




مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ 

: هدنسیون

یلاخلخ ینابر  یلع 

: یپاچ رشان 

نیلقث یگنهرف  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  100يهرهچ 

باتک 100تاصخشم 

دلج 1)  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  100يهرهچ 

100میدقت

100راتفگشیپ

100هراشا

تیب لها  ملاع  101هیقف و 

حلاص 101دبع 

دسوبیم ار  دنزرف  تسد  101نینمؤملاریما 

سابع يهدیرب  ياهتسد  ارهز و  102يهمطاف 

مشاهینب رمق  نیسح و  102ماما 

مشاهینب رمق  نیدباعلانیز و  102ماما 

مشاهینب رمق  قداص و  102ماما 

مشاهینب رمق  هللاۀیقب و  102ترضح 

دسوبیم ار  یلع  نب  سابع  يهبتع  هعیش ، گرزب  103دهتجم 

مالسلا هیلع  مشاهینب  رمق  نادناخ  ردام و  ردپ ، اب  104ییانشآ 

( مشاهینب رمق  ردپ   ) یلع نینمؤملاریما  یناگدنز  زا  104یلامجا 

104هراشا

هبعک قفا  زا  دیشروخ  104عولط 

یلع نینمؤملاریما  لیامش  105لکش و 

ردام 105ردپ و 

نینمؤملاریما هللا و  لوسر  نزح  زور  بلاطوبا  106تلحر 
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دباوخیم ربمایپ  رتسب  رد  یلع  106نینمؤملاریما 

ثیدح نآرق و  رد  یلع  نینمؤملاریما  107يامیس 

ینیشن هناخ  لاس  جنپ  تسیب و  یلع و  108نینمؤملاریما 

تفالخ نارود  رد  یلع  108نینمؤملاریما 

یلع نینمؤملاریما  110تعاجش 

یلع نینمؤملاریما  ياناوت  تسد  هب  ربیخ  حتف  111يارجام 

نینمؤملاریما تواخس  113دوج و 

لاعتم يادخ  هب  113قشع 

ادخ لوسر  نابز  زا  یلع  نینمؤملاریما  لیاضف  113بقانم و 

یلع نینمؤملاریما  يالو  114یتسود و 

یلع نینمؤملاریما  تیمولظم  115ربص و 

یلع نینمؤملاریما  116تداهش 

دش عییشت  هنامولظم  یلع  نینمؤملاریما  117رکیپ 

یلع نینمؤملاریما  ترضح  119نارسمه 

یلع نینمؤملاریما  ترضح  119نادنزرف 

119هراشا

یلع نینمؤملاریما  ترضح  120نارسپ 

یلع نینمؤملاریما  ترضح  120نارتخد 

( مشاهینب رمق  ردام   ) نینبلاما یناگدنز  زا  120یلامجا 

نینبلاما اب  یلع  نینمؤملاریما  120جاودزا 

ربمایپ طبس  ود  و  121نینبلاما ،

نینبلاما تیب و  121لها 

یهلا ضیف  يهطساو  122نینبلاما 

نینبلاما بسن  122يهلسلس 
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دیزگنرب یلع  نینمؤملاریما  زج  يرسمه  123نینبلاما 

نینبلاما 124نادنزرف 

124هراشا

تسا هدورس  شوخ  هچ  رعاش  125تیمک 

تسا هدورس  نینچ  یلع  نب  سابع  يهرابرد  رگید  125يرعاش 

تشگرب هنشت  داهن و  اپ  ایرد  125هب 

( نیموصعم يهمئا  زا   ) مشاهینب رمق  126ناردارب 

126هراشا

یبتجم نسح  127ماما 

نیسح 127ماما 

127هراشا

ردارب اب  لضفلاابا  لاح  130نابز 

( ارهز يهمطاف  لسن  زا   ) مشاهینب رمق  131نارهاوخ 

يربک بنیز  مشاهینب  131يهلیقع 

131هراشا

يربک بنیز  يراذگ  131مان 

بنیز ترضح  تفگش  132يایؤر 

يربک بنیز  132تدابع 

بنیز هردخم  ایلع  133دهز 

هفوک رد  يربک  بنیز  سرد  133سلجم 

يربک بنیز  تواخس  134دوج و 

ماش رد  يربک  بنیز  نیرفن  عیرس  134رثا 

ماش رد  بنیز  ترضح  ییارس  هیثرم  134هباطخ و 

ادخ ریش  135رتخد 
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يربک بنیز  تامارک  زا  135یخرب 

بنیز هردخم  ایلع  لاح  137نابز 

هبیط يهنیدم  هب  بنیز  هردخم  ایلع  138دورو 

باوخ رد  ارهز  يهمطاف  شردام  اب  بنیز  هردخم  ایلع  139رادید 

دیرگیم نوخ  بنیز ، ترضح  شاهمع ، تبیصم  رد  نامز  140ماما 

لسوت 140شرافس و 

بنیز هردخم  ایلع  140تافو 

بنیز هردخم  ایلع  141نادنزرف 

بنیز نفد  141لحم 

141موثلکما

141هراشا

البرک رد  موثلکما  تالاح  زا  142يرطش 

نیسح ماما  تبیصم  رد  موثلکما  142راعشا 

هفوک رد  موثلکما  هردخم  ایلع  143يهبطخ 

143هراشا

دایزنبا اب  موثلکما  هناعاجش  144يوگتفگ 

ار هفوک  لها  يهقدص  لافطا ، نتفرگ  زا  موثلکما  144تعنامم 

نیرسنق هیسداق و  رد  موثلکما  144راعشا 

روبیس رهش  رد  موثلکما  ياعد  144رثا 

کبلعب رهش  رد  موثلکما  نیرفن  145رثا 

نیعل رمش  هب  وا  هیصوت  ماش و  يهزاورد  هب  موثلکما  145دورو 

وا ییارس  هیثرم  هنیدم و  هب  ماش  زا  موثلکما  146تعجارم 

موثلکما هردخم  ایلع  146تافو 

مشاهینب رمق  ياههمع  146اهومع و 
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146هراشا

مشاهینب رمق  147ياهومع 

سابع ترضح  148ياههمع 

مشاهینب رمق  نادنزرف  148رسمه و 

148هراشا

مشاهینب رمق  دیهش  149نادنزرف 

مشاهینب رمق  ترضح  149باقعا 

149هراشا

یلع نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  149لضف 

سابع نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هقدرج  150میهاربا 

سابع نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  ربکألا  150ةزمح 

سابع نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  150سابع 

سابع نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  151هللادبع 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  153يهمانیگدنز 

مشاهینب رمق  باقلا  یماسا و  153دلوت ،

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  154تاصخشم 

دیآیم ایند  هب  154سابع 

؟ تسانعم هچ  هب  154سابع 

154هراشا

دنز رذآ  یملاع  رب  يو  يابیز  خر  155لاخ 

دسوبیم ار  سابع  ياهتسد  155نینمؤملاریما 

رادهگن نادوسح  رش  زا  ار  وا  156ایادخ 

سابع ترضح  156يهینک 

سابع ترضح  157باقلا 
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( مشاهینب رمق  تلیضف  يایرد  زا  ییاههولج   ) 160لئاضفلاوبا

دنزرویمن كرش  زگره  ناتسرپ ، اتکی  ناج ، 160ردپ 

ردپ تیصو  هب  160لمع 

... نم يارب  بش  کی  نیسح ، ماما  يارب  بش  161ود 

سابعلا لضفلاابا  161يافو 

161هراشا

تسرپ هداب  نآ  يرادافو  نابرق  هب  162ناج 

یسوه مرثوک  بآ  رب  162تسین 

البرک نوراه  163سابع ،

163هراشا

سابعلا لضفلاابا  ترضح  تبقنم  رد  165هدیصق 

مشاهینب رمق  ترضح  167تعاجش 

رادباقن 168ناوج 

اروشاع زور  رد  مشاهینب  رمق  يرواگنج  تعاجش و  هب  168یهاگن 

لضفلاابا سفن  اب  169داهج 

نت هب  نت  گنج  رد  لضفلاابا  169يدرمناوج 

169هراشا

ادخ ریش  170يهداز 

ۀیسابعلا 170ةریغلا 

نابل هنشت  171ياقس 

171هراشا

؟ دندیمان اقس  ار  سابع  171ارچ 

تیاقس 171بآ و 

اروشاع زور  رد  نیسح  ماما  شترا  175رادمچرپ 
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175هراشا

خیرات رد  يرادمچرپ  175مچرپ و 

ردپ زا  ثاریم  176يرادمچرپ ؛

دتفایم تریح  هب  177دیزی ،

اروشاع رد  مشاهینب  رمق  يردام  ناردارب  177يزابناج 

دیوگیم نخس  سابعلا  177لضفلاوبا 

سابع ترضح  ناردارب  177تداهش 

177هراشا

بلاطیبا نب  یلع  نب  178هللادبع 

بلاطیبا نب  یلع  نب  178رفعج 

بلاطیبا نب  یلع  نب  178نامثع 

خیرات 179فیرحت 

تداهش يهلق  جوا  هب  181دوعص 

همان 181ناما 

181هراشا

راز نایرگ و  یضترم  182یفطصم و 

تسا یضترم  تردپ  رثوک ، 183یقاس 

ینیسح مایخ  183نابهگن 

مشاهینب رمق  اب  نیق  نب  ریهز  184تاقالم 

184هراشا

رگمتس موق  نآ  اب  لضفلاوبا  185جاجتحا 

تارف 186لاغشا 

همقلع 187رهن 

نادیم رد  سابع  ترضح  مشاهینب  187رمق 
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ردپ تیصو  دای  188هب 

ناهبور نایم  رد  188ریش 

188هراشا

ردارب نیلاب  رب  نیسح  189ماما 

گرزب 190تبیصم 

190هراشا

ماهداد بآ  يهدعو  هنیکس  191هب 

191هراشا

ینز هنیس  193يهحون 

تفرگ نماد  هب  شرس  دیسر  ششعن  رس  193رب 

يربک بنیز  اب  نینبلاما  194تاقالم 

194هراشا

نادنمدرد 194بیبط 

عیقب رد  نینبلاما  194يرادازع 

مولعلارحب يهمالع  195يهیرگ 

195هراشا

نیسح ماما  شردارب  اب  مشاهینب  رمق  لاح  195نابز 

؟ دناوخیمن ارم  يهضور  مظاک ، خیش  196ارچ 

؟ دندرک هچ  نم  اب  اروشاع  زور  ینادیم  196ایآ 

196هراشا

مشاهینب رمق  ترضح  هب  باطخ  نیسح  ماما  ترضح  لاح  196نابز 

قح ماقتنا  197تسد 

درک هیرگ  نوعلم  197نآ 

مشاهینب رمق  ترضح  لتاق  يریگتسد  197يارجام 
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متاح نب  يدع  198تعافش 

دوشیم نارابریت  لیفط  نب  198میکح 

تفگش يارجام  199هس 

نانآ سوؤر  نفدم  و  البرک ، يادهش  202یماسا 

202هراشا

البرک يادهش  یماسا  202تسرهف 

202هراشا

مشاهینب زا  البرک  202يادهش 

بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  202نادنزرف 

یبتجم نسح  ماما  202نادنزرف 

نیسح ماما  ادهشلادیس  202نادنزرف 

بنیز رفعج و  نب  هللادبع  202نادنزرف 

لیقع 203نادنزرف 

مشاهینب ریغ  زا  البرک  203يادهش 

ءادهشلا سوؤر  204ماقم 

سابعلا لضفلاوبا  ياهتسد  204ماقم 

204هراشا

تسا بل  هنشت  یلع  نب  نیسح  بآ -  يروخ  205وت 

مرح ردنا  درکن  ور  تلاجخ  206زا 

خیرات لوط  رد  مشاهینب  رمق  رهطم  206دقرم 

خیرات لوط  رد  مشاهینب  رمق  رهطم  206هاگمارآ 

رهطم 207دبنگ 

207هراشا

همقلع 207رانک 
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دوریم البرک  هب  رصم  زا  هدایپ  نونجم  208دیز 

سابعلا لضفلاوبا  يهناتسآ  209تارامع 

تسا ادهشلادیس  يرادازع  سلاجم  ظفاح  یبیغ ، 212تسد 

ینیسح هاگراب  هب  نایباهو  214زواجت 

دنتسکش ار  متاخ  214قودنص 

سانشان شوپدالوف  راوس  کی  215يهلمح 

مشاهینب رمق  215يهمانترایز 

قداص ماما  زا  لوقنم  سابعلا  لضفلاوبا  215ترایز 

215هراشا

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  يهمانترایز  217يهمجرت 

هفرع زور  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  218ترایز 

218هراشا

هفرع زور  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يهمانترایز  219يهمجرت 

نابرق دیع  رطف و  دیع  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  219ترایز 

219هراشا

نابرق رطف و  دیع  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ترایز  220يهمجرت 

مالسلا هیلع  مشاهینب  رمق  220تامارک 

نایعیش هب  مشاهینب  رمق  ترضح  220تایانع 

یلع نب  سابع  220منم 

220هراشا

ارهز يهمطاف  هب  لسوت  رد  بیجع  220یتیاکح 

لوتب ترضح  هب  هثاغتسا  222زامن 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  222تعافش 

؟... نادعم هچب  نیا  يهزادنا  هب  ندناوخ ، سرد  لاس  لهچ  زا  224سپ 
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لیبدرا يهدلب  رد  لضفلاوبا  ترضح  زا  هرهاب  تمارک  224روهظ 

دنوریم ینیوزق  لابقتسا  هب  نیسح  ماما  نامرف  هب  ربکایلع  سابعلا و  لضفلاوبا  226ترضح 

داد تاجن  ندش  قرغ  زا  ار  وا  دش و  ادیپ  یتسد  227هاگان 

جلف 227يافش 

نامردیب درد  228يافش 

سابع مداخ  يا  وت  رب  229مالس 

رامیب لفط  229يافش 

تفای افش  دنتخانشیم  ار  وا  همه  هک  230ییانیبان 

هنیطنرق زا  230روبع 

دوش لصاح  یجرف  دیاش  مناوخب  231هضور 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  232صالخا 

تسا نم  ردام  رهوش  232مردپ ،

سابع ترضح  تیانع  هب  یسور  يهدنامرف  ندش  232هعیش 

نایعیش 233تاجن 

مشاه ینب  رمق  تمارک  233هاشردان و 

تعافش 235تنامض و 

دنشاب هداد  شیافش  تسا  236دیما 

دوش عطق  وناز  زا  236دیاب 

تفرگ افش  سابع  ترضح  فطل  هب  236يرتخد 

دباییم كربت  هناکولم ، 237رجنخ 

تسا بوخ  یلیخ  تمشچ  تفگ : بجعت  237اب 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  وا  لسوت  نز و  237یهانگیب 

دینک عطق  ار  اهتخرد  دیرادن  238قح 

تسا رتخد  نیا  یسورع  239ادرف 
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دز لفق  حیرض  هب  ار  ریجنز  همدخ ، زا  239یکی 

میاهدروآ جلف  مه  ام  زورما  لضفلاوبا  239ای 

مق زا  نایبارت  نسح  جاح  240يافش 

لضفلاوبا ترضح  تئیه  رد  جلف  كدوک  240يافش 

نک هیهت  هایس  نهاریپ  اهنز  هنیس  241يارب 

241هراشا

؟ یناوخیمن ار  سابعلا  لضفلاوبا  يهحون  242ارچ 

هموصعم ترضح  رس  الاب  دجسم  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرتحم  242تئیه 

مشاهینب رمق  اقآ  تداهش  تداشر و  رد  لیوط  243رحب 

نک عطق  ار  ناوج  نیا  تسد  لضفلاوبا ، 244ای 

مدید نم  هک  یندشن  شومارف  بش  245نآ 

مورب مهدب و  افش  ار  وت  247ماهدمآ 

مدیبلط کمک  هب  ار  مشاهینب  رمق  248اقآ 

اضما نودب  یلو  کچ  هعطق  248کی 

سابعلاتیب روخ  رد  250یغارچلهچ 

میوگیمن نایذه  نم  250ریخ ،

منکیم هیده  سابعلا  لضفلاوبا  هب  ار  دوخ  252دزمتسد 

هللا مسب  يراد ، ار  ناکم  نیا  252تقایل 

نادب ار  هانگ  نودب  ندیشک  نادنز  253ردق 

لضفلاوبا مان  هب  نادابآ  رد  هناخاقس  برد  254يراکالط 

تفرگیم ار  امش  ضیرم  غارس  255ییاقآ 

مدید دوخ  مشچ  هب  نم  ار  مشاهینب  هام  256يهزجعم 

مهاوخیم وت  زا  ار  مرسپ  يافش  لضفلاابا  256ای 

تفای تاجن  لسوت  257اب 
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دش هداد  افش  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  طسوت  نمزم  ناقری  257ضرم 

لضفلاوبا ترضح  258رذن 

دناهدروآ فیرشت  اهامش  ندید  هب  لضفلاوبا  259ترضح 

مهاوخیم وت  زا  ار  ماهچب  نم  لضفلاابا  259ای 

تسا رگید  سک  هدنهد  افش  میاهلیسو ، همه  260ام 

تفای تاجن  ياچ  هب  دایتعا  زا  يزاقفق  261كرت 

سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  نماد  هب  زاین  261تسد 

261هراشا

لضفلاابا ترضح  262يهحون 

دش هدنز  هدرم  262كدوک 

درک رادیب  باوخ  زا  ارم  نارفاسم ، لضفلاابا  263ای 

تسا هدرک  لمع  بوخ  سابع  ترضح  تفگ : 263رتکد 

داد ار  دجسم  نیا  سردآ  باوخ ، ملاع  رد  263اقآ 

دش رادهچب  سابع  ترضح  تکرب  264هب 

تسا هداد  افش  ار  مرهوش  سابع  264ترضح 

مشاهینب رمق  مان  هب  264یمچرپ 

دیتسه امش  دهد  افش  ار  مرتخد  دناوتیم  هک  یسک  265اهنت 

مریمب و  منیبب ، ار  اقآ  مرح  مراد  265وزرآ 

دندرب كربت  ناونع  هب  ار  ماییاد  265ياهسابل 

دش ناوخزامن  لضفلاوبا  ترضح  تیانع  266زا 

درادن تسد  لضفلاوبا  267ترضح 

هدب ار  درم  نیا  267لوپ 

تفرگ افش  جلف  268ناوج 

دنکیم حیسم  راک  268لضفلاوبا 
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داد افش  ار  ممشچ  مشاهینب  268رمق 

دندرک عطق  دندرکن  لمع  ار  متسد  ود  دندومرف : 269اقآ 

مشاهینب رمق  ای  مدز  271دایرف 

منک هجلاعم  ار  وت  ماهدمآ  روخن ، 272هصغ 

دش فرطرب  273هنتف 

دوبن بوک  بآ  هتشذگ ، يهتفه  273دنق 

دش زاب  اهرد  سابع ، ترضح  هب  لسوت  273اب 

متفای افش  مشاهینب  رمق  تکرب  273هب 

مریگب لوپ  سابع  ترضح  زا  مدوب  274هدمآ 

شاب بظاوم  تسا ، نم  تناما  نیا  لضفلاابا ، 274ای 

تسا دیس  هچب  نیا  لام  لوپ ، 274نیا 

دش عطق  امش  زا  ام  لسن  275ناجومع ،

ناوخب ار  سابع  ترضح  يهضور  هفرع ، 276زور 

نک هجلاعم  ار  ام  رامیب  276ردارب ،

دش ادیپ  تسد  هب  هزین  يراوس  277هاگان 

؟ دنتفر اجک  ام  ياهنامهم  277ردام ،

مشاهینب رمق  هب  تدارا  و  سابع ، 278يدهشم 

متسه مشاهینب  رمق  يهداتسرف  278نم 

دشاب وت  هانپ  رد  مرسپ  لضفلاابا ، 279ای 

تسا هتفای  افش  دازردام  يروک  هناخ ، نیا  رد  279بشید ،

تفای افش  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  اب  هنجا  280بورضم 

مشاهینب رمق  زا  تباین  هب  بش ، 280زامن 

دیهدب رارق  یکشم  ار  وا  سابل  تاعطق  زا  یکی  اروشاع ، يههد  281رد 

هاوخب کمک  مشاهینب  رمق  اقآ  281زا 
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281هراشا

مشاهینب رمق  تسد  هب  ناطرس  ضرم  282يافش 

دیشخب تایح  ار  هدرم  لضفلاوبا  ترضح  282ملع 

؟ میهاوخب تجاح  سابعلا  لضفلاوبا  زا  هنوگچ  هک  نامز ، ماما  283دومنهر 

سابع ترضح  مرح  رد  ناوج  283يافش 

دنک بیدأت  ار  وت  هلیسو  نیا  هب  تساوخ  284ادخ 

دش ادیپ  یناریا  رئاز  284لوپ 

دهدیم افش  لضفلاوبا  ترضح  ربق  284كاخ 

يرئاح میرکلادبع  خیش  جاح  موحرم  هب  سابع  ترضح  285تیانع 

لولسم يافش  لضفلاوبا و  285ترضح 

یناهگان 286يافش 

تفای افش  وضعلا  صقان  286يهچب 

تفای افش  مشاهینب  رمق  هب  لسوت  اب  نم ، نوزفازور  287درد 

دندش رادهچب  يدایز  دارفا  سابعلا  لضفلاوبا  تکرب  287هب 

مرادن ندب  رد  تسد  نم  دندومرف : مشاهینب  287رمق 

دوشیم هدناوخ  سابعلا ، لضفلاوبا  ترضح  میومع ، تبیصم  بش  289ادرف 

289هراشا

یتسه وت  ات  هک  اتفگ  یک ؟ ات  قارف  291متفگ 

هناوید ناوج  291يافش 

مالسا ناهج  تالکشم  عفر  يارب  مشاهینب  رمق  هب  میکح  هللاۀیآ  291لسوت 

هچب تسد  رد  مشاهینب  رمق  292ریشمش 

لضفلاوبا ترضح  مان  هب  292ینابرق 

مهاوخیم امش  زا  ار  مدنزرف  لضفلاابا  293ای 

ماهتفرگ رمع  شیارب  ادخ  زا  لاس  293یس 
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293هراشا

ناگنشت بل  294یقاس 

دیدرک هدنز  ار  هدرم  امش  294ناجاقآ ،

دش دهاوخ  ادیپ  دزد  شابن ، 295تحاران 

تسا هداتسیا  اهفرب  يور  همکچ  دوخهالک و  اب  ییاقآ  کی  295مدید 

يدز میادص  هک  منامه  296نم 

البرک رد  رضتحم  ناوج  297يافش 

سابع ترضح  هب  لسوت  يهجیتن  تسا  نیا  297يرآ ،

دراد همادا  رذن  نیا  تسا  لاس  298لهچ 

سابعلا لضفلاوبا  اقآ  اضر و  ماما  هب  لسوت  يهیاس  رد  زغم ، یحارج  لمع  299تیقفوم 

تسج هانپ  ترضح  حیرض  299هب 

تفای افش  انیبان  299يوجشناد 

ییوگب هچ  مییوگیم  وت  هب  ام  نک ؛ هراختسا  حیبست ، اب  300وت 

یتساوخیم هک  متسه  ياهیروح  نامه  301نم 

ینافاش 302سابعلا 

تفرگ افش  دازردام  303يانیبان 

... تسا هدوب  لضفلاوبا  ترضح  فطل  رظن  هللا ! 303ناحبس 

دیسر امش  ینابرق  دنفسوگ  لضفلاابا ، 304ای 

؟ ینکیمن ادا  ار  ترذن  306ارچ 

306هراشا

مشاهینب رمق  رضحم  هب  لسوت  يارب  هار  306دنچ 

برجم 307متخ 

هباجالا عیرس  برجم و  307متخ 

سابع ترضح  هب  307لسوت 
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رگید برجم  308متخ 

البرک تشد  309ياقس 

تفای دوبهب  ییاسآ  هزجعم  روط  هب  لمع ، لحم  309مخز 

تفرگ افش  دناوخ  ار  برکلا  فشاک  ای  309متخ 

نم راک  هن  تسا ، مشاهینب  رمق  هب  لسوت  310يهجیتن 

مشاهینب رمق  رضحم  هب  311هضیرع 

روشک لالقتسا  ظفح  يارب  مشاهینب  رمق  هب  312لسوت 

تفای افش  رضتحم  313ناوج 

نادرگزاب ار  ام  يهتفر  314يوربآ 

يزاریش يدهم  ازریم  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  315يافش 

دش لصاح  میارب  یشمارآ  لضفلاابا  ای  نتفگ  316اب 

316هراشا

لجخ رخآ  316متشگ 

ماهتساوخن صقان  دنزرف  امش  زا  316نم 

مشاهینب رمق  تیافکاب  تسد  هب  يدزی  داوج  دیس  317يافش 

میتسه وت  مرحم  ام  وگب ، ار  317تیتحاران 

مدنام هدنز  اقآ  فطل  هب  نم  اما  دش ، هتشک  319هدننار 

تفای افش  ناوج  نآ  319ياهمشچ 

مدرپس امش  هب  ار  ماهچب  سابعلا  لضفلاابا  319ای 

دش رهاظ  اضف  رد  تسد  ود  320ناهگان 

تفای دیهاوخ  لماک  يافش  یگمه  دینک ، ربص  هظحل  320دنچ 

دوشیم بوخ  دنک  لمع  شرذن  هب  321رگا 

321هراشا

نیسح ماما  زا  لضفلاوبا  ترضح  321دادمتسا 
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دش هدنز  هدرم  322يهچب 

؟ دییوگب يزیچ  دینکیمن  تأرج  ارچ  ناج ، 322ردپ 

ساوسو 323يافش 

مزیخیمنرب اجنیا  زا  مریگن ، ار  دوخ  لوپ  323ات 

مشاهینب رمق  هب  لسوت  تکرب  هب  نافوط ، زا  324تاجن 

دوشیم ادیپ  324ریشمش 

زاریش رد  سابع  ترضح  325هاگمدق 

مشاهینب رمق  رضحم  هب  هیده  اروشاع ، ترایز  زور  325لهچ 

؟ متشون باتک  مشاهینب  رمق  تداهش  یناگدنز و  باب  رد  326ارچ 

326هراشا

مشاهینب رمق  اقآ  زا  بلاج  تمارک  326دنچ 

مشاهینب رمق  هب  لسوت  رثا  رد  هناخ  ندش  327مهارف 

مشاهینب رمق  هب  تراسج  327يهجیتن 

مشاهینب رمق  دالیم  نشج  هب  تراسج  328يهجیتن 

مشاهینب رمق  دالیم  نشج  ییاپرب  رثا  رد  رسپ  329يافش 

سرتن سابع  ترضح  329هب 

مریگیمن تقبس  دوخ  يالوم  رب  زگره  330نم 

؟ یشکیمن تلاجخ  داب  331يا 

تنس لها  هب  مشاهینب  رمق  332تایانع 

دش هعیش  تمارک  يهدهاشم  زا  ینس ، 332درم 

میرادن وت  سورخ  هلاغزب و  هب  يزاین  332ام 

میدرب لضفلاوبا  حیرض  رانک  رد  ار  وا  شدلوت  333زور 

هارمگ درم  334تیاده 

درک مهاوخ  تمین  ود  ریشمش ، کی  336اب 
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نایحیسم هب  مشاهینب  رمق  337تایانع 

337هراشا

لضفلاابا ترضح  اب  337تکارش 

بدا 338شاداپ 

338هراشا

رغصایلع ترضح  يارب  هضور  سلجم  ییاپرب  و  ینمرا ، 339صخش 

دوش زاب  امیپاوه  ياهخرچ  نک  تمارک  اهناملسم ، لضفلاوبا  340يا 

340هراشا

البرک 341رادملع 

دینک تلالد  هعیش  بهذم  مالسا و  تناید  هب  مه  341ارم 

مشاهینب رمق  تیانع  هب  یمتح  گرم  زا  یحیسم  صخش  تاجن  زین  و  ام ، تفگش  342يارجام 

؟ منک تکرش  هداد  لیکشت  مشاهینب  رمق  يارب  ینمرا  کی  هک  ياهضور  سلجم  رد  مناوتیم  343ایآ 

دیراذگب نیسح  ارم  343مان 

نینبلاما 344يهرفس 

دنتشاذگ لضفلاوبا  ار  344ممسا 

یحیسم کی  بدا  344افو و 

دوشیم هعیش  یحیسم  345يهدننار 

سرب مدایرف  هب  اهناملسم ، لضفلاوبا  345يا 

منک ادا  ياهدرک  ادیپ  ام  رب  هک  یقح  مدمآ  متسه ، سابعلا  لضفلاوبا  346نم 

تفرگ افش  زورید  مجیلفا  رسپ  تفگ : 347ینمرا 

دیناوخب ار  لضفلاوبا  ترضح  347يهضور 

دش هدید  مشاهینب  رمق  دیدج  حیرض  زا  348یتمارک 

348هراشا

مشاهینب رمق  دیدج  حیرض  يهرابرد  348هدیصق 
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دناهدورس شرهطم  مرح  برد  هب  عجار  349زین 

موش ناملسم  ات  349ماهدمآ 

سرب مداد  هب  اهناملسم  لضفلاوبا  350يا 

تشاذگ دمحا  ار  350شمسا 

دراد امش  هب  قلعت  تسا و  لضفلاوبا  ترضح  مهس  لوپ ، 350نیا 

مراذگب لضاف  ار  شمسا  مهدیم  351لوق 

دش بوکخیم  نیشام  و  لضفلاوبا ! ای  تفگ : 351مرسمه 

! دنتفرگ افش  ود  ره  ینمرا ، رفاسم  ردقلاوذ و  ناخیلع  دمحم  352ازریم 

دوشیم ناملسم  یحیسم  352نز 

نایمیلک هب  مشاهینب  رمق  352تایانع 

! دیآیمرب شتسد  زا  اهراک  یلیخ  هک  دینادب  ار  لضفلاوبا  ترضح  دوخ  ياقآ  352ردق 

سابع ترضح  هب  لسوت  هب  عجار  يدوهی  353لاؤس 

ماهتفرگ سابع  ترضح  زا  ار  مرسپ  353ود 

مدش ناملسم  متفای و  افش  سابع  ترضح  تکرب  354هب 

مشاهینب رمق  يارب  يدوهی  سدنهم  355رذن 

ناوخب میارب  لضفلاابا  يهضور  355کی 

نایتشدرز هب  مشاهینب  رمق  355تایانع 

تفرگ افش  یناطرس  356یتشدرز 

نالفاغ بیدأت  ناخاتسگ و  هیبنت  هب  يو  مادقا  مشاهینب و  رمق  ییامنتردق  یخاتسگ  رورغ و  356ناوات 

دز ارم  356سابع 

دیربب لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  356ارم 

راب شتآ  356ریشمش 

سابع ترضح  رذن  357يادا 

دش هایسور  بلقتم ، 357رگرز 
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هدننک تناها  358رفیک 

قحتسم 358يهبلط 

... الاو دندرک ، یخوش  امش  اب  مه  358ترضح 

يزارد نابز  359ناوات 

دنزب ار  وت  لضفلاوبا  359ترضح 

دیچیپیم وا  ياهمدق  ریز  360نیمز 

غورد 360مسق 

روخب مسق  ییوگیم  تسار  361رگا 

تسا نم  رهوش  زا  لمح  نیا  لضفلاابا ، 361ای 

درک جلف  ار  دزد  غورد ، 361مسق 

دنکیم هراچیب  ار  ناسنا  غورد ، مسق  متشک -  ار  وا  نم  امش ، هب  361مسق 

دیرادرب تسد  خیش  362زا 

دز شین  رام  ار ، لضفلاوبا  362نمشد 

يدز کتک  ار  نیسح ، مدنزرف ، رادازع  363وت 

يریگب ار  شضوع  لضفلاوبا  مدج ، 365زا 

؟ منک ادیپ  ار  وا  اجک  نم  يدیس  366ای 

رسمه مه  تفای  هناخ  مه  مشاهینب  رمق  تیانع  366هب 

دشیم هدیرب  نیمجاهم  367ياهرس 

يدلگ سابع  367ماما 

دوشیم بیدأت  خاتسگ  367یفوص 

شکمالغ سابع  ترضح  هب  368مسق 

درم داتفا و  دیزرل و  خاتسگ ، 368يهطرش 

دوبن دوهشم  راوس  بسا  بسا و  یلو  دشیم ، هدینش  بسا  369يههیش 

درم 369ادخدک 
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تسا هزانج  زا  یلاخ  نفک  370دندید 

متفرگ وا  زا  متخانش و  ار  دوخ  370يهسیک 

رگشل شیپاشیپ  مشاهینب  رمق  370ریشمش 

370هراشا

نم مایخ  نابهگن  روآمان  سابع  371دوب 

دیسر دوخ  يازس  هب  خاتسگ  372سیلپ 

دنیبیم رفیک  خاتسگ ، 372يهدننار 

دوشیم بصغ  372ناتسغاب 

؟ یتشادرب دوخ  يارب  ار  يرز  میجاج  373ارچ 

مالسلا هیلع  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  374یسانشباتک 

375یقرواپ

دلج 2)  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  384يهرهچ 

384راتفگشیپ

385هراشا

تایاور رد  385لسوت 

مشاهینب رمق  مرح  و  يدورهاش ، 385هللاتیآ 

مشاهینب رمق  و  ریدغلا ، بحاص  ینیما  386همالع 

لضفلاوبا مشاهینب  رمق  هب  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللاۀیآ  تدارا  386ضرع 

سابع ترضح  هب  یناتسهوک  دمحم  خیش  جاح  هللاۀیآ  386تدارا 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ردام  ردپ و  هدج ، دج ، اب  387ییانشآ 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  راوگرزب  ياین  بلاطوبا  ترضح  یناگدنز  رد  387يریس 

مشاهینب رمق  دج  بلاطوبا  بسن  387مان و 

بعش رد  ربمغیپ  زا  بلاطوبا  388تیامح 

بلاطوبا 389نامیا 
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بلاطوبا بانج  تلالج  389تافو و 

هجیدخ بانج  391تافو 

سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  يهدج  دسا  تنب  391همطاف 

بلاطوبا ترضح  دروم  رد  هدوهیب  نانخس  هب  نامز  ماما  391خساپ 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  راوگرزب  ردپ  نینمؤملاریما  ترضح  تمظع  لیاضف و  زا  393یلامجا 

یلع ترضح  ربق  ندوب  یفخم  393تلع 

خیرات لوط  رد  يولع  393يهناتسآ 

رضاح رصع  رد  يولع  395يهناتسآ 

نینمؤملاریما ترضح  قلخ  396نسح 

نینمؤملاریما ترضح  397تعاجش 

نینمؤملاریما ترضح  تماما  لیالد  398تازجعم و 

يولع 403يهزجعم 

وا رفیک  سیق و  ةرم  403ناتساد 

وهنکل رهش  رد  فرشا  فجن  يهضور  404هبش 

نینبلاما ترضح  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يهدیدغاد  ردام  یناگدنز  رد  هاتوک  404يریس 

نینبلاما بسن  404مان و 

نینبلاما 404تدالو 

نینبلاما 404يراگتساوخ 

نینمؤملاریما رسمه  405نینبلاما 

نیسح ماما  رفس  408نینبلاما و 

دهدیم نینبلاما  هب  ربخ  408ریشب 

دناهتفگ نینبلاما  يهرابرد  هک  409ینانخس 

نینبلاما زا  410تباین 

نینبلاما ترضح  هب  410لسوت 
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هحتاف تئارق  411نینبلاما و 

افو يهنارک  411رب 

یسایس 412شرگن 

یشرع 413جورع 

نینبلاما نفد  لحم  413تلحر و 

نینبلاما 414تامارک 

مهاوخیم ار  نآ  مه  زورما  مهاوخیم و  البرک  يازیو  414نم 

درک محر  ام  هب  یلیخ  415ادخ 

یتفرن مردام  ترایز  هب  416ارچ 

درک هدزتفگش  ار  جلاعم  ناکشزپ  هک  417ياهرطاخ 

نینبلاما ای  تناماد  هب  418متسد 

منکیم رکشت  وت  زا  نینبلاما  418ای 

كرت 419يهداوناخ 

ناهج ياهروشک  رگید  ناریا و  رد  ترضح  نآ  لسن  زا  ناگدازماما  مالسلا و  هیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  422نادنزرف 

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  تیب  لها  422یتسود 

ثیداحا رد  تلاسر  نادناخ  هب  یتسود  تبحم و  422راثآ 

دنشخردیم ناهج  رد  نامسآ  ناگراتس  دننامه  مشاهینب  رمق  423نادنزرف 

مشاهینب رمق  يارب  نیسح  ماما  425هیرگ 

نینمؤملاریما نب  سابع  نب  425دمحم 

دننوفدم اهاجنآ  رد  بلاطیبا  لآ  زا  ناگدازماما  هک  ییاهروشک  426اهرهش و 

426هراشا

426لمآ

426ناهفصا

426هراشا
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ناگساروخ رد  دمحم  سابعلاوبا  426هدازماما 

سابعلاوبا هدازماما  426بسن 

سابعلاوبا 427تداهش 

ناویا بنج  هدش  بسن  گنس  427نتم 

ناگساروخ رد  سابعلاوبا  هدازماما  میدق  427يانب 

سابعلاوبا هدازماما  دیدج  428يانب 

یناف يهمالع  هللاۀیآ  موحرم  نابز  زا  سابعلاوبا  هدازماما  زا  429یتمارک 

429دیلقا

سراف دیلقا  زا  یفیرش  يدهم  ياقآ  429يهمان 

429هراشا

دمحم دیس  هدازماما  430تامارک 

431دادغب

431هراشا

مظاکلا رفعج  نب  یسوم  431نسحلاابا 

داوجلا یلع  نب  دمحم  نب  431رفعجابا 

432هرصب

432هعدرب

432درجورب

432هراشا

یفجن یشعرم  نیدلاباهش  دیس  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  ملق  هب  يدرجورب  یمظعلا  هللاتیآ  یناگدنز  زا  433یلامجا 

یلع نب  نیسح  میظع  ماما  تکرب  هب  يدرجورب  یمظعلا  هللاتیآ  مشچ  درد  433يافش 

434رهشوب

نمیهملادبع هداز  434ماما 

435سینت
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435هینث

435لبج

دیبز ینب  436هریزج 

436هفحج

437مارحلادجسم

437هبعک

438نارح

438هلح

438صمح

439ناسارخ

439قشمد

يربک بنیز  مشاهینب  439يهیلقع 

( قشمد  ) ماش رد  تیب  لها  میتی  440رد 

440طایمد

440هبحر

441هقر

441ۀلمر

441ير

441هراشا

هللادبع 442هدازماما 

442دیبز

442ناجنز

میهاربا 442هدازماما 

يأر نم  443رس 
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443هراشا

يداهلا دمحم  نب  یلع  443نسحلابا 

يرکسعلا یلع  نب  نسحلا  444دمحمابا ،

« يدهملا  » حلاصلا فلخلا  ۀجحلا  دمحم  444مساقلابا 

نایعیش اب  نامز  ماما  يهطبار  دیعس ، نب  445نامثع 

445دنقرمس

445نانمس

( يداجس یلضفلاوبا و  تاداس   ) ناگداز 445موصعم 

نایولع يهکربتم  عاقب  يهکرابم  446يهناتسآ 

رسیس يهکربتم  447يهعقب 

رسیس يهکربتم  447يهعقب 

448ساجنس

448زاریش

448هراشا

رفعج 448هدازماما 

449هدعص

449ناقلاط

ناقلاط هوان  میهاربا  449هدازماما 

449ناتسربط

450هیربط

450نیوزق

450هراشا

نیوزق رد  میهاربا  450هدازماما 

هریبهنبا 451رصق 
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هریبهنبا 451رصق 

451مق

451هراشا

مق یلع  دیس  هاش  453هدازماما 

453هراشا

454هعقب

454ناویا

454نحص

هعقب 454لخدم 

دقرم 455حیرض و 

455دبنگ

یلع دیس  هاش  455تامارک 

دنتفرگ ار  هچب  يافش  دندرک و  هتوتیب  بش  455کی 

دش هداد  نم  هب  یمناخ  يهلیسو  هب  455یبآ 

دیوگیم راهبون  دجسم  تعامج  456ماما 

میتسه امش  اب  ام  روخن  456هصغ 

دش فرطرب  456یتحاران 

457رهق

457البرک

457هراشا

البرک رد  یسوط  يهزمحنبا  457هدازماما 

دز شین  دروآیمنرد  ار  ششفک  هک  ار  وا  ياپ  برقع  458اقافتا 

459هفوک

459سونیک
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459ناگرگ

459ورم

460دورورم

460ورم

460بیسم

460هراشا

ملسم نالفط  460يهناتسآ 

461رصم

461هراشا

هللادیبع 462هدازماما 

462برغم

همظعم 462يهکم 

462هراشا

جح 463لاعفا 

تسا مارح  مارحا  لاح  رد  هک  463ییاهراک 

هدرفم يهرمع  464تابجاو 

مارح 464تابجاو 

همرکم هکم  رد  دوعسلآ  464تایانج 

همرکم هکم  رد  هفیرش  465تارازم 

465مجهم

465نیبیصن

465روباشین

466نیمارو

466هراشا
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نیمارو رد  یسوم  466هدازماما 

یسوم قاحسا و  هدازماما  زا  تمارک  466دنچ 

مدیلام اهمخز  يور  رب  ار  اجنآ  حیرض  كاخ  زا  466يرادقم 

سفن یگنت  ضرم  466جالع 

کنهک هب  ایب  بش  ود  467امش 

دنک وراج  ار  مرح  لخاد  لاس  467کی 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  لسن  زا  هوکتشپ  نایلاو  نادناخ  يهمانهرجش  ناگداز  467یلاو 

هوکتشپ نایلاو  نادناخ  بسن  467هرجش 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  لسن  زا  ناتسزوخ  ناگداز  یلاو  نادناخ  467يهمانهرجش 

467نمی

468عبنی

ناگدازماما 468يهمانترایز 

ناگدازماما يهمانترایز  468يهمجرت 

همئا دالوا  يارب  يرگید  469ترایز 

مود ترایز  469يهمجرت 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مشاهینب  رمق  هب  طوبرم  یتامدخ  یبهذم و  تاسسؤم  هکربتم و  469نکاما 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  مشاهینب  رمق  469ياهسابعلاتیب 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  469تورث 

سابع ترضح  تکربرپ  470مان 

ناراسچگ 471سابعلاتیب 

471هراشا

ینامتخاس 472روما 

رواگنک سابعلاتیب  ای  472هیسابع 

تیوک يهیسابع  474هینیسح 
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ناهفصا هدس  475سابعلاتیب 

یلع رکذ  475هیسابع و 

ناغماد رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  476يهینیسح 

جرهف سابعلا  لضفلاابا  گرزب  476هینیسح 

سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  هیثرم  477حدم و 

سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ياهءافشلاراد  اههناخاقس و  اههاگرذگ ، اههاگمدق ، 478اههاگرظن ،

رال ناتسرهش  رد  سابع  ترضح  478هاگرظن 

نانمس 478هاگمدق 

هزیوه 479هاگمدق 

رهشوب سابعلا ، لضفلاابا  ترضح  479هاگمدق 

رهشوب بلاطیبا ، نب  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  479هاگمدق 

زاریش ناتسرهش  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  480هاگمدق 

دابآیگنز یلعسابع  480هاگرذگ 

رایز هد  سابعلا  لضفلاوبا  481يهناخاقس 

سابعلا لضفلاوبا  يهناخاقس  481هاگترایز و 

هناخاقس 481يهقباس 

رایز هد  يهناخاقس  رد  مشاهینب  رمق  تیانع  هب  482ناگتفایافش 

ناهفصا ياضرهش  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  482يهناخاقس 

هاشنامرک مشاهینب  رمق  483ءافشلاراد 

یتامدخ یبهذم و  484تاسسؤم 

روباشین یلضفلاوبا  يهدحتم  484تئیه 

روباشین یبهذم  484عمتجم 

هاگنامرد 484شخب 

485ارسرئاز
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( مشاهینب رمق  يارسرئاز   ) 485لباب

( هلحم رگدراک   ) 485یلضفلاوبا

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  یناما  یمومع و  486هناخباتک 

میهاربا هدازماما  نابایخ  486مق ،

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  یمومع  يهناخباتک  486ياهدحاو 

مق دابآدنز  سابعلا ، لضفلاوبا  ترضح  هیریخ  487هاگنامرد 

هموصعم ترضح  رسالاب  دجسم  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرتحم  487تئیه 

ناشاک هاش  487هجنپ 

نیسح ماما  488رادملع 

دنه وهنکل  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  488هاگرد 

488هراشا

خیرات يهنیئآ  رد  489هاگرد 

هلودلافصآ باون  489رذن 

یگیبرجنخ 490هقرف 

یهاش 490يدنبراتسد 

هاگرد يانب  يهعسوت  490يهچخیرات 

هاگرد نشج  491يابطخ 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  يهرابرد  491اههتفگان 

یکدوک نارود  رد  سابع  لضفلاوبا  ترضح  تفرعم  491ملع و 

یکدوک نارود  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  492بدا 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  رهطم  حیرض  493نایرج 

دش هتخاس  ناهفصا  رد  هک  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  حیرض  زا  يدیدج  494تاعالطا 

495هراشا

زاسانیم دنمرنه و  هداز  عینص  داتسا  دای  496هب 
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( یناگیاپلگ يدهاز  یضاق  دمحا  ياهتشاددای  زا   ) سابع ترضح  هب  497هضیرع 

فلتخم قیرط  دنچ  هب  یلع  نب  سابع  جئاوحلاباب  هب  تجاح  497ضرع 

مشاهینب رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يارب  نآرق  498رذن 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  498دنبوزاب 

لیبدرا تاداس  يهمانمسق  499دنس و 

؟ تسا مان  هچ  ار  رهش  499نیا 

نیسح ماما  نیعبرا  ترایز  502باوث 

نیعبرا زور  رد  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  502ترایز 

مالسلا هیلع  مشاهینب  رمق  502تامارک 

نایتشدرز نایمیلک و  نایحیسم ، تنس ، لها  نایعیش ، هب  مشاهینب  رمق  تایانع  بدا  شاداپ  و  عرضت ، هب  502خساپ 

نایعیش هب  مشاهینب  رمق  ترضح  502تایانع 

دوب سابعلا  لضفلاابا  ترضح  تکرب  502نیا 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  هلاحا  هموصعم و  يهمطاف  ترضح  هب  503لسوت 

دباییم افش  يدنه  504يهچبرسپ 

دنکیمن رثا  یتفن  عبانم  رب  نارابمب  سابعلا ، لضفلاوبا  ترضح  مچرپ )  ) ملع تمارک  506زا 

لضفلاابا ای  متفگ  هک  تسه  مدای  507طقف 

موریم سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مرح  هب  اهنت  509نم 

دندروآ نوریب  كرابم  مرح  زا  ناشک  ناشک  ار  509ياهزانج 

دشخبیمن ياهدیاف  دننکیم ، دیدهت  510خیبوت و 

دش زاب  دوخ  يدوخ  هب  نیشام  510برد 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  511يهملق 

دندرک زجع  راهظا  نآ  جالع  زا  اهرتکد  همه  511ماجنارس 

درک رادیب  باوخ  زا  ار  512همه 

مدوبن ترضح  نآ  دای  هب  لاح  هب  ات  512ارچ 
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؟ دیدرک نشور  ار  قرب  513امش 

سرب مداد  هب  سابعلا  لضفلاابا  ای  مدزیم  دایرف  هک  یلاح  514رد 

تفرگ افش  مرتخد  مشاه  ینب  رمق  هب  لسوت  515اب 

میهد رارق  عیفش  ار  سابع  516ترضح 

درکن ادیپ  لمع  هب  جایتحا  لضفلاابا  ترضح  هب  لسوت  517اب 

تسا هدرک  کشخ  هتفرگ ، قرب  میس  ار  517یناوجون 

دراد دوجو  زین  يرگید  ياهرتکد  ام  زا  ریغ  517یلب 

نامزلابحاص ای  وگب  دومرف : لضفلاابا  518ترضح 

سابعلا لضفلاابا  ای  کیلع  مالسلا  تفگ : ربق  518رد 

تسا هدش  بوخ  تاهچب  لزنم  519ورب 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  هلاوح  رانید  519دص 

هیرگ لاح  رد  شرسمه  رطعم و  519قاتا 

دش جراخ  شیاپ  زا  دوخ  هب  دوخ  اهغیت  520مامت 

دش اور  متجاح  اقآ  تیانع  اب  520هللادمحب 

تشادرب بآ  زا  521یفک 

دنداد افش  ار  ام  يههامجنپ  لفط  مشاهینب  رمق  رفعج و  نب  یسوم  521ماما 

... نکن زاب  تیوزاب  زا  ار  زبس  522هتشر 

راذگب نیمز  هب  ارم  523اباب 

لضفلاابا مرح  ياهرتوبک  زا  523یکی 

تسین جئاوحلاباب  تبابرا  رگم  523اباب 

؟ ینادیم ارم  يراتفرگ  دوخ  وت  524اقآ 

دش ادیپ  نیشام  ود  نیب  524ییاقآ 

مداتفا مشاهینب  رمق  دای  525هب 

دیرادن لمع  هب  جایتحا  مادک  525چیه 
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داد رارق  یتشک  لخاد  ار  وا  دش  ادیپ  526یتسد 

دنتسب لیخد  نیسح  ماما  مرح  هب  ار  526وا 

دش ادیپ  لضفلاابا  مرح  نیسح و  ماما  مرح  رد  526يربا 

ملع ریپ  ملع  هب  لسوت  يهطساو  هب  گرم  یعطق  رطخ  زا  527تاجن 

دش زاب  دوخ  هب  دوخ  هتسب  برد  528هاگان 

مدش یصخش  لزنم  بحاص  سابع  ترضح  هب  لسوت  528اب 

هچب همین  529يافش 

تسا هدش  جلف  تدنزرف  ياپ  ود  ره  تفگ : 529رتکد 

ودعلا رهاق  530ای 

مدش راتفرگ  نوگانوگ  ياهالب  هب  531ینامز 

... ار تاهدش  ملق  دنلب  ياهتسد  نآ  سابعلا ، لضفلاابا  532ای 

!؟ يونشیمن رگم  ینیبیمن !؟ رگم  نم  533يالوم 

مهاوخیمن ار  دنزرف  نیا  533نم 

جئاوحلاباب ماقم  تسا  نیا  و  تمارک ، ینعم  تسا  نیا  بجعلل ! 533ای 

دادیمن لاجم  نم  هب  هیرگ  رگید  هدژم ، نیا  ندینش  535اب 

موریم هینیسح  هب  نم  هک  درادن  یطبر  امش  536هب 

مشاهینب رمق  رثا  ایمیک  538هاگن 

دسریمارف اعوسات  538بش 

یتشک رد  539یناوخهضور 

دراذگیم لضفلاوبا  ار  شاهینک  سابع و  ار  كدوک  539مان 

دروخیم یگنس  هب  شیاپ  540ناهگان 

دهدیم وا  هب  يدعب  تبسانم  ات  ار  شیافش  540يهدعو 

تشاد همادا  شضرم  اعوسات  بش  541ات 

میدرک هدامآ  خبط  يارب  ار  542تشوگ 
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یناردنزام يوجشناد  ناوج  هب  سابعلا  لضفلاوبا  جئاوحلاباب  543تیانع 

نسالخاس نیرلالاب  544هللا 

دش ادیپ  رود  زا  يراوس  545ناهگان 

... ینکن تیانع  نم  هب  رگا  545ناجاقآ !

میدرک ادیپ  تاجن  سابع  ترضح  هب  لسوت  545اب 

درادن تسد  اقآ  545نیا 

نیسح ماما  يارب  يراوگوس  546سلجم 

مسابع مداخ  546نم 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تیانع  بناج و  نیا  546تشذگرس 

مهاوخب سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  زا  ار  راک  يهراچ  متفرگ  547میمصت 

مشکیم ار  همه  الا  دیورب و  نوریب  اجنیا  548زا 

تفرگ ارم  دش  ادیپ  549یتسد 

دنتفرگ نم  زا  ارم  یتسه  جئاوحلاباب  550ای 

دنام هدنز  یلو  درک ، طوقس  راطق  550زا 

مدش بوخ  الماک  یقیاقد  زا  550دعب 

دنکیم نتسج  شدوخ  551هچراپ 

مدرک ادیپ  تاجن  يروک  زا  سابع  ترضح  هب  لسوت  551اب 

دوشیم سابع  ناشیا  مسا  اقآ  رما  552هب 

ددرگیم نم  لابند  یتسد  553مدید 

دندش ادیپ  هوک  تمس  زا  گرگ  ود  554ناهگان 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  554يهمیب 

دینک هیهت  هینیسح  يارب  لتک  555کی 

دیربب جح  هب  دینک و  ضوع  ومیب  رس  نآ  اب  ار  ومرپ  رس  نیا  دومرف : 556ترضح 

مریمیم ماهچب  اب  اج  نیمه  مه  نم  ای  یهدیم و  افش  557ای 
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مدیلانیم درد  زا  غاد  ياهرجآ  558يور 

تسا وت  راک  اجنیا  لضفلاوبا  559ای 

لضفلاابا ای  لضفلاابا  ای  دنزیم  ادص  ابترم  559ردام 

مدرک رذن  ترضح  يارب  560يدنفسوگ 

مدوب جلف  مدش  دلوتم  مردام  زا  560نم 

دییوگب لضفلاابا  ای  مه  امش  ادخ  هب  ار  امش  560تفگ 

دش رارکت  هبترم  جنپ  تسیب و  راک  561نیا 

سابعلا لضفلاابا  ای  کیلع  561مالسلا 

میدش هناخاقس  هناور  562امیقتسم 

دوشیمن هدید  اههدغ  زا  562يرثا 

تفای افش  563مرتخد 

دندیشارتیم شیر  کی  مادک  اهنیا  563زا 

نک لح  ار  نم  لکشم  کچوک ، کشم  بحاص  564يا 

متساوخ ار  وت  يافش  ادخ  564زا 

تخاس دنهاوخ  حیرض  ناشدوخ  564نایعیش 

دوب یکچوک  565ربق 

هتخوس لد  565ظعاو 

دناهدرک رذن  یبهذم  565ياهتیلقا 

دش هدنز  هدرم  566كدوک 

داد افش  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ار  567مدنزرف 

داد افش  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ار  567مدنزرف 

دنکیم رارف  هعیش  568ناوج 

نارهت سابعلاراصنأ  تئیه  يهچابید  سابعلا  لضفلاوبا  الوم  يهصاخ  568تایانع 

دیسرن هزاغم  هب  یبیسآ  569هنوگچیه 
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؟ ياهدرک راک  هچ  569وت 

دنتشادن وا  يدوبهب  هب  يدیما  570چیه 

نینبلاما دنزرف  ناماد  هب  زاین  570تسد 

دنکن شدیماان  هک  دهاوخیم  اقآ  زا  نازیر  570کشا 

دنهدب افش  ار  وت  ات  دناهدروآ  فیرشت  دنتسه و  سابعلا  لضفلاابا  اقآ  571نیا 

دروخ مشوگ  هب  يزاونلد  572يادص 

لیدبیب 573رادملع 

دشابیم عطق  شتسد  ود  مدید  مدرک  574هاگن 

تفر تشادرب  ار  هچب  برع  575نز 

تفرگ یهاوخ  ار  دوخ  يافش  رصع  زورما  576وت 

دینابسچ ندب  هب  تشادرب و  ار  577رس 

اهضیرم هب  طوبرم  577یقاتا 

دینک افو  دوخ  رذن  هب  578امش 

متفگن سک  چیه  578هب 

مراذگیم سابع  ار  وا  مسا  دنامب  هدنز  مدنزرف  578رگا 

دنام دهاوخ  صقان  مردپ  هب  امش  تیانع  دییامرفن  یتمحرم  579رگا 

دسج رانک  580حور 

درک ادیپ  ار  شاهدشمگ  دنزرف  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  اب  ربنع  580ردام 

مشاهینب رمق  يهضور  581رثا 

تفرگ افش  دش و  لسوتم  سابعلا  لضفلاابا  582هب 

میدیدن همدص  مادک  چیه  لضفلاابا  مان  تکرب  582هب 

دنتفرگیم ار  دوخ  تجاح  تعاس  کی  زا  582رتمک 

ددجم 583تایح 

سابعلا لضفلاوبا  ای  متفگیم  584نم 
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مدوب لضفلاابا  قشاع  ادیدش  تیلوفط  نس  زا  584نم 

دندناباوخ حیرض  بنج  دنتسب و  ار  شیاپ  586تسد و 

تسین يرثا  ضرم  نیا  زا  هک  تسا  587یتدم 

دنروخیم مسق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  587هب 

میدنام مرح  رد  مناهارمه  مدوخ و  588بش 

جئاوحلاباب ای  589متفگ 

اعد 590تسد 

درکیم تکرح  دشاب  نم  رایتخا  رد  نامرف  هکنآ  نودب  593نیشام ،

میاهتفرگ ملاع  دنوادخ  هاگرد  زا  ار  وت  يافش  594ام 

دومرف دهاوخ  ریخ  تمحر  594دنوادخ 

مینکیم کمک  وت  هب  ام  یتسه  ام  زابرس  595وت 

دش رگهولج  روط  نیا  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  595مان 

دندوب هدرک  سویأم  ار  وا  596ناکشزپ 

سرب ام  داد  هب  سابعلا  لضفلاابا  596ای 

میتشاد یتقایل  تیلباق و  هچ  597ام 

تسا البرک  ياهغاب  597نیا 

نایعیش هب  598ياهمان 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  يهضور  سلجم  رد  ینم  رداچ  رد  نامز  ماما  اب  600رادید 

دیدرگ رتهدوشگ  منابز  رتتحار و  مندب  ترضح ، اب  تاقالم  يهظحل  601زا 

هناخاقس رد  يرتخد  602يافش 

دیهدب مه  ار  جرخ  دیاهدرک  توعد  ارم  رگا  602اقآ ،

يدنه كدوک  603يافش 

دنتفریم ایند  زا  دلوت  زا  سپ  603شیاهرسپ 

داد افش  ار  لفط  هاگرد ، 604كاخ 
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هدنام یقاب  رون  هطقن  کی  رد  604طقف 

دینک تمحرم  هرابود  ار  ماهون  یناگدنز  سابعلا  لضفلاابا  604ای 

تفرگ افش  605مدنزرف 

لضفلاوبا ترضح  تیانع  هب  دنه  يرومیت  روتارپما  نیرخآ  606يافش 

دیدرگ نافوط  راچد  ایرد  رد  606یتشک 

( قشع تیاهنیب  ياههظحل   ) 606اشگهرگ

وهنکل سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هاگرد  608تمارک 

تشادن تسد  ناوج  608نآ 

وکابنت نوتوت و  609رجات 

دیلام دوخ  مشچ  هب  ار  هاگرد  610كاخ 

درک وفع  بلط  شیوخ  رسمه  610زا 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  610هاگرذگ 

دوب يراج  شنامشچ  زا  کشا  تارطق  دزیم و  هحیص  بلق  میمص  612زا 

تنس لها  هب  مشاه  ینب  رمق  613تایانع 

تسا هدرک  رازگرب  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  رذن  يهرفس  613ارچ 

دش هلماح  شرسمه  لضفلاابا  ترضح  تایانع  614هب 

دشیمن رادهچب  دوب  لاس  هد  614تدم 

دنکیم هجلاعم  یناجم  614رتکد 

تسا هداد  نم  هب  يرسپ  امش  لضفلاوبا  تکرب  هب  615ادخ 

دیربب نایعیش  سابعلامتأم  هب  616ارم 

تفرگ ار  دوخ  يافش  مشاهینب  رمق  اقآ  617زا 

دش رهاظ  نآ  وترپ  رد  اهرجآ  نایم  لصاف  617طوطخ 

تسا درک  دارفا  زا  رپ  ام  لزنم  طایح  هچوک و  مامت  618مدید 

دش رهاظ  شقح  درک  هجوت  ترضح  هب  618نوچ 
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نایحیسم هب  مشاهینب  رمق  619تایانع 

تسا جئاوحلاباب  امش  لضفلاابا  ای  متفگ  619يدید 

دمآیم ناوج  يادص  هام  619کی 

تسا هداد  افش  سابع  ترضح  ار  مرسپ  620يرآ 

دننزیم ادص  ار  سابع  ترضح  دننکیم  ریگ  اج  ره  620اهناملسم 

تشاد هگن  اج  رد  ار  نیشام  نیشام و  ولج  دمآ  تسد  621کی 

یحیسم كدوک  هب  621تیانع 

دوش کیرش  اهناملسم  لضفلاوبا  ای  وگب : ترهوش  622هب 

یحیسم يهدننار  623تاجن 

سرب مدایرف  هب  لضفلاابا  623ای 

میداهن سابع  ار  وا  مسا  هک  داد  يرسپ  بهذم  يروسآ  رهوش  نز و  ام  هب  624ادخ 

دینادب ار  ناتلضفلاابا  ترضح  625ردق 

نایمیلک هب  مشاهینب  رمق  625تایانع 

تسا مشاهینب  رمق  اقآ  مبحاص  سپ ، نیا  625زا 

دش ادیپ  هقورسم  627نیشام 

ياهدش بوخ  رگید  وت  وش ، دنلب  دیوگیم : راوس  627بسا 

دش راهم  شتآ  لضفلاابا ، ای  نتفگ  628اب 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  تکرب  هب  یمیلک  ناوج  628يافش 

یمیلک رتکد  نتفای  629افش 

نایتشدرز هب  مشاهینب  رمق  630تایانع 

630هراشا

دریمیم نآلا  630ماهچب 

دیوش لسوتم  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هب  مدنزرف  يافش  631يارب 

دییایب مراد  یضیرم  اقآ  تفگ : یتشترز  631نز 
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سابعلا لضفلاابا  ترضح  رذن  یتشدرز و  632مناخ 

نالفاغ بیدأت  ناخاتسگ و  هیبنت  هب  يو  مادقا  مشاهینب و  رمق  ییامن  تردق  یخاتسگ  رورغ و  632ناوات 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  ملع  دروم  رد  خاتسگ  دنمشناد  يهبال  632زجع و 

دنداتفا شوهیب  مدرم  زا  ياهدع  كانلوه  يهنحص  نیا  ندید  634زا 

دندرک یخوش  امش  اب  مه  635ترضح 

شتازاجم غورد و  635مسق 

دوشیم لضفلاابا  بضغ  راچد  خاتسگ  635رومأم 

دنکیم يدزد  هب  فارتعا  636قراس 

... هدش و دنلب  اوه  فرط  هب  نیمز  زا  636ینز 

داد لیوحت  دجسم  نیدمتعم  هب  ار  دجسم  636دیلک 

مدرک طلغ  لضفلاابا ، 637ای 

وش دنلب  ینامیشپ ، رگا  637خیش 

دوشیم کشخ  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  ملع  هب  يهدننکتناها  637تسد 

منکیمن ار  راک  نیا  639نم 

ماهدرک تیاکش  امش  زا  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  640هب 

دنکیم جلف  ار  وا  غورد  641مسق 

نم ربق  رانک  نایمه  641نابحاص 

يروخب مسق  ییایب و  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  642دیاب 

دش ادیپ  نابایب  رد  يراوس  642بسا 

دنزب تتسد  هب  سابع  ترضح  يدز  ار  643هچب 

دش باجتسم  ود  ره  643ياعد 

دش مین  ود  رمک  زا  یلیرت  ریز  644خاتسگ 

دش كاله  دروخ  غورد  645مسق 

دنربیم ار  وت  مچرپ  سابعلا  لضفلاابا  645ای 
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متفر هیرق  هب  دوخ  بلط  لوصو  645يارب 

دیدرگ ندروخ  مسق  هب  رجنم  رما  645هرخألاب 

... الا دورب و  نم  يوربآ  دیراد  لوبق  امش  هچنانچ  646رگا 

یسانشیم ینیبب  ار  وزاب  نامه  647رگا 

درک ترپ  بقع  هب  یمدق  دنچ  ار  وا  دروخ و  شاهنیس  هب  647یتسد 

تفرگ ار  شدوخ  لام  648لضفلاوبا ،

دنکیم نوگنرس  ار  وا  دیآیم و  649يریت 

راذگب لضفلاابا  ترضح  حیرض  يور  ار  649دیلک 

دناهدرک مباوج  اهرتکد  يهمه  سابعلا  لضفلاابا  649ای 

دینکیم اپرب  یلسوت  سلجم  650بجع 

تفر ایند  زا  یناهگان  روط  هب  شدیشر  651ناوج 

دش درخ  شیاپ  تسد و  درک و  651فداصت 

متخادنا حیرض  يور  ار  651ماهمامع 

تسا سابعلا  لضفلاابا  وا  هک  دیسر  منهذ  652هب 

درک رارقا  دوخ  مرج  هب  653یضاق 

شیاشخب رهش  هیسابع  يزاس  لپ  رد  تمارک ، 653روهظ 

دش مرح  دراو  خاتسگ  655نابژد 

دنکیم قح  هب  تواضق  سابعلا  656لضفلاابا 

دش لصاو  منهج  هب  656اعیرس 

657یقرواپ

دلج 3)  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  666يهرهچ 

666راتفگشیپ

666هراشا

مشاهینب رمق  هللاۀیقب و  667ترضح 
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668ظیرقت

يرعش 669ظیرقت 

نیدناعم نیفلاخم و  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  دنمجرا  ردپ  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  670لیاضف 

يدوهی درم  ياهشسرپ  هب  خساپ  رد  یلع  هب  رکبوبا  670يهعجارم 

دیامنیم حتف  ار  ربیخ  بحرم ، نتشک  اب  ناشیا  دراپسیم و  یلع  هب  ار  ربیخ  گنج  مچرپ  670ربمایپ ،

دیرفآیمن ار  منهج  شتآ  دنوادخ  دندرکیم  یلع  یتسود  رب  عمجت  مدرم  671رگا 

نیمز نامسآ و  تاقبط  رب  یلع  نامیا  ینیگنس  زینک و  قالط  دادعت  رد  یلع  هب  رمع  671هعجارم 

یلع شرامش  لباق  ریغ  671لئاضف 

تسوا يالوم  ربمایپ  هک  تسا  یسک  ره  يالوم  یلع  هکنیا  هب  رمع  672فارتعا 

دیشخب ییاهر  تکاله  زا  ار  وا  یلع  هک  نیا  هب  رمع  672فارتعا 

مرحم يارب  يراکش  تشوگ  مکح  رد  یلع  نانمؤمریما  هب  نامثع  673يهعجارم 

نامثع کلهل  یلع  الول  نتفگ  ربق و  شتآ  یگنوگچ  رد  نانمؤمریما  هب  نامثع  673يهعجارم 

( دیزی صاعورمع و  هیواعم ،  ) هدروخ مسق  نانمشد  هاگدید  زا  673یلع 

زیزعلادبع نب  رمع  تیاور  هب  هالوم ... تنک  نم  674ثیدح 

یلع زا  رتدهاز  نتخانشن  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  674فارتعا 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تازجعم  زا  675ياهنومن 

675هراشا

بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  ياعد  هب  نآ  ندومن  شکورف  تارف و  دور  675نایغط 

دیدرگ نینمؤملاریما  تیمولظم  ادخ و  هجوتم  مبلق  دیوگیم : روکشم  خیش  هللا  675تیآ 

!؟ دنروخب تسکش  اهیباهو  دیدوب  هتساوخن  ادخ  زا  نم  يهطساو  هب  امش  676رگم 

تسا یباهو  دیدج  رادنامرف  دمآ  676مدای 

یلع نینمؤملاریما  يهزجعم  هب  گنرف  ریفس  677تیاده 

خیرات ياههدش  شومارف  زا  680ینیچلگ 

؟ یتفگ هچنآ  هب  ارم  ینکیم  تنامض  680ایآ 
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؟ تسیک رد  681يهدنبوک 

تسوت نابهگن  ظفاح و  682وا 

تسوت دزن  نم  تناما  بنیز  نیا  دومرف : 682نینمؤملاریما 

تفاتش وا  لابقتسا  هب  بنیز  دش  دراو  نینبلاما  683یتقو 

دیشوپ ار  ردپ  ياهسابل  یلع ، نب  سابع  نب  683هللادیبع 

نینبلاما هب  684لسوت 

عیقب ناتسربق  مشاهینب و  684رمق 

دنوشیم رورسم  رایسب  مشاهینب  رمق  بقل  685زا 

البرک يهصرع  رد  ریظن  یب  686یتبیصم 

اهتیلوئسم 686فیاظو و 

(1  ) اهتیلوئسم 686فیاظو و 

دنتسه یلماک  ياهناسنا  موصعم ، ناماما  ادخ و  686ناربمایپ 

رکبوبا تیولوا  687مدع 

رمع تیولوا  687مدع 

نامثع تیولوا  688مدع 

هماسا 688تیولوا 

(2  ) اهتیلوئسم 689فیاظو و 

ینامسج دنویپ  689طابترا و 

یناحور 690دنویپ 

692ترافس

دش ناهج  درم  نیرتيوق  تسکش و  ار  کیپملا  دروکر  لضفلاابا  ای  رکذ  اب  هدازاضر  694نیسح 

يرادملع 695ملع و 

سابع ترضح  695ملع 

لوفزد ناتسرهش  رد  گرزب  ياهملع  695شیارآ 
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دوب مشاهینب  رمق  رادملع  696مردپ 

لضفلاوبا ترضح  697تعاجش 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلایبا  ترضح  697تدایس 

سابع ترضح  697تدایس 

لامعتسا حالطصا و  رظن  زا  دیس  697يهملک 

تایاور رظن  زا  دیس  698يهملک 

املع رظن  زا  دیس  698يهملک 

تسا دمحم  لآ  زا  سابعلا  لضفلایبا  699ترضح 

تما لآ و  699يانعم 

هیولع هب  700تناها 

ناتسکاپ رد  نینمؤملاریما  نب  سابعلا  لضفلاابا  700باقعا 

ناشاک كوزرب  نجنرآ  رد  يولع  ناشخرد  701يهراتس 

نجنرآ ياتسور  ییایفارغج  702تیعقوم 

خیرات تیاور  هب  سابع  نب  دمحا  702هدازماما 

یلعف نامتخاس  703تیعقوم 

دمحا دیس  هدازماما  703تامارک 

واف رد  یکز ، 704هدازماما 

زمرهمار ناتسرهش  هچیرم  ياتسور  704ياههدازماما 

كارا بادنخ  شخب  هدون  رد  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  نب  لضف  نب  705میهاربا 

مق رد  یلع  دیس  705هاش 

اههناخاقس تیاقس و  706بآ ،

(1  ) اههناخاقس تیاقس و  706بآ ،

706هراشا

همقلع تارف و  706رهن 
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شیاههنارک 708هلجد و 

دندش دنمهرهب  البرک  مدرم  ناسنیدب  709و 

(2  ) اههناخاقس تیاقس و  710بآ ،

710هراشا

نینمؤملاریما ترضح  رثوک  یقاس  ناضمر  هام  مهدفه  710بش 

نینمؤملاریما نارای  نتشادرب  بآ  زا  نیفص  گنج  رد  هیواعم  رکشل  ندرک  711عنم 

یقاس 711طیارش 

یلع 712تیاقس 

نیسح ماما  712تیاقس 

رفاک هب  نداد  713بآ 

اقس يارب  تشهب  713تنامض 

بآ ندیشون  زا  سپ  نیسح  ماما  لتاق  رب  نعل  713باوث 

دشونیم بآ  نیسح  ماما  دای  هب  قداص  713ماما 

تاناویح هب  مرکا  لوسر  714تفوطع 

(3  ) اههناخاقس تیاقس و  714بآ ،

714اههناخاقس

البرک ناگتشت  یقاس  ای  714اقس 

مزمز 715رفح 

سدقم دهشم  رد  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ججحلا ، نماث  ترضح  رهطم  نحص  716يهناخاقس 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  زاوها  فورعم  يهناخاقس  716يهچخیرات 

تیاقس تلیضف  رد  ثیدح  717دنچ 

زاوها سابعلا  لضفلاوبا  717يهناخاقس 

دهدیم دارم  بآ  يدرگناریا  هاگشیامن  ناگدننک  دیدزاب  هب  یناتسزوخ  718ياقس 

زاوها رایزهم  نب  یلع  ترضح  سدقم  ناتسآ  رد  عقاو  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  718هناخاقس 
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دنروهشم فورعم و  البرک ، ياقس  مان  هب  زاوها  رد  هک  718ییاههناخاقس 

لوفزد رد  رایط  رفعج  نب  دمحم  ترضح  سدقم  718ناتسآ 

زینک 719ياقس 

تسا هدش  يراذگمان  لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  هک  هموح  لایناد و  شوش  ناتسرهش  719دجاسم 

زاوها 719هیسابع 

زاوها يهیسابع  زا  720یتمارک 

هیسابع 721رمش 

تسا دوجوم  ناتسزوخ  ياهرهش  رد  سابع  ترضح  مان  هب  هک  یبهذم  ياهتئیه  یماسا  یبهذم و  722نکاما 

تسا هدش  يراذگ  مان  سابع  ترضح  مان  هب  زاوها  رد  هک  ینکاما  722یماسا 

سدقم دهشم  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  722عمتجم 

نارهت ياههناخاقس  سکع  هاگشیامن  زا  723یشرازگ 

مالسا ناهج  ییاقس  ياهتئیه  زا  724ینیچلگ 

؟ تسا مادک  ییاقس  يرادازع  تسیچ و  724ییاقس 

؟ دیدرگ هدیمان  مسا  نیا  هب  هدش و  سیسأت  هچ  يارب  ییاقس  724يرادازع و 

العم يالبرک  رد  ییاقس  725يرادازع 

فرشا فجن  رد  ییاقس  726يرادازع 

نیمظاک رد  ییاقس  726يرادازع 

ناشاک رد  لضفلاوبا  ترضح  ییاقس  727تئیه 

نادمه رد  ییاقس  729يرادازع 

نادمه ییاقس  تاجهتسد  730یماسا 

مرحم هام  رد  نادمه  ياهاقس  يرادازع  730مسارم 

ییاقس سابل  اب  نادمه  ییاقس  تاجهتسد  ندش  730جراخ 

اهتبسانم اههام و  ریاس  رد  نادمه  ياهاقس  731يرادازع 

نارهت میقم  ياهینادمه  ییاقس  731تئیه 
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اهاقس تئیه  زا  يدرجورب  هللا  تیآ  قیوشت  732ریدقت و 

ناشاک اب  نادمه  ییاقس  732توافت 

نارهت رد  ییاقس  732يرادازع 

مق رد  ییاقس  732يرادازع 

كارا رد  ییاقس  733يرادازع 

كارا رد  لضفلاوبا  ياهاقس  733تئیه 

اروشاع مایا  یلایل و  رد  لضفلاوبا  ياهاقس  تئیه  733يرادازع 

كارا ياملع  لزانم  رد  لضفلاوبا  ياهاقس  تئیه  734نتفر 

دنتفریم املع  لزانم  هب  مق  رهش  لضفلاوبا  ياهاقس  734تئیه 

كارا لضفلاوبا  ياهاقس  تئیه  یگتفه  734سلاجم 

كارا هیمطاف  ياهاقس  734تئیه 

اروشاع مایا  یلایل و  رد  هیمطاف  ياهاقس  تئیه  735يرادازع 

كارا ياملع  لزانم  هب  هیمطاف  ياهاقس  735نتفر 

كارا ینیسح  ياهاقس  735تئیه 

اروشاع مایا  یلایل و  رد  ینیسح  ياهاقس  تئیه  735يرادازع 

يدرجورب یمظعلا  هللاۀیآ  لزنم  هب  مق  ینیسح  ياهاقس  تئیه  735نتفر 

نارآ رد  ییاقس  736يرادازع 

ناشاک لگدیب  رد  ییاقس  736يرادازع 

لگدیب هد  يوت  هینیسح  لضفلاوبا  ياقس  737تئیه 

لگدیب هاقناخ  يهینیسح  بآ  ماج  737خیرات 

دزی رد  ییاقس  737يرادازع 

رساین رد  ییاقس  738يرادازع 

هریغ مرحم و  هام  رد  رساین  ییاقس  738يرادازع 

سدقم دهشم  رد  ییاقس  738يرادازع 
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دناهتفریم زین  املع  لزانم  هب  ناغون  ییاقس  739تئیه 

اههعقب 740اههاگمدق و 

740اههاگمدق

مرام 740هاگمدق 

مرام هاگمدق  740تمارک 

باهذ لپ  رس  رد  سابع  ترضح  741هاگمدق 

باهذ لپرس  هاگمدق  زا  تمارک  741هس 

نانمس رد  یلع  نب  سابع  742هاگمدق 

رتشوش رهش  رد  سابع  يهلحم  742هاگمدق 

رتشوش لوفزد -  يهداج  رد  لضفلاوبا  هاگمدق  744يهعقب 

هکیچک سابع  744يهعقب 

زاوهک يهلحم  744سابع 

هپت تفه  رد  یلع  نب  سابع  745يهعقب 

مرح ياهرد  هنیجنگ و  746اهقاور ،

746اهقاور

لضفلاوبا ترضح  مرح  747يهنیجنگ 

سابع ترضح  رهطم  مرح  748ياهرد 

748هراشا

الط 750ناویا 

نآ ياهرد  752نحص و 

نحص یمیدق  753ياهرد 

نحص دیدج  756ياهرد 

نحص 758ياهعلض 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  مرح  ناگدش  هدرپس  كاخ  758هب 
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759دبنگ

760اههتسدلگ

سابعلا لضفلاوبا  مرح  761نایلوتم 

مالسلا هیلع  مشاهینب  رمق  763تامارک 

نایعیش هب  مشاه  ینب  رمق  ترضح  763تایانع 

مداد مسق  نینبلاما  ارهز و  يهمطاف  قح  هب  ار  مشاهینب  رمق  متخیریم ، کشا  هک  یلاح  763رد 

دنتشاذگ سابع  ارم  764مان 

مشاهینب رمق  اقآ  نیسحلا و  هللادبع  ابا  اقآ  تمدخ  یبدا  ضرع  امیپاوه ، روتوم  تراتسا  زا  765لبق 

سابع ترضح  مایپ  رثا  رب  دیهش  ردپ  بلق  765توق 

خزرب ملاع  رد  یناهفصا ، ریغص  هب  مشاهینب  رمق  766تیانع 

داتفا هار  هب  جلف  يهچب  مشاهینب  رمق  تیانع  766هب 

دنتشادرب نم  زا  تسد  دیشخبب ، ار  وا  دومرف  لضفلاوبا  767ترضح 

تسا سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  صوصخم  767نیا 

دومرف مادص  هب  768باطخ 

تسا ترایز  لوغشم  نم  رس  تشپ  یبرع  مدید  مدوب ، ترایز  768لوغشم 

نک ضوع  ار  مردام  بلق  ناج  768اقآ 

دوریم باوخ  هب  هیرگ  769اب 

وش لسوتم  سابع  ترضح  هب  دشن  لح  لوپ  اب  دمآ  شیپ  تیارب  یقافتا  769رگا 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  770لسوت 

مرگید سورع  يارب  770لسوت 

ماهیبص يارب  771لسوت 

مارحلا مرحم  متفه  بش  771رذن 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  772يهضور 

دش مامت  772مایجرخ 
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داد افش  مشاهینب  رمق  مه  ار  773رغصا 

دنک تقرافم  مندب  زا  حور  دوب  773کیدزن 

کلهم يرامیب  زا  773افش 

نک تعافش  یهاوخ  هک  ره  يارب  یجئاوحلا  باب  774وت 

دندش رامیب  اهزابرس  نآ  774مامت 

دوب شماما  ربنامرف  ادخ  حلاص  775دبع 

مناوخب شیارب  شخب  افش  775يهضور 

مهاوخیم وت  زا  ار  ماهچب  نم  البرک ! ناکدوک  ياقس  777يا 

میهاوخیم امش  زا  ار  كدوک  تمالس  مشاهینب  رمق  778ای 

... مرسپ مشاهینب ... رمق  780ای 

متخوس لضفلاابا  ای  مشاهینب ... رمق  781ای 

یفسلف ياقآ  هب  مشاهینب  رمق  782تیانع 

تفرگ افش  یناطرس  784نز 

دمآ ایند  هب  ملاس  دنزرف  مشاهینب  رمق  تایانع  784اب 

دش هدوشگ  شتآ  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هاگراب  هبق و  785زا 

تساخرب دوخ  دمآیمن  شوه  هب  يزغم  يهبرض  تلع  هب  هک  785ياهچب 

میامن حبذ  ترضح  نآ  مان  هب  يدنفسوگ  مدرک  رذن  785اروف 

نیشنب اج  786نیمه 

داتسیا نویماک  هک  دوب  لضفلاوبا  787يهزجعم 

دش جراخ  لرتنک  زا  لیبموتا  دیسر و  چیپ  میدش  788هجوتم 

دنتسین بحاص  یب  اهنیا  هک  ینادیمن  وت  دنرازآ ، مدرم  اههبلط  نیا  یتفگ  هبلط  نیا  هب  ارچ  789وت 

هدش عطق  ياهتسد  رس و  نودب  ترضح  نآ  790يهدهاشم 

دندش دنزرف  بحاص  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تاهجوت  زا  اهلاس  تشذگ  زا  790سپ 

داد میافش  مشاهینب  رمق  اقآ  تفگ : هیرگ  ضغب و  تلاح  790اب 
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تسا مشاهینب  رمق  اقآ  هب  طوبرم  اذغ  791نیا 

مدیشخب ار  وت  نم  یلو  دز  لضفلاوبا  791مردارب 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  مرح  رد  یلفط  792يافش 

میوش دیماان  ام  تشاذگن  لضفلاوبا  اقآ  793يدید 

يرادیب رد  لضفلاوبا  ترضح  ینارون  لامج  794رادید 

لضفلاوبا يارب  ماعطا  رذن  تکرب  هب  گرم : زا  مکش  لخاد  دنزرف  795تاجن 

انیبان جلف و  795يافش 

دنادرگرب نم  هب  هرابود  ار  مرسمه  لضفلاابا  اقآ  يافو  اب  دنمتردق و  796ياهتسد 

دش ادیپ  مکرادم  مشاهینب  رمق  هب  لسوت  797اب 

لضفلاابا ترضح  798تبرت 

... ام تایانع  دومرف  مشاهینب  798رمق 

مرح هب  روایب  ار  798تضیرم 

ناسرب فجن  هب  ار  ام  رئاز  نیا  وگب  ترهوش  هب  دندومرف  مشاهینب  رمق  798ترضح 

دوب یحیسم  ناشیا  799کشزپ 

دش دهاوخ  لح  لکشم  هللاءاش  800نا 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  زا  تباین  هب  اروشاع  ترایز  801تفه 

لضفلاابا ای  متفگ : بلق  قمع  زا  801طقف 

مدوب امش  رظتنم  802نم 

میسانشیم ار  دوخ  نارادفرط  802ام 

دش تسرد  مراک  عمش  دنچ  رذن  803اب 

دندمآ رهوش  نز و  نامه  اعوسات  803بش 

تفرگ افش  803مدنزرف 

اونین تشد  803رادمچرپ 

دشکیم ار  گنلپ  لضفلاابا  804ترضح 
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دمآ نوریب  ینوگ  نایم  زا  ناج  همین  ای  هدرم  805دنزرف 

دنکیم یسر  دایرف  اکیرمآ  رد  لضفلاوبا  805ترضح 

دیشخبن هدیاف  مه  ام  806رارصا 

تبرت بآ و  نیا  زا  میقع  ندش  رادراب  یناطرس و  806يافش 

مدرک جاودزا  درجت  لاس  کی  هاجنپ و  زا  سپ  مشاهینب  رمق  هب  لسوت  806اب 

مدومن هدهاشم  روجنر  نالان و  رایسب  یلاح  اب  ار  807درمریپ 

تسا هدرک  هنال  مدوجو  رد  باوخ  نآ  نیشنلد  رطع  زونه  درذگیم ، باوخ  نیا  زا  لاس  808یس 

رهطم مرح  رد  هناوید  نز  808يافش 

لضفلاابا ای  دز  809دایرف 

درک ترضح  نآ  مرح  گنهآ  دش  809رادیب 

روهال میقم  يوهراب  رصیق  ياقآ  تیبلها  رعاش  هدشمگ  فیک  ندش  809ادیپ 

تشذگ سابع  ترضح  ترایز  ماگنه  رد  یناتسکاپ  راگنربخ  کی  رب  810هچنآ 

دش لیدبت  نش  هب  ییارحص  811کمن 

مداد مسق  شردارب  هب  ار  لضفلاابا  811ترضح 

مشاهینب رمق  يهدنز  812يهزجعم 

؟ میربب اجک  ار  وا  تساجنیا  812رتکد 

میدش لضفلایبا  هب  لسوتم  هتسکش ، یبلق  813اب 

مشاهینب رمق  هب  لسوت  اب  یمتح  گرم  زا  هدننار  814تاجن 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  هیده  زامن  تعکر  814ود 

فرشت 815نایرج 

مدوب هدش  لضفلاابا  ترضح  نیسح و  ماما  هب  815لسوتم 

مشاهینب رمق  تئیه  رذن  لتک  تفج  816کی 

دنکیم هدنز  مه  ار  هدرم  ادخ  نذا  هب  اقآ  متفگ  وا  816هب 

داد افش  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  ار  817مردپ 
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دنکیم ادیپ  ار  شاهدش  مگ  ینیما  817همالع 

سابعلا لضفلاابا  اقآ  مرح  818رد 

تسین یلومعم  ياهوراد  زا  وراد  818نیا 

داد افش  ار  یناطرس  ناوج  مشاهینب  رمق  ترضح  ناکشزپ ، زا  يدیماان  زا  819دعب 

تسا هتسشن  ینارون  تماق و  دنلب  ياقآ  821مدید 

دوب يراز  هیرگ و  طقف  نم  راک  زور  هنابش  هس  821تدم 

مدش زیچ  همه  بحاص  جئاوحلا  باب  ترضح  یمان  مان  تکرب  822هب 

مدید 822مدوب و 

! منابل هنشت  ياقس  نم  منیسح ! رادملع  823نم 

داد افش  ارم  سابعلا  824لضفلاابا 

میراذگیم امش  مانمه  ار  شمان  دشاب  رسپ  دنزرف  نیا  رگا  مشاهینب ! رمق  824ای 

مدومن هدهاشم  مشچ  825هب 

تسا قلعم  اوه  رد  ولیز  کی  825مدید 

درک ریگتسد  سیلپ  ار  رفن  ود  نآ  زور  دنچ  زا  826سپ 

مهاوخیم امش  زا  ار  مدنزرف  ناج  826اقآ 

یناور رتخد  827يافش 

تفرگ تدش  827ناراب 

تدوخ لام  يداد  نم  هب  هک  يدنزرف  نیا  827اقآ 

ایب مدز  تیادص  تقو  828ره 

ورب نک و  ترایز  رادرب و  ار  تدوخ  سلف  828نیا 

دیرخ رانید  دص  ار  دبک  نآ  فصن  رارصا ، اب  829رتکد 

تسا دایز  میتفگن  میداد  نوخ  829ام 

دوب رتابیز  هام  زا  829شناوربا 

دوب لماک  جلف  يهناتسآ  رد  831ردام ،
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سابع ترضح  مردارب  دزن  833ورب 

833هراشا

نیسحلا هللادبعابا  ترضح  نارئاز  لئاضف  833رد 

راوز يهزانج  عییشت  رد  یهلا  ناگتشرف  834روضح 

البرک رئاز  835تمظع 

دناهداتسیا اجنیا  سابعلا  لضفلاوبا  میومع  دندومرف : نامز  836ماما 

ددرگیمرب شدوخ  دیشابن ، 837نارگن 

837هراشا

روضح 837ضیف 

نارکمج سدقم  دجسم  841يهچخیرات 

ناراب بلط  رد  سابع  ترضح  هب  842لسوت 

مهاوخیم امش  زا  ار  ماهریشمه  نم  ناج  843اقآ 

متفرگ شوغآ  رد  ار  843ملع 

درک ادیپ  افش  يروک  مشاهینب  رمق  تیانع  844هب 

هدب افش  ارم  تدج  هب  ار  844وت 

شاب نم  نیشام  نابهگن  ظفاح و  845وت 

وگب رایسب  ار  برکلا  فشاک  845ای 

دنشکیم زیربت  هار  رد  ار  846لتاق 

دناهدرک ادج  نت  زا  البرک  رد  ارم  846ياهتسد 

داد تاجن  ارم  يراوگرزب  846صخش 

این نییاپ  ربنم  زا  لضفلاوبا  مان  رکذ  847نودب 

سابع ترضح  يهلیسو  هب  نم  847تاجن 

تسا کیرات  مدنزرف  847يهناخ 

دندش دنزرف  بحاص  سابع  ترضح  تکرب  847هب 
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دنکیم هیرگ  و  دش !؟ هچ  دوب !؟ 848هچ 

داد میافش  سابع  849ترضح 

تمادن 849راهظا 

دش لح  لکشم  849مامت 

سابع ترضح  هب  849هضیرع 

دییامرفن هدنمرش  849ارم 

دوشیم لسوتم  لضفلاوبا  ترضح  850هب 

میریگیم امش  زا  اروف  ار  هچب  نیا  ام  دینزب  شیادص  لضفلاوبا  مسا  زا  ریغ  850رگا 

دش فرطرب  هلزلز  عوقو  رطخ  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تیانع  851اب 

لضفلاوبا ترضح  هب  هیده  اروشاع  ترایز  زور  852لهچ 

اهدرد يافش  لضفلاابا  852يهضور 

مشاهینب رمق  هب  لسوت  اب  لکشم  852عفر 

داد افش  ار  مردام  سابعلا  لضفلاوبا  852ترضح 

هلاسراهچ كدوک  853يافش 

دش هتسب  هرابود  دش  زاب  853رد 

تسا هتفای  افش  ضیرم  میدش  853هجوتم 

داد افش  ارم  ربکایلع  مشاهینب و  رمق  هب  854لسوت 

مدز ادص  راب  دنچ  ار  ترضح  854نآ 

دش ملاح  لماش  ترضح  855تایانع 

ینکردا لضفلاابا  ای  855متفگ 

دوشیم لسوتم  لضفلاوبا  ترضح  855هب 

مدوب ضورقم  856یغلبم 

... هناخاقس 856يهمیب 

دش فرطرب  ملکشم  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  856اب 
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سابع ترضح  رذن  دنفسوگ  کی  857فصن 

تسا ناگتسکش  لد  روای  هک  وا  لضفلاابا  ای  وگب  857متفگ 

دش هدنز  858هدرم 

مناسرب دصقم  هب  ار  اهنآ  ملاس  هک  متسه  نماض  نم  دومرف : سابع  858ترضح 

دمآرد فالغ  زا  ریشمش  859ناهگان 

تسا هدش  عقاو  نارهت  دابآ  نسح  رد  هک  سابع  ترضح  859يهزجعم 

دش یخرس  هب  لیدبت  نیسح  ماما  تبرت  اروشاع  859رصع 

لضفلاوبا رادملع  دوب  هدش  هتشون  نآ  يور  هک  یجنرب  هجنپ  860کی 

درکیم هیرگ  860دنفسوگ 

مهاوخیمن روک  861رتخد 

داد افش  ار  وا  مشاهینب  861رمق 

مرادهگن مربق  لوا  بش  يارب  ار  861نهاریپ 

تسا نالد  هتسخ  ناگدنامرد و  ناگتسکش و  لد  روای  درادن  تسد  هک  862یسک 

دوب لمح  عضو  لاح  رد  863مرهاوخ 

میربیم وا  يارب  ار  بآ  نیا  864ام 

تشاد ناوارف  مخز  هک  اقآ  864نآ 

لضفلاابا ای  میوگب : متسناوت  865طقف 

داد متاجن  اهگرگ  تسد  زا  سابعلا  لضفلاوبا  865ترضح 

تسشن لگ  هب  هک  866يراظتنا 

مهاوخیم وت  زا  ملاس  حیحص و  ار  مرسپ  البرک  رادملع  868ای 

مدوب هدش  لسوتم  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  هار  نیب  869رد 

نک داش  ار  تزینک  نیا  لد  مشاهینب  رمق  871ای 

... تاهدیرب ياهتسد  يادف  مناج  لضفلاابا  872ای 

سرب مردپ  داد  هب  البرک  رادملع  873ای 
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دوب تشهب  دننامه  874ياهناخ 

جالعال ياهدرد  مامت  جالع  875لحم 

درک تبحم  وا  مدرک و  شهاوخ  ادخ  زا  875نم 

لسوت زا  سپ  875يافش 

هدومن هدهاشم  يرادیب  رد  ار  سابعلا  لضفلاوبا  876ترضح 

ناگدنامرد 877هانپ 

تخاس هدروآرب  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ار  امش  877تجاح 

دنکیم اوعد  یسک  اب  مشاهینب  رمق  مرح  877يوربور 

میدروآ نامیا  ناهج  نیا  يادخ  عناص و  هب  877نآلا 

داد افش  ار  رتخد  نآ  سابع  ترضح  878نایاقآ ،

نکن یحادم  878وت 

تمارک ود  يهیاس  رد  هرابود  878يرمع 

دش لح  شلکشم  یتدم  زا  883سپ 

تسود 883يافش 

تنس لها  هب  مشاهینب  رمق  884تایانع 

الاب تفر  884رانا 

دراد یلیخ  اهنامهیم  نیا  زا  لضفلاوبا  884ترضح 

دنریگب تربع  تیبلها  885نیفلاخم 

؟ دشابیم لضفلاابا  ترضح  مان  هب  یبش  885هچ 

نایحیسم هب  مشاهینب  رمق  886تایانع 

قشاع لد  کی  ایند : ياهیبوخ  يهمه  زا  نم  886مهس 

دیناوخیم لضفلاابا  هضور  مرحم  مهن  زور  اهدنوخآ  امش  مدوب  887هدینش 

... دش اور  متجاح  887و 

دندش ناملسم  همه  لضفلاابا  تکرب  888هب 
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درک دحوم  ارم  888ینمرا 

وش دنلب  لیلخ  دومرف  سابع  888ترضح 

درک افو  شرذن  هب  889ینمرا 

... اهناملسم لضفلاابا  889ای 

دز ادص  ارم  مدنزرف  مسا  889اب 

؟ هچ ینعی  لضفلاابا  اب  889تکرش 

مینکیم عوجر  امش  لضفلاوبا  نیمه  890هب 

تسا لضفلاوبا  زور  890زورما 

ینمرا رتخد  891يافش 

دش رهاظ  یتسد  892ناهگان 

نایمیلک هب  مشاهینب  رمق  893تایانع 

يدرک يرادازع  میارب  وت  هک  متسه  لضفلاوبا  نامه  893نم 

لضفلاابا يادف  894مناج 

دینکیم ینابرق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مان  894هب 

نایتشدرز هب  مشاهینب  رمق  895تایانع 

یتشدرز رتخد  895يافش 

نالفاغ بیدأت  ناخاتسگ و  هیبنت  هب  يو  مادقا  مشاهینب و  رمق  ییامن  تردق  یخاتسگ  رورغ و  895ناوات 

تسا هدرک  هابتشا  895ناشیا 

دهد تاجن  ار  وت  دیایب  سابع  895ترضح 

درکیم هرخسم  ار  یتنس  896يرادازع 

؟ یتفگ هچ  تسه  896تدای 

دمآ نوریب  هقدح  زا  شیاهمشچ  دروخ  897مسق 

بدایب 897يرابخا 

هدومن تخس  یتازاجم  ار  897لئاس 
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درک هراچیب  ارم  نم  یبدا  898یب 

يدید ار  دوخ  یمارتحا  یب  898يازج 

دنکب نم  قح  رد  دهاوخب  هچ  ره  سابع  898ترضح 

درک هراچیب  ار  دزد  غورد  898مسق 

درم دروخ و  899مسق 

ربب تردام  يارب  هفحت  ار  899تیاهشوگ 

درم دش و  هایس  ریق  دننام  شتروص  دروخ و  غورد  900مسق 

دش میقع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  ماعطا  هب  یهجوت  یب  رثا  رد  هک  901يدرم 

مدئاق کی  مه  نم  هدوب  دئاق  کی  اقآ  901نیا 

دشکیم ار  یلصوم  یفوص  مشاهینب  رمق  902ترضح 

دروخیم قالش  هبرض  یس  مشاهینب  رمق  902نمشد 

دریگب ماقتنا  وت  زا  مهاوخیم  مدج  زا  903نم 

؟ یهدیم تلهم  اهنیا  هب  لضفلاابا  903ای 

دوشیم انیبان  903ناهگان 

دوشیم هتشک  دننزیم و  ار  وا  ریت  904اب 

نک ربص  زور  لهچ  904متفگ 

دنزیم قالش  ار  لبنت  يهبلط  سابع  905ترضح 

905هراشا

هیکرت هلزلز  عوقو  ماگنه  رد  یهلا  باذع  لوزن  زا  كرت  رسفا  905تادهاشم 

906یقرواپ

دلج 4)  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  912يهرهچ 

912راتفگشیپ

912هراشا

مشاهینب رمق  ناهفصا و  یحطبا  دحوم  یلع  دمحم  913دیس 
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تسا لضفلاوبا  ترضح  ادخ ، ءایلوا  مامت  أجلم  914زورما 

مشاهینب رمق  ینادمه و  914یلع 

سابعلا لضفلاوبا  فراعملا  914ةرئاد 

ایند يهدنز  بهاذم  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  915لیاضف 

ینابلآ روشک  رد  یمالسا  915کسانم 

سابع یلع و  915نیمزرس 

تنس نآرق و  رظن  زا  917یلع 

917هراشا

تسادخ مشچ  یلع  مشچ  هکنیا  هب  رمع  919فارتعا 

دوشیم يراج  هیواعم  نابز  هب  919قح 

تسا تدابع  یلع  ترضح  تروص  هب  ندرک  919هاگن 

خیرات مولظم  920یلع 

دنکیم لطاب  ار  وداج  رحس و  مامت  یلع  921مان 

ناذا شخب  تنیز  یلع  یلوم  921مان 

ناذا شیادیپ  921یگنوگچ 

لمعلا ریخ  یلع  921یح 

ناذا رد  923بیوثت 

هثلاث 924تداهش 

اههشیدنا رظنم  رد  927یلع 

هفاحقیبا نب  927رکبوبا 

باطخ نب  928رمع 

یعفاش بهذم  ياوشیپ  یعفاش  سیردا  نب  928دمحم 

بهذم ینس  گرزب  رسفم  928يرشخمز 

هلزتعم ینس  گرزب  نادنمشناد  زا  دیدحلایبا  928نبا 
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دوصقملادبع 928حاتفلادبع 

يرصم روهشم  هدنسیون  دنمشناد و  نیسح  929هط 

داقع دمحم  سابع  929روسفرپ 

برع یحیسم  روهشم  هدنسیون  همیعن  929لییاخیم 

نادیز 929جرج 

یسیلگنا روهشم  هدنسیون  فوسلیف و  لیراک  929ساموت 

ناقشاع 929هاگهلبق 

تعیبط 930راهب 

مخ ریدغ  930هعقاو 

930هراشا

دوشیمن شومارف  زگره  ریدغ  932هعقاو 

شسرپ ود  خساپ  قادرج و  935جرج 

ناج قمع  زا  تیالو  936شریذپ 

هقلطم تیالو  رهظم  نیرت  936هتسجرب 

تشهب 936رادنامهم 

تمکح 937رهش 

صاقو دعس  نایب  رد  یلع  937لیاضف 

937هراشا

تسا یلع  زا  ربمایپ  ربمایپ و  زا  937یلع 

یلع هناخ  رد  زج  اهرد  938نتسب 

ربیخ 938رادمچرپ 

ربمایپ لد  939بوبحم 

939هراشا

نآرق 940کیرش 
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ربمایپ 940نیشناج 

نید ندش  943لماک 

ینامسآ 944گنس 

موصعم هدراهچ  ثیداحا  رد  945ریدغ 

945هراشا

مرکا 945ربمایپ 

نینمؤملاریما 945ترضح 

ارهز همطاف  946ترضح 

یبتجم نسح  946ماما 

نیسح 947ماما 

داجس 947ماما 

رقاب دمحم  947ماما 

قداص رفعج  947ماما 

مظاک یسوم  948ماما 

اضر 948ماما 

یقت دمحم  948ماما 

یقنلایلع 949ماما 

يرکسع نسح  ماما  949ترضح 

يدهم 949ترضح 

فده هب  نامیا  هناشن  949يراکادف 

ماما يراکادف  950حرش 

كرش رب  مالسا  یعطق  951يزوریپ 

يراکادف نیا  953شزرا 

تادامج 954قطن 
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نیلقث 954ثیدح 

954هراشا

تیاقس 955ماقم 

مومذم حودمم و  958ياهبآ 

958هراشا

مزمز 959بآ 

تارف 960بآ 

960هراشا

تارف زا  هچب  ماک  962نتشادرب 

نوحیج نوحیس و  962رهن 

خلب هلجد و  962رهن ،

لین 963دور 

توهرب 964بآ 

تیاقس 964ماقم 

نارهت 969ياههناخاقس 

969هراشا

ير رهش  969ياههناخاقس 

969هراشا

میظعلادبع ترضح  ناتسآ  969ياههناخاقس 

970هراشا

هناتسآ هزوم  هناخاقس  971تاصخشم 

ير رهش  رازاب  971هناخاقس 

ير رهش  ياههناخاقس  972ریاس 

نارهت 972ياههناخاقس 
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972هراشا

يداه خیش  اقآ  973يهناخاقس 

973هراشا

يداه خیش  اقآ  يهناخاقس  هزجعم  973يهعقاو 

هنییآ 974ياههناخاقس 

974هراشا

هنمارا يهچوک  هنییآ  975هناخاقس 

مالسالاریهظ يهچوک  هنییآ  975هناخاقس 

نارهت رازاب  976ياههناخاقس 

نیمرحلا نیب  976يهناخاقس 

نییبنلا متاخ  977يهناخاقس 

ماما دجسم  977يهناخاقس 

نارهت عماج  دجسم  978هناخاقس 

هللازیزع دیس  اقآ  دجسم  978هناخاقس 

نارهت يهکورتم  عاقب  رد  979هناخاقس 

لیعامسا دیس  هدازماما  هعقب  979هناخاقس 

نیدلارصن دیس  هدازماما  يهعقب  980يهناخاقس 

دیز هدازماما  يهعقب  980هناخاقس 

ییحی هدازماما  يهعقب  980هناخاقس 

نارهت هکربتم  عاقب  ریاس  رد  981هناخاقس 

ریعم 982ياههناخاقس 

نایدمحا يهچوک  ریعم ، 982هناخاقس 

ریعم دیهش  هچوک  ریعم ، 983هناخاقس 

ناخزورون 983هناخاقس 
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983هراشا

هناخاقس هیلوا  984تیعضو 

هناخاقس ینونک  984تیعقوم 

نارهت رگید  985ياههناخاقس 

نارهت ریاد  ياههناخاقس  زا  رگید  986ییاههنومن 

986هراشا

لضفلاوبا ترضح  987هناخاقس 

زربلا 988يهناخاقس 

ناتسراهب 988هناخاقس 

رانماپ 989هناخاقس 

كالپ 11 989هناخاقس 

كالپ 29 989هناخاقس 

كالپ 40 989هناخاقس 

یبوچ وسراهچ  990هناخاقس 

ینیمخ ماما  نابایخ  990هناخاقس 

ریبکریما نابایخ  990هناخاقس 

هیریما نابایخ  990هناخاقس 

قرب غارچ  نابایخ  991هناخاقس 

ير نابایخ  991هناخاقس 

نئاق نابایخ  991يهناخاقس 

تلم نابایخ  991هناخاقس 

یناخ يدهم  نابایخ  991هناخاقس 

دنوامد 992هناخاقس 

یگند 992هناخاقس 
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اقآ بیان  هچرازاب  ریز  992هناخاقس 

تداعس 993هناخاقس 

هیدشر هار  هس  993هناخاقس 

همشچرس 993هناخاقس 

تارف 994هناخاقس 

هناسفا هچوک  994هناخاقس 

روالد نسح  هچوک  994هناخاقس 

یمساق هچوک  995هناخاقس 

يدروجال هچوک  995هناخاقس 

زارمه يهچوک  995هناخاقس 

يدنز اضرمالغ  يهچوک  996هناخاقس 

یلق رذگ  996هناخاقس 

ناتسلگ 996هناخاقس 

دجسم 997هناخاقس 

قحلا باب  دجسم  997هناخاقس 

يدنق دجسم  997هناخاقس 

ریشم 997هناخاقس 

دابآزوریف رهن  998هناخاقس 

نارهت یلامش  ياههلحم  رد  998هناخاقس 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ای  کیلع  998مالسلا 

لاخلخ ناتسرهش  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهش  رالاس  ترضح  999يرادازع 

999هراشا

مرحم 999مسارم 

999اراقراق
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« ءیصخاش  » نیسح ياو  نیسح  1000هاش 

يرادازع تاجتسد  1000يراذگتشط و 

اروشاع اعوسات و  زور  1000رد 

ناسحا مانتبث و  مسارم  1001لزانم و 

1001هراشا

1002هینیسح

1002هیسابع

1002هیربکا

1002هیمساق

1002هیرغصا

یسوم ییالبرک  1003هیسابع 

داوج دیس  اقآ  1003هیسابع 

(1  ) عماج دجسم  1003هیسابع 

(2  ) عماج دجسم  1003هیسابع 

نیجوخ 1004هیسابع 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهش  رالاس  ترضح  1004يرادازع 

یبرغ ناجیابرذآ  ژد -  1004نیهاش 

یقرش ناجیابرذآ  1005هغارم - 

یقرش ناجیابرذآ  1005ناکلم - 

یقرش ناجیابرذآ  رهش -  1005رذآ 

یقرش ناجیابرذآ  1006ربیلک - 

لیبدرا ناتسا  رهش -  1006نیکشم 

لیبدرا رد  نادیهش  رالاس  يرادازع  1006مسارم 

یقرش ناجیابرذآ  1008دابآدنش - 
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دنراد ار  نینبلاما  ترضح  شدنمجرا  ردام  سابع و  ترضح  كرابم  مان  هک  زیربت  ناتسرهش  رد  مرتحم  ياهتأیه  نادیهش و  رالاس  يرادازع  1008مسارم 

ناجنفسا رد  لضفلاوبا  ترضح  1010دجسم 

ومنهک لضفلاوبا  ترضح  1010دجسم 

1010هراشا

دجسم 1011لاوما 

ناگوگ رد  لضفلاوبا  ترضح  1011دجسم 

1011هراشا

دجسم یعامتجا  1012تیعقوم 

ولیدان رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  1013دجسم 

1013هراشا

دنریس لضفلاوبا  ترضح  1014تئیه 

1014هراشا

دنریس لضفلاوبا  ترضح  تئیه  1014ياهتیلاعف 

یقرش ناجیابرذآ  رد  شیاشخب  لضفلاوبا  ترضح  1015دجسم 

ناگرگ رد  یلعسابع  1016نادیم 

هسدقم نکاما  حیرض و  1017ندیسوب 

1017هراشا

یلقع 1017باوج 

یلقن 1017باوج 

1017هراشا

هجوت لباق  رکذت  1018کی 

مالسلا هیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  1018تامارک 

نایعیش هب  مشاهینب  رمق  ترضح  1018تایانع 

مرذگیمن هدیرب  ار  مسابع  ناتسد  هک  یسک  زا  دندومرف : ارهز  1019همطاف 
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دندرک هعطق  هعطق  ار  مسابع  ندب  دندومرف : ارهز  1019ترضح 

يرصم نامعن  1020یضاق 

نک ظفح  ارم  يوربآ  اقآ  هک  مدز  1020ادص 

تفر مهاوخ  هکم  هب  هنوگچ  تیعضو  نیا  1021اب 

دمآ مهاوخن  تمرح  هب  رگید  ینکن  لح  ار  ملکشم  1022رگا 

سابع ترضح  دای  1022هب 

راوز يارب  سابع  ترضح  1022تاروذن 

تسا یشوماخ  نادان  1022خساپ 

دیاهتفرگ ار  شلوپ  دیاهدناوخ و  هضور  1023امش 

لضفلاوبا ترضح  تیانع  هب  مرتخد  مشچ  1023يافش 

؟ ياهتشونن یباتک  نم  هرابرد  1024ارچ 

ینیسح سلاجم  نارازگتمدخ  هب  مشاهینب  رمق  ترضح  1024تیانع 

مهدب افش  ار  وت  مدمآ  متسه  لضفلاوبا  1025نم 

نآ هجیتن  لضفلاوبا و  ترضح  هب  غورد  1026مسق 

اروشاع بش  رد  مشاهینب  رمق  ترضح  طسوت  انیبان  1027يافش 

مشاهینب رمق  مان  1028طقف 

؟ دیهدیمن بآ  البرک  ياقس  نارادازع  هب  اعوسات  بش  رد  1028امش 

دوشیم رهاظ  البرک  ياقس  تکرب  زا  نیریش  1028بآ 

بآ رد  رو  1029هطوغ 

دیربب هانپ  لضفلاوبا  ام  يومع  سلجم  هب  دینک  ترایز  ار  ام  1031دیتساوخ 

ماهدروآ بآ  امش  يارب  دیباوخن ، رگید  ادخ  هب  ار  امش  ناج  1031اقآ 

تسا فورعم  اهیباخلب  دزن  رد  ناتساد  1031نیا 

تسا هدومن  باسح  سابع  دیس  اقآ  ار  وراد  1032لوپ 

! نک عفد  مرس  زا  ار ، رام  1033رطخ 
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ینیسح ياروشاع  هب  1033ییانتعایب 

! مکیلع مالس  نیدلارصن : 1034دیس 

سابع ترضح  تاجن  دنزرف و  هد  1034تافو 

هدب متاجن  سابع  ترضح  1034ای 

دش اونش  1035مشوگ 

باخلب هنهد  1035هینیسح 

دوب شدوخ  لفط  هدشمگ ، 1036دازون 

هدب متاجن  لضفلاوبا  1037ای 

دش تسرد  ماهمانرذگ  مشاهینب ، رمق  ای  متفگ : هتخوس  یلد  1037اب 

منک حبذ  هلاغزب  سابع  ترضح  تین  هب  اعوسات  1037زور 

دنزیم ادص  ار  ردام  هدش و  رادیب  باوخ  زا  1038لفط 

دیاهدمآ البرک  هب  هچ  يارب  امش  1038قداصوبا ،

تسا مشاهینب  رمق  ترضح  1039شرتکد 

مهاوخیم امش  زا  ار  مرهوش  يافش  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  1040ای 

منامیم هراوآ  نم  دریمب  مرهوش  1040رگا 

داد افش  ار  وا  ادخ  سابع ، ترضح  فطل  1040هب 

تفرگ افش  سابع ، ترضح  هب  لسوت  1041اب 

تفرگ افش  رامیب  1041رتخد 

تفرگ افش  انیبان  درم  سابعلا ، لضفلاوبا  هب  لسوت  1041اب 

تفرگ افش  ادخ  زا  لضفلاوبا  ترضح  هطساو  1042هب 

يدش بوخ  زیخرب  دومرف : نم  هب  دمآ و  1042اقآ 

تفرگ سابع  ترضح  زا  ار  وا  يافش  لفط  1043ردپ 

دش انیب  شمشچ  انیبان  1043کشزپ 

دش ایوگ  شنابز  لال  1043ناوج 
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دومن ادا  دوب  هدرک  هک  1043يرذن 

دیربب مرح  هب  ار  نز  نآ  دینامب  البرک  رد  1044بشما 

تفای افش  1044ماهچب 

سابع ترضح  هضور  1045سلجم 

مدیدن ار  تربق  زونه  سابع  ترضح  1045ای 

دیآیم لضفلاابا  1045ترضح 

مدرپس لضفلاوبا  ترضح  هب  ار  1046وت 

لضفلاوبا ترضح  1047جرخ 

یقیقح 1048هاگهانپ 

لضفلاابا ای  مدز  دایرف  دنلب  يادص  1048اب 

مهدیم امش  هب  ار  کشزپ  هنیزه  لضفلاابا  ترضح  1049ای 

درکیم تظفاحم  لضفلاوبا  ترضح  دنفسوگ  زا  1050گرگ 

دش ایوگ  شنابز  مشاهینب  رمق  هب  لسوت  1050اب 

لاخلخ رد  یسوم  ییالبرک  هیسابع  زا  1051یتامارک 

دشیم رازگرب  یناوخ  هیبش  1051مسارم 

دنوشیم هیسابع  دراو  بیرغ  نامهم  1051يدادعت 

هدش اجهباج  1051روامس 

ناجنفسا رهش  لضفلاوبا  ترضح  دجسم  زا  تمارک  1052دنچ 

دروخیمن ناکت  1052متسد 

هدمآ دنب  منابز  مدش  1052هجوتم 

كدوک 1053يافش 

مهاوخیم امش  زا  ار  مرسپ  مشچ  1053يافش 

راوسبسا زا  نازواجتم  1053رارف 

دجسم 1054رذن 
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نک مکمک  تدوخ  سابع  ترضح  1054ای 

لضفلاوبا ترضح  دجسم  1055رذن 

ومنهک لضفلاوبا  ترضح  دجسم  1055تمارک 

لضفلاوبا ترضح  سدقم  1055مان 

ناگوگ رد  لضفلاوبا  ترضح  دجسم  زا  تمارک  1056دنچ 

نک رذن  دجسم  نیا  1056يارب 

سابع ترضح  ای  1057متفگ 

وش لیخد  ترضح  نآ  1057هب 

مراد هدیقع  دجسم  نآ  1058هب 

ولیدان ياتسور  لضفلاوبا  ترضح  دجسم  زا  تمارک  1058دنچ 

دندوب هتشاذگ  ار  دجسم  1058ياهنهآریت 

تشگرب شهاگیاج  هب  نوتس  هزجعم ، روط  1059هب 

تشاد یکشم  همامع  هک  یتماق  دنلب  1059دیس 

تسالبرک يارب  اههگرب  1059نیا 

درکن تکرح  سابع  ترضح  رس  1059هزین 

رازتحا ماگنه  مردپ  نیلاب  رب  لضفلاوبا  1060ترضح 

داد تاجن  ههبج  رد  ارم  لضفلاوبا  ای  1061رکذ 

برکلا فشاک  ای  رکذ  اب  تجاح  1062نتفرگ 

ددنسپیم ار  لضفلاوبا  مان  مه  1062ربا 

يزابرس زا  1062تیفاعم 

تخیرن نیمز  يور  رب  نوخ  1063ياهرطق 

ناجنز نیوزق و  نیب  1063هلزلز 

لضفلاوبا ای  مدیشک  دایرف  لد  ناج و  1064زا 

یناریا 1064ریسا 
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دهدیم افش  لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  ناتسزوخ  رد  لخن  1065تخرد 

دیدن یبیسآ  چیه  لضفلاوبا  ای  يادن  اب  يرتم ، تشه  عافترا  1065زا 

مشاهینب رمق  میلست  هثجلامیظع ، 1065ناویح 

سابعلا لضفلاوبا  1066ياهملع 

دیربب سابع  ترضح  ملع  ریز  ار  1066وا 

لضفلاوبا ترضح  هاگشیپ  1066رد 

همقلع رانک  1067رد 

دندش مشاهینب  رمق  نیسح و  ماما  مرح  هدنهانپ  1068مدرم 

تشاد تیانع  یلیخ  ار  لضفلاوبا  ترضح  رذن  ینیدلاءاهب  هللا  1068تیآ 

ناسرب اقآ  هب  ارم  مالس  دندومرف  يدهتجم  1069ياقآ 

دینک حبذ  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رذن  يارب  1069يدنفسوگ 

لضفلاوبا ماقم  سابعلا و  لضفلاوبا  دالوا  نیسح و  1069ماما 

سابع ترضح  سدقم  دوجو  1070ترایز 

نیسح ماما  نارادازع  1071ياقس 

تسین رادرب  یخوش  لضفلاوبا  1071ترضح 

لضفلاوبا ترضح  مرح  رد  رامیب  1072يافش 

سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  1072تیانع 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تیانع  1074تمارک و 

نیسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یفسوی  ياقآ  بانج  1074همان 

؟ ینک اپرب  ار  ام  يازع  يوریمن  1075ارچ 

مریگب یک  زا  مهدب  1075نم 

نیسح ماما  هدیرب  1075تسد 

دش البرک  ياقس  هجوتم  مبلق  1076هاگان 

« سابعلا کیخا   » اب 1076مسق 
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سابعلا لضفلاوبا  ترضح  1076هاگرذگ 

دوشیم زبس  هتخوس  1076بوچ 

1077هاگرذگ

داد افش  ار  مایبلق  1077یتحاران 

سردایرف هب  تدوخ  البرک  ناکدوک  ياقس  1077ای 

هیرلا تاذ  هب  1078كوکشم 

ترضح نآ  تیانع  سابعلا و  لضفلاوبا  ترضح  زا  هتساوخ  1079هس 

دهدیم افش  سابع  ترضح  ینیسح  ياعوسات  1080بش 

ینکردا سابعلا  لضفلاوبا  اب  هللا  ای  1081متفگ 

ینکردا سابعلا  لضفلاوبا  ای  1081متفگ 

مناوخب هضور  هیتجح  دجسم  1081رد 

تسویپ عوقو  هب  یندرکن  رواب  1082هزجعم 

سابعلا لضفلاوبا  1083هضور 

دوب سابع  ترضح  رذن  1083سابع ،

دریگیم نماد  هب  ار  مرس  لضفلاوبا  مریمب  1083رگا 

سابعلا لضفلاوبا  اقآ  هجوت  تیبلها و  نانمشد  زا  1084تئارب 

يزاریش هداز  هللا  تیآ  1085هدهاشم 

تفای افش  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  رد  يریجنز  1085هناوید 

دوش بوخ  تلاح  ات  روخب  1087ریگب 

تسا ربکایلع  مدنزرف  ملد  هویم  مناج و  هراصع  تبیصم  1087نآ 

ورب لضفلاوبا  دزن  یشاب  هتشاد  هیرذ  یهاوخیم  1087رگا 

دینک اعد  نم  يافش  يارب  رهطم  حیرض  1088رانک 

لضفلاوبا 1088لثم 

سابعلا لضفلاوبا  ای  مدیشک  هرعن  هعفد  1089کی 
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دیرخیمن امش  اما  دنرخیم ، ار  ام  سابع  ترضح  نیسح و  1089ماما 

سابع ترضح  يارب  تاولص  1089رذن 

سابع ترضح  هب  1089لسوت 

شتمارک هب  اشاح  مریگن  اقآ  زا  ار  تنامشچ  يافش  بشما  1090رگا 

تشاد یصاخ  ؤلألت  یگدنبات و  مشاهینب ، رمق  ینارون  1090هرهچ 

تسا ناملس  زا  رتالاب  سابع  مرسپ  1090ماقم 

دننک دازآ  ار  صخش  نآ  هک  دییوگب  ناگتشرف  نآ  1091هب 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  ربکا  یلع  ترضح  فرط  زا  لال ، رک و  1091يافش 

يدمحا دمحا  خیش  جاح  ياقآ  مالسالا  تجح  1092بانج 

لضفلاوبا ترضح  1092رذن 

دینادب ار  ناتیاهکشا  1092ردق 

تونق رد  لضفلاوبا  ترضح  هب  1094لسوت 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  اب  1094یتادوارم 

دننکیم لابقتسا  تیبلها  نیرکاذ  زا  البرک  يادهش  رگید  مشاهینب و  رمق  رهطم  1095حور 

منکیم راذگاو  جئاوحلا  باب  هب  ار  1096امش 

هدب میافش  1096ای 

دیوشیم لزان  الب  هب  هک  دیورب  1097نوریب 

یلع 1098شاد 

یناوخیمن ار  تبیصم  نیا  1098ارچ 

1098تبرش

1099هناخاقس

ناوج 1099يافش 

مشچ 1099يافش 

لضفلاوبا هضور  1100طقف 
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نک ربص  زور  1101لهچ 

کچوک 1101ربق 

يدنه رتخد  1101يافش 

هدرم ناوج  ندش  1102هدنز 

لضفلابا ترضح  مرح  رد  رامیب  1102يافش 

میتساوخ افش  وت  يارب  ادخ  1103زا 

ینزیم ادص  ارم  هک  متسه  لضفلاوبا  1103نم 

يدبک 1104رامیب 

سابع ترضح  هب  1104لسوت 

مشاهینب رمق  فاطلا  زا  1105یکی 

تسین يدیما  تسا  هدرم  1106وا 

لضفلاوبا ترضح  1107ترایز 

دراد لضفلاابا  هرفس  1108مناخ 

مراد سابعلا ، لضفلاوبا  ترضح  زا  ار  لضفلاوبا  1108مدنزرف 

دش لوبق  ام  دزن  1109تترایز 

دوب مشاهینب  رمق  تیافک  اب  تسد  1109نآ ،

ناگداپ زا  1110رارف 

متسه وت  قیفر  1110نم 

هدب ماجنا  ار  تیاهراک  1111زیخرب و 

یتسه جئاوحلا  باب  1111وت 

مدرک رذن  1112دنفسوگ 

متساوخ کمک  نینبلاما  رسپ  1112زا 

مراد هدیقع  لضفلاابا  هب  ادخ  زا  1113دعب 

مدرپس اقآ  هب  ار  1113نادنفسوگ 
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تسا تسرد  سابع  ترضح  هب  1113مسق 

دنوش هجوتم  هک  میوگیم  نارگید  1113هب 

مشاهینب رمق  ترضح  رایتخا  رد  سنا  1114نج و 

تسا هدش  لح  مشچ  لکشم  1115دمحلا هللا 

لال روک و  رک و  هچب  1115يافش 

روک رتکد  1115يافش 

شکب یلع  ریما  رس  هب  ار  رغصا  یلع  کچوک  ياهتسد  نیسح  ناج  هب  ار  وت  لضفلاوبا  1116ای 

لضفلاوبا ترضح  سدقم  1117مان 

تنس لها  هب  سابع  ترضح  1117تیانع 

دوب ینس  اتسور  1117کلام 

يوش هعیش  دیاب  يدرک  ادیپ  افش  1118رگا 

نایحیسم هب  سابع  ترضح  1118تیانع 

ینمرا 1118هچب 

دنفسوگ 1118دیرخ 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  وترپ  رد  یحیسم ، تجاح  ندش  1119اور 

هدب رارق  نماض  ار  1119لضفلاوبا 

یحیسم رجات  1120یناوخهضور 

متخانشن ار  سابع  ترضح  لاح  هب  ات  نم  1120ارچ 

دوب هدمآ  شیپ  شیارب  یقافتا  هک  هنمارا  زا  1121یکی 

تفای افش  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  اب  اعوسات  زور  رد  ینمرا  1121هچب 

دیامنیم سابع  ترضح  رذن  دنفسوگ  هدزاود  هیسور  نیمزرس  زا  یحیسم  1121نز 

یبهذم ياهتیلقا  لضفلاوبا و  1122ترضح 

نایمیلک هب  سابع  ترضح  1122تیانع 

یمیلک درف  هب  سابع  ترضح  1122تیانع 
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داد میافش  لضفلاوبا  تفگ : يدوهی  1123نز 

مراد سابع  ترضح  زا  مراد  هچ  1123ره 

مینکیم لیم  ار  ترضح  یکربت  ياذغ  هشیمه  1124ام 

نالفاغ بیدأت  ناخاتسگ و  هیبنت  هب  يو  مادقا  مشاهینب و  رمق  ییامن  تردق  یخاتسگ ، رورغ و  1124ناوات 

تفر ورف  شمکش  هب  نیشام  1124نامرف 

دز سابع  میومع  ار  وا  دومرف : اضر  1124ماما 

دز سابع  میومع  ار  وا  دومرف : مظاک  یسوم  1125ماما 

دروخب مسق  تسا  1125رضاح 

البرک رد  هطرش  هب  لضفلاوبا  ترضح  1125بضغ 

روخب مسق  اهناملسم  لضفلاوبا  ترضح  1125هب 

مشاهینب رمق  ای  متفگ : دنلب  يادص  1126اب 

تسب بوچ  زا  1126طوقس 

سابع ترضح  اب  1127یخوش 

یطاخ 1127گرگ 

هدب تاجن  نوعلم  نیا  تسد  زا  ار  ام  لضفلاوبا  1128ای 

وا غورد  مسق  تلع  هب  مادص ، زا  لضفلاوبا  ترضح  1129ماقتنا 

دریگیم رارق  بضغ  دروم  دنادیم و  یتسرپتب  ار  رانچ  تخرد  1130ندیسوب 

دش مامت  شراک  دش و  راتفرگ  1130نابساپ 

دریگیم رارق  بضغ  1130دروم 

دش راتفرگ  سابع  ترضح  بضغ  هب  خاتسگ  1131سیلپ 

تسا دیهش  طقف  سابع  1131ترضح 

نیسح ماما  يرادازع  هب  تناها  1131يازج 

دیربب لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  1132ارم 

ملظ 1133هجیتن 
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راب تکاله  1133رورغ 

قحان 1134مسق 

روخب مسق  ترضح  1134هب 

تسا تاینظ  دیاهدرک  لیصحت  امش  1135هچنآ 

تشگرب شریسم  زا  یغای  1136واگ 

قحان مسق  1136مهتم و 

مهدب ترضح  مادخ  زا  یکی  هب  هکس  مدوب  هدرک  1136رذن 

1137یقرواپ

دلج 5)  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  1142يهرهچ 

1142ظیرقت

1143راتفگشیپ

1143هراشا

هبعک زارف  رب  يرمق  يرجه  تصش  لاس  هیورت  زور  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  1144هبطخ 

مالسلا امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤمریما  یناگدنز  هب  هاتوک  1144یهاگن 

یلع ترضح  1144تدالو 

یلع ترضح  1144تداهش 

یلع ترضح  1146تدابع 

یلع ترضح  1146تعاجش 

یلع ترضح  1147مرک 

یلع ترضح  تغالب  1147تحاصف و 

یلع ترضح  1148تماما 

یلع ترضح  لیاضف  زا  1150يوترپ 

ارهز ترضح  یلع و  ترضح  نیب  یندینش  بلاج و  يوگ  1154تفگ و 

یلع نانمؤمریما  زا  1157ياهزجعم 
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رگید 1158ياهزجعم 

تسوا نانخس  یلع  1159يهزجعم 

هژیو يرترب  تلیضف و  1160دص 

یهلا راونا  1161وترپ 

رگید 1161یتفگش 

غیلبت يهیآ  هب  1162یهاگن 

1162هراشا

یلع نانمؤمریما  نأش  رد  هیآ  1166ود 

متاخ ربمایپ  نآرق و  تیبرت  ینیع و  زاجعا  1167یلع 

ریدغ 1170يهبطخ 

رقاب دمحم  ماما  نایب  هب  ریدغ  1170هعقاو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  روآفسأت  عیاقو  هب  هاتوک  1184یهاگن 

ادخ ربمایپ  راضتحا  نیلاب  1184رب 

شترضح تلحر  زا  سپ  ادخ  ربمایپ  نادناخ  اب  1186راتفر 

نآ بصغ  يارجام  1188كدف و 

همطاف زا  تدایع  رد  هبیتقنبا  1190نایب 

تما عامجا  رب  تنس  لها  1191لیلد 

نآ خساپ  رکبوبا و  تلیضف  رد  ياهیآ  هب  تنس  لها  1193دانتسا 

افلخ 1194فارتعا 

نید ماکحا  نآرق و  تایآ  زا  مود  يهفیلخ  یهاگآ  1195مدع 

مود هفیلخ  طسوت  یهلا  ماکحا  1197رییغت 

تفالخ نامز  رد  نامثع  1199راتفر 

وا ناوارف  تایانج  زیمآرفک و  راتفر  1201هیواعم و 

رات بش  یتفخ  یفطصم  ياج  1202هب 
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مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  لیاضف  هب  رگید  1204یهاگن 

همرکم هکم  رد  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  1204هبطخ 

ابیز راعشا  رد  ارغ  1205يهبطخ 

رگید هاگن  زا  لضفلاابا  ترضح  يالاو  1206تیصخش 

تسا یلع  يارهز  سابع  1206ردام 

یتشهب لاب  1207ود 

ارهز فسوی  1207ریسا 

سابعلا لضفلاابا  1207بدا 

ناگنشت بل  1208یقاس 

دوب یلع  شردپ  دننامه  1208لضفلاابا 

لضفلاوبا ردیح  1208یلات 

رز هسیک  1209هس 

قشاع 1209يادگ 

تسکش مرمک  داد -  1210يا 

نامز ماما  نابز  زا  تباین  هب  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  1210حدم 

هدش ملق  1210ياهتسد 

منینمؤملاریما دنزرف  سابع  میک  1211نم 

نینبلاما 1211ياههلان 

مرح 1212ياقس 

منیسح 1212نم 

نایران 1213نایرون و 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  1215لسن 

دنه يهراق  هبش  رد  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  1215لسن 

ناتسکاپ رد  فورعم  1223ناگدازماما 
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يولع نیدلاماسح  يولوم  1225هرجش 

يولع نیدباعلانیز  دیس  1225هرجش 

فورعم 1225ياههدازماما 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  تکرباب  لسن  زا  ياهتشون  1226تسد 

ناریا رد  سابعلا  لضفلاابا  لسن  زا  تاداس  1230اههدازماما و 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  1231تامارک 

نایعیش هب  لضفلاابا  ترضح  1231تایانع 

یباییم افش  جلف  يرامیب  زا  نیسح  مرسپ  ربنم  اب  وت  ندب  سامت  ضحم  1231هب 

مرادن ندب  رد  تسد  1233نم 

دیامنیم افش  بلط  1233جلف 

تسامش تناما  1233نیا 

ییانیبان زا  افش  یکشزپ و  1234يوجشناد 

داد افش  ارم  سابع  1234ترضح 

لضافابا يا  امش  زا  1234مرازگساپس 

دز فرح  دوشگ و  نابز  هچب  1235رتخد 

لال نابز  ندش  هدوشگ  مرح و  1235رذن 

تفای افش  شنامشچ  دنام ، مرح  رد  1235بش 

تفرگ افش  سابع  ترضح  تایانع  زا  هچب  1235رسپ 

تفرگ افش  ناطرس  زا  درک ، ادیپ  1236لسوت 

تفرگ افش  لسوت  هار  1236زا 

تفرگ افش  انیبان  يهلاس  راهچ  يهچب  1236رسپ 

تساجک نم  رسپ  دیوگیم ، غورد  لضفلاابا  رگم - 1237سابع - 

دش زاب  شمشچ  هچب  1238رسپ 

؟ دیربیم اجک  ارم  ماهدرمن ، 1238نم 
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1238هراشا

دورب هار  دناوتیمن  هدروخلاس  نز  1238نآ 

دوب ینس  یکشزپ  هورگ  1239سیئر 

هراوخریش لفط  هب  میداد  مسق  ار  1239ادخ 

درک رت  نیسح  ماما  تبرت  اب  ار  وا  1240ياهبل 

سرتن ملضفلاابا ، 1240نم 

مهاوخیم امش  زا  ار  مدنزرف  مشچ  1240لضفلاابا - 

دومن تجاح  ضرع  درک و  زارد  حیرض  فرط  هب  دوخ  1241تسد 

جلف يهچب  رتخد  1241يافش 

مهاوخیم وت  زا  ار  مردام  1241يافش 

دش هدنز  لضفلاابا  ترضح  سکع  مارتحا  هب  1242مردارب 

دنادرگرب ار  محور  مراهچ  نامسآ  1243رد 

تسا زاسراک  لضفلاابا  ترضح  1243يهضور 

ندش قرغ  زا  1244تاجن 

این نییاپ  ربنم  زا  لضفلاابا  مان  رکذ  1244یب 

لضفلاابا ترضح  يهرفس  تاکرب  1244راثآ و 

1244هراشا

اشگ 1245هرگ 

دناهدید تکرب  نیسح ، ماما  هار  رد  جرخ  1245زا 

؟ يراد ار  نادنز  زا  تاجن  دیما  1245ایآ 

1245هراشا

بآ 1245يهدعو 

هدیرپ اباب  خر  زا  1246گنر 

همقلع رانک  1246دیشروخ 
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تفرگ افش  تسب و  رهطم  حیرض  هب  ار  1246دوخ 

سابع ترضح  هلیسو  هب  لوپ  نتفرگ  1246لیوحت 

ناوخب نینبلاما  يارب  1247زامن 

لضفلاابا ترضح  تیانع  هب  نونجم  نتفرگ  1247افش 

تخادنا حیرض  فرط  هب  ار  1247هچب 

روک رتخد  1247يافش 

فطل رظن  سابع و  ترضح  هب  1248لسوت 

لضفلاابا ترضح  دافحا  زا  ياهداز  ماما  هب  1248لسوت 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  تیانع  هب  هدرم  ندش  1248هدنز 

ریگب تدوخ  يارب  ار  كدوک  1249نیا 

مهاوخیم امش  زا  ماهدش ، سویأم  وا  زا  هک  ار  مدنزرف  یتمالس  1249نم 

نک رهاظ  ار  قح  لضفلاابا -  1249ای 

مشاهینب رمق  هب  1249لسوت 

يزغم يهبرض  زا  يدوبهب  لضفلاابا و  ترضح  مان  هب  1250ینابرق 

لضفلاابا ترضح  1250هجوت 

ایؤر ملاع  رد  1250تیانع 

لضفلاابا ترضح  تیانع  برض و  راهچ  1250نعل 

1251هراشا

لضفلاابا ترضح  هب  نیسح  ماما  ترضح  لاح  1251نابز 

دش مگ  ملوپ  1251يهسیک 

جلف يهچب  رتخد  1251يافش 

تفرگ رارق  سابع  ترضح  بضغ  1252دروم 

ماهتا 1252عفر 

مشاهینب رمق  هب  1252لسوت 
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راب نت  تسیب  اب  يریزارس  سابع و  ردنب  1253هدننار 

راوخ بارش  هب  لضفلاابا  ترضح  تیانع  1253فطل و 

دیریگب نم  زا  ار  یجئاوحلا  باب  بقل  1254نیا 

میتسه امش  بقارم  1254ام 

مرتخد يارب  هیزاهج  1255يهیهت 

لضفلاابا ترضح  ارهز و  ترضح  هب  1255لسوت 

دز شیوزاب  هب  مکحم  ار  1256همق 

دش تیانع  یقارع  رانید  رازه  جنپ  1256تسیب و 

مدرواین هارمه  رفس  جرخ  رفس  نیا  1257رد 

... میآیم و هتسکش  ياپ  نیمه  اب  لضفلاابا -  1257ای 

لضفلاابا ای  1258متفگ :

دندومرف اطع  مشاهینب  رمق  هک  یتکرب  اب  1259لوپ 

درادن تکرب  يرادازع  ياهزور  رد  1260یبساک 

منک تمدخ  مدنزرف ، يرادازع  يارب  مدوخ  1260مهاوخیم 

لضفلاابا فطل  هب  ینادنز  نیریاز  1261يدازآ 

نامز ماما  دای  اب  مشاهینب  رمق  هب  1264لسوت 

مداتسرف ار  سابع  1264میومع 

ندش قرغ  زا  1265تاجن 

لس يرامیب  1265يافش 

يدوبان فداصت و  زا  1266تاجن 

یبدایب 1266خساپ 

رذن هب  1266يافو 

نینج طقس  زا  1267يدوبهب 

جاودزا تهج  هب  1267لسوت 
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دش زاب  هتسب  1267برد 

یبلق يرامیب  1267يدوبهب 

ییاضق تالکشم  زا  1268تاجن 

يرادازع سلجم  رد  1268افش 

فداصت زا  1268تاجن 

زرل بت و  زا  1269افش 

رگید 1269ییافش 

(1  ) رگید 1269یتیانع 

(2  ) رگید 1270یتیانع 

رگید 1270یفطل 

(3  ) رگید 1270یتیانع 

مشاهینب رمق  ای  مدز : 1271ادص 

نوکیف نک  1271زامن 

دنهدیم ار  نادنز  زا  يدازآ  لوق  مه  ترضح  1272نآ 

؟ تسا لوئسم  نماض  1273ایآ 

قداص دیس  هب  میهاربا  دیس  زا  هدب  رییغت  ار  1273شمسا 

دش اور  نز  1274تجاح 

تسا سابع  يهناخ  اجنیا  تساجک ؟ تردپ  هناخ  1274رگم 

؟ مرادن يزیچ  هک  نیا  اب  منک  اپرب  متام  ازع و  1274هنوگچ 

شونب بآ  نیا  زا  وگب  دوخ  لایع  1275هب 

ییامنیم ترایز  تسین ، ارهز  دنزرف  هک  ار  1275یسک 

ناوخب مشاهینب  رمق  زا  يرگید  1275لزغ 

ینک یلاخ  ار  لزنم  هک  يراد  تلهم  هام  ود  1276ات 

دیچیپ هراوهگ  رود  دمآ و  1277اهدژا 
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بلاطیبا نب  یلع  تردپ  دزن  1277موریم 

دیزرل ناشندب  سابع  مان  1278اب 

روایب بآ  ناج -  1278سابع 

1278هراشا

زیر کشا  وا  تلاح  رب  دش  1278کشم 

لضفلاابا ترضح  هب  عجار  رصع  یلو  ترضح  1279شرافس 

سرب ام  دایرف  هب  سابعلا -  لضفلاابا  1279ای 

دومرف تمحرم  لضفلاابا  1279الوم 

دنکیمن دیماان  ار  شناتسود  1280لضفلاابا 

لضفلاابا ترضح  هب  لسوت  هتسکش و  1281تسد 

؟ دراد یتردق  هچ  سابع  مرسپ  1282نیبب 

؟ يدش فرصنم  منیسح  يالبرک  رفس  زا  1282ارچ 

دوب نیسح  ماما  اقآ  رکذ  1283شاهمه 

ورب بنیز  مرهاوخ  لابقتسا  هب  1283وت 

؟ دینکیم هیرگ  ارچ  ناج -  1284ردپ 

منکیم توعد  ار  سابع  1284میومع 

تفای تاجن  یبلق  يهتکس  1284زا 

امش زا  هدرم  ندرک  هدنز  نم  زا  1284يرکون 

دنکن یکاخ  ار  شرداچ  رگید  وگب : تردام  1285هب 

مسق تردارب  ناج  هب  لضفلاابا -  1285ای 

مداد مسق  نینبلاما  شردام  هب  ار  1286شترضح 

دوب ملاع  دنوادخ  هب  سابع  تیاکش  1287نیا 

ینکیم ادیپ  تاجن  سرتن ، شاب و  1287هدوسآ 

تفرگ افش  دید و  رهاظ  مشچ  اب  ار  لضفلاابا  1288ترضح 
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متسه امش  هللادبعابا و  رکاذ  نم  لضفلاابا -  1288ای 

1288هراشا

هدیرب 1289تسد 

تسا سابع  نیسح و  رادازع  1290نیا 

دش ادیپ  هتفر ، تقرس  1290یلاق 

دیریگب ددم  لضفلاابا  ترضح  1291زا 

هلپ راهچ  زا  1291طوقس 

ریگب ارم  ماقتنا  مشاهینب  رمق  1292ای 

سابع قح  هب  نیسح -  1292ای 

لضفلاابا ترضح  زا  وکین  ییایؤر  1293تمارک و 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  مرح  رد  میکح  1294هللاتیآ 

تساهرتکد 1294رتکد 

... دنیآیم اجنیا  تجاح  نتفرگ  يارب  همه  لضفلاابا -  1296ای 

منکیم تیاکش  امش  زا  ربمایپ  تدج  دزن  یهدن  متاجن  1297رگا 

متسه سابع  ترضح  1298نم 

لضفلاابا مرح  سدقم  بادرس  بآ  تکرب  هب  ضیرم  1299يافش 

تفرگ افش  جلف  1300ناوج 

لضفلاابا مرح  رد  1300هزجعم 

؟ هشمسر نیا  لضفلاابا -  1301ای 

نوگرگد هرهچ  1302يافش 

لضفلاابا ترضح  هب  لسوت  تفگش  راثآ  1303زا 

ةریغلاوبا تنأ  لضافوبا -  1304ای 

لضافوبا رثا  ایمیک  1305رظن 

دش لسوتم  لضفلاابا  ترضح  هب  1306دیاب 
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مدنبیم نامیپ  ادخ  1306اب 

داد افش  ارم  سابع  1307ترضح 

تفای افش  1307ییانیبان 

دوشیم هدنهانپ  لضفلاابا  ترضح  رهطم  ربق  1307هب 

دوب هدور  ناطرس  هب  التبم  هک  يرتخد  1307يافش 

دوب لس  يرامیب  هب  التبم  هک  يدرف  1308يافش 

هدب متاجن  تبیصم  نیا  زا  لضفلاابا  قح  هب  1308ایادخ 

تخوسن شتآ  رد  دوب ، سابع  ترضح  مان  هب  هک  1308یمچرپ 

داد افش  ارم  سابع  ترضح  1308مدرم - 

یگتسکشرو زا  1309تاجن 

نیسح ار  يرگید  مدیمان و  سابع  ار  نادازون  زا  1309یکی 

مدش التبم  دنق  ضرم  1310هب 

يزوسشتآ زا  1310تاجن 

تفای دوبهب  يدنه  يانیبان  1311ناوج 

ندش قرغ  زا  1311تاجن 

متسه لضفلاابا  ترضح  نامداخ  زا  1312نم 

؟ دیسانشیم ار  لضفلاابا  ترضح  هنوگچ  دیتسه ، یحیسم  1312امش 

یگتفرگ قرب  زا  1313تاجن 

تشاد هشعر  هک  يرتخد  1314يافش 

تشاد عرص  يرامیب  هک  يرتخد  1314يافش 

دش اور  تجاح  قشاع  1315ناوج 

تفای افش  اونشان  1316يهچبرتخد 

يدزد هب  1316فارتعا 

لضفلاابا دقرم  رانک  بآ  اب  جلف  يهچب  1317يافش 
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هدب تاجن  یلع  نانمؤمریما  سابع  قح  هب  ار  سابع  مرسپ  1317ایادخ - 

یناطرس رامیب  1318يافش 

تفای افش  دوب ، یگدرسفا  يرامیب  هب  التبم  هک  1318يرتخد 

ماب تشپ  زا  ياهچب  طوقس  دالیم و  1319نشج 

تفای افش  امغا  لاح  رد  1319ناوج 

ریگنیمز درم  يافش  لضفلاابا و  يافصاب  1319مرح 

اشگلکشم لیجآ  شخپ  رامیب و  1320يافش 

تشاد یتسوپ  يرامیب  هک  يرتخد  1320يافش 

ماهتا عفر  لضفلاابا و  هب  1321لسوت 

یبونج ياقیرفآ  رد  مشاهینب  رمق  ای  1322مچرپ 

مشش هقبط  زا  1322طوقس 

هدرسفا قشاع  1323يافش 

لضفلاابا تامارک  هب  ینمرا  کشزپ  1323فارتعا 

تسا هتفای  تاجن  یتشک  دیشابن ، نارگن  1324امش 

لضفلاابا ترضح  رهطم  بادرس  هب  ندش  1324فرشم 

مشاهینب رمق  هب  لسوت  اب  یناتسکاپ  ياههبلط  نیریاز و  1325تاجن 

دنه یئبمب  رجات  رسپ  1326يافش 

سابع مچرپ  هیبش  زا  تجاح  نتفرگ  لوغم و  هاش  نیرخآ  رفظ ، هاش  1326رداهب 

سابعلا لضفلاابا  هاگراب  رد  ریت  تفه  1327کیلش 

دیتسه جئاوحلا  باب  امش  لضفلاابا -  نشور -  1327تمشچ 

مدش بوخ  و  سابعلا ! لضفلاابا  ای  1328متفگ :

میدق ياهشکقوط  شکملع و  اب  یتسشن  1329رد 

ییاضر جاح  رهاط  اب  هاتوک  ییوگ  1329تفگ و 

راذگب لضفلاابا  ار  رسپ  نیا  1329مسا 
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لضفلاابا ترضح  هب  بوسنم  ملع  زا  1330یتمارک 

میدش لسوتم  وربآ  ظفح  1330يارب 

مهدیم رارق  نماض  ار  سابعلا  لضفلاابا  1330نم 

جالعال رامیب  1331رتخد 

یبلق تخس  يرامیب  زا  1331افش 

متسه امش  ردارب  رئاز  نم  لضفلاابا -  1333ای 

1333هراشا

دش دنلب  لضفلاابا  ای  يادص  هظحل  1334کی 

تنس لها  هب  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  1334تایانع 

تشاذگ لضفلاابا  ار  شدنزرف  مسا  ینس  1335درم 

تفرگ افش  هناوید  1336نز 

رک لال و  ینس  ناوجون  1336يافش 

درادن دننام  هک  مراد  غارس  یبیبط  1337نم 

نایحیسم هب  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  1337تایانع 

هاوخب تجاح  نزب و  هرگ  ار  مچرپ  1337نیا 

ریظنیب 1338کشزپ 

داد افش  ار  جلف  یحیسم  رتخد  لضفلاابا  1338ترضح 

دنتسین باجح  هب  مزتلم  اهینمرا  1339الومعم 

؟ یتسرفب ناوخهضور  کی  ام  يارب  تدوخ  1339دوشیمن 

اهناملسم سابع  1340يا 

مالسا هب  فرشت  قیفوت  1340هنیمز 

1340هراشا

هجوت 1342لباق 

ترسمه لام  رتشگنا  1342نیا 
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1342هراشا

تسوت تسد  رد  مرشحم  1345رایتخا 

ادهش 1346عمش 

نایمیلک هب  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  1346تایانع 

تسا رامیب  هک  مراد  يدنزرف  نم  تفگ : يدوهی  1346درم 

تسور هب  ور  گرم  رطخ  اب  امش  1347یگدنز 

اهودنه هب  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  1347تایانع 

دناهدرک باوج  ار  ماهچب  1347اهرتکد 

تفای افش  لضفلاابا  هضور  ياذغ  اب  ودنه  1349رامیب 

نالفاغ بیدأت  ناخاتسگ و  هیبنت  هب  ترضح  نآ  مادقا  مشاهینب و  رمق  ییامن  تردق  یخاتسگ  رورغ و  1349ناوات 

دوب هدنامرف  مه  لضفلاابا  متسه  هدنامرف  1349نم 

غورد دنگوس  1350يازس 

داتفا ماب  تشپ  زا  دش  ثعاب  یبدا  1350یب 

دروخ سابع  بناج  زا  1350یلیس 

وگغورد ندیسر  تافاکم  1350هب 

درک تباصا  درم  نامه  رب  1351ریت 

درک تازاجم  ار  وا  1351لضفلاابا 

غورد دنگوس  زا  1352همهاو 

دیسر شیازس  هب  لضفلاابا  اب  هدننک  1352ازهتسا 

تفر ایند  زا  داتفا و  نیمز  هب  دروخ و  غورد  1352مسق 

دش راتفرگ  شترضح  بضغ  هب  دروخ و  غورد  1353مسق 

غورد دنگوس  1353يازس 

درک فارتعا  تقرس  هب  1353دزد 

نیرئاز محازم  رورغم و  ناوج  1354يازس 
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ماهدز تمهت  مرهاوخ  هب  1354نم 

داتفا نیمز  رب  درک و  دای  1354دنگوس 

وگغورد يروف  1355تازاجم 

دیسر دوخ  لمع  يازس  هب  1355یبصان 

لضفلاابا ترضح  ملع  اب  توادع  1356يازس 

لضفلاابا ترضح  مشخ  رثا  رد  نابز  ندمآ  1356دنب 

دز ار  وا  هک  دوب  سابع  ترضح  1356مردارب 

دوب هدش  مگ  هک  1357ياهحلسا 

باتک شخب  1357نایاپ 

یلع نب  نیسح  هب  ناگدننک  1357هیرگ 

رابنوخ 1358رانچ 

دیرگیم نوخ  اروشاع  زور  هک  1359یتخرد 

(1  ) لضفلاابا ترضح  ماقم  1360هینیسح و 

(2  ) لضفلاابا ترضح  ماقم  1360هینیسح و 

اضرلا نبا  هللاتیآ  1360هینیسح 

1361یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  1367هرابرد 
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( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ 

باتک تاصخشم 

، نایعیش هب  تبسن  ترضح ، نآ  زا  تمارک  لماش 240  مالـسلاهیلع  سابعلالضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  روآدیدپ : مان  ناونع و 
1417ق=. مالسلاهیلع ، نیسحلابتکم  مق : رشن : تاصخشم   1325 یلاخلخینابر ، یلع  فیلات  نایتشترز / نایمیلک و  نایحیسم ، تنس ، لها 
(ج. لایر 30000 مجنپ ؛) پاچ  ج.1 ،  ) لایر 16000 مراهچ ؛) پاچ  ج.1 ،  ) لایر 16000 کباش : روصم . . ج : يرهاظ : تاصخـشم   1375-
؛) مود پاچ  ج.2 ،  ) لایر 20000 9649193308 ؛ لوا : ) پاـچ  ( : ج.2 ، لایر 20000 متفه ؛) پاچ  (ج.�1 لایر 50000 مشـش ؛) پاچ  ، 1

 : لایر 50000 مود : 9649193308 ؛ پاـچ  لایر : ج.4 ، 40000 مود ؛) پاچ  ج.3 ،  ) لایر 30000 9649193367 ؛ لایر : ج.3 :  30000
. = 1418ق مراهچ : پاچ   ) 1 ج . تشاددای : . 1374 نیلقث : یگنهرف  هسسوم  یلبق : پاچ  تشاددای : لوا : 964-96939-0-4  پاچ  ج.5 ،

(. 1386 راـهب متفه : پاـچ   ) ج.1 تشادداـی : (. 1382 مشـش : پاـچ   ) 1 ج . تشادداــی : (. 1376 مـجنپ : پاـچ   ) 1 ج . تشادداــی : (. 1376
ج.4 تشاددای : (. 1382 مود : پاچ   ) 3 ج . تشاددای : دادرخ 1375 .) مود : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : (. 1378 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای :

ناشخرد هرهچ  رگید : ناونع  تشاددای : (. 1386 لوا : پاچ   ) ج.5 تشاددای : (. 1385 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : (. 1384 مود : پاچ  )
ترــــضح ناـــشخرد  هرهچ  رگید : ناوـــنع  هماــــنباتک . تشادداــــی : مالــــسلاهیلع .) ) ساــــبعلالضفلاوبا مشاــــهینبرمق  ترــــضح 

(، ع  ) یلع نبسابع  عوضوم : همانتـشذگرس  . 61ق --  - ؟  26 ع ،)  ) یلع نبسابع  عوضوم : مالـسلاهیلع .)  ) ساـبعلالضفلاوبامشاهینبرمق
يدـنب هدر  ناـیوما  عوضوم : یـسانشباتک . همانتـشذگرس و  26؟ق -- .  - 61 (ع ،) یلع نبساـبع  عوـضوم : اـهتمارک  . 61ق --  - ؟  26

م6484-75 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/9537 ییوید : يدنب  هدر  BP42/4/ع2ر2 1375  هرگنک :

دلج 1)  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ 

میدقت

دمحم ترـضح  شنیرفآ : يهموظنم  دیـصقلا  تیب  و  ناربمایپ ، متاخ  یهلا ، ریفـس  نیرترب  دوجو - : ملاع  نازیزع  سدقم  هاگـشیپ  هب  میدقت 
ترـضح خـیرات : گرزب  موـلظم  و  بارحم ، دیهـش  هبعک ، دوـلوم  ءادهـشلاوبا  نیدهاجملادیـس ، ملـس - . هلا و  هیلع و  هللا  لـص  هللادـبع  نب 
يهمطاف ترضح  هللا : لوسر  يهبیبح  و  خیرات ، ماش  ات  ماب  زا  ملاع  نانز  رورـس  همئألاما ، مالـسلاامهیلع - . بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

يهدـیدغاد ردام  و  افـص ، افو و  قشمرـس  تخاس . شیوخ  نامز  ماما  نآرق و  میرح  زا  عافد  ینابرق  ار  دوخ  ناـج  هک  مالـسلاامهیلع ، ارهز 
زا ار  تیرشب  ات  دنتفر  تراسا  هب  دوخ  هک  تلاسر ، نامدود  ناوناب  مالسلااهیلع - . نینبلاما  ترضح  مالسلاهیلع : سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 

ۀیقب ترضح  نادیهش : نوخ  مقتنم  و  ناهج ، یقیقح  رتسگداد  نامز ، نامیلس  ناکما ، ملاع  بطق  هرخألاب - : دنـشخب و  ییاهر  تراسا  دیق 
هحفص 7] . ] فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  مظعألا  هللا 

راتفگشیپ

هراشا

نجلا نم  نیعمجأ  مهئادـعأ  یلع  هللا  ۀـنعل  نیرهاـطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  نیملاـعلا و  بر  دـمحلا هللا  میحرلا  نـمحرلا  هللامـسب 
نامیا لها  يا  [ . 1 ...( ] ۀلیسولا هیلا  اوغتبا  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیأ  ای  : ) میرکلا هباتک  یف  میظعلا  هللا  لاق  نیرخآلاو . نیلوألا  نم  سنالاو 

مان اب  هک  رـضاح ، باتک  دعب ، و  دیوش . راگتـسر  هک  دشاب  دینک ، داهج  وا  هار  رد  دییوجب و  وا  هب  برقت  يارب  ياهلیـسو  دیـسرتب و  ادـخ  زا 
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ملق هک  دشابیم  یتیصخش  يهمانیگدنز  دراد ، رارق  امش  لباقم  رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ 
زاغآ رد  درادیم و  یمارگ  ار  ملق  گرزب ، يادخ  رشب ، دوبعم  دوشیم . تیامح  شخب  یتسه  بناج  زا  هک  یملق  تسا ؛ زجاع  شفـصو  زا 
کبر ۀـمعنب  تنأ  اـم  نورطـسی -  اـم  ملقلاو و  ن  : ) دروخیم دـنگوس  نآ  راـثآ  هوکـش  ملق و  تمظع  هب  شدـیجم ، نآرق  زا  نون  يهروـس 

وت هک  تشاگن  دهاوخ  ظوفحم  حول  رد  دبا  ات  هچنآ  ملق و  هب  مسق  و  تسادخ ، رون  حول  ای  قح  رـصان  رون و  مان  هک  نون  هب  مسق  نونجمب .)
یمارگ ار  ملق  نابحاص  ملق و  هک  یموق  ره  یتسین . نونجم  زگره  ياهتفای و ) توبن  تمعن  لماک و  لقع   ) تراگدرورپ تمحر  فطل و  هب 

رد تقیقح  يدازآ و  دنتشاد ، یمارگ  ار  نآ  تفاین و  فارحنا  یطیحم  رد  ملق  یتقو  دوب . دهاوخ  ریذپان  تسکـش  تلم ، موق و  نآ  تشاد ،
هدـید ناـیغط  نایـصع و  دـیآیمن ، دوـجو  هب  اـههئطوت  تفرن  نیب  زا  يدازآ  تقیقح و  یتـقو  و  ددرگیمن ؛ هتـشک  هحفـص 8 ]  ] طیحم نآ 

دوس هب  هعماج ، دوس  هب  هدـش ، هدیـشک  تدـهاجم  نادـیم  هب  ملق  هاگ  ره  دـیآیمن . دوجو  هب  ییاضران  و  دریگیمن ، قنور  داسف  دوشیمن ،
تسا زوریپ  ملق  رودزم . ياهملق  هن  هتبلا  تسا . هدمآرد  هزرابم  زا  حتاف  همه  هدوب و  همه  دوس  هب  و  بهذم ، دوس  هب  تیرثکا ، دوس  هب  تلم ،

يهراشا اب  تسا . تیرـشب  ثاریم  نیرتهدنزرا  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  میرح  عفادـم  هدازآ و  ملق  [ . 2  ] دوشن ریجا  رگا 
تخانـش يارب  تسا . زجاع  ینامـسآ  یهلا و  تیـصخش  نیا  فصو  زا  شتمظع ، مامت  اب  ملق ، تفگ : دیاب  دـش ، ملق  تیمها  هب  هک  یلامجا 
نیرکفتم هعیـش و  يهدـیقع  هب  هچ ، دـنک . رازگرب  یـسانش » مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا   » ياـههرگنک دـیاب  تیرـشب  ناـهج  يوقت ، يهوسا  نیا 

، نیرتملاـع زا  یکی  وا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  ترـضح  ملـس و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  سپ  هدازآ ، ناـگنازرف  یمالـسا و 
. تسا هدید  دوخ  هب  ناهج ، خیرات  هکلب  مالسا ، خیرات  هک  تسا  يدارفا  نیرتدنمتواخس  و  نیرتعاجش ، نیرتهنازرف ، نیرتهیقف ،

تیب لها  ملاع  هیقف و 

وترپ رد  هک  یسک  تسا  مولعم  و  هدوب ، تیب  لها  ياملع  اهقف و  لضافا  رباکا و  زا  هیلع -  هللا  مالـس  لضفلاوبا -  ترـضح  هک  تسا  ملـسم 
نیـسح ماـما  ترـضح  نـسح و  ماـما  ترــضح  مالــسلاامهیلع و  بلاـطیبا  نـب  یلع  ترــضح  تماـما  يهسردـم  رد  و  تیـالو ، باـتفآ 
مهاوخ نهد  کی  تسین . رـسیم  ام  يارب  وا  لضف  يهبترم  ماقم و  كرد  تسا ، هدومن  تینارون  ملع و  بسک  هدـش و  تیبرت  مالـسلاامهیلع 

نیموـصعم زا  یتـیاور  رد  تسا . هدوـب  یندـل  ملع  ياراد  یناـبر و  ملاـع  يو  هکلب  کـلم  گـشر  نآ  فـصو  میوـگب  اـت  کـلف  ياـنهپ  هب 
راوگرزب ردپ  زا   ) یکدوک رد  ترـضح  نآ  ینعی  همعطأ . يأ  هقز  اقز » ملعلا  قز  هنا  : » هک تسا  هدـمآ  ترـضح  نآ  نأش  رد  مالـسلامهیلع 

یندیشچ ار  ملع  تسا  هدنشچ  ترضح  نآ  ینعی  مه  و  دناروخیم ، بآ  اذغ و  ار  دوخ  يهچب  رتوبک  هک  هنوگ  نآ  هتخومآ ، ملع  شیوخ )
هحفص 9] [ . ] 3]

حلاص دبع 

هدوب حلاص  دبع  یتسارب  وا  سپ  تشادن . رب  دوب ، نید  تقیقح  عفادم  لماح و  هک  ردارب ، يرای  زا  تسد  داد و  تداهش  هب  نت  راوگرزب  نآ 
« نیحلاصلا هللا  دابع  یلع  انیلع و  مالسلا  : » دنیوگیم یتقو  زامن  مالـس  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  نارازگزامن  تسا  بوخ  نیاربانب  تسا .

روتسد مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هعیـش ، بهذم  سیئر  زا  دنـشاب . هک  اجک  ره  زا  دنهدیم ، هداد و  مه  ترـضح  نآ  هب  مالس 
نسحلا و نینمؤملاریمأل و  هلوسرل و  عیطملا هللا و  حـلاصلا  دـبعلا  اهیأ  کیلع  مالـسلا  : » میناوخب راوگرزب  نآ  يهماـنترایز  هک  تسا  هدیـسر 
نینمؤملاریما و عیطم  و  وا ، لوـسر  ادـخ و  رما  عـیطم  و  ادـخ ، يهتـسیاش  يهدـنب  يا  وـت  رب  مالـس  [ . 4 « ] ملـس مهیلع و  هللا  یلـص  نیـسحلا 

. دمآ دهاوخ  هدنیآ  رد  قوف  يهمانترایز  نتم  مهیلع . همالس  هللا و  تاولص  نیسح  نسح و  ترضح 

دسوبیم ار  دنزرف  تسد  نینمؤملاریما 
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ناذا و ندـناوخ  اب  هک  داد  نینمؤملاریما  تسد  هب  ار  وا  يهقادـنق  مالـسلاهیلع  نینبلاما  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  تدـالو  زا  سپ 
مان تفگ و  هماقا  شپچ  شوگ  رد  و  ناذا ، دنزرف  تسار  شوگ  رد  ترـضح  دونـشب . قح  دـنیبب و  قح  زاغآ  نامه  زا  يو ، شوگ  رد  هماقا 

تروص هب  کشا  تارطق  دیسوب و  ار  وا  ياهتسد  سپـس  [ . 5 « ] یکب ربعتـسا و  هیدـی و  لبق  مث  . » داهن سابع  سابع ، شیومع  مان  هب  ار ، وا 
زا مالـسلاهیلع  نیـسح  شردارب  يرای  هار  رد  تارف  يهعیرـش  رانک  رد  فطلا  موی  اهتـسد  نیا  منیبیم  ایوگ  دومرف : دـش و  يراج  شنینزاـن 

دراو هکنانچ  هحفص 10 ] . ] دیسوب تقفـش ، تفوطع و  رـس  زا  ار ، دنزرف  تسد  ناوتیم  دناهتفگ : هک  تساجنیا  زا  و  دش . دهاوخ  ادج  ندب 
ياج هب  ار  يو  و  [ . 6  ] دیسوبیم ار  مالسلااهیلع ، ءارهز  يهمطاف  ترضح  شرتخد ، تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا 

دولوم نیا  هب  تبـسن  خـیرات ، مولظم  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تیالو ، هاش  تفوطع  ترثک  اـجنیا  زا  و  دـیناشنیم . دوخ 
[ . 7  ] دوشیم مولعم  راوگرزب 

سابع يهدیرب  ياهتسد  ارهز و  يهمطاف 

مالسلااهیلع همطاف  هب  دیامرفیم : مالسلاهیلع  یلع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  تمایق  زور  رد  هک  تسا  هدش  لقن 
همطاـف ترـضح  هب  ار  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ماـیپ  مالـسلاهیلع  یلع  يراد ؟ هـچ  تـما  تاـجن  تعافـش و  يارب  وـگب 

ینبا نم  ناتعوطقملا  نادیلا  ماقملا  اذه  لجأل  انافک  نینمؤملاریمأ  ای  : » دیوگیم باوج  رد  مالسلااهیلع  همطاف  دنکیم و  غالبا  مالسلااهیلع 
[ . 8  ] تسا یفاک  سابع ، مرسپ ، يهدیرب  تسد  ود  تعافش ، ماقم  رد  ام  يارب  نانمؤمریما ، يا  سابعلا .»

مشاهینب رمق  نیسح و  ماما 

امع مهلأست  یتح  یخأ ، ای  تنأ  یـسفنب  بکرا  : » دومرف مالـسلاهیلع ، مشاـهینب  رمق  شراوگرزب ، ردارب  هب  اـعوسات  رـصع  رد  ترـضح  نآ 
دیاب اجنیا  زا  [ . 9 [ ؟ دناهدمآ اجنیدـب  ور  هچ  زا  هک  سرپب  ور  نانآ  دزن  وش و  بسا  رب  هحفص 11 ]  ] راوس تیادف ! هب  مناج  ردارب ، مهءاج :»
ضیف يهطساو  قالطالا و  یلع  ماما  هک  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  نیـسح  نوچ  یتیـصخش  هک  درب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تمظع  هب  یپ 

! دیوگیم موش » تیادف   » يو هب  فطل ، رس  زا  تسا  تانکمم  ملاع  قلاخ و  نیب 

مشاهینب رمق  نیدباعلانیز و  ماما 

يارب [ : 10 « ] ۀـمایقلا موی  ءادهـشلا  عیمج  اهب  هطبغی  ۀـلزنمل  یلاعت  كرابت و  هللا  دـنع  ساـبعلل  نا  و  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  مراـهچ  ماـما 
هطبغ وا  لاح  هب  تمایق  زور  رد  نادیهـش  يهمه  هک  تسا  یخماش  ماقم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دزن  رد  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح 

[ . 11  ] دنروخیم

مشاهینب رمق  قداص و  ماما 

اءالب یلبأ  هللادبعیبأ و  عم  دهاج  نامیالا ، بلـص  ةریـصبلا ، ذفان  یلع  نب  سابعلا  انمع  ناک  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  هعیـش  مشـش  ياوشیپ 
هللادبعابا شردارب  هارمه  و  تشاد . راوتسا  ینامیا  ذفان و  یتریـصب  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  سابع  ام ، يومع  [ : 12  ] ادیهش یضم  و  انسح ،

. دیسر تداهش  هب  دمآرب و  ناحتما  زا  وکین  درک و  داهج  مالسلاهیلع 

مشاهینب رمق  هللاۀیقب و  ترضح 

یساوملا نینمؤملاریمأ  نب  سابعلا  یلع  مالسلا  : » میناوخیم فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترـضح  هب  بوسنم  يهمانترایز  رد 
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هک مالسلاامهیلع  نانمؤمریما  دنزرف  سابع  رب  مالـس  هادی .» ۀعوطقملا  هئامب  هیلا  یعاسلا  یقاولا  هل  يدافلا  هسمأ  نم  هدغل  ذخآلا  هسفنب  هاخأ 
يارب ار  شناـج  درک و  فرـص  ترخآ  لیــصحت  هار  رد  ار  شیاـیند  دوـمن ، هحفـص 12 ]  ] میدـقت شردارب  اب  تاـساوم  هار  رد  ار  شناـج 

هب فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکـسعلا -  نسحلا  نب  ۀجح  هللاۀـیقب  ترـضح  مالـس  نیا  رد  تخاس ... ینابرق  شردارب  زا  تظافح 
ترخآ هب  لین  يهلیـسو  ار  ایند  . 2 درک . ردارب  راثن  ار  شناـج  . 1 تسا : هدومرف  هراشا  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  لیاضف  زا  تلیـضف  دنچ 

ود . 4 دناسرب . ناگنشت  بل  هب  ار  بآ  ات  درک  ناوارف  یعس  دوب و  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  مرح  مایخ  هاپـس و  نابهگن  . 3 داد . رارق 
ار لیفط  نب  میکح  داقر و  نب  دیزی  وا  لتاق  ود  دنک  تنعل  ادخ  دیامرفیم : ترضح  سپـس  دش . عطق  هللا  لیبس  یف  داهج  هار  رد  ار  شتـسد 

يهمئا تاملک  يهظحالم  زا  نک ! اشامت  تریغ  رگن ، يدرمناوج  نیب ، تورم  اـیرد  زا  دـش  نوریب  بل  کـشخ  داـهن و ، اـپ  اـیرد  هب  [ . 13]
نینبلاما دیـشر  دـنزرف  هک  دوـشیم  لـصاح  نیقی  ناـسنا  يارب  مالـسلاهیلع ، مشاـهینب  رمق  باـب  رد  نیعمجا -  مـهیلع  هللا  مالـس  راـهطا - 

رـضاح باتک  ینایاپ  شخب  رد  روکذـم  تامارک  هکنانچ  تسا ، رادروخرب  یگرزب  سب  تلزنم  ماقم و  زا  ناراوگرزب  نآ  دزن  مالـسلااهیلع 
: تفگ يراصنا  یضترم  خیش  مظعا  خیش  هللاۀیآ  ترضح  هب  يدنبرد  لضاف  هللاۀیآ  مرتحم ، دنمشناد  دشابیم . رما  نیا  دیؤم  ینشور  هب  زین 

ماـما يهسدـقم  يهبتع  ناتـسآ و  فرـشت ، ماـگنه  تسا  بوـخ  تسا ، تجح  امـش  لـعف  دـننکیم و  دـیلقت  امـش  زا  هیماـما  يهعیـش  نوـچ 
ار مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  يهسدـقم  يهبتع  ناتـسآ و  نم  دوـمرف : خیـش  دـییاسب . نآ  رب  ههبج  دیـسوبب و  ار  مالـسلاهیلع 

مسوبیم ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  ترضح  سدقم  ناتسآ  هبتع و  و  مالـسلامهیلع ، همئا  يهبتع  ناتـسآ و  هب  دسر  هچ  ات  مسوبیم ،
. دشاب مالـسلاهیلع  یلع  دنزرف  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  يهبتع  ناتـسآ و  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تسا  راوگرزب  نآ  نیرئاز  ياهمدق  لحم  نوچ 
، اهبیبح اهمثیم ، اهدیشر ، اهربنق ، هحفـص 13 ] ، ] اهلیمک دننام  دنداد ، مالـسلاهیلع  ماما  هار  رد  ناج  ریمـض ، نشور  نامیا و  اب  نادرم  يرآ ،
زا یتح  بتکم ، نامه  نادرگاش  و  ناردپ ، نامه  نادنزرف  دوشیم  هنوگچ  تقیقح ؛ تلیـضف و  هار  يادهـش  همه  نآ  و  اهـسباع ، اهملـسم ،

تب تسا ، كرـش  دنیوگیم : هک  دنهد  نایارـس  هوای  نیا  ییارـس  هوای  هب  شوگ  دـننک و  يراددوخ  نانآ  رابرد  رب  ییاس  ههبج  ندیـسوب و 
[ . 14 ! ] رفاک مهو  تسرپتب  مه  دنکرشم و  مه  دوخ ، هدیمهفن و  ار  رفک  یتسرپ و  تب  كرش و  ینعم  هکنیا  اب  تسا ! رفک  تسا ، یتسرپ 

دسوبیم ار  یلع  نب  سابع  يهبتع  هعیش ، گرزب  دهتجم 

رقاب دمحم  یمظعلا  هللا  تیآ  مهدزاود ، نرق  رد  بهذم  ددجم  قح ، هار  ناکلاس  ياوشیپ  قیقحت ، تیآ  دـسیونیم : هداهـشلا  رارـسا  فلؤم 
. دش نفد  اروشاع ، يادهش  ياپ  نییاپ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مرح  یقرـش  قاور  رد  [ 15 ( ] لاس 1205 ق یفوتم  « ) هر  » یناـهبهب

مرح دـننامه  ار  مرح  هاـگرد  دـشیم ، مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  لـخاد  نوـچ  عیـشت  ناـهج  گرزب  تیــصخش  نـیا 
هب هک  دشاب  قح  ناهاوخ  هک  ره  يارب  تسا  یناهرب  رحبتم ، ملاع  نیا  يهویـش  و  [ . 16  ] دیسوبیم هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ادهشلادیس 
امف يدهی  نأ  الا  يدهی  نمأ ال  عبتی  نأ  قحأ  قحلا  یلا  يدهی  نمفأ  : » هک تسا  هدمآ  يهیآ 36  سنوی  يهروس  میرک  نآرق  رد  هک  يروط 

درخیب و ردقنآ  هک   ) دینکیم اهتب  يارب  لطاب  تواضق  نینچ  هنوگچ  و  ددرگ ! تیاده  قح  هب  هکنآ  ایآ  سپ  : » ینعی نومکحت » فیک  مکل 
، خاتـسگ يوقتیب و  رودزم و  نابیطخ  ناتـسدب و  ملق  هن  هدازآ ، نادرمناوج  مرتحم و  ناگدـنناوخ  اب  تواضق  رگید  لاـح  [ . 17 (« ] دینادان
هدز و یباهو  ياهملق  یخرب  ریخا ، لاس  دنچ  رد  دنتسه ... گنگ  روک و  رک و  انایحا  و  تسا ، لکـشم  ناشیارب  تمظع  همه  نیا  كرد  هک 

اما دناهدوب ، زین  خیرات  يهتشذگ  رد  نالدروک ، نیا  لاثما  دناهدرک . اهتراسج  تماما  یحو و  بتکم  هب  هتسنادن ، ای  هتسناد  رامعتسا ، رودزم 
باـتفآ یلو  هدرم ، هحفـص 14 ]  ] ناگرپ بش  يرآ ، دـناهدش ؛ نوفدـم  خـیرات  راوآ  ریز  رد  هتـسبن و  یفرط  چـیه  تقیقح  قح و  اب  داـنع  زا 

ات دننک  هبوت  دنیآ و  دوخ  هب  هدناوخ ، ار  بلاطم  نیا  ام ، رصع  ناتـسرپ  بش  هک  تسا  دیما  دنکیم . یناشفا  رون  نانچمه  هدنام و  ناشخرد 
و ردام ، ردـپ ، اـب  ییانـشآ  لوا : شخب  تسا : هدـش  میظنت  شخب  هس  رد  رـضاح ، باـتک  دـندرگن . ترخآ  اـیند و  رد  یهلا  بضغ  راـتفرگ 
، البرک رادمچرپ  ادخ ، حلاص  دـبع  نیرفآ  راختفا  یناگدـنز  رب  يرورم  مود : شخب  مالـسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  نادـناخ 
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، نایحیسم تنـس ، لها  نایعیـش ، هب  تبـسن  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  تامارک  موس : شخب  مالـسلاهیلع . مشاهینب  رمق  ترـضح 
، هک تسا  رکذ  روخ  رد  یلاعت . هللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  مود  دلج  رد  هیقب  رضاح و  باتک  رد  اهنآ  زا  ددع  هک 240  نایتشدرز ، نایدوهی و 

لماک ظفح  اب  دراد ) رارق  همویگ  نایم  رد  هک  هچنآ  زج   ) نوگانوگ ذخآم  زا  لوقنم  بلاطم  باتک ، رثن  یگچراپکی  تدـحو و  ظفح  يارب 
نـسحلا نب  ۀـجح  مظعـألا  هللاۀـیقب  ترـضح  لوبق  دروـم  کـچوک  رثا  نیا  تسا  دـیما  تسا . هدـش  شیاریو  اـی  صیخلت  نومـضم ، اـنعم و 

هیلع هللااب  الا  یقیفوت  ام  تعطتـسا و  ام  حالـصالا  الا  دـیرا  نا  . ) نیملاعلا بر  نیمآ  دریگ ، رارق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يرکـسعلا 
نب یلع  متـشه  ماما  دلوت  زورلاس  یـسمش  هاـم 1375  نیدرورف  قباـطم  يرمق  يرجه  مارحلا 1416  ةدـعقیذ  هدزاـی  بینا .) هیلا  تلکوـت و 

هحفص 18]  ] یلاخلخ ینابر  یلع  مالسلامهیلع  تیب  لها  مرح  مق -  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  اضرلا  یسوم 

مالسلا هیلع  مشاهینب  رمق  نادناخ  ردام و  ردپ ، اب  ییانشآ 

( مشاهینب رمق  ردپ   ) یلع نینمؤملاریما  یناگدنز  زا  یلامجا 

هراشا

هک ییاهراخ  همه  نآ  اب  هدرک و  هزرابم  هناتخـسرس  شفده  نامرآ و  هار  رد  هک  تسا  يراکادف  زابرـس  مان  روآدای  مالـسلاهیلع  یلع »  » مان
تـسد هب  شـساسحا  رپ  بلق  هژیوب  و  تسـشن ، شرکیپ  رب  گنج  ياهنادیم  رد  هک  ییاهریت  ای  تفر ، ورف  شیاهاپ  رد  هنیدم  هکم و  هار  رد 

تـسکش نامرهق  مان  روآدای  ردیح ،»  » مان دـشن ... فرـصنم  فرحنم و  هللا  یف  داهج  هار  زا  زگره  دـیدرگ ، اهناکیپ  عاونا  جامآ  اهیناورهن » »
روآدای بارتوبا ،»  » مان هرخألاب  و  دادیم ... يرارف  ار  نارواگنج  نارسفا و  نیرتعاجـش  تشاذگ  یم  ماگ  ینادیم  ره  رد  هک  تسا  يریذپان 

ار بش  کیرات  يهنیس  تموکح ، تردق و  جوا  رد  و  دومنیم ، رارقرب  طابترا  اهناسنا  رگید  اب  هناعضاوتم  هک  تسا  يدنمهوکش  ناسنا  مان 
... تسشنیم كاخ ، و  بارت »  » يور دوبن  رگا  و  ریصح ، يور  نانآ  اب  تفریم و  نامیتی  لزنم  هب  تفاکشیم و 

هبعک قفا  زا  دیشروخ  عولط 

ینآرق تایآ  رگید  قلع و  يهروس  و  دیآیم ، شدرگ  هب  یحو  نامسآ  رد  دروآیمرب ، رس  هبعک »  » نابیرگ زا  راودیشروخ  مالسلاهیلع  یلع 
هلا و هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  روضح  رد  یگلاس  نس 13  رد  ار  تیبلا  بر  هبعک و  يادخ  هب  دوخ  نامیا  هبعک  دازون  دنکیم . شبذج 
هک یلاح  رد  یمالـسا ، تدـیقع  شرتسگ  هار  رد  يدرمیاپ  يرمع  زا  سپ  و  درادیم ، راهظا  دـنارذگیم ، ار  تثعب  لوا  ياهزور  هک  ملس ،

لاوقا هب  اـنب  و  [ 18  ] لیفلاماع زا  مایـس  لاـس  بجر  هدزیـس  هعمج  زور  ترـضح ، دـلوت  دـشوپیم . نوخ  ساـبل  دراد ، هبعک  يوس  ور  زاـب 
لبق سک  چیه  تسا . هتفرگ  تروص  هحفـص 19 ]  ] هبعک لخاد  رد  تثعب ، زا  شیپ  لاس  شیپ  لاس  هدزاود  ای  لاس و  جنپ  تسیب و  فلتخم :

صاصتخا يو  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماقم  زا  لیلجت  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یتلیـضف  نیا  و  دوب ، هتفاین  دـلوت  تیب  لـخاد  وا  زا 
يروباشین مکاح  ظـفاح  ثدـحم  تهج  نیمه  هب  تسا ، یمالـسا  فلتخم  قرف  ناـیم  قاـفتا  دروم  لـئاسم  زا  هثداـح  نیا  عوقو  تسا . هداد 

نیا ۀـبعکلا .» فوج  یف  ههجو  هللا  مرک  بلاـطیبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  تدـلو  دـسأ  تنب  ۀـمطاف  نأ  راـبخألا  ترتاوت  دـق  و  : » دـیوگیم
[19  ] دروآ ایند  هب  هبعک  لخاد  ار  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  مالسلااهیلع ، دسا  رتخد  همطاف  هک  هدیسر  رتاوت  هب  ثیدح 

ناـمه زا  دـیلابیم  تزع  هوکـش و  همه  نیا  هب  تشاد و  شوـغآ  رد  ار  هبعک  دازوـن  هک  یلاـح  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  دـعب ، زور  راـهچ  . 
یلعلا هللا  یلع و  وهف  ایلع  هیمـس  ۀـمطاف  ای  فتاـه : یب  فته  جرخأ  نأ  تدرأ  اـملف  : » تفگ هدـش و  جراـخ  دوب  هدـش  لـخاد  هک  یعـضوم 
نذؤی يذلا  وه  یتیب و  یف  مانصألا  رسکی  يذلا  وه  یملع و  ضماغ  یلع  هتفقو  یبدأب و  هتبدأ  یمسا و  نم  همسا  تققش  ینا  لوقی : یلعألا 
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نوریب هناخ  زا  متـساوخ  هک  نیمه  ینعی : هاصع .» هضغبأ و  نمل  لیو  هعاـطأ و  هبحأ و  نمل  یبوطف  یندـجمی ، ینـسدقی و  یتیب و  رهظ  قوف 
قتـشم دوخ  مان  زا  ار  وا  مان  یلعا ، یلع  منم  هک  یتسرد  هب  راذـگب ، یلع  ار  دـنزرف  نیا  مان  همطاـف  يا  هک  داد  ادـن  ارم  بیغ  زا  یفتاـه  میآ 

همه هتسکش و  نم  يهناخ  رد  ار  اهتب  هک  تسوا  متخاس . هاگآ  ملکشم  یفخم و  مولع  هب  ار  وا  مدومن ، بدا  مدوخ  بادآ  هب  ار  وا  متخاس و 
داـی يراوـگرزب  دـجم و  تمظع و  هب  ارم  هک  تسوا  تفگ و  دـهاوخ  ار  ناذا  نیلوا  هبعک  يـالاب  هک  تـسوا  تخادـنا ، دـهاوخ  ریز  هـب  ار 

لد رد  ار  وا  ضغب  هک  یـسک  رب  ياو  دـنک و  تعاطا  ار  شتاروتـسد  درادـب و  تسود  ار  وا  هک  یـسک  یلاح  هب  اـشوخ  سپ  درک . دـهاوخ 
تسیب الوم ، تدالو  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  هحفص 20 ] [ . ] 20  ] دنک تفلاخم  وا  اب  دشاب و  هتشاد 

[ . 21  ] تشاد شوغآ  رد  بلاطوبا  يهناخ  ات  هبعک  زا  ار  دازون  تشذگیم و  شفیرش  رمع  زا  راهب  تشه  و 

یلع نینمؤملاریما  لیامش  لکش و 

هاـم صرق  نوـچ  شتروـص  و  دوـب ، هتـسویپ  مـهب  هدیـشک و  شناوربا  دوـب . تـشرد  یکـشم و  ـالماک  شنامـشچ  طـسوتم ، ترــضح  دـق 
تقو چیه  ار  دوخ  نساحم  دوب . دیفس  يهرقن  دننام  ناشیا  ندرگ  تشادن . وم  ترضح  رس  يولج  دوب و  دنلب  ینساحم  ياراد  دیشخردیم .

شریشمش تبرـض  يوق ، دنمورین و  شناوزاب  تفریم ، هار  مکحم  تسا . دیفـس  نساحم  راوگرزب  نآ  هک  دوب  روهـشم  درکیمن و  باضخ 
لوسر دوب . عضاوتم  مرن و  فیعض  مولظم و  رب  درکیم و  شرغ  مصخ  رب  ریش  نوچ  دوبن ، مود  يهبرـض  هب  يزاین  ار  شتبرـض  اسآگرم و 
تیـشخ فوخ و  مدآ ، تمالـس  لیئربج ، تمظع  تلـالج و  لـیئاکیم ، تبتر  لیفارـسا ، تبیه  دومرفیم : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

دمحم قالخا  بسح و  یسیع ، يراگزیهرپ  عرو و  ییحی ، دهز  بویا ، ربص  یسوم ، تاجانم  فسوی ، لامج  نسح و  بوقعی ، نزح  حون ،
رد ار  ناربمایپ  تافـص  زا  تفـص  دون  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا . عمج  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رد  همه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

[ . 22  ] درادن دوجو  شناگدنب  زا  يدحا  رد  هک  هداد  رارق  مالسلاهیلع  یلع 

ردام ردپ و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ندروآ  نامیا  زا  سپ  هک  فانم ، دبع  نب  مشاه  نب  دسا  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  ردام : فلا - 
ربمایپ اب  مالـسلااهیلع  يربک  يهجیدخ  زا  سپ  هک  دوب  ینز  نیلوا  يو  دـیگنج . یتسرپ  تب  كرـش و  هنوگ  ره  اب  هوتـسن  ینامرهق  نوچمه 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـب  دـیدرگ . هنیدـم  یهار  هکم  زا  هداـیپ  هک  ییوناـب  نیتسخن  و  درک ، تعیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نهاریپ اب  داد  روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شگرم ، زا  سپ  هک  اجنآ  ات  دوب ، ردام  دننامه  يو  يارب  هکلب  نابرهم ، رایسب 

ةریزج هکم و  روهشم  ياهتیـصخش  شیرق و  ناگرزب  زا  بلاطوبا ، هب  بقلم  نارمع  ردپ : ب -  هحفص 21 ] . ] دننک نفک  ار  وا  يو ، دوخ 
ترـضح هب  تقادص ، لامک  اب  تثعب ، لوط  رد  دوب و  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  يراوتـسا  هاگهانپ  أجلم و  هک  برعلا ،

هک يداـصتقا ، دـیدش  راـشف  ریز  رد  دروآ و  مالـسا  تثعب ، زاـغآ  ناـمه  زا  هدرک  تمدـخ  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم 
هکنیا رگم  تفرن  اـیند  زا  بلاـطوبا  : » دـنکیم لـقن  رکبوـبا  زا  یلزتـعم  دـیدحلایبا  نـبا  [ . 23  ] داد ناـج  دـندوب ، هدروآ  مهارف  ناکرـشم 

[ . 24 « ] دومرف تیادـه  ار  وت  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  ومع ! يا  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  و  تفگ » ار  نیتداـهش 
هک تسا  هدرک  ادـیپ  تیـساسح  یمالـسا  خـیرات  رد  نانچ  نآ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يومع  بلاطیبا ، ناـمیا  يهلئـسم 

.1 مینکیم : هراـشا  بتک  نیا  زا  یخرب  هب  دـناهدرک . ریرحت  نآ  نوماریپ  هتـشذگ  نورق  لوـط  رد  ار  يداـیز  تـالاقم  یمالـسا  نادنمـشناد 
نامیا . 4 دـیفم ؛ خیـش  يهتـشون : بلاطوبا  نامیا  . 3 نافرطنبا ؛ يهتـشون : بلاطوبا  ناـمیا  . 2 مساق ؛ نب  دـمحا  يهتـشون : بلاطوبا ، ناـمیا 

شیومع هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و ... يزینخ ؛ هللادبع  يهتشون : شیرق ، نمؤم  بلاطوبا  . 5 يرصب ؛ میعنوبا  يهتشون : بلاطوبا ،
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یلاح رد  مالسلاهیلع -  یلع  هنوگنیدب ، و  دنک ، يرادهگن  دوخ  دزن  ار  بلاطوبا  نادنزرف  زا  یکی  اهومع ، زا  کی  ره  درک  داهنشیپ  سابع 
ار وا  هک  داهن  ماگ  یهاگـشناد  هب  تقیقح  رد  و  [ 25  ] دیدرگ لقتنم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يهناخ  هب  دوب -  هلاس  هس  هک 

هحفص 22] . ] دیناسر روصت  دح  زا  رتلماک  یناسنا  دح  رس  ات 

نینمؤملاریما هللا و  لوسر  نزح  زور  بلاطوبا  تلحر 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  داتفا . قافتا  تثعب ، مهد  لاس  بجر  زور 26  مالسلاهیلع  بلاطوبا  ترضح  ءاحطب  دیس  تافو 
تـفریم و وا  يهزاـنج  يور  شیپ  زا  ترـضح ، نآ  دـندرکیم  لـمح  ار  شاهزاـنج  نوـچ  تـسیرگب و  ترــضح  نآ  تبیــصم  رد  مـلس 
هب زور و  هس  زا  دعب  دهد . ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  ياهدرکن ، یهاتوک  چیه  نم  راک  رد  ياهدرک و  محر  يهلص  راوگرزب ، مع  يا  دومرفیم :

شیوخ تسد  اب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح  دش و  عقاو  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  تافو  زور ، یتیاور 35 
كانمغ نادنچ  مالـسلامهیلع  هجیدـخ  بلاطوبا و  ترـضح  تافو  زا  دـعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک . نفد  هکم ، نوجح  رد 

مالـسلاهیلع بلاطوبا  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  داهن . ماـن  نزحلا  ماـع  ار ، لاـس  نآ  تهج  نیا  زا  و  دـمآیم ، نوریب  رتمک  هناـخ  زا  هک  دوب ،
تعامج نآ  ياوغا  هب  موق  ياهَفُس  زا  یکی  هک  نانچ  دنتخادرپ ، ترضح  نآ  رازآ  هب  دندوزفیب و  ترضح  نآ  ینمـشد  هب  برع  نیکرـشم 

رد [ . 26 . ] تشادن ياهراچ  ربص  زج  ترـضح  نآ  تخیر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم  رـس  رب  كاخ  یتشم  يزور 
بلاطوبا ترـضح  يهراـبرد  يرایـسب  حـیادم  اـههیثرم و  خـیرات  لوط  رد  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  نارادتـسود  هک  تسا  رکذ  روخ 

نآ حدـم  رد  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نیدحوملادیـس  نیقتملا و  ماما  زا  یعابر  کی  باتک  تنیز  يارب  ام  هک  دناهدورـس ، مالـسلاهیلع 
مع ریخ  یفطـصملل  تنک  دقل  ظافحلا  لها  كدقف  ده  دقل  ملظلا  رون  لوحملا و  ثیغ  ریجتـسملا و  ۀمـصع  بلاطابأ  میروآیم : ترـضح 

[ . 27]

دباوخیم ربمایپ  رتسب  رد  یلع  نینمؤملاریما 

هک دوب  ناوجون  زونه  تشاد . ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمزالم  هتـسویپ  مالـسا ، ناهج  درم  ربا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
رتسب رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترجه  بش  هک  نانچمه  دـید . مالـسا  نانمـشد  تسد  زا  هکم  رد  ار  اهجنر  نیرتتخس 
اجنیا و  دنک . ترجه  دناوتب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  ات  دیرخ  ناج  هب  ار  رطخ  نیرتگرزب  دیباوخ و  ربمایپ 

نم و  : ) دـش لزان  ریز  يهفیرـش  يهیآ  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  صولخ  و  هحفـص 23 ]  ] يراکادف يهرابرد  هک  دوب 
لیـصحت هار  رد  شیوخ  ناـج  زا  هک  تسه  یـسک  مدرم ، هورگ  زا  [ » 28 ( ] دابعلاب فوءر  هللا  هللا و  تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  ساـنلا 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  نارتخد  زا  یخرب  هارمه  زین ، نآ  زا  سپ  تسا .» نابرهم  دوخ  ناگدـنب  رب  ادـخ  دراذـگیم و  هیام  دـنوادخ  تیاضر 
، دوب هتـشگ  اهراخ  جامآ  هک  دولآنوخ ، ییاپ  اب  درک و  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  ههاریب  زا  ترـضح  نآ  نیتسار  نارای  ملـس و  هلآ و  هیلع و 

یلـص هللا  لوسر  یمارگ  رتخد  مالـسلااهیلع ، ارهز  يهمطاف  ترـضح  اب  ترجه  لیاوا  رد  دش . لیان  بوبحم  رادید  هب  دیدرگ و  رهـش  دراو 
لوسر تلحر  دهاش  یگلاس  نس 33  رد  هک  دوب  هدرکن  بورغ  يرجه  لاس 11  رفص  دیشروخ 28  و  درک ، جاودزا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  اب  فسألاعم ، تسـشن . خیرات  گوس  نیرتمیظع  هب  دـیدرگ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
هفیقـس رد  ینانچ ... نآ  ياروش  لیکـشت  اب  یلو  دوب ، هدرک  بصن  تفالخ  ماقم  هب  مخ  ریدـغ  رد  عادولاۀـجح  نایاپ  رد  ار  شترـضح  ملس 

هعماج و يونعم  بطق  لاح  نیع  رد  دـیدرگ و  جراخ  تموکح  يهصرع  زا  تفالخ ، نیبصاغ  زات  تخات و  نارود  رد  دنتـشاذگ . شراـنک 
. تشادن تلفغ  زین  نادعتسم  شرورپ  شزومآ و  زا  نآ  رانک  رد  و  دوب ، تما  یعامتجا  یسایس و  تالضعم  تالکشم و  مسلط  يهدنیاشگ 
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کلام هعـصعص ، يرافغ ، رذوبا  رـسای ، رامع  سابعنبا ، دوب : هدـش  يزاس  ناسنا  سدـنهم  نونکا  دوب و  مالـسا  رامعم  ربماـیپ ، راـنک  رد  وا 
نیتسخن مالسلاهیلع ، یلع  نینمؤملاریما  دنترضح . نآ  ياوزنا  نارود  نیمه  تارمث  زا  رصع ، نآ  دهاجم  هتخیهرف و  ناملـسم  اههد  و  رتشا ،

ظافلا ظفح  يارب  دومن . نیودت  ار  یهلا  فراعم  درک و  سیسأت  یمالسا  گنهرف  يهنهپ  رد  ار  ناهرب  لالدتسا و  هاگشناد  هک  تسا  یـسک 
هب یتسیز ، هداس  رد  دوب . درف  نیرتدنمشناد  نامز  مولع  یمامت  رد  داهن و  ناینب  ار  یبرع  نابز  روتسد  داد و  لکـش  ار  تایبدا  نآرق  رهاظ  و 

، مسج يهیذغت  رد  تسا . هدوب  رتنیئاپ  روشک  دارفا  مامت  زا  شیگدنز  حطس  هک  تسا  يربهر  اهنت  درکیم . یگدنز  درف  نیرتاونیب  يهنوگ 
هحفص 24] . ] تسبیم شقن  نیمز  رب  هدیکشخ  بوچ  نوچ  هاگ  قح ، يهدجس  ماقم  رد  درکیم و  هدافتسا  هدیکشخ  وج  نان  زا 

ثیدح نآرق و  رد  یلع  نینمؤملاریما  يامیس 

لـصف دص  هدمآ ، قدصلا » لئالد   » باتک مود  دلج  رد  هچنآ  قباطم  مرذگیم : رد  لیـصفت  زا  منکیم و  افتکا  هراشا  هب  راچان  زاب  اجنیا  رد 
هب رظان  هدـش و  لزان  مالـسلاهیلع  یلع  نأش  رد  هعیـش ، ریغ  رب  جاـجتحا  دانتـسا و  لـباق  كرادـم  ذـخآم و  بسح  رب  دـیجم ، نآرق  زا  [ 29]

هلوسر و هللا و  مکیلو  امنا  . ) 1 دیناوخیم : هک  میاهدرک  باختنا  ار  لصف  دص  نآ  زا  لصف  هد  الیذ  تسا . ترـضح  نآ  تالامک  تاماقم و 
ای . ) 2 عوکر . لاح  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  قافنا  يهرابرد  [ ، 30 ( ] نوعکار مه  ةاکزلا و  نوتؤی  ةالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا 

[31 ( ] نیرفاکلا موقلا  يدهی  نا هللا ال  سانلا  نم  کمـصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیأ 
[32 ( ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  . ) 3 تفالخ . ماقم  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  بصن  يهرابرد  ، 

ۀنسح فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  ةدوملا  الا  ارجأ  هیلع  مکلئسأ  لق ال  . ) 4 هانگ . اطخ و  هنوگ  ره  زا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  تمصع  لیلد  ، 
ءاغتبا هسفن  يرـشی  نم  سانلا  نم  و  . ) 5 مالـسلاهیلع . نینمؤملاریما  اب  یتسود  بوجو  لـیلد  [ ، 33 ( ] روکـش روفغ  هللا  نا  انـسح  اهیف  هل  دزن 

هیف کجاح  نمف  . ) 6 مالـسلاهیلع . نینمؤملاریما  صولخ  یگتـشذگ و  دوخ  زا  يراکادف و  لیلد  [ ، 34 ( ] دابعلاب فوؤر  هللا  هللا و  تاـضرم 
تنعل لعجنف  لهتبن  مث  مکسفنأ  انسفنأ و  مکءاسن و  انءاسن و  و  هحفص 25 ]  ] مکءانبأ انءانبأ و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دعب  نم 

مل رهدـلا  نم  نیح  ناسنالا  یلع  یتأ  لـه  . ) 7 تسادـخ . لوسر  ناج  يهلزنم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  هکنآ  لـیلد  [ ، 35 ( ] نیبذاـکلا یلع  هللا 
يو يدنمهرهب  و  ریسا ، میتی و  نیکسم و  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماعطا  يهرابرد  [ ، 36 ( ] اروکشم مکیعس  ناک  و  ... اروکذم ائیش  نکی 

هکنآ لیلد  [ ، 37 ( ] انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتأ  مکنید و  مکل  تلمکأ  مویلا  . ) 8 یتشهب . تامعن  زا  رگید  ناهج  رد 
لیلد [ ، 38 ( ] ازیزع اـیوق  هللا  ناـک  لاـتقلا و  نینمؤملا  هللا  یفک  و  . ) 9 دـیدرگ . لماک  تفالخ ، هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  بصن  اـب  نید 

اوعیطأ هللا و  اوعیطأ  . ) 10 دندش . هدوسآ  بازحا  گنج  لکشم  زا  نینمؤم  مالسلاهیلع ، نینمؤملاریما  تسد  هب  دودبع  نب  ورمع  لتق  اب  هکنآ 
هب دـنناوتیم  نیبلاط  هک  رگید  لـصف  دون  و  مالـسلاهیلع . نینمؤملاریما  زا  تما  تعاـطا  بوجو  لـیلد  [ ، 39 ( ] مکنم رمـألا  یلوا  لوسرلا و 

هدش لقن  جاجتحا  دانتسا و  لباق  عبانم  ذخآم و  زا  ربتعم  ثیدح  نینچمه 28  باتک ، نامه  رد  دننک . هعجارم  [ 40 « ] قدصلا لئالد   » باتک
[ . 41  ] تسین رگید  لیلد  هب  يزاین  تسا و  یفاک  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لـصف  ـالب  تفـالخ  تاـبثا  رد  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  تسا 
هب [ . 42 « ] شیرق نم  مهلک  ۀفیلخ  رـشع  انثا  مهالو  ام  ایـضام  سانلا  رمأ  لازی  ال  : » دیامرفیم هک  تسادخ  لوسر  ثیدح  نیا  اهنآ  زا  یکی 
هک مادام  تسا ، هحفـص 26 ]  ] هاربور ارذگ و  نم  تما  رما  دیوگیم : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـییامرف ، هجوت  بلطم  نیا 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یشرق ، يهفیلخ  رفن  هدزاود  نیا  دننک . تموکح  مدرم  رب  دنشابیم ، شیرق  زا  ناشهمه  هک  هفیلخ ، هدزاود 
نـسح ماما  اب   ) دـنرفن نیدـشار 4  ياـفلخ  هعیـش !؟ ماـما  رفن  هدزاود  زج  دنتـسه ؟ اـجک  تسا ، هدوـمرف  ربـتعم  ثیدـح  نیا  رد  ملـس  هلآ و 

؛ دنرفن ارماس 37  دادـغب و  یـسابع  يافلخ  رفن ؛) ناشیاهیناورم 11  دـنرفن ، ناشیاهینایفُـس 3   ) دنرفن يوما 14  ياـفلخ  رفن ؛) مالسلاهیلع 5 
ناتسربط 7 يولع  يافلخ  دنرفن ؛ نمی 8  قارع و  یئابطابط  يافلخ  دـنرفن ؛ رصم 14  [ 43  ] یمطاف يافلخ  دنرفن ؛ رصم 17  یسابع  يافلخ 

يدومح يافلخ  دـنرفن ؛  3 هبطرق »  » يدومح يولع  ياـفلخ  دـنرفن ؛ سلدنا 16  يوما  يافلخ  دـنرفن ؛ شکارم 10  یـسیردا  يافلخ  دنرفن ؛
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[ . 44 ...! ] دنرفن سلدنا 11  يدومح  يولع  يافلخ  عومجم  دنرفن ؛ سلدنا 2  ءارـضخ » يهریزج   » يدومح يولع  يافلخ  دنرفن ؛  6 هقلام » »
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثیدح  نیا  هک  درک  ادیپ  ار  افلخ  حالطـصا ) هب   ) زا يرفن  هدزاود  يهدع  کی  ناوتیمن  مالـسا ، خیرات  لوط  رد 
رصع رد  زین  مالسا  تما  هک  یپایپ ، یشرق  يهفیلخ  رفن   12 خیرات ، رد  هک  ام  هعیش . ماما  رفن  هدزاود  زج  دشاب ، قبطنم  نانآ  رب  ملس  هلآ و  و 

هحفص 27] [ . ] 45 ! ] دیهدب ناشن  ام  هب  دیراد  غارس  رگا  امش  میدرکن ، ادیپ  دنشاب ، هتسیز  هدوسآ  نانآ  تموکح 

ینیشن هناخ  لاس  جنپ  تسیب و  یلع و  نینمؤملاریما 

هام و 10 لاس و 3  هک 2  یلاح  رد  تفر ، ایند  زا  یگلاـس  نس 63  رد  لاس 13 ه  رد  درک و  هضبق  ار  تردـق  يرجه ، مهد  لاس  رد  رکبوبا 
. دـش هتـشک  زوریف  ؤلؤلوبا  تسد  هب  لاـس 23  هجحلايذ  رخاوا  رد  دـمآ و  راـک  يور  باـطخ  نب  رمع  وا  زا  سپ  دوـب . هدرک  تفـالخ  زور 

لیکـشت روتـسد  شیوـخ ، زا  سپ  يهفیلخ  نییعت  يارب  گرم ، ماـگنه  هـب  رمع  دوـب . زور  هاـم و 4  لاـس و 6  زین 10  يو  تموـکح  تدـم 
لاس دـنچ  زا  سپ  وا  دـش و  مامت  ناـفع  نب  ناـمثع  دوس  هب  دـشیم ، ینیبشیپ  زاـغآ  ناـمه  زا  هک  ناـنچ  نآ ، يهجیتن  هک  داد  ار  ییاروش 
هتشک ناناملـسم  زا  هوبنا  یهورگ  تسد  هب  تموکح ، رما  رد  یتلادعیب  ضیعبت و  رثا  رب  يرجه  لاس 24  مارحلامرحم  لیاوا  رد  تموکح ،

[ . 46 . ] دیشک ازارد  هب  مک ) زور  دنچ   ) لاس نامثع 12  تفالخ  دش .

تفالخ نارود  رد  یلع  نینمؤملاریما 

مورحم ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تفـالخ  شیوخ -  ملـسم  قح  زا  لاـس  تدم 25  هب  مالـسلاهیلع  نایقتم  يالوم  يراب ،
رد ترضح  نآ  دندیزگرب . شتفالخ  هب  هدرک و  تعیب  ترضح  نآ  اب  مدرم  سپس  دش . هتـشک  مدرم  تسد  هب  موس  يهفیلخ  هکنیا  ات  دنام ،
رد ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يهریـس  شور و  دیـشک ، لوط  هام  هن  لاس و  راهچ  اـبیرقت  هک  دوخ ، تفـالخ  نارود  لوط 

بالقنا تضهن و  تروص  دوخ  تفالخ  هب  ترـضح  دهد . نایاپ  دوجوم  تافارحنا  اهتعدـب و  هب  هک  دیـشوک  ناکمالا  یتح  تفرگ و  شیپ 
شزاس نیذـفنتم  زا  یخرب  عماطم  اب  تاحالـصا  نیا  هک  تسادـیپ  و  تخادرپ ، یگنهرف  یـسایس -  یعاـمتجا -  عیـسو  تاحالـصا  هب  هداد 

، هداد رارق  زیواتسد  ار  موس  يهفیلخ  نوخ  دنتـشاد ، رارق  هیواعم  ریبز و  هحلط ، هشیاع ، اهنآ  شیپاشیپ  هک  هباحـص ، زا  ياهدع  اذل  تشادن و 
هللاۀیآ موحرم  زا  رگنشور  يراتفگ  هب  ار  امش  هجوت  الیذ  هحفص 28 ] . ] دنتشاذگ ار  يرگبوشآ  شروش و  يانب  دنتشادرب و  تفلاخم  هب  رس 
عورش يرمق  يرجه  جنپ  یـس و  لاس  رخاوا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  تفالخ  مینکیم : بلج  نازیملا ، ریـسفت  يهدنـسیون  ییابطابط ، يهمالع 

لومعم ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يهیور  تفـالخ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  تفاـی . همادا  هاـم  لاس و 9  راهچ  اـبیرقت  دـش و 
مامز هک  ار  قیالان  لامع  دـینادرگرب و  یلوا  تلاح  هب  دوب ، هدـش  ادـیپ  ناینیـشیپ  تفالخ  نامز  رد  هک  ار  یتارییغت  بلاغ  و  [ 47  ] تشادیم
یلع تشادرب . رد  يرایـسب  ياهیراتفرگ  دوب و  یبـالقنا  تضهن  کـی  تقیقح  رد  و  [ 48  ] درک راـنک  رب  راـک  زا  دنتـشاد  تسد  رد  ار  روما 

تثعب ماگنه  مدرم ، امش  هک  يايراتفرگ  دیشاب  هاگآ  : » تفگ نینچ  دومن  مدرم  يارب  هک  ياینارنخس  رد  تفالخ  زور  نیتسخن  مالسلاهیلع 
هک تلیضف  نابحاص  دیوش و  يور  ریز و  تسرد  دیاب  تسا . هدش  ناتریگنماد  هتـشگرب و  امـش  يوس  هب  هرابود  زورما  دیتشاد  ادخ ، ربمغیپ 

يوریپ قح  زا  دیاب  دراد ؛ یلها  مادک  ره  و  لطاب ، تسا و  قح   ) دنتفا بقع  دنتفرگیم  یـشیپ  اور  انب  هک  نانآ  دنتفا و  شیپ  دـناهداتفا  بقع 
مک هتبلا  تسه . زین  تفرـشیپ  دـیما  دـتفایم و  شیپ  زین  مک  یهاگ  تسا  مک  قح  رگا  تسین و  ياهزاـت  زیچ  تسا  رایـسب  لـطاب  رگا  درک .)

همادا دوخ  یبالقنا  تموکح  هب  مالـسلاهیلع  یلع  [ . 49 « ] دیامن يور  هتـشگرب و  هرابود  دنک  ناسنا  هب  تشپ  هک  يزیچ  هک  دـتفایم  قافتا 
هب رـس  رانک  هشوگ و  ره  زا  دـتفایم  رطخ  هب  ناـشعفانم  هک  فلاـخم  رـصانع  تسا ، یبـالقنا  تضهن  ره  تعیبط  يهمزـال  هک  ناـنچ  و  داد ،

یلع تفالخ  تدـم  ماـمت  رد  اـبیرقت  هک  دـندرک  اـپرب  ینینوخ  یلخاد  ياـهگنج  موس  يهفیلخ  یهاوخنوخ  ماـن  هب  دنتـشارفارب و  تفلاـخم 
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موس يهفیلخ  یهاوخنوخ  دنتـشادن و  يروظنم  یـصخش  عفانم  زج  یلخاد  ياـهگنج  نیا  نیببـسم  هعیـش ، رظن  هب  تشاد . همادا  مالـسلاهیلع 
هدـیمان لمج  گنج  هک  لوا ، گنج  ببـس  هحفص 29 ] [ . ] 50  ] دوبن راـک  رد  زین  مهاـفت  ءوس  یتح  دوبن و  شیب  ياهناـبیرف  ماوع  زیواتـسد 

زا سپ  مالـسلاهیلع  یلع  دوب . هدـش  ادـیپ  لاملاتیب  فلتخم  میـسقت  رد  مود  يهفیلخ  نامز  زا  هک  دوب  یتاقبط  فـالتخا  يهلئاـغ  دوشیم ،
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تریـس  هک  نانچ  [ ، 51  ] دومرف تمسق  هیوسلاب  مدرم  نایم  رد  یلام  دش  هتخانـش  تفالخ  هب  هکنآ 

هب هنیدم  زا  هبعک  ترایز  مان  هب  دنتشاذگ و  ار  درمت  يانب  هجیتن ] رد   ] تفشآرب و تخـس  ار  هحلط  ریبز و  شور ، نیا  دوب و  هنوگ  نامه  زین 
يهفیلخ یهاوخنوخ  مان  هب  هتخاس  هارمه  دوخ  اب  تشادـن ، یبوخ  يهناـیم  مالـسلاهیلع  یلع  اـب  دوب و  هکم  رد  هک  ار ، هشیاـع  دـنتفر و  هکم 

هنیدـم رد  موس  يهفیلخ  لتق  هرـصاحم و  ماگنه  ریبز  هحلط و  نیمه  هکنیا  اـب  [ . 52 . ] دـندرک اپ  رب  ار  لمج  نینوخ  گـنج  تضهن و  موس 
مالـسلاهیلع یلع  اب  نیرجاهم  دوخ و  فرط  زا  هک  دندوب  یـسک  نیلوا  زین ]  ] يو ندش  هتـشک  زا  سپ  و  [ 53  ] دندرکن عافد  يو  زا  دـندوب و 

يارب و  [ 55  ] درکیم ضیرحت  موس  يهفیلخ  لـتق  هب  ار  مدرم  هک  دوب  یناـسک  زا  دوـخ  هشیاـع  نینمؤـملاما  نینچمه  و  [ 54  ] دندرک تعیب 
هباحص هفیلخ ، لتق  یلصا  نیببـسم  اساسا  دومن ! ترـسم  راهظا  داد و  مانـشد  يو  هب  هحفـص 30 ]  ] دینـش ار  موس  يهفیلخ  لتق  هک  راب  نیلوا 

کی دوشیم و  هدیمان  نیفـص  گنج  هک  مود ، گنج  ببـس  دندیناروشیم . هفیلخ  رب  ار  مدرم  هتـشون  اههمان  فارطا  هب  هنیدم  زا  هک  دندوب 
زا رتشیب  درک و  اپرب  ار  گنج  نیا  موس  يهفیلخ  یهاوخنوخ  ناونع  هب  تشاد و  تفالخ  رد  هیواعم  هک  دوب  یعمط  دیشک ، لوط  مین  لاس و 

تروص عاـفد  لکـش  هب  زگره  یهاوخنوخ  اریز  عاـفد ؛ هن  درکیم ، هلمح  گـنج  نیا  رد  هیواـعم  هتبلا  تخیر و  ار  قحاـن  نوخ  رازه  دـص 
عفد يارب  دوخ  یگدـنز  ياـهزور  نیرخآ  رد  موس  يهفیلخ  دوخ  هکنیا  اـب  دوب ؛ موس  يهفیلخ  یهاوخنوخ  گـنج ، نیا  ناوـنع  دریگیمن .

ار هفیلخ  اـت  درک  فقوت  هار  رد  ادـمع  ردـقنآ  هدومن  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  ماـش  زا  يرگـشل  اـب  يو  دومن ، دادمتـسا  هیواـعم  زا  بوشآ 
هیواـعم دـش و  دیهـش  مالـسلاهیلع  یلع  هکنآ  زا  سپ  نینچمه  و  [ . 56 ! ] درک مایق  هفیلخ  یهاوخنوخ  هب  هتـشگرب  ماش  هب  هاـگنآ  دنتـشک ،

رد ناورهن  گنج  نیفـص ، گنج  زا  سپ  درکن . بیقعت  ار  هفیلخ  يهلتق  هدرک  شومارف  ار  موس  يهفیلخ  نوخ  رگید  درک  هضبق  ار  تفالخ 
یلع رب  نیفـص  گـنج  رد  هیواـعم  تاـکیرحت  رثا  رد  دـشیم  تفاـی  زین  یباحـص  ناـشنایم  رد  هک  مدرم  زا  یعمج  گـنج  نیا  رد  تفرگ .

مکـش یتح  دنتـشکیم ، دنتفاییم  مالـسلاهیلع  یلع  نارادفرط  زا  اج  ره  هتخادرپ  يرگبوشآ  هب  یمالـسا  دالب  رد  دـندیروش و  مالـسلاهیلع 
يدنچ زا  سپ  یلو  دیناباوخ ، زین  ار  هلئاغ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  [ . 57  ] دندیربیم رس  هدروآ  نوریب  ار  اهنینج  هدرک ، هراپ  ار  نتـسبآ  نانز 

زا هعیـش  هک  ياهرهب   » ناونع تحت  سپـس  ییاـبطابط ، موحرم  دـش . دیهـش  جراوـخ  نیا  زا  یخرب  تسد  هب  زاـمن  رـس  رد  هفوـک  دجـسم  رد 
تـسناوتن هچ  رگا  دوخ ، يههام  هن  لاس و  راهچ  تفالخ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دـیازفایم : تشادرب » مالـسلاهیلع  یلع  يهلاس  جـنپ  تفالخ 

: درک لصاح  تیقفوم  هدمع  تهج  هس  زا  یلو  دنادرگرب ، تشاد  هک  یلوا  لاح  هب  الماک  ار  یمالسا  يهتخیر  هحفص 31 ]  ] مه رد  عاضوا 
 - دیدج لسن  هب  هصاخ  مدرم -  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تریس  باذج  يهفایق  دوخ ، يهلداع  تریس  يهطـساو  هب  . 1

زگره يو  درکیم . یگدـنز  مدرم  نیرتاونیب  زا  یکی  دـننام  ارقف و  يز  رد  هیواـعم ، يرـصیق  ییارـسک و  تکوـش  ربارب  رد  يو  داد . ناـشن 
اب . 2 دادن . حیجرت  یناوتان  هب  ار  يدنمورین  ییادگ و  هب  ار  يرگناوت  تشادن و  مدقم  نارگید  رب  ار  دوخ  نادناخ  نادنواشیوخ و  ناتسود و 

راگدای هب  مدرم  نایم  ار  یمالـسا  يهقح  مولع  هیهلا و  فراعم  زا  ییاهبنارگ  ریاـخذ  هدـننک ، مرگرـس  اـسرفتقاط و  ياـهیراتفرگ  همه  نآ 
اب دوخ  تفـالخ  زاـغآ  رد  تسناوتیم  وا  اریز  تسایـس ! درم  هن  دوب ، تعاجـش  درم  يو  دـنیوگیم : مالـسلاهیلع  یلع  نیفلاـخم  تشاذـگ .

میکحت ار  دوخ  تفالخ  هلیسو  نیدب  درادهگن و  دونشخ  یضار و  هنهادم ، اب  ار ، نانآ  هدمآرد  افص  یتشآ و  رد  زا  اتقوم  تفلاخم  رـصانع 
ياهتـضهن دوب و  یبالقنا  تضهن  کی  یلع  تفالخ  هک  دـناهتفرگ  هدـیدان  ار  هتکن  نیا  نانیا  یلو  دزادرپب . ناشعمق  علق و  هب  سپـس  دـنک ،

شیپ زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تثعب  نامز  رد  عضو ، نیا  هباشم  دـشاب . رود  يزاس  تروص  هنهادـم و  زا  دـیاب  یبالقنا 
اب يراک  زین  ناشیا  دوشن  ضرعتم  ناشنایادخ  هب  ترضح  نآ  هکنیا  دنداد و  شزاس  داهنشیپ  ترضح  نآ  هب  اهراب  نیکرشم  رافک و  دمآ و 

هنهادم و تخس ، ياهزور  نآ  رد  تسناوتیم  هکنیا  اب  تفریذپن ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  یلو  دنشاب ؛ هتـشادن  يو  توعد 
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هک دهدیمن  هزاجا  زگره  یمالـسا  توعد  اساسا  دنک . ملع  دق  نانمـشد  تفلاخم  هب  سپـس  دیامن ، میکحت  ار  دوخ  تیعقوم  هدرک  شزاس 
هراب نیا  رد  میرک  نآرق  رد  يدایز  تاـیآ  دـنیامن و  عفر  يرگید  لـطاب  ار  یلطاـب  اـی  دوش  هتـشک  يرگید  قح  یقح ، ندرک  هدـنز  هار  رد 

مرج و چـیه  زا  دوخ  فدـه  هب  ندیـسر  يزوریپ و  هار  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نیفلاخم  هکنیا  زا  هتـشذگ  هحفـص 32 ] [ . ] 58  ] تسا دوجوم 
! دـندهتجم دنتـسه و  یباحـص  هکنیا  مان  هب  ار  هکل  ره  دـندرکیمن و  يراذـگ  ورف  ءانثتـسا ) نودـب   ) مالـسا حیرـص  نیناوق  ضقن  تیانج و 
هب کیدزن  یعامتجا  ینید و  یلقع و  يهقرفتم  نونف  رد  مالسلاهیلع  یلع  زا  دوب . دنبیاپ  مالسا  نیناوق  هب  مالـسلاهیلع  یلع  یلو  دنتـسشیم ،

هدومن داریا  نایب  نیرتناور  هجهل و  نیرتغیلب  اب  دوخ  ياهینارنخس  رد  [ 60  ] ار مالسا  فراعم  و  [ 59  ] هدش طبض  راصق  تاملک  رازه  هدزای 
رد هک  مالـسا  رد  هک  تسا  یـسک  لوا  يو  زین ] . ] داهن داینب  ار  یبرع  تایبدا  ساسا  درک و  عضو  ار  یبرع  نابز  روتـسد  يو  [ . 61 [ ] تسا ]

ناهج يهفسالف  نایم  رد  زور  نآ  ات  هک  ار  یلئاسم  تفگ و  نخس  یقطنم  ناهرب  دازآ و  لالدتسا  کبس  هب  [ 62  ] هدرک روغ  یهلا  يهفسلف 
یملع ثحب  هب  اـهگنج  يهحوـبحب  رد  هـک  دادیم  جرخ  هـب  تیاـنع  يدـح  هـب  باـب  نـیا  ردو  هدرک  حرط  دوـب  هـتفرگن  رارق  هجوـت  دروـم 

لها داهز و  زا  یعمج  ناشیا  نایم  رد  هک  [ 64  ] درک تیبرت  ار  یمالسا  نادنمـشناد  ینید و  لاجر  زا  یهوبنا  هورگ  . 3 [ . 63  ] تخادرپیم
نافرع رداـصم  یمالـسا  ياـفرع  ناـیم  رد  هک  دـنراد  دوجو  يرجح ، دیـشر  راـمت و  مثیم  داـیز و  نب  لـیمک  ینرق و  سیوا  دـننام  تفرعم ،
موحرم راتفگ  نایاپ   ) دنـشابیم اـهنآ  ریغ  تئارق و  ریـسفت و  مـالک و  هقف و  ملع  يهیلوا  رداـصم  زین ] اـهنآ  زا   ] ياهدـع دـناهدش و  هتخاـنش 

هحفص 33] [ . ] 65 (. ] ییابطابط يهمالع 

یلع نینمؤملاریما  تعاجش 

ماجنا نآ  زا  سپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  اهگنج  همه  نآ  رد  دوب . لثملابرـض  تعاجـش  رد  ترـضح  نآ 
گنج دحا و  گنج  دننام  یثداوح  نمـض  رد  اهراب  هکنیا  اب  دادـن و  ناشن  دوخ  زا  بارطـضا  سرت و  هاگ  چـیه  یلو  درک  تکرـش  تفرگ 

رارف هدش  هدنکارپ  ای  دندیزرل و  مالـسا  نایرگـشل  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نارای  نینح ، گنج  ربیخ و  گنج  قدنخ و 
و درب . تمالـس  هب  ناج  دزیوآرد  يو  اب  یگنج  نادرم  لاطبا و  زا  یـسک  هک  دشن  تقو  چـیه  درکن و  تشپ  نمـشد  هب  زگره  يو  دـندرک ،

نمـشد يور  رب  بآو  درکیمن  لاـبند  ار  ناـیرارف  تشکیمن و  ار  ناـناوتان  هاـگ  چـیه  ییاـناوت  لاـمک  اـب  لاـح  نـیع  رد  هـکنآ ، تـفگش 
هدیناسر رد  يهقلح  هب  تسد  دومن ، روبزم  يهعلق  هب  هک  ياهلمح  رد  ربیخ  گنج  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  خیرات  تاملـسم  زا  تسبیمن .

رما ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  هکم ، حتف  زور  رد  نینچمه  و  [ . 66 ! ] تخادنا رودب  هدـنک و  ار  هعلق  برد  ناکت  کی  اب 
رب هک  دوب  گنـس  زا  ياهثجلا  میظع  يهمـسجم  هتفر و  رامـش  هب  هکم  ياهتب  نیرتگرزب  لـبه   ) دومرف لـبه »  » تب هلمج  زا  اـهتب  نتـسکش  هب 

يالاب هتـشاذگ  ترـضح  نآ  شود  رب  ياپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رما  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دوب ) هدش  بصن  هبعک  يالاب 
زا يو  دزن  هک  یناسک  هب  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمغیپ  [ . 67  ] تخادنا نییاپ  دـنک و  دوخ  ياج  زا  ار  لبه »  » تفر و هبعک 

، دـندرکیم هیالگ  قافن ) كرـش و  رفک و  راثآ  عطاق  وحم  و  یهلا ، ماـکحا  يهظحـالمیب  قیقد و  يارجا  هار  رد   ) مالـسلاهیلع یلع  يدـنت 
مزر دـش -  هراشا  هک  نانچ  مالـسلاهیلع -  الوم  تعاجـش  زراب  دـهاش  [ . 68  ] تسادخ يهتفیـش  يو  اریز  دینکن ، شنزرـس  ار  یلع  دومرف :

رد هژیوب   ) نآ تیمها  هک  تسا ، روبزم  يهعلق  راوتسا  ژد  ندوشگ  و  ربیخ ، يهعلق  يدوهی  روهشم  نامرهق  بحرم ، اب  ترـضح  نآ  یخیرات 
تاساسحا کیرحت  يارب  دندادیم  روبع  ماش  تالحم  زا  دیزی  روتسد  هب  ار  البرک  يارـس  ناوراک  هک  ینامز  هک  تساجنآ  ات  دوهی ) خیرات 

، نانیا هک  دنداد  رد  ادن  ماش  نادوهج  يهلحم  رد  اهیلع ، هللا  مالـس  يربک  بنیز  مالـسلاهیلع ، یلع  نینمؤملاریما  دیـشر  رتخد  دـض  رب  مدرم 
بارعا و يهزور  شش  گنج  رد  مزینویهـص  شترا  هحفـص 34 ]  ] هک ینامز  خیرات ، نآ  زا  دعب  نرق  هدراهچ  زین  و  دنربیخ ! حتاف  نادـنزرف 
رب ياپ  روبزم ، يارحص  رد  یلیئارـسا  ياهورین  هک  دنداد  ناشن  ناهج  ياهنویزیولت  درک ، لاغـشا  ار  انیـس  يارحـص  نئوژ 1967 )  ) لیئارسا

: دناهتشون میزادنا . ربیخ  حتف  يارجام  هب  یهاگن  تسین  تبسانمیب  يور  نیا  زا  دنیوگیم ! ربیخ » مویب  موی   » دنبوکیم و نیمز 
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یلع نینمؤملاریما  ياناوت  تسد  هب  ربیخ  حتف  يارجام 

مالسلامهیلع بلاطیبا  نب  یلع  بلاغلا  هللادسا  ترـضح  ياسآ  هزجعم  تسد  رب  يدوهی  بحرم  لتق  ربیخ و  حتف  يهنس 7 ، بجر  زور 24 
هرـصاحم ار  صومق  يهعلق  تفر و  ربیخ  گنج  هب  باحـصا  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  هک  نادـب  [ . 69 . ] دش عقاو 

تیار رکبوبا »  » زور کی  هلمج ، زا  دش . زاب  هدرکان ، حتف  هاگنابش ، تفاتش و  تازرابم  هبو  تفرگب  ملع  باحـصا  زا  نت  کی  زور  ره  درک ،
هک دـیدحلایبا ،» نبا   » هکنانچ تفاتـش ، زاب  دوصقم  لـینیب  تشادرب و  ملع  رمع »  » رگید زور  تشگرب و  هدـش  تمیزه  تفرب و  تفرگب و 

نیذـللا سنا  الا  سنا  نا  و  هتفگ : هدرک و  هراشا  بلطم  نیا  هب  ربیخ  حـتف  رد  دوخ  يهدیـصق  رد  تسا ، تعامج  تنـس و  ياـملع  ناـگرزب 
ءاقب نا  ضغبمل و  مامحلا  نا  امکترذع  بیبالج  اهقوف و  لذ  سبالم  اهبابهذ  دـق  یمظعلا و  ۀـیارلا  بوح و  املع  دـقرفلا  امهرف و  امدـقت و 

اهارخذ اهالذب  ام  نیدلا  یف  اذاملف  مرق  ۀعاجش  امهیف  نکی  نا  هدومرف : هتـساوخ و  رذع  رگید  وحن  هب  يرزا » خیـش   » بوبحم سفنلل  سفنلا 
نیا ادرف  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يادخ  لوسر  دمآ ، زاب  رمع »  » هک هاگنابش  هلمجلاب ، اهارخذ و  کلام  رابخأل  مأ  ریکن  رکنمل و 

يادخ دنرادیم و  تسود  ار  وا  لوسر ، ادـخ و  و  ار ، لوسر  ادـخ و  دراد  یم  تسود  تسا ؛ زیرگان  يهدـنزیتس  هک  مهد  يدرم  هب  ار  ملع 
ادخ لوسر  رگید ، زور  دوش ؟ هک  يهرهب  هک  دنتسنادن  دندش و  تلود  نیا  دنموزرآ  باحـصا  يهمه  دنک . حتف  وا  تسد  هب  ار  ربیخ  یلاعت 

رـضاح ار  وا  دوـمرف : درادـن . شبنج  يورین  هک  تـسا  [ 70  ] يدـمر ار  وا  دـنتفگ : تساـجک ؟ یلع » : » دوـمرف ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
لوسر دروآ . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  کیدزن  هب  هتفرگ  ار  ترـضح  نآ  تسد  تفرب و  عوکالا  نب  ۀملـس  دـینک . هحفص 35 ] ]

دیلامب و ای  دناکچب  وا  ياهمشچ  هب  ناهد  بآ  تفرگ و  رانک  رد  ار  وا  رس  تساوخ و  شیپ  ار  بانج  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
هدرزآ امرـس  اـمرگ و  چـیه  زا  دـشن و  ضراـع  مشچ  درد  ار  یـضترم  یلع  سپ ، نآزا  رادرب ! وا  زا  امرـس  اـمرگ و  تمحز  ایادـخ ، تفگ :
ضما لاق : مث  هتلغب ، هبکرأ  درپس و  ودب  ار  ملع  تسب و  يو  رمک  رب  ار  راقفلاوذ  دیناشوپ و  وا  رب  ار  نتشیوخ  هرز  ادخ  لوسر  سپ  تشگن .

زا زین  نم  ياعد  قوف و  رب  ادـخ  ترـصن  رـس و  تشپ  زا  لیفارـسا  يور و  شیپ  زا  لیئارزع  راسی و  رب  لیئاکیم  نیمی و  رب  لـیئربج  یلع ، اـی 
یناملسم هاگنآ  يوش ، دورف  ناشیا  يهصرع  رد  ات  وش  ناور  يامنم و  لیجعت  لاتق  رد  هک  دومرف  ار  ترـضح  نآ  مه  و  تسوت ، رـس  تشپ 

ملع مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  سپ  معنلا .» رمح  کل  نوکی  نأ  نم  کل  ریخ  ادحاو  الجر  کب  هللا  يدـهی  نئل  هللاوف  ، » نک ضرع  ناشیارب 
راصح يالاب  زا  يدوهی  نت  کی  دومرف . دوخ  تعاجش  باب  رد  يراعـشا  دناشنب و  یلت  رب  ار  ملع  تفرب و  صومق  راصح  ياپ  ات  تفرگب و 

« یسوم یلع  لزنا  ام  متبلغ و  : » تفگ يدوهی  بسح  وذ  ةوطس و  وذ  بذهتم  بلطملادبع  نبا  یلع و  انأ  دومرف : یتسیک ؟ وت  هک  داد  رد  ادن 
زاغآ دش و  نوریب  هعلق  زا  نت  دنچ  اب  بحرم ،»  » ردارب دوهج ،» ثراح   » سپ دیدش . بولغم  دـش ، لزان  یـسوم  رب  هک  تاروت  هب  مسق  ینعی :

شراـک [ ، 71  ] یناوتیب تخاـت ، وا  رب  دـیدب  نیا  نوـچ  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  تخاـس . دیهـش  ار  نیملـسم  زا  نت  ود  داـهن و  تزراـبم 
وا تعاجـش  تدالج و  هب  نادوهج  زا  سک  چیه  تفاتـش و  نوریب  هعلق  زا  هناوید  وید  دننام  دـید ، هتـشک  ار  ردارب  نوچ  بحرم » . » تخاسب
رب هدرک  خاروس  ار  یـسآ  تسد  دـننام  یگنـس  همه ، نآ  اب  هداهن و  رـس  رب  يدوخ  هتـسب ، رـس  هب  همامع  ود  تشادرب و  رد  هرز  ود  دـندوبن .

ياهدژا دـننام  سپ  تفریم ! نازیم  هب  نم  هس  نآ ، نانـس  هک  دوب  هتفرگ  تسد  رب  ياهزین  هدرک و  لـیامح  ریـشمش  ود  هداـهن و  نآ  يـالاب 
زارتمه وا  اب  هک  دوبن  سک  چیه  ناناملسم  زا  برجم  لطب  حالـسلا  یکاش  بحرم  ینأ  ربیخ  تملع  دق  دناوخ : زجر  دمآ و  نادیم  هب  هدنمد 
ةردیح یما  ینتمـس  يذلا  انأ  هحفـص 36 ] : ] دناوخ زجر  دمآرد و  يو  رب  نابـضغ  ریـش  نوچ  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  مرجال  دش ؛ دناوت 

ار يو  يریش  دید  یمه  هک  ار  یباوخ  نآ  دروآ  دای  هب  دینش  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زجر  نوچ  بحرم »  » ةروسق ثیل  ماجآ و  ماغرض 
مان هک  سک  نآ  الا  درک ، یناوت  هبلغ  سک  همه  رب  هک  دوب  هتفگ  ار  وا  یتقو  وا ، يهنهاک  يهیاد  مه  و  دیسرتب ، تخس  دیـشکیم ، هتفرگ و 

يربح تروص  هب  ناطیـش  درک . رارف  دینـشب  مان  نیا  ترـضح  نآ  زجر  زا  نوچ  و  يوش . هتـشک  ینک  گنج  وا  اب  رگا  هک  دشاب  ردیح »  » وا
منک و توعد  وت  ددم  هب  ار  نادوهج  نم  ات  نکیم  مزر  وت  يزیرگیم !؟ هچ  رهب  زا  تسا ، رایـسب  ردـیح » : » تفگ بحرم »  » هب هدـش  لثمم 
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وا مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  دنک  یتسدشیپ  هک  تساوخ  تفاتش و  زاب  هدرک  يوق  لد  بحرم »  » سپ يوش ! موق  دیس  یـشکب  ار  وا  نوچ 
شقلح زا  غیت  دز و  كاـچ  ار  اهراتـسد  نینهآ و  دوخ  سآتسد و  هک  ناـنچ  هدروآ ، دورف  شرـس  رب  ار  راـقفلاوذ  تشاذـگن و  لاـجم  ار 

دنتـشک و یـسب  نادوهج  زا  دـندرب و  هلمح  ناناملـسم  بحرم ،»  » لتق زا  سپ  تخادـنارد . كاـخ  هب  تخاـس و  هراـپ  ود  ار  وا  تشذـگب و 
و هرم »  » و رتـنع »  » و قیقحلایبا » نب  عیبر   » و سوباـق » نب  دواد   » سپ تشکب . ار  نادوـهج  دیدانـص  زا  یعمج  زین  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما 
دندناوخ و زجر  کی  ره  دندمآرد و  یلع  نادیم  هب  کی  کی  دندوب ، دوهی  لاطبا  ناعجـش و  دیدانـص و  زا  مامت  هک  جیجـض ،»  » و رـسای » »

نآ نآ ، زا  سپ  دینارذگب . غیت  اب  ار  ناشیا  داد و  باوج  ار  اهزجر  کی  کی  بانج  نآ  دندومن ؛ مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نتـشک  رد  عمط 
تمیزه نادوهج ، هک  نادنچ  تخادنا . كاله  كاخ  هب  ار  ناشیا  تسار  پچ و  زا  تشاذـگ و  نادوهج  رد  غیت  نادرم ، ریما  نادزی و  ریش 
یتدالج رگـشل  هوبنا  نایم  زا  يدوهج  برح ، هاگمرگ  رد  هاگان  هک  تخاتیم  ناشیا  يافق  زا  ترـضح  نآ  دنتـشاد و  شیپ  هعلق  هار  هدـش 

هب دوبرب و  ار  رپـس  نآ  دوـمن  يریلد  زین  رگید  يدوـهج  داـتفا ، ریز  هب  رپـس  هک  نادـنچ  دروآ ، دورف  ترـضح  نآ  تسد  رب  یتبرـض  درک و 
شکرابم ندـب  يوم  يدرک  مشخ  هک  هاگنآ  دـنیوگ  تفرگ ، ندز  هنابز  مشخ  شتآ  وا  رادرک  زا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تخیرگرد . راصح 

صوـمق يهـعلق  هـب  ناـشیا  تـشگ و  روهـلمح  نادوـهج  تـشپ  سپ  زا  نابــضغ  ربژه  دـننام  هلمجلاـب ، يدروآرب . هرز  ياههمــشچ  زا  رس 
، یکالاچ هب  هدش ، تسدـمه  هحفـص 37 ]  ] نادوهج دومرف . نتـسج  يوس  نادب  دیـسر  قدـنخ  رانک  هب  نوچ  مالـسلاهیلع  یلع  دـنتخیرگ ،

نانچ تفرگب و  ار  نینهآ  رد  نآ  دز و  گنچ  یناوتیب ، و  دمآ ، هزاورد  ياپ  هب  هدیشک  ریـشمش  اب  بانج  نآ  دنتـسبب . ار  صومق  يهزاورد 
رد داـتفا و  ریز  هب  تخت  زارف  زا  بطخا » نب  یح   » رتخد هیفـص »  » هک يدـح  هب  داـتفا ، تخـس  یـشزرل  ار  هعلق  نآ  تماـمت  هک  داد  یـشبنج 

یمه بلقنم  رپس  يهنوگ  هب  هدرب  رـس  زارف  رب  دـنکب و  ياج  زا  شبنج  کی  هب  ار  نینهآ  رد  نآ  هلمجلاب ، دـمآ . دـیدپ  یتحارج  وا  يهرهچ 
درک [ 72  ] هرطنق قدنخ  رس  رب  ار  رد  نآ  مالسلاهیلع ، یلع  سپ  دنتخیرگ . اههلوغیب  هب  دندید  نینچ  هک  نادوهج  دادب . مزر  یتخل  تشاد و 

رد نآ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دوب ، قدنخ  ضرع  زا  رتهاتوک  رد ، نآ  و  دوب ، روانهپ  قدنخ  نآ  نوچ  داتـسیاب و  قدـنخ  نایم  رد  دوخ  و 
ات دینابـسچیم  بناج  نادـب  ار  رد  هاگنآ  دـندشیم ، هوبنا  رد  زارف  رب  ات  دادیم  نامرف  ار  نایرگـشل  هدینابـسچ و  قدـنخ  يوس  کی  هب  ار 

شکرابم ياهاپ  راک  نیا  ماجنا  رد  دینارذگرد و  قدنخ  زا  ار  تعامج  نآ  هنوگ ، نیدب  دنتـشگیم . عمج  هعلق  راوید  ياپ  رد  هدـش  نوریب 
هماع هک  تسا  یتبقنم  نیا  دنکفا و  رود  عارذ  دنچ  هب  ار  رد  نآ  سپ  دوب ، هنسرگ  هک  دوب  هتشذگ  ترـضح  نآ  رب  زور  هس  دوبن و  نیمز  رب 
مظن هب  ار  نآ  ارعـش  رگید  ناسح  دومنن و  راکنا  یـسک  درک و  جاجتحا  نآ  هب  اروش  زور  رد  ترـضح  نآ  دوخ  دـناهدرک و  لقن  هصاـخ  و 

نوملـسملا و اهـصومق و  باب  حامر  حامرلا  لمح  دیؤمل  ةردقب  دوهیلا  موی  ربیخب  حامرلا  لمح  ءرما  نا  هتفگ : ارعـش  زا  یکی  دـندروآرد و 
راعشا اوددرا  ضعبل  مهضعب  لاقم  ۀقـشم و  فلکت و  دعب  هودر  ددشتم  مهلک  اصخـش  نوعبـس  هدر  فلکت  دقل  هب و  یمرف  دشح  ربیخ  لهأ 

ایقار كروب  ایقرم و  كروبف  ۀلفتب  هنم  هللا  لوسر  هافش  ایوادملا  سحی  مل  املف  ءاود  یغتبی  نیعلا  دمرا  یلع  ناک  و  ربیخ : يهعقاو  رد  ناسح 
ۀیربلا نود  اهب  یفـصأف  ایباوالا  نوصحلا  هللا  حـتفی  هب  هبحی  هلالا  یهلا و  بحی  ایلاوم  لوسرلل  ابحم  ایکم  امراص  مویلا  ۀـیارلا  یطعأس  لاـق  و 

زفی مل  ءاکذ و  تدر  هل  نم  اـی  هحفـص 38 ] : ] هتفگ دوخ  يهعبـس  دئاصق  زا  یکی  رد  زین  دیدحلایبا  نبا  ایخاوملا  ریزولا  هامـس  ایلع و  اهلک 
نوعبرأ فکأ  تزجع  اهزه  نع  یتلا  بابلا  علاق  ای  عردم  ججدم و  مامحلا  ضوخ  نع  هینثی  بازحألا ال  مزاه  ای  عشوی  الا  لبق  نم  اهریظنب 

ءاطعملا و یف  ردـقت  قازرألا  طساب  کنا  تلق  کتامم  الول  عزنتـسملا  حابـشألا و  یف  حاورألا  لـعاج  کـنا  تلق  کثودـح ، ـالول  عبرأ  و 
ردیح الول  هللا  علوم و  ۀیربلا  یف  كرمأ  ذوفنب  يذلا  نقلا  كدبع  الا  رهدلا  ام  عجضم  ۀفیرشلا  کتثجل  اهنم  ۀبرت  الا  يولعلا  ملاعلا  ام  عسوت 

رب هک  تسا  ياهدیـصق  نامه  نیا  عزفملا و  ادـغ و  انل  ذالملا  وه  انباسح و  داـعملا  موی  یف  هیلاو  عمجم  ۀـیربلا  عمج  ـال  ایندـلا و  تناـک  اـم 
تسا مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد  نآ  زا  رعش  دنچ  تسا و  تیب  داتشه  نآ ، مامت  دناهتشون و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  رهطم  حیرض 

[ . 73]
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نینمؤملاریما تواخس  دوج و 

لاح رد  ناکرـشم  زا  نت  کی  اب  ترـضح  هک : تسا  هدروآ  تاداعـسلاوبا  زا  لقن  هب  ص 298 ) ج 1 ،  ) بقانم باتک  رد  بوشآ ، رهـش  نبا 
نب اـی  تفگ : كرـشم  داد ! وا  هب  ار  دوخ  ریـشمش  ترـضح  شخبب .)! نم  هب  ار  تریـشمش   ) کفیـس ینبه  تفگ : يو  هاـگان  دوـب ، هزراـبم 
تب لئاسلا ! دری  نأ  مرکلا  نم  سیل  یلا و  ۀـلأسملا  دـی  تددـم  کنا  اذـه ، ای  لاقف : کفیـس !؟ یلا  عفدـت  تقولا  اذـه  لثم  یف  بلاـطیبا ،

زا زوماـیب و  سرد  نیا  ارم  تسا ، نیا  نید  رد  يدرمناوج  تسا و  نیا  یتـسرپ  ادـخ  بتکم  رگا  تفگ : هدـنکفا و  نیمز  رب  ار  دوخ  تسرپ 
نآ میناوخیم : الیذ  هک  هدروآرد  مظن  هب  ار  قوف  تیاکح  رصاعم ، يارعـش  زا  گنرآ ، یفطـصم  دیـس  [ . 74  ] شخب تاجن  رفک  یکیراـت 

هحفـص 39]  ] گنز رطاخ  زا  ارت  دیادز  ات  شـشخب  نیا  ناتـساد  زا  ونـشب  گنج !؟ ردنا  نمـشد  هب  دـشخب  غیت  میرک  درم  چـیه  هک  يدـینش 
گنچ رد  ار  زاب  کشجنگ ، وچمه  نوبز  ناوتان و  وچ  ار  دوخ  دـید  گنت  دـش  وا  رب  فرط  ره  زا  هصرع  نادـیم  رد  وچ  یلع ، ـالوم  مصخ 
ناهد دش  گنرد  نودـب  یلع  شغیت  داد  دـمآ  شوج  هب  مرک  دوج و  رحب  گنرین  نیدـب  دـهر  شگنچ  ات ز  درک  شناتـسناج  غیت  شهاوخ 

هچ اور ، شتجاح  منکن  گنتلد  هلاو و  هلمج  نوچ  دـید  نایرگـشل  عمج  هب  الوم  تفگ  گنهآ  نینچ  وا  زا  دـندیدب  وچ  زاب  تریح  هب  همه 
ماک دوش  ات  رب  الوم  شیپ  هب  تجاح  تسد  گنس  رب  انشآ  ریت  دروخ  یک  يدرمناوج  ششخب و  نینچ  اب  گنن ! ار  یلع  دوب  لئاس  در  منک ؟

گنج رد  یلع  دوخ  مصخ  رب  غیت  دشخبیم  تسود !؟ هب  دشخبن  نوچ  گنرآ )  ) اور لد 

لاعتم يادخ  هب  قشع 

ایند شوخ  ياهوب  زا  دربیمن و  تذـل  ایند  بارـش  زا  درادـن و  اهتـشا  اـیند  ياذـغ  هب  ادـخ ، قاتـشم  درف  هدومرف : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
مارآ یمرن  سابل  هب  و  ددرگیمن ، نکاس  یترامع  هب  و  دربیمن ، هانپ  هناخ  هب  ددرگیم و  سویأـم  مدرم  یناـبیتشپ  زا  دوشیمن و  لاحـشوخ 

ریـسفت رد  يوش  رـس  اپیب و  هک  دنامن  یکـش  سپ  نیز  رظن  رظنم  تدوش  رگا  ادـخ  هجو  دـشابیم : ادـخ  رکف  رد  هشیمه  اریز  ددرگیمن ،
لد هب  ار  شدوخ  تبحم  زا  ياهرذ  دنوادخ  هک  هاوخب  ادخ  زا  درک : ضرع  مالسلاهیلع  یسوم  هب  یصخش  هک  تسا  لوقنم  فسوی  يهروس 
وا هب  تساوخ  ام  زا  هک  تقو  نامه  دیـسر : باطخ  دومن ، تجاح  نآ  ضرع  و  دـمآرب ، تاجانم  ماقم  هب  یـسوم  تشذـگ . و  دزادـنیب ، نم 
هب وا  وضع  هعطق  ره  هتخادـنا و  ریز  هب  هوک  زا  ار  دوخ  دـید  دـمآ ، مالـسلاهیلع  یـسوم  نوـچ  تسا . تلاـح  هچ  رد  نیبـب  ورب  لاـح  میداد ،

، تخانـش ار  وت  هک  سک  ره  دناهتفگ : هک  تساجنیا  زا  دوشیم ! هدینـش  هللا » الا  هلا  ال   » دیحوت يهملک  يادص  نآ ، زا  هدـش و  التبم  یگنس 
!؟ دـنک هچ  ار  ناـهج  ود  ره  وت  هناوید  یـشخب  شناـهج  ود  ره  ینک ؛ هناوید  دـنک !؟ هچ  ار  ناـمناخ  لاـیع و  دـنزرف و  دـنک !؟ هچ  ار  ناـج 

یلع نینمؤملاریما  تیالو  هاش  تاشیامرف  زا  دشاب و  الب  يایهم  دراد  ار  ادخ  یتسود  سک  ره  هک : تسا  هدیـسر  مه  رابخا  رد  هحفص 40 ] ]
نم قرف  رب  تبرض  رازه  مسق ، ادخ  هب  ینعی : شارفلا .» یلع  توملا  نم  یلا  بحأ  یسأر  ۀماه  یلع  ۀبرض  فلأل  : » تسا لوقنم  مالسلاهیلع 

مجلمنبا تبرـض  نوچ  هک  دوب  ور  نیمه  زا  و  مریمب ؛ دوخ  رتسب  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتبوبحم  نم  دزن  ادخ ، یتسود  اضر و  رد  دیآ  دورف 
قشع نیمه  زا  مدیسر و  دوخ  قوش  لاصو  هب  مدرک و  ظح  ینعی  ۀبعکلا » بر  تزف و  : » دومرف دمآ ، دورف  ترضح  نآ  كرابم  رس  رب  نیعل 

[ . 75  ] درکیمن درد  ساسحا  دندیشکیم و  شکرابم  ياپ  زا  ریت  ناکیپ  دشیم و  دوخیب  دوخ  زا  زامن  لاح  رد  هک  دوب  روش  و 

ادخ لوسر  نابز  زا  یلع  نینمؤملاریما  لیاضف  بقانم و 

يهحفص عفرا ، مظاک  دیس  ياقآ  مرتحم  دنمشناد  يهتشون  مالسلاهیلع ، یلع  ماما  مالـسلامهیلع ؛ تیب  لها  یلمع  يهریـس  باتک : زا  سابتقا 
تناک ول  الاصخ  یلع  یف  نا  . » 1 لوقی : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  دقل  : » دیوگیم يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دعب . هب   52
بقانم مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يهرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  افرش .» الـضف و  اهب  یفتکا  لجر  یف  اهنم  ةدحاو 
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«. هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  . » 2 دوب . یفاک  وا  تفارش  تلیضف و  يارب  دشیم ، تفای  یسک  رد  رگا  اهنآ  زا  کی  ره  هک  مدینش  یلیاضف  و 
اب ربمغیپ  نوراه  تبـسن  دـننام  نم ، اب  یلع  تبـسن  یـسوم .» نم  نوراـهک  ینم  یلع  . » 3 تسوا . يـالوم  یلع  متـسه  سک  ره  يـالوم  نم 

یتعاط و هتعاط  یـسفنک ، ینم  یلع  . » 5 متـسه . یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هـنم .» اـنأ  ینم و  یلع  . » 4 تسا . یسوم  ترـضح  شردارب 
زا يوریپ  وا  زا  يوریپ  هحفص 41 ] [ ؛ ] 76  ] نم هب  تبسن  تسا  نم  سفن  ناج و  دننام  نم ، هب  تبسن  یلع  تلزنم  ماقم و  یتیصعم .» هتیصعم 

یلع اب  یتسود  ادخ و  اب  گنج  یلع  اب  گنج  هللا .» ملس  یلع  ملس  و  هللا ، برح  یلع  برح  . » 6 تسا . نم  اب  تفلاخم  وا  اب  تفلاخم  و  نم ،
تدوم و رفک .» هضغب  ناـمیا و  یلع  بح  . » 8 تسوا . ناگدـنب  رب  ادـخ  تجح  یلع ، هدابع .» یلع  هللا  ۀـجح  یلع  . » 7 تسادخ . اب  یتسود 

یلع نارادـفرط  تیعمج و  ناطیـشلا .» بزح  هئادـعأ  بزح  هللا و  بزح  یلع  بزح  . » 9 تسا . رفک  وا  اب  ضغب  و  ناـمیا ؛ یلع ، اـب  یتسود 
و تسا ، قح  اب  یلع  ناقرتفی .» ـال  هعم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  . » 10 دنناطیش . بزح  یلع  نانمشد  نارادفرط  تیعمج و  و  دنتـسه ، هللا  بزح 
. تسا خزود  تشهب و  يهدننک  تمـسق  یلع  رانلا .» ۀنجلا و  میـسق  یلع  . » 11 دنوشیمن . ادـج  مه  زا  هاگ  چـیه  ود  نآ  تسا ، یلع  اب  قح 

يرود نم  زا  هک  یسک  هتسج و  يرود  نم  زا  دیوج  يرود  یلع  زا  هک  یسک  هللا .» قراف  دقف  ینقراف  نم  ینقراف و  دقف  ایلع  قراف  نم  . » 12
تماـیق زور  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نایعیـش  ناوریپ و  اـهنت  ۀـمایقلا .» موی  نوزئاـفلا  مه  یلع  ۀعیـش  . » 13 تسا . هتـسج  يرود  ادـخ  زا  دـیوج 

ره يارب  [ . 78 « ] مالسلاهیلع بلاطیبأ  نب  یلع  يرس  بحاص  رس و  بحاص  یبن  لکل  . » 14 دومرف : هراب  رگید  [ . 77  ] دوب دنهاوخ  راگتسر 
« دـحاو رون  نم  یلع  انأ و  تقلخ  . » 15 هحفص 42 ] . ] تسا مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نم  رـس  بحاص  تسا و  يرـس  بحاص  يربمایپ 

یف يراصنلا  تلاق  ام  یتما  نم  فئاوط  کیف  لوقت  نأ  ول ال  هدیب  یـسفن  يذـلا  و  . » 16 میاهدش . هدیرفآ  دـحاو  يرون  زا  یلع  نم و  [ . 79]
مناج هک  ییادخ  نآ  هب  [ . 80 « ] ۀکربلل کیمدق  تحت  نم  بارتلا  اوذخأ  الا  نیملسملا  نم  ءالمب  رمتال  الاقم  کیف  تلقل  میرم  نب  یـسیع 

متفگیم انامه  دنتفگ ؛ میرم  نب  یـسیع  ترـضح  يهرابرد  نایحیـسم  هک  ار  هچنآ  دـنتفگیمن  نم  تما  زا  ياهدـع  رگا  تسوا ، تسد  رد 
تنأ رانلا ، ۀنجلا و  میسق  کنا  یلع  ای  . » 17 دنرادرب ! كربت  ناونع  هب  ار  تیاپ  كاخ  ینک  رذـگ  ینیمز  ره  زا  وت  ات  ار  یبلاطم  وت  يهرابرد 

یبوکیم و ار  تشهب  رد  وـت  یخزود ، تشهب و  يهدـننک  تمـسق  وـت  یلع  يا  [ . 81 « ] باسح ریغب  کئابحأ  اهلخدـت  ۀـنجلا و  باب  عرقت 
زا دناوتیمن  سک  چـیه  [ . 82 « ] زاوجلا یلع  هل  بتک  نم  الا  طارـصلا  دـحأ  زوجیال  . » 18 ینکیم . نآ  لخاد  باسح  نودب  ار  تناتـسود 
هللا لوسر  مدج  زا  دومرف : مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  . 19 دشاب . هتـشون  روبع  يهزاجا  وا  يارب  یلع  هک  یـسک  رگم  دـنک  روبع  طارص 

دننامه رون  زا  يریشمش  شتـسد  رد  هک  مدید  ار  ياهتـشرف  یهلا  شرع  رد  جارعم  بش  رد  دومرف : هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هتـشرف نآ  هـب  دـندشیم  مالـسلاهیلع  یلع  رادـید  قاتـشم  تـقو  ره  ینامـسآ  ناگتــشرف  دوـب . مالــسلاهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  راـقفلاوذ 

كرابت و دـنوادخ  تسا ؟ نم  مع  رـسپ  بلاطیبا و  نب  یلع  مردارب  نیا ، اراگدرورپ ، مدرک : ضرع  راـگدرورپ  هاگـشیپ  هب  دنتـسیرگنیم .
دنک و تدابع  ارم  ات  ماهدرک  قلخ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هیبش  ار  هتـشرف  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا  دومرف : یلاعت 

هحفص 43] [ . ] 83  ] دشاب مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  قلعتم  شباوث  دیامنیم  نم  سیدقت  حیبست و  هنسح و  تمایق  زور  ات  هچنآ 

یلع نینمؤملاریما  يالو  یتسود و 

ناونع لصف و  رـس  [ . 84 « ] مالـسلاهیلع بلاطیبأ  نب  یلع  بح  نمؤملا  ۀفیحـص  ناونع  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ثیبخ الا  کضغبی  ةدـالولا و ال  رهاـط  ـالا  کـبحی  ـال  یلع  اـی  . » تسا مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هب  تبـسن  تبحم  نمؤم ، يهدـنورپ 

هدولآ و شتدالو  امتح  دراد  لد  رد  ارت  ضغب  هک  یـسک  تسا و  هزیکاپ  شتدالو  درادیم  تسود  ارت  هک  یـسک  یلع ، يا  [ . 85 « ] ةدالولا
لاـقف هیـشم ، یف  دـلجتی  ناـک  هیف و  نـسلا  رثآ  دـق  لـیوط و  دـهع  دـعب  هتعیـش  نـم  ـالجر  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریمأ  يأر  . » تـسا ثیبـخ 

، نینمؤملاریمأ ای  کئادعأ  یلع  لاق : دلجتتل ، کنا  مالـسلاهیلع : لاقف  نینمؤملاریمأ ، ای  کتعاط  یف  لاق : لجر ، ای  کنـس  ربک  مالـسلاهیلع :
اهتدم زا  دعب  دوخ  نایعیـش  زا  یکی  اب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  [ . 86 « ] نینمؤملاریمأ ای  کل  یه  لاق : ۀیقب ، کیف  دـجأ  مالـسلاهیلع : لاقف 
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دنت و راکـشزرو ) دیـشر و  ناناوج  نوچ   ) نتفر هار  رد  اما  دوب ، هتـشگ  ادیوه  شاهرهچ  رد  يریپ  راثآ  هدرک ؛ تاقالم  دوب  هدـیدن  ار  وا  هک 
( راکشزرو  ) ناناوج لثم  ارچ  سپ  دومرف : امـش . زا  تعاطا  رد  درک  ضرع  يدش ؟ ریپ  درم  يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  تفریم . هار  کپاچ 

مه نآ  تفگ : هدنام ، یقاب  تیورین  رمع و  زا  مه  يرادـقم  دومرف : یلع ! ای  وت ، نانمـشد  مغر  هب  درک : ضرع  يوریم ؟ هار  کپاچ  دـنت و 
امک بونذـلا  لـکأی  یلع  بح  : » درک تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  ساـبعنبا  نینمؤملاریما ! اـی  وت  يادـف  شکـشیپ و 

ای کبحأ  نم  . » دربیم نیب  زا  ار  مزیه  شتآ  هک  روطنامه  دربیم  نیب  زا  ار  ناـهانگ  مالـسلاهیلع  یلع  یتسود  [ . 87 « ] بطحلا رانلا  لکأت 
ره یلع ، يا  هحفص 44 ] [ . ] 88 « ] اینارـصن وأ  ایدوهی  تام  یلابی  الف  کضغبی  تاـم  نم  ۀـمایقلا و  موی  مهتجرد  یف  نییبنلا  نم  ناـک  یلع 
ای يدوهی و  هک  تسین  یکاب  چـیه  دزرو  ینمـشد  وت  اب  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  ناربمایپ  يهبترمه  تمایق  زور  رد  درادـب  تسود  ارت  سک 
هللا قلخ  امل  بلاطیبأ  نب  یلع  بح  یلع  سانلا  عمتجا  ول  : » درک لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  باطخ  نب  رمع  دریمب . یحیسم 

و درکیمن . قلخ  ار  شتآ  دـنوادخ  دـندوب  رادروخرب  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  هب  تبـسن  تبحم  رهم و  زا  مدرم  يهمه  رگا  [ . 89 « ] رانلا
لیبس یف  قفنأف  ابهذ  دحا  لثم  هل  ناک  هموق و  یف  حون  ماق  ام  لثم  هللادبع  ادبع  نأ  ول  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هراب  رگید 

مل ۀنجلا و  ۀحئار  مشی  مل  یلع  ای  کلاوی  مل  مث  امولظم  لتق  ةورملا  افـصلا و  نیب  مث  هیمدـق  یلع  ماع  فلأ  جـحی  یتح  هرمع  یف  دـم  هللا و 
قافنا ادخ  هار  رد  الط  دحا  هوک  رادقم  هب  دیامنب و  ار  ادخ  تدابع  مالسلاهیلع  حون  ترـضح  رمع  يهزادنا  هب  ياهدنب  رگا  [ . 90 « ] اهلخدی

یلع يا  ار  وت  یلو  دوش ، هتـشک  هنامولظم  هورم  افـص و  نیب  هرخألاب  دور و  جح  هب  هدایپ  راب  رازه  هک  دوش  ینالوط  شرمع  ردق  نآ  دنک و 
مدرم هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  يـالو  اراکـشآ  هک  يراـفغ  رذیبا  درک ! دـهاوخن  مامـشتسا  مه  ار  تشهب  يوب  یتـح  دـشاب ، هتـشادن  تسود 

بح یلع  مکدالوأ  اوبدأ  : » هک دزیم  گناب  دـنلب  يادـص  اب  تشگیم و  نافوت  ناسب  هنیدـم  مدرم  ياـههناخ  نوماریپ  درکیم ، يروآداـی 
نیا زا  هک  نآ  و  دـیهد ، میلعت  دوخ  نادـنزرف  هب  یلع  یتسود  بح و  ساسا  رب  ار  یناگدـنز  نییآ  هما .» نأـش  یف  اورظناـف  یبأ  نم  و  یلع ،
[ . 91 ( ] دییامن دیدرت  يدرف  نینچ  دلوم  تراهط  رد  دیراد  قح  ینعی   ) دیروآ لمع  هب  هعلاطم  شردام  يهرابرد  دزرویم  يراددوخ  راک 

یلع نینمؤملاریما  تیمولظم  ربص و 

وگزاب ارت  بقانم  لیاضف و  ات  هداتـسرف  یحو  نم  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  ناـج ، یلع  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
رد ارت  يهنیک  هک  ییاهنآ  نم  زا  دـعب  هک  نادـب  ناج ، یلع  مدومن . غالبا  مدوب  هدـش  رما  نآ  هب  هچنآ  مدرک و  ار  راـک  نیا  مه  نم  میاـمن و 

یلص هللا  لوسر  سپس  داب . اهنآ  رب  هدننک  نعل  ره  ادخ و  تنعل  هک  تخاس ، دنهاوخ  رهاظ  ار  ناشاههنیک  هحفص 45 ]  ] دناهدرک یفخم  لد 
هنوملظی و مهنأ  مالسلاهیلع  لیئاربج  ینربخأ  : » دومرف دیزیریم !؟ کشا  ارچ  دندرک : ضرع  درک ، نتسیرگ  هب  عورش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
دننکیم و ملظ  وا  هب  مدرم  نیا  هک  هداد  ربخ  نم  هب  مالـسلاهیلع  لیئربج  [ . 92 « ] هدعب مهنوملظی  هدـلو و  نولتقی  هنولتاقی و  هقح و  هنوعنمی 

ماگنه راب  رگید  [ . 93  ] دننکیم ملظ  زین  شنادنزرف  هب  وا  زا  دعب  دنـشکیم و  ار  شدنزرف  دـنگنجیم و  وا  اب  دـنیامنیم ، بصغ  ار  شقح 
زور ات  نم  یتسه و  نم  زا  دعب  مولظم  وت  یلع ، يا  ۀمایقلا .» موی  همـصخ  تنأ  نمل  مصخ  انأ  و  يدعب ، مولظملا  تنأ  یلع  ای  : » دومرف گرم 

ضرع مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  الوم  فیرـش  دـقرم  راـنک  رد  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  منمـشد . یتسه  نمـشد  وا  اـب  وت  ار  هک  ره  تماـیق 
مالس [ . 94 « ] نیقیلا كاتأ  یتح  تبستحا  تربص و  هقح ، بصغ  نم  لوأ  مولظم و  لوأ  کنأ  دهـشأ  هللا ، یلو  ای  کیلع  مالـسلا  : » دنکیم
يارب گرم ، يهماگنه  ات  دش و  بصغ  شقح  هک  یتسه  یسک  نیلوا  مولظم و  نیلوا  وت  هک  مهدیم  تداهـش  ادخ ، یلو  يا  وت  رب  دورد  و 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  دومرف : مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دیوگیم : سیق  نب  میلس  يدرک . ربص  اهتبیصم  اهیتخس و  يهمه  رب  ادخ ،
! تسابیز هچ  دومرف : ییابیز ! غاب  هچ  هللا ، لوسر  ای  مدرک : ضرع  میدیـسر ، یغاب  هب  میتشذگیم ، هنیدـم  ياههار  یـضعب  زا  ملـس  هلآ و  و 

رتابیز و  تسابیز ، هچ  دومرف : تسا ! ییابیز  غاب  هچ  هللا ، لوسر  ای  متفگ : میدیـسر ، يرگید  غاب  هب  تسوت . يارب  اهنیا  زا  رتاـبیز  تشهب  رد 
اهنیا زا  رتابیز  دومرفیم : مه  وا  تسابیز ، هچ  متفگیم  نم  هراومه  میتشذگ و  غاب  تفه  زا  هنوگ ، نیدب  تسا . تشهب  رد  وت  يارب  اهنیا  زا 
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دز ياهلان  هیرگ  لاح  رد  هتفرگ و  شوغآ  رد  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش ، تولخ  نامهار  یتقو  تسه . تشهب  رد  وت  يارب 
یماوقا لد  رد  هک  ییاههنیک  زا  دومرف : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  هللا ، لوسر  ای  مدرک : ضرع  اهنت .» دیهـش   » يادف مردـپ  هحفص 46 ] : ] دومرف و 

: دومرف دنام ؟ دهاوخ  ملاس  منید  ایآ  مدیسرپ : دحا . گنج  ياهدروآیپ  ردب و  گنج  ياههنیک  دننکیم ؛ رهاظ  ار  نآ  نم  زا  دعب  هک  تسا 
هناخ مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفالخ ، بصغ  هدعاسینب و  يهفیقـس  نیگنن  ناتـساد  زا  دـعب  [ . 95  ] دوب دهاوخ  تمالـس  رد  تنید 

قاروا تروص  هب  هک  ینآرق  دومن ، يروآعمج  ار  نآ  ات  دشن  جراخ  هناخ  زا  دش و  نآرق  بیترت  يروآعمج و  لوغشم  دیزگرب و  ار  ینیشن 
تـسد اب  ار  اهنآ  درک و  يروآعمج  ار  خوسنم  خسان و  دوب و  لیوأت  لباق  هچنآ  دوب و  هدش  لزان  هچنآ  زا  معا  ار ، نآ  يهمه  دوب . هدنکارپ 

عمج رد  دش و  جراخ  لزنم  زا  دندوب ، هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  رکبوبا  اب  مدرم  هک  یلاح  رد  تشون . شیوخ 
امـش مدوب و  نآرق  يروآعمج  لوغـشم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  نم  مدرم ، يا  دومرف : دـنلب  زاوآ  هب  مدرم 
باتک ود ، نآ  مراذگیم و  امش  نایم  رد  دنمشزرا  اهبنارگ و  زیچ  ود  موریم و  نم  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دینادیم 
نآرق کـنیا  دـنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  بل  رد  هک  يزور  اـت  دـنوشیمن  ادـج  مه  زا  ود  ره  نیا  دـننم ؛ تیب  لـها  ترتـع و  ادـخ و 

نآ وش و  هناور  رادرب و  شیوخ  هارمه  زین  ار  نآرق  درگرب و  تفگ : رمع  دنیامـش ، ربارب  رد  وا  تیب  لها  ترتع و  هارمه  هدش و  يروآدرگ 
شیوخ تداـبع  لـحم  رد  و  دومن ، تعجارم  هناـخ  هب  نینمؤـملاریما  میرادـن ! تنآرق  وـت و  هب  یجاـیتحا  اـم  هک  نکم ، ادـج  شیوـخ  زا  ار 

نب لـیقع  ماـگنه  نیا  رد  دوب . يراـج  شنینزاـن  ياهمـشچ  زا  کـشا  توـالت و  هب  درک  عورـش  داـهن و  دوخ  نماد  رد  ار  نآرق  تسـشنب و 
! دنیبن نایرگ  ار  تنامشچ  ادخ  هداتفا !؟ یقافتا  هچ  ینکیم ، هیرگ  ارچ  ردارب  تفگ : دش و  دراو  ترـضح ، ردارب  مالـسلاامهیلع ، بلاطیبا 

یلیخ منکیم ، ربص  راگزور  ثداوح  رد  میوگیم  ینک  لاؤس  نم  لاح  زا  رگا  دـندش ، هارمگ  مدرم  نیا  هکنآ  رطاـخ  هب  میرگیم  دومرف :
ماما هحفص 47 ] [ . ] 96  ] دندرگ عقاو  رازآ  تیذا و  رد  نم  ناتسود  مبای و  داش  ار  منانمـشد  لاح و  هتـسکش  ار  دوخ  هک  تسا  نارگ  میارب 
ثیح هعم  قحلا  ردأ  مهللا  یلع ، عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنکیم : لقن  لبنح  نب  دـمحا 
نیسح دمحم  دیـس  ناورداش  زا  [ . 97  ] ددرگیم یلع  هک  اج  نآ  نادرگب  ار  قح  ادـنوادخ ، تسا ، یلع  اـب  قح  تسا و  قح  اـب  یلع  راد .»

امه يهیاس  همه  يدنکف  يوس  ام  هب  هک  ار  ادخ  یتیآ  هچ  وت  تمحر  يامه  يا  یلع  میونشب : رصاعم ، هاگآلد  تسدربز و  رعاش  رایرهش ،
یلع وچ  دنامن  انف  زا  رثا  ملاع  ود  رد  هک  ادخ  هب  ار  ادـخ  مسق  ادـخ  هب  نم  متخانـش  یلع  هب  نیب  یلع  خر  رد  همه  یـسانش  ادـخ  رگا  لد  ار 

يادـگ يا  ورب  ار  يوس  ام  ناج  همه  دزوس  رهق  رارـش  هب  خزود  هنرا  يراـبب  وت  تمحر  باحـس  يا  رگم  ار  اـقب  يهمـشچرس  دـشاب  هتفرگ 
هب نونکا  تست  ریسا  وچ  نم  لتاق  هک  رسپ  هب  دیوگ  هک  یلع  زا  زجب  ار  ادگ  مرک  زا  دهد  یهاشداپ  نیگن  هک  نز  یلع  يهناخ  رد  نیکـسم 

نازابکاپ نایم  ددنب ز  دهع  تسود  هب  وچ  ار  البرک  يادهش  ملاع  هب  دنک  ملع  هک  بئاجعلاوبا  يرـسپ  درآ  هک  یلع  زا  زجب  ارادم  نک  ریـسا 
ود هب  ار  یتفال  کلم  هش  مماـن  هچ  مریحتم  تفگ  شمناوت  رـشب  هن  دـناوخ ، شمناوت  ادـخ  هن  ار  اـفو  درب  رـس  هب  هک  دـناوتیم  هک  یلع  وچ 

مدرپس اهمایپ  هچ  تیاپکاخ  هب  دـسرب  دـیاش  هکنآ  دـیما  هب  ار  ایتوت  رآ ، نم  هب  يرابغ  وا  يوک  هک ز  تمحر  میـسن  ياهله  مناشفنوخ  مشچ 
ياون مد ز  ره  يان  وچ  منز  هچ  ار  اضق  تفآ  هر  نادرگب  ام  ناج  هک ز  نادنمتـسم  ياـعد  هب  نادرگب  اـضق  ییوت  وچ  ار  ابـص  لد  زوس  همه 
ياون ز  ار » انشآ  دزاونب  ییانشآ  مایپ  هب  یهاگحبص  میسن  هک  مدیما  نیا  رد  بش  همه   » ار اون  نیا  دزاونب  رتشوخ  بیغ  ناسل  هک  مد  وا  قوش 

يرهاظ تفالخ  دنـسم  رب  ترـضح ، هک  مه  یناـمز  ارایرهـش  تسا  شوخ  هچ  نتفگ  تسود  هب  لد  مغ  بش  لد  رد  هک  ونـشب  قح  اـی  غرم 
رد يرمق  يرجه  لاس 40  ناضمر  زور 19  حبص  رد  زین  هرخألاب  تشگ و  تافارحنا  اهتعدب و  اب  هزرابم  فرـص  شیعاسم  يهمه  دز ، هیکت 

تداهش هب  هام  نامه  بش 21  رد  هدروخ و  یتبرـض  هیلع ، هللا  ۀـنعل  يدارم  مجلمنبا  قلخ ، نیرتیقـش  تسد  هب  زامن  ماگنه  هفوک  دجـسم 
هحفص 48] . ] دیسر

یلع نینمؤملاریما  تداهش 
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دوب و لدـع  زین  شتامم  دوب و  لدـع  مالـسلاهیلع  یلع  تایح  تسا . رـشب  خـیرات  رد  تیناـسنا ، لدـع  شیاـمن  مالـسلاهیلع ، یلع  تداـهش 
تایح نیا  زا  رتالاب  یتایح  ترضح ، تداهش  تسناد ؛ گرم  ناوتیمن  ار  مالسلاهیلع  یلع  تداهش  دادضا . تافص  زا  ياهعومجم  شدوخ 
ناشن ار  تلادـع  هک  یگرم  یلو  دـشابیم ، رـشب  دارفا  يهمه  يارب  گرم  دنتـسناد . گرم  ار  وا  تداهـش  نیب  رهاظ  مدرم  یلو  دوب ، رهاـظ 

تشادـن و ریظن  مالـسلاهیلع  یلع  تاـیح  درادـن ! ریظن  اـهگرم  يهمه  ناـیم  رد  هک  یگرم  سب ؛ دوب و  مالـسلاهیلع  یلع  گرم  اـهنت  دـهد ،
ياهقطنم هب  ای  دنک و  مادعا  ار  وا  تسناوتیم  دوب و  هاگآ  يو  دصق  زا  تخانشیم ، ار  دوخ  لتاق  مالسلاهیلع  یلع  دوب . ریظنیب  زین  شتامم 

يرفیک همیرج و  تیانج  دصق  يارب  لدع ، یلو  دهد ، تاجن  گرم  زا  ار  دوخ  ناج  و  دنک ، هدافتـسا  يوناث  ناونع  زا  دنک و  شدیعبت  رود 
، دینـش هنیب  رـس  زا  ار  مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و  شدـنزرف  ود  يادـص  دوب ، مامح  رد  يزور  شترـضح  دوب . وگلا  یلع  و  تسین ، لـئاق 

يارب میدمآ  میدش ، كانمیب  امش  ناج  رب  تسامـش ، رـس  تشپ  مجلمنبا ، رجاف ، نیا  میدید  دینکیم - ؟ هچ  اج  نیا  دیـسرپ : دمآ و  نوریب 
خیرات رد  یناج  نیرتگرزب  وا  لتاق  و  تسا ، يرشب  تیانج  نیرتگرزب  مالسلاهیلع  یلع  لتق  دیشاب !... هتـشادن  شراک  هب  يراک  تظفاحم - .

ریخ هدوب ، رهم  اپارـس  وا  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  و  هدیـشچن ، یخلت  هدیـشکن و  یجنر  هدـیدن و  مالـسلاهیلع  یلع  زا  يرازآ  هک  یلتاق  رـشب ،
نینچ رب  داب  فت  ردق ! بش  رد  ناضمر ! كرابم  هام  رد  دجسم ! رد  دوشیم ! بکترم  ار  هنادرمناوجان  یتیانج  نینچ  وا  و  هدوب ، دوس  هدوب ،

، هفوک دجـسم  رد  ترجه ، ملهچ  لاس  ناضمر ، هام  مهدزون  هاگرحـس  رد  نودرگ ! خرچ  رب  داب  فت  دیلپ ! يهشیدـنا  نیا  رب  داب  فت  رـشب !
قلخ نیرتدب  تسد  هب  قلخ  نیرتهب  دیتلغ و  نوخ  كاخ و  رد  شقرف ، رب  يریشمش  تبرـض  اب  ادخ  قلخ  نیرتهزیکاپ  داد و  خر  تیانج  نیا 
زور هس  نآ  رد  دادیم . رارق  وفع  دروم  ار  براض  تفگیمن ، تاـیح  دوردـب  رگا  اـنیقی  وا  و  دـنام ، هدـنز  شترـضح  زور  هس  دـش . هتـشک 

تبرـض کی  زا  شیب  صاصق  عقوم  رد  دیهد ! شمانـشد  دـینزب ، شکتک  هحفـص 49 ] ، ] دینک شاهجنکـش  ادابم  دومنیم : ار  لتاق  شرافس 
. دراد یگتـسب  نادـب  يرـشب  تاـیح  نوچ  تساههدـنز ، قح  تسا و  ناگدـنامزاب  قح  تسین ، دیهـش  قـح  لـتاق ، صاـصق  دـینزن . ریـشمش 

دیاش دیزادنیب ... هار  یـشکمدآ  دینک و  يزیرنوخ  دنتـشک و  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دـییوگب  ادابم  هک  دوب  نیا  مشاهینب  هب  شتیـصو 
اور لوـتقم  سک  همه  يارب  یلاـح ، ره  رد  ار  لـتاق  سک  هـمه  نوـخ  هـک  یماـقتنا  دوـب ؛ یبرع  ماـقتنا  زا  يریگوـلج  شترـضح ، دوـصقم 
یلع اـب  ینمـشد  رد  هک  ینارکف  هتوـک  درک . يریگوـلج  دوـخ ، لـتاق  نارکفمه  جراوـخ ، راتـشک  زا  ترـضح ، هلیـسو  نیدـب  دسانـشیم !

! درک يریگولج  اهنآ  راتشک  زا  مالسلاهیلع  یلع  یلو  دنتشاد ، ینمشد  رس  زین  شربق  اب  نتـشک ، زا  سپ  هک  دنتفر  ولج  ردق  نآ  مالـسلاهیلع 
هدرب ياهطقن  هب  و  دش ، هتشادرب  بش  شاهزانج  نمـشد . رب  مالـسلاهیلع  یلع  رهم  زا  ياهنومن  مالـسلاهیلع ، یلع  لدع  زا  ياهنومن  تسا  نیا 

دجـسم ادـخ ، يهناخ  رد  دـش و  هداز  هبعک ، ادـخ ، يهناخ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دـش . هدرپس  كاخ  هب  دوشن و  هاگآ  نآ  زا  یـسک  هک  دـش 
تایح يرآ  تداهش  دجسم  هب  دلوت ، هبعک  هب  تداعـس  نیا  سک  هب  دشابن  رـسیم  تسا : هتفگ  هک  رعاش ، لوق  هب  دیـسر . تداهـش  هب  هفوک ،

، رـشب يهدـنهد  تاـجن  لـهاج ! رـشب  نیا  رب  فت  دوـش ! هدرپـس  كاـخ  هب  دوـش و  هتـشادرب  بش  یتسیاـب  نمـشد  میب  زا  مالـسلاهیلع ، یلع 
كاخ هب  یناهنپ  هنابش و  شاهزانج  رشب ، میب  زا  دوش و  هتشک  رشب  تسد  هب  یتسیاب  رشب ، شخب  شیاسآ  رـشب ، رازگتمدخ  رـشب ، شخبتایح 

! رشب نیا  رب  فت  دوش !! هدرپس 

دش عییشت  هنامولظم  یلع  نینمؤملاریما  رکیپ 

بش و  تفر ، ایند  زا  بش  دروخ ، تبرـض  ماگنه  بش  دوب : نینچ  زین  شگرم  رد  تشاد ؛ راک  رـس و  بش  اب  شتایح ، رد  مالـسلاهیلع  یلع 
زا نت  ود  یکی  دندوب و  شنادـنزرف  مالـسلاهیلع ، یلع  يهزانج  نیعیـشم  هحفـص 50 ] [ !؟ تسا رتهب  زور  زا  بش  ایآ  دـش . هدرپس  كاـخ  هب 

یتسد دمآ و  ولج  هعـصعص ، مالـسلاهیلع ، یلع  يافو  اب  تسود  ماگنه  نیا  رد  دش . هدرپس  كاخ  هب  لوهجم  ياهطقن  رد  هزانج  و  شنارای ،
نینمؤـملاریما اـی  تیادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگب : تـخیر و  رـس  رب  تـشادرب و  ربـق  كاـخ  زا  یفک  رگید  یتـسد  اـب  داـهن و  دوـخ  بـلق  رب 

، يدوب اناوت  ناهج  رد  یتشاد ، ریظنیب  یتماقتـسا  یتفر ! كاپ  یتسیز و  كاپ  يدـمآ و  كاپ  نسحلاوبا ، ای  تلاـح  هب  اـشوخ  مالـسلاهیلع ،
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ارت درک و  لابقتـسا  وت  زا  ییورـشوخ  اب  تیادخ  یتشگ ، لیان  قح  رادـید  هب  يدرب و  دوس  ادـخ  اب  يادوس  رد  يداد ، ماجنا  یتساوخ  هچنآ 
هللا یلص  یفطصم  تردارب ، هک  يدیسر  یماقم  هب  وت  نسحلاوبا ، يا  دندمآ . تکرح  رد  وت  درگادرگ  شناگتـشرف  داد ، ياج  دوخ  هانپ  رد 

رب هک  مهاوخیم  ادخ  زا  يدش ، باریس  قح  زیربل  راشرس و  ماج  زا  و  یتفرگ ، رارق  وا  رانک  رد  نونکا  مه  دوب ، هدیسر  ملـس ، هلآ و  هیلع و 
رد ار  ام  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  و  نمـشد ، تنانمـشد  اب  میـشاب و  تسود  تناتـسود  اب  مییوپب ، ارت  هار  میـشاب و  وت  وریپ  ات  دراذـگ ، تنم  ام 
هک یتشاد  ینامیا  و  دیـسرن ، ماقم  نادب  یـسک  هک  يدیـسر  یماقم  هب  وت  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  ای  دنادرگ . روشحم  تناتـسود  يهرمز 

يهماقا هار  رد  يدرک و  داهج  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  تردارب ، هاگـشیپ  رد  ادخ  هار  رد  وت  دنتـشادن ، ینامیا  نینچ  نارگید 
اپب مالـسا  ات  یتخاس ، نک  هشیر  ار  اهداسف  اههنتف و  اهبوشآ و  يدرک ، هماقا  وت  ار  یهللا  ياهتنـس  يداد ، ماجنا  ار  تشـشوک  گرزب و  نید 
هار يامنهار  غارچ  يدوب و  نابیتشپ  ار  تما  وت  نینمؤملاریما ، ای  داب ! وت  رب  نم  مالـس  نیرتهب  وت و  رب  دورد  تفرگ ، قنور  ناـمیا  تخاـس و 

کیبل ار  ربمایپ  توعد  هک  يدوب  یـسک  نیتسخن  وت  دشن ، هدید  رگید  سک  رد  دوب  هدـیدرگ  عمج  وت  رد  هک  یبقانم  لیاضف و  يدوب ، قح 
یـسک وت  و  یتفاتـش ، مالـسا  ربمغیپ  يرای  هب  هک  يدوب  یـسک  نیتسخن  وت  یتشذـگ ، دوخ  ناج  زا  یتشادرب و  ماـگ  مالـسا  هار  رد  یتفگ و 

يزابناج اهگنج  نیرتکانرطخ  رد  هک  يدوب  یـسک  اهنت  وت  يدرک ، عافد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـج  زا  تناـج  اـب  هک  يدوب 
جرب و رفک و  ياههعلق  ناکرشم و  ژد  وت ، يهلیسو  هب  و  درک ، بوکرس  ار  ناشکندرگ  راقفلاوذ »  » تریشمش اب  وت  يهلیسو  هب  ادخ  يدرک ،
هحفص 51]  ] يدوب ادخ  لوسر  رب  سک  نیرتکیدزن  وت  وت ! لاح  هب  اشوخ  مالسلاهیلع ، نینمؤملاریما  ای  دیدرگ . ناریو  قح ، نانمـشد  يوراب 

يهمه زا  تنیقی  يدوب ، اهناملـسم  نیرترب  وت  درک و  تیانع  وت  هب  دنمجرا  یتلزنم  دنلب و  ماقم  ادخ  يدوب ، شترـضح  رای  نیرتدنمـشناد  و 
ریخ و هب  تندیـسر  رتولج و  همه  زا  ادـخ  هار  رد  تیزابناج  رتشیب ، اهیریلد  يهمه  زا  تیریلد  رتالاب ، اهنامیا  يهمه  زا  تنامیا  رترب ، اـهنیقی 

ادـخ هب  دوشن ! نامبیـصن  یتلذ  وت  زا  دـعب  دـنادرگن و  مورحم  وت  یتـسود  شاداـپ  زا  ار  اـم  وت  زا  سپ  ادـخ  دوب ، رتـنوزفا  همه  زا  تداـعس ،
تعاـطا ارت  مدرم  رگا  دـشابیم ، تمحر  ياـهبرد  دـس  رـش و  دـیلک  وت  گرم  دوب و  يرـش  ره  لـفق  ریخ و  ره  دـیلک  وـت  تاـیح  دـنگوس ،

دروآرب و لد  زا  شارخ  رگج  ياهلاـن  هعـصعص ، سپـس  دـندرکن ! نـینچ  یلو  دروآیم ، يور  اهنادـب  نییاـپ ، ـالاب و  زا  اـهتمعن  دـندرکیم 
ياهزور رد  مالسلاهیلع  یلع  تفگ ... تیلست  هدرک و  يور  مالسلاهیلع  یلع  نادنزرف  هب  سپس  دنتسیرگ و  ناگمه  درک و  زاغآ  نتـسیرگ 

وا هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک ، تیاکـش  مدرم  زا  دید و  باوخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رمع ، رخآ 
مرادن نامگ  هدب ... اهنادب  ار  نم  زا  رتدب  ریگب و  مدرم  نیا  زا  ارم  ایادخ ، راب  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  نک ! نیرفن  مدرم  نیا  قح  رد  دومرف :

، دش دهاوخ  هتفرگ  وا  زا  دشاب  هتـشادن  ار  یتمعن  یگتـسیاش  هک  يرـشب  هتبلا  دشاب ! هدش  یـسک  قح  رد  نیرفن  نیا  زا  رتدب  رـشب ، خیرات  رد 
لگ مالـسلاهیلع  یلع  و  تسا ، نیچلگ  راگزور  هنرگو  دـشوکب  شیرادـهگن  تظفاحم و  رد  یتسیاـب  ناـسنا  تسا  هدیـسر  هک  یتمعن  اریز 

دوبان ار  شتداعـس  یتخبـشوخ و  دوخ ، تسد  اب  شدوخ  هک  يرـشب  لاح  هب  ياو  رـشب ، دوخ  تسد  اب  مه  نآ  درب ، دیچ و  ار  رـشب  تداعس 
ار تیانج  مکح  تیانج ، دـصق  . 1 دـنکیم : هجوت  بلج  هتکن  دـنچ  ییانج ، قوقح  ییاضق و  رظن  زا  مالـسلاهیلع  یلع  تداهـش  رد  دزاس !

باکترا زا  لبق  شترـضح  یلو  دنتخانـشیم ، ار  وا  دندوب و  هاگآ  زین  رگید  ناسک  دوب و  هاگآ  مجلمنبا  دصق  زا  مالـسلاهیلع  یلع  درادـن .
مکح صاصق ، رظن  زا  . 2 درامگ . دازآ  ار  وا  دادـن و  رارق  وا  يارب  يرومأم  درکن ، دـلب  یفن  تخاسن ، ینادـنز  درمـشن ، یناج  ار  وا  تیانج 

، دریمب هحفص 52 ]  ] هاوخ دنامب ، هدنز  هاوخ  دینزب ، وا  هب  تبرـض  کی  اهنت  امـش  مدرم ، نم  رگا  دومرف : درکن . رداص  مجلمنبا  يارب  مادعا 
زا سپ  دوب ، کیرش  هئطوت  رد  هک  سیق ، نب  ثعشا  . 3 دیشکب ! ار  وا  تسا  هتشک  ارم  نوچ  دومرفن : تسا ، هدز  نم  هب  تبرض  کی  وا  نوچ 

مجلمنبا هاگرحس ، دوب . دجسم  رد  مجلمنبا  هارمه  ناضمر  مهدزون  بش  رد  ثعشا  تفرگن . رارق  ضرعت  دروم  مالـسلاهیلع  یلع  تداهش 
و درب ، یپ  وا  دصق  هب  ثعشا  نخـس  زا  دوب ، تدابع  لوغـشم  دجـسم  رد  هک  يدع  نب  رجح  تسا ! راک  تقو  زیخرب ، تفگ  درک و  رادیب  ار 

هاگآ هئطوت  تعاس  زا  ار  مالسلاهیلع  یلع  هک  دش  نوریب  دجسم  زا  يدوزب  سپس  ینکب !؟ يراک  نینچ  یناوتیم  يدرک  نامگ  تفگ : ودب 
زا راک  تشگرب ، دجسم  هب  هک  یتقو  تسا . هتفر  دجسم  هب  رگید  هار  زا  هدمآ و  نوریب  هناخ  زا  ترضح  دید  دیـسر  هناخ  رد  هب  یتقو  دنک ،
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مالـسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  روضح  هب  صاصق  يارب  ار ، مجلمنبا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تداهـش  زا  سپ  . 4 دوب ! هتشذگ  راک 
مدش هتـشک  متـشک و  ار  وا  رگا  امـش ، کی  هرامـش  نمـشد  هیواعم ، نتـشک  يارب  دـیتسرفب  ارم  درک  اضاقت  ترـضح  نآ  زا  لتاق  دـندروآ .

وا ياضاقت  و  تفریذپن ، مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  دینک ... صاصق  تقو  نآ  امش  مدرگیمرب ، مدنام  هدنز  رگا  تسا و  لصاح  دوصقم 
هگرد نیا  مرحم  یلد ، روک  ره  تسین  هر  ار  یـسک  یلع  تفرعم  رب  ادـخ  رـس  یلع ، [ . 98 ... ] درک اـبا  يرورپ  تـسیرورت  زا  و  درک ، در  ار 

تسین هگآ  ادخ ، زجب  ادخ ، رس  زا  تسادخ  رس  یلع  تمیوگب  هتسب  رس  تسین 

یلع نینمؤملاریما  ترضح  نارسمه 

هللا لوسر  رـسمه  هجیدـخ  تنب   ) بنیز رتخد  صاعلایبا ، تنب  هماـما  . 2 ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رتـخد  ارهز ، يهمطاـف  . 1
تنب بیبح  ما  . 5 هحفـص 53 ] . ] هیفنح سیق  نب  رفعج  تنب  هلوخ  . 4 یبالک . دلاخنبا  مازح  تنب  نینبلاما  . 3 ملـس .) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
مازح تنب  راشبلاما  . 9 یفقث . دوعسم  نب  ةورع  تنب  دیعسما  . 8 هیمیثخ . سیمع  تنب  ءامسا  . 7 هیمیمت . يهینمرا  دوعسم  تنب  یلیل  . 6 هعیبر .

ناوناب زا  مادک  چیه  جاودزا  لاس  هیبلعث . ءابهص  . 13 دلوما . . 12 سیقلا . ءرما  رتخد  ةایحم  . 11 هیموزخم . بیعشما  . 10 هعیبر . نب  دلاخ  نب 
يانثتـسا هب  نینچمه ، تسین . نشور  تفرگ ) تروـص  ترجه  لاـس 2  هجحیذ  لوا  زور  رد  هک   ) مالـسلااهیلع ارهز  ترـضح  زا  ریغ  قوف ،

دنـسیونیم ینـس  هعیـش و  رثکا  دـناهدوب ؟ نازینک  وزج  کی  مادـک  يدـقع و  اـهنآ  زا  کـی  مادـک  هک  تسین  مولعم  اـم  رب  ناـنآ ، زا  یخرب 
زا دعب  دیوگیم : بوشآرهشنبا  [ . 99  ] تسا هدرک  ادیپ  دالوا  اهنآ 36  زا  هتشاد و  زینک  يدقع و 18  رسمه  مالسلاهیلع 12  یلع  ترضح 

، ءامسا دناهتشون : یضعب  و  یلیل . ءامـسا و  نینبلاما ، هماما ، دندوب : هدنام  یقاب  ناشیا  زا  زینک  نز و 18  مالسلاهیلع 4  یلع  ترضح  تداهش 
یقاب ثراو  رفن  دنتشذگ و 13  رد  وا  تایح  لاح  رد  مالسلاهیلع  یلع  دالوا  زا  رفن   6 دسیونیم : هباسن  نیدلا  فرش  خیش  هلوخ . نینبلاما و 

. تسا ترـضح  نآ  تلحر  زا  دعب  هب  طوبرم  زین  و  روکذ ، دالوا  هب  رظان  خروم  نیا  يهتفگ  هتبلا  دـنوشیم . رفن  عومجم 19  رد  هک  دندنام 
رثکا تسا . هدرک  ادـیپ  رتخد  رـسپ و 18  ناـنآ 18  زا  هتـشاد و  زینک  يدـقع و 18  نز  ترـضح 9  نآ  يربـط : ریرج  نب  دـمحم  يهتفگ  هب 

زین نانآ  زا  نت  رـسپ و 17  اهنآ  زا  نت  هک 19  هدروآ  تسد  هب  دـالوا   36 زینک ، یحاـکن و  نز  زا 30  ترـضح  نآ  هک  دنلئاق  هیماما  ياملع 
هحفص 54] . ] دناهدوب رتخد 

یلع نینمؤملاریما  ترضح  نادنزرف 

هراشا

، سابع رفن :  4 نینبلاما ، زا  مالـسلامهیلع . دیهـش  نسحم  موثلکما و  بنیز ، نیـسح ، نسح ، رفن :  5 مالسلااهیلع ، ارهز  يهمطاف  ترـضح  زا 
زا هلمر ؛ نسحلاما و  رفن :  2 دیعـسما ، زا  نوع ؛ ییحی و  رفن :  2 ءامسا ، زا  هللادیبع ؛ رغـصا و  دمحم  رفن :  2 یلیل ، زا  نامثع ؛ هللادـبع و  رفعج ،
انب  ) میهاربا دمحم و  رفن :  2 دلوما ، زا  رغصا ؛ سابع  هیقر و  رمع ، رفن :  3 ءابهص ، زا  دندوب ؛ ولق  ود  هک  فارطا ، رمع  هیقر و  رفن :  2 بیبحما ،

. دنوشیم رفن  اعمج 24  هک  رفن ؛  1 بیعشما ، زا  هیفنح ؛ نب  دمحم  هب  روهـشم  ربکا ، دمحم  رفن :  1 هلوخ ، زا  محازم ؛) نب  رـصن  يهدیقع  رب 
ما يرغص 4 . هیقر 3 . هسیفن 2 . . 1 دنریز : رارق  زا  دنترـضح ، نآ  نارـسمه  زا  کی  مادک  دنزرف  تسین  مولعم  هک  ترـضح ، رگید  نادنزرف 

طسوا 14. دـمحم  طسوا 13 . هللادـبع  يرغـص 12 . يهمطاف  هجیدخ 11 . هنومیم 10 . هملسما 9 . هماما 8 . هنامح 7 . مارکما 6 . یناه 5 .
تداهش هب  البرک  رد  مه  رفن  دناهدش و 6  توف  ناشیا  تایح  نامز  رد  الوم ، نادـنزرف  زا  رفن  هک 6  تسا  ملسم  هیقت . يرغص 15 . موثلکما 

هک تسا  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  ینامز ، مدـقت  رظن  زا  مالـسلاهیلع  یلع  دالوا  نیرتگرزب  اهرـسپ ، نایم  رد  زین  دناهدیـسر .
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هک 85 تسا  یلع  نب  رمع  نآزا  رمع  نیرتینالوط  زین  نس  رظن  زا  تسا . مالسلااهیلع ) ارهز  يهمطاف   ) الوم رـسمه  نیلوا  زا  دنزرف  نیتسخن 
يهمطاف زین ، اهرتخد  زا  و  دومن ؛ رمع  همه  زا  رتشیب  دوب ، رتکچوک  همه  زا  هک  وا  درک . عمج  درب و  ار  ناردارب  ثاریم  درک و  یگدـنز  لاس 

. دیدرگ مالسلاهیلع  قداص  ترضح  ترایز  هب  قفوم  هک  درک  رمع  يردق  هب  يرغص ،

یلع نینمؤملاریما  ترضح  نارسپ 

ترضح زا   ) دیهش نسحم  . 3 مالسلاهیلع . ءادهشلادیس  هحفص 55 ] ، ] نیسح ماما  ترـضح  . 2 مالسلاهیلع . یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  . 1
هللادبع ترضح  مشاهینب 6 . رمق  ربکا ، سابع  ترـضح  . 5 سیق .) نب  رفعج  تنب  هلوخ  زا   ) هیفنح دـمحم  . 4 مالسلااهیلع .) ارهز  يهمطاف 

.13 ءامسا .) زا   ) نوع ییحی 12 . . 11 هینمرا .) یلیل  زا   ) هللادـیبع رغصادمحم 10 . . 9 نینبلاما .) زا   ) رفعج ترـضح  . 8 نامثع . ترـضح  . 7
هللادبع . 18 دـلو .) ما  زا   ) مـیهاربا رغصادمحم 17 . . 16 هیبلعث .) ءابهـص  زا   ) رغـصا سابع  رغـصا 15 . رمع  . 14 بیبـحما ) زا   ) فارطا رمع 

.1 دناهدرک : تافو  ردـپ  تلحر  زا  لبق  ریز  نت   7 رابخا ، ربانب  قوف ، رفن  نیا 19  زا  و  دنشاب .) بیعـشما  زا  دیاش   ) طسوا دمحم  طسوا 19 .
یسک محازم ، نب  رصن  زج  دلوما -  زا   ) میهاربا رغصادمحم 5 . . 4 ءابهص ) زا   ) یلع نب  رمع  . 3 دلوما ) زا   ) رغصادمحم نسحم 2 . ترضح 
هارمه هک  دناهتشون  مه  ار  رفن  دندوب و 9  ترضح  نآ  تیـصو  دروم  رفن  هدزاود  طسوا . دمحم  طسوا 7 . هللادبع  . 6 هدربن ) ار  میهاربا  مان 

رغصادمحم . 5 نینبلاما ) زا   ) رفعج نامثع و  هللادبع و  لضفلاوبا و  ترضح  . 1  - 4 دندش : دیهش  البرک  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح 
يهیحان ترایز  رد  یلو  طـسوا ؛ دـمحم  مالـسلاهیلع 9 . یلع  نب  رکبوـبا  . 8 ءابهـص ) زا   ) رغـصا سابع  . 7 ءامـسا ) زا   ) نوـع . 6 یلیل ) زا  )
. تسا هدرب  مان  ار  رفن  اهنت 6  هدش ، دراو  البرک  يادهش  باب  رد  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع   » رصع یلو  ترضح  زا  هک  هسدقم ،

یلع نینمؤملاریما  ترضح  نارتخد 

دای هیقر  هس  زا  الوأ ، اریز  تسا : ررکم  اهنآ  زا  رفن  ود  املـسم  یلو  دـنوشیم ، رفن  رب 19  غلاب  ترضح  نارتخد  ددع  دش ، هرامـش  هک  نانچ 
نینچمه دناهتـشادن . دوجو  رغـصا ) سابع  رهاوخ  ءابهـص و  دنزرف  يرگید  و  بیبحما ، دـنزرف  یکی   ) هیقر ود  زا  شیب  هک  یلاح  رد  هدـش ،

رد اهنآ  ناردام  یماـسا  نت ، زج 4  رفن ، هحفص 56 ]  ] نیا 17 زا  و  دـشاب . هدـش  هابتـشا  مسا  اب  ای  ررکم  دـیاب  هینک  ناـبحاص  زا  رگید  یکی 
ترـضح بیترت : هب  مالـسلاهیلع  الوم  نارتخد  لضفا  انمـض  دـناهدمآ . دوجو  هب  نز  مادـک  زا  اهنآ  زا  کی  ره  تسین  مولعم  تسین و  تسد 

، اهنآ رابرپ  نیشتآ و  ياههباطخ  دنتشاد و  روضح  البرک  رد  هک  دنشابیم  مالسلااهیلع -  ارهز  ترـضح  نارتخد  موثلکما -  يربک و  بنیز 
هحفص 58] . ] تسا نومضم » لامک   » اب تروص » لامج   » یهارمه ار  ییالاو  يهنومن 

( مشاهینب رمق  ردام   ) نینبلاما یناگدنز  زا  یلامجا 

نینبلاما اب  یلع  نینمؤملاریما  جاودزا 

هیلع و هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ادخ  لوسر  يهناحیر  نت و  يهراپ  گوس  هب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هکنآ  زا  سپ 
نب لیقع  شردارب  تسـشن ، تماما  تیـالو و  هار  يهدیهـش  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاـف  ترـضح  ناـیملاع  ناـنز  رورـس  ینعی  ملـس  هلآ و 

يریلد رسپ  ات  دنیزگرب  ناروالد  رابت  زا  يرسمه  شیارب  تساوخ  وا  زا  دناوخ و  ارف  دوب ، برع  باسنا  هب  انشآ  هک  ار  مالسلاهیلع  بلاطیبا 
هیبالک نینبلاما  لـیقع ، [ . 100  ] دـنک يرای  ـالبرک  رد  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  نادیهـش  رـالاس  هک  دروآ  ناـغمرا  هب  ـالوم  يارب 
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زا بالکینب  [ 101  ] دندوب دننامیب  تعاجش  رد  بالکینب ، شنادناخ ، هلیبق و  هک  دیزگرب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  يارب  ار  مالسلااهیلع 
هعـصعص نب  رماع  ناگداز  نیرتهب  ام  : » تسا هدورـس  نینچ  نانآ  يهرابرد  دیبل  و  دندوب ، دزنابز  برع  نایم  رد  يروالد  تعاجـش و  ثیح 

، دوب هدیدن  ار  وا  دننام  تعاجش  رد  برع  هک  ۀنسألا ،) بعالم   ) اههزین يزابمه  ءاربوبا ،» . » تفرگیمن هدروخ  اعدا  نیا  رب  یـسکو  میتسه »
نینبلاما ردـپ  دزن  يراگتـساوخ  هب  ار  لیقع  دیدنـسپ و  ار  باختنا  نیا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  [ . 102  ] تسا نادـناخ  نیمه  زا 
يدنویپ داد و  تبثم  خـساپ  راختفا  يدنلبرـس و  اب  زین  وا  تفاتـش و  رتخد  دزن  كرابم ، تلـصو  نیا  زا  دونـشخ  ردـپ ، داتـسرف . مالـسلااهیلع 

ینامیا گرتس ، یلقع  شرـسمه  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دـش . رارقرب  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ناـیقتم  يـالوم  يو و  نیب  یگـشیمه 
هحفص 59] . ] دیشوک وا  تمرح  ظفح  رد  بلق  میمص  زا  تشاد و  یمارگ  ار  وا  درک و  هدهاشم  وکین  یتافص  الاو و  یبادآ  راوتسا ،

ربمایپ طبس  ود  و  نینبلاما ،

ادـخ لوسر  يهناحیر  ود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  طبـس  ود  یگدـنز  رد  ار  اهنآ  ردام  یلاخ  ياـج  هک  دوب  نآ  رب  نینبلاما 
ییافوکـش جوا  رد  هک  يردام  دـنک ؛ رپ  مالـسلامهیلع ، نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تشهب ، ناناوج  رورـس  ود  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

، اسراپ يوناب  نیا  دوجو  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـنزرف  دز . دوخ  لاسدرخ  نادـنزرف  ناـج  هب  شتآ  دـش و  هدرمژپ 
یلص مرکا  لوسر  یمارگ  تخد  نادنزرف  مالـسلااهیلع ، نینبلاما  دندرکیم . ساسحا  رتمک  ار  ردام  نادقف  جنر  و  دندیدیم ، ار  دوخ  ردام 

ار دوخ  يهقالع  تبحم و  يهدمع  شخب  تشادیم و  مدقم  دندوب  لامک  يالاو  ياههنومن  هک  دوخ  نادـنزرف  رب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
مدقم شیوخ  نادنزرف  رب  ار  دوخ  يووه  نادنزرف  حالطصا  هب  هک  درادن  دای  هب  ار  یـسک  كاپ  يوناب  نیا  زج  خیرات  درکیم . نانآ  هجوتم 

دنوادخ اریز  درمـشیم ، ینید  ياهضیرف  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادنزرف  هب  هجوت  مالـسلااهیلع  نینبلاما  نکیل  درادـب .
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يهناحیر  تناما و  نانآ  و  [ ، 103  ] هداد روتـسد  نانآ  تبحم  هب  ار  ناگمه  دوخ  باتک  رد  لاعتم 
نامه دنیوگ  دیزرون . غیرد  تشاد  ناوت  رد  هچنآ  لذب  زا  هار  نیارد  درک و  مایق  ناشتمدخ  هب  نانآ  تمظع  كرد  اب  نینبلاما  [ 104  ] دندوب
يهزات سورع  اما  دندوب . هداتفا  رتسب  رد  هدوب و  ضیرم  ود  ره  مالـسلامهیلع  نینـسح  تشاذـگ ، مالـسلاهیلع  الوم  يهناخ  رد  ياپ  هک  زور 

هب نابرهم  يردام  نوچمه  دـیناسر و  دوجو  ملاـع  زیزع  ود  نآ  نیلاـب  هب  ار  ار  دوخ  دـش  هناـخ  دراو  هکنآ  ضحم  هب  مالـسلاهیلع  بلاـطوبا 
هک همطاف ، ياج  هب  هک  داد  داهنـشیپ  ـالوم  هب  يدـنچ  زا  سپ  زین  دوخ  دوشیم  هتفگ  هکناـنچ  [ . 105  ] تخادرپ نانآ  يراتـسرپ  ییوجلد و 

ردام دای  هب  مالـسلاهیلع  الوم  طسوت  وا  یلـصا  مان  رکذ  زا  مالـسلاامهیلع  نینـسح  ات  دنز ، ادص  نینبلاما  ار  وا  هدوب ، يو  یلـصا  یلبق و  مسا 
ار اهنآ  يردامیب  جـنر  ددرگن و  یعادـت  ناشنهذ  رد  هتـشذگ  خـلت  تارطاخ  هجیتن  رد  هداتفین و  اـهیلع ، هللا  مالـس  ارهز  يهمطاـف  شیوخ ،

هحفص 60] ! ] دهدن رازآ 

نینبلاما تیب و  لها 

هار رد  وا  نادـنزرف  ياهیراکادـف  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نادـنزرف  قـح  رد  مالـسلااهیلع  نینبلاما  يهبئاـشیب  تـبحم 
ینادردق زا  دندیـشوک و  نانآ  تشادگرزب  مارتحا و  رد  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  دنامن . خساپیب  خیرات  رد  مالـسلاهیلع ، ادهـشلادیس 

تلیضف و اب  نانز  زا  مالسلااهیلع  نینبلاما  دیوگیم : تسا ، هعیش  يوپ  هلق  ياهقف  زا  هک  دیهـش ،» . » دندرکن راذگورف  يزیچ  نانآ  هب  تبـسن 
وا يارب  زین  نانآ  دوب . هدرک  نانآ  یتسود  فقو  ار  دوخ  تشاد و  نانآ  هب  هناصلاخ  یتبحم  يو  دوب . مالـسلامهیلع  تیب  لها  قح  هب  فراع 

راهچ تداهش  تفاتـش و  شرـضحم  هب  هنیدم  هب  ندیـسر  زا  سپ  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  دندوب . لئاق  هدنزرا  یتیعقوم  الا و  یهاگیاج و 
مالـسا یمارگ  لوسر  يهداون  نتفر  دشیم . فرـشم  شرـضحم  هب  مارتحا ، يادا  يارب  زین ، دایعا  رد  هک  نانچ  تفگ . تیلـست  ار  شدـنزرف 
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دزن مالـسلااهیلع ، يربک  بنیز  ینعی  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  يهدـنپط  بلق  ینیـسح و  تضهن  کیرـش  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
تیب لـها  دزن  مالـسلااهیلع  نینبلاما  يـالاو  تلزنم  يهدـنهد  ناـشن  شدـنمورب ، نادـنزرف  تداهـش  نتفگ  تیلـست  مالـسلااهیلع و  نـینبلاما 

. تسا مالسلامهیلع 

یهلا ضیف  يهطساو  نینبلاما 

يدنمدرد رگا  تسالاو و  یتلزنم  دنوادخ  دزن  ار  وا  دـندقتعم  نانآ  زا  يرایـسب  و  دراد ، هژیو  یهاگیاج  ناناملـسم  دزن  راوگرزب  يوناب  نیا 
، اهیگدنامرد اهیتخس و  ماگنه  هب  اذل  دش . دهاوخ  فرط  رب  شهودنا  مغ و  دهد ، رارق  هطساو  عیفش و  یلاعت  يراب  ترضح  هاگرد  هب  ار  وا 

يو اریز  دشاب ، برقم  راگدرورپ  دزن  مالسلااهیلع  نینبلاما  هک  تسا  یعیبط  مه  رایـسب  هتبلا  دنهدیم . رارق  دوخ  عیفـش  ار  راکادف  ردام  نیا 
شخب رد  هک  یتامارک  لالخ  رد  [ 106  ] تسا هتـشاد  میدقت  قح  نید  يراوتـسا  ادخ و  هار  رد  هناصلاخ  ار  دوخ  رگج  ياههراپ  نادنزرف و 

هحفص 61] . ] دش میهاوخ  انشآ  انعم  ملاع  رد  مالسلااهیلع  نینبلاما  يالاو  ماقم  زا  ییاههولج  اب  هدمآ ، رضاح  باتک  موس 

نینبلاما بسن  يهلسلس 

نب ۀعـصعص  نب  رماع  نب  ۀـعیبر  نب  بـالک  نب  رماـع  نب  بعک  نب  دـیحو  نب  ۀـعیبر  نب  دـلاخ  نب  [ 108  ] مازح رتـخد  [ ، 107  ] همطاف يو 
شیاههدج دشابیم و  بالک  نب  رفعج  نب  کلام  نب  رماع  هب  لهـس  يهداوناخ  زا  [ 109  ] همامـش وا  ردام  تسا . نزاوه  نب  رکب  نب  ۀیواعم 

نب رفعج  دنزرف  لاحرلا  ةورع  تخد  هتبک  مود : يهدج  بالک . نب  رفعج  نب  مزحا  کلام  نب  لیفط  تخد  هرمع  لوا : يهدـج  زا : دـنترابع 
بالک نب  رفعج  تخد  همطاف  مراهچ : يهدج  بالک . نب  لیقع  نب  ةدابع  نب  راره  سراف  ۀیواعمیبا  تخد  فشخما  موس : يهدج  بالک .
تسا ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح  يهدج  یـصق ، نب  فانم  دبع  نب  سمـشلادبع  تخد  هکتاع  مجنپ : يهدج  [ . 110]

نب نادوذ  نب  ۀبلعث  نب  ثرح  نب  نیعق  نب  ریمع  نب  بهو  تخد  هنمآ  مشـش : يهدج  تسا . هتـسناد  همطاف  ار  وا  مان  بلاطلا » ةدمع   » رد هک 
نب ۀعیبر  نب  لئاو  نب  رکب  نب  یلع  نب  بعص  نب  ۀیاکع  نب  ۀیبلعث  نب  سیق  نب  رغا  هعیبض  نب  ردحج  تخد  متفه : يهدج  همیزخ . نب  دسا 

: نیسأرلا تخد  مهن : يهدج  هبلعث . نب  سیق  نب  کلم  تخد  متشه : يهدج  ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  دج  رازن ،
يهدـج تسا .) هدـمآ  میـصع  نب  يال  سورعلا » جات   » رد و  يال ، نب  نیـشخ  ۀـغللا » سوماق   » رد  ) هرازف نب  حمـس  نب  مصع  یبا  نب  نیـشخ 

رداـم مالـسلااهیلع ، نینبلاما  ياههدـج  ناـنیا  ناـفطغ . نب  ثیر  نب  ضیغب  نب  ناـیبذ  نب  دعـس  نب  فوـع  نب  ۀمرـص  نب  رمع  تخد  مـهد :
یهاوگ خـیرات  تسا . هدرک  دای  ناشیا  زا  نییبلاطلا  لـتاقم  رد  یناهفـصا  هحفص 62 ]  ] جرفلاوبا هک  دنتـسه  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا 

هب ار  نانآ  ناخروم  دناهدشیم و  بوسحم  برع  ناریلد  وزج  مالسا  زا  لبق  نارود  رد  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ياهییاد  ناردپ و  هک  دهدیم 
زین دوخ  موق  ياوشیپ  گرزب و  رالاس و  ینامرهق ، تعاجـش و  رب  هوالع  ناـنآ  نیا ، رب  نوزفا  دناهدوتـس . دربن  ماـگنه  رد  تدـالج  يریلد و 

مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  هب  لیقع  هک  دـننانامه  نانیا  دـناهدروآیم . دورف  میلـست  رـس  ناشربارب  رد  نامز  نیطالـس  هک  نانچ  نآ  دـناهدوب ،
نآ وج  سرپ و  نآ  زا  شدوصقم  زین  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  [ 111 « ] دوشن تفای  رتنامرهق  رتعاجش و  شناردپ  زا  برع  نایم  رد  : » تفگ

نادنزرف هب  دادجا  صیاصخ  تشرس و  تسا  ملسم  هک  ارچ  دشاب ، برع  ناروالد  يهداز  هک  دنیزگرب  شیوخ  يرـسمه  هب  ار  ینز  هک  دوب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  دنزاسیم . لقتنم  يدعب  ياهلسن  هب  ار  اهیگژیو  نآ  زین  نادنزرف  و  دوشیم ، لقتنم 

( تسا رثؤم  لفط  قالخا  تافـص و  رد  رداـم ، ردـپ و  نوچ  زین ، ییاد  ینعی   ) تسا جوز  ود  زا  یکی  يهلزنم  هب  ییاد  : » دـنیامرفیم ملـس  و 
هنوگ ود  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  فیرـش  دوجو  رد  مینیبیم  هک  تساجنیا  رد  دینیزگرب .» هتـسیاش  يرـسمه  دوخ  يهفطن  هاگیاج  يارب  سپ 

و هدیسر ؛ وا  هب  ایصوا  رورس  شردپ  بناج  زا  تسا و  رتالاو  رتدنمجرا و  هک  يولع  یمشاه و  تعاجش  . 1 تسا : هتخیمآ  مه  رد  تعاجش 
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نوچ هتـساریپ  يدـج  شیردام  يهریت  نایم  رد  هک  اریز  تسا ، هدرب  ثرا  مالـسلااهیلع  نینبلاما  شردام  بناـج  زا  هک  يرماـع  تعاجـش  . 2
« ۀنسألا بعالم   » ار وا  شتعاجش  يرالاس و  نامرهق  ببس  هب  هک  تسا  هدوب  نینبلاما ) ردام  همامث  دج   ) بالک نب  رفعج  نب  کلام  نب  رماع 

هنت کی  هک  دید  نوچ  درب ، راک  هب  وا  باب  رد  ناسح  راب  نیتسخن  ار  بقل  نیا  دندیمانیم . دریگیم ، يزاب  هب  ار  اههزینرس  هک  یـسک  ینعی 
نب سوا  زا  زین  تسا .» هتفرگ  يزاب  هب  شتـسد  اب  ار  اههزینرـس  يو  : » تفگ اذل  و  دنکیم ، راکیپ  دندوب  هدرک  هطاحا  ار  وا  هک  یناعاجـش  اب 

هب ار  اههزینرـس  رماع  [ . 112  ] عمجأ بئاتکلا  ظح  هل  حارف  رماع  ۀنـسألا  فارطأ  بعالی  تسا : هتفگ  رماـع  يهراـبرد  هک  هدـش  لـقن  رجح 
کلام نب  رماع  هحفـص 63 ] . ] دراد عمج  دوخ  رد  ار  رگـشل  کی  يورین  ییاـهنت  هب  یماـظن ، ناوت  ییآراـک و  رد  وا  سپ  دریگیم ، يزاـب 

يرتزیمآراختفا بسح  بسن و  مادـک  ره  هک  دنتـشاذگ  رارق  هثالع  نب  ۀـمقلع  اـب  لـیفط ، نب  رماـع  شاهداز ، ردارب  هک  تسا  یـسک  ناـمه 
ورگ هب  دیحو  ینب  زا  يدرم  دزن  ار  دوخ  نارسپ  زا  یکی  کی ، ره  روظنم ، نیدب  دناتسب . يرگید  زا  رتش  دص  دش ، مکح  وا  عفن  هب  تشاد و 

، تساوخ کمک  کلام ، نب  رماع  شیومع ، زا  دروم  نیا  رد  لیفطنبا  نوچ  دیدرگ .) ریاد  ماگنه  نآ  زا  زین  نهر  تنامض و  و   ) دنتـشاذگ
هب ار  عاـبرم »  » لـهچ نآ  اـب  نم  اریز  ریگب ، کـمک  نیلعن  نیا  زا  دوـخ  تفارـش  نییعت  يارب  تفگ : داد و  وا  هب  ار  دوـخ  نیلعن  ریلد  درم  نیا 

سیئر هب  تیلهاج  نامز  رد  رگید ، موق  رب  موق  کـی  يزوریپ  زا  سپ  هک  تسا  هدوب  یییگنج  مئاـنغ  عبر  عاـبرم ، [ . 113  ] ماهدروآ تسد 
يارب هک  هتـشادن  یتیزم  الا  و  تسا ، هدیـشوپیم  ار  نآ  دربن  ماـیا  رد  هک  هدوب  موق  ياوشیپ  سیئر و  صوصخم  نیلعن ، نیا  دیـسریم . هلیبق 
رفعج نب  کلام  نب  لیفط  نب  رماع  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  يردام  دادـجا  زا  رگید  دور . راک  هب  بسن  هب  تاهابم  راختفا و  نییعت 

دوـخ و رــصع  رد  مدرم  نـیرتیمارگ  وا  دـش . داـی  وا  زا  اـقوف  هـک  دـشابیم  مالــسلااهیلع  نـینبلاما  لوا  يهدـج  هرمع : ردارب  بـالک ، نـب 
اب وت  تفگیم : وا  هب  رـصیق  تفریم  مور  رـصیق  دزن  بارعا  زا  یکی  هاگره  هک : دنیوگ  یتح  دوب . برع  ناروالد  ناعاجـش و  نیرتروآمان 
الا و  درکیم ، وا  هب  ناسحا  هلص و  تشادیم و  شیمارگ  درمشیمرب ، یتبسن  رماع  دوخ و  نایم  يو  رگا  يراد ؟ یتبـسن  هچ  لیفط  نب  رماع 
ردپ بالک ، نب  رفعج  نب  ۀبتع  دـنزرف  لاحرلا  ةورع  مالـسلااهیلع ، نینبلاما  يردام  دادـجا  زا  زین  [ . 114  ] دادیمن ناـشن  وا  هب  شوخ  يور 
نیمه هب  و  دوب ، عیفر  یتلزنم  هاگیاپ و  اهنآ  دزن  ار  وا  تشاد و  رایـسب  دمآ  تفر و  ناهاشداپ  اب  هورع  دشابیم . وناب  نیا  مود  يهدج  هشبک :

نیا لوا  يهدـج   ) هرمع ردـپ  هک  تسا  لزرق  سراف  لیفط : نینبلاما ، ناکاین  رگید  زا  دـناهدیمان . درگناهج ) ینعی  « ) لاحر  » ار وا  مه  رطاـخ 
هیواعم و  هدـیبع ، هعیبر ، ۀنـسألا ،» بعالم   » اـب هدوب و  ناـگمه  دزناـبز  يرـالاس  ناـمرهق  تعاجـش و  رد  زین  وا  دـشابیم . راوگرزب ) يوناـب 

دندش دراو  برع ) دوهشم  ریما   ) رذنم نب  نامعن  رب  نانآ  حبص  زور  کی  دنیوگ : هحفص 64 ] . ] تسا هدوب  ردارب  بالک ) نب  رفعج  نارسپ  )
هدش علطم  نانآ  تسا . ندروخ  اذغ  لوغشم  ریما  اب  یسبع ، دایز  نب  عیبر  هب  موسوم  ریما ، نانیـشنمه  نارای و  زا  یکی  هک  دندرک  هدهاشم  و 
حدم رد  يراعـشا  هدـش ،) دای  ناردارب  زا  یکی   ) هعیبر دـنزرف  نیرتکچوک  دـیبل ، تسا . هدرک  تیاعـس  ناشیا  زا  مکاح  دزن  عیبر  هک  دـندوب 

تفارـش و ظاحل  هب  نیا  و  دـندیزرون ، راکنا  وا  رب  شنانیـشنمه  رگید  ناـمعن و  هک  دورـس  داـیز  نب  عیبر  مذ  شیوخ و  ياـهومع  هفئاـط و 
. دورس وا  خیبوت  رد  یتایبا  دنار و  دوخ  زا  ار  نیچ  نخس  صخش  نآ  ریما  ارجام ، نیا  زا  سپ  یتح  دوب . نانآ  راکنا  لباق  ریغ  یشنم  گرزب 

دیزگنرب یلع  نینمؤملاریما  زج  يرسمه  نینبلاما 

ارهز ترـضح  تداهـش  زا  دـعب  هیرماـع ، مازح  رتـخد  مالـسلااهیلع ، نینبلاما  اـب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  دـننآرب  نیخروـم  زا  یهورگ 
لاح ره  رد  اما  [ 116  ] تسا هدوب  هماما  اب  شترضح  جاودزا  زا  دعب  رما  نیا  هک  دنیوگیم  رگید  ياهتسد  [ 115  ] دومن جاودزا  مالسلااهیلع 
دوب هدـنز  مالـسلااهیلع  همطاـف  اـت  اریز  تسا ، هتفرگ  تروص  مالـسلااهیلع  يربک  يهقیدـص  تداهـش  زا  دـعب  جاودزا  نیا  هک  تسا  ملـسم 

، سابع ياـهمان : هب  رـسپ  راـهچ  ياراد  نینبلاما  [ . 117  ] دوب هدوـمن  مارح  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  رب  ار  ناـنز  رگید  اـب  جاودزا  دـنوادخ 
یلع نینمؤملاریما  زا  دعب  راوگرزب ، يوناب  نیا  دشابیم . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نانآ  يهمه  رورس  هک  دیدرگ  نامثع  رفعج و  هللادبع ،

دندومن و نینچ  هیلشهن  یلیل  سیمع و  تنب  ءامسا  هماما و  هک  نانچمه  درکن ؛ جاودزا  زین  یـسک  اب  دوب و  هدنز  ینالوط  یتدم  مالـسلاهیلع 
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ةریغم راب  کی  یتح  [ 118  ] دنداد ماجنا  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ناشرورـس  يوش و  قح  رد  ار  يرادافو  لامک  هدازآ ، نز  راهچ  نیا 
هک درک  لقن  مالـسلاهیلع  یلع  زا  یثیدح  دیزرو و  عانتما  وا  اما  دندرک ، يراگتـساوخ  هماما  زا  نایفـس  نب  جایهوبا  زین  راب  کی  لفون و  نب 

يهتـسراو نانز  شرافـس ، نیا  يهیاپ  رب  دنیآرد ، هحفص 65 ]  ] یـسک يرـسمه  هب  دیابن  ناشیا  گرم  زا  دعب  شنیـشناج  ربمایپ و  نارـسمه 
لها تیعقوم  ماقم و  هب  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  تفرعم  ولع  ماقم و  تمظع  باب  رد  [ . 119  ] دندادن یـسک  اب  جاودزا  هب  نت  روبزم ،
رامیب مالسلامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دمآرد ، مالسلاهیلع  نانمؤملاریما  جاودزا  هب  نوچ  دناهتشون : هک  سب  نیمه  مالسلامهیلع  تیب 

، نامیا لها  رورـس  رـسمه  زا  يرما  نینچ  و  تخادرپ ؛ نانآ  زا  يزاونلد  تبقارم و  هب  نابرهم  يراتـسرپ  زوسلد و  يردام  ناسب  وا  و  دـندوب ،
بدؤم و مالـسلاهیلع  نایقتم  يالوم  قـالخا  بادآ و  هب  هتفاـی و  تیبرت  يولع  ناتـسوب  رد  هتفرگ ، اـههرهب  شترـضح  فراـعم  راونا  زا  هک 

. تسین تفگش  هدش ، قلختم 

نینبلاما نادنزرف 

هراشا

نادنزرف دنتـشاذگ . یتسه  ناهج  هب  ماگ  نامثع  رفعج و  هللادبع و  بیترتب : دـعب  و  دـیدرگ ، دـلوتم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  همه ، زا  لوا 
نوچ دنـشابیم . رایـسب  مشاهینب  رمق  نب  هللادیبع  قیرط  زا  مالـسلااهیلع  نینبلاما  لسن  دندش و  دیهـش  البرک  نیمز  رد  یگمه -  نینبلاما - 

هار رد  دزاس ، ربخ  اب  هللا  لآ  يارسا  تشگزاب  البرک و  يارجام  زا  ار  مدرم  ات  دش  هنیدم  دراو  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  نامرف  هب  ریـشب 
يادـخ نینبلاما ، يا  تفگ : ریـشب  يراد ؟ ربخ  هچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  ریـشب ، يا  دومرف : درک و  تاقالم  ار  وا  مالـسلااهیلع  نینبلاما 

ربخ ریشب  هنوگ ، نیدب  هد . ربخ  ارم  مالسلاهیلع  نیـسح  زا  دومرف : مالـسلااهیلع  نینبلاما  دیدرگ . هتـشک  وت  سابع  هک  دهد  ربص  ار  وت  یلاعت 
نم و نادنزرف  تفگ : يو  تفرگیم  ربخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا  یپایپ  مالـسلااهیلع  نینبلاما  اما  داد ، وا  هب  ار  شنادنزرف  کی  کی  لتق 

گر ریشب ، يا  تفگ : دیشک و  ياهحیص  داد  وا  هب  ار  ترـضح  نآ  لتق  ربخ  ریـشب  نوچ  و  داب ! منیـسح  يادف  تسا ، نامـسآ  ریز  رد  هچنآ 
توق و  نامیا ، رد  وا  يهبترم  يدنلب  زا  فشاک  هقالع ، تدش  نیا  دیوگ : یناقمام  درک . دـنلب  نویـش  هلان و  هب  ادـص  و  يدرک ! هراپ  ار  مبلق 

هب درامـشیم . لهـس  شیوخ  نامز  ماما  زا  عافد  هار  رد  دـنرادن  ریظن  هک  ار  دوخ  ناوج  راهچ  تداهـش  هک  تسا  تماما  ماقم  هب  وا  تفرعم 
هک یعون  هب  دناوخیم ، هیثرم  و  هحفص 66 ]  ] تفریم عیقب  هب  هزور  همه  مالسلااهیلع  نینبلاما  نیعلا : راصبا  رد  يوامـس  يهمالع  يهتـشون 
زین درکیم . كاپ  لامتـسد  اب  ار  دوخ  ياهکـشا  داتفایم و  هیرگ  هب  مالـسلااهیلع  نینبلاما  يهیرگ  هلان و  زا  بلق -  تواسق  نآ  اـب  ناورم - 

نینبلاما کـیو  ینوعدـت  ـال  دورـس : ار  تاـیبا  نیا  دـناهدادیم ، تیلـست  يو  هب  هدرک و  باـطخ  نینبلاما  ناونع  اـب  ار  وا  اـهنز  هک  یماـگنه 
نیتولا عطقب  توملا  اولـصاو  دق  یبرلا  روسن  لثم  ۀعبرأ  نینب  نم  تحبـصأ و ال  مویلا  مهب و  یعدا  یل  نونب  تناک  نیرعلا  ثویلب  ینیرکذـت 

ارم رگید  هنیدم ، نانز  يا  ینعی  نیدیلا  عوطقم  اسابع  نأب  اوربخأ  امکأ  يرعش  تیل  ای  نیعط  اعیرص  اوسمأ  مهلکف  مهئالشأ  ناصرخلا  عزانت 
نم يارب  رگید  نونکا  یلو  دـنتفگیم ، منینبلاما  اـهنآ  ببـس  هب  هک  دوـب  ینادـنزرف  ارم  دـینادن ، يراکـش  ناریـش  رداـم  دـیناوخن و  نینبلاما 

ار اهنآ  ندرگ  گر  دنداد و  رارق  ریت  فدـه  ار  اهنآ  هک  متـشاد  يراکـش  زاب  راهچ  نم  يرآ ، ماهداد . تسد  زا  ار  همه  هدـنامن و  يدـنزرف 
اب اهنآ  يهمه  هک  دندرب  نایاپ  هب  ار  زور  یلاح  رد  دندرک و  یـشالتم  مه  زا  ار  اهنآ  يهبیط  نادبا  دوخ  ياههزین  اب  نانمـشد  دندومن و  عطق 

مـشاهینب رمق  مدـنزرف  ياهتـسد  هک  تسا  تسرد  ربخ  نیا  ایآ  متـسنادیم  شاک  يا  دـندوب . هداتفا  كاـخ  يور  رب  كاـچ  كاـچ  دـسج 
نآز متشاد  اهرسپ  نم  نوچ  دنتفگ ، نینبلاما  ارم  منیرق  ایند  تنحم  اب  نم  هک  منینبلاما  رگد  اناج  ناوخم  دندرک !؟ ادج  نت  زا  ار  مالسلاهیلع 

نینبلاما ارم  منیبم  ناطلس  هن  نادنزرف ، هن  متـسرپ  لابیب و  زورما  یلو  منیمی  زا  راسی و  زا  يدندب  نابات  هام  نوچ  یکی  ره  ناناوج  منید  هاش 
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رفعج نامثع و  هللادـبع و  مان  هب  منیبج  راسخر و  هب  یلیـس  منز  نانیبج  هم  نآ  مروآ  رطاخ  هب  منینزان  نینب  زا  داـی  منک  دـناوخ  هک  سک  ره 
ینبا نأ  تئبن  هحفـص 67 ]  ] دبل يذ  ثیل  لک  ردـیح  ءانبأ  نم  هارو  دـقنلا و  ریهامج  یلع  رک  سابعلا  يأر  نم  ای  منیمث  رد  نآ  سابع  رگد 

نیا نومضم  لصاح  دحأ  کنم  یند  امل  کیدی  یف  کفیس  ناک  ول  دمعلا  برض  هسأرب  لام  یلبش و  یلع  یلیو  دی  عوطقم  هسأرب  بیـصا 
، راوردپ رارک ، ردیح  دنزرف  نآ  تسا و  لاتق  رد  نمـشد  اب  هک  ياهدید  ار  سابع ، مزیزع ، دـنزرف  هک  یـسک  يا  ناه  هکنآ : زوسناج  تایبا 

ربخ نم  هب  هک  هآ  دننکیم ، مزر  يو  نوماریپ  رد  دنتـسه ، يراکـش  ریـش  ریظن  کی  ره  هک  یـضترم ، یلع  رگید  نادنزرف  دـنکیم و  هلمح 
هچ دـمآ و  مرـس  رب  هچ  نم ! رب  ياو  يا  تسا . هتـشادن  ندـب  رد  تسد  هک  یلاح  رد  دـندز  نهآ  دومع  سابع  مدـنزرف  رـس  رب  هک  دـناهداد 
نب لضف  دوش !؟ کـیدزن  يو  هب  هک  دوب  تأرج  ار  سک  مادـک  تشاد ، نت  رد  تسد  ساـبع  مدـنزرف  رگا  دیـسر !؟ منادـنزرف  رب  یتبیـصم 

رد ار  لـیذ  يهیثرم  تسا ، مشاـهینب  رمق  راـبت  زا  هک  زین ، مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نب  ساـبع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  لـضف  نب  دـمحم 
یلوی و ال أمظ و ال  یلع  هیمحی  نیسحلا و  یمحی  فطتخی  موقلا  ماه  ءالبرکب و  هفقوم  سابعلل  رکذأل  ینا  تسا : هدورـس  دوخ  دج  گوس 

فلخ هلاعفأ  هل  عاضأ  ام  هتلیضف و  تنابأ  دهشم  هب  مرکا  فرشلا  لضفلا و  هیلع  نیسحلا  عم  هدهشمک  اموی  ادهـشم  يرأ  فلتخیف و ال  ینثی 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  حدم  رد  هر »  » یلح رفعج  دیـس  موحرم  مالـسلامهیلع  تیب  لها  گرزب  رعاش  تسا  هدورـس  ابیز  هچ  و  [ . 120]
تـسبع مدمدی  هظفل و  مجعی  نا  ریغ  مغیـض  محقت  الا  مهعار  ام  ملعم  عیاقولا  یف  وه  لساب  نم  ۀیما  شویج  یلع  باذـعلا  عقو  مالـسلاهیلع :

لطب مطحی  سوؤرلل و  دـصحی  طاسوألا  یف  صاغ  لامـشلا و  یلع  نیمیلا  بلق  مسبتم  کحاض  مهیف  سابعلا  توملا و  فوخ  موقلا  هوجو 
هفک یف  مدـکم  هیبأ  اـیلع  نم  نیأ  مأ  ۀـعیبر  هنم  نیأ  ۀـنیعظلا  یماـح  هحفـص 68 ]  ] مغرت ۀلالـضلا  ینب  فونا  اـهیف  ۀعاجـش  هیبأ  نم  ثروت 
ملف لوصی  نأب  مهی  ادغف  مسحأل  نهدح  نم  هماسح  هنا و  تاقهرملا و  هیدی  تمسح  مذخملا  ماسحلا  ینمیلا  هفکب  هلقی و  ءاقـسلا  يرـسیلا 

هب نیبراشلل  هتیلف  یمقلعلا  بنجب  يوه  معـشقلا و  بیـصا  اذا  تاغبلا  نمأ  هشطب  رذـحی  ناک  نم  يدرلا  نمأ  ملقتت  هرافظأ  ذا  ثیللاـک  قطی 
[ . 121  ] مقلعلا نادی 

تسا هدورس  شوخ  هچ  رعاش  تیمک 

لـضفلاوبا و  ینعی : [ . 122  ] مامغلا بوص  نیبراشلا  مرکأ  هولتق  ذا  ءاـیعدألا  لـتق  ماقـسأ  نم  سوفنلا  ءافـش  ولحلا  مهرکذ  نا  لـضفلاوبأ  و 
ار وا  هک  یماـگنه  نآ  رد  تشک  ار  ناـگدازانز  هک  نآ  تسا . يدـنمدرد  ره  درد  يافـش  اـهنآ  نیریـش  داـی  هک  دوب ) نادرمناوج  زا  یکی  )

. دیماشآ ناراب  بآ  زا  هک  یسک  نیرتراوگرزب  و  دنتشک ،

تسا هدورس  نینچ  یلع  نب  سابع  يهرابرد  رگید  يرعاش 

ءیـش و هینثی  هاساو ال  نم  ءامدـلاب و  جرـضملا  لضفلاوبأ  یلع  هدـلاو  نبا  هوخأ و  ءالبرکب  نیـسحلا  یکبأ  یتف  هیلع  یکبی  نأ  سانلا  قحأ 
نیسح شتداهش )  ) هک تسا  یناوج  نآ  دنیرگب  وا  رب  مدرم  تسا  راوازس  هک  یـسک  نیرتهتـسیاش  ینعی : [ . 123  ] ءامب شطع  یلع  هل  داج 

. تشگ هتشغآ  نوخ  هب  دوب و  لضفلاوبا  نامه  هک  مالسلاهیلع  یلع  شردپ  دنزرف  ردارب و  ینعی  تخادنا . هیرگ  هب  البرک  رد  ار  مالسلاهیلع 
و دروخن ) بآ   ) دوب بآ  يهنـشت  دوخ  هکنیا  اب  و  ددرگ ، تاساوم ) نیا  رد   ) وا ریگولج  تسناوتن  يزیچ  درک و  تاساوم  وا  اب  هک  یـسک  و 

هحفص 69] . ] درک مرک  ترضح  نآ  هب 

تشگرب هنشت  داهن و  اپ  ایرد  هب 
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رسپ رگید  منینبیب ، ما  نم  سپ  نیا  زا  نینبلاما  دییوگن  ارم  اهنز ! مرادن  رسپ  رگید  رت ، يهدید  هب  دیوگ  رپیب  غرم  وچ  دلان  رطـضم  نینبلاما 
البرک تشد  هب  زورفا  شتآ  مناج  هب  مهآ  هدش  زور  بش و  مسابع  رهب  ملانب  دییامن  يرای  ماهلان  هآ و  هب  دـیناوخم  رگید  نینبلاما  ارم  مرادـن 
بسک بآ و  زا  تشذگ  تسب  بل  بآ  زا  دوب ، هنشت  شنیـسح  تشگرب  هنـشت  داهن و  اپ  ایرد  هب  منیـسح  ياقـس  دوب  مدینـش  منیبج  هم  نآ 

ادج هکنآ  مدینش  [ . 124  ] دش ملق  شتسد  ایقـشا  تسد  هب  دش  میخ  يوس  رب  نوچ  ناتـسلخن  درک ز  ور  بآ  اب  اههمیخ  يوس  هب  درک  وربآ 
تـشگ هدرمژپ  دش و  نازخ  نمچ  ساملا  زا  هدیـسر  شگندخ  تسار  مشچ  هب  سانـشن  قح  موق  ملظ  رثا  رب  تسد ، ود  سابع  تماق  دـش ز 

هحفص 72]  ] سای لگ  نوچ 

( نیموصعم يهمئا  زا   ) مشاهینب رمق  ناردارب 

هراشا

مزال مالسلااهیلع ، نینبلاماشراوگرزب  رـسمه  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یناگدنز  اب  یلامجا  ییانـشآ  زا  سپ 
نیسح میظع  ماما  یناگدنز  زا  يرـصتخم  و  ناهج ، نایعیـش  مود  ماما  مالـسلاهیلع ، یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  یناگدنز  زا  یلمجم  تسا 

نا ام  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا   » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  میروایب . لصف  نیا  رد  زین  ار  مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب 
...« ینوفلخت فیک  هللا  اوقتاف  ضوحلا ، یلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  یترتع  یتیب  لـهأ  هللا و  باـتک  اـمه  يدـعب و  اولـضت  نل  اـمهب  متکـسمت 
ادخ باتک  ود ، نآ  دش . دیهاوخن  هارمگ  هاگ  چیه  دینز  گنچ  ود  نآ  هب  هچنانچ  مراذگیم ، یقاب  لیقث  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  [ . 125]

دیـسرتب و ادـخ  زا  سپ  دـندرگ . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دـنوشیمن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  هک  دنتـسه ، نم  ترتع  تیب و  لها  و 
ربتعم و ياهدنس  هب  هک  تسا  یعطق  ملسم و  ثیداحا  زا  نیلقث  ثیدح  درک . دیهاوخ  لمع  ود  نیا  اب  هنوگچ  نم  زا  سپ  هک  دیـشاب  بقارم 

هدافتـسا بلطم  دـنچ  نآ  لاثما  ثیدـح و  نیا  زا  دـنراد . قاـفتا  فارتعا و  نآ  تحـص  هب  ینـس  هعیـش و  هدـش و  تیاور  یفلتخم  تاراـبع 
ینامز چـیه  ینعی  دـنام ، دـنهاوخ  یقاب  تمایق  ات  زین  ربمغیپ  ترتع  دـنامیم  یقاب  مدرم  نیب  رد  تمایق  ات  نآرق  هک  هنوگ  نامه  . 1 دوشیم :

یملع و تاجایتحا  مامت  گرزب  تناما  ود  نیا  يهلیسو  هب  مالسا  ربمغیپ  . 2 ددرگیمن . یلاخ  یقیقح  ربهر  موصعم و  ماـما  دوجو  زا  نیمز 
ربتعم ار  ناشلامعا  لاوقا و  هدرک و  یفرعم  نیملـسم  هب  شناد  ملع و  عجرم  ناونع  هب  ار  شتیب  لها  نیمأـت و  ار  نیملـسم  هحفص 73 ]  ] ینید
داشرا ار  شدوخ  دنک و  ضارعا  تیب  لها  مولع  زا  درادن  قح  یناملـسم  چیه  دنوش و  ادج  مه  زا  دیابن  تیب  لها  نآرق و  . 3 تسا . هتسناد 

رد قح  هشیمه  دنوشیمن و  هارمگ  دنیوج  کسمت  نانآ  لاوقا  هب  دـننک و  تعاطا  تیبلها  زا  رگا  مدرم  . 4 درامش . زاینیب  نانآ  تیاده  و 
دوشیمن عقاو  تلالـض  رد  دـیامن  يوریپ  اهنآ  زا  سک  ره  تسا و  دوجوم  تیب  لها  دزن  رد  مدرم  ینید  تاجایتحا  عیمج  . 5 تساهنآ . دزن 

لها زا  دارم  هک : دوشیم  مولعم  هنیرق  نیمه  يهطساو  هب  دنموصعم و  هابتشا  اطخ و  زا  تیب  لها  ینعی  ددرگیم . لیان  یقیقح  تداعس  هب  و 
لماک نید  مولع  تهج  زا  هک  دنشابیم  ینیعم  دارفا  هکلب  تسین . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دالوا  ناشیوخ و  مامت  ترتع ، تیب و 
هدزای بلاطیبا و  نب  یلع  زا  دـنترابع  اهنآ  و  دـنیاراد ، ار  يربهر  تیحالـص  درادـن و  هار  ناـشدوجو  تحاـس  رد  نایـصع  اـطخ و  هدوب و 
باـب زا  تسا . هدـش  ریـسفت  ینعم  نیمه  هب  زین  تیاور  رد  هچناـنچ  دـندش . بوـصنم  تماـما  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  [ 126  ] شدنزرف

؟ دـننایک تسا  بجاو  اهنآ  نتـشاد  تسود  هک  وت  ناشیوخ  متفگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  دـیوگیم  سابعنبا  هنومن :
شدوخ بلص  رد  ار  يربمغیپ  ره  يهیرذ  ادخ  دومرف : ربمغیپ  دیوگیم : رباج  [ . 127  ] مالسلامهیلع نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دومرف :

هدش رکذ  ثیدح  هماع 39  تایاور  رد  نیلقث ، هب  کسمت  بوجو  رب  [ . 128  ] داد رارق  مالسلاهیلع  یلع  بلص  رد  ارم  يهیرذ  یلو  داد  رارق 
[ . 129  ] ثیدح زین 82  هعیش ) ینعی   ) هصاخ تایاور  رد  تسا و 
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یبتجم نسح  ماما 

همطاف ترـضح  هحفـص 74 ]  ] زا مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نادـنزرف  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  شردارب  مالـسلاهیلع و  یبتجم  نسح  ماـما 
نسح و هک  دومرفیم  اهراب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دنتـسه . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رتخد  مالـسلااهیلع 

نسح دیتسه و  نم  نادنزرف  امش  : » دومرفیم دوخ  نادنزرف  ریاس  هب  مالـسلاهیلع  یلع  مالک ، نیمه  تمرح  ساپ  هب  دننم و  نادنزرف  نیـسح 
هام دنچ  لاس و  تفه  و  [ 131  ] دش دلوتم  هنیدم  رد  ترجه  موس  لاس  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  [ . 130 « ] دنیادخ ربمغیپ  نادنزرف  نیسح  و 

اب هک  زین ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  تلحر  زا  سپ  درب . رـس  هب  ترـضح  نآ  رهم  شوغآ  رد  دومن و  كرد  ار  دوـخ  دـج 
نسح ماما  تفرگ . رارق  دوخ  راوگرزب  ردپ  تیبرت  تحت  تشادن ، هلصاف  رتشیب  هام  شش  ات  زور  لهچ  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تلحر 

تفالخ ماـقم  تسخن  يو  دیـسر . تماـما  هب  ترـضح ، نآ  تیـصو  قبط  ادـخ و  رما  هب  دوخ ، راوگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  مالـسلاهیلع 
یلع تخسرس  نمشد  هک  هیواعم ، تدم  نیارد  تخادرپ . نیملسم  روما  يهرادا  هب  هام  شـش  هب  کیدزن  تشاد و  تسد  رد  زین  ار  يرهاظ 

حیرـص يوعد  هب  اریخا  موس و  يهفیلخ  یهاوخنوخ  ماـن  هب  ادـتبا  رد  دـیدیم و  ار  تفـالخ  باوخ  اـهلاس  دوب و  وا  نادـناخ  مالـسلاهیلع و 
نارادرس رگید  يوس  زا  درک و  زاغآ  ار  گنج  دیشک و  رگـشل  دوب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تفالخ  رقم  هک  قارع  هب  دوب ، هدیگنج  تفالخ 

رد [ . 132  ] دیناروش ترضح  نآ  رب  ار  نایرگشل  دومن و  اوغا  هدنبیرف  ياهدیون  فازگ و  ياهلوپ  اب  اجیردت  ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  هاپس 
هرابود هیواعم ، تشذگرد  زا  سپ  هکنیا  طرش  هب   ) یطیارش اب  ار  يرهاظ  تفالخ  هدش و  سب ) شتآ   ) حلص هب  روبجم  ترضح  نآ  هجیتن ،

نیا هب  هیواعم  [ . 133  ] دومن راذگاو  هیواعم  هب  دنشاب ) نوصم  ضرعت  زا  شنایعیش  نادناخ و  ددرگرب و  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  تفالخ 
اغلا ار  حلص  طیارش  یمسر ، یمومع  ینارنخـس  هحفـص 75 ]  ] کی رد  هدش و  قارع  دراو  سپـس  درک و  هضبق  ار  تموکح  تردـق  بیترت 

تدم مامت  رد  مالسلاهیلع  نسح  ماما  تشاد . اور  ناشیا  نایعیش  تیب و  لها  رب  ار  هجنکش  راشف و  نیرتتخس  زین  نآ  یپ  رد  و  [ 134  ] درک
تـشادن دوخ  يهناخ  لخاد  رد  یتح  یتینما  هنوگ  چیه  درک و  یگدنز  قانتخا  تدش و  تیاهن  رد  دیـشک ، لوط  لاس  هد  هک  دوخ ، تماما 

یگلاس نس 47  رد  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدـعج  مان  هب  دوخ  رـسمه  تسد  هب  هیواعم ، کیرحت  اب  يرجه ، هاـجنپ  لاـس  رد  زین  هرخـألاب  و 
ات تشاد  هاگراب  دبنگ و  يدایز  ياهتدـم  ترـضح  نآ  هاگمارآ  دـش . هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتـسربق  رد  و  [ 135  ] تشگ دیهش  مومـسم و 

دـشابیم يرمق  يرجه  خـیرات 1416  هک  ـالعف  و  هتخاـس ، ناریو  ار  عیقب  يهمئا  هاـگراب  دـبنگ و  هدوـمن  هلمح  راـکتیانج  دوعـس  لآ  هکنیا 
لماک يهنومن  ردپ و  راگدای  یناسنا ، تالامک  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دنرادن . مه  نابهیاس  یتح  عیقب  رد  مالـسلامهیلع  موصعم  ناماما 

دنتشاد ياج  ترضح  نآ  نماد  رد  شردارب  وا و  دوب ، تایح  دیق  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ات  دوب و  دوخ  راوگرزب  دج 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هصاخ ، هماع و  درکیم . راوس  دوخ  شود  رب  ار  ناـنآ  یهاـگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  و 

دننز مایق  هب  تسد  هاوخ  دنشابیم ؛ ماما  نم ، دنزرف  ود  نیا  : » دومرف مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  يهرابرد  هک  دناهدرک  تیاور  ملس  هلآ و 
زا يرایـسب  تایاور  و  نانآ ) اب  یتحلـصم  سب  شتآ  ملاست و  اـی  و  روج ، ياهتردـق  دـض  رب  ماـیق  زا  تسا  هیاـنک  [ ) 136 « ] دننیـشنب هاوخ  و 

هدش دراو  شراوگرزب ، ردپ  زا  دعب  ترضح  نآ  تماما  مالعا  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
. تسا هدمآ  هطوبرم  بتک  رد  هک 

نیسح ماما 

هراشا

هک دشابیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رتخد  مالسلااهیلع  همطاف  زا  مالـسلاهیلع  یلع  مود  دنزرف  ءادهـشلادیس )  ) نیـسح ماما 
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هب مالسلاهیلع ، یبتجم  نسح  ماما  دوخ ، راوگرزب  ردارب  تداهـش  زا  سپ  ترـضح  نآ  تسا . هدش  دلوتم  هنیدم  رد  يرجه  مراهچ  لاس  رد 
هب ار ، تدم  نیا  مامت  درک و  تماما  لاس  هد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  [ . 137  ] دیسر هحفص 76 ]  ] تماما هب  يو ، تیـصو  قبط  ادخ و  رما 

تسیزیم لاوحا  نیرتراوگان  طیارش و  نیرتتخس  رد  شترضح  دنارذگ . هیواعم  تفالخ  نارود  رد  نآ ، رخآ  هام  شش  ابیرقت )  ) يانثتسا
هداد و تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  ینید  نیناوق  تاررقم و  هکنیا  زا  هتـشذگ  اریز  درکیم ، دادـیب  يو  رـصع  رد  یگنهرف  یـسایس و  قاـنتخا  و 

يارب یتصرف  چیه  زا  وا  نارایتسد  هیواعم و  هکنیا  زا  هتشذگ  و  دوب ، هدش  لوسر  ادخ و  نیمارف  نیزگیاج  هماکدوخ  تموکح  ياههتساوخ 
ددص رد  هیواعم  دـندرکیمن ، غیرد  مالـسلامهیلع  یلع  لآ  یلع و  مان  ندومن  وحم  ناشنایعیـش و  تیب و  لها  ندرب  نایم  زا  ندرک و  دروخ 

دونشخ رما  نیا  زا  دیزی ، يراب  دنبیب و  يهطساو  هب  هدازآ ، مدرم  زا  یهورگ  نوچ  دوب و  هدمآرب  دیزی ، دوخ ، دنزرف  تفالخ  ساسا  تیبثت 
مالسلاهیلع نیـسح  ماما  دوب . هدز  تسد  يرتهزات  رتشیب و  ياهیریگتخـس  هب  تفلاخم ، هنوگ  ره  روهظ  زا  يریگولج  يارب  هیواعم  دندوبن ،

يو نارایتسد  هیواعم و  يهیحان  زا  یحور  رازآ  هجنکش و  هنوگ  ره  رب  دوب و  کیرات  راگزور  نیا  تاقشم  لمحت و  هب  روبجم  هاوخان  هاوخ 
يرجه تصـش  لاس  طساوا  رد  دسر . ارف  دوب  هدز  مقر  يو  يارب  لزا  زا  یهلا  يهغلاب  تیـشم  هک  یمایق  يارب  دعاسم  نامز  ات  درکیم  ربص 
تراما تنطلس و  دننام  مهم  ياهراک  رد  هک  دوب  یبرع  تنس  کی  تعیب ، [ . 138  ] تسشن ردپ  ياج  هب  دیزی  شرسپ  تشذگرد و  هیواعم 

دندادیم و تعیب  تسد  يو  هب  شیوخ ، ریما  ای  ناطلس  زا  تعاطا  تقفاوم و  يهناشن  هب  موق ، ناسانـشرس  هژیوب  ناتـسدریز و  دشیم . ارجا 
رد تشگیم . بوسحم  ملـسم  یمرج  یعطق ، دوهع  زا  فلخت  دـننام  دـشیم و  هدرمـش  گنن  راع و  تعیب ، زا  دـعب  يو ، اب  نانآ  تفلاـخم 

رابتعا تفاییم ، ماجنا  رابجا  نودب  رایتخا و  اب  هک  ییاج  رد  ینعی  هلمجلا ، یف  تعیب ، زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يهریس 
ترـضح نآ  هب  هدـشن و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لاـح  ضرعتم  یلو  دوب ، هتفرگ  تعیب  دـیزی  يارب  موق ، فیراـعم  زا  زین ، هیواـعم  تشاد .

زابرس يو  اب  تعیب  زا  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  رگا  هک  [ 139  ] دوب هحفص 77 ]  ] هدرک تیصو  دیزی  هب  یتح  دوب و  هدومنن  تعیب  فیلکت 
تیبوبحم زا  هک  یتخانش  اب  هدرک و  یسراو  الماک  ار  هلئسم  يور  تشپ و  اریز  دنارذگب ، ضامغا  توکس و  هب  ار  نآ  دنکن و  يریگیپ  دنز 

یلو تسنادیم . ار  رما  نیا  میخو  بقاوع  تشاد ، دـیزی ، شدـنزرف ، يرـسکبس  یماخ و  مالـسلااهیلع و  ارهز  دـنزرف  یگتخپ  تداـشر و  و 
داد روتسد  هنیدم  یلاو  هب  گنردیب  ردپ  تشذگرد  زا  سپ  هدرک و  شومارف  ار  ردپ  تیصو  تشاد ، هک  یکابیب  ینیبدوخ و  رثا  رد  دیزی 
ماما هب  ار  دیزی  نامرف  هنیدم  یلاو  هک  ینامز  [ . 140 ! ] دتسرف ماش  هب  ار  شرس  هنرگو  دریگ  تعیب  يو  يارب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  هک 

اب هنابـش  دعب  يدـنچ  تفرگ و  تلهم  یلاو  زا  هیـضق  فارطا  رد  رکفت  يارب  یلاجم  ناونع  هب  ترـضح  نآ  درک ، غالبا  مالـسلاهیلع  نیـسح 
بجر و هاـم  رخاوا   ) دـش هدـنهانپ  دوشیم ، هدرمـش  نما  یلحم  مالـسا  رد  هک  ادـخ ، مرح  هب  دومرف و  تکرح  هکم  يوس  هب  دوخ  نادـناخ 

ربخ نیا  درب و  رـس  هب  یگدنهانپ  لاح  رد  هکم  رهـش  رد  هام  راهچ  ابیرقت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يرجه .) تصـش  لاس  نابعـش  هام  لیاوا 
دندوب روخلد  هیواعم  نارود  ياهیرگدادیب  زا  هک  مدرم  زا  يرایسب  يوس  کی  زا  تدم ، نیا  رد  دش . رشتنم  یمالسا  دالب  راطقا  رد  اجیردت 

زا اههمان  لیس  يوس  کی  زا  دندرکیم و  يدردمه  راهظا  هتشاد و  هدوارم  ترـضح  نآ  اب  دوب ، هدوزفا  ناشیتیاضران  رب  زین  دیزی  تفالخ  و 
رد ار  مدرم  يربهر  ییاوشیپ و  هتفر و  قارع  هب  هک  دنتساوخیم  ترضح  نآ  زا  دشیم و  ریزارس  هکم  رهـش  هب  هفوک  رهـشزا  هژیوب  قارع و 

همادا هکم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تماقا  دوب . كانرطخ  دیزی  يارب  نایرج  نیا  هتبلا  و  دریگ ، تسد  هب  متـس  دادیب و  نتخادنارب  قیرط 
يهحوبحب رد  دنتشگ . جح  لمع  ماجنا  يایهم  هدش و  هکم  دراو  هتسد  هتسد  هورگ و  هورگ  ناهج  ناناملـسم  دیـسر و  جح  مسوم  ات  تشاد 

یحالس اب  دنراد  تیرومأم  دناهدش و  هکم  دراو  جاجح  يز  رد  زین  دیزی  ناسک  زا  یعمج  هک  درک  ادیپ  عالطا  ترـضح  نآ  مدرم ، عامتجا 
ادخ يهناخ  تمرح  راک  نیا  اب  و  [ 141  ] دنناسر لتق  هب  جح  لامعا  يانثا  هحفص 78 ]  ] رد ار  ترضح  نآ  دناهتسب  مارحا  سابل  ریز  رد  هک 

رد تفرگ و  تکرح  هب  میمـصت  هتخاـس  فـفخم  ار  دوـخ  لـمع  ترـضح ، نآ  دننکـشب . شیوـخ ، دـیلپ  عماـطم  هب  ندیـسر  تهج  رد  ار ،
يوس هب  تمیزع  رب  ینبم  شیوخ  میمـصت  درک و  داریا  یهاتوک  ینارنخـس  هداتـسیا  اپب  مدرم  زا  یهوبنا  هورگ  ناـیم  رد  تکرح ، يهناتـسآ 

نیا رد  هک  درک  دادمتـسا  ناناملـسم  زا  و  دومرف ، دزـشوگ  ار  دوخ  تداهـش  ماما  هاـتوک ، ینارنخـس  نیا  رد  [ . 142  ] دومن مـالعا  ار  قارع 
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. دش قارع  راپـسهر  دوخ  نارای  زا  یهورگ  نادناخ و  اب  زین  زور  نآ  يادرفو  دنرذگب  ادخ  هار  رد  شیوخ  ناج  زا  دنیامن و  شیرای  فدـه 
يورین دش و  دهاوخ  هتـشک  هک  تسنادیم  زین  یبوخب  دـنکن و  تعیب  دـیلپ  دـیزی  اب  هک  دوب  هتفرگ  یعطق  میمـصت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

زا ار  وا  دشیم ، دییأت  قارع  لها  هصاخ  مدرم و  یگدارایب  يرکف و  طاطحنا  یمومع و  داسف  اب  هک  هیماینب ، كانتشهد  فرگش و  یگنج 
رکذـت ار  تضهن  تکرح و  نیا  رطخ  هتفرگ و  يو  رب  ار  هار  رـس  یهاوخریخ  ناونع  هب  فیراعم  زا  یعمج  ورنیا ، زا  دروآ . دـهاوخرد  ياپ 

مور و اج  ره  هب  هک  منادیم  میامنیمن و  اضما  ار  دادیب  ملظ و  تموکح  منکیمن و  تعیب  نم  : » دومرف خساپ  رد  ترـضح  نآ  یلو  دنداد ،
نم نوخ  نتخیر  اـب  هک  تسادـخ  يهناـخ  تمرح  تیاـعر  يارب  میوـگیم  كرت  ار  هکم  هکنیا  تشک و  دـنهاوخ  ارم  مشاـب ، اـجک  ره  رد 

، تشاد هلـصاف  هفوک  ات  هار  زور  دنچ  زونه  هک  هار ، يانثا  رد  تفرگ . شیپ  رد  ار  هفوک  هار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  [ . 143 « ] دوشن کته 
هتشک و دوب ، يو  يدج  رادفرط  هک  رهـش  فیراعم  زا  رفن  کی  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهدنیامن  هفوک  رد  دیزی  یلاو  هک  تفای  ربخ 

نیسح ماما  يهدنیامن  [ 144  ] دناهدیـشک نیمز  رب  هفوک  رازاب  هچوک و  رد  ار  ود  نآ  دـسج  هتـسب  ناشیاپ  نامـسیر و  يو  روتـسد  هب  سپس 
زا هک  یناه ، هحفص 79 ]  ] اب ار  ملسم  هک  ینامز  دوب . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يومع  رـسپ  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  هفوک ، رد  مالـسلاهیلع 

راظتنا رد  نمـشد  رامـش  زا  نوریب  هاپـس  هدمآرد و  دیدش  تبقارم  تحت  زین  نآ  یحاون  هفوک و  هدناسر و  تداهـش  هب  دوب ، هفوک  فیراعم 
تعیب زا  عانتما  يهمادا  هب  ار  دوخ  عطاق  میمصت  ماما  تشادیمن ، ندش  هتشک  زج  یماجرف  دیزی  اب  تعیب  زا  ندز  نت  دندربیم و  رس  هب  ماما 

نآ البرک ، ماـن  هب  یناـبایب  رد  هفوک ، يرتمولیک  داـتفه  دودـح  رد  [ . 145  ] داد همادا  دوخ  ریـسم  هب  تشاد و  راـهظا  تداهـش  هب  قاـیتشا  و 
نمشد هاپس  رتگنت و  هرصاحم  يهقلح  زور  ره  هزور ، تشه  رصح  نیا  رد  دندمآرد و  دیزی  نایرگـشل  يهرـصاحم  هب  شناسک  ترـضح و 

نایم رد  دـندادیم -  لیکـشت  ار  زیچاـن  يرامـش  تیمک  ثیح  زا  هک  شناـسک -  نادـناخ و  ترـضح و  نآ  زین  هرخـألاب  دـشیم و  رتنوزفا 
عضاوم نتخاس  مکحم  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زور  دنچ  نیا  رد  [ . 146  ] دنتفرگ رارق  یگنج  درم  رفن  رازه  یس  زا  لکـشتم  ياههقلح 

رد دومرف و  راضحا  ار  دوخ  ناـهارمه  مومع  هنابـش  هک ، هنوگ  نیدـب  دز . دوخ  هاپـس  يزاـسکاپ  هیفـصت و  هب  تسد  انمـض  هتخادرپ و  دوخ 
نم دنرادن ؛ راک  نم  زج  یسک  اب  زین  نانیا  میرادن و  شیپ  رد  یهار  تداهـش  گرم و  زج  ام  : » هک تشاد  راهظا  یهاتوک  ینارنخـس  نمض 

«. دناهرب كانلوه  يهطرو  نیا  زا  ار  دوخ  ناج  هدومن  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  دناوتیم  دـهاوخب  هک  ره  متـشادرب ، امـش  زا  ار  دوخ  تعیب 
زج دندش و  هدـنکارپ  دـندوب  هدـمآ  ماما  لابند  هب  يدام  دـصاقم  يارب  هک  ناهارمه  رثکا  دـندرک و  شوماخ  ار  اهغارچ  دومرف : نآ  زا  سپ 
راب مالـسلاهیلع  ماما  دنامن . رـضحم  رد  یـسک  مشاهینب  زا  ياهدع  و  ماما ) نارای  زا  نت  لهچ  هب  کیدزن   ) قح ناگتفیـش  زا  یمک  تعامج 
نیا : » تشاد راـهظا  دوـخ  نادـنواشیوخ  ناراـی و  هـب  باـطخ  دروآرد و  شیاـمزآ  ماـقم  هـب  ار  ناـنآ  و  درک ، عـمج  ار  ناگدـنامزاب  رگید 

ره راب ، نیا  یلو  دهد .» تاجن  رطخ  زا  ار  دوخ  هدرک و  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  دناوتیم  امش  زا  کی  ره  دنراد ؛ راک  نم  اب  اهنت  نانمشد ،
زا تسد  تفات و  میهاوخن  يور  ینآ  ياوشیپ  وت  هک  قح  هار  زا  زگره  ام  هک  دـنداد  خـساپ  فلتخم ، ریباعت  هب  ماما ، يافواب  ناراـی  زا  کـی 
[ . 147  ] دومن میهاوخ  عافد  وت  میرح  زا  میراد  هحفص 80 ]  ] تسد هب  ریـشمش  يهضبق  نت و  رد  قمر  ات  تشادرب و  میهاوخن  وت  كاپ  نماد 

ار بش  ترضح  نآ  دیسر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  نمـشد  بناج  زا  گنج »! ای  تعیب ، ای   » راطخا نیرخآ  مرحم ، هام  مهن  زور  رـصع 
اب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يرجه ، کی  تصـش و  لاـس  مرحم  مهد  زور  [ . 148 . ] دـش ادرف  گنج  ممـصم  تفرگ و  تلهم  تدابع  يارب 
رد رفن  دنچ  یس و  هدوب ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  قباس  ناهارمه  زا  ناشیا  رفن  لهچ  هک  رفن  دون  زا  رتمک  هتفر  مه  يور   ) دوخ مک  تیعمج 

نادنزرف زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یمشاه  نادنواشیوخ  زین  یقبام  هتسویپ و  مالسلاهیلع  ماما  هاپس  هب  نمـشد  رگـشل  زا  گنج  زور  بش و 
نیتسخن اب  دندومن و  ییارآ  فص  نمـشد  نارکیب  رگـشل  ربارب  رد  دـندوب ) يو  ناگدازومع  ناگداز و  رهاوخ  ناگدازردارب و  ناردارب و  و 

ناناوج ریاس  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  دندیگنج و  رصع  ات  دادماب  زا  زور  نآ  تشگ . زاغآ  گنج  دش ، باترپ  نمشد  يودرا  زا  هک  يریت 
اـضعب مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  لاسدرخ  نادـنزرف  یتسیاب  ناگدـش ، هتـشک  نایم  رد   ) دـندش دیهـش  رفن  نیرخآ  ات  يو  نارای  یمـشاه و 

ماما يارـسمرح  گنج ، يهمتاخ  زا  سپ  نمـشد  رگـشل  [ . 149 ( ] تشادـن رود  رظن  زا  دـناهدوب ، ددـعتم  هک  زین  ار  ترـضح  نآ  راوخریش 
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، نایرع تخل و  ار  ناشیا  ياهندب  هدیرب و  زین  ار  ادهش  ياهرس  دندز و  شتآ  ار  يو  هاگرخ  همیخ و  دندرک ، تراغ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هفوک يوس  هب  ادهش  ياهرـس  اب  دندوب  هانپیب  نارتخد  نانز و  اعون  هک  ار  مرح  لها  سپـس  دنتخادنا . نیمز  رب  دنراپـسب ، كاخ  هب  هکنآیب 

: نانآ سأر  رد  هک  دوبن  شیب  دنچ  ینت  روکذ ، سنج  زا  ناریـسا ، نایم  رد   ) دندرب دیزی  شیپ  قشمد  يوس  هب  زین  هفوک  زا  دـنداد و  تکرح 
تخس یهلا  تحلصم  هب  تشاد و  رارق  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مراهچ  ماما  ینعی  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهلاس  ود  تسیب و  دنزرف 

هک مود  ماما  دـنزرف  ینثم  نسح  رگید : و  دـشاب ، مجنپ  ماما  هک  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دـمحم  يو  يهلاس  راهچ  دـنزرف  رگید : و  دوب ، راـمیب 
دنتفای قمر  نیرخآ  رد  زین  ار  وا  دوب ؛ هداتفا  ناگتـشک  نایم  رد  هدروخ و  يراک  مخز  گنج  نایم  رد  دوب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  داـماد 

لها نارتخد  نانز و  يریسا  البرک ، يهعقاو  هحفص 81 ] (. ] دندرب هفوک  هب  ناریسا  هارمه  دندیربن و  رس  نارادرـس  زا  یکی  تعافـش  هب  یلو 
يربـک بنیز  ترـضح  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رتـخد  هک  ییاهینارنخـس  هژیوـب  و  ناـشیا ، ندـینادرگ  رهـش  هب  رهـش  مالـسلامهیلع و  تیب 

ار هیواعم  يهلاس  نیدنچ  تاغیلبت  درک و  اوسر  ار  هیماینب  دندومن ، ماش  هفوک و  رد  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  مراهچ  ماما  مالسلااهیلع و 
هک دوب  يرثؤم  لماع  البرک  يهعقاو  تسج . يرازیب  ماع  ءالم  رد  دوخ  نیرومأم  لمع  زا  دیزی  هک  دیـشک  ییاج  هب  راک  تخادـنا و  راک  زا 

ییاهـشروش تابالقنا و  زین  نآ  لجعم  راثآ  زا  تخاس و  رتراوتـسا  ار  هعیـش  يهشیر  تخادنارب و  ار  هیماینب  تموکح  دوخ  لجؤم  ریثأت  اب 
هتـسج تکرـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لتق  رد  هک  یناسک  نآ ، رثا  رب  تشاد و  همادا  لاس  هدزاود  اـت  نینوخ  ياـهگنج  هارمه  هب  هک  دوب 

یلاوحا عاضوا و  دنک و  تقد  دیزی  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  تایح  خیرات  رد  سک  ره  دندش . یهلا  ماقتنا  غیت  راتفرگ  کی  هب  کی  دندوب 
کش دهد ، رارق  قیمع  عماج و  لیلحت  هیزجت و  یـسررب و  دروم  نآ ، یخیرات  ياههشیر  هب  تیانع  اب  مالـسا  ناهج  رب  رـصع  نآ  رد  هک  ار 
تعیب و  دوب ، تداهش  هب  نداد  نت  نامه  نآ ، تشادن و  دوجو  رتشیب  هار  کی  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربارب  رد  زور ، نآ  هک  درک  دهاوخن 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  يارب  تشادن ، مالسا  ینلع  ندرک  لامیاپ  و  روج ، يهطلس  تیعورشم  ياضما  زج  ياهجیتن  هک  دیزی ، نوچ  يدرف  اب 
تمرح دـندرکیم و  نید  يهفافل  رد  دـندرکیم  هچنآ  اما  دنتـشاد ، تفلاخم  ینید  تاررقم  اب  دـنچ  ره  دـیزی ، فالـسا  اریز  دوبن . رودـقم 

، دوبن لئاق  نآ  تاررقم  مالسا و  نییآ  يارب  یمارتحا  هنوگ  چیه  زین  رهاظ  رد  دیزی  یلو  دنتـشادیم ، هگن  ار  ینید  تاسدقم  ماکحا و  رهاظ 
ثداوح نیرـسفم  زا  یخرب  نخـس  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  درکیم . رهاظت  یمالـسا  نیناوق  تاسدـقم و  ندرک  لاـمیاپ  هب  هناـکابیب  و 

ار حلص  کلسم  مالسلاهیلع  نسح  ماما  دنتشاد ؛ فلتخم  يهقیلس  ود  مالسلامهیلع » نیسح  ماما  نسح و  ماما   » اوشیپ ود  نیا  هکنیا : رب  ینبم 
هیواعم اب  یگنج  درم  رازه  لهچ  نتشاد  اب  ردارب  نآ  هک  نانچ  دادیم ، حیجرت  ار  گنج  وا  سکع  رب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیدنسپیم و 

نآ هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نیمه  هک  مینیبیم  اریز  اجبان . تسا  ینخـس  تساخرب ! دیزی  گنج  هب  رفن  لهچ  اب  ردارب  نیا  درک و  حلص 
هدرب رـس  هب  هیواعم  اب  لاس  هد  زین  وا  هک   ) مالـسلاهیلع نسح  ماما  شردارب  هیواـعم  تموکح  رد  لاـس  هد  تفرن ، دـیزی  تعیب  راـب  ریز  هنوگ 

دندیگنجیم هیواعم  اب  هحفـص 82 ]  ] مالـسلامهیلع نیـسح  ماما  ای  نسح  ماما  رگا  هک  اقح  دزن و  ینانچنآ  مایق  هب  تسد  درب و  رـس  هب  دوب )
قح هناروزم و  تاغیلبت  يوهایه  رد  نانآ  تیمولظم  دایرف  تشادن و  رب  رد  يدوس  نیرتمک  مالسا  يارب  زین  نانآ  تداهش  دندشیم و  هتشک 

یگداس هب  ار  شیوخ  يوربآ  دیزی  شدنزرف  نوچمه  هدرک و  یفرعم  نینمؤملا  لاخ  یحو و  بتاک  یباحص و  ار  دوخ  هک  هیواعم ، بناجب 
دشکب ناشدوخ  ناسک  تسد  هب  ار  نانآ  تسناوتیم  تشاد ، هک  یگنراگنر  لامع  اب  هیواعم ، نیا ، زا  هتـشذگ  دشیم . مگ  دادیمن ، داب  رب 

[ . 150  ] درک ار  هلماعم  نیمه  زین  موس  يهفیلخ  اب  هکنانچ  دیآرب ! یهاوخنوخ  ماقم  رد  هتسشن و  نانآ  يازع  هب  دوخ  سپس  و 

ردارب اب  لضفلاابا  لاح  نابز 

ردارب يا  میوگ  هچ  نم  تنأش  ردـق و  ماـقم و  زا  مدـیزگرب  نم  ارت  اـهنت ، ناـهج ، ناـبوخ  نیب  مدـیرورپ  لد  رد  وت  رهم  لزا  زور  زا  هک  نم 
ردق نآ  مدـیرورپ  نید  يرای  يارب  زا  نماد  يور  ناج  يهریـش  اب  ارت  مسابع ، تفگیم : مردام  مدـیبع  دـبع  نم  یتسا و  نم  يالوم  هکنآز 
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نکم ناج ، ردارب  يا  ییادگ  رهب  مدمآ  تفطل  هاگرد  رد  رب  مدیرخ  رز  مالغ  نم  يرادجات ، ریما  وت  ارهز  رازلگ  لگ  يا  تفـصو  میوگ ز 
زا تفر  ربص و  بات و  نت  زا  تفر  مدیجم  دـنوادخ  دزن  هیـس  ور  مدرگن  ات  مباوج  نک ، مباوج  ای  مدربن ؛ نذا  هدـب  ای  مدـیماان  دوخ  هگرد  زا 
ور هنیکـس  دزن  رد  زورما  ینک  رگ  مرآ  وت  نالفط  رهب  زا  بآ  هک  ات  هد  یتصخر  مدینـش  تلافطا  يان  زا  شطعلا  ياون  ات  مشوه  لقع و  رس 

داش و ریت ، ممشچ  هب  نمشد  دنز  رگ  مدیـشک  یتسه  زا  تسد  نم  لزا  زور  زا  هکنآز  یکاب  چیه  مرادن  متـسد  ادج  نت  زا  دوش  رگ  مدیفس 
اب لضفلاابا  يارس  مداخ  کلم ، لیخ  لضفلاابا  يانث  نایتاوامس  رکذ  یناهفصا  ریغـص  زا  مدیرفآ  تضهن  وت  قشع  هر  رد  ممایق  زک  مدنلبرس 

يادـگ دـنک  ناهاش  هب  رخف  قیـالخ  گـشر  دـنربیم  ناهـش  هب  رگ  لـضفلاابا  يافـص  اـب  نحـص  مرح و  زا  یتشهب  روح  راـبغ ، دـبور  هژم 
تـسه ییاشگ  هدقع  هک  شهگرد  زا  شکم  اپ  لضفلاابا  يانـشآ  دیدرگن  هک  ره  هار  دربن  قح  هب  یگناگیب  چـیه ز  هحفص 83 ]  ] لضفلاابا
بناـج هب  مرح  زا  شندـمآز  لـضفلاابا  يـالو  شلد  رد  دوب  هک  ره  رـشح  فص  هب  شلد  رب  هار  دربـن  مغ  لـضفلاابا  ياـشگ  هرگ  تسد  هب 

نیسح و یب  دیـشونن  بآ  لضفلاابا  يازگناج  ریـشمش  مد  زا  وج  افج  موق  ناج ز  دربیم  هک  هن  رو  لضفلاابا  ياعدم  دوب  ناور  بآ  نادیم 
افو ساپ  لضفلاابا  يادـخ  اب  لضفلاابا  رجا  ناج  زا  لد  تسد و  نیـسح  هار  هب  تسـش  لضفلاابا  يایح  تمه و  زا  شور  نیا  تسین  بجع 
نآ زا  هآ  لضفلاابا  يازفناج  لعل  دـشن  زاب  الوم  دیـس و  مان  هب  زج  نید  هش  اب  لضفلاابا  يافو  رب  تام  افو  لها  دـندنامب  هک  ناـنچنآ  تشاد 

لـضفلاابا ياسر  تماق  نوخ ، هب  هقرغ  دید  نایع  وچ  نید  هاش  دق  نامک  تشگ  لضفلاابا  ياخا  ای  زوسناج  يهلان  نادیم  هب  دنلب  دش  هک  مد 
هحفص 86]  ] لضفلاابا ياخس  رب  تسا  ریغص )  ) مشچ يزاون  هدنب  قیرط  زا  ناهج  ود  رد 

( ارهز يهمطاف  لسن  زا   ) مشاهینب رمق  نارهاوخ 

يربک بنیز  مشاهینب  يهلیقع 

هراشا

ادخ لوسر  شوگ  هب  زیزع ، دازون  دلوت  ربخ  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  هنیدـم  رد  ترجه  ای 6  لاس 5  لوألا  يدامج  مجنپ  زور  يربک  بنیز 
ارهز يهمطاـف  ترـضح  شرتـخد  لزنم  هب  وا  رادـید  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دیـسر . ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

همطاـف منیبـب .» ار  وا  اـت  رواـیب  میارب  ار  تدازوـن  ناـج ، همطاـف  مرتـخد ، : » دوـمرف مالـسلااهیلع  همطاـف  دوـخ  رتـخد  هب  دـمآ و  مالـسلااهیلع 
هللا یلص  ربمایپ  داد . شراوگرزب  ردپ  هب  هاگنآ  و  دز ، هسوب  وا  ینتشاد  تسود  ياههنوگ  رب  درشف ، هنیس  هب  ار  شکچوک  دازون  مالسلااهیلع 

نتخیر کشا  هب  عورـش  تشاذگ و  وا  تروص  هب  ار  دوخ  تروص  هدیـشک  شوغآ  رد  ار  شزیزع  يارهز  دنبلد  دـنزرف  ملـس  هلآ و  هیلع و 
!؟ ینکیم هیرگ  ارچ  مردپ ، دیـسرپ : ردپ  زا  دوب  تحاران  ادیدش  هک  یلاح  رد  دـش و  هنحـص  نیا  هجوتم  ناهگان  مالـسلااهیلع  همطاف  درک .
نم ینتـشاد  تسود  رتـخد  نیا  وت ، نم و  گرم  زا  سپ  هک  تسا  تلع  نیا  هب  ماهیرگ  : » دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

هب ار  یگرزب  ياهتبیـصم  هچ  دوشیم و  وربور  یکاندرد  تالکـشم  هچ  اب  وا  هک  تشگ  مسجم  رظن  رد  تشاد ، دهاوخ  يرابمغ  تشونرس 
یهاگ دیـسوبیم ، ار  شزیزع  يهداون  تخیریم و  کشا  مارآ  هک  یقیاقد  نآ  رد  دنکیم .» لابقتـسا  زاب  شوغآ  اب  دنوادخ  ياضر  رطاخ 

رد تسیرگنیم و  هریخ  هریخ  تشگیم  رادهدـهع  ار  گرزب  یتلاـسر  اهدـعب  هـک  یموـصعم  يهرهچ  هـب  هتـشادرب  وا  راـسخر  زا  هرهچ  زین 
بنیز رب  هک  سک  ره  ناج ، همطاف  منامشچ ، ینشور  نم و  نت  يهراپ  يا  : » دومرف مالسلااهیلع  همطاف  شرتخد  هب  باطخ  هک  دوب  اج  نیمه 

[ . 151 « ] دنک هیرگ  نیسح  نسح و  وا  رادرب  ود  رب  هک  دنهدیم  وا  هب  ار  یسک  نتسیرگ  باوث  دیرگب  وا  بئاصم  و 

يربک بنیز  يراذگ  مان 
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هحفـص 87]  ] یـشیپ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  دوـخ  نادـنزرف  يراذـگمان  رد  هاـگ  چـیه  مالـسلاامهیلع  همطاـف  یلع و 
، يراذـگمان رد  يرآ ، تشاذـگ . گرزب  يوناب  نیا  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زین  ار  بنیز »  » راوگرزب مان  دـنتفرگیمن .
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مه  مالسلاهیلع  یلع  دریگیمن و  تقبس  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف 

يادخ فرط  زا  نیما  لیئربج  ار  مالسلااهیلع  بنیز  كرابم  مسا  دراد . قح  يهتفگ  نامـسآ و  هب  مشچ  زین  ادخ  لوسر  دتفایمن . ولج  ملس 
ینکم نسحلاما  هب  ار  وا  زین  دناهدیمان ، يرغص  بنیز  ار  يرگید  يربک و  بنیز  ار  یکی  مالـسلااهیلع ، ترـضح  رتخد  ود  زا  دروآ . گرزب 

. نییبلاطلا ۀلیقع  مشاهینب و  ۀلیقع  دناهدرک : هلیقع  هب  بقلم  ار  ترـضح  و  دناهتفگ .) مه  موثلک  ار  وا  هک  دراد  تایاور  یـضعب  رد   ) دومرف
، هقثوم باـقلا  اـب  مالـسلااهیلع  بنیز  دـشاب . دـنمجرا  دوخ  نادـناخ  رد  زیزع و  رایـسب  لـیماف  نیب  رد  هک  دـنیوگ  ار  همیرک  نز  نآ  هلیقع ،

يهلطب ار  يو  هکنانچ  تسا ، هدش  هتفگ  مه  هثدحم  و  تسا ، فورعم  هریغ  یلع و  لآ  يهدباع  هلماک ، هلـضاف ، هملعم ، ریغ  يهملاع  هفراع ،
ریغ ۀمیهف  ۀملعم و  ریغ  ۀملاع  هللا  دـمحب  تنأ  : » تسا هدومرف  شاهرابرد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دـناهدیمان . زین  البرک  نامرهق  ینعی  البرک 

، مظعا هللا  یلو  مان  هب  هک   ) مق نارکمج  سدقم  دجـسم  هب  يدـنچ  راکتیانج ، مادـص  طسوت  مق  نارابمب  مایا  رد  دـیوگ : هدـنراگن  ۀـمهفم .»
ناکم نآ  زا  يزور  مدوب . هدش  هدنهانپ  تسا ) هدش  انب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز ، ماما  يرکـسعلا ، نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح 

كرابم رضحم  هب  سپس  هدمآ و  مق  هب  مالسلامهیلع  تیب  لها  يهمیرک  مالسلااهیلع  هموصعم  يهمطاف  ترضح  مرح  ترایز  يارب  فیرش 
هللا تیآ  ترـضح  هکنیا  ات  دـمآ  ناـیم  هب  نخـس  يرد  ره  زا  مدیـسر . هرـس » سدـق   » یـشعرم یفجن  نیدلاباهـش  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ 
هللا یلص  هللا  لوسر  رـضحم  هب  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  يهقادنق  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترـضح  هک  یتقو  دندومرف : یـشعرم 
اهنت و  درکن . زاب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  زا  مادک  چـیه  يارب  ار  كرابم  مشچ  مالـسلااهیلع  همطاف  زیزع  دازون  نیا  درب ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و 

ۀنعللا هیلع  دیزی -  سلجم  رد  دندوزفا : و  دوشگ ! ار  كرابم  مشچ  تفرگ  رارق  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  میظع  ماما  لغب  رد  هقادنق  یتقو 
، دیـسر مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  لباقم  هک  یتقو  یلو  درک ، هاـگن  ارـسا  ماـمت  هب  هزین  زارف  زا  اـقآ  كراـبم  رـس  زین  باذـعلا -  و 
: هک دشاب  هحفـص 88 ]  ] هدومرف تساوخیم  ییوگ  دـش . يراـج  کـشا  شکراـبم  مشچ  ياـههشوگ  زا  تشاذـگ و  مه  يور  ار  اهمـشچ 

. نکم لجخ  ارم  نیا  زا  شیب  و  متسه ؛ امش  نونمم  دیاهدرک ، منامیتی  هب  تبحم  همه  نیا  هکنیا  زا  زیزع ، رهاوخ 

بنیز ترضح  تفگش  يایؤر 

بنیز دوب ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  رمع  رخاوا  دـنکیم : لـقن  بتک  ریاـس  بئاـصملا و  رحب  زا  بهذـملا ، زارط  فـلؤم 
داب تدش  زا  نم  دومن و  کیرات  ار  ایند  هک  تفرگ  ندیزو  يدنت  داب  مدید  باوخ  هادج ، ای  درک : ضرع  دـمآ و  شدـج  دزن  مالـسلااهیلع 

رگید تخرد  هب  ار  دوخ  دـش ، هدـنک  اج  زا  داب  تخـس  راشف  رثا  رد  میظع  تخرد  نآ  مدـید  هاگان  هک  متفرگ ، اج  یگرزب  تخرد  هانپ  رد 
مه نآ  مدرب ، هانپ  تخرد  نآ  رگید  يهخاش  هب  نآ  زا  سپ  دـنک . مه  ار  نآ  تخـس  دابدـنت  زاب  دوب ، تخرد  ناـمه  يهخاـش  هک  مدـناسر 

تدش زا  نم  و  دـنتفر ، نیب  زا  ثداوح  دابدـنت  رثا  رب  يرگید  زا  دـعب  یکی  مه  اهنآ  مدرب ، هانپ  هدـنام  یقاب  يهخاش  ود  هب  هاگنآ  تسکش .
امش نایم  زا  هک  متـسه  نم  گرزب ، تخرد  نآ  دومرف : دش و  نایرگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مدش . رادیب  باوخ  زا  بارطـضا 

نسح و تناردارب ، زین  رگید  يهخاـش  ود  و  مالـسلاهیلع ، یلع  تردـپ  یمود  يهخاـش  و  تسا ، همطاـف  رداـم  نآ  لوا  يهخاـش  و  موریم ،
[ . 152  ] ددرگیم رات  هریت و  ناهج  اهنآ  نادقف  اب  هک  دنتسه  مالسلاامهیلع ، نیسح 

يربک بنیز  تدابع 
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امئاد دناسریم و  حبـص  هب  دـجهت  اب  ار  اهبـش  رثکا  يو  دوب . ردـپ  ردام و  ثراو  یگدـنب  تدابع و  رد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح 
يربک بنیز  هب  دمآ ، اههمیخ  هب  عادو  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  ینامز  تسا : هدـمآ  تیاور  رد  دومرفیم . توالت  نآرق 

: نیخروم زا  یـضعب  يهتفگ  هب  نکم . شومارف  بش  زامن  رد  ارم  مرهاوخ  ینعی ، لیللا » ۀـلفان  یف  ینیـسنت  هاـتخا ال  اـی  : » دومرف مالـسلااهیلع 
یگدوـسرف و همه  نآ  اـب  شترـضح  مرحم  بش 11  یتـح  دـشن ؛ كرت  شرمع  لوـط  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  يراد  هدـنز  بـش  دـجهت و 

مدید بش  نآ  رد  دومرف : مالسلاهیلع  داجس  ماما  ترضح  درکن . شومارف  ار  هنسح  تنـس  نیا  شارخلد ، ياهتبیـصم  نآ  ندید  یگتـسخ و 
: دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  زا  نینچمه  هحفـص 89 ] . ] تسا تدابع  لوغـشم  هتـسشن و  زامن  يهماج  رد  ماهمع 
اب مدـید  لزانم  زا  یکی  رد  اما  تشاد ، مادـقا  مایق و  بش  يهلفان  هب  ماش  ات  ـالبرک  زا  بعت  جـنر و  ترثک  نآ  اـب  مالـسلااهیلع  بنیز  ماهمع 

لافطا هب  ار  دوخ  ماـعط  يهصح  هک  تسا  بش  هس  تفگ : مدیـسرپ ، ار  رما  نیا  ببـس  تسا . هلفاـن  زاـمن  ندـناوخ  لوغـشم  هتـسشن  تلاـح 
دیاش دنتفرگیم . تخس  تیب  لها  رب  رایسب  تخبدب  مدرم  نآ  هچ  مرادن ؛ نداتسیا  تردق  یگنسرگ ، تیاهن  زا  بشما  مهدیم و  لاسدرخ 

ماجرفان اروشاـع  تضهن  دوب  هتفرگن  تروص  ماـش  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  ـالبرک  زا  مالـسلااهیلع ، يربک  بنیز  هردـخم ، اـیلع  تکرح  رگا 
. دوب هدش  سردنم  وحم و  تدابع  نید و  هدنام و 

بنیز هردخم  ایلع  دهز 

شاهناخ دوب و  رفعج ، نب  هللادبع  دوجلارحب ، شرهوش  هک  ینز  دوب . زئاح  اراد و  ار  میلـست  اضر و  يهجرد  العا  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز 
رمک تمدخ ، يارب  هتـشاد و  عمجت  فرـشلا  تیب  نآ  رد  هراومه  جئاوح  بابرا  دوب و  تمظع  لوا  يهجرد  رد  كولم  افلخ و  لزنم  زا  دعب 

هب يویند  لالج  هاج و  لام و  زا  درک و  رظن  فرص  اهنآ  يهمه  زا  ادخ  ياضر  بسک  يارب  لاح  نیا  اب  دندوب -  رادربنامرف  هدامآ و  هتـسب ،
نیـسح ماـما  شردارب  کـمک  هب  دیـشوپ و  مشچ  مشح  مدـخ و  دـالوا و  زا  زین  و  وا ) ياـضر  اـب  هتبلا ،  ) رهوش زا  یتح  دیـشوپ . مشچ  یلک 
دیدرگ لیان  هیلاع  تاماقم  هب  هکنآ  ات  داد ، تراـسا  هب  نت  قح ، تیاـضر  بلج  يارب  دـنک و  ترـصن  ار  ادـخ  نید  اـت  تفاتـش  مالـسلاهیلع 

[ . 153]

هفوک رد  يربک  بنیز  سرد  سلجم 

هک دوب  دوخ  لزنم  رد  یـسلجم  ار  همرکم  نآ  تشاد ، فیرـشت  هفوک  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  یمایا  رد  دـسیونیم : يرئازج 
دراو مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  نیب  نیا  رد  دومرفیم ، ار  [ 154  ] صعیهک ریسفت  اهزور  زا  یکی  دومرفیم . نایب  نآرق  ریسفت  اهنز  يارب 
يزمر نآ  هدـید ، رون  يا  دومرف : هحفـص 90 ] . ] موش تیادف  هاتبا  ای  یلب  درک : ضرع  ییامنیم ؟ ار  صعیهک  ریـسفت  مدینـش  دومرف : هدش و 

دومرف و نایب  هردخم  نآ  يارب  دشیم  دراو  اهنآ  رب  هدنیآ  رد  هک  ار  یبئاون  بئاصم و  سپ  ربمغیپ . ترتع  امش  رب  هدراو  تبیـصم  رد  تسا 
زوسناج عادو  حرش  رد  یعیش ، هاگآ  لد  روهـشم و  رعاش  یناماس ، نامع  [ . 155  ] دش دنلب  همولظم  نآ  يهیرگ  هلان و  دایرف  اهنآ  ندینـش  اب 
شکشا لیس  نانع  ار  ردارب  دریگ  ات  تفر  نانز  رس  رب  هنیس و  رب  شرهاوخ  تسا : هدورس  نینچ  نیـسح  ماما  شردارب  اب  مالـسلااهیلع  بنیز 

مک نارگرـس  راوس  ياک  نامـسآ  رب  شالهم  الهم  گناب  نامز  ره  یتفر  هاـش  ياـفق  رد  ار  هاـش  ناریح  درک  شهآ  دود  ار  هار  هش  رب  تسب 
زان تسم  قوش و  مرگ  اپ  ارس  هش  وت  يوم  جنکش  نآ  میوبب  ات  وت  يوجلد  خر  نآ  مسوبب  ات  باکر  نز  رتکبس  یتخل  نم ، ناج  باتـش  نک 

راگزور نیرفآ  درم  وگم ؛ نز  نانع  رب  یتسد  یتسد و ، کلف  رب  ناـنز  سنج  زا  ییوم  نیکـشم  دـید  زاـب  درک  وس  نآ  هب  یمـشچ  يهشوگ 
نیتسآ رد  ادخ  تسد  وگم ؛ نز  نیبج  شقن  شرد  كاخ  وگم ؛ نز  راقولا  تخا  لالجلا ، تنب  وگم ؛ نز 
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يربک بنیز  تواخس  دوج و 

نامهیم يارب  یماـعط  اـیآ  همطاـف ، يا  دومرف : هدـمآ و  هناـخ  هب  ترـضح  نآ  دیـسر . مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  يارب  یناـمهیم  يزور 
، دوب رادیب  مالسلااهیلع  بنیز  دشابیم . بنیز  مرتخد  مهس  مه  نآ  هک  تسا  دوجوم  ینان  صرق  طقف  درک : ضرع  دشابیم ؟ امـش  تمدخ 

دوج نیا  هتشادن  رتشیب  لاس  جنپ  ای  راهچ  هک  تقو ، نآ  رد  هک  یلفط  منکیم . ربص  نم  دیربب ، نامهیم  يارب  ارم  نان  ردام ، يا  درک : ضرع 
و دیامنب ، لذب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  یتسه  هک  ینز  دربب ؟ یپ  یمظع  يوناب  نآ  تمظع  هب  دـناوتیم  یـسک  هنوگچ  رگید  دـشاب ، وا  مرک  و 

هحفص [ . ] 156  ] دشاب هدوب  دوج  تیاهن  رد  یتسیاب  درذگب  اهنآ  زا  دیامنب و  قافنا  لاعتم  دنوادخ  هار  رد  ار  دوخ  رتزیزع  ناج  زا  نادـنزرف 
[91

ماش رد  يربک  بنیز  نیرفن  عیرس  رثا 

زین دندومن . ماش  لخاد  دوب ، دـیزی  يهرامالاراد  هب  قرط  دـعبا  هک  تاعاس ، يهزاورد  زا  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  دـیوگ : خـسان  رد  رهپس 
لوبط و نتخاون  هب  هدرپیب ، هینغم ، نانز  دـنتخیوایب و  رازاب  هچوک و  ياهراوید  هب  ابید  راـگنرز و  ياـههدرپ  دـندرک و  تنیز  ار  ماـش  رهش 

دابکرابم رگیدمه  هب  مدرم  تشارفارب و  ناشیا  زا  لابقتـسا  يارب  مچرپ  تسیب  دـصکی و  دـیزی  دـندوب و  نابوک  ياپ  ناشفا و  تسد  فوفد 
دناهتفگیم ماـجحلاما  ار  وا  هک  ياهزوجع  رـصق  ياـپ  زا  ار  هللا  لاـیع  فنخمیبا ، تیاور  هب  زین  دـنداد . رارق  دـیع  ار  زور  نآ  دـنتفگیم و 

وا نیبج  زا  رون  هک  داتفا  رهطم  رس  نآ  هب  نوعلم  نآ  مشچ  نوچ  دوب . هتـسشن  هفرغ  نآ  نایم  رد  رگید  نز  راهچ  اب  هزوجع  نآ  دنداد . روبع 
، تسنادب نیا  مالسلااهیلع  بنیز  هردخم  ایلع  نوچ  تخیرب . نوخ  هک  نادنچ  تخاس ، حورجم  ار  شکرابم  يهرهچ  یگنـس  اب  دوب ، عطاس 
اهرصق و برخ  مهللا  : » درک ضرع  تشادرب و  نیرفن  اعد و  هب  تسد  درک و  ناشیرپ  ار  دوخ  يوم  دیشارخب و  ار  دوخ  يور  هیرگ  هلان و  اب 

مدـهنم دـش و  ناریو  رـصق  نآ  تعاس  رد  دومرفب ، اعد  نآ  نوچ  هک  يادـخ ، هب  مسق  دـیوگ : يوار  ةرخآلا .»! ران  لبق  ایندـلا  راـنب  اـهقرحأ 
دیزوب و يداب  لاح  نآ  رد  مه  و  دـیدرگ ، رتسکاخ  هرـسکی  دـنامن و  وا  زا  یناشن  هکنآ  ات  تخوسب  یمه  داتفا و  نآ  رد  یـشتآ  دـیدرگ و 

! تسا هدوبن  یلها  یترامع و  یتمالع و  زگره  ایوگ  دنامن ، ياج  رب  وا  زا  يرثا  هک  نادنچ  تخاس ، هدنکارپ  ار  شرتسکاخ 

ماش رد  بنیز  ترضح  ییارس  هیثرم  هباطخ و 

دوخ يور  شیپ  رد  ار  ادهشلادیس  ترضح  رس  دیـسر و  ماش  رازاب  هچوک و  رد  مالـسلااهیلع  نوتاخ  بانج  نوچ  دیوگ : بئاصملا  رحب  رد 
ال  » يهملک هب  مدق  دـنچ  ره  رد  كرابم  رـس  نآ  دـنتخاونیم و  روبنط  يان و  دـندومنیم و  رورـس  يدنـسروخ و  راهظا  ماش  مدرم  دـیدب و 
انع و کنیع  ضمغت  انیلع و ال  رظنا  هاخأ  ای  : » دومرف دیـشکرب و  لد  زا  یهآ  هردـخم  نآ  تشگیم ؛ ملکتم  میظعلا » هللااب  الا  ةوق  ـال  لوح و 
ار ردارب  يادص  نوچ  هردخم  نآ  انعم .» یلاعت  هللا  ناف  يربصا ، هاتخا  ای  : » دومرف درک و  ملکت  كرابم  رـس  لاح  نیا  رد  يدـعلا .» نیب  نحن 

یلص ربمغیپ  دالوا  لتق  هب  انامه  دومحمان ، هورگ  يا  هک : درک  باطخ  موق  هحفص 92 ]  ] نآ هب  هناباتیب  دمآ و  شوج  هب  شتریغ  رحب  دینش 
ناداش دوخ ، رهـش  نییزت  و  ناـج ، سنا و  دیـس  مرح  نارتخد و  نداد  شدرگ  و  تشهب ، لـها  ناـناوج  دیـس  دوخ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
درگنن تمحر  رظن  هب  امش  رد  زگره  رابج  دنوادخ  هک  مراودیما  دیرامشیم !؟ مالـسا  لها  زا  ار  دوخ  اذه  عم  دینکیم و  تاهابم  دیتسه و 

تسا لمتحم  هدومرف و  اشنا  ار  هیثرم  نیا  عقوم  نآ  رد  هردخم  نآ  هک  هدیسر  رظن  هب  نیرخأتم  بتک  زا  یـضعب  رد  زین  دیاشخبن . امـش  رب  و 
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تیم یح و  ریخ  ای  اهبرت  ةرظن  ۀنیکـس  دوز  یخأ  ای  یخأ  ۀلیلک  اراهن  یحـضأ  هدـقف  نمف  هلامک  دـعب  باغ  الاله  ای  یخأ  دـشاب : لاح  نابز 
یتبرغ یلذ و  یکته و  مأ  کقارف  یکتشأ  بئاصملا  يأ  یخأ  ای  یخأ  ةرظنب  اهیلع  فطعاف  یسأ  بوذی  اهلبق  داک  دقل  ةریغص  ۀمطاف  یخأ 

مسجلامأ ۀقون  رهظ  یلع  ابوبـصم  عمدلامأ  ایماظ  بلقلامأ  احوبذم  لفطلامأ  ۀلیقـص  ضیبب  اروحنم  رحنلامأ  ایراع  مسجلامأ  ابولـسم  بوثلامأ 
یحـضأ داجـسلا  دباعلامأ  ةریهظلا  رحب  ابوبکم  هجولامأ  ایعان  رهملامأ  ابوهنم  لحرلامأ  ۀیجد  ردبک  اعوفرم  سأرلامأ  ایماد  رحنلامأ  نفدـی  مل 

نبای كدقف  ینکر  ده  یخأ  ةدلب  لک  یف  نرهـشی  ءامالا  لثمک  ارـساوح  تادقافلا  تاعیاضلامأ  ۀـبرک  لک  الفلا  یف  یـساقی  کیلع  اللغم 
لخالخلا مصق  یخأ  ای  یخأ  ةوسقب  یما  نبای  یماتیلا  برـض  انءاسأ و  ءاسنلا  بلـس  یخأ  اـی  یخأ  ۀـثعب  موی  یلا  قاـب  مکل  ینزحف  يدـلاو 

بنیز لق  ۀـیحت و  ینم  رارکلا  غلب  یخأ  ۀـنحم  برکب و  موثلکما  لق  انمالـس و  هط  راتخملا  غلب  یخأ  ۀـیما  جولع  رجزا  يدیـس و  مقف  انرض 
نارتش رب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  ناریـسا  نوچ  هک : تسا  هدروآ  نیقتملا  سلاجم  رد  ثلاث  دیهـش  ۀلذب  قاست  تحـضأ 

هزین بعک  اب  ار  ناشیا  دنتـسیرگنیم و  دـنت  ناـشیا  هب  ماـش  ناـمدرم  دـندرک و  راپـسهر  مدرم  ناـیم  رد  راوس و  هوجولا ، تافـشکم  هنهرب ،
لاؤس یبلطم  زا  تساوخ  دـیناسر و  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  دزن  هب  راـنک  هشوگ و  زا  ار  دوخ  هعیـش  ناـفراع  زا  رفن  کـی  دـندزیم ،

دیناسر و هحفـص 93 ]  ] مالـسلااهیلع يربک  بنیز  لمحم  کیدزن  هب  ار  دوخ  سپ  دـیامنب ، شـسرپ  هک  دـش  عنام  تماـما  توطـس  دـیامنب 
هک مریحتم  هدش !؟ قلخ  امش  دادجا  امش و  دوجو  لیفط  هب  ملاع  هک  دیتسین  تیب  لها  زا  امش  رگم  ارهز ، يهمطاف  يهعـضب  يا  درک : ضرع 

نامـسآ فرط  هب  كرابم  تسد  اب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  لاـح ، نآ  رد  دـشابیم !؟ يور  هچ  زا  يراـتفرگ  نیا  تسیچ و  لاـح  نیا 
رد رگـشل  نادنچ  مدرک ، هاگن  دیوگیم : درم  نآ  نک ! اشامت  نادزی  ترـضح  رد  ار  ام  ردق  تلالج  نونکا  درم ، يا  تفگ : دومرف و  هراشا 

يور شیپ  رد  هتخارفا و  ناشیا  كرات  رب  اهملع  اههبق و  هک  مدید  یتسنادن و  راگدرورپ  زج  ار  شرامـش  هک  مدـیدب  نامـسآ  نیمز و  نایم 
هک مدید  يدنچ  ثاثا  تسا و  مرحمان  اهنآ  هب  کلم  هک  یمرح  زا  ار  دوخ  ياههدید  دیـشوپب  دـننکیم  ادـن  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ماما و 

. دوب نوزفا  دندید  مالسلاهیلع  فسوی  ترضح  تمدخ  رد  مدرم  هک  سیافن  نآ  زا  دناهدرکن و  روصت  ار  نآ  زگره  ناهاشداپ 

ادخ ریش  رتخد 

تمصع جرب  باتفاک  ار  ماش  كانبات  نامسآ  اشامت  نک  یتساجنیا  ادخ  سومان  هک  نکفا  ریز  هب  رس  یتساربک  بنیز  لامج  زا  نشور  ماش ،
رد نیسح و  نوچ  تعاجـش  رد  یتسارحـص  نیا  رد  هتفخ  ادخ  ریـش  رتخد  رگم  ارحـص ، نیا  رد  ناریـش  يهرهز  هدرک  بآ  یتسادیپ  قفا  زا 

حور زیگناروش و  همغن  ار  قح  غرم  شوگ  هب  دـیآ  ماش  رازلگ  زا  قح  غرم  يهمغن  یتسـالعا  یلاـع  یلع  نوچ  تغـالب  رد  نسح  ییاـبیکش 
[ . 157  ] یتسارهز يهرهز  ییوگ  هرهچ  غورف  زک  ار  ماش  نامسآ  شلامج  اب  نشور  درک  یتسازفا 

يربک بنیز  تامارک  زا  یخرب 

هک تسا  هبیط  يهرجـش  نآ  زا  یگرب  يو  هکنآ  هچ  تسا ، تمارک  اپارـس  ـالوصا  مالـسلااهیلع  يربـک  بنیز  دوجو  هک  تسناد  دـیاب  ـالوا 
، همه نیا  اب  تسا . هدوب  تمارک  اپارـس  هک  دهدیم  تداهـش  دوخ  وا  یناگدنز  تایح و  هدـنورپ  ایناث  ءامـسلا ؛) یف  اهعرف  تباث و  اهلـصأ  )
، نآ رد  دـش و  رکذ  اـقوف  هک  هصق  نیمه  لوا : مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  ياهراـپ  هب  نایعیـش  بوـلق  ریوـنت  ناـبحم و  مـشچ  ییانـشور  يارب 

تباجا مود : هحفـص 94 ] . ] دنـسانشب ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ماقم  نأـش و  اـت  داد  ناـشن  درم  نآ  هب  ار  بیغ  زا  ياهولج  بنیز  ترـضح 
لبج ناتـساد  موس : داـتفا . روکذـم  نیـشیپ  تاحفـص  رد  هک  وا ، رـصق  يروف  نتفرگ  شتآ  ندـش و  بارخ  ماـجحلاما و  قـح  رد  وا  ياـعد 

ماگنه سوفن ، رد  وا  فرـصت  مراـهچ : تسا . هدـش  رکذ  خـیرات  رد  هک  تشاد  ماـن  نسحم  هک  یلفط  طقـس  دوب و  سم  ندـعم  هک  نشوج 
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دـش و سبح  اههنیـس  رد  اهـسفن  دـیوش ، تکاس  دومرف  هک  یماگنه  دناهتـشون : هک  نانچ  تادامج ؛ رد  یتح  هفوک ، رازاـب  رد  هبطخ  تئارق 
ۀمع ای  : » دومرفیم هک  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  یهاوگ  هب  هردخم ، نآ  ملع  ندوب  یندل  مجنپ : درواینرب . ادـص  رگید  نارتش  ياهگنز 

مالسلاهیلع نیـسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  دیزی ، سلجم  رد  هک  یـسک  قح  رد  وا  نیرفن  تباجا  مشـش : ۀملعم .»... ریغ  ۀملاع  هللا  دمحب  تنأ 
و توبن ، تیب  لها  راثآ  ياقب  زا  نداد  ربخ  مهن : تسا . هریرح  خبط  تیاکح  متـشه : وا . ندش  دـلوتم  تیفیک  متفه : تساوخ . يزینک  هب  ار 

ییاـهنت هب  هبطخ ، نآ  روـش  رپ  تـالمج  اویـش و  ظاـفلا  هک  درک ، تئارق  دـیزی  سلجم  رد  هک  ياهبطخ  رد  هیماینب ، تنطلـس  لاوز  تعرس 
رگید راـحب و  رد  هدرک و  تیاور  یفاـک  يهضور  رد  ار  نآ  ینیلک  مالـسالاۀقث  هک  تسا  هضف  ریـش و  يهصق  مهد : تـسا . یتـمارک  دوـخ 

دنتساوخیم هک  ینامز  هک : تسا  رارق  نیا  هب  ةداهشلا  راونا  باتک  يهتشون  يهیاپ  رب  نآ  يارجام  لیصفت  و  تسا ، روطسم  زین  لتاقم  بتک 
نامسآ هب  رس  تشگ و  ناشیرپ  تخس  شترضح  دیسر ، مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هب  رثا  تشحو  ربخ  نیا  دنزاتب و  بسا  هبیط  نادبا  رب 

باتفآ رد  هنهرب  ار  شندب  دندرک و  هزین  رب  ار  شکرابم  رـس  دنتـشکب و  هنـشت  بل  اب  ارم  ردارب  هیماینب  ایادـخ ، راب  درک : ضرع  تشادرب و 
بنیز شاک  ایادخ ، راب  دنزاتب . يو  ندب  رب  بسا  دـنهاوخیم  دـنرادیمنرب و  تسد  وا  حورجم  ندـب  زا  زونه  لاح ، نیا  اب  دـندنکفا ، مرگ 

هچ دنک و  هچ  بنیز  دنکیمن ، محرت  ام  رب  مدآینب  زا  سک  چیه  نابایب  نیا  رد  ایادـخ ، راب  درکیمن ! هدـهاشم  ار  تلاح  نینچ  دوب و  هدرم 
، نم يهدیس  يا  هحفـص 95 ] : ] درک ضرع  دیود و  شیپ  دیدب ، ار  دوخ  يهدیـس  يهیرگ  بارطـضا و  نوچ  همداخ  يهضف  دیامنب !؟ هراچ 

رهاظ يریش  اجنآ  رد  دیناسر و  ياهریزج  هب  ار  دوخ  تسکـش ، مه  رد  وا  یتشک  نوچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يالوم  هنیفس - 
رادربخ ار  وا  تسه  يریش  نابایب  نیا  رد  مورب و  ییامرف  تزاجا  رگا  دیناسر . ینادابآ  هب  هدرک  راوس  شیوخ  تشپ  هب  هتـشادرب  ار  وا  دش و 

هب دمآرد . شرظن  هب  يریش  هاگان  تفر ، ارحص  يوس  هب  هضف  داد . تصخر  ار  وا  مالسلااهیلع  بنیز  تسا . گنهآ  نیا  ار  هیماینب  هک  منک 
ربخ ار  وا  هضف  منادیمن . ینعی  هک  داد  تکرح  رـس  ریـش  نآ  هللادبع .»؟ یبأب  ادغ  اولمعی  نأ  نودیری  ام  يردتأ  ثراحلاابأ ، ای  : » تفگ ریش 

. دیسر هاگلتق  هب  ات  دمآ  وا  بقع  زا  ریش  شاب . نم  يامنهر  ورب و  شیپ  زا  وت  هک  دینامهف  مراذگیمن و  نم  هک  درک  هراشا  رـس  اب  ریـش  داد .
ناراوس نوچ  دومن . هیوم  هلاـن و  هب  عورـش  درک و  لـیامح  ادهـشلادیس  ترـضح  دـسج  يـالاب  رب  ار  دوخ  ياهتـسد  دـمایب و  ریـش  نآ  سپ 

کیرحت ار  يو  تسا ، ياهنتف  نیا  تفگ : نوعلم  دعس  رسپ  دندرکن . تراسج  نآ  يهمادا  تئرج  رگید  دندنکفا ، ریش  نآ  رب  رظن  دندمایب و 
ضرع مدینـش . ار  مالـسلااهیلع  بنیز  یبیب  يهلان  نویـش و  يادـص  مدـش ، کیدزن  مرح  ماـیخ  هب  نوچ  دـیامرفیم : نوتاـخ  هضف  دـینکن !

دز و رـس  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ود  ره  هردـخم  اـیلع  مدروآ . ار  ریـش  نم  نونکا  تسا ؟ نویـش  هلاـن و  هچ  نیا  نم ، يهدیـس  يا  مدرک :
ناروتـس مس  لامیاپ  دنتـسکش و  مه  رد  ار  وا  حراوج  اـضعا و  هتخاـت ، مردارب  ندـب  رب  بسا  هیماینب  ناـمه  يدیـسر ، رید  هضف  يا  دومرف :

یتدیس ای  بنیزل : ۀضف  تلاقف  لیخلا . اوئطوی  نأ  موقلا  دارأ  مالسلاهیلع  نیسحلا  لتق  امل  : » هک تسا  هدرک  تیاور  ادنسم  یفاک  رد  دندومن .
مهمهف ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلوم  انأ  ثراحلاابأ  ای  لاقف : دسأب ، وه  اذاف  ةریزج ، یلا  جرخف  رحبلا  یف  هب  رـسک  ۀنیفـس  نا 

ای تلاقف : هیلا ، تضمف  لاق : ادغ ؟ نوعناص  مه  ام  هملعاف  هیلا  یـضمأ  ینیعدف  ۀیحان  یف  ضبار  دسألا  قیرطلا و  یلع  هفقوأ  یتح  هیدـی  نیب 
یلع لیخلا  اوئطاوی  نأ  نودـیری  مالـسلاهیلع !؟ نیـسحلا  هللادـبع  یبأبادـغ  اولمعی  نأ  نودـیری  ام  يردـتأ  تلاـق : مث  هسأر  عرف  ثراـحلاابأ 

رد یـسلجم  يهمالع  اوفرـصناف .»! اوفرـصنا ! اهوریثت ، ۀـنتف ال  دعـس : نب  رمع  لاقف  یلتقلا ، یلا  ءاجف  مهعنمأ  انأ  ینعی  هسأرب ، راشأف  هدـسج !
تـشپ رب  رایـسب  راب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياهرفـس  رد  هنیفـس ، نیا  و  تسا . هدرک  همجرت  ار  ربخ  نیمه  نویعلا  ءالج 

ادـخ لوسر  مالغ  نمحرلادـبعوبا ، وا  يهینک  سیق و  یلوق  هب  نارهم و  وا  مان  هحفص 96 ]  ] هنرگو دنتفگیم ، هنیفـس  ار  وا  اذل  تفرگیم و 
تمدـخ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  هک  یطرـش  هب  درک  دازآ  ار  وا  هک  دوب  هملـسما  مالغ  اـی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رگشل تشگ . راکشآ  مامت  شرغ  اب  ریش  دش ، حبص  نوچ  هک : تسا  هدروآ  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  باتک  رد  يدقن  رفعج  خیـش  دیامن .
دیراذگب تفگ : دنک ! يذغت  هتـشغآ  نوخ  هب  ياههتـشک  تشوگ  زا  ات  هدمآ  ناویح  نآ  درک  نامگ  دعـس  نب  رمع  دـندید . ار  وا  دعـسنبا 

. درک فقوت  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  دسج  رانک  هاگلتق و  رد  دمآ  دندش . ناویح  نآ  هجوتم  نانکهراظن ، همه ، دنکیم . هچ  مینیبب 
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زا رگید  هجیتن  رد  تخیریم . کشا  دیـشکیم و  نوریب  دوب  ترـضح  يهنیـس  رد  هک  ار  ییاهریت  کی  کی  دوخ  نادـند  تسد و  اب  سپس 
یتمارک نیا  دـیامرفیم : هر »  » ینیلک تسا ... ياهنتف  نیا  تفگ : مه  دعـسنبا  دراذـگب و  شیپ  ماگ  درکن  تئرج  یـسک  دعـس  رگـشل  ناـیم 

عقوم رد  تسا  هردخم  نآ  ياعد  تباجتـسا  مهدزای : دومن . ار  وا  زینک  تعاطا  ریـش  هک  دوب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  زا  گرزب 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  لیئربج و  وا  ندـید  مهدزاود : تسا . هدـمآ  خـیراوت  رد  هک  مشچ  دوبک  درم  نآ  هب  وا  نیرفن  و  اههمیخ ، ندز  شتآ 

هک دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  راحب  زا  روکذم ، باتک  رد  يدقن ، رفعج  خیـش  هاگلتق . يدوگ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
، رگشل يا  دومرف : دیزی  هاپـس  هب  باطخ  دید و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هاگلتق  رد  بنیز ،

نآ هک  اسوسف  دـیامنیم . كـاله  دربیم و  ورف  ار  امـش  نیمز  دـنک  نیرفن  رگا  امـش ! رب  ياو  تسا !؟ ناـیرگ  ادـخ  ربمغیپ  دـینیبیمن  رگم 
هدمآ خـیرات  رد  زین  هردـخم  نآ  طسوت  لیئربج  يهدـهاشم  دـندومن . نونج  رب  لمح  ار  نآ  هکلب  هدرکن ، يو  فرح  هب  ییانتعا  نالدـگنس 

رقاب دـمحم  دیـس  دـنکیم : تیاور  حرـش  نیا  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  زا  ار  یتمارک  مالـسلاراد  رد  يرون  همـالع  مهدزیـس : تسا .
رایـسب مدـش ، التبم  مشچ  درد  ضرم  هب  درجورب  رد  تسا  هدومرف  هدوب ، ملع  رد  نیخـسار  لیاضف و  بابرا  ناگرزب  زا  هک  يدابآ ، ناـطلس 

ومن و رایسب  مرو  درک و  تدش  مشچ  ضرم  دندروآ . دابآ  ناطلس  هب  ارم  اجنآ  زا  دندمآ . زجاع  هجلاعم  زا  بط  ياملع  هک  يدح  هب  تخس 
راهظا همه  دندروآ و  نم  يارب  ار  رهش  يابطا  یمامت  تفرب و  نم  زا  مارآ  باوخ و  مشچ ، درد  تدش  زا  دوبن . نایامن  مشچ  یهایـس  رگید 

ارم حور  تانایب ، نیا  زور . لهچ  یخرب  تسا و  هجلاعم  جاتحم  هاـم  شـش  اـت  دـنتفگیم  یـضعب  و  هحفـص 97 ] ، ] هجلاعم زا  دندومن  زجع 
تـسا رتهب  تفگ : نم  هب  ناتـسود  زا  یکی  هکنیا  ات  مدش ، مومهم  نارگن و  هداعلاقوف  دش و  گنت  نم  رب  هلـصوح  هدومن  هتـسخ  هدرـسفا و 

. تفای یهاوخ  افـش  یـشکب  همرـس  البرک  كاخ  زا  هچنانچ  و  ایب ، نم  اب  متـسه  رفـس  مزاـع  نم  و  يوش ، فرـشم  تراـیز  هب  افـشتسا  يارب 
و تسین ، زیاج  زگره  تفگ : مدرک ، عوجر  بیبط  هب  نوچ  دهدب . هزاجا  بیبط  رگم  منک ؟ تکرح  مناوتیم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  شمتفگ :
هب نم  تفر و  نم  قیفر  دش . یهاوخ  مورحم  هدید  زا  یلکب  هک  دیسر  یهاوخن  مود  لزنم  هب  دش و  یهاوخ  انیبان  هرـسکی  ینک  تکرح  رگا 

افـش ادخ  يایلوا  يهناخ  ضیرم  ادهـش و  لتقم  البرک و  كاخ  زج  ار ، وت  ضرم  تفگ : دمآ و  نم  ناتـسود  زا  رگید  یکی  متـشگرب . هناخ 
نیسح ماما  ربق  تبرت  زا  اهنت  دندنام ، زجاع  ماهجلاعم  زا  ابطا  يهمه  مدوب و  بلق  شپط  هب  التبم  لاس  هک 9  داد  حرش  دوخ  انمض  و  دشخبن ،
تدش ضرم  مود  لزنم  رد  مدرک و  تکرح  لکوت  اب  نم  نک . تکرح  هللا  یلع  الکوتم  يراد  لیم  هچنانچ  دـش ؛ لصاح  افـش  مالـسلاهیلع 
تـسا رتهب  دنتفگ : اقفتم  هدرک و  تمالم  ارم  نیبحاصم ، يهمه  دـمآ . درد  هب  پچ  مشچ  درد  راشف  زا  هک  دـمآ  درد  هب  مشچ  نانچ  درک و 
يربـک بنیز  يرغـص  يهقیدـص  همرکم  اـیلع  ترـضح  متفر ، باوخ  رد  تفرگ ، مارآ  درد  دـش و  رحـس  ماـگنه  نوچ  ینک . تعجارم  هک 
رادیب باوخ  زا  مدیـشک و  دوخ  مشچ  رب  هتفرگ  ار  وا  يهعنقم  يهشوگ  مدش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  مدـید . ایؤر  ملاع  رد  ار  مالـسلااهیلع 

ملاس مشچ  اب  مدیدن و  دوخ  مشچ  رد  يدرد  چـیه  مدـناسر و  نایاپ  هب  ار  رفـس  مدرکن و  سح  مشچ  رد  يدرد  یملا و  چـیه  رگید  مدـش ؛
چیه و  مینیبیمن ، يدرد  راثآ  ام  دنتفگیم : دـندرکیم و  هاگن  نم  مشچ  هب  اهنآ  متفگ ، اقفر  هب  ار  هعقاو  نآ  تشادـن و  یقرف  چـیه  مرگید 
راوز ریغ  راوز و  زا  اقفر  يهمه  يارب  دوب  هتشگ  رهاظ  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  زا  هک  ار  تمارک  نیا  و  تسین ، امـش  مشچ  ود  نیب  یقرف 

[ . 158  ] مدرک لقن 

بنیز هردخم  ایلع  لاح  نابز 

لد زا  ناغف  هآ و  هلان و  دیـسر  نوچ  ردارب  ربق  رـس  رب  هحفص 98 ]  ] نیـسح ربق  رـس  رب  دمآ  بنیز  نیـش  روش و  دص  اب  هک  تعاس  نآ  زا  هآ 
يا مالسلا  یفطصم  مشچ  رون  يا  مالسلا  ادخ  هار  يهتشک  يا  مالـسلا  نخـس  نیا  ردارب  ربق  اب  تفگ  نطو  زا  رود  نآ  لاح  نابز  اب  دیـشک 

نامهم زورما  وت  رهب  تاجن  رحب  یتشک  يا  مالـسلا  تارف  بآ  يهنـشت  يا  مالـسلا  نطو  زا  رود  يهتـشک  يا  مالـسلا  نفک  لسغ و  یب  هاش 
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زو منکیم  تیاکـش  دوخ  لاح  حرـش  ام  لابقتـسا  رهب  اج  زا  زیخ  ام  لاح  رگنب  كاخ و  زا  رآ  رب  رـس  هدـمآ  ناریو  ماش  زا  ترهاوخ  هدـمآ 
ریگتسد مدش  روای  سک و  یب  یتفر  وت  نوچ  متشاد  تزع  هاگرخ و  همیخ و  متشاد  تکوش  نأش و  يدوب ، وت  ات  منکیم  تیاکـش  اهییادج 

شتآ هب  ار  ام  يهمیخ  دـنتخورفا  نایفوک  نیک  شتآ  دیـشک  رجعم  نیعل  رمـش  مرـس  زا  دیهـش  هاـش  يا  وت  لـتق  سپ  زا  مدـش  رفاـک  يهقرف 
ناشیوکین تروص  یلین  تشگ  ناشیور  رب  دز  رمـش  یلیـس  هک  سب  وت  لافطا  رـس  رب  نمـشد  تخات  وت  لاوما  تراغ  لـتق و  دـعب  دـنتخوس 

نآ زا  دعب  ماب  يالاب  زور  راوید  رـس  زک  ماش  رهـش  زا  اههوکـش  مراد  کیل  باسحیب  ملظ  میدید  ام  هچرگ  بارخ  ماش  ات  هفوک  زا  ضرغلا 
رهاوخ روضح  رد  بدایب  دیزی  نایفس ، يهداز  بضغ  يور  زا  هک  تعاس  نآ  زا  هآ  بارـش  مزب  رد  رمـش  ار  ام  درب  بآ  رپ  مشچ  اب  هناریو 

هب مدیدن  هک  اههچوک  هچ  متشگن ، هک  اهرهش  هچ  مدیـشک  هک  اهجنر  هچ  رادرب  ناج  وت  زا  سپ  وت  نادند  بل و  رب  دزیم  بوچ  وت  نایرگ 
نت ز هب  ار  تنهریپ  رمـش  هچ  مد  نآ  رد  دومن  نورب  مدیـسر  ماش  هب  ـالب  تشدز  هدـنز  وتیب  هک  مناـمگ  دوبن  ردـق  نیا  دوخ  یناـج  تخس 

نآ لمحم  يهبوچ  هب  مدز  مدیمخ  وت  تبیصم  راب  ز  راولاله ، ین  رس  هب  ار  وت  رس  مدید  هدراچ  هام  وچ  مدیردب  نامز  ره  هماج  مغ  يهجنپ 
عطق تشگ  شیوخ  یگدنز  رگد ز  نمشد  يهنعط  نانس و  نعط  هنایزات و  مدید ز  وت  هام  وچ  رس  یلوخ  يهزین  كون  هب  ین  رـس  هک  نامز ،

نامسیر هب  شیوزاب  هتسب  راکمتس  رمـش  روج  بنیز ز  دش  رازن  تبیـصم  راب  شنت ز  بنیز  دش  راگف  ردارب ، لتق  دعب  ز  هحفص 99 ]  ] مدیما
لخاد هفوک  هب  ناریسا  هورگ  اب  وچ  بنیز  دش  راوس  نایرع  يهقان  تشپ  هب  الب  برک و  تشد  هب  هفوک ، نتفر  هاگ  هب  بنیز  دش  راوتسا  متس 
ردارب رـس  بنیز  دش  راهب  ربا  وچ  هیرگ  نیرق  ار  نیدیب  هورگ  نآ  نانز  هدنخ  دـید  وچ  بنیز  دـش  رامـشیب  شمه  دـیزم و  شمغ  تشگ 
شخر رـس ز  نوخ  هک  دز  لـمحم  بوچ  هب  ار  شرـس  هصغ  ناـنچ ز  بنیز  دـش  رارقیب  مغ  هنیـس ز  هب  شلد  ین  رـس  رب  دـید  وچ  ار  دوـخ 
شیوخ رونا  قرف  هب  نوچ  ياهعنقم  تشادن  بنیز  دش  راوگوس  مغ و ، هآ و  نیرق  نیعل  رمـش  درب  هچ  شدایزنبا  دزن  هب  بنیز  دش  راکـشآ 

رتخا  ) لانب بنیز  دـش  راـچد  لد  یـسق  نیعل  نآ  هب  يو  هب  تساوخ  هچنآ  هناـجرم  يهداز  تفگب  بنیز  دـش  راسمرـش  یـسب  هفوک  لـها  ز 
بنیز دش  راوخ  رایسب ، يزیزع  زا  سپ  رهد  هب  هک  یمد  نآ  زا  یسوط )

هبیط يهنیدم  هب  بنیز  هردخم  ایلع  دورو 

، دیدرگ نایامن  رهش  داوس  دندش و  کیدزن  هنیدم  هب  ماش ، زا  تشگزاب  رد  مالـسلامهیلع  تیب  لها  نوچ  بهذملا : زارط  فلؤم  يهتفگ  هب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  رونم  يهضور  کنیا ، هک  دیدرگ  هدایپ  اهلمحم  زا  نارهاوخ ، يا  دومرف : مالـسلااهیلع  بنیز  هردخم  ایلع 

هدنامن ندید  بات  ار  ام  هک  دیرب  يوس  کی  هب  ار  نارتش  نیا  و  رود ، ار  اهلمحم  نیا  نارای ، يا  دومرف : سپـس  دـیدرگ . نایامن  ملـس  هلآ و 
مغ و ياول  دـندمآ و  دورف  یگمه  سپ  دزات . نوریب  نت  بلاق  زا  شکرابم  حور  تساوخیم  هک  دیـشکرب  یهآ  نانچ  تقو ، نآ  رد  تسا .

ترـضح يهمیخ  دـندرتسگب و  دنتـشاد  دوـخ  اـب  ـالبرک  يادهـش  زا  هـک  یبابـسا  دـنتخاس و  ناـیامن  رـشحم  شورخ  هتـشارفارب و  تبیـصم 
نوچ دندرتسگ . ار  ترضح  نآ  دنسم  دندرک و  اپرب  هنیدم  نوریب  رد  دندوب  هدرکن  اپ  رس  رب  یلزنم  چیه  رد  هک  ار  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس 

او دیـشکرب : دایرف  فاکـش  رگج  يهلان  اب  دمآ  شوه  هب  نوچ  داتفا . نیمز  يور  هب  شوهیب  هک  دیـشکرب  هلان  نانچ  دیدب ، نیا  هردـخم  ایلع 
ای یخأ  اـی  هحفـص 100 ]  ] یتزع نیع و  رون  یحی  تنک  هتجهمبأ و  ماـمحلا  ياروا  ـال  یل  اـمف  هاـتفهلاو ! ةاـمحلا ؟ نیا  ةاـمکلا ؟ نیا  هاـتقرف 

کبحن و تیـضق  دـق  ینیع  رون  اـی  کمودـق  نورظتنی  کـیلاوم  کـئابرقأ و  ءـالؤه  نسحلا و  كوخأ  کـما و  كدـج و  ءـالؤه  نیـسح ،
يا : » دومرف هتخاس  بطاـخم  ار  رهـش  نآ  دروآ و  هنیدـم  هب  يور  نآ  زا  سپ  ایـسنم . ایـسن  تنک  تم و  ینتیل  ـالوطم  ـالیوط  اـنزح  ینتثروأ 

ثداوح نم  مالآلا  نازحألاب و  کیلا  انعجر  نکل  ۀعامجلا و  عمجلا و  ةرـسم و  حرفلاب و  کنم  انجرخ  دـق  يذـلا  انموی  نیأف  يدـج  ۀـنیدم 
فرط ود  ره  دیـسر  هضور  هب  نوچ  دیدرگ . ناور  شدـج  رونم  يهضور  يوس  هب  هاگنآ  انلمـش .» تقرفت  نینبلا و  لاجرلا و  اندـقف  نامزلا 

مالـسلا : » تفگ داد و  مالـس  ار  ادـخ  لوسر  سپـس  دـینادرگ . لزلزتم  ار  دجـسم  هک  دروآرب  رگج  زا  هلان  نانچ  تفرگ و  ار  دجـسم  برد 
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تساخرب و رهطم  ربق  زا  دـنلب  ياهلاـن  تقو ، نیا  رد  دـیوگ : فنخموبا  نیـسحلا .» یخأ  کـیلا  ۀـیعان  ینا  هللا ، لوسر  اـی  هادـج ، اـی  کـیلع 
هتـشاذگ ارحـص  هب  رـس  ات  دـیتشاذگیم  او  شیوخ  هب  ارم  شاک  دومرف : هردـخم  نآ  و  دـندمآرد ، هزرل  هب  بیحن  اکب و  تدـش  زا  نامدرم 

هنیدـم و ناـنز  تقو ، نآرد  میاـمن . باوج  لاؤس و  موش و  هنیدـم  لـخاد  هنوگچ  اریز  مدرکیم ، رت  هدـید  گشرـس  اـب  ار  اـهنابایب  كاـخ 
نوگرگید ار  هردخم  نآ  يهرهچ  راگزور  ثداوح  نوچ  دنتخانـشن ، لاح  ودـب  رد  ار  هردـخم  نآ  هتفاتـش و  بنیز  لابقتـسا  هب  تایمـشاه 

، دـندرک كاچ  اهنابیرگ  دـنتخادنیب ، هراـخ  كاـخ و  رب  ار  دوخ  دـندیدب ، تلاـح  نآ  نوچ  نایـشیرق  راـصنا و  رجاـهم و  ناـنز  دوب . هدرک 
ریحتم توهبم و  امامت  و  دـنتخاسیم ، باـبک  ار  بآ  بآ و  ار  گنـس  هک  ياهنوگ  هب  دنتـسیرگ ، ناـگناوید  نوچ  دندیـشارخب و  اـهتروص 

ات دنتفرگ  ارف  ار  هردخم  نآ  فارطا  نانز  سپ  دنیآ . نوریب  روبق  زا  تاصرع  يهصرع  رد  هک  یتاوما  ای  هدز  هقعاص  صخـش  نوچ  دـندوب ،
نادرم درادن و  بحاص  هک  موشب  لخاد  هناخ  مادک  هب  مورب و  هناخ  هب  هنوگچ  دومرف : دندادیم . تیلست  ار  وا  هتـسویپ  دنرب و  هناخ  هب  ار  وا 

. تخاس هراوآ  نت  زا  ار  نارضاح  ياهلد  هک  دومرف  یتاملک  و  دنشابیم !؟ هتشغآ  نوخ  رد  هتشک و  همه  نآ 

باوخ رد  ارهز  يهمطاف  شردام  اب  بنیز  هردخم  ایلع  رادید 

داجس ترضح  دزن  مالسلااهیلع  بنیز  هحفـص 101 ]  ] هردخم ایلع  ترـضح  يزور  هک : دنکیم  لقن  بئاصملا  رحب  زا  بهذملا ، زارط  رد 
همطاف تردام  زا  و  يدـید ، هچ  اـیؤر  ملاـع  رد  بشید  همع ، يا  دومرف : داـتفا ، هردـخم  نآ  هب  شمـشچ  نوچ  ترـضح  دـمآ . مالـسلاهیلع 

نیمه تیالو  ماـقم  و  تسا ، نینچ  دومرف : ترـضح  نآ  یهاـگآ . مولع  یماـمت  زا  وت  درک : ضرع  هردـخم  نآ  يدینـش ؟ هچ  مالـسلااهیلع 
انشآ يردق  ممشچ  نوچ  ناگدنامزاب ، يهدید  غورف  يا  درک : ضرع  ملانب . مردپ  تبیصم  رب  مونشب و  وت  نابز  زا  مهاوخیم  نم  اما  تسا ؛
نوچ تسا . هتخاس  نیگنر  مردارب  نوخ  اب  ار  دوخ  يوم  يور و  هک  مدـید  ناشیرپ  يوم  هایـس و  يهماج  اب  ار  ارهز  مرداـم  دـش ، باوخ  هب 

. مدیـسرپب يو  زا  لالم  رپ  لاح  نآ  رـس  مدرک و  دـنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادـص  مدـنکفیب و  شکرابم  ياپ  رب  ار  نتـشیوخ  مدـیدب ، لاـح  نیا 
رصع يرادن  رطاخ  هب  رگم  مدوبن . ادج  امـش  زا  مدوب و  امـش  اب  نطاب  رد  نکیل  مدوبن ، امـش  اب  رهاظ  رد  هچ  رگا  نم  بنیز ، مرتخد ، دومرف :
نوچ دندوب ، هدمآ  مردارب  ردام و  ردپ و  دج و  تفگ : رایسب  تاملاکم  زا  دعب  تردارب  یتخیگنارب ، باوخ  زا  ار  تردارب  هک  اعوسات ، زور 

زا هانیسح ! او  هانیـسح ! او  يهلان  هک  ار  اروشاع  بش  يدرک  شومارف  رگم  بنیز ، يا  تفرگب !؟ نم  زا  لوصو  يهدعو  مردام  دنتـشگیمرب 
اههمیخ فارطا  رد  بعت ، جنر و  رازه  اب  بش ، نآ  رد  نم  يرآ  مونـشیم !؟ ار  مردام  يادـص  هک  یتفگیم  موثلکما  اب  وت  دـش و  دـنلب  نم 

يا يونـشیمن ؟ ار  مردام  يادص  رگم  رهاوخ ، يا  تفگ : وت  هب  نیـسح  تردارب  هک  دوب  يور  نیا  زا  مدزیم و  دایرف  هلان و  مدیدرگیم و 
هچ بنیز ، يا  مدرکیمن ؟ رس  رب  تبیـصم  كاخ  یمه  نم  نادیم ، يوس  وا  ندش  ناور  و  نیـسح ، مدنزرف  نیـسپزاب  عادو  رد  رگم  بنیز ؟

مدنزرف رس  هک  مدوب  نارگن  ناریح و  متشاد و  نماد  رد  ار  شرس  نم  و  داهن ، نیسح  مدنزرف  رجنح  رب  رجنخ  رمـش  هک  ماگنه  نآ  زا  میوگ 
يور هاگ  همیخ  يوس  هب  هاگلتق  زا  رگـشل  هک  تقو  نآ  زا  میوگ  هچ  نم ، ناـج  رتخد  يا  بنیز ، يا  دـندروآرب . نانـس  كون  رب  ار  نیـسح 

همهمه و بوشآ و  نآ  اب  هفوک  مدرم  هک  مدوب  هراظن  رد  انامه  نم  هدیسر ، تنحم  رتخد  يا  دندروآرب . راود  دبنگ  هب  ران  يهلعش  دنداهن و 
دـندنکفا و نیمز  هب  رتسب  زا  ار  رامیب  دـباع  دـندرب و  امغی  هب  ار  امـش  ياههماج  دـندز و  اهنآ  رد  شتآ  دـندرک و  تراـغ  ار  اـههمیخ  هلولو 

یمامت دندادیم  روبع  هاگلتق  زا  ار  امـش  هک  یماگنه  زین  یتشادیم . زاب  راک  نیا  زا  ار  ناشیا  نایرگ ، نالان و  وت ، دـندومن و  شلتق  گنهآ 
زا ترسح  هحفـص 102 ]  ] کشا مدومنیم و  عامتـسا  ار  تردارب  ردام و  ردـپ و  دـج و  هب  وت  باطخ  راـهچ  نآ  مدـیدیم و  ار  لاوحا  نآ 
رد نم  و  تسا ، نم  ناوسیگ  رب  هک  تسا  نیسح  نوخ  نیا  نم ، ناج ، رتخد  يا  مدیشکیمرب . درد  رپ  لد  زا  زوسناج  هآ  مدیرابیم و  هدید 

هردخم ایلع  ماجرفدـب . راکبان  نآ  راتفگ  راتفر و  ماشآ و  نوخ  دـیزی  سلجم  ماش و  هب  دورو  ماگنه  اصوصخ  مدوب ، هارمه  امـش  اب  اج  همه 
يا دومرف : ییاـمرفیمن ؟ كاـپ  شیوخ  يور  يوم و  زا  ار  نوـخ  نیا  يور  هچ  زا  رداـم ، يا  مدرک : ضرع  دـیامرفیم  مالـسلااهیلع  بنیز 
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زاب مدنزرف  ناگدنشک  ناراکمتس و  زا  ار  دوخ  داد  مرب و  تیاکش  هب  نوچیب  رداق  ترضح  رد  ار  نوخ  رپ  يوم  نیا  اب  دیاب  هدید ، ینشور 
، داجـس دیـس  مراـمیب ، دـنزرف  هب  ارم  مالـس  هک  منکیم  تیـصو  ار  وت  و  میاـمنب . تعافـش  ار  مردـپ  تما  ناراـکهنگ  نارادازع و  و  میوج ،

بجوم هک  دنرامشن  لهـس  ار  نآ  دننکن و  یهاتوک  نیـسح  مدنزرف  ترایز  يرادازع و  رد  هک  دنک  مالعا  ام  نایعیـش  هب  ییوگب  یناسرب و 
. دوب دهاوخ  تمایق  رد  اهنآ  تمادن 

دیرگیم نوخ  بنیز ، ترضح  شاهمع ، تبیصم  رد  نامز  ماما 

ناـمز ماـما  يـالاو  رـضحم  هب  فرـشم  باوخ  رد  دـیوگ : هدوب ، داـهز  داـبع و  هلمج  زا  هک  يزیربـت ، ناوـخ  هضور  یلعناطلـس ، ـالم  جاـح 
ءاسم و احابـص و  کنبدنألف  : » دـیامرفیم هک  تسا  هدـش  رکذ  هسدـقم  يهیحان  ترایز  رد  هچنآ  انالوم ! مدرک : ضرع  مدـش ، مالـسلاهیلع 

هیرگ نوخ  کشا ، ياج  هب  نآ  گوس  رد  هک  یتبیصم  نآ  مدرک : ضرع  یلب ! دندومرف : تسا ؟ حیحـص  امد ؛» عومدلا  لدب  کیلع  نیکبأل 
هیرگ نوخ  تبیـصم ، نیا  رد  مه  وا  دوب  هدنز  ربکا  یلع  رگا  هن ! دندومرف : تسا ؟ مالـسلاهیلع  ربکایلع  تبیـصم  ایآ  تسا ؟ مادک  دینکیم 

رد زین  وا  دوب  تایح  رد  مه  سابع  ترضح  رگا  هکلب  هن ! دندومرف : تسا ؟ مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تبیصم  دوصقم  ایآ  متفگ : درکیم !
مه ءادهشلادیس  ترضح  هن ! دندومرف : تسا ؟ مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تبیـصم  دبال  متفگ : درکیم . هیرگ  نوخ  تبیـصم  نیا 

تبیـصم نآ  دومرف : تسا ؟ تبیـصم  مادک  نیا  سپ  مدیـسرپ : هحفـص 103 ] . ] درکیم هیرگ  نوـخ  تبیـصم  نیا  رد  دوـب ، تاـیح  رد  رگا 
[ . 159 . ] تسا مالسلااهیلع  بنیز  يریسا 

لسوت شرافس و 

رد دندرک : لقن  دندوب ، قارع  رد  ربنم  لها  يایقتا  زا  هک  ییارماس  نیسح  خیش  ياقآ  زا  نارهت ، نکاس  هیوبیـس ، دمحا  ازریم  جاح  هللا  تیآ 
هدرک و ادیپ  یلاح  تسین . يدحا  نم  زا  ریغ  مدید  متفر . سدقم  بادرـس  هب  رـصع  فرط  ياهعمج  زور  مدوب  فرـشم  ارماس  رد  هک  یمایا 

ناتسود نایعیش و  هب  دومرف : یسراف  هب  هک  مدینش  رـس  تشپ  زا  ییادص  لاح  نآ  رد  مدش . هیلع -  هللا  تاولـص  رمألابحاص -  ماقم  هجوتم 
[ . 160  ] دنادرگ کیدزن  ارم  جرف  هک  دنهد  مسق  اهیلع -  هللا  مالس  بنیز -  ترضح  ماهمع  قح  هب  ار  ادخ  هک  دییوگب 

بنیز هردخم  ایلع  تافو 

هدیمخ شدق  هک  تسیرگب  نادنچ  مایا ، تنحم  ماش و  جنر  البرک و  يهعقاو  زا  دعب  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دیوگ : بئاصملا  رحب  رد 
زا هام  راهچ  زا  دـعب  موثلکما ، هردـخم  ایلع  دـیوگ : زین  دیـشک . يارـس  رگید  هب  تخر  ات  تسیزب  نزحلا  مئاد  دـیدرگ ؛ دیفـس  شناوسیگ  و 

، تشذگب موثلکما  تافو  زا  زور  داتشه  یتقو  تسویپ . لازیال  دنوادخ  تمحر  هب  لالم  رپ  يارـس  نیا  زا  هبیط ، يهنیدم  هب  تیب  لها  دورو 
. تفرب شوه  زا  ات  دزب  شیوخ  تروص  رـس و  رب  تسیرگب و  رایـسب  دش  رادیب  نوچ  دـید و  باوخ  رد  ار  شردام  بنیز  هردـخم  ایلع  یبش 
لوسر و لآ  تقو  نیا  تسا . هدرک  زاورپ  نانج  راـسخاش  هب  وا  سدـقم  حور  دـندید  دـنداد ، تکرح  ار  هردـخم  نآ  دـندمآ و  هک  یناـمز 
، زادگناج يهعقاو  نیا  و  دش . اپرب  تمایق  بوشآ  اروشاع و  هودنا  ییوگ  هک  نادنچ  دندمآرد  يراز  هب  هردخم  نآ  متام  رد  لوتب ، يهیرذ 
هحفص 104]  ] لاس 62 زا  تایبنیز ) رابخا  باتک  رد  يهنس 277  رد  یفوتم  هباسن  یلدیبع  لوق  رب  انب  بجر ، مهدراهچ  ای   ) ناضمر مهد  رد 

دوجو فالتخا  ناخروم  نیب  يو  تافو  زور  خیرات  رد  یلو  تسا ، ناگمه  قافتا  دروم  يهنس 62  رد  هردخم  نیا  تافو  داد . يور  يرجه 
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. رومالا قئاقحب  ملعا  هللا  و  دناهتسناد ، بجر  هام  مجنپ  هبنشکی  بش  رد  ار  وا  تافو  زین  یضعب  دش ، رکذ  هک  یلوق  ود  رب  يهتشذگ  و  دراد ،

بنیز هردخم  ایلع  نادنزرف 

دمحم و ربکألانوع و  یلع و  هلمج ، نآ  زا  تسا : هدوب  ددـعتم  نادـنزرف  ار  رفعج  هب  هللادـبع  دـیوگ : صاوخلا  ةرکذـت  رد  يزوجنبا  طبس 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  نطب  زا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تنب  بنیز  ترـضح  نانآ  ردام  هک  دنـشابیم  موثلکما  سابع و 

بلاطلا ةدمع  فلؤم  درامشیم . بنیز  هردخم  ایلع  نطب  زا  ار  ربکألارفعج  فراعملا ، باتک  رد  زین  هبیتقنبا  تسا . هدوب  ملس  هلآ و  هیلع و 
تیاور لـقن  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاـف  شرداـم  زا  هدوـب و  نسحلاما  وا  تینک  هک  تـسا  مالـسلاهیلع  یلع  رتـخد  يربـک  بـنیز  دـیوگ :

رد دمآ . دیدپ  يو  زا  مه  ریغ  سابع و  نوع و  یلع و  دمآرد و  بلاطیبا ، نب  رفعج  نب  هللادبع  شمع ، رسپ  حاکن  يهلابح  هب  يو  دنکیم .
ربکـألانوع و رفعج و  یلع و  تفر و  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  رفعج  نب  هللادـبع  يارـس  هب  يربـک  بنیز  هـک : میناوـخیم  يروـلا  مـالعا 

راهچ رفعج  هللادبع  زا  ار  بنیز  دیوگ : راصبألارون  رد  یجنلبـش  دـنکیم . تیاور  شردام  زا  يو  دـیدرگ . دـلوتم  ترـضح  نآ  زا  موثلکما 
فرـش و بابـسا  دالب ، راصما و  رد  ترثک  تدـع و  لامک  رد  نونکاـت  هردـخم  نآ  يهیرذ  دـیوگیم : زین  تسا . هدوب  رتخد  کـی  سپ و 
هب البرک  نیمز  رد  تسا ، بنیز  هردـخم  ایلع  اهنآ  رداـم  هک  دـمحم ، شردارب  هللادـبع و  نب  نوع  تسا : هدـمآ  خـسان  رد  و  دنتـسه . تکرب 

. دندیسر تداهش  عیفر  يهجرد 

بنیز نفد  لحم 

تیب لها  نادـناخ  روبق  رانک  رد  هرونم ، يهنیدـم  . 1 هحفـص 105 ] : ] دراد دوجو  رظن  هس  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  نفد  لحم  هب  عجار 
لوق قشمد . يهطوـغ  يهقطنم  رد  عـقاو  هیوار )  ) يهیرق رد  روهـشم  فورعم و  ماـقم  . 3 رصم ؛ يهرهاق  . 2 عیقب ؛ ینعی  تراهط  تمـصع و 
سپ مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  نوچ  هک  تسا  یلامتحا  يهیرظن  نیا  رب  ینتبم  و  درادن ، نیمخت  سدح و  زجب  یکردم  چیه  ارهاظ  لوا ،

تلحر ایند  زا  هنیدـم  رد  یعیبط  روط  هب  دـشاب ، هدـماین  شیپ  ياهزات  دادـیور  هچناـنچ  تسا ، هدرک  تعجارم  هنیدـم  هب  ـالبرک  يهثداـح  زا 
رصم هک  زین ، مود  لوق  دروم  رد  تسا ! هدش  نفد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  هاگمارآ  عیقب  رد  یعیبط  روط  هب  زین  هدرک و 

فیلأت ماش » رد  تیب  لها  دـقارم   » فیرـش باتک  هب  دوش  هعجارم  رتشیب ، قیقحت  حیـضوت و  يارب  تسین . تسد  رد  یتسرد  كردـم  دـشاب ،
هک دوشیم  تباث  موس  لوق  رابتعا  قوف ، لاوقا  فیعضت  اب  قشمد . مرتحم  يهعمج  ماما  يرهف ، دمحا  دیس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 

هاگراب اجنآ  رد  دنادیم . قشمد ، یقرش  بونج  يرتمولیک  تفه  رد  عقاو  ماش ، يهطوغ  يهقطنم  زا  هیوار  يهیرق  رد  ار  بنیز  ترـضح  ربق 
تیب لها  ناتسود  رازم  هراومه  هک  دراد  دوجو  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  رتخد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  مان  هب  یهوکشاب  رایـسب  دقرم  و 

زین مود  نرق  رد  یتح  هک  تسا  رازم  نیا  يانب  رایـسب  تمدـق  دـیآیم  تسد  هب  خـیرات  زا  هچنآ  تسا . هدوب  نایعیـش  ریغ  یتح  نایعیـش و  و 
دقرم نیا  ترایز  هب  مالسلاهیلع ، قداص  رفعج  ماما  دنزرف  نمتؤم  قاحسا  رسمه  هسیفن ، يهدیـس  راوگرزب ، يوناب  اریز  تسا ، هدوب  دوجوم 

[ . 161  ] تسا هدمآ  رهطم 

موثلکما

هراشا
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  نطب  زا  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  رگید  رهاوخ  مالـسلااهیلع ، ءارهزلا  ۀمطاف  تنب  موثلکما ،
ار مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دیوگ : صاوخلا  ةرکذـت  رد  زین  يزوج  نب  طبـس  و  هدرب ، مان  ار  وا  باعیتسا  رد  ربلادـبعنبا  هک  دـشابیم ،
. مالسلااهیلع موثلکما  و  مالسلااهیلع ، بنیز  مالسلامهیلع ، نیـسح  ماما  ترـضح  نسح ، ماما  ترـضح  تسا : هدوب  بیترت  نیا  هب  ینادنزرف 

يهلابح هب  ار  وا  دیوگ : وا  لاح  حرش  هحفص 106 ]  ] نایاپ رد  و  هدرب ، مان  يو  زا  هعیشلا  نایعا  رد  یلماع ، نیما  نسحم  دیس  ریبخ ، يهمالع 
ءارهزلا ۀـمطاف  ءاسنلاةدیـس ، ترـضح  نوـچ  هـک  تـسا  هدـش  تـیاور  [ . 162 . ] دـندروآرد هـنع  هللا  یـضر  راـیط  رفعج  نـب  نوـع  حاـکن 

دیشکیم نیمز  يور  هب  نآ  نماد  هک  دیشک  رس  رب  ییابع  هتخادنا و  تروص  هب  یعقرب  موثلکما  ترـضح  تفگ ، عادو  ار  ایند  مالـسلااهیلع 
یقارف نیا  دیدرگ و  راکـشآ  ام  رظن  رد  وت  ندـش  ناهنپ  یتخـس  تبیـصم و  نآلا  هللا ، لوسر  ای  هاتبا ، ای  تفگیم : یپایپ  زوسناج  يهلان  اب  و 
برـض اـمل  هنا  هک : دـناهدروآ  شیوخ  یلاـما  رد  یـسوط ، دـیفم و  راوـگرزب ، خیـش  ود  دوـب . دـهاوخن  نآ  زا  دـعب  ییاـقل  زگره  هک  تسا 
قیفرلا لاقف  اهیلا  رظنف  هینیع  حـتفف  هیلجر  دـنع  موثلکما  تسلج  هسأر و  دـنع  ۀـبابل  تدـعقف  هراد  لخداف  لـمتحا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

نینمؤملاریمأ تلتق  هللا  ودـع  ای  تلاق : مجلم و  نب  نمحرلادـبع  یلا  تءاج  مث  هاتبا  او  موثلکما  تدانف  ـالیقم  نسحأ  رقتـسم و  ریخ  یلعـألا 
ول هتبرـض  دـقل  هللا  هیلع و  نیکبت  اهل  كارأف  لاق : سأب  هیلع  نوکی  نأ ال  وجرأل  ینا  هللا  ودـع  ای  تلاق : كابأ  تلتق  امنا  لاـق : مالـسلااهیلع 
هناخ يوس  هب  ار  ترـضح  نآ  دز  نینمؤملاریما  قرف  رب  تبرـض  نوعلم  مجلمنبا  هک  یماـگنه  ینعی  مهتکلهـأل . ۀـفوکلا  لـهأ  نیب  تمـسق 
دوخ نیب  قح  ناگدید  تقو  نیا  رد  ترضح  دنتسشن . ترضح  نآ  ياهمدق  کیدزن  موثلکما  ترضح و  نآ  رـس  يالاب  هبابل  دنداد ، لمح 
لزنم نیرتوکین  ماـقم و  نیرتهب  هک  منکیم  رفـس  ناـبرهم  دـنوادخ  يوس  هب  نونکا  دومرف : دـنکفا و  يرظن  موثلکما  بناـج  هب  دوشگ و  ار 
نوعلم نآ  ار !؟ نینمؤملاریما  یتشک  ادـخ ، نمـشد  يا  دومرف : دـمآ و  مجلمنبا  دزن  هب  سپـس  دـش ، دـنلب  هاـتبا  او  هب  موثلکما  يهلاـن  تسا .

نآ دشابن ، یکاب  تبرـض  نیا  زا  مردـپ  رب  هک  مراودـیما  دومرف : هردـخم  نآ  متـشک ! ار  وت  ردـپ  هکلب  متـشکن ، ار  نینمؤملاریما  نم  تفگ :
يهمه رب  ار  نآ  رگا  هک  مدز  وا  رب  یتبرـض  مسق ، ادـخ  هب  اریز  ینکیم ، هیرگ  هلاـن و  تردـپ  گرم  رب  هک  منیبیم  اـیوگ ) : ) تفگ نوـعلم 

هحفص 107] ! ] درک دهاوخ  كاله  ار  همه  دننک  تمسق  هفوک  لها 

البرک رد  موثلکما  تالاح  زا  يرطش 

هللا و  مدیدن . ار  وا  یلو  تفگب  راعشا  نیا  ياهدنیوگ  مدینش  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  دعب  هک : دنکیم  ثیدح  موثلکما  زا  فنخموبا 
تـضکر دق  ارون و  یجدلا  نوشغی  حیباصملا  لثم  مهروحن  یمدت  ۀـیتف  هلوح  اروحنم و  نیدـخلا  رفعنم  فطلاب  هب  ترـصب  یتح  مکتئج  ام 

هب و ءاضتسی  اجارس  نیسحلا  ناک  ارودقم  هللا  ءاضق  رمأ  ناک  هغلاب و  هللا  ردق و  یندرف  اروحلا  ۀنجلا  طسو  مثلی  لبق  نم  هفداصا  یک  یباکر 
هورگ اـب  هک  مشاـبیم  نج  كولم  زا  یکلم  تفگ : یتـسیک ؟ وگب  هک  مداد  دـنگوس  ار  وا  دـیامرفیم : موـثلکما  اروز  لـقأ  مل  ینا  ملعی  هللا 

. مدید هتشک  ار  وا  هک  مدیسر  یتقو  یلو  منک ، ترصن  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ات  مدمآ  شیوخ 

نیسح ماما  تبیصم  رد  موثلکما  راعشا 

نیا دینش ، موثلکما  ار  حانجلاوذ  يههیش  يادص  دیسر و  تداهـش  عیفر  يهجرد  هب  ترـضح  نآ  نوچ  دسیونیم : خیراوتلا  خسان  رد  رهپس 
ول ال الدجنم  برتلاب  هرظنأ  مویلاف  يراکفأ  یملع و  اهب  طیحی  نأ  يراعشأب و  یثرا  نأ  قوف  یتبیصم  درک : تئارق  زادگ  زوس و  اب  ار  راعـشا 

نیـسح هجول  الا  همدـقمب  لهأ  الف  داوجلا  ءاج  يراطخأ  ینامزأ و  میالی  صخـش  ۀـیحان  لک  یف  هتروص  نأک  يراکفأ  هیف  تشاط  لمحتلا 
الیتق نیـسحلا  اذـه  اهتنحم  انیدـلا و  یلع  اربص  سفن  ای  يراضلا  مغیـضلا  نود  لدـنجی  نأ ال  سرف  نم  هللا  هاـحل  داوجلل  اـم  يراـثلا  بلاـط 
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دـنکفیب و رـس  زا  هعنقم  موثلک  ما  دیـسر ، اههمیخ  رد  هب  نوخ ، هب  هقرغ  لکاک  لای و  نوگژاو و  نیز  اب  حانجلاوذ ، نوچ  يراـع و  يرعلاـب 
هباـینأ و اـنقزم  هباون و  ناـمزلا  یف  ینتلمح  دـقل  دورـسب : ار  هیثرم  نیا  هدومن و  بنیز ، دوخ ، رهاوخ  بناـج  هب  یتراـشا  تسیرگب و  تخس 

ازیزع المـش  انل  هادی  تتـش  نیبرقألاب و  انعجفأ  هبراقع و  انیلع  یـشخن  امب  تند  ۀـبرغ و  راد  یف  رهدـلا  انیلع  ینخأ  و  هحفص 108 ]  ] هبلاخم
هلـالا نید  نم  ملظأ  اقرـشم و  برتلا  هب  یـسمأ  دـقل  نیـسح  هبئاـصم  تلج  هاـیازر و  تمع  بئاونلا و  یف  یجترملا  یخأ و  يدوا  هبلاـطم و 
هبئارت بارتلا  تحت  یف  بیغم و  هصخـش  شیعا و  ینا  یننزحی  هبناوج و  تعادت  يوضر  یلع  خانأ  ریـسی  ول  يذلا  هنم  یب  لح  دقل  هبهاذم 
يدـیأ انقزمت  هبلاغا  ام ال  رهدـلا  یف  ینلاغ  اذا  هنکرب  ذولأ  نکر  یل  قبی  ملف  هبناج  تاـم  دـق  یح و  هبناـجف  هسفن  رطـش  دـقاف  يزعی  فیکف 

دعس رمع  دنتخادرپ ، تارهاط  مایخ  تراغ  هب  ماش  هفوک و  هاپس  نوچ  هک : دیوگ  خسان  رد  زین  هبهاوم  مانألا  مع  يذلا  لوسر  اندجو  نامزلا 
نآ دوشن و  دراو  نانز  يهمیخ  هب  یسک  داد  نامرف  دعس  رمع  دنتـسیرگب ، تخـس  دندز و  هحیـص  وا  يور  رب  تیب  لها  نانز  دیـسرب ، هار  زا 

درتسم دـناهدرب  ام  زا  هچنآ  هک  نک  مکح  دـنتفگ : تیب  لـها  دوشن . نوریب  ماـیخ  نیا  زا  سک  چـیه  دـنکن و  ضرعت  یـسک  ار  راـمیب  ناوج 
. درکن در  يزیچ  یسک  ادبا  یلو  دنراد ، درتسم  دناهدرب  هچ  ره  هک  درک  مکح  دعس  رمع  میناشوپب ، ار  شیوخ  يور  رـس و  میناوتب  ات  دنراد 

لبق انوعد  اوفق و  انجـس  مک  دـعب  نم  ضرألا  جاـجف  یلع  تحبـصأ  ةاـیحلا و  ینم  تضقن  دـق  دورـسب : ار  راعـشا  نیا  تسیرگب و  موثلکما 
یننا بیرغلل و  یثرأل  ینا  انتم و  دق  مویلا  اذ  لبق  نم  انتیل  ایف  مکقارف  رمأ  ام  مکیلع  مالس  ینـضم  مکلجأ  نم  مسجلا  ناف  اعاد  انع و  مکدعب 
ایفاص ۀبحألاب  یـشیع  ناک  دقل  انزح  مکلجأ  نم  تددج  تبزع  نا  مکترکذ و  راهنلا  سمـش  تعلط  اذا  انغملا  لهألا و  رادلا و  دیعب  بیرغ 

یسألا و نیبلا و  ۀعول  ینتحراب  دق  انفج و  مکدعب  یل  ضیمغتلا  عدی  مل  مکیلا و  یقایتشا  قاض  دق  هللاوف  ینفت  انتبحص  نا  يردأ  تنک  ام  و 
هحفص 109]  ] انح یتبرغ  یلع  مهنم  دحأ  امف  يرطاخ  ۀبحأ  ینع  اولحر  دق  انس و  اعزفم  یل  قلخلا  نود  ترص  دق 

هفوک رد  موثلکما  هردخم  ایلع  يهبطخ 

هراشا

تئارق ار  هبطخ  نیا  موثلکما  مالـسلااهیلع ، نیـسحلا  تنب  همطاف  هردخم  ایلع  يهبطخ  رکذ  زا  دـعب  دـسیونیم : فوهل  رد  سوواط  نب  دـیس 
مکل و ابتف  نهومتبکن  هءاسن و  متیبس  هومتثرو و  هلاومأ و  متبهتنا  هومتلتق و  انیسح و  متلذخ  مکل  ام  مکل  ةأوس  ۀفوکلا  لهأ  ای  تلاق : : » دومن

يأ و  اـهومتبهن !؟ لاوـمأ  يأ  و  اهومتکفـس !؟ ءاـمد  يأ  و  متلمح !؟ مکتوـهظ  یلع  رزو  يأ  و  مـکتهد !؟ هاود  يأ  نوردـتأ  مـکلیو  اـقحس 
نا الأ  مکبولق ! نم  ۀمحرلا  تعزن  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادعب  تالاجر  ریخ  متلتق  نهومتبلس !؟ ۀیبص  يأ  و  نهومتیبس !؟ ۀمیرک 
ءامد متکفس  دقوتی  اهرح  اران  نوزجتس  مکمال  لیوف  اربص  یخأ  متلتق  تلاق : مث  نورـساخلا »، مه  ناطیـشلا  بزح  نوزئافلا و  مه  هللا  بزح 
یخأ یلع  یتیوح  یف  یکبأل  ینا  دـلخم و  انیقی  اقح  رقـس  یفل  ادـغ  مکنا  رانلاب  اورـشباف  الأ ! دـمحم  مث  نآرقلا  اهمرح  اهکفـس و  هللا  مرح 

! امـش ياهور  داب  حیبق  هفوک ، لها  يا  ینعی : دمجی  سیل  امئاد  ینم  دخلا  یلع  فکفکم  لهتـسم  زیرغ  عمدب  دلوم  یبنلا  دعب  نم  ریخ  یلع 
تراغ هب  ار  وا  لاوما  دیدرک و  دیهش  ار  وا  هکنیا  ات  دیدرک ، لوذخم  ار  وا  دیتشاد و  زاب  تسد  نیسح  ترـصن  زا  هک  دمآ  شیپ  هچ  ار  امش 

داب رود  و  امـش ، رب  داب  فا  دیدومن !؟ یتخبدب  راچد  هنهرب و  ار  اهنآ  دیدرک و  ریـسا  ار  وا  تالایع  دیدرمـش و  دوخ  ثاریم  ار  نآ  دیدرب و 
یکاپ نوخ  هچ  دیدش و  بکترم  یمیظع  هانگ  هچ  دیدرک و  اپرب  یگرزب  تبیصم  هچ  دینادیم  ایآ  امـش ! رب  ياو  يا  امـش ! زا  قح  تمحر 

دعب هک  دیتشک  ار  یسک  امش  دیدرک !؟ ریسا  ار  سی  هط و  لآ  ناوناب  نیـشن و  هدرپ  نارتخد  هچ  دیدرک و  تراغ  ار  یلاوما  هچ  دیتخیر و  ار 
دیدرگ و فرطرب  امـش  ياهلد  زا  تمحر  امـش  رادرک  ءوس  زا  و  دوب ؛ نایناهج  يهمه  زا  رتهب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
، دننیشنب ناتیازع  هب  ناتناردام  راکنایز . رـساخ و  ناطیـش  بزح  دنراگتـسر و  زئاف و  دنوادخ  بزح  انامه  دیدش . تلالـض  تواسق و  راچد 
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هک دیتخیر  ار  ینوخ  امش  درادن . یـشوماخ  هحفـص 110 ]  ] هک یـشتآ  هب  دش  دیهاوخ  هداد  ازج  يدوزب  دـیتشک ؛ هجنکـش  اب  ار  مردارب  هک 
تمایق يادرف  هک  مهدیم  تراشب  امش  هب  انامه  دوب . هدرک  مارح  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نآرق و  لاعتم و  دنوادخ 

، دوب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  دولوم  نیرتهب  هک  مردارب  رب  متـسه ، هدنز  ات  نم  و  دوب ! دیهاوخ  دلخم  منهج  رعق  رد 
. دوشن کشخ  زگره  دشاب و  مکارتمو  يراج  نم  تروص  هب  لیس  نوچ  هک  یکشا  هب  تسیرگ ، مهاوخ 

دایزنبا اب  موثلکما  هناعاجش  يوگتفگ 

ناک نا  دایز ! نبای  : » دومرف درک و  نخس  زاغآ  موثلکما  تفای ، نایاپ  دایزنبا  سلجم  رد  مالسلااهیلع  بنیز  نانخس  نوچ  دسیونیم : رهپس 
دعتـساف هرهظ  یلع  هوخأ  وه و  هلمحی  هیتفـش و  صمی  هلبقی و  ناک  هتیؤرب و  ترق  هللا  لوسر  نیعب  تناک  دـقف  نیـسحلا  لتقب  کـنیع  ترق 

دنسرخ وا  رادید  هب  ادخ  لوسر  مشچ  هنیآ  ره  هک ) نادب  ، ) دیدرگ نشور  نیسح  لتق  هب  وت  مشچ  رگا  دایز ! رـسپ  يا  ینعی : باوجلل .» ادغ 
رب نسح ، شردارب ، اب  ار  وا  یهاگ  دیشکیم و  شوغآ  رد  ار  وا  دیکمیم و  ار  وا  ياهبل  دیسوبیم و  ار  نیسح  هتسویپ  شترـضح  دشیم و 

. زاس یهلا ) لدع  يهمکحم  ربارب  رد  و   ) تمایق زور  رد  ییوگخساپ  يهدامآ  ار  دوخ  سپ  دومنیم ؛ راوس  دوخ  شود 

ار هفوک  لها  يهقدص  لافطا ، نتفرگ  زا  موثلکما  تعنامم 

لذب ناشیا  هب  امرخ  نان و  ماب  زارف  زا  هدروآ و  تقر  مالسلامهیلع  تیب  لها  لافطا  لاح  رب  هک  مدید  ار  هفوک  مدرم  دیوگ : صاصج  ملـسم 
ناهد تسد و  زا  ار  اهامرخ  اـهودرگ و  اـههراپ و  ناـن  نآ  موثلکما  اـما  دنتـشاذگیم . دوخ  ناـهد  رب  هتفرگ و  زین  ناـکدوک  دـندومنیم و 
تـسد هفوک  لها  يا  ینعی : مارح ،» انیلع  ۀقدصلا  نا  ۀفوکلا ! لهأ  ای  : » دومرف دز و  هفوک  لها  رب  گناب  سپ  دنکفایم . دوبریم و  ناکدوک 

راز راز  ارـسا  ناوراـک  رب  هفوـک  ناـنز  دـید  موـثلکما  هک  یناـمز  زین  تسین . اور  تیب  لـها  اـم  رب  هقدـص  هک  دـیریگ  زاـب  ایـشا  نیا  لذـب  زا 
مکنیب اننیب و  مکاحلاف  هحفص 111 ] [ !؟ مکؤاسن انیکبت  مکلاجر و  انلتقت  ۀفوکلا  لهأ  ای  مهل : تلاقف   » درک نوریب  لمحم  زا  رـس  دنیرگیم ،

، تمایق يادرف  رد  دننکیم !؟ هیرگ  ام  لاح  رب  امش  نانز  دنشکیم و  ار  ام  نادرم  امـش  نادرم  هفوک ، لها  يا  ینعی : ءاضقلا .» لصف  موی  هللا 
. دومرف دهاوخ  مکح  امش  ام و  نیب  لاعتم  دنوادخ 

نیرسنق هیسداق و  رد  موثلکما  راعشا 

مدرم هک  بلح ، یلزنم  کی  رد  تسا  يدلب  مان  نون ) ءای و  نوکس  ءار و  رسک  هلمهم و  نیس  دیدشت  نون و  حتف  فاق و  رـسک  هب   ) نیرـسنق
هب ار  اهنآ  دندرکیم و  نعل  یپایپ  ار  تعامج  نآ  مدرم  ماب  زارف  زا  هتـسب و  ار  اههزاورد  نانآ  دندوب . مالـسلاهیلع  یلع  نایعیـش  زا  همه  نآ 

میوش هتـشک  زین  ناگمه  رگا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دالوا  نالتاق  يا  دـنتفگیم : دـندومنیم و  عنم  درط و  راجحا  یمر 
انل نوبصنت  مک  دورس : ار  ریز  راعـشا  رادغاد  لد  رابنوخ و  يهدید  اب  موثلکما  تقو  نیا  رد  میهدیمن . هار  رهـش  نیا  هب  ار  امـش  زا  نت  کی 

مکعبرل ایقـس  ءوسلا ال  ۀما  ای  دشرلا  یلا  ادصق  مکلد  يذلا  وه  مکلیو  هللا  لوسر  يدج  سیلأ  دلبلا  یف  مورلا  تانب  نم  اننأک  ۀیراع  باتقألا 
دبل یلع  ینخأ  امک  اباذع  الا 

روبیس رهش  رد  موثلکما  ياعد  رثا 
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هدش و عمج  روبیـس  لها  دـنداد ، چوک  باطرفک ) کیدزن  يرهـش  مان   ) روبیـس هب  ار  ادـخ  لوسر  تیب  لها  نوچ  دـیوگ : خـسان  رد  رهپس ،
: تفگ تساخرب و  ناشنایم  زا  دوب ، هدرک  كرد  ار  نامثع  تفالخ  نامز  هک  هدروخلاس  یخیـش  سپـس  دـندمآ . درگ  اهنآ  ناناوج  ناریپ و 

رهـش زا  ات  دیراذگب  تسا ، هدرکن  نخـس  عنم  رد  زا  یـسک  دناهدینادرگ و  نادلب  راصما و  مامت  رد  ار  اهرـس  نیا  انامه  هک  دـیزیگنینرب  هنتف 
هتفاتـشب نامز ، رد  دنزاس . هدولآ  شیوخ  مودق  هب  ار  ام  رهـش  دیلپ  موق  نیا  میراذگیمن  زگره  هللاو ، هک : دنتفگ  ناناوج  دنراذگب . مه  امش 

رب تخـس  یمزر  تسویپ و  رد  برح  ارجام ، نیا  یپ  رد  دندش . گنج  يهتخاس  دندرک و  عطق  دشیم ، روبع  نآ  زا  هک  ار  بآ  يور  لپ  و 
رد دنداتفا . كاخ  هب  روبیـس  ناناوج  زا  زین  یتعامج  دندش و  دالوف  غیت  شوختـسد  دایزنبا  رگـشل  زا  نت  دصـشش  هک  نادنچ  داتـسیا ، ياپ 
عفر مهراعسأ و  صخرأ  مهبارش و  هحفص 112 ]  ] هللا بذعأ  : » دومرف تسا . روبیـس  دنتفگ : تسیچ ؟ دلب  نیا  مان  دومرف : موثلکما  تقو  نیا 
تیآ زج  ناشیا  یـضارا  رد  يدوب ، روج  ملظ و  يهتـشابنا  همه  ناهج  رگا  موثلکما ، ياعد  رثا  زا  دـیوگ : فنخموبا  مهنع .» ۀـملظلا  يدـیأ 

. یتشگن هتشارفا  لدع  طسق و  تیار  لذب و  تمعن و 

کبلعب رهش  رد  موثلکما  نیرفن  رثا 

دنتـشون کبلعب  مکاح  هب  دندرک ، کیدزن  کبلعب  هب  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  نوچ  دیوگ : خـسان  بحاص  زین 
لابقتسا هب  نک و  ایهم  هقوذآ  فلع و  دنهدیم ؛ لمح  دیزی  نینمؤملاریما  هاگرد  هب  هک  تسا  ناشیا  تیب  لهاو  جراوخ  ياهرـس  کنیا  هک :

تالوکأم تابورـشم و  رگید  رکـس و  قیوس و  زا  دنتخاس و  ایهم  ناشیا  رهب  زا  شمارآ  شیاسآ و  ياج  ات  داد  نامرف  کبلعب  مکاح  ایب . ام 
نیا رد  دندروآرد . رهـش  هب  دندرک و  لابقتـسا  ار  نارفاک  نآ  دـندیمدب و  اهقوب  رد  دـنتخارفارب و  اهتیار  دـنتخاونب و  اهفد  دـندروآ و  مهارف 
عفر مهبارش و ال  هللا  بذعأ  مهئارضخ و ال  یلاعت  هللا  دابأ  : » تلاقف کبلعب . دنتفگ : تسیچ ؟ دلب  نیا  مان  دومرف : مالسلااهیلع  موثلکما  تقو 
قح رد  هردخم  نآ  ینعی : اروج .» املظ و  الا  مهلانأ  امل  اطـسق  الدع و  ةولمم  تناک  ایندلا  نأ  ول  و  : » فنخموبا لاق  مهنع .» ۀملظلا  يدیأ  هللا 
امـش رـس  زا  ار  ناملاظ  تسد  ار و  امـش  بآ  دنادرگن  راوگـشوخ  ار و  امـش  تشیعم  تعـسو  دنک  دوبان  یلاعت  يادخ  هک  درک  نیرفن  اهنآ 

! تسین رگید  زیچ  یگراچیب  ملظ و  راثآ  زج  کبلعب  رد  دریگ ، ارف  هافر  تلادع و  ار  ایند  يهمه  رگا  دیوگ : فنخموبا  و  دنکن ، هاتوک 

نیعل رمش  هب  وا  هیصوت  ماش و  يهزاورد  هب  موثلکما  دورو 

نب رمـش  موثلکما  دندیـسر ، ماـش  يهزاورد  کـیدزن  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  يارـسا  ناوراـک  نوچ  دـیوگ : فوهل  رد  سوواـط  نب  دـیس 
ياهزاورد زا  ار  ام  تسا ، قشمد  رهـش  کنیا  دومرف : تسیچ ؟ تتجاح  تفگ : تسا . یتجاح  وت  اـب  ارم  دومرف : درک و  بلط  ار  نشوجلايذ 

لوغـشم اهرـس  يهراظن  هب  مدرم  ات  دننک  رود  اهلمحم  نایم  زا  ار  ادهـش  ياهرـس  وگب  دنـشاب و  نمجنا  رتمک  نآ  رد  نامدرم  هک  نک  لخاد 
تسنادب هردخم  نآ  دوصقم  نوچ  دوب ، ترارـش  يهیام  ریمخ  هک  رمـش ، دنرگنن . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرح  هب  هدش و 
يهزاورد زا  ار  ناشیا  دنهد و  ياج  اهلمحم  لالخ  رد  ار  ادهـش  ياهرـس  ات  داد  نامرف  تسب و  رمک  هردـخم  نآ  دوصقم  فالخ  رب  هرابکی 

رد دیوگ : خسان  رد  رهپـس  و  دننک ! هراظن  اهنآ  رب  رتشیب  هحفص 113 ]  ] مدرم ات  دنروآرد  رهـش  هب  دوب ، تاعر  تیعر و  عمجم  هک  تاعاس ،
انأ لیـصألا ، نیدلا  لتاق  انأ  لیوط ، حمر  بحاص  انأ  : » تفگ هتـسویپ  دوب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رـس  لماح  رمـش ، لاح ، نآ 

هدرک و راختفا  شیوخ  لمع  هب  رمش  هک  دینشب  نوچ  مالـسلااهیلع  موثلکما  نینمؤملاریمأ .» دیزی  یلا  هسأرب  تیتأ  نییـصولادیسنبا و  تلتق 
شتآ هرابکی  مشابیم ؛ هیاپ  دنلب  لیصا  نید  اب  هدننک  لاتق  ایـصوا و  دیـس  دنمجرا و  دنزرف  يهدنـشک  دنلب و  يهزین  بحاص  نم  دیوگیم :
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نوعلملا دیزی  یلع  رختفتأ  کلیو  ای  نیملاظلا  یلع  هللا  ۀنعل  الأ  نیعللا ، نب  نیعل  ای  ثکثکلا  کیف  و  : » دومرف تفرگ و  ندز  هنابز  شمـشخ 
هیبأب عمق  نیلـسرملا و  هدجب  هللا  متخ  نم  لیلجلا و  شرع  قدارـس  یلع  بوتکم  همـسا  نم  لیئربج و  دـهملا  یف  هاغان  نم  لتقب  نوعلملا  نب 

رب كاخ  ینعی : نیعمجأ .» مهیلع  همالس  هللا و  تاولص  ءارهزلا  ۀمطاف  یما  یضترملایبأ و  یفطصملا و  دمحم  يدج  لثم  نیأف  نیکرـشملا 
هک ار  یـسک  يدـیناسر  لتق  هب  هک  نوعلم  دـیزی  رب  ینکیم  رخف  ایآ  وت ! رب  ياو  داب ! ناراکمتـس  رب  دـنوادخ  تنعل  نوعلم ! يا  داب  تناـهد 

ار یسک  یتشک  تسا !؟ بوتکم  راگدرورپ ، لیلج  شرع  قدارـس  رد  ار  شیمارگ  مان  تفگیم و  باوخ  رکذ  وا  يارب  هراوهگ  رد  لیئربج 
دوبان شردپ  هک  ار  یسک  يدیناسر  لتق  هب  هک  تسا  نیا  وت  راختفا  ایآ  داد . همتاخ  ادخ ، لوسر  يو ، دج  هب  ار  يربمایپ  لاعتم  دنوادخ  هک 

نیا نارگن  هک  یحبـصا  یلوخ  دش !؟ دـهاوخ  ادـیپ  نم  ردام  ردـپ و  دـج و  لثم  يردام  يردـپ و  يدـج و  اجک  دوب !؟ نیکرـشم  يهدـننک 
یعاجش درم  رتخد  وت  انامه  یباتن ، رب  رس  تعاجش  زا  زگره  وت  ینعی : عاجشلا ، تنب  تنأ  ۀعاجـشلا و  نیبأت  تفگ : موثلکما  هب  دوب ، تانایب 

! یتسه

وا ییارس  هیثرم  هنیدم و  هب  ماش  زا  موثلکما  تعجارم 

ایاطع لاقثا و  لاوما و  دیامن  هنیدم  يهناور  ار  هللا  لایع  تساوخ  دیزی  نوچ  هک  تسا  يورم  نآ  ریغ  و  یناپمک ) عبط   ) راحب رـشاع  دلج  رد 
هودنا زا  رپ  یلد  اب  موثلکما  دیدرگ ، رادومن  هنیدم  ياهراوید  نوچ  دنداهن ، هنیدم  هب  يور  هاگنآ  دـیوگ : هک  اجنآ  ات  داهن ... مه  ربز  رب  ار 

اندج ال ۀـنیدم  تخاس : بلقنم  هحفـص 114 ]  ] ار نامـسآ  نیمز و  تخادرپ و  هیثرم  نیا  تئارق  هب  هتخاس  يراج  هدـید  زا  کـشا  بـالیس 
بتک رد  اهیلع  هللا  مالـس  موثلکما  هب  بوسنم  رعـش  نیا  انیخأ  یف  انعجف  دـق  انأب  انع  هللا  لوسر  ربخأ  الأ  انئج  نازحألا  تارـسحلابف و  اـنیلبقت 
ارهز يهمطاف  شردام ، ربق  رـس  رب  هاگنآ  میدومن . هعومجم  نیا  شخب  تنیز  ار  نآ  زا  تیب  ود  كربت  نمیت و  يارب  هدـمآ ، لصفم  لتاقم 

هب هانیـسحاو  يهلان  و  دندیـشارخ ، اهتروص  دندز ، كاچ  اهنابیرگ  مدرم  درک . اپرب  رـشحم  روش  لیوع ، هلان و  گناب  زا  دمآ و  مالـسلااهیلع 
ار گنس  هک  تفگب  ار  هیثرم  نیا  ردام  ربق  رـس  رب  بابک ، بلق  بآ و  رپ  مشچ  اب  مالـسلااهیلع ، موثلکما  تقو  نآرد  دندیناسر . نیرب  خرچ 

انیدباعلا نیز  ترصبأ  ول  يرابحلا و  یلا  ترظن  ول  مطافأ  انیتتشم  دالبلا  یف  کتانب  ایابـسلا  یلا  ترظن  ول  مطافأ  دومن : بابک  ار  بآ  بآ و 
یلازت مل  کتایح  تماد  ولف  انیقل  دـق  امم  تاریق  الف  كادـع  نم  تیقل  ام  مطافأ  انییع  دـق  یلایملا  رهـس  نم  يراهـس و  انتب  تیأر  ول  مطافأ 

انیبدنت ۀمایقلا  موی  یلا 

موثلکما هردخم  ایلع  تافو 

يارـس نیا  زا  هام  راهچ  زا  دعب  البرک ) زوسناج  يهعقاو  زا  دعب   ) دش هنیدم  دراو  نوچ  مالـسلااهیلع  موثلک  ما  هک : دیوگ  بئاصملا  رحب  رد 
داشرا رد  دیفم  خیش  حابصم و  رد  یمعفک  خیـش  حالـصلا و  جاهنم  رد  یلح  يهمالع  لوق  رب  انب  تسویپ ، لازیال  دنوادخ  تمحر  هب  الب  رپ 
يدامج رهـش  رخاوا  رد  ابیرقت  یتسیاب  راوگرزب  يوناب  نآ  تافو  تسا ) هدوب  رفـص  رهـش  متـسیب  هنیدم  رد  تیب  لها  دورو  دنیامرفیم  هک  )

اهیلع و هللا  مالـس  درادن ، يرکذ  رگید  ياج  رد  هنیدم  ریغ  موثلکما  مان  هب  هردخم  نیا  نفدم  رد  و  ملاعلا . هللاو  دـشاب ، ترجه  زا  یناثلا 62 
هحفص 116] [ . ] 163  ] اهیوخأ اهیبأ و  اهما و  اهدج و  یلع 

مشاهینب رمق  ياههمع  اهومع و 

هراشا
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رفعج . 3 مالـسلاهیلع ؛ لیقع  . 2 مالـسلاهیلع ؛ بلاط  . 1 تسا : حرـش  نیدـب  نانآ  مان  هک  هدوب  ومع  هس  ياراد  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح 
ره زا  یهاتوک  یفرعم  هب  الیذ  مالـسلااهیلع . هنامج  . 2 مالسلااهیلع ؛ یناهما  . 1 زا : تسا  ترابع  زین  ترضح  نآ  ياههمع  مان  مالـسلاهیلع .

: میزادرپیم اهنآ  زا  کی 

مشاهینب رمق  ياهومع 

ترـضح ترجه  زا  لبق  لاس  هس  بلاط  تسا . هدوب  رتگرزب  دوخ  ناردارب  يهمه  زا  و  مالـسلاهیلع ، یلع  نینمؤملاریما  ردارب  يو  بلاط : . 1
ياهدع تسا ؛ هدـش  فالتخا  بلاط  توف  رد  تفر . ایند  زا  یگلاس  نس 53  رد  هبیط  يهنیدم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

قرغ تخادنا و  ایرد  هب  ار  شبسا  دنرادیم : راهظا  رگید  يهتسد  دماین . تسد  هب  وا  زا  يربخ  دش و  دوقفم  تشگ  ردب  مزاع  نوچ  دنیوگ :
، دنشاب هدناسر  لتق  هب  ار  يو  دناهتفای  یهاگآ  نانآ  تیبولغم  هب  وا  ندز  دب  لاف  وا و  ندروآ  مالـسا  زا  نوچ  شیرق ، هک  تسین  دیعب  و  دش ،
، شردارب زا  لاس  هد  يو  لـیقع : . 2 دـندز ! ریت  هب  ار  وا  ناینج  دـنتفگ : دنتـشک و  ار  وا  هک  دـشابیم  هدابع  نب  دعـس  هیبش  وا  تشذگرـس  و 

لوسر ترضح  هحفـص 117 ]  ] اذل تشادیم ، تسود  یلیخ  ار  لیقع  دوخ  دالوا  نایم  رد  بلاطوبا  ترـضح  تسا . هدوب  رتکچوک  بلاط ،
زا ار  لیقع  نم  [ ، 164 « ] هل بلاطیبأ  بحل  ابح  هل و  ابح  نیبح  هبحال  ینا  : » تسا هدومرف  لیقع  قح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

برع نایم  رد  دـنیوگ  زین  تشادیم . تسود  ار  يو  بلاطوبا  هکنیا  ظاحل  زا  رگید  و  لیقع ، دوخ  ظاـحل  زا  یکی  مراد : تسود  تهج  ود 
، دناوخیم زامن  نآ  يور  رب  دمآیم  يو  دـندرکیم و  نهپ  دجـسم  رد  شیارب  يزامناج  دـشیمن . تفای  بسن  ملع  رد  لیقع  دـننام  يدرف 
هدش و انیبان  رگید  لیقع  نامشچ  نامز  نآ  رد  دندرکیم . هدافتـسا  وا  زا  برع  مایا  بسن و  ملع  رد  دنتـشگیم و  عمج  وا  دزن  مدرم  سپس 
: دناهتـشون دوب . فورعم  باوج  نسح  رد  زین  لـیقع  تشاد . یهگآ  مدرم  دـب  کـین و  زا  هک  ارچ  تشاد ، رارق  مدرم  ضغب  دروـم  نینچمه 

لیقع زا  هیواعم  هاگنآ  دـنوشب . رـضاح  زین  يو  سلجم  لـها  هدرک و  بصن  اهیـسرک  داد  روتـسد  دـش ، دراو  هیواـعم  رب  لـیقع  هک  یناـمز 
روبع مردارب  رگشل  رب  نم  هک  یماگنه  دومرف : لیقع  نک ! هاگآ  مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  تردارب ، رگشل  نم و  رگشل  زا  ارم  دیـسرپ :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نکل  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مایا  زور  بش و  لثم  اهنآ  زور  بش و  مدید  مدرک ،
مدید مدرک ، رذگ  وت  رگشل  رب  نوچ  یلو  دوب . تدابع  زامن و  لوغـشم  هکنآ  رگم  ار  ناشیا  زا  يدحا  مدیدن  تسین ؛ ناشیا  نیب  رد  ملـس  و 
سپـس دـنهد ! مر  هبقع  بش  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رتـش  دنتـساوخیم  هک  دـندمآ  مزاوشیپ  هب  نیقفاـنم  زا  یعمج 

رفن شش  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  تفگ : لیقع  تسا . صاعورمع  وا  تفگ : هیواعم  تسیک ؟ هتسشن  وت  تسار  فرط  رد  هک  نیا  دیـسرپ 
ار وا  درک و  هبلغ  همه  رب  دشاب  لئاو  نب  صاع  هک  شیرق  شکرتش  رمألا  رخآ  تسا ، نم  رسپ  نیا  هک  دنتفگیم  مادک  ره  هدوب و  وا  یعدم 

یسک نامه  نیا  تفگ : لیقع  تسا . سیق  نب  كاحض  وا  تفگ : هیواعم  تسیک ؟ رگید  صخش  نآ  تفگ : هاگنآ  تفرگ ! دوخ  يرسپ  هب 
؟ تسیک رگید  صخـش  نآ  دیـسرپ : زاب  دـننک . هلماح  نآ  اب  ار  ناشهدام  ياهزب  ات  دادیم  هیارک  نارگید  هب  ار  رن  ياـهزب  شردـپ  هک  تسا 

لها مامت  لیقع  دـید ، هیواعم  هک  یتقو  هحفص 118 ] . ] دشابیم هقارس  رـسپ  وا  تفگ : لیقع  دشابیم . يرعـشا  یـسوموبا  وا  تفگ : هیواعم 
هدرک و لیقع  هب  ور  اذـل  دزاس . ناشلاحـشوخ  هداد و  تاجن  یتخبدـب  نیا  زا  ار  نانآ  هک  داـتفا  رکف  هب  درک ، اوسر  حـضتفم و  ار  وا  سلجم 
ار هماـمح  تفگ : لـیقع  یهدـب ! باوج  دـیاب  اـمتح  تفگ : هیواـعم  نکم . ار  لاؤس  نیا  دومرف : لـیقع  ییوگیم ؟ هچ  نم  قـح  رد  تفگ :

هیواـعم تفر . تساـخرب  تفگ و  ار  نیا  متفگ ! هک  دوـب  نیمه  امـش  باوـج  تفگ : لـیقع  تـسیک ؟ هماـمح  تـفگ : هیواـعم  یـسانشیم ؟
: تفگ هباـسن  يرآ . تفگ : هیواـعم  مناـما ؟ رد  میوـگب ، رگا  تفگ : صخـش  نآ  تسیک ؟ هماـمح  هک  دیـسرپ  يو  زا  دـیبلط و  ار  ياهباـسن 

هدز یمچرپ  شاهناخ  ماب  يالاب  رب  دوب و  رادـمان ) ياههشحاف   ) هفورعم نانز  زا  تیلهاج  رد  هک  تسا  نایفـسوبا  ردام  وت ، يهدـج  هماـمح ،
امش زا  نم  گنن  بیع و  هکلب  مدش ، يواسم  امـش  اب  مه  نم  تفگ : درک و  هاگن  سلجم  لها  هب  هیواعم  درکیم . ییاریذپ  اهناوج  زا  دوب و 
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هبیط يهنیدـم  رد  یگلاـس  نـس 96  هـب  [ 165  ] يرمق هاـجنپ  لاـس  رد  لـیقع  دـیوش ! كانمـشخ  نم  هـب  هـک  درادـن  اـج  سپ  دـش ! رتداـیز 
ترـضح یهاوگ  نیا  يو  تمظع  تخانـش  يارب  دوب و  رتـکچوک  لـیقع  زا  لاـس  هد  مه  بلاـطیبا  نب  رفعج  راـیط : رفعج  . 3 تشذگرد .

رد هک  ییوخ  قلخ و  نآ  یتسه . نم  هیبش  يوخ  قلخ و  تقلخ و  رد  وت  دومرف : هک  تسا  یفاک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ 
: دنیوگ دوب . مالسا  هاپـس  هدنامرف  هتوم  گنج  رد  رفعج  [ . 166 ( ] میظع قلخ  یلعل  کنا  و  : ) تسا هدـش  فصو  نینچ  یهلا  میکح  باـتک 
. درب هلمح  نمشد  يوس  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ  سپـس  و  درک ، یپ  ار  نآ  دش و  هدایپ  بسا  زا  گنج  نادیم  رد  بلاطیبا  نب  رفعج 
تفرگ و پچ  تسد  هب  ار  مچرپ  رفعج  دـندرک . عـطق  ار  رفعج  تسار  تسد  تسخن  ناـنآ  دـندش . روهـلمح  وا  هـب  فرط  ره  زا  زین  راـفک 

هحفـص  ] دندرک عطق  زین  ار  يو  پچ  تسد  هاگنآ  دـش ؛ دراو  ترـضح  نآ  ندـب  هب  ولج  زا  مخز  هاجنپ  هکنیا  ات  دـیدرگ  رازراک  لوغـشم 
ار وا  دز  یتبرـض  ریـشمش  اب  رافک  زا  یکی  رمألارخآ  درک . دـنلب  دوخ  يوزاـب  ود  اـب  ار  مچرپ  راوگرزب  نآ  هک  دوب  عقوم  نیمه  رد  و  [ 119

نادیم رد  هک  یتبیه  تهج  هب  رافک ، زا  کی  چـیه  دـمآرد ، ياپ  زا  مالـسلاهیلع  رفعج  هک  یعقوم  دـیدرگ . نوگنرـس  مچرپ  دومن و  دـیهش 
، دندرک ادج  شندـب  زا  ار  رفعج  كرابم  رـس  یتقو  هصالخ ، دـنورب . وا  کیدزن  دـندرکیمن  تأرج  دـندوب ، هدـید  ترـضح  نآ  زا  گنج 

زارف رب  ار  يو  كرابم  يهزاـنج  دـندرب و  ورف  یهلا  درمگرزب  نآ  ندـب  هب  ار  دوخ  اـههزین  هدرک و  هلمح  یعمج  هتـسد  روط  هب  رفک  رکـشل 
، اهباجح عفر  زا  سپ  تشاد . رارق  ربنم  يالاب  هبیط  يهنیدم  رد  عقوم  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـندرک . دـنلب  اههزین 
درک و دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  دوخ  كرابم  تروص  رما ، نیا  یپ  رد  دومن . هدهاشم  لاح  نآ  اب  ار  رفعج  درک و  گنج  نادیم  هب  یهجوت 
دیامنیم و ناریط  ناگتـشرف  اب  تشهب  رد  هک  درک  اطع  رفعج  هب  لاب  ود  اناوت  يادخ  اذل  يامنم ! اوسر  ارم  يومع  رـسپ  اراگدرورپ ، دومرف :

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یماگنه  دنیوگیم . هدننک ) زاورپ  ینعی   ) رایط رفعج  راوگرزب ، درمناوج  نآ  هب  تسا  ظاحل  نیمه  هب 
نادنزرف دومرف : سیمع -  تنب  ءامسا  ترضح -  نآ  يهجوز  هب  تفر و  رفعج  لزنم  هب  دش ، هاگآ  بلاطیبا  نب  رفعج  تداهـش  زا  ملـس  و 

زا کشا  دییوب و  دیسوب و  ار  نانآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک ، رـضاح  ار  رفعج  ناکدوک  ءامـسا  یتقو  نک ! رـضاح  ار  رفعج 
، يرآ دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیراد ؟ يربخ  رفعج  زا  رگم  هللا ، لوسر  ای  تفگ : ءامـسا  دش . يراج  شکرابم  نامـشچ 
هک دومرف  روتسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نایرج ، نیا  زا  دعب  دیدرگ ... يراز  هیرگ و  لوغـشم  ءامـسا  هدش . دیهـش  رفعج 
[ . 167  ] دـندوبن اذـغ  بآ و  رکف  هب  دـندوب و  يرادازع  لوغـشم  نانآ  اریز  دـنیامن ، هیهت  اذـغ  رفعج  ناگدـنامزاب  ناگدز و  تبیـصم  يارب 

تیب ات  هک  دشابیم  هتؤم  رد  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  رفعج  رهطم  ربق  دسیونیم : خیراوتلا  بختنم  باتک  رد  یناسارخ  مشاه  جاح  موحرم 
هحفـص  ] شفیرـش رمع  زا  لاس  کی  لهچ و  تداهـش ، عقوم  رد  بلاطیبا  نب  رفعج  دـسیونیم : ومه  زین  دراد . هلـصاف  لزنم  ود  سدـقملا 

. دوب هتشذگ  [ 120

سابع ترضح  ياههمع 

راهچ يو  تسا . هتـشاد  مان  هتخاف  هدوب و  یـشرق  موزحم  نب  نارمع  نب  زئاع  نب  ورمع  نب  بهویبا  نب  ةریبه  يهجوز  وناب  نیا  یناـهما : . 1
هک دوب  بلطملادبع  نب  ثراح  نب  نایفسوبا  يهجوز  زین  هردخم  نیا  هنامج : . 2 دروآ . ایند  هب  فسوی  رمع ، یناه ، هدعج ، ياهمان : هب  رسپ 

هحفص 122] [ ] 168  ] تفریم رامش  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  یعاضر  ردارب 

مشاهینب رمق  نادنزرف  رسمه و 

هراشا

رمق تسا . میکحما  هباـبل  رداـم  دوـب و  بلطملادـبع ، نب  ساـبع  نـب  هللادـبع  تـنب  هباـبل ، مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح  مرح  يوناـب 
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. تسا هتفای  همادا  هللادیبع  قیرط  زا  طقف  ترضح  نآ  لسن  و  هللادیبع . يرگید  و  لضف ؛ یکی  دروآ : دنزرف  ود  هبابل  زا  مالسلاهیلع  مشاهینب 
هللادـیبع لضف و  هتـشاد : دالوا  شـش  هکلب  دالوا  جـنپ  مشاهینب  رمق  هک : میناوخیم  سابعلا  باتک  رد  یلو  دوب ، روهـشم  لوق  میتفگ  هچنآ 

(، هدرک لقن  ینوتف  خیـش  بسنلا  ۀقیدح  هبیتقنبا و  فراعم  باتک  زا  ار  نیا  و  هدوب ، دـلو  ما  شردام  هک   ) نسح موس  دـندوب ،) هبابل  زا  هک  )
قئادـح زا  هدرکن و  رکذ  مه  ار  وا  مان  هک  تسا  يرتخد  مجنپ  تبثی ، مل  تسا و  هدرک  لـقن  لـتاقم  بتک  ضعب  زا  هک  تسا  مساـق  مراـهچ 
باقعا روکذم  دیس  هلمجلاب ، تسا . هدرمش  فط  يادهش  زا  ار  وا  بوشآرهشنبا  هک  تسا  دمحم  مشـش  تسا ، هدومرف  لقن  ار  نیا  سنالا 

مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  باقعا  هلمج  زا  تسین . ماقم  نیا  بسانم  نآ  لیصفت  هک  هدرک  رکذ  نطب  دعب  انطب  ار  مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق 
نوفدم هلح  یکیدزن  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نب  سابع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نب  یلع  نب  مساق  نب  ةزمح  یلعیوبا 

[ . 169  ] تسا هدوب  ردقلالیلج  هقث و  یتیصخش  تسا و  فورعم  شرازم  دراد و  دوجو  وا  ربق  رس  رب  ياهبق  هدوب ،

مشاهینب رمق  دیهش  نادنزرف 

: دـنیوگ دناهدیـسر . تداهـش  هب  البرک  رد  ناخروم  يهتفگ  هب  هک  دنتـسه  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  نادـنزرف  هلمج  زا  هللادـبع  دـمحم و 
دوخ زا  ار  رـسپ  نآ  هک  يدح  هب  هتـشاد ، دمحم  هب  یمات  يهقالع  هحفص 123 ]  ] شیوخ نادنزرف  نایم  رد  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
يا دومرف : دومن و  لصاح  وا  يارب  گنج  نذا  تسب و  شرمک  هب  ریـشمش  ناردارب ، تداهـش  زا  سپ  لاـح  نیع  رد  تسا ، هدرکیمن  ادـج 

يومع تسد  دمحم  دش . مهاوخ  قحلم  وت  هب  درذگیمن  یتعاس  هک  وش  راپـسهر  نانچ  دابآمرخ  يوس  هب  ناهج  دابآ  تنحم  زا  هدید ، رون 
هدـید لتاقم  بتک  رد  وا  گنج  تفاتـش . نادـیم  هب  درک و  عادو  اههمع  اب  دیـسوب و  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  شیوخ ،

يرـصنع زین  يو  لتاق  دـناهدروآ . ـالبرک  يادهـش  رامـش  رد  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  نب  دـمحم  نارگید ، بوشآرهـشنبا و  یلو  دوشیمن ،
ای هدراهچ  رـسپ  نیا  تداهـش  دراذگ . مالـسلاهیلع  مشاهینبرمق  شردـپ  لد  هب  ار  وا  غاد  هک  تسا  مرادینب  يهفیاط  زا  لدگنـس  راکهبت و 

. درازایب تخس  ار  شردپ  هلاس ، هدزناپ 

مشاهینب رمق  ترضح  باقعا 

هراشا

دادتما هللادیبع  نب  نسح  يو  دنزرف  قیرط  زا  زین  هللادیبع  لسن  هللادیبع و  شرسپ  قیرط  زا  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  لسن  میتفگ ، هکنانچ 
؛ تسا هتفای  نایرج  هللادبع ، و  سابع ، ربکألاةزمح ، هقدرج ، میهاربا  لضف ، شرسپ : جنپ  قیرط  زا  زین  نسح  رابت  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هتفای 

: میزادرپیم کی  ره  باب  رد  یتاحیضوت  هب  الیذ  هک 

یلع نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  لضف 

دادـتما دـمحم ) و  ربکا ، سابع  رفعج ،  ) شرـسپ هس  قیرط  زا  يو  لسن  دوب . عاجـش  رایـسب  و  نامیالا ، يوق  روآنابز ، حیـصف ، يدرم  لضف 
ياثر رد  هدوب و  بیدا  رعاش و  بیطخ و  یتیصخش  هک  دشابیم  دمحم  نب  لضف  سابعلاوبا  لضف ، نب  دمحم  نادنزرف  زا  یکی  تسا . هتفای 

. میدروآ مالسلااهیلع  نینبلاما  یناگدنز  لصف  رد  هک  هدورس  بلاج  ییاهرعش  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 
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سابع نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هقدرج  میهاربا 

زا یکی  هقدرج ، نب  یلع  تسا : هدـنام  یقاب  یلع  دـمحم و  نسح و  ياهمان  هب  رـسپ  هس  قیرط  زا  شبـسن  تسا و  داهز  اـبدا و  اـهقف و  زا  وا 
هک دوب  دـنزرف  هدزون  بحاص  تسویپقح ، تمحر  هب  يهنـس 264 ق  رد  هک  يو ، هحفص 124 ] . ] دوب هاج  بحاص  و  مشاهینب ، يایخـسا 

، تسا دادغب  لها  زا  تسا و  یلعوبا  وا  يهینک  هک : تسا  هتفگ  دادغب  بیطخ  دـشابیم . هقدرج  میهاربا  نب  یلع  نب  هللادـیبع  ناشیا  زا  یکی 
تیاور هعیـش  بهذـم  هب  تیب و  لها  هقف  تسا  نآ  رد  هک  هیرفعج  هب  موسوم  هدوب  یبتک  وا  دزن  دـش . نکاس  راـید  نآ  رد  تفر و  رـصم  هب 

. درک تافو  رصم  رد  لاس 312  رد  يو  ار . نآ  دنکیم 

سابع نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  ربکألا  ةزمح 

هیبـش نسح ، نب  ةزمح  هب  هک  تشوـن  دوـخ  طـخ  هب  نومأـم  دوـب ، مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  هب  هیبـش  مساـقلایبا و  هب  ینکم  يو 
اـضر ماما  ترـضح  زا  هک  هرـصب ، لیزن  هزمح ، نب  یلع  نب  دمحم  تسوا  دالوا  زا  و  دوش . اطع  مهرد  رازه  دص  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما 

: تسا هتفگ  دوـخ  خـیرات  رد  يدادـغب  بـیطخ  تـسا . هدوـب  رعاـش  ملاـع و  يدرم  و  هدرک ، ثیدـح  لـقن  ترـضح  نآ  ریغ  مالـسلاهیلع و 
شردپ و زا  هک  هدوب  ارعش  ابدا و  زا  یکی  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نب  یلع  نب  دمحم  هللادبعوبا 

نب هللادبع  زا  دوخ  دانسا  هب  دمصلادبع  زا  هدرک  تیاور  هکنانچ و  دنکیم . تیاور  لقن  ناشیا  ریغ  یمشاه و  یـسوم  نب  دمـصلادبع  زا  زین 
هک يرگید  ياهباذع  داب و  دنام  یباذـع  هب  ناشیا  يارب  زا  دومرفن  لیجعت  دوخ و  قلخ  رب  درک  بضغ  یلاعت  قح  هاگ  ره  تفگ : هک  سابع 
زا زین  و  ار . ناشیا  دـنک  باذـع  هک  ار  ادـخ  دنـسانشیمن  هک  ار  یقلخ  ناشیا  يارب  دـیامرفیم  قلخ  ار ، اهتما  اهباذـع  نآ  هب  دومرف  كـاله 
زا زین  و  هتـشاد . تیاهنیب  یلامج  هدوب و  ردـقلامیظع  یـصخش  هتـسیزیم و  نمی  رد  هک  ربکألاةزمح  نب  مساـق  دـمحموبا  تسا  هزمحینب 

هدرک و دای  یکین  هب  وا  زا  نارگید  یـشاجن و  خیـش  هک  ردقلالیلج  يهقث  ربکألاةزمح  نب  یلع  نب  مساق  نب  ةزمح  یلعیوبا  تسا  هزمحینب 
نب هللادـیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نب  یلع  نب  مساـق  نب  ةزمح  تسا : هدومرف  دوـخ  لاـجر  رد  یـشاجن  خیـش  تسا . هلح  یکیدزن  رد  شربـق 
رکذ رد  تسا  یباـتک  ار  وا  درکیم ، تیاور  رایـسب  ثیدـح  باحـصا  زا  ردـقلالیلج ، يهقث  یلعیوبا ، مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نب  ساـبع 

، يرغص تبیغ  ياملع  زا  يو  هک  دوشیم  مولعم  دیتاسا  املع و  تاملک  زا  زین  مالسلاهیلع . دمحم  نب  رفعج  زا  دناهدرک  تیاور  هک  یناسک 
رد مه  زاب  وا  يونعم  یملع و  يالاو  تیـصخش  باب  رد  تسا . هدوب  نیعمجا ، مهیلع  هللا  ناوضر  هیوباب  نب  یلع  قودص ، دلاو  اب  رـصاعم  و 

هحفص 125] . ] داد میهاوخ  حیضوت  هدنیآ 

سابع نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  سابع 

يراخب رـصنوبا  تسا . هتـشاد  یتناـکم  ماـقم و  دیـشرلا  نوراـه  دزن  رد  هدوب و  غیلب  يرعاـش  حیـصف و  یبیطخ  و  لـضفلایبا ، هب  ینکم  يو 
دمحم ردارب  نسح ، نب  سابع  لضفلاوبا  تسا : هدروآ  يدادغب  بیطخ  و  هنم .» اناسل  بضغأ  ای  هنم  اناسل  بذعأ  یمـشاه  يأر  ام  : » دـیوگ

تخادرپ و نوراه  تبحاصم  هب  اجنآ  رد  دمآ و  دادغب  هب  دیشرلانوراه  مایا  رد  تسا . هنیدم  لها  زا  وا  و  تسا ، هزمح  لضف و  هللادیبع و  و 
سپـس دناهتـسناد . بلاطوبا  دالوا  رعـشا  ار  وا  نییولع  رتشیب  دوب . حیـصف  رعاش و  ملاع و  يدرم  دـش : نومأـم  بحاـصم  زین  نوراـه  زا  دـعب 

ار يزیچ  ره  شیاجنگ  وت  يأر  هک  دومرف  سابع ، میومع ، تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  لضف  نب  دـمحم  نب  لـضف  زا  دوخ  دنـس  هب  بیطخ 
قح لها  لضف و  لها  صوصخم  ار  نآ  سپ  ار ، مدرم  مامت  دـنکیمن  زاـینیب  وت  لاـم  و  مهم ؛ ياـهزیچ  يارب  ار  نآ  نک  هیهت  سپ  درادـن ،
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رـسپ راهچ  زا  روکذـم  نسح  نب  سابع  لسن  امن . لضف  لها  هجوتم  اهنت  ار  نآ  سپ  ار ، مدرم  هماـع  دـنکیمن  تیاـفک  تتمارک  و  هد ؛ رارق 
نیا و  نآ . ریغ  زا  هن  تسا  سابع  نب  هللادبع  قیرط  زا  اهنت  يو  لسن  هک  هتفگ  يراخب  رصنوبا  و  هللادبع . یلع و  هللادیبع و  دمحا و  دشابیم :

تافو نوچ  و  [ 170  ] تفگیم خیشلا  نب  خیش  يو  هب  تشادیم و  مدقم  نارگید  رب  ار  يو  نومأم  دوب و  حیصف  يرعاش  سابع ، نب  هللادبع 
هزمح مان  هب  يرـسپ  هللادبع  درک . عییـشت  ار  وا  يهزانج  سپـس  سابع . نبای  كدعب  ای  لثم  سانلا  يرتأ  تفگ : دـش ، رادربخ  نومأم  درک و 
يهلـص تحامـس و  تورم و  بحاص  هک  تسا  هزمح  نب  دـمحم  بیطلاوبا  نانآ  يهلمج  زا  دنـشابیم ، ماش  هیربط و  رد  شدالوا  هک  دراد 
رـضخ نب  رفظ  هکنآ  ات  دوب ، هدرک  عمج  یلاوما  هتـشاد و  کلم  بآ و  هیربط  رد  هدوب و  عساو  هاج  ریثک و  لـضف  فورعم و  ترثک  محر و 

. دندرک دیهش  هیربط  رد  دوخ  ناتـسب  رد  رفـص 291 ق  رد  ار  وا  نانآ  تشاد و  لاسرا  وا  لـتق  يارب  ار  يرگـشل  درب و  دـسح  وا  رب  ینعارف 
. دنیوگ دیهشلاونب  دنتسه ، هیربط  رد  هک  وا ، باقعا  هب  دناهتفگ و  هیثرم  ار  وا  ارعش 

سابع نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادبع 

روکذم هللادیبع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هحفص 126 ]  ] هللادبع نب  مساق  تسوا  دالوا  زا  و  دوب ، ةاضقلا  یـضاق  هنیدم  هکم و  نیمرح  رد  يو 
ونب نیبام  درکیم  یعـس  دوب و  تبقنم  نأش و  بحاص  هنیدم  رد  مساق  نیا  دوب و  مالـسلاهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دـمحمیبا  ماما  بحاص  و 
دیس مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ردقلالیلج  ناگداون  زا  هزمح : [ . 171  ] ناسللاو يأرلا  باحـصأ  دحأ  ناک  و  دهد ، حلـص  ار  رفعج  ونب  یلع و 

. دـشابیم مالـسلامهیلع  نینمؤملاریما  نب  ساـبع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  ربکـألاةزمح  نب  یلع  نب  مساـق  نب  ةزمح  یلعیوبا  نأـشلامیظع ،
لقن ار  يو  نانخـس  نیع  اـم  هـک  تـسا  هتـشاگن  وا  تاـیح  يهراـبرد  ییـالط  یتاحفـص  يداـبودرا  یلع  دـمحم  ازریم  راوـگرزب  يهمـالع 

مـشاهینب ناتـسوب  رد  هتـشارفا  دنلب و  يورـس  یحو و  نادناخ  زا  هتـساخرب و  ياهناگی  تیب و  لها  ياملع  زا  یلعیوبا  دیوگ : وا  مییامنیم ،
نانآ يهلمج  زا  هک  دنتفاتـشیم ، يو  دزن  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  مولع  زا  يروهرهب  يارب  دـالب  ياـملع  دوب و  تیاور  خـیاشم  زا  وا  تسا .

.2 یفوتم 385 ه ق .)  ) مالـسلامهیلع راهطا  يهمئا  مولع  لماح  هعیـش و  گرزب  ياملع  زا  يربکعلت ، یـسوم  نب  نوراه  دمحموبا  . 1 تسا :
، قودص خیش  خیاشم  زا  ود  ره  رکذلا ، قوف  مشاه  نب  نیـسح  وا و  قاقد . نارمع  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  یلع  . 3 بدؤم . مشاه  نب  نیسح 

هللادبعوبا . 5 يرئاضغ . هللادبع  نب  نیـسح  هللادبعوبا  گرزب  یلاجر  ملاع و  خیاشم  زا  یـسنالق ، دمحم  نب  یلع  . 4 دنتسه . یمق ، هیوبابنبا 
فلؤم  ) ینیلک مالسالاۀقث  نارود  رد  يو  هک  دیآیم  تسد  هب  وا ، ناگدرورپ  تسد  نادرگاش و  مان  زا  [ . 172  ] یمق زازخ  یلع  نب  نیسح 

ۀغبان  » باتک رد  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  ور  نیا  زا  تسا . هدومن  كرد  ار  مراـهچ  يهدـس  لـیاوا  موس و  نرق  رخاوا  هتـسیزیم و  یفاـک )
هتـسناد يرغـص  تبیغ  نامز  ياملع  زا  ار  يو  هدروآ و  وا  زا  عتمم  یلاح  حرـش  مراهچ ) نرق  رد  هغباـن  ناـیوار  «: ) تاـئملا ۀـعبار  یف  ةاورلا 
دمحم یلع  درلا  باتک  کسانملا ، تارایزلا و  باتک  دـیحوتلا ، باتک  زا : تسا  ترابع  هتـشاگن  یلعیوبا  هک  يراـثآ  هحفص 127 ] . ] تسا

و دـناهدومن ، ناعذا  نآ  ندوب  دنمـشزرا  هب  همالع  یـشاجن و  هک  مالـسلامهیلع  دـمحم  نب  رفعج  نع  يور  نم  باـتک  يدـسألا ، رفعج  نب 
. تسا هدروآ  لاجر  ياملع  نمـض  رد  ار  وا  لاح  حرـش  لاجرلا » ءاملع  یفنـصم  یف  لاـقملا  یفنـصم   » رد گرزب  اـقآ  خیـش  ظاـحل  نیدـب 

شیاتس انث و  رد  هعیش  ناگرزب  زا  یخرب  نانخس  هب  تسا . هداد  رارق  یـسنالق  يرئاضغنبا و  قیرط  زا  اهباتک ، نیا  هب  ار  دوخ  دنـس  یـشاجن 
یسلجم تسا .» هدرک  لقن  يرایسب  تایاور  هدوب و  هعیش  ياملع  زا  ردقلالیلج و  قثوم و  : » دنیوگ همالع  یشاجن و  دینک : هجوت  یلعیوبا  زا 

دیـس : » درادیم راهظا  لاقملا » حیقنت   » رد یناقمام  يهمالع  تسا .» دامتعا  دروم  شثیداحا  روآ و  نانیمطا  شنانخـس  : » دـیوگ هزیجو »  » رد
بحاـص ياـملع  زا  ار  يو  باـقلألاو » ینکلا   » رد یمق  ساـبع  خیـش  جاـح  تسا .» هدوب  میظع  یتـلزنم  ياراد  ردـقلالیلج و  قـثوم  هزمح ،

ماقم دناهدوتـس . اوقت  ملع و  هب  دوخ  بتک  رد  ار  وا  اـمومع -  لاـجر -  ياـملع  هک  مینیبیم  بیترت  نیدـب  درامـشیمرب . ثیدـح  يهزاـجا 
نادب یناث  دیهـش  دنتـسه و  یـشیاتس  انث و  ره  زا  زاینیب  هک  ثیدح -  يهزاجا  خـیاشم  زا  يو  مییوگب  هک  دـشابیم  نآ  زا  رترب  يو  بانج 
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، دشاب لوهجم  هتخانشان و  شتیصخش  هک  تسا  یسک  نأش  نیا  اریز  تسا ؛ هدوب  دناهتفریذپ -  ار  نآ  زین  وا  زا  دعب  ياملع  هدومن و  حیرصت 
زا جراخ  تامارک  و  میتشاد ، نایب  يو  ماقم  باب  رد  ار  لاجر  ياملع  مالک  هک  هنوگ  ناـمه  هزمح -  دیـس  اـم  رورـس  تلزنم  هک  یلاـح  رد 

مالـسلامهیلع تیب  لها  ياتمهیب  هناگی و  ياملع  هلمج  زا  وا  تسا . بتارم  نیا  یمامت  قوف  تسا -  نآ  رب  دهاش  زین  شرهطم  دـقرم  رامش 
لاثما هب  ات  میشاب  وا  ندوب  قثوم  تابثا  ددص  رد  هک  تسین  یناسک  زا  يو  سپ  تسا . هتخاس  دوخ  نآ  زا  ار  یتفارـش  تلیـضف و  ره  هدوب و 
يهمئا نانخـس  رد  هک  دـشابیم ، وا  رایـسب  ملع  لضف و  رگناـشن  هدرک  لـقن  يو  هک  یثیداـحا  ترثک  يرآ ، مییوج . کـسمت  تاـملک  نیا 

دیـسانشب و ام  زا  ناشتیاور  ردـق  هب  ار  ام  نایعیـش  تلزنم  انع .» مهتیاور  ردـقب  اـنم  لاـجرلا  لزاـنم  اوفرعا  : » تسا هدـمآ  مالـسلاهیلع  راـهطا 
راهطا يهمئا  ثیداحا  مولع و  يریگارف  رد  دـیاب  تیب  لها  ياـملع  هک  تسا  نآ  رگناـیب  شیاـمرف  هحفـص 128 ]  ] نیا هک  دییامن ؛ یبایزرا 

ار هدنب  دراوم ، نیا  زا  کی  ره  هک  اجنآ  زا  اعبط  و  دنزادرپب ، نانآ  فراعم  جیورت  رشن و  هب  اوق  مامت  اب  هدومن و  شالت  یعس و  مالسلامهیلع 
، هزمح ام ، راوگرزب  دیـس  نوچ  یـسک  يهرابرد  تفگ  ناوتیم  هچ  سپ  دزاسیم ، کیدزن  وا  برقم  يایلوا  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  هب 

وجتـسج زا  دعب  هک  تیاور ، رد  وا  خـیاشم  اما  تسا . هتـشاد  هرهب  کین  لاصخ  نآ  یمامت  زا  هدوب و  نانآ  يهبیط  يهرجـش  زا  ياهخاش  هک 
تـسد هب  ار  نانآ  مان  قودـص -  خیـش  نیدـلالامک »  » یـشاجن و تسرهف » ، » یـسوط خیـش  لاجر »  » نوچمه ثیدـح -  لاـجر و  بتک  رد 

.4 یمق . هیوراذ  نب  لهس  نب  دمحم  . 3 لثیم . نب  نسح  . 2 يرعشا . هللادبع  نب  دعس  ردقلالیلج ، ملاع  . 1 دنشابیم : ریز  رارق  هب  میاهدروآ ،
سومان رادـتناما  وا ، گرزب  داتـسا  و  . 7 يزار . دـینج  نب  یلع  نسحلاوـبا  . 6 یفوـک . يرازف  کـلام  نب  رفعج  . 5 ییحی . نب  دـبع  نـب  یلع 

مالسلاهیلع سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نب  یلع  نب  دمحم  هللادیبعوبا  ای  هللادبعوبا  ناحبس ، راگدرورپ  يهعیدو  رب  نیما  تماما و 
رد تدـشب  تقو  يهنارئاج  تموکح  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تافو  زا  دـعب  نوچ  هکنآ ، وا  ماقم  تلالج  رب  يدـهاش  دـشابیم و 

نیا و  دندرب -  موجه  مالسلاهیلع  ماما  يهناخ  هب  شنازابرس  ببـس  نیدب  و  دمآرب ، ناشیا  ردام  ای  مالـسلاهیلع  هللاۀیقب  ترـضح  نتفای  ددص 
يهماگنه نآ  رد  دزاسیم -  نوگنرـس  ار  لطاب  ياهتلود  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماما  دنزرف  دـندوب  هدینـش  هک  دوب  نآ  زا  یـشان  ناشـساره 

يهناخ هب  ار  اهیلع -  هیلع و  هللا  مالـس  نوتاخ -  سجرن  رـصعیلو ، ترـضح  رهطم  ردقنارگ و  ردام  یلع  نب  دمحم  هللادبعوبا  راب ، تبیـصم 
نآ رد  مالسلاهیلع  ماما  ردام  هک  ياهناخ  هک  مییوگب  میناوتیم  رهاظ  بسح  هب  اجنیا  رد  [ . 173  ] دنامب ناما  رد  نادناعم  رش  زا  ات  درب  دوخ 

میظع ماـقم  لـماح  نآ  هیلع ، هحفـص 129 ]  ] هللا تاولـص  رمألابحاص  ترـضح  رهد  سوماـن  دـمآ  تفر و  لـحم  مرجـال  دربیم ، رـس  هب 
ردام زا  ات  تسا  هدوب  ینابر  فراعم  مولع و  نارکیب  يایرد  و  هلالجلج -  قح -  تیـشم  فرظ  نیملاـعلابر ، رارـسا  ظـفاح  یهللاۀـفیلخ ،

زا ار  يدبا  تزع  هدوزفا و  هداوناخ  هناخ و  نآ  فرـش  هب  هیلع -  هللا  مالـس  شترـضح -  بیترت ، نیدب  دیامن و  دقفت  دیدزاب و  شردقنارگ 
رد تسا . هتفرگیمرب  اهغورف  سب  شفیرش  راونا  زا  هتسجیم و  هرهب  شترـضح  مولع  زا  هللادبعوبا  هک  تسین  کش  زین  تسا . هتخاس  نانآ 
رد هللادـبعوبا  دـیوگیم : هدـمع »  » رد هبنعنبا  دـنامیم !؟ یقاب  وا  تیـصخش  نوماریپ  املع  تاقیثوت  رکذ  هب  يزاـین  رگید  اـیآ  تروص  نیا 

دومنیم و لقن  تیاور  نآ  ریغ  رهش و  نآ  رد  مالسلامهیلع  همئا  رگید  مالسلاامهیلع و  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  تشاد و  تماقا  هرصب 
هدوب مالسلامهیلع  يرکسع  ترضح  يداه و  ماما  زا  ثیدح  رگتیاور  يو  هک  درادیم  راهظا  یـشاجن  و  دوب . رعاش  ملاع و  مرتحم و  يدرف 
هدرک فیلأت  یناهفصا » جرفلاوبا  فیلأت  نییبلاطلا » لتاقم   » زا ریغ  « ) نییبلاطلا لتاقم   » مان هب  یباتک  و  تسا ، هتشاد  یتابتاکم  شترـضح  اب  و 

يو ضیف  عبنم  زا  هتسج و  هرهب  يداتسا  نینچ  بتکم  زا  هک  سب  تلیضف  فرش و  نیمه  یلعیوبا ،» ، » راوگرزب دیـس  نیا  يارب  يراب ، تسا .
و هصالخ »  » رد یلح  يهمالع  و  تسرهف »  » رد یـشاجن  هک  دشابیم  نسح  نب  ربکألا  نب  ةزمح  نب  یلع  هزمح ، دج  تسا . هدومن  هضافتـسا 

شدـج هیبـش  نومأـم ، فارتـعا  هب  هزمح ، ياـین  هک  میدـش  روآداـی  ـالبق  دـناهدرک . حیرـصت  وا  تقاـثو  هـب  هـغلب »  » و هزیجو »  » ناـبحاص زین 
ملاـع هک  تسا  هللادـیبع  نب  نسح  هزمح ، رگید  ياـین  تسا . هدوب  میظع  یتـلزنم  ياراد  ردـقلالیلج و  يدیـس  مالـسلاهیلع و  نینمؤـملاریما 

دج سابع ، نب  هللادیبع  و  تسا . هتفریم  رامـش  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها  ثیداحا  نایوار  زا  هک  دیوگ  يدـجم »  » رد يرمع ، سانـشبسن :
هریزج نیمز  رد  هلح ، بونج  رد  هزمح  دیس  رهطم  دقرم  تسا . هدش  بوسحم  هعیـش  بهذم  ياملع  زا  لاجر ، باتک  رد  زین  هزمح ، يالعا 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


لحم نایعیـش و  هاگترایز  دراد و  رارق  هیدـیزم » يهیرق   » کیدزن هزمح » يهیرق   » هب موسوم  شدوخ  مانمه  ياهیرق  رد  تارف ، هلجد و  نیبام 
نادـنمتجاح دـیما  يهیام  اهلد و  شخب  شمارآ  هک  دـنرادیم  بوسنم  دـقرم  نادـب  زین  یتامارک  تسا . نانآ  ییوج  كربت  روذـن و  ماـجنا 

ملع خیرات و  رظن  زا  هک  یتروص  رد  دوب ، مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  دنزرف  هزمح  دقرم  هب  روهـشم  البق  دقرم ، نیا  دشابیم .
ینسح میظعلادبعدیس  ترضح  هاگراب  بنج  ير ، رهش  رد  مالسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  دنزرف  ربق  هک  تسا  ققحم  لاجر  هحفص 130 ] ]

ریز ناتـساد  تسا ، مساق  نب  ةزمح  یلعیوبا  هب  هزمح  يهیرق  دـقرم و  باستنا  تحـص  دـیؤم  هک  يروما  هلمج  زا  دراد . رارق  هیلع ، هللا  مالس 
تیبثت نیبم و  نید  غیلبت  هب  اجنآ  رد  دیزگ و  تماقا  هلح  رد  هکنآ  زا  دـعب  ینیوزق ، يدـهم  دیـس  نأشلامیظع ، هیقف  ینابر و  ملاع  دـشابیم :

یلعیوبا هزمح  دقرم  زا  تشگیم  نانآ  راید  مزاع  دیبز  ینب  داشرا  تیاده و  يارب  نوچ  تخادرپ ، ناماس  نآ  مدرم  نایم  رد  بهذم  ناکرا 
راب کی  تفر . یتساک  هب  ور  هزمح  دیس  ترایز  يارب  وا  نامز  رد  مدرم  تبغر  ببـس  نادب  و  دومنیمن ، ترایز  ار  يو  اما  دومنیم ، روبع 

هک ار  یـسک  نم  هک  دـش ، رکذـتم  تساوـخ و  رذـع  يو  اـما  دورب ، رهطم  دـقرم  تراـیز  هب  هک  دنتـساوخ  هـیرق  لـها  تشذـگ و  اـجنآ  زا 
بـش زاـمن  يارب  زور ، نآ  بش  رخاوا  رد  تفر . هیدـیزم  هب  ادرف  دـیباوخ و  هیرق  نآ  رد  دیـس  ماـگنه  بش  مـنکیمن ! تراـیز  مسانـشیمن 
اوـقت حالـص و  هب  ار  وا  يدـهم  دیـس  هک  هیرق ، نآ  تاداـس  ساـبل  رد  يدرم  هک  دوـب  رجف  عوـلط  راـظتنا  رد  نآ  يادا  زا  سپ  تساـخاپب و 

: تفگ دیس  يدرکن !؟ ترایز  ار  نآ  يدومنن و  ییانتعا  هزمح  ربق  هب  تفگ : تسـشن  دومن و  مالـس  هکنیا  زا  سپ  دش و  دراو  تخانـشیم ،
هک يروهـشم  رما  اسب  تفگ : يولع  تخاس . ناشن  رطاخ  يو  هب  دوب  هداد  هیرق  لها  هب  هک  ار  باوج  نامه  دیـس  ارچ ؟ تفگ : يولع  يرآ .
نب ةزمح  یلعیوبا  ربق  هکلب  تسین ، هتفای  راهتـشا  هک  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  دنزرف  هزمح  ربق  نیا  و  دشاب ، هتـشادن  یلـصا 
داـی اوقت  ملع و  اـب  وا  زا  هدوتـس و  ار  يو  لاـجر  بتک  رد  هک  دـشابیم  ثیدـح  يهزاـجا  بحاـص  ياـملع  زا  یکی  یـسابع  يوـلع  مساـق 

اجک و وا  تفگ : دوخ  اب  تسا و  هدینـش  املع  زا  یکی  زا  ار  لوق  نیا  هدوب و  تاداـس  ماوع  زا  يو  هک  درک  ناـمگ  يدـهم  دیـس  دـناهدرک .
نآ تخادرپ . صحفت  هب  رجف  عولط  زا  یهاگآ  يارب  درکن و  ینادـنچ  هجوت  يو  هب  يورنیا  زا  و  اـجک !؟ ثیدـح  لاـجر و  بتک  زا  عـالطا 

. دنکفا وترپ  هیرق  رب  دیشروخ  يهعشا  نیرز  غورف  هکنیا  ات  تخادرپ  تابیقعت  هضیرف و  يادا  هب  دیـس  دش و  جراخ  شدزن  زا  مه  يولع  درم 
اب يولع  نآ  يهتفگ  هک  درک  هدـهاشم  دومن و  هعجارم  تشاد ، هارمه  هب  هک  یییلاـجر  بتک  هب  دوـخ  يدـهم  دیـس  سپـس  هحفص 131 ] ]
مه ار  يولع  درم  نآ  دیـس ، ناـیم  نآ  رد  دـنتفای . روـضح  يو  دزن  هدـمآ و  وا  هاـگتماقا  هب  هیرق  لـها  جـیردتب  ادـعب  تسا . قـبطنم  تقیقح 

هدروآ تسد  هب  اـجک  زا  دوب  هتفگ  يو  هب  رجف  عولط  زا  لـبق  هک  ار  هزمح  دیـس  نوماریپ  نخـس  نآ  هک  دیـسرپ  وا  زا  دیـس  دومن . هدـهاشم 
نوچ و  تسا ! هدرب  رـس  هب  هیرق  زا  جراخ  رد  ار  بش  الوصا  هدماین و  دیـس  دزن  رجف  زا  لبق  هک  دروخ  مسق  لاعتم  دـنوادخ  هب  يولع  تسا ؟

اب يدهم  دیس  تسا . هدیدن  ار  ناشیا  نآ  زا  لبق  و  هتفاتش ، شدزن  يو  ترایز  يارب  هدش و  فرـشم  اجنادب  ناشیا  هک  تسا  هدینـش  مدرم  زا 
مه تفگیم : هک  یلاح  رد  تشگ ، هزمحدیـس  رهطم  دـقرم  ترایز  مزاع  دـش و  بکرم  راوس  تساخرب و  اج  زا  اروف  نخـس ، نیا  ندـینش 
نآ زا  تسا . هدوب  هادف -  انحاورا  هللاۀیقب -  ترضح  يولع ، درف  نآ  مرادن  کش  نم  مباتـشب و  يو  ترایز  هب  هک  دش  بجاو  نم  رب  نونکا 

هاـگرد هب  يو  زا  ییوج  تعافـش  كربـت و  تراـیز و  يارب  نایعیـش  تفاـی و  ریگمـشچ  یقنور  راـبتعا و  هزمحدیـس ، فیرـش  دـقرم  زور ،
نوچمه ، ) دوخ بتک  رد  زین  نارگید  وا  عـبت  هب  و  ةاـجنلا » کـلف   » رد يدهمدیـس  زین ، نآ  زا  دـعب  دـنوشیم . فرـشم  يو  دزن  راـگدرورپ ،

هب نفدم  نآ  باستنا  تحـص  هب  باقلألا )» ینکلا و   » رد یمق  ثدحم  و  لاقملا ،» حیقنت   » رد یناقمام  همالع  رئازلاۀـیحت ،»  » رد يرون  همالع 
هحفص 136] [ . ] 174  ] دندومن حیرصت  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ناگداون  زا  مساق ، نب  ةزمح 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  يهمانیگدنز 

مشاهینب رمق  باقلا  یماسا و  دلوت ،
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سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تاصخشم 

4 دـلوت : هریغ  اقـس و  سلطا ، رایط ، جـئاوحلاباب ، مشاهینب ، رمق  بقل : لضفلاوبا  هینک : مالـسلامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  ساـبع  مسا :
يـالبرک رد  يرجه ، لاـس 61  مارحلامرحم  تداهـش : تسا ) هدـمآ  خـیرات  رد  زین  رگید  لاوـقا   ) هبیط يهنیدـم  رد  يرجه  لاس 26  نابعش 
يهمطاف ردام : خـیرات  مولظم  بارحم و  دیهـش  هبعک ، دولوم  مالـسلاامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ردـپ : همقلع  رهن  راـنک  یلعم ،

نیـسح ماما  ءادهـشلادیس  شترا  هدنامرف  رادـمچرپ و  البرک : رد  تمـس  لاس   35 كراـبم : رمع  مالـسلااهیلع  نینبلاما  هب  فورعم  هیبـالک ،
یـسبنس لیفط  نب  میکح  لتاق : هیلع  هللا  ۀنعل  هیواعم  نب  دـیزی  تداهـش : ماگنه  هب  نامز  بصاغ  يهفیلخ  نابل  هنـشت  ياقـس  و  مالـسلاهیلع ،

رسپ نیمجنپ  دلوت ، نامز  بسح  رب  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هک  دیآیمرب  خیرات  باسنا و  بتک  عومجم  زا  هحفص 137 ] ]
.2 لاس 50 . تداهش  يرجه ، لاس 3  دلوت  مالسلاهیلع ، یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  . 1 تسا : هدوب  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
، هیفنح دمحم  . 4 دش . دیهش  طقس و  لاس 11  رد  هک  نسحم  ترضح  . 3 لاس 61 . تداهش  لاس 4 ، دلوت  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  ترضح 

ترضح نآ  دلوت  هک  تسا  نآ  ربتعم ، لوق  لاس 61 . تداهش  ، 24 ياهلاس 26 -  نیب  دلوت  ربکا ، سابع  . 5 لاس 81 . تافو  لاس 16 ، دلوت 
. تسا هداد  خر  لاس 26 ه  نابعش  مراهچ  خیرات  رد 

دیآیم ایند  هب  سابع 

تـسد هب  ار  وا  يهقادـنق  مالـسلااهیلع  نینبلاما  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  تدـالو  زور  رد  هک ، هدـش  لـقن  ربـتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
قح دیوگب و  قح  ات  دینادرگ  وا  ناهد  شوگ و  هدید و  هب  ار  كرابم  نابز  ترـضح  دراذگب . یمان  يو  رب  ات  داد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

یکی تفگ . هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  يو  تسار  شوگ  رد  سپـس  يرـسیلا .» یف  ماقأ  ینمیلا و  هنذا  یف  نذأ  مث  . » دونـشب قح  دنیبب و 
شتسار شوگ  رد  دنزرف ، دلوت  نیح  رد  هک  تسا  نیا  هدراذگ  ثرا  نیملسم  يارب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهتنـس  زا 
ترـضح ددرگ . انـشآ  ادـخ  یلو  ماما و  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  یماـسا  اـب  دـلوت  ودـب  ناـمه  زا  اـت  دـنیوگب  هماـقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و 

امش رب  يرما  چیه  رد  نم  درک : ضرع  دیاهدراذگ ؟ لفط  نیا  رب  یمـسا  هچ  دومرف : مالـسلااهیلع  نینبلاما  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما 
ار وا  ياهتـسد  سپ  مدـیمان . سابع  سابع ، میومع ، مسا  هب  ار  وا  نم  دومرف : دـیراذگب . مسا  دـیراد  لیم  ناـتدوخ  هچ  ره  ماهتفرگن ، تقبس 
رد تارف  يهعیرش  رانک  رد  فطلاموی  ار  اهتسد  نیا  منیبیم  ایوگ  دومرف : دش و  يراج  شنینزان  تروص  هب  کشا  هدیسوب و  هحفص 138 ] ]

. دش دهاوخ  عطق  ادخ  نید  يرای  هار 

؟ تسانعم هچ  هب  سابع 

هراشا

، مالسلاهیلع سابع  دراذگ . سابع  مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هللایلو  ترـضح  ار ، بانج  نآ  یمان  مان  میدید  هک  نانچ 
نم لزنت  ءامسألا   » نومـضم هب  دشابیم . تروص  یگتفرگ  ضبق و  هرـشب و  ندش  مهرد  ینعم  هب  هک  تسا  سبع  يهدام  زا  هغلابم  يهغیص 

لاوحااب و قبطنم  ابلاغ  صاخـشا  یماسا  دـیامرفیم و  ماهلا  دـنزرف  يراذـگ  مسا  رد  دـنوادخ  دوشیم ) لزان  نامـسآ  زا  یماسا ، « ) ءامـسلا
، هدوب بیهم  رویغ و  گنج  رد  سوبع و  قح  نانمشد  رب  [ 175 ( ] رافکلا یلع  ءادشأ   ) دافم هب  نوچ  زین  بناج  نآ  دشابیم . امسم  فاصوا 

دوجو رد  يو  میب  فوخ و  زا  تشاد ، موق  اب  لاتق  ماگنه  هب  نمشد و  لابق  رد  ترضح  نآ  هک  یتریغ  تعاجـش و  تلوص و  رثا  رب  هکنآ  ای 
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یحیرط و بختنم  [ . 176  ] تسا هدش  سابع  مسا  هب  امسم  اذل  تسا ، هدشیم  رهاظ  تسوبع  تهارک و  میئل  رفاک  موق  نآ  يهیبخ  ههیرک و 
ناک اماغرض و  الطب  امامه و  اسراف  ناک  هنأل  میسجلا  دوطلاک  هبلق  میظعلا و  لبجلاک  : » هک دناهدروآ  ترـضح  نآ  فصو  رد  بتک ، رگید 

اب تاوزغ  اـهگنج و  رد  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  دیـشر  دـنزرف  [ . 177 « ] بورحلا رفاـکلا و  نادـیم  یف  برـضلا  نیعطلا و  یلع  اروـسج 
. تشاد ثاریم  رارک  ردیح  زا  ار  توق  تأرج و  دادیم و  یگنادرم  داد  هدنکفارد  هجنپ  برع  ناعاجش 

دنز رذآ  یملاع  رب  يو  يابیز  خر  لاخ 

رادیرخ اهدص  شخر  نسح  رب  هک  یهام  هدـمآ  رات  هم  دیـشروخ و  يو  رون  شیپ  هک  یهام  هدـمآ  رادـیدپ  یهام  یـضترم  خاک  هب  بشما 
هدمآ راونألا  رون  مه  ملاع و ، شخب  رون  وک  هدـمآ  راسخر  ناریح  رـس  هب  رـس  شنایکالفا  هدـمآ  رادـید  ماگنه  هم  رادـید  بلاط  يا  هدـمآ 
روای تساوخ  قح  یبن  نید  يرای  رب  دوب  مشاهینب  هام  هام  دـلوم  زور  هک  هصاخ  دوب  مئاد  هراومه و  ام  هب  يدـنوادخ  فطل  هحفص 139 ] ]

رهب درورپ  رگـشل  رادرـس  البرک  رهب  هکنآ  ای  درورپ  رفنـضغ  اتکی  ناورهن  گنج  رهب  ای  درورپ  رـسفا  هدنخرف  لمج  نیفـص و  رهب  زو  درورپ 
راسخر لگون  زو  ناهج  قلخ  رب  دـیبات  شتعلط  غورف  ورنیز  درورپ  ردام  هنوگ  نیا  ار  دـنزرف  نانچ  دـیاب  درورپ  ردارب  وکین  نینبلاما  نیـسح 

مـشاهینب هام  نیمث  رد  فدص  ردنا  يدـش  ناسین  زا  هک  ناس  نآ  نینبلاما  رب  دـیبات  يردـیح  باتفآ  نوچ  نانج  گشر  ناهج  یتشگ  يو ،
يدوب هک  ناـنوچ  نیعم  راـی و  درورپ  قح  یلع  نب  نیـسح  رهب  نیبـم  دـنوادخ  نید  یماـح  ددرگ  هکنآ  اـت  نیبـج  هم  نآ  زا  دـیدرگ  ناـیع 

نینبلاما نماد  زا  نایع  مشاهینب  هام  ناهج  رد  هتـشگ  هک  اریز  ناهن  ار  دوخ  خر  انب  نامـسآ  هام  هب  وگ  رب  نیرق  رای و  یفطـصم  رب  یـضترم 
نیتـسآ زو  نورب  هدروآ  رهوـگ  شوـخ  تمرکم  ناـک  دزیا ز  نورب  هدروآ  رتـالاو  هم  دیـشروخ و  زا  هـک  ینین ، نورب  هدروآ  درـس  یهاـم 

هب وگ  رب  نورب  هدروآ  ردفـص  وا  نیکرـشم  فوفـص  رهب  نورب  هدروآ  ردیح  قح  يردـیح  بلـص  یئوگ ز  نورب  هدروآرب  یتسد  یـضترم 
يو يابیز  خر  لاخ  دنز  رفنودرگ  دیـشروخ  رب  هنعط  شنیبج  رون  هدمآ  راکددم  اتکی  ادخ  نید  يرای  رب  هدمآ  رادـملع  ریم و  ناینایفـسوب 

يابوط وچ  شدق  دـنز  رجنخ  يو  ناگژم  دوخ  نامـصخ  لد  رب  مه  دـنز  رت  کشخ و  هب  شتآ  وا  يالهـش  سگرن  مه  دـنز  رذآ  یملاع  رب 
ياول تحت  یتساهلکـشم  لـالح  يو  یهللادـی  تسد  دـنز  رد  نآ  رب  هک  نآ  شوخ  شهگرد ، جـئاوحلاباب  دـنز  رثوـک  رب  دـنخبل  ناـنج ،

ناتسلگ زا  ای  تفرگ ! رونا  هم  يرهم  دوخ ، تسد  رب  کلف : اتفگ  تفرگرب  رد  ار  سابع  يهقادنق  یضترم  نوچ  یتساهیفام  ایند و  شترضح 
تفرگ رهوگ  ناگدید  زا  دز و  شناتـسد  هب  هسوب  تفرگ  ردیح  دوخ  تسد  رب  یفطـصم  یتفگ  هک  نانوچ  تفرگ  رمحا  يهلال  يو  فرش 

البرک رد  ین  تفگ  هش  نینزاـن !؟ تسد  ود  نیا  رد  دوب  یبـیع  رگم  اـتفگ  هحفـص 140 ]  ] تفرگ ردام  نآ  ناج  رب  لد و  رب  مغ  ارجاـم  ناز 
قح نید  جاور  رهب  دنک  يرادافو  ناج  زا  یفطصم  طبـس  هار  رد  دنک  يرادملع  دیاب  اهتـسد  نیا  دوخ  هک  يرآ  نیک ! ملظ و  زا  ادج  ددرگ 
نید هاش  میرح  زا  ات  دـنک  يراکادـف  وکین  ادـخ  سومان  ظفح  رب  دـنک  يراـج  نوخ  بالیـس  نیکرـشم  موق  لـتق  زا  دـنک  يراکمتـس  عفد 

وک یمد  زا  هآ  دوش  نت  زا  ادج  شتسد  دوخ ، مع  رفعج ، وچمه  وک  دوش  نسحتسم  لوبقم و  يو  يراکادف  مد  نآ  دنک  يرادهگن  ناسنآ 
يدب وک  ارهز  روپ  نآ  همطاف  زیزع  شـسأر  دوخ  يوناز  رب  داهنب  همهمه  روش و  داتفا  نیکرـشم  نایم  ردناو  همقلع  رانک  شتـسد  ادج  دـش 
مـشچ هب  نکیل  همهاو  میب و  سرت و  یب  تنمـشد ، دـباوخب  بشماک  همزمز  نیا  هش  درکیم  ناـیب  ناـیرگ  يهدـید  اـب  همئاـق  ار  ادـخ  شرع 

ار باتیب  یهآ )  ) لد یتخوس  دوخ  متام  زا  ار و  باوخ  رگید  تسین  هر  ترهاوخ 

دسوبیم ار  سابع  ياهتسد  نینمؤملاریما 

رد ار  يو  مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  زور  کی  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تیلوفط  نارود  رد  دننکیم : لقن  ناخروم 
. تخادرپ مالـسلاهیلع  سابع  ياهوزاب  ندیـسوب  هب  تسیرگیم  تدـشب  هک  هک  یلاح  رد  دز و  الاب  ار  شیاهنیتسآ  تشاذـگ و  دوخ  ناماد 
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هدز هودنا  مارآ و  يادص  اب  ترـضح  دـینکیم !؟ هیرگ  ارچ  دیـسرپ : مالـسلاهیلع  ماما  زا  هنحـص ، نیا  زا  هدز  تریح  مالـسلااهیلع ، نینبلاما 
، ناـساره ناباتـش و  مالـسلااهیلع ، نینبلاما  مدروآ . داـی  هب  دـمآ  دـهاوخ  ناشرـس  رب  هک  ار  هچنآ  متـسیرگن و  تسد  ود  نیا  هـب  داد : خـساپ 

مالک دـش . دـهاوخ  عطق  وزاب  زا  اهنآ  تفگ : رثأت  هودـنا و  مغ و  زا  ولمم  نحل  اب  مالـسلاهیلع  ماما  دـمآ !؟ دـهاوخ  اهنآ  رـس  رب  هچ  دیـسرپ :
عطق شیاهتـسد  ارچ  : » دیـسرپ تعرـسب  تشهد  اـب  درک و  بوذ  ار  شبلق  دـمآ و  دورف  مالـسلااهیلع  نینبلاما  رب  ياهقعاـص  نوچ  ترـضح 

يهناحیر یهلا و  تعیرش  ظفاح  شردارب ، زا  عافد  مالسا و  يرای  هار  رد  شدنزرف  ناتسد  هک  داد  ربخ  وا  هب  مالسلاهیلع  ماما  و  دنوشیم !؟»
و هحفص 141 ]  ] جنر مغ و  رد  زین  وا  هارمه  نانز  تسیرگ و  مالسلااهیلع  نینبلاما  دش . دهاوخ  عطق  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

يادف شدنزرف  هک  تفگ  ساپـس  ار  يادخ  دز و  گنچ  يرابدرب  ربص و  نماد  هب  مالـسلااهیلع  نینبلاما  سپـس  دـندش . کیرـش  شهودـنا 
، نینبلاما دومرف : مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  [ . 178  ] دیدرگ دهاوخ  وا  يهناحیر  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یمارگ  طبس 

تمحرم وا  هب  لاب  ود  شتـسد ، ود  ضوع  رد  لاعتم  يادخ  دراد و  میظع  یتلزنم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دزن  مالـسلاهیلع  سابع  تدـنزرف 
هدومن مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  رفعج  هب  ار  تیانع  نیا  البق  هک  هنوگ  نامه  دـنک ، زاورپ  تشهب  رد  هکئالم  اب  اـهنآ  اـب  هک  درک  دـهاوخ 

[ . 179  ] دش رورسم  هنادواج  تداعس  يدبا و  تراشب  نیا  ندینش  اب  مالسلااهیلع  نینبلاما  و  تسا .

رادهگن نادوسح  رش  زا  ار  وا  ایادخ 

لاح نیع  رد  و  بسانتم ، شمادنا  هوکش ، رپ  شاهرهچ  ابیز ، شاهراسخر  دوب . ییابیز  لامج و  زا  یتیآ  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح 
! تمراپـسیم ادـخ  هب  مرـسپ ، تفگیم : مالـسلاهیلع  نینبلاما  تخاسیم . نایامن  یبوخب  ار  تعاجـش  يریلد و  راثآ  هک  دوب  دـنمورین  نانچ 
وا رب  نادوسح  مشچ  زا  رداـم  دومنیم . رتیمارگ  رتزیزع و  شناـج  زا  يو  يارب  دوب و  مالـسلاهیلع  ساـبع  هب  تبحم  زا  هدـنکآ  رداـم  بلق 

ار ریز  تاـیبا  داد و  رارق  لاـعتم  دـنوادخ  هاـنپ  رد  ار  وا  اذـل  دـننک ، شروـجنر  دـنناسرب و  یبیـسآ  وا  هب  اداـبم  هک  دیـسرتیم  دوـب و  نارگن 
[ . 180  ] دلاولا مهدلوم و  دراولا  مهرداص و  دحاجلا  مهملـسم و  دعاقلا  مهمئاق و  دـساح  لک  نیع  نم  دـحاولاب  هذـیعا  دورـس : شاهرابرد 

هاـنپ رد  ردـپ ، هداز و  و  کـچوک ، گرزب و  رکنم ، ناملـسم و  هدـنور ، هدـنیآ و  هداتـسیا ، هتـسشن و  نادوـسح  مشچ  زا  ار ، مدـنزرف  ینعی :
هحفـص 142]  ] ار سابع ، دوخ ، دنزرف  تسد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هکنیا  زا  انمـض  [ . 181  ] مهدیم رارق  اتکی  دـنوادخ 

تـسد زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هکناـنچ ،  ) ددرگیم مولعم  يو  هب  ترـضح  نآ  تفوـطع  ترثـک  نازیم  دیـسوبیم ،
ترضح نآ  يهیمست  هجو  هک  دناهدرک  لقن  یضعب  دناشنیم .) دوخ  ياج  رد  ار  يو  دیـسوبیم و  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترـضح 

[ . 182  ] تسا هتشاد  لضف  مان  هب  يدنزرف  بانج  نآ  هک  دوب ، يور  نآ  زا  لضفلاوبا  هب 

سابع ترضح  يهینک 

تیناسنا و لیاضف  مامت  ردپ  تفگ  ناوتیم  هکلب  تشاد ، لضف  مان  هب  يدنزرف  وا  نوچ  تسا ، لضفلاوبا  ترضح ، نآ  يهینک  نیرتروهشم 
رئارـس رازم  باتک  زا  ار  نآ  هک  ۀـبرقلاوبأ »  » یکی هدرک : لقن  ترـضح  نآ  يارب  رگید  يهینک  ود  ساـبعلا »  » باـتک رد  تسا . هدوب  لاـمک 

يرگید و  هدومرف ؛ لقن  يرکب  راید  نسحلاوبا  سیمخ  خـیرات  يرئازج و  دیـس  يهینامعنلا  راونا  جرفلاوبا و  نییبلاـطلا  لـتاقم  سیردانبا و 
هجوتم نیعبرا  زور  رد  يو  هک  تسا  هدمآ  نآ  رد  هدش و  لقن  رباج  زا  هک  دشابیم  نیعبرا  زور  ترایز  ناشیا ، دنتـسم  تسا و  مساقلاوبا » »

رباکا زا  رباج  نوچ  خلا و  مالـسلاامهیلع » یلع  نب  سابع  ای  کیلع  مالـسلا  مساقلاابأ ، ای  کیلع  مالـسلا  : » تفگ دیدرگ و  راوگرزب  نآ  ربق 
ینکم ات  تشادن  مساق  مان  هب  يدنزرف  ترضح  نآ  هکنآ  هچ  دنادیم ، ار  نآ  ببس  هتبلا  تسا ، هدش  تیبرت  هداوناخ  نیا  رد  هدوب و  هباحص 

[ . 183  ] دوش نآ  هب 
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سابع ترضح  باقلا 

رمق هل  لاـقی  ناـک  ضرـألا و  یف  ناـطخی  هـالجر  سرفلا و  بـکری  ـالیمج  امیـس  ـالجر و  ساـبعلا  ناـک  و  : » دناهتـشون مشاـهینب . رمق  . 1
دوب و هفایق  شوخ  تروص و  شوخ  امیس ، شوخ  يدرم  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ینعی : هعم .» مالسلاهیلع  نیسحلا  ءاول  ناک  مشاهینب و 

زور رد  دـنتفگیم و  مشاـهینب  هحفـص 143 ]  ] رمق وا  هب  دیـسریم . نیمز  هب  ندوب  دـنلب  ترثـک  زا  شیاـهاپ  دـشیم  بسا  رب  راوس  نوـچ 
هام ار  يو  دوب ، زاتمم  ییابیز  رظن  زا  مشاهینب  نایم  رد  ترـضح  نآ  هک  اجنآ  زا  دوب . وا  تسد  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياول  اروشاـع 
نا ءاشی  ام  قلخلا  یف  دیزی  : ) يهفیرـش يهیآ  لیذ  رد  هچنانچ  تسا ؛ یهلا  معن  زا  یتروص ، شوخ  هجو و  تحابـص  دـندیمانیم . مشاهینب 
هک هدـش  دراو  تسا ) رداق  زیچره  داجیا  ثعب و  رب  ادـخ  هک  دـیازفایم  دـهاوخیم ، هچنآ  شنیرفآ ، رد  [ ) 184 ( ] ریدق ءیـش  لک  یلع  هللا 

درکیم نشور  ار  یییکیرات  ره  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تروص  ییانشور  ار . لامج  دراد  تسود  تسا و  لیمج  دنوادخ 
هچوک درم  نز و  دندرکیم ، روبع  هنیدم  ياههچوک  رد  هداد و  ربکا  یلع  تسد  هب  تسد  هاگ  ره  هک  دوب  ياهزادنا  هب  وا  تئیه  لامج و  و 

نسح و  تریـس ، یبوخ  اب  تروص  یبوخ  نآ  رد  هک  تسا  نآ  یبوخ  نیرتهب  دنتفرگیم . تقبـس  مه  زا  ناوج  ود  نآ  لامج  ترایز  يارب 
. دنتـشاد وکین  تریـس  وجلد و  تروص  مشاهینب ، دندوب و  رظنم  هیرک  تروص و  حـیبق  هیماینب ، دوش . عمج  لاعفا  لامعا و  نسح  اب  لامج 
عقربم و یـسوم  سابع و  هللادبع و  بلطملادـبع و  ترـضح  تسا و  فورعم  یمـشاه  لاخ  دوب و  لامج  نسح  هب  فورعم  مشاه  ترـضح 

لامج هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  فصو  رد  هکنانچ  دندوب ؛ هرهش  رظنم  ییوکن  رد  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 
فـسوی نسح  باـب  رد  دوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رمقلا ) نم  أوـضأ   ) دوـب رتهدنـشخرد  رتنـشور و  هاـم  زا  ناـشیا 

، دوب هام  لثم  بش  رد  مالسلاهیلع  ربمایپ  فسوی  ینعی  ابکوک .» رحـسلا  یف  اسمـش و  راهنلا  یف  ارمق و  لیللا  یف  ناک  فسوی  نا  : » دیامرفیم
هجو دندیـسرپ : ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  دیـشخردیم . هراتـس  نوـچمه  ناهاگرحـس  رد  و  باـتفآ ، دـننام  زور  رد  و 

رد ربـخ  نیا  دـنیوگ : دـمآرب . فسوی  ماـن  هب  لاـمج  نسح و  يهعرق  لـئاضف ، يهعرق  زور  دومرف : دوـب ؟ هچ  فـسوی  هب  نسح  صاـصتخا 
هناخ هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  نوچ  دینـش ، ار  نآ  هشیاع  تفای و  ترهـش  اهنز  نایم  یتح  اههناخ  هنیدم و  ياهرازاب 

شوخ وا  دومرف : فسوی ؟ ای  تسامـش  نآ  زا  لاـمج ، نسح و  دومن : ضرع  دیـسرپ ، يو  نزح  ببـس  زا  یتقو  دـید و  نوزحم  ار  وا  دـمآ ،
ار وا  سک  همه  ات  دنتـشادرب  هدرپ  فسوی  لاـمج  زا  هک  تسین  یفخم  تفرعم  قوذ و  لـها  رب  نکل  و  مشاـبیم . رتنیکمن  نم  رتتروص و 

میقتسم هحفص 144 ]  ] ندید تقاط  ار  ياهدید  چیه  اریز  دنتشادنرب  هدرپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لامج  زا  یلو  دیدب ، راکـشآ 
هللا یلص  دمحم  نم  هک : دیـسر  لیئربج  هب  باطخ  لالج  ردصم  زا  جارعم  بش  رد  دنرادیم : هاگن  هدرپ  رد  ار  بوبحم  یهگنآو  دوبن ! نآ 
ملاع ناگدـننک  هراظن  ات  رادرب  وا  لامج  زا  هدرپ  کی  بشما  ماهدـینادرگ ، يراوتم  تریغ  يهدرپ  رازه  داـتفه  ریز  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هن دنام و  ياهولج  ار  شرع  رون  هن  نآ  وترپ  زا  هک  دمآ  دیدپ  يرون  تشادرب  هدرپ  کی  لیئربج  نوچ  و  دـننیبب ؛ ار  يو  لامج  نسح و  العا 
ار هدرپ  داتفه  زا  هدرپ  کی  بشما  يراد !؟ تما  مغ  دنچ  دمحم ، ای  دمآ : باطخ  نآ ، زا  دعب  ار . ناگراتـس  هام و  باتفآ و  هن  ار و  یـسرک 

رازه داتفه  نیا  یمامت  رگا  تمایق  يادرف  دندش ، لحمضم  وحم و  ناگراتس  هام و  باتفآ و  ملق و  حول و  یـسرک و  شرع و  رون  میتشادرب ،
هراشا تسا  یضتقم  دیسر ، اجنیدب  نخس  هک  لاح  ددرگ . دوبان  زیچان و  نآ  بنج  رد  تما  یـصاعم  مامت  هک  رادم  بجع  میرادرب  ار  هدرپ 
لظيذ رد  دوجوم  ماظن  زا  فشاک  لظ ، رد  دوجوم  ماظن  و  دشاب ، هدوب  بسانت  لظيذ  لظ و  نیب  یتسیاب  دناهتفگ  هک  مینک  امکح  لوق  هب 

يهمجرت [ ) 185 ( ] ـالیلد هیلع  اـنلعج  مث  اـنکاس  هلعجل  ءاـش  ول  لـظلا و  دـم  فـیک  کـبر  یلا  رت  ملأ   ) يهکراـبم يهیآ  قادـصم  هب  تسا .
رتاناد و هکلب  دـننایاپ ، راهچ  دـننام  یلقع  یب  رد  نانیا  اشاح ) ( ؟ دـنراد یلقعت  ای  دـنوشیم و  نارفاک  نیا  رثکا  هک  يرادـنپ  ای  هیآ : یلامجا 
رب ار  باتفآ  هاگنآ  دینارتسگب ، نایملاع  رـس  رب  يدرک  نکاس  یتساوخ  رگا  هکنآ  اب  ار  هیاس  هنوگچ  ادخ  فطل  هک  يدـیدن  ایآ  رتهارمگ ،

ءیـش رد  دوجوم  يازجا  بسانت  ناـمه  زج  زیچ  ره  لاـمج  هکنآ  رگید  و  دنـشابیم ، قح  دوجو  لـظ  ملاـع ، يهمه  میداد ) رارق  لـیلد  نآ 
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ماظن هب  دـسرب  ات  دـشابیم  لوقع  بسانتم  لامج  لظ  دوشیم  هدـهاشم  توسان  ملاـع  تادوجوم  هلـسلس  رد  هک  یلاـمج  نیارباـنب ، تسین ،
ینشور اهب و  ياراد  سفن  ردق  ره  تسا و  سفن  لظ  ندب ، هکنیا  رگید  خلا . سدقا  سدقم و  ضیف  يهبترم  رد  ماظن  و  لوا » لقع   » ینالقع

ینعی هوجولا ،» ناسح  نم  ۀجاحلا  بلطا  : » دراد ثیدح  رد  هک  تسا  نیا  و  ددرگیم ، رهاظ  ندـب  زا  شراثآ  دـنکیم و  رثا  ندـب  رد  دـشاب 
میاهدید دیوگ : یسک  رگا  لاح  تسا . بوخ  تریس  يهناشن  بوخ ، تروص  هک  دیهاوخب  ناتنیط  شوخ  نایوروکین و  زا  ار  دوخ  تاجاح 

يراج هیلک  يهدعاق  نآ  هک  تسا  نآ  شباوج  دنـشابیم ، سکعلاب  ای  هحفص 145 ]  ] ءوس ياهتریس  ياراد  تروص  شوخ  نامدرم  یضعب 
دمحم لآ  دـمحم و  يهسدـقم  راوـنا  نوـچ  هک  تـسا  نآ  دوـصقم  دـشابیم . یبـسک  یـضعب  رد  هـلیذر  قـالخا  بـتارم ، ياـهتنم  تـسا ؛

ملاع رد  دنـشابیم ، نسحا  ماظن  سدـقا و  ضیف  يهطـساو  هدوب و  ـالع -  لـج و  قح -  لاـمک  لاـمج و  یلاـجم  يراـجم و  مالـسلامهیلع 
دهاوش رگید  زا  دنتریـس . تروص و  وکین  نطاب ، رهاـظ و  رد  هدوب و  رتنیکمن  رتتروص و  شوخ  مدرم  ماـمت  زا  زین  تینامـسج  توساـن و 

بانج و نآ  جـیوزت  يارب  دـندوب  صیرح  اهنز  هک  دوب  تروص  شوخ  ردـقنآ  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  ترـضح  نسح ، يـالعا 
درم دـنک  جـیوزت  شهاوخ  ینز  رگا  تسا  بحتـسم  مالـسا  رد  و  بانج ، نآ  یتروص  شوخ  يارب  دنتـشاد  جـیوزت  شهاوخ  دـندمآیم و 

«. ءادعألا هب  تدهـشام  لضفلا  و  . » دیرابیم شکرابم  رحن  ناهد و  یناشیپ و  زا  رون  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دنک . وا  تباجا 
دیزی مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  لتاق  نمشد و  دیامن . فارتعا  دهد و  تداهش  تلیضف  نآ  رب  مه  نمـشد  هک  تسا  نآ  يرترب  لضف و  ینعی :

امل تفگ : شرگید  راعـشا  رد  نیدخلا و  یف  رمحألا  کنول  نیدیلا و  یف  كدرب  اذبح  ای  تفگ : وا  سدقم  رـس  تروص و  حدـم  رد  دـیلپ ،
رون و نیا  دـیوگیم : هک  تسا  صاصج  ملـسم  زا  ارهاظ  رعـش  [ . 186  ] نوریج یبر  یلع  سومـشلا  کلت  تقرـشأ  سوؤرلا و  کلت  تدـب 

نیا راکتیانج  مدرم  نیرتدب  تسد  هب  تسا و  یبوبر  سمش  يهموظنم  زا  ناشخرد  یباتفآ  هک  تسادیپ  دنکیم ، ؤلألت  اهرس  زا  هک  عشعشت 
قلخلا هبـشأ  يرهز  يرمق  سأر  وه  و   » مدـید هفوک  رازاب  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سدـقم  رـس  دـیوگ : ومه  تسا . هدـش  اپرب  هعجاف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  رتشیب  مدرم  يهمه  زا  دوب و  هدنشخرد  هام  نوچ  رس  نآ  ینعی  ملس .» هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب 
هک یتقو  هک  يدح  هب  دوب  تروص  شوخ  رایـسب  مالـسلامهیلع  همئا  نیب  رد  مالـسلاهیلع  همئألاداوج  ترـضح  زین  تشاد . تهابـش  ملـس  و 

تـسد دـندش و  دوخیب  دوخ  زا  مالـسلاهیلع  فسوی  ندـید  تقو  رد  رـصم  نانز  هک  نانوچ  دـش ، نوگرگد  شلاـح  دـید  ار  وا  لـضفلاما 
ود دروم  رد  دوب و  هاـم  يهراـپ  لـثم  ینعی ، رمق . ۀـقلفک  دـناهتفگ : مالـسلاامهیلع  نسحلا  نب  مساـق  ترـضح  دروم  رد  دـندیرب . ار  شیوخ 
نم اـبجعتم  تارم  هحفـص 146 ]  ] ثالث ماق  ، » دـندراذگ دایزنبا  ربارب  ار  اهنآ  ياهرـس  یتقو  هک ، دناهتـشون  زین  مالـسلاهیلع  ملـسم  نالفط 

مشاهینب رمق  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  هکنیا  زا  تسـشن . تساخرب و  اهنآ  نسح  زا  بجعت  تلع  هب  هبترم  هس  ینعی ، امهینـسح .»
رثا رب  هک  جـئاوحلاباب ؛ . 2 [ . 187  ] تسا هدوبن  مشاـهینب  رد  وا  زا  رتتروص  شوخ  ماـما ، ماـقم  زا  دـعب  هک  دوشیم  موـلعم  دـنتفگیم ،

بقل و جئاوحلاباب ، دیدرگ .. روهشم  بقل  نیا  هب  هصاخ  هماع و  هاوفا  هنسلا و  رد  وا ، هب  نیلـسوتم  تاجاح  ياضق  تامارک و  زورب  ترثک 
نایعیش متفه  ماما  مالسلاامهیلع ، رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ماما  ترضح  فلا -  تسا : مالـسلامهیلع  مشاهینب  نادناخ  زا  نت  ود  ترهش 

 - یعفاش سیردا  نب  دمحم  نوچ  یـسک  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، هدوب  هماع  هصاخ و  هجوت  دروم  زاغآ  نامه  زا  ناشیا  يهناتـسآ  هک  ناهج ،
یصقا زا  ینس  هعیـش و  تسا . هدناوخ  یبلق  یحور و  ضارما  يوراد  ینعی  بولقلا » قایرت   » ار ترـضح  نآ  رهطم  دقرم  نایعفاش -  ياوشیپ 

هب تبسن  مامه  ماما  نآ  دقرم  زا  يرایـسب  تامارک  نونکات  زابرید  زا  دنباتـشیم و  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  رهطم  ربق  ترایز  هب  دالب 
هلبانح خیش  دسیونیم : ( 120  / 1  ) دادغب خیرات  رد  تسا  تنـس  لها  زا  هک  634 ق )  ) يدادغب بیطخ  تسا . هدیدرگ  رهاظ  ینـس  هعیش و 
یسوم جئاوحلاباب  رهطم  ربق  هب  هتفر و  هیزینوش  غاب  رد  شیرق  رباقم  هب  متـشاد ، یتجاح  هاگره  تفگیم : لالخ  یلعوبا  میهاربا  نب  نسح 

متفه ماما  زا  هیانک  هماـع ، هاوفا  رد  جـئاوحلاباب ، [ . 188  ] درکیم هدروآرب  ار  متجاح  ادـخ  متـشگیم و  لسوتم  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب 
یلع نینمؤملاریما  دیشر  دنزرف  باقلا  نیرتروهشم  زا  یکی  مالسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ب -  تسا . مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم 

تحت رد  اعد  تباجتـسا  دنباتـشیم و  ترـضح  نآ  ترایز  هب  ناهج  نوگانوگ  طاقن  زا  ینـس  هعیـش و  تسا . جئاوحلاباب  زین  مالـسلاهیلع 
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رـضاح باـتک  ناـیاپ  رد  ترـضح  نآ  تاـمارک  شخب  رد  هکناـنچ  ناـشیا -  تاـیانع  تسا و  هدیـسر  هبرجت  هب  ارارک  راوگرزب ، نآ  يهبق 
لضفلاوبا ترـضح  باقلا  زا  رگید  رایط . . 3 تسا . هدوب  زین  نایتشدرز ) نایدوهی و  نایحیـسم و  یتح   ) قرف يهمه  لـماش  دـمآ -  دـهاوخ 

. سلطا . 4 هحفص 147 ] [ . ] 189  ] تشهب يهیلاع  تاماقم  تاجرد و  سدـق و  ملاع  ياضف  رد  هدـننک  زاورپ  ینعی  تسا ، رایط  مالـسلاهیلع 
هب هتفاکشیم ، ار  نانمشد  فوفـص  تعاجـش ، ترثک  زا  هدوب و  عاجـش  ترـضح  نآ  نوچ  تسا و  تعاجـش  سلطا  یناعم  زا  یکی  ارهاظ 

هکنیا زا  دعب  يرمع  نسحلاوبا  تسا . هدش  رکذ  باسنا  بتک  رد  هک  تسا  دیهش  بانج  نآ  رگید  بقل  دیهـشلا . . 5 دنتفگیم . سلطا  يو 
دبعلا . 6 مالـسلامهیلع .» بلاطیبا  نب  یلع  نب  دیهـشلا  ءاقـسلا  سابعلاینب  بسن  رخآ  اذه  : » دیوگیم دـنکیم  رکذ  ار  ترـضح  نآ  دالوا 

عیطملا هللا و حلاصلا  دبعلا  اهیأ  کیلع  مالـسلا  میناوخیم ...« : وا  ترایز  رد  هکنانچ  تسا ، حلاصدبع  بانج ، نآ  باقلا  زا  رگید  حـلاصلا .
مـشاهینب رمق  دنتـسب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تـیب  لـها  يور  رب  ار  بآ  هفوـک  لـها  هـک  ییاـهزور  رد  هـک  ءاقـسلا ؛ . 7 خـلا . هلوسرل »

رئارس رازم و  بلاطلا و  ةدمع  هب : دیرگنب  تسا . هدش  هدید  رایـسب  لتاقم  باسنا و  بتک  رد  روبزم  بقل  دروآ . بآ  اهنآ  يارب  مالـسلاهیلع 
ساـبعلا لـضفلاابا  ترـضح  يارب  بصنم   17 خـیرات ، بـتک  رد  رمحا . تیربـک  یجنلبـش و  راـصبألا  روـن  سیمخ و  خـیرات  سیردانـبا و 

هب ار  تین  نسح  زورب  تمدخ و  رثکادح  هفیظو ، نیا  ماجنا  قیرط  رد  اریز  تسا ، تیاقـس  بصنم  همه  زا  رتمهم  هک  دناهتـشون  مالـسلاهیلع 
تشاد یتجاح  یسک  ره  درب . مرح  مایخ  هب  بآ  راب  راهچ  اروشاع  بش  ات  مرحم  مود  زا  ترضح ، نآ  تسا . هداد  ناشن  شیوخ  رصع  ماما 

، دوب هدنز  مالسلاهیلع  یلع  نب  سابع  ات  دنتفگیم . نیـسحلاباب  ار  وا  درکیم و  هعجارم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هب  تساوخیم ، بآ  ای 
تلق يرهظ و  رسکنا  نآلا  : » دندومرف وا  رس  يالاب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  اذل  دنتشادن 7 و  ار  مرح  مایخ  هب  ضرعت  تأرج  هیماینب  رکـشل 

وت دوجو  ياـکتا  هب  هک  ییاهمـشچ  دـنوریم و  باوخ  هب  بشما  دـنتفریمن  باوخ  هب  وـت  میب  زا  بشید  هک  ییاهمـشچ  دوزفا : و  یتـلیح .»
نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  نینوکلا  دیـس  اندیـس و  هب  دهاوخب  یـسک  رگا  دـش . دـنهاوخ  باوخیب  برطـضم و  بشما  دـنتفخیم  شوخ 

همالع موحرم  بلطم  نیا  دـییأت  رد  تسا . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  جـئاوحلاباب  انالوم  شباب  دـیوج  برقت  لسوت و  مالـسلاهیلع 
« فیرشلا هرس  سدق   » یضاق یلع  دیـس  اقآ  ياقآ  نیفراعلا  ناهرب  نیکلاسلادیـس و  موحرم  هک  دناهدومرف  نازیملاریـسفت  بحاص  ییابطابط 

سدـقم دوجو  یتسه  ملاع  رد  هیهلا  هحفـص 148 ]  ] يهیلک تمحر  رهظم  هک  دـش  راکـشآ  نشور و  نم  رب  فشک  نیح  رد  : تسا هدوـمرف 
اقآ افو  بابرا  يهقلح  رـس  البرک  ياقـس  شراکـشیپ  ترـضح و  نآ  باب  و  تسا ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  ءادهـشلادیس  ترـضح 

نیرتـگرزب هب  رالاسهپـس  بقل  [ 191 . ] رالاسهپـس . 8 [ . 190 . ] تسا هـیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  ساـبعلا  لـضفلاوبا  هللا  یلا  جـئاوحلاباب 
رد مالسلاهیلع  نیسح  ماما  حلسم  ياهورین  هدنامرف  هکنآ  ببس  هب  زین ، ار  ترضح  نآ  دوشیم و  هداد  یماظن  داتس  یهدنامرف و  تیـصخش 

ترـضح روهـشم  باقلا  زا  هنیعظلا . یماح  . 9 دـناهدیمان . رالاسهپـس  تشاد ، هدـهع  رب  ار  ناـشیا  هاپـس  یماـظن  يربهر  دوب و  اروشاـع  زور 
هک دوخ  يابیز  راوتسا و  يهدیـصق  رد  یلح  رفعج  دیـس  موحرم  تسا . ناوناب  یماح  ینعم  هب  هنیعظلا  یماح  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

شقن لیلد  هب  مرکم  هیبأ  ایلع  نم  نبا  مأ  ۀعیبر  هنم  نیأ  ۀـنیعظلا  یماح  دـنکیم : هراشا  نینچ  هتکن  نیا  هب  هدورـس ، ترـضح  نآ  گوس  رد 
نآ تسا . هدـش  هداد  ناـشیا  هب  بقل  نیا  تشاد ، هدـهع  رب  توـبن  تیب  لـها  مرح و  ناوناـب  زا  تیاـمح  رد  ساـبع  ترـضح  هک  یـساسح 
زا ندروآ  دورف  تیلوئسم  دومن و  تیب  لها  تاردخم  تلاسر و  ناوناب  لاح  تیاعر  یگدیـسر و  فورـصم  ار  دوخ  شالت  مامت  ترـضح 

. راجتسملا . 10 [ . 192  ] داد ماجنا  یبوخب  ار  راوشد  يهفیظو  نیا  البرک  رفس  لوط  رد  تشاد و  هدهع  رب  ار  اهنآ  هب  ندرک  راوس  ای  اهجدوه 
راجتسا لضفلاوبا  موی  : » تفگ ار  عرصم  نیا  دوخ  يهدیصق  رد  هک  ینامز  يرزا  اضردمحم  خیش  تسا . راجتسم » » ترضح باقلا  زا  رگید 

مامت ار  تیب  اذل  دشابن ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  روضح  لوبقم  دیاش  هک  تفگ  دوخ  اب  هدرمـش و  دیعب  رظن  رد  ار  نآ  تحـص  يدهلا ،» هب 
لضفلاوبا مردارب  هب  نم  تسا ، حیحص  ياهتفگ ، هچنآ  دیامرفیم : وا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  بش  درکن .

[193 « ] اهماثل جاجعلا  ردک  نم  سمشلا  و  [ » هحفص 149 : ] دومرف ترضح  دوخ  ار  یقاب  عرصم  هاگنآ  و  مدش ، یجتلم  مالسلاهیلع  سابعلا 
مه هب  فوفـص  يهلیـسو  هب  هناخدور  نآ  دیـسر . تداهـش  هب  نآ  رانک  رد  ترـضح  هک  تسا  يدور  ماـن  یمقلع » . » یمقلع ناـمرهق  . 11 . 
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دـشابن و بآ  هب  یبایتسد  يارای  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح  نارای  زا  یـسک  ات  دـشیم  تظفاحم  داـیزنبا  هاپـس  يهدرـشف 
هب اهراب  تسناوت  دوخ  ریظنیب  تبالـص  دـنمورین و  مزع  اب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  دـننامب . هنـشت  ناـشیا  تیب  لـها  ماـما و  ناـهارمه 
رد ددرگ . زاب  اههمیخ  هب  دنلبرـس  بآ ، نتـشادرب  زا  سپ  و  دزاس ، يراوتم  هتـسکش و  مه  رد  ار  نانآ  و  دنک ، هلمح  یمقلع  دـیلپ  نانابهگن 

.12 [ . 194  ] دـنداد بقل  یمقلع  ناـمرهق  ار  وا  اذـل  دیـسر ، تداهـش  هـب  هنادرمناوجاـن  دور  نـیمه  راـنک  رد  ترـضح  زین  هـعفد  نـیرخآ 
ماما ناگدازآ  رورـس  مچرپ  اهمچرپ ، نیرتهدـنزرا  ناـشیا  اریز  تسا ، ءاوللا » لـماح   » رادـمچرپ و ترـضح ، روهـشم  باـقلا  زا  رادـمچرپ .

شیوخ عاجش  نارای  نایم  زا  دوخ ، ربارب  رد  هداعلاقوف  یماظن  ياهییاناوت  ندید  لیلد  هب  ترضح  دنتشاد . تسد  رد  ار  مالسلاهیلع ، نیسح 
هحفص 152] [ . ] 195  ] دندرپس ناشیا  هب  اهنت  ار  مچرپ 

( مشاهینب رمق  تلیضف  يایرد  زا  ییاههولج   ) لئاضفلاوبا

دنزرویمن كرش  زگره  ناتسرپ ، اتکی  ناج ، ردپ 

سابع ترضح  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  يزور  هک : تسا  هدروآ  دیهـش  لوکـشک  زا  لقن  هب  لئاسولا ، كردتـسم  رد  يرون  ثدحم 
یلع دوب . هدوشگ  ناـبز  هزاـت  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  و  دوب ، هدـناشن  دوخ  فرط  ود  رد  ار  مالـسلااهیلع  يربـک  بنیز  مالـسلاهیلع و 

(، نینثا  ) ود وگب  دومرف : دـعب  دـحاو ،)  ) کی تفگ : وا  دـحاو ،)  ) کـی وگب  دومرف : مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  شدـنزرف  هب  مالـسلاهیلع 
ینعی  ) میوـگب ود  ماهدـناوخ ، یگناـگی  هـب  ار  ادـخ  هـک  یناـبز  هـب  مـنکیم  مرـش  تـفگ : درک و  يراددوـخ  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح 

ترضح دیسوب . ار  شدنزرف  یناشیپ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  تسا .) دیحوت  فالخ  تیئود ، و  دنیارگیمن ، كرش  هب  زگره  ناتـسرپاتکی 
ام نادـنزرف  يرآ ، دومرف : ترـضح  يرادیم ؟ تسود  ار  ام  امـش  ایآ  ردـپ ، درک : ضرع  دوب ، نایرج  نیا  رظان  مالـسلااهیلع ، يربک  بنیز 

؟ دوشیم عمج  لد  کی  رد  هنوگچ  دالوا  بح  ادـخ و  بح  هاتبأ ، ای  درک : ضرع  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  دنـشابیم . ام  ياهرگج  هراـپ 
یلع نینمؤملاریما  تبحم  هنامیکح ، نانخس  نیا  ندینش  اب  تسادخ . يارب  صلاخ  تبحم  دشابیم و  تقفش  انامه  ام  هب  تبسن  امش  تبحم 

بادآ و فیارش  ناقیا و  ملع و  لضف و  نامیا و  تبالص  رد  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  [ . 196  ] تفای شیازفا  ناشیا  هب  تبسن  مالسلاهیلع 
تافص عیمج  رد  مالسلامهیلع ، نیموصعم  زا  سپ  و  هدوب ، صخـش  لوا  مالـسلاامهیلع -  نیـسح  نسح و  دوخ -  ردارب  ود  زا  دعب  قالخا ،

مالسلاامهیلع قداص  ماما  نیدباعلانیز و  ماما  زا  هرداص  رابخا  زین  يو و  قح  رد  هیورم  ياهترایز  تارابع  دوبن . زارتمه  وا  اب  یسک  هیلامک 
تمحر دیامرفیم : مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  لثملایف  هچنانچ  تسا . نیموصعم  زا  سپ  يو  يهناگی  تیـصخش  دهاش  راوگرزب  نآ  باب  رد 

تحیصن و وا  هچ ، دوب . اتمه  یب  نید  رد  ییانیب  ثیح  زا  امص و  يهرخـص  دننامه  وا  نامیا  هک  داب  مالـسلاهیلع  سابع  میومع  ناور  رب  قح 
شردارب هب  يرای  هار  رد  ار  دوخ  ناج  یتخـس  دیادش و  رد  دـیناسر و  العا  يهجرد  هب  ار  دوخ  تابث  و  هحفص 153 ]  ] ربص داهج و  دهز و 

[ . 197  ] درک راثن 

ردپ تیصو  هب  لمع 

یناسارخ يداه  ازریم  خیـش  راوگرزب ، ملاـع  نیرکاذـلارخف ، زا  يهحفص 100 ) دـلج 1 ،  ) هیزنلا دـقنلا  رد  یلح  نیـسحلادبع  خیـش  همالع 
ار شنامـشچ  دینابـسچ و  هنیـس  هب  دناوخ و  ارف  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دـیوگ : هک  دـنکیم  لقن  یفجن ،

لتاقم بابرا  هکنیا  و  دـشونن ، نآ  زا  ياهرطق  تسا  هنـشت  شردارب  ات  تفای ، تسد  بآ  رب  البرک  رد  نوچ  هک  تفرگ  دـهع  وا  زا  دیـسوب و 
مالسلاهیلع یضترم  یلع  شردپ  شرافس  زا  تعاطا  ببس  هب  تخیرب  تسد  زا  بآ  تارف  يهعیرش  رد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دنیوگ 

ریظن مک  يافو  بدا و  هک  مییازفایم  لاحلا  یف  تفگ . میهاوخ  نخـس  لیـصفت  هب  هدـنیآ  رد  تفگـش ، يارجام  نیا  زا  [ . 198  ] تسا هدوب 
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يهنومن ود  هب  باـب  نیا  رد  هک  تسا ، هتـشاد  همادا  هراوـمه  زین  يو  تداهـش  زا  سپ  مالـسلااهیلع ، همطاـف  زیزع  هب  تبـسن  نینبلاما  دـنزرف 
: مینکیم هراشا  نآ  زا  بیجع 

... نم يارب  بش  کی  نیسح ، ماما  يارب  بش  ود 

یقت دیس  جاح  موحرم  هک  درک  لقن  انیم ، نیسح  ازریم  جاح  موحرم  شردپ ، لوق  زا  انیم  دمصلادبع  خیش  جاح  ياقآ  مالـسالاۀجح  بانج 
نیـسح ماـما  مرح  يهراـنم  يـالاب  رد  بش  کـی  مدـشیم  فرـشم  ـالبرک  هب  تراـیز  يارب  نم  هک  یتقو  دـندومرف : فورعم  یمق  یلاـمک 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  یبش ، مالـسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهرانم  يالاب  رد  بش  کی  متفگیم و  ناذا  مالـسلاهیلع 
نیـسح ماـما  يارب  بش  ود  ییوگیم !؟ يواـسم  ار  ناذا  ارچ  ینکیم ! اـفج  نم  هب  نتفگ  ناذا  رد  امـش  دـندومرف : هک  مدـید  باوخ  رد  ار 

هحفص 154] ! ] نم يارب  بش  کی  وگب ، مالسلاهیلع 

سابعلا لضفلاابا  يافو 

هراشا

اهلمر مرگ ، يور و  ولج  زا  باتفآ  متفر ، هک  یمدق  رازه  ردق  هب  دـسیونیم : نینچ  قرـش » تحایـس   » رد یناچوق  یفجناقآ  هللا  ۀـیآ  موحرم 
اهنآ زا  هن . دـنتفگ : دـیراد ؟ بآ  هک  مدـناسر ، يراوز  يهقوـج  هب  ار  دوـخ  دوـمن . هبلغ  نم  رب  یگنـشت  دزوـسیم ، اـهاپ  فـک  هک  غاد  زین 

ار دوخ  راوز  يهتـسد  دنچ  هب  مدیود و  خـسرف  مین  ردـق  هب  دنتـشادن . بآ  مه  اهنآ  مدـناسر . ار  دوخ  رگید ، يهتـسد  هب  هدـیود  هتـشذگ و 
هار فرط  کی  زا  و  هدش ]  ] سویأم نآ ، زا  دعب  دنتـشادن . مزال  بآ  دـنتفریم ، مه  هراوس  و  کیدزن ، لزنم  نوچ  دنتـشادن . بآ  مدـیناسر ؛

قرب الاح  مدوب . هنـشت  تدش  هب  و  دیکـشخ ، باتفآ  یمرگ  فینع و  تکرح  قرع و  هب  مامت  دوب  ندب  رد  تبوطر  هچ  ره  متفرگ و  ندـیود 
نآ مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  ییاهنت  الاح  هداتفا ، البرک  يارحـص  رکف  هب  نم  تسادـیپ . نم  يهرظنم  رد  البرک  تاـغاب  یهایـس  دـبنگ و 

ملاع رد  نم  لثم  تیاهن  تشاد  هک  يدایز  یگنـشت  اب  تاغاب ، یهایـس  نایم  قارب  دبنگ  نیا  ریظن  دندوب ، هتفرگ  ار  وا  رود  هک  میظع  رگـشل 
هار زا  یمدـق  تسیود  دونـشن  راوز  ارم  يهیرگ  يادـص  هکنآ  ضحم  داد . خر  دـیدش  يهیرگ  ارم  تفرگ  تروص  سح  هب  کیدزن  لاـیخ 

. دوب نازیر  نیمز  شیر و  تروص  هب  ناراب  لثم  کشا  دنلب و  هیرگ  هب  ادص  متفرگ و  ندـیود  نابایب  نیا  رد  ییوهآ  لثم  مدـش و  رود  راوز 
هب ندیود  رب  متـشادیم و  دنلب  هیرگ  اب  کیبل  هب  ادص  مه  نم  مدینـشیم و  لایخ  شوگ  هب  ار  ترـضح  نآ  رـصان » نم  له   » يادص یهاگ 
زا دود  شتآ و  يهلعش  هدرک ]  ] ینیسح ياههمیخ  هب  موجه  رگشل  مدید  مدومن و  شومارف  هیلکلاب  دوخ  زا  هک  يدح  هب  مدوزفایم ، تدش 
هک مسق  ادخ  هب  دادیم . روبع  نم  رب  زیگنامغ  يارحـص  نآ  گنراگنر  تالاح  متخود و  البرک  یهایـس  هب  اهمـشچ  دیدرگ . دـنلب  اههمیخ 

لافطا اهنز و  لثم  اههمیخ  نایم  زا  هعفدکی  دریگیم ؟ رارق  اهراخ  يورب  ای  دتفایم و  لادوگ  هب  رایتخایب  ندیود  نیا  رد  اهاپ  مدـیمهفیمن 
. دندروخیم نیمز  هب  هدیچیپ  اپ  هب  رداچ  اهیـضعب  دندش . هدنکارپ  تسا  فجن  فرط  هب  ور  هک  اههمیخ  یبونج  يارحـص  هب  هدیود  نوریب 

مکحم مدیودیم  هک  يدـنت  نآ  هب  هدـش  دـنباپ  يهجنپ  هب  یفلع  يهشیر  هک  منک ، ادـف  ار  دوخ  مسرب و  رگم  ات  هتخانـشن  اپ  زا  رـس  مه  نم 
يارحـص نآ  هجوتم  ساوح  هحفـص 155 ]  ] گناد شـش  هدـشن  تفتلم  دوب ، هدـش  حورجم  اپ  يهجنپ  هکنآ  اب  متـساخرب  نیمز . هب  مدروخ 

رد و هب  ممشچ  مدش و  عقاو  البرک  يهچوک  رد  هکنآ  ات  تفاسم  مین  خسرف و  ود  نیا  رد  مداتسیان  ندیود  هلان و  هیرگ و  زا  دوب و  كانلوه 
مداتـسیا و ندیود  زا  مدومن و  كاپ  ار  دوخ  ياهکـشا  مدرم  زا  يایح  تلاجخ و  زا  هدـمآ  دوخ  هب  تقو  نآ  داتفا . البرک  تارامع  راوید و 

هتفرگ وضو  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ءادهشلادیس  نحص  يهناخـضوح  زا  متخادنا . شود  هب  ار  هیچاخ  مدرک و  اپ  هب  ار  هنـشاپیب  ياهـشفک 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


ایناث مدـش ، نوریب  اجنآ  زا  و  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترایز  هب  متفر  مدـش  نوریب  مدومن . ترایز  یتعاس  کی  مدـش و  مرح  لـخاد 
هب ود  تعاس  میامن و  تاقالم  ار  اقفر  زا  یضعب  هک  مدوب  هداتسیا  اپرس  يا  هشوگ  هب  روط  نامه  مالسلاهیلع . ءادهـشلادیس  نحـص  هب  مدمآ 

کچوک تعاس  يهرمن  زا  و  دوب -  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ادهـشلادیس  نحـص  رد  رـس  رد  هک  یتعاـس  يادـص  نیب  نآ  رد  دوب و  بورغ 
حیـصف روط  هب  مدید  دش ، مامت  شاهبترم  هد  ات  مدومن  وا  ریز  يادص  هب  شوگ  بوخ  هک  یتقو  دـش . دـنلب  دوب -  سدـقم  دهـشم  ون  نحص 

هدومن زیت  ار  شوگ  هدش  ثداح  ام  ندب  رد  هزرل  زرل و  دش . مامت  هبترم  هد  ات  رـصان ... نم  له  رـصان ... نم  له  رـصان ... نم  له  دیوگیم :
مالسلاهیلع لضفلاابا  ترضح  نحـص  زا  هبترم ، کی  هک  دشن ، ادیپ  یهدباوج  هک  دش  کشا  رپ  اهمـشچ  و  دسریم ؟... یباوج  اجک  زا  هک 

ار دوخ  ياهکـشا  دش . مامت  مه  وا  هبترم ؛ هد  ات  کیبل ... کیبل ... کیبل ... دـیدرگ  دـنلب  تفلک  مب و  تروص  هب  وا  گرزب  تعاس  يادـص 
زاـب یلاحـشوخ  زا  تسه و  رـصان  زونه  هک  مدـش  لاحـشوخ  يداد ! باوج  هک  ییوت  زاـب  ار ، تیراداـفو  مدرگب  ياـه  متفگ : هدرک  كاـپ 

متفرگ وضو  ات  مدمآ ، مدمآ ، مدمآ ، دوخ  اب  لایخ  ملاع  رد  روط  نامه  مداتفا و  هار  نیب  یگنشت  رکف  هب  هبترم  کی  هب  دش  نوریب  میاهکـشا 
هار زا  نیا  الاح  متسین ؛ مه  هنـشت  ماهدروخن ، بآ  هطقن  چیه  رد  مدید  ماهداتـسیا ، هک  هطقن  نیمه  هب  ات  هتـشگرب  هدومن  ترایز  نیمرح  هب  و 
يا مورب  تیافو  نابرق  دـیوگ : باـتک  فلؤم  [ . 199 [ ] تسین مولعم   ] ماهدـش ریـس  بآ  مادـک  زا  نم  تسا و  نکمم  وـحن ]  ] هچ هب  یعیبـط 
رارق دنلب  نانچنآ  شیوخ ، نامز  ماما  ربارب  رد  عوضخ  تلع  هب  ار  تماقم  ادـخ  هک  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يافو  اب  دیـشر  دـنزرف 

هحفص 156] . ] دوشیمن روصت  رگید  رتدنلب  نآ  زا  هک  تسا  هداد 

تسرپ هداب  نآ  يرادافو  نابرق  هب  ناج 

ار هک  ره  درک  موحم  وا  يهتـسویپ  يوربا  رغاس  تسد  هدرب ز  منخـس  نیریـش  یقاس  لد  نید و  تسا  هدمآ  بارـش  روش  زا  هن  هدـیروش  لد 
ناوتن ار  شلدتعم  تماق  تسپ  هدمآ  رظن  هب  ملاع  رد  هک  ربونص  هن  تفریم  نامارخ  هچ  شدنلب  يالاب  ورـس  تسویپ  یتسه  هب  دوزفا  یتسین 
تسرب دیرجت  يهضور  زا  يو  يور  لبنـس  دیمد  دیحوت  نشلگ  زا  يو  يور  يهلال  تسب  قنور  شدق  ورـس  زا  مقتـساف  نمچ  دناوخ  یبوط 

لزا مزب  دهاش  سابع  فراعم  دـیحوت و  يهداب  یقاس  تسویپ  تقیقح  هب  ینعم  تروص و  وا  رد  دـش  تسوا  مشاهینب  هام  افـص  ناوخ  هاش 
ناور بآ  رد  تفر  تسه ! هک  هچ  ره  رس  هب  اپ  دز  دوخ و  زا  دش  تسین  تشذگ  تسد  رـس و  نادیهـش ز  هاش  هر  رد  تسلأ  ناتـسبش  عمش 

كوان نآ  زا  دایرف  هنیس و  نآ  زا  هآ  دش  ناکیپ  فده  نونکم  رهوگ  فدص  تسرپ  هداب  نآ  يرادافو  نابرق  هب  ناج  دومنن  رت  بل  یقاس و 
هاش دیردب  رگشل  يهزاریش  قریب و ، نوگن  دش  تسکـشب  ملاع  همه  هانپ  تشپ و  رمک  ندب  شتـسد ز  ود  داتفیب و  ياپ  زا  شرـس  تسـش  و 
نآ زا  فیح  تسخب  زین  وا  مغ  زا  تسخن » لقع   » لد هک  قشع  هر  رد  افج  غیت  زا  دش  هتسخ  شنت  هن  تسـسگ  دیما  يهتـشر  وا  سپ  ار  نید 
وا مغ  نادنز  لد ز  افـسا ! او  نوخب !؟ هقرغ  افو  رـصم  فسوی  تسـشن  راتفر  هک ز  نامارخ  ورـس  نآ  زا  هآ  دنامب  راتفگ  هک ز  ناشخرد  لعل 

یناپمک ناوید  زا  [ . 200  ] تسرن رهدلا  دبا 

یسوه مرثوک  بآ  رب  تسین 

ياقـس کیل  یـسرتسد  قشع  ماج  اب  تشاد  ناج  نداد  تقو  هب  يدیهـش  ره  یـسک  هدادـن  ناـج  هنـشت ، بل  اـب  دـنیوگ  ـالبرک  نادیهـش  زا 
لایخ زج  هک  مزانب  يا  یـسوه ! مرثوک  بآ  رب  تسین  هاش  زا  رتشیپ  هک  دز ، سپ  ماج  یـسفن  دزن  هش  قشع  یب  هک  هک  نآ  نیـسح  ناگنـشت 

هحفص 157]  ] گنرآ یفطصم  دیس  زا  یسمتلم ! تفاین  هر  شلد  هب  شبل 
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البرک نوراه  سابع ،

هراشا

یفطصم دیس  موحرم  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ماماب ! سیل  هنأ  الا  دوب ، مالـسلاهیلع  هللادبعابا  نوراه  مالـسلااهیلع ، نینبلاما  دیـشر  دنزرف 
مالـسلاامهیلع یلع  نب  سابع  يالاو  تبترم  ماقم و  رد  یبلاج  راتفگ  یبارـس ، راتفگ  داتفه  باتک  بحاص  هرـس » سدـق   » یناـسارخ یبارس 

، مالسلاهیلع نیسح  ترضح  ینامسج  ردارب  طقف  هن  مالسلاهیلع  لضفلایبا  ترضح  هک  دینادب  دیناوخیم : الیذ  ار  نآ  زا  یسابتقا  هک  دراد 
ترـضح ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  ياهدعاق  نامه  يور  تسا ، هدوب  زین  ترـضح  نآ  یناحور  ینامیا و  ردارب  هکلب 

« ةرخآلا ایندـلا و  یف  یخأ  تنأ   » سدـقم دوجو  نآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ررکم  دـندوب و  دـحاو  رون  زا  مالـسلاهیلع  یلع 
هدوب و رتـالاب  تماـما  ماـقم  تسین . تاـجرد  تاـهج و  عیمج  رد  ود  نآ  يربارب  يواـست و  شاهمزـال  يردارب ، توخا و  نیا  و  دوـمرفیم .

دبعلا اهیأ  : » مییوگیم شترایز  رد  تسناد ، داتوا  باـطقا و  زا  یتسیاـب  ار  ساـبع  ترـضح  تسا . هدوب  ماـما  عباـت  مالـسلاهیلع  لـضفلایبا 
هدنب دـبع و  دـش ، یلوم  عیطم  هجرد ، العا  هب  ناسنا  یتقو  اریز  تسا . مالـسلاهیلع  سابع  يالاو  رایـسب  ماقم  زا  یکاح  ریبعت ، نیا  حـلاصلا .»
ینعی  ) ةامحم يهدیدح  دننام  هیبشت ، الب  ۀـیبوبرلا .» اههنک  ةرهوج  ۀـیدوبعلا  : » دـناهدومرف هک  اجنآ  ات  دراد ، یبتارم  مه  یگدـنب  و  دوشیم ،

ار شیوخ  تینهآ  یگریت و  تلاقث و  ترثک و  يهبنج  شتآ ، هب  لاـصتا  تدـش  يهطـساو  هب  یلو  تسا  نهآ  هک  دوشیم  هتخادـگ ) نهآ 
تدـش يهطـساو  هب  زین  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  ار  یگدنـشخرد  یگدـنزوس و  زا  شتآ  تافـص  مامت  هتخادـنا و  رود 

اوه و هب  ییانتعایب  و  ایند ، زا  ضارعا  نید و  زا  تیامح  و  شدوخ ، تقو  ماما  نانمؤمریما و  شردـپ  لوسر و  ادـخ و  زا  تعاطا  تدابع و 
حلاص يدبع  وا  تسا . هدیدرگ  جئاوحلاباب  هب  بقلم  و  تاجاحلایـضاق »  » دنوادخ رهظم  لاوما ، لایع و  دـنزرف و  لالج و  هاج و  سوه و 

هتـشذگ دش  دساف  رگا  سکع  رب  و  ناسنا ؛ هب  دسرب  ات  اود ، ای  هویم  دننام  دراد ، بوخ  رثا  دش  حلاص  رگا  دوخ ، ملاع  رد  يزیچ  ره  و  هدوب ،
ملاعلا دسف  اذا  : » دناهتفگ دـساف  ملاع  يهرابرد  هچنانچ  رتدایز . زین  شررـض  رتشیب  شداسف  هچ  ره  و  دراد ، مه  ررـض  درادـن  عفن  هک  نآ  زا 

هلیذر و تافص  زا  یلاخ  شدوجو  يوق و  وا  يهلقاع  يهوق  دنکیم ؛ ادخ  يارب  دنکیم  هچ  ره  هک  یسک  نآ  ینعی  حلاصدبع  ملاعلا .» دسف 
هللایف یناف  هدرک و  یط  ار  همه  تماقتسا -  نکمت و  فارصنا و  راجزنا و  زا  ار  يوقت  بتارم  تسا و  هنـسح  هحفص 158 ]  ] تافص ياراد 

يوس زا  ياهمان  ناما  تشاد  وا  اب  ردام  يوس  زا  هک  ییيدنواشیوخ  ظاحل  هب  رمـش  یتقو  هک  هدوب  نینچ  اقح  زین  راوگرزب  نآ  تسا . هدـش 
هب شرگید  فرط  ندش و  هتشک  هب  نآ  فرط  کی  هک  داد  رارق  یییهار  ود  رـس  رب  ار  سابع  ترـضح  راک  نیا  اب  دروآ و  شیارب  دایزنبا 

گرم هب  نت  هنادازآ  هناهاگآ و  دروخن و  ناکت  دادـن و  تسد  زا  ار  نامیا  رد  تماقتـسا  يو  دـشیم ، متخ  تسایر  لام و  ناج و  یتمـالس 
نارازگزامن تسا  بوخ  هچ  و  هدوب ، مالـسلاهیلع  حلاص  دبع  یتسارب  وا  سپ  تشادنرب . دوب ، نید  تقیقح  هک  ردارب ، يرای  زا  تسد  داد و 

هداد و مه  ترـضح  نآ  هب  مالـس  نیحلاصلا » هللا  دابع  یلع  انیلع و  مالـسلا   » دـنیوگیم زامن  رخآ  مالـس  رد  یتقو  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت 
عیمج اهطبغی  ۀنجلا  یف  ۀـجرد  سابعلا  یمعل  نا  : » تسا هدومرف  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  هکنیا  زین  دنـشاب . هک  اجک  ره  زا  دـنهدیم ،

یـشان هجرد  نآ  هتبلا  دـنروخیم ؛ هطبغ  نآ  هب  ادهـش  عیمج  هک  تسا  تشهب  رد  ياهجرد  سابع  نم  يومع  يارب  ینعی  [ ، 201 « ] ءادهشلا
. دـشاب ملاع  نادیهـش  مامت  لماش  هک  هدروآ  مال  فلا و  اب  عمج  مه  ار  ادهـش  يهملک  تسا و  صاخـشا  نامیا  اوقت و  تاجرد  بتارم و  زا 

ملاع رد  ریـس  هک  تسا  هدومرف  تمحرم  وا  هب  لاب  ود  هداد ، ادـخ  هار  رد  سابع  هک  یتسد  ود  ضوع  رد  ادـخ  دـناهدومرف : هکنیا  نینچمه ،
هک روطنامه  تسا ، لاب  ود  يهلزنم  هب  ناسنا  حور  يارب  هک  لمع  تسا و  ملع  لاب  ود  نیا  رتالاب ؛ هکلب  رایط ، رفعج  دننام  دنکیم  توکلم 
ود رگا  دننکیم و  ریـس  هنادازآ  دنیامنیم و  سفنت  بوخ  ياوه  رد  دننیبیم و  بوخ  رظانم  دننکیم ، زاورپ  لاب  ود  يهطـساو  هب  ناگدنرپ 

؛ دـنوشیم لامیاپ  هداتفا و  كاخ  يور  هکلب  دوب  دـنهاوخ  مورحم  اهتمعن  نآ  یمامت  زا  دنـشاب  اهنآ  زا  یکی  دـقاف  ای  دنـشاب  هتـشادن  ار  لاب 
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دنادن و مدرم  رثکا  لثم  ای  دشاب ، لمع  الب  ملاع  ینعی  دنکن  دنادب و  ای  دـنک ، یلمع  هتـسنادن  رگا  هچ ، دـنک . لمع  دـنادب و  دـیاب  مه  ناسنا 
، یلفس توکلم  ایند و  نادنز  تیناویح و  ملاع  نامه  رد  هجیتن  رد  دنک و  زاورپ  دناوتیمن  دوش  نوریب  شنت  سفق  زا  يو  حور  یتقو  دنکن ،

توق ار  لمع  ملع و  لاب  ود  ره  رگا  یلو  دوب ، هحفص 159 ]  ] دهاوخ التبم  هاچ  نایم  توهرب  رابخا  هب  انب  ای  تسا ، نیطایش  هنجا و  ملاع  هک 
لمع تشاد و  هجرد  العا  هب  ار  ملع  دوب : نینچ  مالـسلاهیلع  لضفلایبا  بانج  درک . دهاوخ  زاورپ  هدرک و  زاب  رپ  ندب  زا  جورخ  تقو  داد ،

. دـش دـنوادخ  تمحر  لومـشم  تفرگ و  يونعم  تردـق  ینطاب و  تسد  ود  داد و  قح  هار  رد  ار  رهاظ  تسد  ود  داد ؛ ناـشن  بوخ  مه  ار 
زا هک  درک ، رکذ  ار  رابج  مسا  هللا ، ءامـسا  يهمه  نایم  هکنیا  رابجلا .» ۀـمحرب  يرـشبأ  و  : » تفگ داتفا  يو  پچ  تسد  هک  یتقو  اصوصخم 
ام ناـیاوشیپ  تسا . راـبج  يادـخ  تمحر  تسد  تسد ، نیا  عطق  يهدـننک  ناربج  هک  دـیوگب  تساوخیم  تسا ، ناربـج  هریبـج و  يهداـم 

تیـصخش و نوکت  رد  ردام  ریـش  محر و  ردـپ و  رکف  زغم و  هک ، تسا  هدیـسر  هبرجت  هب  هکلب  هدـش  تباث  مه  هزورما  مولع  رد  دـناهتفگ و 
مه قالخا  یناسفن و  تاکلم  تایحور و  دـسرب ، ثرا  هب  تسا  نکمم  ینامـسج  ضارما  هک  روط  ناـمه  دراد و  تیلخدـم  دـالوا  تاـفص 

ار رکف  نیمه  درک ، رایتخا  ار  مالـسلااهیلع  نینبلاما  دـنیزگرب و  ياهزات  رـسمه  تساوخ  مالـسلاهیلع  یلع  هک  زور  نامه  زا  تسا . یثوروم 
. دروآ دوجو  هب  مالسا  ياول  لماح  نید و  یقیقح  یماح  مدق و  تباث  یتیصخش  ياراد  راوتسا و  ياوقت  لماک و  نامیا  اب  يدرم  هک  تشاد 

نینبلاما دـننام  اسراپ ، رداـم  کـی  محر  رد  هدـش و  هتـسب  ناـمیا  تقیقح  یتسرپادـخ و  كاـپ  رکف  نآ  اـب  مالـسلاهیلع  لـضفلایبا  يهفطن 
تیالو تاحشر  زا  ياهحشر  تاولج و  زا  ياهولج  دوخ ، يهبون  هب  زین  مالسلاهیلع  لضفلایبا  ترضح  سپ  تسا . هتفرگ  رارق  مالـسلااهیلع 

رسلا رس  ماقم  هب  هکلب  هدوب  رس  ماقم  ياراد  مه  مالسلاهیلع  لضفلایبا  تسا ، هللا  رس  هک  مالسلاهیلع  یلع  هیبأ ،» رس  دلولا   » قادصم هب  تسا 
هک دوب  ترخآ  ایند و  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رادـملع  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  روط  نامه  نینچمه  و  تسا . هدیـسر 

( تسا تمـالع  هک  تسا  هدـش  ملع  هب  ریبعت  یهلا  يهعـساو  تمحر  یتـسرپ و  قح  هک  « ) ةرخـآلا ایندـلا و  یف  یئاول  بحاـص  تنأ  : » دومرف
نارادملع رد  هک  یطیارش  مامت  دجاو  وا  هکنآ  زا  هتشذگ  اریز  دش ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رادملع  اروشاع  رد  زین  مالـسلاهیلع  لضفلایبا 

یلع يهدنیامن  رهظم و  مه  انعم  دوب ، اهزیچ ) رگید  زاب و  تردق  تماق و  لوط  تهاجو و  تعاجـش و  بسن و  بسح و  زا   ) دشابیم رهاظ 
دهاوخ زورب  مه  تمایق  رد  هدوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ملع  ناـمه  تقیقح  رد  مه ، ـالبرک  ملع  و  تسا ، هدوب  مالـسلاهیلع 

( تسا هبیط  تاـیح  يهیاـم  ناـمیا و  ملع و  ریثـک و  ریخ  هک   ) تسا رثوک  ضوح  یقاـس  مالـسلاهیلع  یلع  هکناـنچ  زین  هحفص 160 ] . ] درک
اههمیخ هب  بآ  کـشم  دـنچ  تسا -  هدـش  هک  یلقن  هب  اـنب  هکنآ -  يارب  طـقف  هن  مه  نآ  دـش ، اقـس  هب  بقلم  مه  مالـسلاهیلع  لـضفلایبا 

تشاد و رارق  مشاـهینب  نادـناخ  رد  بلطملادـبع  ناـمز  زا  هک  دوب  يو  يدادـجا  بصنم  تیاقـس  هکلب  دوب ،) مهم  مه  نآ  هچرگ   ) هدروآ
یلع ترـضح  يهدـنیامن  رهظم و  سوـفن  ياـیحا  تیاقـس و  رد  هوـالعب  دـشاب ، هتـشاد  ار  راـختفا  نیا  شردارب  تساوـخ  مالـسلاهیلع  ماـما 

هک هداد  روتسد  رشب  مامت  هب  راوگرزب  نآ  دناهدوب و  رـشب  ملعم  زین  اهنآ  و  قالخا ، يهسردم  البرک  همه ، نیا  رب  نوزفا  دشاب و  مالـسلاهیلع 
يادخ هک  روط  نامه  تسناد  دیاب  هکنآ : رگید  يهتکن  دنیامن . باریس  ار  ناگنشت  اصوصخم  دنسرب و  ناگراچیب  داد  هب  یتخـس  عقاوم  رد 

رون بسک  يو  زا  دوشیم و  نآ  نیـشناج  اهبـش  رد  هام  تسا و  دیـشروخ  رون  زکرم  و  هدرک ، قلخ  ار  هام  دیـشروخ و  ملاع ، نیا  رد  لاعتم 
دبع انأ   » دافم هب  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  دشاب  وا  يهفیلخ  هک  مه  هام  تسا و  هیدـمحم  تقیقح  دیـشروخ  زین ، ینعم  ملاع  رد  دـنکیم ؛

ینعی تیالو  دیشروخ  مه ، البرک  رد  دییایب : البرک  هب  لاح  تسا . هدرک  تاضویف  بسک  وا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دیبع  نم 
تفرعم ملع و  رون  بسک  ترضح  نآ  زا  مالسلاهیلع  لضفلایبا  ینعی  مشاهینب  رمق  دوب و  رگهولج  اههمیخ  رد  مالسلاهیلع  ینیسح  لامج 

یتقو نآ  یتح  تساوخیم ، ددم  ادخ  یلو  زا  تاقوا  مامت  رد  درکیم و  گنج ) نادیم  رد  وزاب  توق  تعاجـش و  نامه  یتح   ) تاضویف و 
تقو نوچ  هکلب  دوب ، ملاـع  نیا  يارب  کـمک  شدوصقم  هک  تسا  نیا  هن  باـیرد ؛ ار  تردارب  ردارب ، تفگ : دراپـسب و  ناـج  تساوخ  هک 

تماقتسا مه  زاب  هک  تساوخ  ددم  شیوخ  رـصع  یلو  زا  تسا ، هدوب  لکـشم  بعـص و  رایـسب  یتقو  و  رگید ، يهأشن  هب  هأشن  نیا  زا  لاقتنا 
لامج نادـب  شمـشچ  رگید  راب  کی  مه  رخآ  مد  نآ  رد  تساوخیم  دوب ، ینیـسح  لاـمج  قشاـع  هک  سب  زا  زین  دورن و  تسد  زا  لـماک 
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امنب خر  تسا  رمع  رخآ  هک  ایب  نیلاب  رـس  رب  تسا : هدوب  تیب  نیا  شلاح  ناـبز  اـیوگ  دـشاب . هدـید  ار  یهلا  لاـمج  تقیقح ، رد  هک  دـتفیب 
ره دـنتفگیم و  مشاهینب  هام  ار  وا  دوب ، رظنم  کین  تروص و  شوخ  سب  مالـسلاهیلع  لضفلایبا  ترـضح  تسا و  نیـسپ  زاب  هاگن  نیاک 

یلـص مرکا  ربمغیپ  تازجعم  زا  یکی  نوچ  و  هحفـص 161 ] . ] دـندشیم عمج  شلامج  ياشامت  هب  مدرم  درکیم ، روبع  اههچوک  رد  تقو 
داد هزاجا  هک  دوب  نیا  دـشاب ؛ هدرک  رمقلاقش  البرک  رد  تساوخ  مه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تسا ، هدوب  رمقلاقش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

شنویامه قرف  دیـشک و  گنج  هب  نمـشد  اب  شراک  اما  تفر ، بآ  ندروآ  يارب  هچ  رگا  وا  و  دورب . نادـیم  هب  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق 
ینعی « ) ةایحلا نع  تمئـس  يردـص و  قاض  دـقل  : » تفگ دـمآ و  مالـسلاهیلع  ماما  دزن  بانج  نآ  هک  دـناهدرک  لـقن  هکنیا  و  تشگ . قشنم 

اریز دشابن ، ینامـسج  يرهاظ و  يهنیـس  یگنت  زا  تیاکـش  شدوصقم  منامگ ، هب  ماهدش ) هتـسخ  ایند  یگدـنز  نیا  زاو  هدـش  گنت  ماهنیس 
دناهتفگ ناگرزب  میوگب : اتمدقم  یتسیاب  نآ  حیـضوت  يارب  هک  هتـشاد  يرگید  دوصقم  هکلب  تسا ، هدوب  نیا  زا  لجا  ود  ره  ماما  وا و  نأش 

دـشاب ردـص  هک  ینطاب  يهنیـس  نآ  نورد  رد  تسا و  سفنت  يارب  دیفـس ) رگج  ینعی   ) هیر توکلم .» کلم  لکل   » دراد ینطاب  يرهاظ  ره 
یلص مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  ندش  زاب  حارشنا و  مه  وا  يارب  زا  تسا و  مالـسا  لحم  هک  تسا  بلق  يهعبـس  نطاوب  زا  یکی  وا  و  دراد . رارق 
لولح لبق  توملل  دادعتـسالا  دولخلا و  راد  یلا  ۀـبانالا  رورغلا و  راد  نع  یفاـجتلا  : » تسا زیچ  هس  شتمـالع  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
لجا هکنآ  زا  شیپ  گرم  يارب  ندـش  اـیهم  ترخآ و  ملاـع  هب  عوجر  هجوت و  تسا و  رورغ  راد  هک  اـیند  زا  نتـسج  يرود  ینعی  توـفلا »

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  هب  تساوخ و  ردص  حرش  روط ، رد  مالسلاهیلع  یسوم  ترـضح  دراد : بتارم  مه  ردص  حارـشنا  هتبلا  دسرب . یمتح 
رد دسریم  رظن  هب  كردص .) کل  حرشن  ملأ  : ) تسا هتفگ  هدراذگ و  تنم  وا  رب  نآرق  رد  ادخ  هک  دیسر  نآ  يالعا  يهجرد  ملـس  هلآ و 

هتـساوخیم مه  دیاش  تسا . هتـساوخ  ار  ردـص  حرـش  نامه  هدـمآ و  حور  قشع و  بیبط  دزن  مالـسلاهیلع  لضفلایبا  ترـضح  مه ، البرک 
هک روط  نامه  تسا ، جارعم  وت  يارب  البرک  يراد و  ار  بئاصم  همه  نیا  لمحت  دادعتـسا  ییادـخ و  یلو  قـالطالایلع و  ماـما  وت  دـیوگب 

یتقو منک . یهت  بلاق  مراپسب و  ناج  مورب  رتدوز  هدب  نذا  مناوتیمن ، مه  نم  دورب  تدج  شود  هب  شود  جارعم  رفس  رد  تسناوتن  لیئربج 
يراکادف يزابناج و  زا  يو  هچنآ  متفگ : تسا ، رتمهم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ياهراک  زا  کی  مادک  هک  دش  لاؤس  هدنراگن  يهدنب  نیا  زا 

هتـشاد يرتشیب  تیمها  لامعا  ریاس  زا  هدـیدع  تاـهج  هب  يو  لـمع  ود  نم  رظن  هب  یلو  تسا ؛ مهم  همه  هدرک ، اـهنآ  لاـثما  تعاجـش و  و 
ناهد ربارب  ار  بآ  دـش و  هعیرـش  دراو  هکنآ ، رگید  درک ؛ در  وا  دـمآ و  همان  ناما  شیارب  دـش ، هتفگ  هچناـنچ  یکی ، هحفص 162 ] : ] تسا

يهطـساو هب  تالامتحا  ضعب  یلوا  تمـسق  رد  اریز  تسا ، رتمهم  مود  تمـسق  نیا  یتح  دیماشاین . شطع  تدش  نآ  اب  دماشایب و  ات  دروآ 
يو نتفر  عنام  باحـصا  ای  اـهناوج  اـهنز و  هکنآ  اـی  هدـش ، عناـم  اـیح  دوب و  شردارب  دزن  هکنیا  لـثم  دوش . هداد  تسا  نکمم  همهاو  يهوق 
بآ رگا  دوبن و  روما  نیا  زا  کی  چیه  هعیرـش  نایم  رد  یلو  تسا ، هدوب  اهنآ  لاثما  رمـش و  راتفگ  رد  هعدخ  بذک و  لامتحا  ای  دندشیم 

و يدرمناوج ، یتـسار و  تقیقح و  قح و  درم  مییوگب  هکنآ  زا  ریغ  درکیمن ، تمـالم  دادیمن و  تیمها  اـی  دـیمهفیمن  یـسک  دروـخیم 
لوصا ملع  ياملع  رگید : بلطم  کی  تشادـن . يرگید  هار  دوب و  یتسود  يردارب و  قالخا و  نساحم  ریاس  تاـساوم و  تاواـسم و  ملعم 
هدادیم تیمها  دوخ  يالوم  رما  هب  ردق  نآ  مالسلاهیلع  لضفلایبا  تسا ؛ نآ  دض  زا  یهن  یـضتقم  ءیـش  هب  رما  دنیوگیم : دنراد و  یثحب 

رد دنیوگیم : تسنادیم . هنع  یهنم  دـیدیم و  عنام  ار  شدوخ  ندروخ  بآ  یتح  ییوگ  روایب » بآ  ورب  : » هک ماما  يهدومرف  ربارب  رد  هک 
تـسرد مرظن  هب  زین  نیا  شردارب ؛ کـشخ  بل  زا  دـمآ  شداـی  هـک  دـننکیم  ینعم  بـلغا  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  شطع  رکذ  تـقو ، نآ 

دوخ مالـسلاهیلع  نیـسحلا  شطع  رکذ  اساسا  نوچ  هکلب  دـیایب ، شدای  تقو  نآ  ات  دوب  هدرکن  شومارف  ار  ماـما  یگنـشت  وا  اریز  دـیآیمن ،
[ . 202  ] دروآ اج  هب  ار  تدابع  نیا  تسا  هتساوخ  مه  مالسلاهیلع  لضفلایبا  دیاش  هدش ، عقاو  رما  قلعتم  اذل  تسا و  یتدابع  کی 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  تبقنم  رد  هدیصق 
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داتفه هب  ملاع  همه  رب  مناوخ  هک  دیاب  سدقلا  حور  ارم  ار  مظعا  خرچ  دیچیپب  رس  زک  مدیاب  ینابز  ار  مظعم  لضفلاابا  حدم  رگا  مریگ  رس  ز 
دنیوجیم هچ  ار  ملاع  ود  ناکرا  ار و  مظعا  شرع  رطعم  دیامنب  يوم ، کی  رگا  دـیاشگب  هرط  نآ  ابـص ز  ار  مظعم  مان  نآ  مظعا  مسا  ود  و 

مراچ زور  هداز ، هشنهـش  نآ  لـضفلاابا ، هحفـص 163 ]  ] ار مکحم  عنـص  تباث  درک  عناص  تاـبثا  رد  هک  شیوجلد  يور  اـب  نایـسدق  رگید 
نآ نیسح  زا  دعب  هس ، لاس  مه ، موس  شدیشروخ  نابعش و  هم  زا  مراهچ  زور  یهز  ار  مظعملا  نابعش  داد  رف  شش  تسیب و  لاس  هب  نابعش 

هنازرف وگ  هنادرم  یهز  ار  مد  نیربنع  نآ  نیرفآ  تفگ  قح  هک  یباب  یهز  شتـشگنا  رد  مراط  هن  میلقا و  تفه  هک  یباب  یهز  ار  مخفا  هاش 
هب لبنس  شیوسیگ  لگ ، خر  دالوف و  فک  داشمش و  شدق  ار  مغیـض  هس  هکنآ  نید و  ماغرـض  نز  ریـش  نآ  داد  هک  ورین  نیرفآ  درم  دوخ 

فیک نیا  تفرگ  شلـضفلاوبا  نوچ  یک  ناهج  میرم  مه  اوح و  نینبلاما  دنکف  ردنا  کشر  هب  ار  مقاق  ابید و  ین  هماج ، يوقت  دـشوپ ز  نت 
ایـسوم نت ، ایتولاط  نیبج ، امیهارب  ار  مچرپ  شرع  ات  وا  تشارفا ز  بلطملادبع  هک  يداد  نورب  ردـیح  لد  زا  یباتفآ  ناماد  ز  ار ؟ مک  نآ  و 

نآ هتـسویپ  لد  ناج و  زا  مرب  سیدقت  دص  حیبست و  دص  لیلهت و  دص  ریبکت و  دـص  هب  ار  معطم  رـضخ  ساب و  سایلا  جات و  ردنکـس  وزاب 
لوا و شیار ز  تسد  رد  ملق  هداد  اضق  ار  مظنم  عمج  دوخ  قوش  زا  دـنکیم  ناشیرپ  ار  ناشیرپ  عمج  مرطاخ  دـیامنیم  مظنم  ار  مرکم  مان 

میهید مه  ار و  یـسوم  ياضیب  دی و  قنور  دـش  هداد  توق  دوجو و  ملع  لضف و  زک  اهـش  ار  مدـقم  شریخات  ار و  رخؤم  شمیدـقت  هب  رخآ 
شهاگرد هب  اسآ ، مالغ  فصآ ، رازه  ار  متاخ  دیسوب  یمه  شقن و  شمتاخ  رب  يدز  شمان  زا  دادیم  ربخ  فصآ  رگا  ار  نامیلس  ار  مدآ 

نیلعن و دنکفا  اپ  تفگ ز  یسوم  هب  قح  شلضف  هک  شکاپ  تبرت  فصو  ار ز  می  نآ  هنشت  شرـضخ  سایلا و  ردنکـسا و  رازه  دندنب  رمک 
یحور شبل  لعل  رگا  ار  مغرپس  يوب  نمچ  ار ، ربمنـص  يور  نمد  دناشوپب  دناشفا  رگ  لبنـس  وم  لگ ز  شیور  ار ز  مقرا  تخادنا  تسد  ز 
نایعیش يور  هب  ربنع  شمد  رثوک ، شبل  یبوط ، شدق  تنج ، شخر  ار  میرم  نب  یسیع  دنک  رضاح  نیمراچ  خرچ  قافا ز  سفنا و  رد  دمد 

حون و یتشک  شیالو  ار  ملقم  يابید  میهاربا  دیـشوپ  نآ  زک  دورمن  شتآ  رب  دز  لـیربج  شاهماـج  زا  یلگ  ار  منهج  ناـمرف  کـی  هب  ددـنب 
نآ رون  ياوأملا  تنج  يدومن  تفگیم  قح  رکذ  شیانث  حیبست  هب  سنوی  رگا  ار  متخم  رهم  ندـنکفا  رونت  زا  شیاوه  يدوج  رگنل  شیاول 

سمـشلادر هب  عشوی  رگ  ار و  ملعم  جابید  دـص  درکیم  يرقبع  زا  رب  هب  نیطقی  يهماج  ياـج  هب  شدـناوخیم  راـب  کـی  رگا  ار  ملظم  رحب 
رگ هک  دـش  ناـمقل  ریدـقت  یتـمکح  شتاذ  ياـهتمکح  ار ز  مهرد  راـنید و  هـش  وـچ  دـشخب  رمق  سمـش و  شفک  دوـمنب  رمقلاقـش  کـی 

ار مف  دی و  نیع و  بدا  زا  دندنب  دننیب ، شرگ  نوطالفا  سیلاطسر و  هک  دیاب  نینچنیا  تریـصب  ار  مدقم  كاخ  یتفرگ  شلعن  زا  شدیدیم 
رگا رایط  رفعج  شماـقم  هحفـص 164 ]  ] ار مشلم  لعل  دـنک  او  را  دـنهدیم  لد  همه  ماش  قارع و  رـصم و  نمی ، اعنـص و  دـجن و  زاـجح و 
دیاب ملسم  ار  وا  حالص  دمآ  بقل  شمیلست  تقو  حلاص  دبع  ملسم  ار  مع  بأ و  دج و  خا ، مام و  ار  وا  تسا  رخف  دص  هک  دیلابیم  دیدیم 

هب هدرک  ادتقا  ار  ایبنا  وا  نانچ  ار  مغدم  ملع  ره  دنک  شدودمم  لظ  فعاضم  مغدم  يو  تاذ  رد  نیلـسرم  ایبنا و  مولع  ار  ملـسم  ییوج  را 
دهاش نآ  یعدـم  رب  ناوخب  میظعتلا  بجاو  ماما  مکحم  دوب  نیا  رد  مکح  ار  متاخ  هک  اـی  نیب ، وا  رد  ار ، مدآ  وت  یهاوخ  رگ  هک  تنـس  ره 

، وا لعل  قوذ  هب  رثوک ، دهن  ار  مچ  شطخ  رب  مشاه  یثوروم ز  لاخ  هتفرگ  توقای  يهقح  رب  هدز  تدحو  طخ  شودرمز ، ار  مکحم  لدـع 
يوپ وهآ  ياپ  لجحم  شو  ردیح  اسآ و  یفطصم  نادیم  هب  دزیگنا  رگ  ار  مرخ  گرب  ره  يو ، طخ  قوش  هب  یبوط ، دهد  نیتوقای  ماج  دص 

هب دزوس  مه  ار ز  مد  می  وچ  دزاس  ناور  مدآ  گرب  وچ  دزیر  سب  شناـشفا ز  شتآ  غیت  ددرگ ز  نیمز  می  می ، نیمز  ار  مهدا  يوم  بهـشا 
دزیم مدق  رگ  ردیح  وچمه  قدنخ ، هب  ای  ربیخ ، هب  ار  مصعم  ماه و  شماهس  قرخ  کی  دزود ز  مه  هب  ار  رفغم  عرد و  شماسح  قرب  کی 
مالـسا درکیم  نیکرـشم ، رب  نایع  دشیم  دـحا  ای  شنینح  ای  شردـب  گنج  رد  رگو  ار  موقا  نصح  يدـنک  ار و  بحرم  ورمع و  يدـنکف 

تشپ نآ  ای  رگ  یمربم  ياضق  ار  مربم  ریدقت  اضق  زا  لح  دنک  شتـسد  ات  هک  شظوفحم  حول  ردنا  شدرک  یفخم  زنک  قح  یلو  ار  مسجم 
لیخ مه  دنرآ  نایبورک  رگو  شمیلـست  هب  يدنتفگن  زج ال  ایبناک  ییالب  ار  مخ  بکنم  درادـن  نکاس  ای  تسار  مد  کی  هک  دـش  مخ  کلف 

نوگنرس تبون  هس  اجنآ  طاسب  ار  نامیلـس  ار  مسیم  حول و  اصع و  جات و  هلح و  هدوبر  میهاربا  یـسوم و  مدآ و  زک  البرک ، يالب  ار ؛ موسم 
ار مغ  زا  رپ  زور  نآ  دنیب  مدآک  درک  انمت  بجاو  وا  هیزنت  لعل  تیل و  ول و  زک  ییادخ  ار  ملقم  رفظ  مه  تسکشب و  نیبج  هللا  لیلخ  دیدرگ 
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هک روط  ردنا  تفگ  همیلظلا ! همیلظلا ! قح ، نانچ  ار  مهرد  دلج  شناوختسا  رب  شطع  زا  دنیبب  هللا  تافـص  اپ  ات  ارـس  یهاشنهـش  دنیب  ات  هک 
ار مهدا  بسا و  ناراوس  اهنت  یلو  اسآ  میلک  تشگ  ایرد  هب  ناطلغ  رد  وچ  سابع و  تفرگب  ملع  ار  مد  یمدآ  حانجلاوذ  یسوم  دید  ییوگ 
ار رضخا  دمحلا  ءاول  دریگ  یلع  نوچ  رثوک  هب  ارمح  ملع  اقرز ، نانس  ارضخ ، رپس  ارتب ، هرز  اضیب  يدی  ادیـش ، يرـس  ارغ ، یخر  ایرد ، یلد 

شبل نوچ  هدیدن  اما  رون ، ماج  شتسد  هب  شناشیرپ  فلز  نوچ  عمج  اما  کشم ، شـشود  هب  ار  مچرپ  دمحلا  ءاول  اب  اجنیا  هتـسب ز  شیاول 
سکع هب  یماح  نیبج  ار  مجرـس  هن  دز  يدیـسر  ردنکـسا  هب  شماـج  رگ  دـش و  رمحا  لـعل  يدیـسر  شکـشم  رگا  رـضخ  تسد  هب  ار  من 

ردیح نوچ  تخیب  ار  نیمز  هط ، نوچ  تخیگنا  قارب  هحفص 165 ]  ] ار میرم  اوح و  اور  وسیگ  اب  هتسب  شکشم  هب  دش  عصرم  دیاب  نایـسدق 
نم رگ  ناـهد  رب  مکاـخ  هک  ینعی  دز  بآ  رب  فـک  تفرگب و  نیگن  ردـنا  تارف  ار  مد  تیآ  ار  وا  هک  یـسوم  نوـچ  تخیر  نوـخ  می ، هچ 

مدـنهد رگ  مد  امد  ار  مسجم  نآ  هرابود  منیب  رگ  بآ  دوخ  موش  نایرب  یییهام  نوچ  یلع  ناـیرگ ، شطع  زا  هنیکـس  ار  مرحم  بآ  مشچ 
تـسد اب  هک  دمآ  نیمک  رد  شیلفط  نب  میکح  مد  نآ  ناغف ز  ار  مدامد  ماج  نآ  بآ و  نآ  نیـسحیب -  مهاوخن -  رثوک  نیـشتآ ، غیت  ریز 

!؟ ار مغیـض  تخادنا  تسد  نوچ ز  هب  ور  هک  مراد  بجع  دومنب  نیمی  مه  راسی و  عطق  نیمک ، ار  هللا  دی  ار  ممـصم  ماصمـص  تفرگب  رگد 
زا یسرک  شرع و  نامسآ و  نیمز و  ار  مه  نینچ  لد  ردنا  مراد  نوچ  رـس ، هب  مکاخ  ادخ ، دندرک  ادج  رخآ  ار  سابع  ترـضح  تسد  ود 
مس تبرـش  شداد  ریت  شین  بآ ، ياج  هب  اسآ  لیئربج  اهرپ ، ریت  زا  شنت  هدروآرب  ار  مرکا  هللا  نیع  بلق و  دز  ناشن  نیک  ریت  هچ  داتفا  رارق 

( حـلاص  ) دوب نابوخ  هش  يا  لضفلاابا  ار  متام  زور  نآ  بش  وچمه  رخآ  دـید  هشنهـش  دـش  مخ  یلع  سابع  گرم  زا  نیـسح  تشپ  یلب  ار 
حرش اب  یلکشم  لح  منک  نوچ  وت  زجب  اهلکـشم  راک  رد  یـسب  هداتفا  ملاع  رد  ارم  ار  میتم  بلق  دنک  دساف  اجک  نابوخ  هش  وت  مالغ  [ 203]

زا ماتخلا  نسح  ارم  وا  مان  هب  ار  مجعم  هدرک  ابیز  وت  ار ، برعم  بیز  هداد  وت  اـهمجعم  اـهبرعم و  فرـص  رگ  منک  رگ  تحدـم  هب  ار ؟ مهبم 
ار مظعم  لضفلاابا  حدم  رگا  مریگ  رس  دیآ ز  ادتبا 

مشاهینب رمق  ترضح  تعاجش 

یناوارف نوشق  دوجو و  اب  و  نمشد ، یگدامآ  يهمه  اب  دناهتفگ . اهناتساد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تعاجـش  تماهـش و  زا 
هتفرگ رظن  رد  رطخ ، نیا  عفد  يارب  اذل  دینازرلیم و  ار  نانآ  تشپ  وا  تعاجـش  مه  زاب  دوب ، هدروآ  درگ  البرک  نادیم  رد  مصخ  حانج  هک 
يوس زا  رمش  هک  یتبـسن  تبـسانم  هب  و  دننک ، ادج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  هدش  وحن  ره  هب  هک  دندوب 
باتک بحاص  [ . 204  ] تشگرب دیمون  ماکان و  تیرومأم  نیا  زا  زین  وا  یلو  دنتـشاذگ  وا  يهدـهع  رب  ار  تیرومأم  نیا  تشاد  يو  اب  ردام 

يداعبتسا ناتساد  نیا  تحص  دیوگیم : مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يرواگنج  تعاجش و  زا  تفگـش  یناتـساد  لقن  زا  سپ  رمحا  تیربک 
هدوب لماک  یناوج  يو  دیوگیم : بقانم  باتک  رد  یمزراوخ  هدوب ، لاس  هدـفه  بیرقت  روط  هب  هحفص 166 ]  ] ناوج نآ  رمع  اریز  درادن ،

هیواعم رگـشل  زا  يدرم  نیفـص ، گـنج  رد  تسا : نینچ  يهحفـص 147 ) بقانم ، باـتک : رد   ) یمزراوخ تیاور  هب  روبزم ، ناتـساد  تسا .
شقن درـشفیم ، دوخ  ماهبا  تشگنا  اـب  ار  یمهرد  هاـگ  ره  هک  دوب  يوق  عاجـش و  يردـق  هب  يو  دـنتفگیم . بیرک  ار  وا  هک  دـش  جراـخ 

لتق هب  ار  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  هک  دـش  نآ  رب  دیـشک و  داـیرف  دـمآ و  نادـیم  هب  بیرک  دـیدرگیم ! وـحم  نآ  يهکس 
رکب نب  لیبحرـش  وا ، زا  دعب  دـش . دیهـش  یلو  تفر ، نادـیم  هب  بیرک  اب  هزرابم  يارب  داهن و  شیپ  ماگ  يدـیبز  حاضو  نب  عفترم  دـناسرب .

مه وا  یلو  درک ، مایق  بیرک  لاتق  يارب  ینابیـش  جالح  نب  ثرح  يو ، زا  سپ  دیـسر . تداهـش  هب  زین  وا  تفاتـش و  بیرک  اب  هزراـبم  يارب 
ترضح شراوگرزب ، دنزرف  اذل  دیدرگ ، یتحاران  ینارگن و  بجوم  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  هنحص  نیا  يهدهاشم  دش . هتـشک 

نت زا  ار  شیوخ  ياهسابل  دوش و  هدایپ  دوخ  بسا  زا  داد  روتـسد  يو  هب  تساوخ و  دوب  لماک  يدرم  هک  ار  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا 
يو بسا  رب  دیشوپ و  ار  مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  شدنزرف ، ياهسابل  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دروآ . نوریب 

بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  داد . وا  هب  زین  ار  شیوخ  بسا  دـیناشوپ و  مالـسلاهیلع  ساـبع  نت  هب  ار  دوخ  ياهـسابل  هاـگنآ  دـش . راوس 
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. دنک رارف  دسرتب و  ادابم  دسانشن ، ار  ترـضح  نآ  بیرک  دورب ، بیرک  نادیم  هب  یتقو  هک  داد  ماجنا  ظاحل  نیدب  ار  لمع  نیا  مالـسلاهیلع 
ار وا  دروآ و  ترخآ  ملاع  دای  هب  ار  يو  تفرگ ، رارق  بیرک  لباقم  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  یماگنه 
وت لیبق  زا  ار  يدایز  دارفا  مریـشمش  نیا  اب  نم  تفگ : بلاغلا  هللادسا  باوج  رد  بیرک  یلو  تشاد . رذـح  رب  دـنوادخ  طخـس  بضغ و  زا 
رب هک  یتبرض  اب  زین  تعاجش  يهشیب  ریش  نآ  درک . هلمح  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  تفگ و  ار  نیا  ماهتـشک !

نتـشیوخ ناـکم  هب  دـیناسر ، دوـخ  يازج  هب  ار  بیرک  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  یعقوـم  دوـمن . هقـش  ود  ار  وا  دز ، بـیرک  قرف 
شیپ يو  هاوخنوخ  اریز  نک ، فقوت  بیرک  هحفص 167 ]  ] يهتشک رانک  رد  وت  دومرف : هیفنح ، نب  دمحم  شدنمورب ، دنزرف  هب  تشگزاب و 

يو لتاق  هب  عجار  دمآ و  نادیم  هب  بیرک  ناگدازومع  زا  یکی  داتـسیا . بیرک  رکیپ  کیدزن  درک و  ارجا  ار  ردپ  رما  دمحم  دمآ . دـهاوخ 
يو زا  سپ  تشک . ار  وا  دـمحم  تخادرپ و  گنج  هب  دـمحم  اب  يو  مشاـبیم . بیرک  لـتاق  ياـج  هب  نم  تفگ : دـمحم  درک . لاؤس  وا  زا 

ات دندمآ  دـمحم  گنج  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  بیرک  ناهاوخنوخ  هنوگ ، نیدـب  و  درک . قحلم  یلوا  هب  زین  ار  وا  دـمحم  دـمآ و  يرگید 
[ . 205  ] دیسر رفن  تفه  هب  ناگتشک  دادعت 

رادباقن ناوج 

رد هک  مدید  هربتعم  بتک  یضعب  رد  دیوگیم : يهحفص 24 ) دلج 3 ،  ) رمحا تیربک  رد  یفوتم 1352 ق ،)  ) يدنجریب رقاب  دمحم  همالع 
رد مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  دـندوب ، هتـسب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  يور  رب  ار  بآ  هیواعم  نوشق  هک  یماگنه  نیفـص  گـنج 

هدش تیاور  دیوگیم : زین  دوب . هارمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شردارب  اب  ناشیا  فرـصت  زا  بآ  ندروآ  نوریب  هیواعم و  رگـشل  هب  هلمح 
تبیه و هتخادـنا ، تروص  هب  باقن  هک  یناوج  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رگـشل  زا  دـندید  مدرم  نیفـص ، گـنج  ياـهزور  زا  یکی  رد  هک 
داد و ینالوج  نادیم  رد  ار  دوخ  بسا  هدمآ و  نوریب  دشابیم ، هلاس  هدزناش  نس  هب  ابیرقت  تسادیوه و  رهاظ و  وا  زا  تعاجـش  تبالص و 

یهاوخیم وت  دـننادیم و  لباقم  راوس  رازه  اب  ارم  ماش  مدرم  تفگ : ءاثعـشلاوبا  داد . نامرف  وا  برح  هب  ار  ءاثعـشلاوبا  هیواعم  دـیبلط . زرابم 
شلوا رسپ  ءاثعشلاوبا  دسرب ! ار  وا  باسح  ات  متسرفیم  وا  گنج  هب  ار  نانآ  زا  یکی  مراد ، رسپ  تفه  نم  یتسرفب !؟ یکدوک  گنج  هب  ارم 

هب زین  ار  نانآ  رادباقن  ناوج  دنداهن و  دربن  نادیم  رد  ماگ  يو  نارسپ  کیاکی  بیترتب  يو  زا  سپ  دش و  هتشک  وا  یلو  داتـسرف  نادیم  هب  ار 
رگید دش و  هتـشک  زین  وا  اما  دمآ  نادیم  هب  دوخ  هدـش و  کیرات  شرظن  رد  ایند  دـید ، نینچ  نیا  ار  عاضوا  هک  ءاثعـشلاوبا ، داتـسرف . منهج 

نینمؤملاریما باحصا  دینادرگرب . مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  رگشل  بناج  هب  نانع  رادباقن  ناوج  هاگنآ  درکن . ار  نتفر  نادیم  تأرج  یسک 
یلع نینمؤملاریما  هکنآ  اـت  تسیک ؟ رادـباقن  ناوج  نیا  هک  دندیـسرپیم  دوخ  زاو  دـندوب  تریح  رد  تخـس  يو  تعاجـش  زا  مالـسلاهیلع 

ترضح مشاهینب  رمق  يو  دندید  هک  دوب  هحفص 168 ]  ] هاگنآ تشادرب ، يو  كرابم  تروص  زا  باقن  دیبلط و  ار  ناوج  نآ  مالسلاهیلع 
[ . 206  ] تسا مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 

اروشاع زور  رد  مشاهینب  رمق  يرواگنج  تعاجش و  هب  یهاگن 

هب تریح  تشگنا  نمـشد  هک  ياهنوگ  هب  دیناسر  تکاله  هب  ار  روالد  مالسلاهیلع 250  سابع  ترـضح  اروشاع  زور  نت  هب  نت  گنج  رد 
مشاهینب باحصا و  یگمه  هک  دعب  هعفد  يارب  نیا  تسوزارت  مه  ردق  اب  رگم  نیا  تسوزاب  هچ  روز  هچ  برای  هک  تفگ : تفرگ و  ناهد 

يارب دمآ و  شوج  هب  راوسهـش  نآ  تیمح  تریغ و  دوب ، دنلب  ارـسمرح  رد  ناکدوک  شطعلا  يادص  دنامن و  یقاب  یـسک  دنتـشگ و  دیهش 
يربیخ و بحرم  ریظن  لکیه  يوق  يدرم  دوب ، دعس  رمع  رگـشل  ناعاجـش  هلمج  زا  قیدص ، نب  درام  تساوخ . نادیم  يهزاجا  بآ  ندروآ 

هرز هک  یلاح  رد  برع ، یمان  ناعاجـش  زا  دنمونت  شحوم و  یتبیه  يوق و  یندب  دنلب و  یتماق  ياراد  دیـشر و  رایـسب  و  دودـبع ، نب  ورمع 
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يا دز  داـیرف  دـمآ و  نادـیم  هب  دوب ، راوس  لـکیه  يوق  یبـسا  رب  رـس و  رب  یطورخم  دوخ  تسد و  رب  دـنلب  يهزین  تشاد و  نت  هب  یمکحم 
اب هک  دزوسیم  وت  یناوج  لاح  هب  شلد  ینابرهم  اب  دراد و  تفوطع  رپ  یبلق  هدمآ  وت  يوس  هب  هک  یسک  نادب  زادنیب و  ار  تریشمش  ناوج 

تـسا رتـهب  مشکب ؟ ار  یناوـج  تعاجـش ، هثج و  تمظع  نیا  اـب  هک  مراد  گـنن  هوـالع  هب  دوـش و  هتـشک  يو  تسد  هب  رظنم  امیـس و  نـیا 
يا دومرف : شباوج  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  درک . هظعوم  دنچ  یتایبا  اب  ار  وا  و  ینک ، همـصاخم  كرت  يریذـپب و  ارم  يهظعوم 

هک تسا  رود  یلیخ  دنـشاپب ، تخـس  نیمز  ای  رازهروش  نیمز  رد  هک  تسیرذب  دننام  اهنآ  نکل  مدینـش ، ار  وت  ياویـش  تانایب  ادـخ  نمـشد 
زا هک  تسا  یثاریم  تبـسن  نیا  يدـنار ، نخـس  نم  تقاذـح  زا  اما  و  یـشخب ، شتاجن  الب  نافوط  زا  ات  دـیامن  میلـست  وت  هب  ار  دوخ  ساـبع 

مامت رد  میرکاش و  اهیتخـس  رب  رباص و  بئاصم  رد  مینکیم و  راختفا  تداهـش  هب  میتسه و  نید  یئادـف  ام  هدیـسر و  ام  هب  توبن  نادـناخ 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  نم  تبـسن  تسین ، وت  رد  یمالـسا  لاصخ  یمورحم و  لیاضف  زا  درام  يا  وت  اما  و  میراد ؛ لکوت  ادخ  رب  روما 

هدوب و هللادنع  نم  دیؤم  دـشاب  هرجـش  نیا  زا  هک  نآ  و  هحفص 169 ]  ] متـسه توبن  هبیط  يهرجـش  زا  ياهخاش  نم  دسریم ، ملـس  هلآ و  و 
اج زا  درک و  ایهم  ار  دوخ  مالسلاهیلع  لضفلاابا  اهدونش  تفگ و  نیا  نیب  رد  دش . دهاوخن  عقاو  نامز  ءانبا  یگدنب  دویق و  تحت  تقو  چیه 

نایرگـشل تخادـنا ، نیمز  هب  بسا  زا  دز و  وا  يهنیـس  رب  شدوخ  يهزین  اـب  دروآرد و  وا  تسد  زا  تفرگ و  ار  دراـم  يهزین  رـس  تسج و 
. درک ادج  ار  وا  رس  دادن و  شتلهم  ترضح  هک  دیبایرد  ار  درام  دز  دایرف  رمش  تشادن . گنج  تقاط  رگید  نوچ  دندش و  توهبم 

لضفلاابا سفن  اب  داهج 

شرس قرف  رب  دش ، ادج  شیاهتسد  تشگ ، حورجم  شندب  تشاذگ : مامت  گنس  یتسارب  نمـشد ، اب  زیتس  رد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
بل اب  هک  تسا  رتتمیقيذ  وا  سفن  اب  داهج  نکل  دش ؛... هتـشک  تشک و ... دیـسر ، وا  بآ  کشم  هب  مشچ و  هب  ریت  دـندز و  ینهآ  دومع 
بآ يور  رب  ار  بآ  درک و  داـی  وا  يهنـشت  لاـفطا  ناـکدوک و  ردارب و  يهنـشت  بـل  زا  یلو  دروآ  ناـهد  کـیدزن  اـت  ار  بآ  فـک  هنـشت 

!. تخیر

نت هب  نت  گنج  رد  لضفلاابا  يدرمناوج 

هراشا

سپ دش و  وربور  وا  اب  تفر و  نادیم  هب  لضفلاابا  ترـضح  دیبلط ، زرابم  دراذگ و  نادـیم  هب  ياپ  يونغ » يهبقع  نب  هللادـبع   » مان هب  يدرم 
اب یتسنادیمن  يدمآ  نادـیم  هب  هک  وت  اریز  نک ، رظنفرـص  نم  اب  هزرابم  زا  یگنج  درم  يا  دومرف : يو  هب  دوخ ، یفرعم  زجر و  ندـناوخ  زا 

درکن و لوبق  هبقع  نب  هللادـبع  درگرب ! امن  كرت  ار  نادـیم  هدومن  تردـپ  رب  مردـپ  هک  یناـسحا  تهج  هب  لاـح  دـش ... یهاوخ  وربور  نم 
هک درک  دومناو  يروط  داد و  تباصا  وا  ریـشمش  هب  ادمع  دیـشک و  ار  ریـشمش  دروآ و  تکرح  هب  ار  بسا  ترـضح  دش . گنج  راتـساوخ 

ببـس هب  نک ، كرت  ار  نادیم  دومرف : اددجم  و  دش ، دنلب  نمـشد  يهلهله  يادص  هک  يدـح  هب  تسا ، هدیـسر  يو  تسـش  هب  مه  ياهبرض 
نیا زا  دشیم  لجخ  ناروشحلـس  دزن  رد  نوچ  نکل  دنک ، كرت  ار  نادـیم  تساوخ  یمدرم  نآ  دـناهدروخ . یکمن  مه  اب  نامناردـپ  هکنآ 

شیادص هک  دز  وا  باکر  رب  يریشمش  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  دندروآرد و  تکرح  هب  ار  اهبـسا  زاب  مود  يهعفد  اذل  تشاد . زاب  تسد  راک 
زا هکنآ  اب  دید ، ناوتان  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  لباقم  رد  ار  دوخ  هک  هللادـبع ، رمألا  رخآ  دـشن . حورجم  هللادـبع  یلو  دندینـش  همه  ار 

ار وا  تسناوتیم  لاح  نیع  رد  زین  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تشگزاب و  رگشل  هب  تخیرگ و  نادیم  زا  دوب  برع  ناعاجش  هحفص 170 ] ]
دوب حطبا » نب  ناوفص   » شمان هک  يرگید  زرابم  درب . ردب  ملاس  ناج  وا  هک  دیچ  يروط  ار  هشقن  نکل  دشکب ، ار  وا  تشپ  زا  دنک و  بیقعت 
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تراهم ینز  هزین  يزادنا و  گنس  رد  هک  وا  دمآ . مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  گنج  هب  دش و  جراخ  دعس  رمع  رگشل  زا  بسا  رب  راوس 
تروص هب  هلاوح  هدروآرب و  ار  یگرزب  گنـس  درب و  دوـخ  نیجرخ  هب  تسد  وا  دـش  هلمح  هب  اـنب  هک  نیمه  دـناوخ و  زجر  تشاد ، رایـسب 

رد دومن و  ناوفص  تسد  يهلاوح  ار  ریشمش  سپس  داتفا . نیمز  رب  شرس  يالاب  زا  گنـس  دش و  مخ  ترـضح  درک ، مالـسلاهیلع  لضفلاابا 
هک یمکحم  يهزین  اب  وا  راب  نیا  دندروآرد . تکرح  هب  ار  اهبـسا  هرابود  تخیریم . نوخ  نآ  زا  دیدرگ و  نازیوآ  هدیرب و  وا  تسد  هجیتن 

ندـیگنج تردـق  رگید  ناوفـص  دومن . مین  هب  رمک  زا  ار  وا  يهزین  ریـشمش  اب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  و  درک ، هلمح  تشاد  تسد  رد 
ار وا  فعـض  تفریم و  شندب  زا  نوخ  یفرط  زا  تشادن و  ار  یکپاچ  نآ  پچ  تسد  اب  هداتفا و  راک  زا  تسار  تسد  یفرط  زا  تشادـن .
ات نک  ربخ  ار  حارج  درگرب و  تلزنم  هب  عاجـش  درم  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  لضفلاابا  دش . هزرابم  يهدامآ  اددـجم  لاح  نیا  اب  دوب . هتفرگ 
هک ار  یسک  دادیمن  هزاجا  سابع  يدرمناوج  ناسرب ! لتق  هب  ارم  دیزرویم  رارصا  تشادن و  تشگرب  يور  وا  اما  دیامن . هجلاعم  ار  تتسد 
[ . 207 . ] تشک ار  رفن  یلوق 520  هب  هلمح  نیا  رد  هک  دش  روهلمح  رگشل  هوبنا  هب  درک و  اهر  ار  وا  اذل  دشکب ، دگنجب  تسناوتیمن  رگید 

ادخ ریش  يهداز 

نالبلب دوجو  رازلگ  شیادـیپ  هک ز  لگ  نآ  ییوت  بش  هب  هاـم  يرگهولج  دـنک  وت  غورف  بدا ز  تکاـخ ز  هب  هسوب  دـنز  دیـشروخ  هک  يا 
تلوـص و تیآ  بر  يهوـلج  زج  وـت  ناـبات  يهرهچ  رد  تسین  ادـخ  روـن  زج  وـت  تاذ  هنیئآ  رد  تسین  بطخ  وـت  ماـن  هـب  دـنناوخ  هرـسکی 

برع ناعاجش  ریم  یلع ، غاب  يهویم  ادهش  عمش  مشاهینب و  هام  قح ، رون  بدا  لضف و  یگدازآ و  تزع و  رهظم  راقو  مرـش و  یگنادرم و 
شوپم هاش  يا  نمز  تیانع  فطل و  رظن  بسن  هدنخرف  ورـسخ  ادخ ، ریـش  يهداز  افـص  صالخا و  رهظم  اطع ، دوجو و  عبنم  هحفص 171 ] ]

قـشع هر  رد  برط  تفای  ام  يهدرـسفا  لد  تمیرح  زک  تشهب  يانمت  وت  يوک  قشاع  دـنکن  بل  هب  تسا  هدیـسر  وت  ياوه  هب  ناج  ارم  هک 
بلط تسد  دشکن  ناناج  نماد  زا  رگد  دیسر  بولطم  هب  هک  ره  [ 208 ( ] اسر )

ۀیسابعلا ةریغلا 

اـضردمحم دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  دنزرف  یناگیاپلگ ، يوسوم  رقاب  دـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
زاریش يهدنیامن  یناوضر  مالسالاۀجح  زا  نیدرورف 1373 ش ، ربارب 29  مارحلا 1414 ق  ةدعق  يذ  خیرات 7  رد  هرس ،» سدق   » یناگیاپلگ
متاخ ترـضح  یبش  متـشاد ، تموادم  [ 209 « ] هرـس سدق   » یـسوط نیدلاریـصن  هجاوخ  تاولـص  ندـناوخ  هب  نم  تفگ : هک  دـندرک  لقن 

تسرد دندومرف : ترضح  مدناوخ ، ناوخب ! ار  تاولـص  دومرف : مدید ، باوخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ءایبنألا 
دعب دومرف : تسین !؟ تسرد  ارچ  مدرک : ضرع  تسین ! تسرد  دومرفیم : زاب  کی  ره  مامتا  زا  سپ  یلو  مدناوخ ، رگید  هبترم  دنچ  تسین !
رکذ انمیت  ریصن ، هجاوخ  تاولص  نتم  زا  رظن  دروم  تمـسق  هحفص 172 ] «. ] ۀیسابعلا ةریغلا  و  : » دییوگب ۀینیسحلا ،» ۀعاجـشلا  و   » يهملک زا 

ۀعاجشلا ۀینسحلا و  ملحلا  ۀیمطافلا و  ۀمـصعلا  ۀیردیحلا و  ۀلوصلا  ۀیوبنلا و  ةوعدلا  بحاص  یلع  كراب  دزو و  ملـس  لص و  مهللا  دوشیم 
ۀیوقنلا و ةواقنلا  ۀیوقتلا و  دوجلا  ۀیوضرلا و  ججحلا  ۀیمظاکلا و  مولعلا  ۀیرفعجلا و  راثآلا  ۀیرقابلا و  رثآملا  ۀیداجـسلا و  ةدابعلا  ۀینیـسحلا و 
هللا و نیدل  طسقملا  هللا  رمأب  قحلاب  مئاقلا  هللا  ۀـجح  هللا و  نامأ  هللا و  ۀـملک  قلطملا  قدـصلا  یلا  یعادـلا  قحلاب و  مئاقلا  ۀیرکـسعلا  ۀـبیهلا 

مـساقلایبأ قحلاب  مامالا  نلعلا  رـسلا و  ماما  ناجلا  سنالا و  دیـس  نامیالا و  رهظم  نمحرلا و  ۀـفیلخ  ناـهربلا و  عطاـق  هللا  مرح  نع  باذـلا 
نیـسحلا و یـصو  ای  کیلع  مالـسلا  ةالـصلا و  نیعمجأ . مهیلع  هیلع و  همالـس  هللا و  تاولـص  نامزلا  رـصعلا و  بحاـص  نسحلا  نب  دـمحم 

انا انالوم  اندیـس و  ای  هقلخ  یلع  هللاۀـجح  ای  نینمؤملاریمأ  نبای  هللا  لوسر  نبای  يدـهملا  رظتنملا  مئاقلا  اهیأ  اننامز  ماـما  اـی  حـلاصلا  فلخلا 
کقحب و هللا  دنع  انل  عفـشا  هللا  دنع  اهیجو  ای  ةرخآلا  ایندلا و  یف  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدـق  هللا و  یلا  کب  انلـسوت  انعفـشتسا و  انهجوت و 
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هحفص 174] . ] نیموصعملا ۀمئألا  نم  كدادجأ  قحب 

نابل هنشت  ياقس 

هراشا

رد ترضح  نآ  بصانم  نیرتمهم  زا  یکی  اقس و  مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  روهـشم  باقلا  زا  یکی  میدید ، هتـشذگ  ياهلـصف  رد  هکنانچ 
زا تسا ، هداد  ناشن  دوخ  زا  ار  يراکادـف  راثیا و  رثکادـح  زین  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  هک  هدوب  ناگنـشت  هب  یناسربآ  تیاقـس و  اروشاع ، مایق 

: میشاب هتشاد  يرتشیب  حیضوت  لمأت و  باب ، نیا  رد  هک  دیامنیم  هتسیاش  ورنیا 

؟ دندیمان اقس  ار  سابع  ارچ 

نیـسح ماما  کنیا  دـنکیم  هاچ  رفح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  هک  تشون  همان  دعـس  رمع  هب  داـیزنبا  هک  یناـمز 
نیسح ماما  تفریم ، نایاپ  هب  ور  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ياههمیخ  رد  بآ  يهریخذ  زین  رگید  فرط  زا  و  نک ، عنم  بآ  زا  ار  مالـسلاهیلع 

زا ات  درک  ترـضح  نآ  باکر  مزالم  هدایپ  نت  یـس  راوس و  تسیب  دـیبلط و  ار  البرک  رالاسهپـس  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مالـسلاهیلع 
نامز دش . ناور  هعیرـش  يوس  هب  نارغ  ریـش  نوچ  سپـس  دش ، کیرات  بش  ات  درک  ربص  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دـنروآ . بآ  هعیرش 

جاـجح نب  ورمع  دـش . هعیرـش  دراو  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  دوب و  ناور  مالـسلاهیلع  ساـبع  يور  شیپ  زا  یلجب  عفاـن  نب  لـاله  تکرح ،
لـاله داـب ! اراوگ  وت  رب  شونب ، تفگ  ورمع  مشونب . بآ  اـت  ماهدـمآ  وت ، مع  رـسپ  نت ؛ کـی  تفگ : ینکیم ؟ هچ  اـجنیا  یتسیک و  تفگ :
تـسار تفگ : ورمع  دنوش !؟ كاله  شطع  زا  ات  يراذگیم  هنـشت  ار  وا  تیب  لها  ربمغیپ و  رـسپ  یلو  یهدیم ، بآ  ارم  ورمع  يا  تفگ :

باحـصا يا  هک  داد  رد  ادـن  دینـشب ، نخـس  نیا  نوچ  لاله  مناسرب . تیاهن  هب  ار  نآ  دـیاب  مراد و  تیرومأـم  درک ؟ ناوت  هچ  نکل  یتفگ ،
دارفا هب  زین  ورمع  هحفص 175 ]  ] يوس نآ  زا  و  دمآرد ، هعیرش  هب  دوخ  تعامج  اب  هزرش  ریش  نوچ  هیلع  هللا  مالـس  سابع  دییآرد ! نیـسح 

ار دوخ  ياهکشم  یمین  و  دنتخادرپ ، تلتاقم  هب  یمین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  باحصا  تشگ . هتخورفا  مزر  رونت  داد و  گنج  نامرف  دوخ 
زا یلو  دنتشگ ، حورجم  هتسخ و  یهورگ  دنداتفا و  حورطم  لوتقم و  یعمج  جاجح ، نب  ورمع  رگـشل  زا  گنج  نیا  رد  دندرک . رپ  بآ  زا 

تیب لها  ماما و  باحصا  تشگزاب و  تمالس  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  سپ  دیسرن . یبیسآ  ار  یسک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  باحصا 
[ . 210  ] دندیمان اقس  ار  سابع  هک  تساجنیا  زا  و  دندش ، باریس  مالسلامهیلع 

تیاقس بآ و 

زور زورما ، دـیناوخیم : الیذ  هک  میاهدـیزگرب  ار  يرتشوش  رفعج  خیـش  جاح  یمظعلا  هللاۀـیآ  موحرم  زا  يراتفگ  تیاقـس ، بآ و  باب  رد 
حبص زورما ، ات  مود  زور  زا  رگشل  هدش . گنت  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رب  راک  رایسب  هدش . تخس  زورما  هرصاحم  رما  تسا . مرحم ]  ] متـشه

هب لاجرلا » لیخلا و  ةرثک  یف  ارذـع  کل  لعجأ  مل  ینا  : » هک دعـس  رمع  هب  زورما ، اـی  بشید  لـثم  تشون ، هماـن  داـیزنبا  دـندمآ . رـصع  و 
هتفرگ ار  مولظم  نآ  فارطا  دوب . هطاحا  اهرگـشل  نیا  راـک  يهمه  متـشاذگن . هداـیپ  هراوس و  يرایـسب  رد  يرذـع  وت  يارب  نم  هک  یتسرد 

! تسا هدش  هتسب  وا  رب  سفن  هار  هک  یمـسق  هب  دیدرک  هرـصاحم  ار  وا  و  دیدروآ ، ار  ادخ  يهدنب  نیا  تفگ : رح  هک  قیرط  نامه  هب  دندوب .
هک دوب  نیا  يارب  هطاحا  يهمه  تشادـن ! سفن  هار  ینعی  هسفنب . متذـخأ  و  تسا : هدرک  ریبعت  مالک  نیا  هب  هک  تسا  هتـشاد  تدـش  ردـقچ 

ترضح یبشید ، لثم  دورن . ییاج  هب  مه  ترضح  نآ  دوخ  هوالع  دوب ، نیا  بلطم  يهدمع  فارطا . زا  ترـضح  نآ  دادما  هب  دیاین  یـسک 
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. درک هظعوم  ار  ناشیا  يردـق  و  دـندوب ، البرک »  » یکیدزن هک  اهنآ  نایم  تفر  بیبح  شدوخ . يهفیاـط  ناـیم  ار  رهاـظم  نب  بیبح  داتـسرف 
اب ار  نوعلم  قرزا  و  دش ، علطم  دعـسنبا  دندیدرگ . هناور  و  دندش ، ترـضح  نآ  يرای  مزاع  رفن  دون  وا  اب  تفای . تیاده  ناشیا  زا  یگرزب 

. دندش رود  البرک »  » زا و  دنداد ، چوک  ار  دوخ  يهلیبق  و  دندرک ، تعجارم  مه  اهنآ  دنتشگرب . دنداد و  تسکـش  ار  اهنآ  داتـسرف  رازه  دنچ 
الاح دوبن . يدابآ  هک  رگید  ياج  دندمآ . مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يرای  هب  هفوک  زا  رفن ، جنپ  ای  رفن ، راهچ  زور  دنچ  نیا  رد  هحفص 176 ] ]

یـسک هک  نآ  ای  دیورب ، ینعم  ملاع  رد  دیناوتیم  امـش  منیبب  تفرن . هفوک  زا  مه  یـسک  یتقو  نینچ  رد  تسا ، هدـنام  هرـصاحم  رد  ماما  هک 
میاهتفر و ماما  يرای  هب  هک  زورما  هدش . هرصاحم  ماما  نآ  يرای  هب  میاهتفر  اهام  تقیقح  ملاع  رد  یلاعت ، هللا  ءاش  نا  دوریمن !؟ امش  زا  مه 
هب ار ، تارف  يهعیرـش  زورما ، ای  زورید ، ای  بشید  زا  مینیبیم : تارف ، فارطا  هب  مینکیم  هاگن  میاهدش ، رـضاح  البرک »  » رد هللا -  ءاش  نا  - 
هب تشون  همان  هک  نوعلم  نآ  هک  نوچ  دـش !؟ نینچ  تباب  هچ  زا  دـندرک . هطاحا  رادهزین  ناراوس  ار  همه  ار ، هعیرـش  لوط  خـسرف  مین  ردـق 

نیسح رب  ار  راک  ردق  نیا  هک  تسا  نیا  مراد  وت  رب  هک  یمکح  تشون : نداتسرف ، رگشل  صوصخ  رد  متشاذگن  تیارب  يرذع  هک  دعسنبا 
رفح هاچ  دنهاوخیم  ماهدینـش  وشب . لیاح  تارف  بآ  شباحـصا و  بانج و  نآ  نیب  هباحـصأ :... نیـسحلا و  ءاملا و  نیب  لحو  ریگب ، گنت 

رد یلو  دننکیم ، هحماسم  شناگدنب  زا  ياهعیطم  و  دنکیم ، مکح  ادخ  هللا ! ناحبـس  دوب ... هدرک  رگید  مکح  هدن ! اهنآ  هب  تصرف  دننک ،
دعسنبا مکح ، نیا  زا  سپ  ةرطق . هنم  اوقوذی  الف  دوب : هتشون  دیایب ! لمع  هک  دندرکیم  یعس  تیاهن  ایقـشا  نآ  هللا -  هنعل  دایزنبا -  مکح 

هک تسا  نیا  دندرک . طبض  دنتفرگ و  ار  اهعرشم  يهمه  خسرف ، مین  ردق  هب  جاجح ، نب  ورمع  یگدرکرس  هب  هدرک  رومأم  ار  رگـشل  نوعلم 
هب مربیم  هانپ  دوب . ءاملا »! ءاملا !  » لقن اعیمج  و  هاگ ، همیخ  ياهدایرف  و  هاگ ، همیخ  تیاـکح  زورما  دوب . بارطـضا »  » يادـص دورو  زور  زا 

نیا زا  دنراد . تواسق  یضعب  تسا ... هدشن  يراج  شکشا  زور  دنچ  نیا  رد  هک  یمشچ  زا  زورما ، عمدت -  نیع ال  نم  کب  ذوعن  و  ادخ - 
هب تسا  هتشون  شناهانگ » دایزنبا  : » هک دنادب  تسا و  مولعم  دیآیمن ، شاهیرگ  مه  زورما  دنیبیم  هک  سک  ره  دیآیمن ! ناشکشا  اهفرح 

مشچ رون  هب  مشچ  کشا  هرطق  کی  ادابم  هک : ار  شتواسق » هحفص 177 ]  ] جاجح نب  ورمع   » تسا هدرک  لکوم  وا  و  شتواقش » دعـسنبا  »
سلجم مه  زورما  دوـبن ، یتیاـکح  بآ  زا  ریغ  هاـگ  همیخ  رد  زورما  لـثم  نوـچ  هک  تسا  نیا  دـهدب ! ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 

هدرک قلخ  بآ  ینیمز . هن  دوب ، ینامـسآ  هن  هک  هدرک ، قلخ  یبآ  ملاع  دـنوادخ  هک  دـینادب  تسین . یتیاـکح  نیا  زج  تسا . بآ » سلجم  »
هک دـینادب  تساهنیمز . اهنامـسآ و  تقلخ  يهیام  هک  تسا  یبآ  نآ ، ءاملا .» یلع  هشرع  ناـک  و  ، » دوبن بآ  زا  ریغ  ... هک ییاـضف  رد  تسا .

مالسلاهیلع نیسح  ماما  يهطـساو  هب  دوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تکرب  زا  دوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  زا  مه  شتقلخ  بآ  نامه 
و كالفألا ،» تقلخ  امل  كالول   » يهرقف مکح  هب  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تهج  هب  تادوجوم  يهمه  قلخ ]  ] نوچ دوب .

نیسح تهج  زا  همه  ایوگ  نیـسح ،» نم  انأ  ینم و  نیـسح  : » دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
ندروخ يارب  تسا  نیا  هن  نآ  هک  نیمز ، رب  تسا  طیحم  شردـق  هک  بآ  نآ  دـش ، اهنیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  هکنآ  زا  دـعب  دـناهدش . قلخ 

يارب بآ  نیا  ات  ضرألا » یف  هانکـسأف  : » دوش لخاد  نیمز  رب  دـعب  دورب ، نامـسآ  هب  یبآ  تفرگ  رارق  شاهغلاب  تمکح  دـشاب ، هتـشاد  رمث 
، تسا بآ  نیا  هن  دشاب ، بآ  نآ  ثلث  ود  نیمز و  ثلث  کی  دیاب  هک  تسا  هداد  رارق  ادخ  هک  يریبدت  نیا  هب  دشاب و  عفان  تاقولخم  ياذغ 

عراش هک  دراد  هیعرـش  ماکحا  ياهراپ  بآ ]  ] اما بآ . نیوکت  لصا  نیا  تسا ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تکرب  زا  مه  بآ  نیا  بآ . نآ  هن 
مولعم بلطم  نیا  زا  و  دنهدیم ، هک  تسا  نداد » بآ   » رجا دنهدیم ، صخش  هب  لامعا  رد  هک  يرجا  لوا  ، تمایق رد  الوا ، تسا : هداد  رارق 

اهنآ رد  هک  اهرهن  لثم  اهنآ  زا  یضعب  رد  همه . يارب  تسا  هداد  رارق  یقح  بآ »  » رد نیا ، زا  دعب  دراد . یتیـصوصخ  نداد ] بآ   ] هک تسا 
یقیقح کلام  تسین -  یضار  هک  ینادب  ای  هن ، ای  وا  کلام  تسه  یضار  ینادب  هچ  دشاب ، هتشاد  مه  ریغص  دشاب ، هتشاد  کلام  هچ  رگا  - 

. دراد رجا  ندرک  باریس  ار  هنشت  رگج  هک  تسا  نیا  نداد » بآ   » يهصاخ ماکحا  زا  و  دنروخب . بآ  نیا  زا  ناگنـشت  هک ، تسا  هداد  رارق 
باوث دـهدب ، رفاک  هب  یماعط  هحفـص 178 ]  ] یـسک رگا  رفاک . یتح  دشاب ، سک  ره  تسه ، ندرک  باریـس  ار  هنـشت  رگج  يارب  رجا ، نیا 

هکم هار  رد  مدوب . مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  لمحم  مه  نم ، هک : دیوگیم  يوار  دراد . باوث  دهدب ، بآ  یـسک  رفاک  هب  اما  درادن ؛
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. متفر مدش و  هدایپ  دـیوگیم : دـشاب . هداتفا  یگنـشت  زا  ادابم  ورب ، دومرف : ترـضح  نالیغم . تخرد  يهیاس  ریز  رد  هداتفا  یـصخش  مدـید 

. رجأ ءارح  دبک  لکل  دومرف : ترـضح  هدـب ! شبآ  دومرف : تسا . هداتفا  تسا و  هدـش  هنـشت  تسا ، ینارـصن  هللا ، لوسر  نبای  مدرک : ضرع 
ولو ملسم ، هب  رفاک  دراد ؛ رجا  رفاک ، هب  ملسم  دراد ؛ رجا  دهدب ، بآ  ناملسم  هب  ناملـسم  سپ  ینارـصن . هب  نداد  بآ  نیا  دراد  رجا  [ 211]

ياهبرگ دوب . وضو  لوغشم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترـضح  دشاب . باذع  فیفخت  ول  و  رفاک ، هب  رفاک  باذع ؛ هانگ و  فیفخت 
. دروخ بآ  هبرگ  تشاذگ . هبرگ  دزن  ار  بآ  تشاذگ . ار  وضو  تسا . هنـشت  هبرگ  تسا  مولعم  دومرف : درک . بآ  هب  هاگن  تشذـگ . هار  زا 

یناویح و  دشاب ، رفس  هار  رد  یـسک  رگا  هک ] تسا  نیا  « ] بآ  » هب هقلعتم  لئاسم  هلمج  زا  درک . مامت  ار  وضو  هبرگ ، بآ ]  ] يهدنام سپ  زا 
یضعب دنک . ممیت  و  دهدب ، ناویح  هب  دیاب  ار  بآ » ، » دنامب هنشت  ناویح  نآ  دنک  لسغ  ای  دریگب  وضو  رگا  هک  دسرتب  و  دشاب ، هتشاد  هارمه 

دنشاب یمذ  هلفاق  لها  رگا  هک  دنیوگیم  رگید  یضعب  دراد . ار  مکح  نیمه  زین  دشاب ، وت  يهلفاق  رد  هک  رگید ، سک  ناویح  هک  دنیوگیم 
، ناگنـشت هب ]  ] نداد بآ  تلیـضف  دش  مولعم  هک  الاح  ناشیا . هب  داد  بآ  دـیاب  دـناهمذ ، لها  نوچ  یلب ، دـنیوگیم : یـضعب  تسا ؟ روطچ 
: دننکیم دایرف  دـناهدش ، عمج  دـنچ  یناگنـشت  اههمیخ  نیا  رد  دـینک . هاگن  نآلا  هللا -  ءاش  نا  دـیاهتفر -  هک  ییارحـص  نیا  رد  میوگیم :

رقاـب دـمحم  ماـما  یکی  و  داجـس ، ماـما  رگید  نیـسح ، ماـما  ترـضح  یکی  دـنراد : دوـخ ] هارمه  « ] ماـما هـس   » هـک ییاههنــشت  هـچ  ءاـملا !
نداد بآ  يانب  الاح  اهنز ... لافطا ، دابع ، داهز و  رارـسا ، باحـصا  الـضف ، املع و  زا  ناشیا  باحـصا  هدازماما ، رگید  یقاب  مالـسلامهیلع ،

« اقـس  » راهچ ادخ  دسریم . قویع  هب  ناشدایرف  زونه  دیوگیم  هحفص 179 ]  ] هک تسا  مشتحم  راعشا  رد  هک  ناگنشت ، هچ  تسا . ناگنـشت 
رد دراد ، تسد  رد  ماج  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ءایبنألا  متاخ  ترضح  لوا : ياقس  هداد : رارق  ناگنـشت  نیا  يارب 

ناگنشت نیا  ياقس  شدوخ  هک  تسا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  دوخ  مود : ياقـس  دراد . یـصوصخم  تقو  هداتـسیا ، البرک »  » نادیم
ياقـس مالـسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبأ  ساسألا ، نیکملا  سارملا ، میظعلا  ناگنـشت : نیا  موس  ياقـس  دوش . هتفگ  شتیفیک  دیاب  الاح  تسا .

رد رگم  ندش ، هتشک  زا  دعب  ینعی  تسا ، نادیم  يهعقاو  زا  دعب  لوا  ياقس  تیاقس : تیفیک  تسا . ناتسود  ياهمشچ  ناگنشت : نیا  مراهچ 
ياقس  » ندوب رب  دهاش  و  دشاب . هداد  بآ  وا  هب  ملاع  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  لامتحا  مالـسلاهیلع  ربکایلع 
هدرک باریـس  ارم  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مدـج  نیا  هاتبأ ! ای  درک : ضرع  هک  تسا  مالـسلاهیلع  ربکایلع  لوق  لوا ،»

رب هچ  دینیبب  تیاقس . تباب  زا  درک  هچ  دینیبب  میوگب . مهاوخیم  ترضح  نآ  تیاقس  تیفیک  زا  يرصتخم  زورما  مود ،» ياقـس   » اما تسا .
ناـیب تـسا  نآ  يارب  سلجم  هـک  موـس » ياقـس   » زا نآ ، ] زا   ] دـعب نآ . زا  دـنلفاغ  مدرم  هـک  يزیچ  زا  دـمآ  دراو  وا  رب  هـچ  تشذـگ و  وا 

ور همیخ ، بقع  دمآ  ترضح  متشه ، بش  ات  متفه  زور  رد  دش  هتسب  بآ  هک  یتقو  میوگب : ار  البرک » مولظم   » تیاقس لوا  يراب ، دوشیم .
دیدپان نآ  زا  دـعب  و  دـندروخ ، بآ  همـشچ  نآ  زا  دـش . رادومن  یبآ  يهمـشچ  تشادرب . نیمز  نآ  زا  كاخ  تشادرب . ماگ  هدزون  هلبق ، هب 

زونه دوشیم ، هتفگ  تارابع  یضعب  هچ  رگا  ماهدش . تفتلم  وا  هب  هک  تسا  یبلطم  رگید ، تیاقس  دوب . ءادهـشلادیس  لوا  ییاقـس  نیا  دش .
بآ شدوخ  يارب  ترـضح  هک  تسا  هدشن  مریگتـسد  زونه  دوب ، ناگنـشت  يارب  بآ  بلط  رد  شتمه ، يهمه  ترـضح  تسین . صخـشم 

نیمه هن  هحفص 180 ] . ] دوب بعص  وا  رب  ردق  نیا  ندرک  شهاوخ  هک  دوب  نیا  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  تعیبط  هکنآ  لاح  و  دشاب ، هدیبلط 
، ندـناوخ هعقر  زا  شیپ  دوب . بعـص  ترـضح  نآ  رب  یلیخ  درکیم ، شهاوخ  بانج  نآ  زا  مه  یـسک  هکلب  دوب ، شدوخ  ندرک  شهاوخ 

ردـق نیمه  هب  مناوـخب ، میاـشگب و  ار  شاهـعقر  رگا  دوـمرفیم : ياهدـناوخن ! ار  وا  يهـعقر  دـندرک : ضرع  ۀیـضقم . کـتجاح  دوـمرفیم :
تقو درذگیم  هچ  وا  رب  ، دـنک لاؤس  وا  زا  یـسک  هک  دـشاب  بعـص  وا  رب  ردـق  نیا  هک  یـسک  نیبب  الاح  دوشیم . لیلذ  دزیریم ، شیوربآ 
مهرد رازه  تصش  تفگ : ینکیم ؟ هصغ  راهظا  ارچ  دومرف : هامغاو ! تفگ : وا  دش . رـضاح  هماسا  نیلاب  رـس  رب  بانج  نآ  شدوخ ! لاؤس 
یسک مراد . هصغ  درک : ضرع  هک  ردق  نیمه  رگم  ترضح ، نآ  زا  درکن  مه  شهاوخ  هک  نآ  لاح  و  دیهدب . دیروایب  دومرف : مراد . ضرق 
تهج هب  دنکب  شهاوخ  هک  دوشب  جالعال  شدوخ  هک  درذگیم  وا  رب  هچ  دنکب ، شهاوخ  وا  زا  یسک  هک  تسا  بعـص  وا  رب  ردق  نیا  هک 
یکی داد : هفوک  لها  هب  بآ  هبترم  هس  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  هک  هداد  رارق  ادخ  دـنکب !؟ بآ  شهاوخ  تسیاب  هک  ییادـخ  تجح  مامتا 
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رح رگـشل  ارحـص  نیا  رد  هک  یتـقو  رگید ، یکی  دوب ، هتفرگ  ار  بآ  هیواـعم  هک  نیفـص  رد  مه  یکی  هفوـک ؛ رد  ناـشیا  تهج  هب  اقـستسا 
بعص وا  رب  شهاوخ  ردق  نیا  هک  یـسک  دشاب . مامت  تجح  هک  دنک  تباث  ناشیا  رب  ار  نداد  بآ  قح  هس  نیا  دیاب  دندوب . هنـشت  دندمآ و 

. دـشن داتـسرف ، ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  دـشن ؛ تسرد  تفگ ، تفر  رح  دـشن ؛ تسرد  تفگ ، تـفر  ریرب  داتـسرف : مدآ  لوا  تـسا .
مدوخ و هب  دـیهدیمن  دومرف : دـعب  دـندرکن . لوبق  اـهام . يهمه  هب  دـیهدب  بآ  مراد  شهاوخ  دومرف : لوا  دـمآ . شهاوـخ  يارب  شدوـخ 

توق میروخب  بآ  ام  درادـن . امـش  لاح  هب  يررـض  دـنروخب  بآ  رگا  اـهنز  تعاـمج  نیا  دومرف : دـیهد . بآ  اـهنز  نیا  هب  ـالقا  مباحـصا .
لاـفطا دومرف : درک ، لزنت  اـهنز ... هب  هن  دـیهدیم ، باحـصا  هب  هن  بوخ ، دوـمرف : دـندرکن . لوـبق  دنتـسین ! نک  لاـتق  هک  اـهنز  میریگیم ،

. دندرکن لوبق  دیهدب ، ام  تسد  بآ  دومرف : لوا  درک : رگید  شهاوخ  دمآ ، رت ] ] نییاپ مه  نیازا  دـندرکن ... لوبق  دـیهدب ! بآ  ار  کچوک 
ار وا  هکلب  مهدـب ،» وا  هب  ات  نم  هب  دـیهدب  بآ  [ » هحفـص 181 : ] دومرفن لاح  نآ  رد  دروآ . ار  هراوخریـش  لفط  نآ  تفر  درک ، لزنت  رگید 

نادـیم هب  ار  لفط  نیمه  تبیـصم ، لـصا  تسا !؟ ندروخ  مالـسلاهیلع  رغـصایلع  موقلح  هب  ریت  تبیـصم ، دـینکیم  لاـیخ  اهامـش  دروآ ...
ناتدوخ ینعی  عیضرلا . اذه  اوقسا  مکلیو ! تعامج ! يا  دومرف : تسا . هدوب  مه  رضتحم  لفط  هک  تسا  هدوب  مه  یتقو  ارهاظ  تسا . ندروآ 

ار لد  لـفط ، نیا  تباـب  زا  زیچ  ود  دـچیپیم !؟... دوخ  هب  مسق  هچ  دـینیبیمن  اـشطع : یظلتی  هنورت  اـمأ  دـیهدب . لـفط  نیا  هب  دـیروایب  بآ 
و هدـش ، درز  شگنر  روطچ  دـینیبب  دومرف : درک و  دـنلب  ار  وا  هک  نآ  رگید  یکی  دـیهدب ؛ شبآ  ناـتدوخ  دومرف  هک  نآ  یکی  دـنازوسیم :
ار شتافـص  ءادـفلا . هل  یحور  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ینعی  دوب ، موس » ياقـس   » يارب سلجم  یبآ !؟... یب  زا  دـنزیم  اـپ  تسد و 

سب زا  مالسلاهیلع » مشاهینب  رمق   » یکی تسا : سابع  ترضح  يارب  بقل  هس  میوگب !؟... ار  شدق  تلالج  میوگب !؟ ار  شاهبترم  میوگب !؟
هب دـنکیم ، زاورپ  هکئالم  اب  هک  هدومرف  اطع  وا  هب  لاب  ود  دـنوادخ  رایط ، رفعج  لثم  دومرف : ترـضح  رایط .» سابع   » یکی دوب ؛ لوبقم  هک 

نیا رد  تیامح  يهدـمع  میوگب !؟ ردارب  يارب  شیناشفناج  زا  يراب ، اقـس ...» سابع   » موس بقل  دـنک ؛ زاورپ  دـهاوخب  هک  تشهب  ياج  ره 
فرط هب  رد  رگشل  تأرج  دش ، هتـشک  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  یتقو  تسا  ثیدح  رد  دوب . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  اهزور 
رایـسب ياهبـسا  رب  دوش  راوس  هک  یـسک  میوگب !؟ ار  شتماق  يدـنلب  میوگب !؟ ار  شلامج  دـندش . يرج  هکنیا : ای  و  دـش ، داـیز  نتفر  همیخ 

هک تشادیم  تسود  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ردـق  نیا  دوشیم ! هدیـشک  نیمز  رب  شیاهاپ  دوشن ، عنام  باـکر  رگا  دـنلب ،
هک یتقو  دورب . نادیم  هب  دش  رارق  و  دش ، شدوخ  يانب  دعب  ندش ، هتشک  رد  تخادنا  شیپ  ار  يردام  ياهردارب  تنأ .» یـسفنب  : » دومرفیم

، دـش راوس  هک  یتقو  تفرگ . شیپ  رد  ار  هعرـشم  هحفـص 182 ]  ] هار درک ، فوقوم  ار  نتفر  نادیم  دناهدرم ، یـضعب  دناهداتفا ، لافطا  دـید 
ادهشلادیس دندرک . ادج  مه  زا  ار  ود  نیا  دندروآ  موجه  مه  رگشل  دندش ، راوس  ردارب  ود  نیا  نوچ  شرس . تشپ  دش ، راوس  مه  ترضح 

راوس رازه  هک  بانج  نآ  تازرابم  تیفیک  رگید ، دش . هعیرش  دراو  دیناود  بسا  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  دومرف . تعجارم  مالـسلاهیلع 
، دروخن تشادرب و  بآ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تسا ! هماگنه  هچ  دینیبب  دندروخن ... بآ  دندیناسر ، بآ  هب  ار  دوخ  دندرک ، قرفتم  ار 

بآ تفر ، ملاع  نیا  زا  هک  یتقو  ملاع  نآ  رد  منادیمن  هدـشن و  ممولعم  اما  درک و  ردارب  یگنـشت  دای  هک  تسا  هدیـسر  رابخا  رد  هچناـنچ 
دعـس رمع  درک  دایرف  ندمآ ... الاب  نتفرگ ، شود  هب  ندرک و  رپ  کشم  تیاکح  نیا ، زا  دعب  رگید  دروخن . ای  دروخ  دـندروآ ، شیارب  هک 
نکل ندروخ ... ریت  ندش ، ادـج  تسد  زا  دیونـشیم -  ررکم  شتایفیک -  ریاس  هعرـشم و  فرط  رد  رگـشل  ندروآ  موجه  دـیراذگم ! هک :
هدوبن هک  مه  ینیسح  رهن  هاگهمیخ ، زا  دوب  رود  هعرشم  تقو  نآ  دش ، ادج  هک  تسد  ود  هک  تسا  هدشن  ممولعم  زونه  هک  تسا  ربخ  کی 

رـس نتفر  تقو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  هک  دنیوگیم  هک  تسا  نیا  دـیناسر ، اجنآ  هب  ار  دوخ  ندـیناود  بسا  هب  بانج  نآ  و  تسا ،
هب دراد  یهار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ربق  لحم  زا  هک  ارچ  دشاب ، هتشاد  یلصا  دیابن  دید ، ار  مالـسلاهیلع  سابع  يهدیرب  تسد  سابع ، شعن 

. دش ادـج  هعرـشم  نیمز و  رب  شنداتفا  لحم  نایم  اهتـسد  و  دراد ، رگید  هار  مالـسلاهیلع  سابع  عرـصم  فرط  هب  هاگهمیخ ، زا  ریغ  هعرـشم 
دروآ ار  هدیرب  ياه  تسد  ادهشلادیس  منادیمن  سپ  دشاب . هدید  ار  اهتسد  مالسلاهیلع  سابع  شعن  رس  رب  شنتفر  تقو  ترضح  دیابن  سپ 

زا دعب  دش . هراپ  کشم  هک  میوگب  یتقو  زا  ار  هنـشت » ياقـس   » نیا تبیـصم  دنتـشاذگ ؟ ندب  دزن  دندروآ  هکئالم  ای  درک ، ندـب  هب  قحلم  و 
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تکرح داتـسیا و  دوخ  ياج  رگید  ینعی  مالـسلاهیلع ؛» سابعلا  فقو  کلذ  دنعف  ، » تسا رهطم  ربق  هک  اجنیا  دیـسر  یتقو  اهیعـس ، اهگنج و 
تـسا نیا  منامگ  دنکب ... يوعد  هک  درادن  مه  تسد  دنکب ، دهاوخیمن  مه  رارف  و  دورب ، اجک  هب  دـنکب و  هچ  دتـسیاب ، دـیاب  هتبلا  درکن ...

کی دوب ، هداتـسیا  هک  یتلاح  نامه  رد  يراب ، دینـشیم ... ار  مرح  لها  دایرف  هلان و  يادص  لاح ، نامه  رد  دماین . مه  هاگ  همیخ  هب  ور  هک 
تـشپراخ لثم  ریت ، روفو  زا  هرز ، تسوپ و  رهاـظ  نیا  هحفـص 183 ] «. ] ذفنقلاک هدلج  راصف  : » تسا رابخا  رد  هچنانچ  دـش . مه  یناراب  ریت 

. داتفا نیمز  رب  ترـضح  نآ  و  تسـشن ، شکرابم  يهنیـس  رب  دـمآ ، يریت  هاگان  داتـسیایمن . نالوج  زا  تلاـح  نیا  رد  مه  بسا  دوب . هدـش 
اب بانج ، نآ  نک ... روصت  داتفا . بسا  زا  هک  دوب  یتقو  بانج  نآ  تبیصم  يدینش ،... هک  دوبن  اهنیا  بانج  نآ  تبیصم  میوگب : مهاوخیم 

ترـضح نآ  نطاوب  ءاشحا و  رگج و  رب  هنأک  اهریت  نیا  ماـمت  دـش ... دـهاوخ  هچ  دـتفیب ، نیمز  رب  نـالوج ، رد  بسا  و  تماـق ، يدـنلب  نآ 
هحفص  ] فرشا فجن  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رهطم  حیرـض  [ . 212 ( ] نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  . ) تسـشن

[186

اروشاع زور  رد  نیسح  ماما  شترا  رادمچرپ 

هراشا

نآ رب  يردـق  هب  بصنم  نیا  یلو  تسا ، يرادـمچرپ  اهنآ  زا  یکی  هک  دناهتـشون  بصنم  هدـفه  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  يارب  هچرگ 
رد ار  ییاقـس  تیاقـس و  ماقم  هک  نانچمه  تسا . هدوب  يرادـمچرپ  بقل  نیمه  ترـضح ، نآ  بقل  اهنت  ییوگ  هک  هدـش  قالطا  ترـضح 

ماقم تیمها  هدـنناوخ  ات  میهدیم  حیـضوت  يرادـقم  يرادـمچرپ  مچرپ و  يهرابرد  زین  اـجنیا  رد  ریزگاـن  میداد ، حیـضوت  شیپ  تاـحفص 
ياروشاـع تضهن  رادـمچرپ  رادـملع و  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  دیـشر  دـنزرف  هکنآ  هژیو  هب  دـنادب ، ار  يرادـمچرپ 

. دوب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح 

خیرات رد  يرادمچرپ  مچرپ و 

اول و شفرد و  قریب و  مچرپ و  دشاب ، ياهتـسد  کی  ای  و  شترا ، زا  یـشخب  ای  روشک ، کی  تمالع  دـننک و  بوچ  رـس  رب  هک  ياهچراپ  هب 
نامه ینایواک  شفرد  تسا . هدوب  راختفا  زایتما و  ناشن  نوگانوگ  عماوج  للم و  نیب  مایألا  میدق  زا  قریب  مچرپ و  دنیوگیم . تیار  ملع و 

هب ار  مرچ  نآ  نودـیرف  نآ  زا  سپ  دوـب و  هدرک  بصن  یبوـچ  رـس  رب  كاحـض  رب  جورخ  تقو  رد  رگنهآ  يهواـک  هک  دوـب  ياهراـپ  مرچ 
تنطلـس رـس  رب  هک  ینایک  نیطالـس  زا  کـی  ره  تخاـس و  موسوم  یناـیواک  شفرد  هب  هدومن و  عصرم  اـهبنارگ  درمز  توقاـی و  رهاوج و 

هک دوـب  ملع  ناـمه  یکی  مئاـنغ  يهلمج  زا  یناـساس ، شترا  رب  مالـسا  رگـشل  يهبلغ  تـقو  رد  [ 213  ] دوزفایم نآ  رب  يزیچ  تســشنیم 
، مچرپ نیلوا  دناهتشون  یـضعب  دش . میـسقت  ناملـسم  ناگدنمزر  نایم  رد  شتارهاوج  تسا و  هدوب  عارذ  شلوـط 12  عارذ و  نآ 8  ضرع 
، نایم نآ  زا  هک  تسا  هدوب  جـیار  ییاـهمچرپ  تیلهاـج  نارود  رد  [ . 214 . ] تسا هدوب  هحفص 187 ]  ] مالسلاهیلع میهاربا  ترـضح  تیار 

طوبرم تایار  یمالـسا  يهرود  رد  اما  تسا . هدوب  دیفـس  گنر  هب  زین  اهنآ  زا  یخرب  درب . مان  باقعلا  ۀیار  مان  هب  یهایـس  مچرپ  زا  ناوتیم 
ادهـشلادیس يهزمح  مچرپ  ردب  يهوزغ  رد  الثم  هدـمآیمرد ، زازتها  هب  فلتخم  ياهگنر  هب  تاوزغ  اهگنج و  رد  يو  باحـصا  ربمایپ و  هب 

یمچرپ هزمح  زا  دعب  و  دیفس ) هایس و  هب  لیام   ) قلبا درولانیع ، رد  دیفس و  ربیخ  گنج  رد  درز و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  مچرپ  خرس و 
يولع نارگـشروش  نایعاد و  مچرپ  و  خرـس ؛ هیماینب  ياهمچرپ  تسا . هدوب  زبس  دیـشکیم  شود  هب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  ار 
لدـبم زبس  گـنر  هب  هک  یـسابع ، نومأـم  ناـمز  رد  رگم   ) دـندوب هدرک  باـختنا  ار  هایـس  مچرپ  زین  ساـبعینب  ناوریپ  دوب و  گـنر  دـیفس 
اـسؤر نادبـشترا و  ارما و  هرخألاب  و  تشاد ، هارمه  هب  مچرپ  دـصناپ  ماش  ریخـست  ماـگنه  رد  رـصم ، یمطاـف  يهفیلخ  هللااـب ، زیزعلا  تشگ .)
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هب ناناملـسم  دنتـشاد و  دمحلا  ءاول  باحـس و  لظ و  لیبق  زا  فلتخم  ياهمان  هب  ینوگانوگ  ياهمچرپ  دندادیم و  مچرپ  هب  يدایز  مامتها 
نیباوت و ياول  دندوب . هدومن  يزودرز  مچرپ  يور  ار  هللالوسر » دمحم  هللا ، الا  هلا  ال   » يهملک دوب  ناتسرپتب  مچرپ  شقن  هک  باقع  ياج 
. دوب گنر  هس  دیسر ، دوخ  جوا  هب  وا  ناوریپ  راتخم و  تموکح  نارود  رد  نانآ  تردق  هک  زین ، مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  يهلتق  زا  نیمقتنم 

. دسانشیم رگیدکی  زا  ماوقا  للم و  زیامت  صخشت و  يهیام  هدرمش و  مرتحم  ار  راعشا  نیا  مه  زورما  يایند  هکنانچمه 

ردپ زا  ثاریم  يرادمچرپ ؛

نودب مرگلد و  رگـشل  هوبنا  دراد ، رارق  زازتها  رد  مچرپ  هک  ینامز  ات  تسا و  رادمچرپ  صخـش  يهدهع  هب  یهاپـس  یهدنامرف  زکرم  نوچ 
نمـشد يهلمح  تکوش و  زا  دشاب و  دنمتردق  روسج و  راکادف ، روالد ، دیـشر ، يدرف  دیاب  رادمچرپ  اذـل  دـنربیم ؛ رـس  هب  سرت  ساره و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هحفص 188 ]  ] اذل تسا ، رگشل  تسکش  يهیام  رادمچرپ  ندش  نوگنرـس  طوقـس و  هکنیا  هچ  دسارهن .
هب زین  راوگرزب  نآ  تداهش  زا  دعب  داد و  هیلع ، هللا  مالس  ءادهشلادیس  هزمح  مالسا ، نادنزرف  نیرتعاجـش  تسد  هب  ار  مچرپ  ردب  گنج  رد 
هللا یلص  مالـسا  ربمایپ  ادتبا  ربیخ  گنج  رد  درپس . دوب ، طیارـش  مامت  دجاو  هک  مالـسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ياناوت  تسد 

مولعم نیملسم  رب  دربن  تخـس  نومزآ  يهروک  رد  ناشتیهام  ات  درپس  دنتـشادن  تیحالـص  هک  رفن  ود  تسد  هب  ار  مچرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هب ار  مچرپ  ادرف  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هاگنآ  دنتـشگرب ، گنج  نادیم  زا  هدروخ  هلک  بولغم و  نوچ  و  ددرگ ؛

هلمح نمـشد  رب  نوچ  و  دنرادیم ، تسود  ار  وا  زین  ادخ  لوسر  ادخ و  درادیم و  تسود  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  هک  مهدیم  یـسک  تسد 
نآ رد  راصنا  نیرجاهم و  تسا . هداد  رارق  وا  ياناوت  تسد  هب  ار  ربیخ  حـتف  دـنوادخ  ددرگنزاـب و  يزوریپ  حـتف و  نودـب  دـنکن و  رارف  درب 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دیـسرارف  دادـماب  نوچ  اما  دریگ . رارق  نانآ  تسد  رد  ادرف  مچرپ  نآ  هک  دـندرکیم  وزرآ  بش 
داد نامرف  درادن ! تکرح  تردق  هک  تسا  هدروآرد  اپ  زا  ار  وا  نانچ  مشچ  درد  دـنتفگ : تساجک !؟ مالـسلاهیلع ، یلع  ممع ، رـسپ  دومرف :

راوگرزب نآ  ياهمـشچ  رب  كرابم  ناهد  بآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـمآ ، الوم  نوچ  و  دـننک ، رـضاح  ار  ترـضح  نآ 
، نایم نآ  رد  دز . نمشد  هاپس  بلق  هب  ار  دوخ  كانبضغ  يریش  نانوچ  وا  درک و  تیانع  ودب  ار  مچرپ  هاگنآ  تفای . افـش  هلـصافالب  دیلام و 

ثیل ماجآ و  ماغرـض  ةردیح  یما  ینتمـس  يذـلا  انأ  دـناوخ : ار  زجر  نیا  تفرگ  رارق  دوب ، لباقم  روالد  رازه  اب  هک  بحرم ، ربارب  رد  نوچ 
هب ار  رگید  ناعاجش  دعب  دش و  نیمز  رب  شقن  بحرم  هجیتن  رد  تفاکش و  ار  شیاهنادند  ات  هک  دز  وا  رس  رب  یتبرض  نانچ  سپس  ةروسق و 
اب یهاگ  تخاس . ریحتم  ار  ناگدننیب  هک  دروآرد  اپ  زا  يردیح  یتبرـض  اب  نانچ  ار  باوص  يربیخ و  رتنع  عیبر و  دناشک و  تکاله  كاخ 

. داتفایم نیمز  يور  رب  سپـس  داتـسیایم و  دنچ  یتاظحل  يو  ندـب  نییاپ  مین  هک  درکیم  میـسقت  مین  ود  هب  ار  نمـشد  نانچ  تبرـض  کی 
اب هدومن و  بیقعت  ار  اهنآ  دنتـسب ، ار  صومق  يهعلق  رد  هدش و  هدنهانپ  ربیخ  يهعلق  هب  نانآ  داد و  تمیزه  ار  رفک  رگـشل  هک  مه  یماگنه 
رد نآ  دنتـسناوتیمن  رفن  لهچ  هکنیا  اب  دومن ، باترپ  رـس  بقع  هب  عارذ  لهچ  ات  ار  نآ  دنک و  ياج  زا  ار  ربیخ  يهعلق  رد  یهللادـی  تسد 

حتف ات  دـندرک  روبع  رد  نآ  يور  زا  ناشنایاپراهچ  ماشحا و  مامت  اب  مالـسا  رگـشل  هتفرگ و  تسد  يور  رب  ار  رد  هاـگنآ  دـنهد . تکرح  ار 
ترـضح مالـسلاهیلع ، بلاـطیبا  نـب  یلع  نینمؤـملاریما  دیـشر  روـالد  دـنمورب و  دـنزرف  دـیدرگ . هحفـص 189 ]  ] نیملـسم بیـصن  لماک 

نادیهش رالاس  فرط  زا  يرادمچرپ  ماقم  اروشاع  مایق  رد  هدرب و  ثرا  هب  شراوگرزب  ردپ  زا  ار  تمس  نیا  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا 
زا رتریلد  رتعاجش و  رتراکادف و  يرادمچرپ  خیرات  رد  میرذگب ، هک  مالسلامهیلع  نیموصعم  زا  دوب . لوحم  وا  هب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما 

، يو تساـجرباپ . هدـنز و  شماـن  تماـیق  يهنماد  اـت  هک  داد  ناـشن  نمـشد  هب  یتـسد  برـض  ناـنچ  ـالبرک ، رادـمچرپ  میرادـن . غارـس  وا 
اجرباپ و نانچ  ار  نآ  تدـم  نیا  رد  درک و  ظفح  تایح  يهظحل  نیرخآ  ات  ار  ینیـسح  مچرپ  دـش ، دـهاوخ  نشور  سپ  نیا  زا  هکنانچمه 
دوشیم و هتشارفارب  لاس ، ره  مرحم  لوا  رد  هک  اههناشن  اهمچرپ و  نیا  و  دنکفا ؛ نیسحت  تریح و  هب  زین  ار  نمشد  هک  تشاد  هگن  راوتـسا 

تـسا یملع  نامه  روآدای  همه ، همه و  تسا ، مالـسا  ناهج  تاعامتجا  هرخألاب  اهرذـگهر و  اهنابایخ و  اههینیـسح و  ایاکت و  شخبتنیز 
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هار رد  تشارفارب و  مالـسلاهیلع  ینیـسح  يودرا  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  اروشاـع  زور  رد  شیپ  لاـس  بیرق 1400  هک 
تمـس هب  ـالبرک  نینوـخ  بـالقنا  اروشاـع و  سدـقم  تضهن  رد  هک  دوـب  وا  اـهنت  یتـسار  هـب  درک . ادـف  ار  شیوـخ  تـسد  ود  نآ ، ظـفح 
هدنیاپ هدنز و  تسایند  ایند  ات  ار  شیوخ  مان  هدمآرب و  رما  نیا  يهدـهع  زا  مه  بوخ  هچ  دـش و  باختنا  يرادـمچرپ  رگـشل و  یهدـنامرف 

[ . 215 . ] دومن

دتفایم تریح  هب  دیزی ،

. دندرب ماش  هب  هک  دوب  ياهدش  تراغ  لاوما  وزج  البرک ، رادمچرپ  مالسلاهیلع ، سابع  ترـضح  مچرپ  هک : تسا  هدمآ  یخیرات  ياهلقن  رد 
تساخرب بجعت  يور  زا  راب  هس  تفرورف و  رکف  رد  درک و  هاگن  ار  نآ  اقیمع  داتفا ، مچرپ  نآ  هب  شمـشچ  دیزی  هک  یتقو  مئانغ ، نایم  رد 

نیا تفگ : باوج  رد  دـیزی  هحفـص 190 ] [ .»؟ ياهدش توهبم  هدزتفگـش و  هنوگ  نیا  هک  هدش  هچ  ریما ، يا  : » دـندرک لاؤس  تسـشن . و 
ماما هاپس  يرادمچرپ  دوب و  سابع  شمان  هک  مالسلاهیلع ، نیـسح  ردارب  تسد  هب  دنتفگ : تسا ؟ هدوب  یـسک  هچ  تسد  هب  البرک  رد  مچرپ 

!؟ روطچ دندیـسرپ : تسا ! رادـمچرپ  نیا  بیجع  تعاجـش  زا  مبجعت  تفگ : دـیزی  تشاد . هدـهع  رب  يو  بناـج  زا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ياهحالـس اهریت و  تباصا  رثا  رب  نآ -  بوچ  ات  هتفرگ  هچراپ  زا  نآ -  ياهتمـسق  مامت  هک  دـینیبیم  دـیرگنب ، مچرپ  نیا  هب  بوخ  تفگ :

هب اهریت  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هدنام -  ملاس  الماک  هک  عضوم -  نیا  و  نآ ، يهریگتسد  زج  تسا ، هدید  بیسآ  هدیـسر ، نآ  هب  هک  رگید 
هک یتقو  اهنت  و  تسا ، هتـشادهگن  ار  مچرپ  دوخ ، ناوت  نیرخآ  ات  و  تسا ، هدرکن  اهر  ار  مچرپ  وا  یلو  هدرکیم ، تباصا  رادـمچرپ  تسد 

ملاس هنوگنیا  مچرپ  يهریگتـسد  اذـل  و  تسا ، هداتفا » مه  اب  وا  تسد  اب  ای   » هداتفا شتـسد  زا  مچرپ  هداد ، تسد  زا  ار  شیوخ  قمر  نیرخآ 
تیار دـیپط  مجنا  يهدـید  نوخ  هب  داتفا  ناج  سنا و  ناطلـس  نمرخ  هب  شتآ  داتفا  ناوجون  ساـبع  فک  زا  قریب  وچ  [ . 216 ! ] تسا هدنام 
هحفـص  ] داتفا نامز  ردنکـسا  وچ  رـضخ ، ادـج ز  تایح  بآ  يارب  ردارب  مشچ  شیپ  داـتفا ز  ناـپط  نوخ  هب  تیار ، بحاـص  شعن  هک  رهم 

[192

اروشاع رد  مشاهینب  رمق  يردام  ناردارب  يزابناج 

دیوگیم نخس  سابعلا  لضفلاوبا 

يزور زورما  دومرفیم : دوخ ، یمارگ  ناردارب  هب  اروشاع  زور  رد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک ، تسا  هدمآ  لتاقم  بتک  زا  یـضعب  رد 
ریصقت يراثنناج  رد  زورما  نم ، ناردارب  يا  دومرفیم : زین  مییامن . دوخ  ماما  دیس و  يادف  ار  دوخ  ناج  میریگب و  ار  تشهب  دیاب  هک  تسا 

نآ تسا ؛ نانچ  هن  میتسه ؛ ردـپ  کی  نارـسپ  ام  تسام و  ردارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دـینکن  لاـیخ  نینچ  دـییامنن و  یهاـتوک  دـینکن و 
مالسلااهیلع و ارهز  يهمطاف  ترضح  دنزرف  نیمز و  يور  رد  نایملاع  دنوادخ  تجح  هدوب و  ام  ياوشیپ  گرزب و  دیـس و  ماما و  راوگرزب 

هدهاشم ار  ناراوگرزب  نآ  يراثنناج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ  تسا . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  يهدید  رون 
[ . 217 . ] دهد ریخ  يازج  وت  هب  نایملاع  دنوادخ  ردارب ، يا  دومرف : دیدرگ و  یلوتسم  يو  رب  هیرگ  دومن ،

سابع ترضح  ناردارب  تداهش 

هراشا
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مالسلاهیلع ماما  ناشیوخ  ماوقا و  يزابناج  هب  تبون  نانآ ، کیاکی  تداهـش  باحـصا و  یمدقـشیپ  نیفرط و  تالمح  زا  سپ  اروشاع  زور 
یلع مالسلا  : » میناوخیم هیحان  ترایز  رد  هکنانچ  دوب ، مالسلاهیلع  ربکایلع  ترضح  دیسر  تداهش  هب  مشاهینب  زا  هک  یسک  لوا  دیسر .

دنتفر و نادیم  هب  ماما ، يهزاجا  اب  يرگید  زا  دعب  یکی  ایلاوتم ، ابوانتم و  سپـس  لیلخلا .» میهاربا  ۀلالـس  نم  لیلـس  لسن  ریخ  نم  لیتق  لوأ 
تساوخ و ار  دوخ  ناردارب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دش . دنلب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تبرغ  يادص  هکنآ  ات  دندش ، دـیهش 

نیـسح ماـما  ترـضح  يرواـی  مالـسا و  هار  رد  نم  مشچ  ربارب  رد  امـش  منیبـب  مراد  لـیم  متـسه و  امـش  ردـپ  ياـج  هب  نم  کـنیا  دوـمرف :
: دنریز هحفص 193 ]  ] رارق زا  دندیسر  تداهش  هب  اروشاع  رد  هک  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يردام  ناردارب  دییامن . يراکادف  مالسلاهیلع 

بلاطیبا نب  یلع  نب  هللادبع 

نب یناه  هلتاق  هللا  نعل  اربدـم  البقم و  بورـضملا  ءالبرک  ۀـصرع  یف  ءالولاب  يدانملا  ءالبلا و  یلبم  نینمؤملاریمأ  نب  هللادـبع  یلع  مالـسلا  »
نسح نب  هللادبع  زا  شدنس  هب  دمحم  نب  دمحا  تسا . دلاخ  نب  مازح  رتخد  نینبلاما  شردام  هسدقم .) يهیحان  ترایز  زا  « ) یمرضحلا تبث 

جنپ تسیب و  دیـسر  تداهـش  هب  البرک  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  هللادـبع  هک  يزور  تسا : هدرک  تیاور  ساـبع  نب  هللادـیبع  و 
نب سابع  تفگ : هک  دنکیم  لقن  یقرـشم  كاحـض  زا  زین  یـسیع  نب  دمحا  دنامن . ياج  هب  وا  زا  يدـنزرف  دوب و  هتـشذگ  شرمع  زا  لاس 
وت اریز  موش ، روجأم  تتداهش  رد  منیبب و  ار  وت  يزابناج  ات  ورب  گنج  نادیم  هب  نم  يور  شیپ  دومرف : هللادبع  شردارب  هب  مالسلاهیلع  یلع 

. دندومن دیهش  ار  وا  دمآ  وا  يهزرابم  هب  یمرضح  تیبث  نب  یناه  نمشد  رگشل  زا  تفر و  نادیم  هب  هللادبع  تسین . يدنزرف  ار 

بلاطیبا نب  یلع  نب  رفعج 

هلتاق هللا  نعل  لاجرلاب  روشکملا  لازنملا  ملـستسملاب  رتغم  ناطوألا  نع  یئانلا  ابـستحم و  هسفنب  رباصلا  نینمؤملاریمأ  نب  رفعج  یلع  مالـسلا  »
. تشاذگن ياج  رب  دوخ  زا  يدنزرف  شردارب  نوچمه  و  دوب ، مالـسلاهیلع  نینبلاما  زین  وا  ردام  هیحان .) ترایز  « ) یمرـضحلا تیبث  نب  یناه 
. دـیمان رفعج  تشاد ، رایط  رفعج  شردارب ، هب  هک  ياهقـالع  یتسود و  ساـپ  هب  ار  رـسپ  نیا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دـسیونیم : میظنلارد 

نب رفعج  تشاد . مدقم  نتـشک  يارب  ار  وا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  هک  هدرک  تیاور  تشذـگ ، اقوف  هک  یثیدـح  رد  یقرـشم ، كاحض 
درک تعاجش  زاربا  تشادن  شیب  لاس  هکنیا 19  اب  تفر . نادیم  هب  تفرگ و  دربن  يهزاجا  هللادبع  زا  سپ  مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

، تسا هدش  هتشک  تیبث  نب  یناه  تسد  هب  زین  رفعج  كاحض : يهتفگ  هب  دش . دیهش  تخاس ، دراو  نمشد  هب  هک  يرایسب  تافلت  زا  سپ  و 
هللا ۀنعل  یحبـصا -  یلوخ  تسد  هب  هحفص 194 ]  ] يو لتق  هدرک ، لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  محازم  نب  رـصن  هک  یثیدح  ساسا  رب  یلو 

[219  ] یلاخ افرش و  یمعب  یبسح  لاونلايذ  ریخلا  یلعنبا  یلاعملاوذ  رفعج  انأ  ینا  [ . 218 . ] تسا هتفرگ  تروص  هیلع - 

بلاطیبا نب  یلع  نب  نامثع 

« یمرادلا ینابال  يدایالا و  یحبصألا  دیزی  نب  یلوخ  مهسلاب  هیمار  هللا  نعل  نوعظم ، نب  نامثع  یمس  نینمؤملاریمأ  نب  نامثع  یلع  مالسلا  »
یلع نب  نامثع  هدـش ، تیاور  سابع  نب  هللادـبع  نسح و  نب  هللادـیبع  زا  هچنانچ  دوب و  مالـسلااهیلع  نینبلاما  زین  وا  رداـم  هیحاـن .) تراـیز  )

مان ناـمثع  نوعظم ، نب  ناـمثع  مردارب ، ماـن  هب  ار  وا  نم  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  زا  زین  تشاد . لاـس  تداهش 21  ماگنه 
رخافملاوذ نامثعلا  انأ  ینا  دناوخ : ار  رعـش  نیا  تفر و  نادیم  هب  دـندش ، دیهـش  شردارب  ود  هک  هاگنآ  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نامثع  مداهن .
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تقو دیـسر  تداعـس  حبـص  نید  مرـشیب و  يهقرف  امـش  لاتق  رهب  نیمی  رد  نامی  غیت  گنج ، هب  نامثع  هدمآ  رهاظلا  لاعفلاوذ  یلع  یخیش 
، نامیا هرهب ز  تسین  چـیه  ناشلد  رد  نیـسح !؟ رب  دنـشک  غیت  ارچ  یماش  یفوک و  نیع  روح  حدـق  زا  مشچ  رثوک  تبرـش  تسا  نم  حوبص 
رد دنکفا و  نیمز  رب  ار  يو  ریت  نآ  داد و  رارق  ریت  فده  ار  وا  یحبـصا  یلوخ  هک  تسا  هدمآ  یقرـشم  كاحـض  ثیدـح  رد  [ 220 ! ] نیقی

نیا تداهش  درب . دوخ  هارمه  هدیرب و  ار  ترضح  نآ  رس  دیناسر و  لتق  هب  ار  وا  هدمآ و  باتش  اب  مراد  نب  نابا  يهلیبق  زا  يدرم  عقوم ، نیا 
یلع نب  ساـبع  زین ، نت  هس  نآ  زا  سپ  [ . 221 . ] دش دراو  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  رادغاد  بلق  رب  هک  دوب  یگرزب  تحارج  ردارب ، هس 

هب تفر و  نادیم  هب  دـمآ ، دـهاوخ  هک  یحرـش  هب  هک  دوب  هحفص 195 ]  ] مالـسلااهیلع نینبلاما  دنزرف  نیرخآ  نیرتگرزب و  مالـسلاامهیلع ،
. دیسر تداهش 

خیرات فیرحت 

نوخ و يهصرع  نآ  رد  دیزرون و  افتکا  دوخ  يرگراثیا  يزابناج و  هب  اهنت  هکنآ  مالـسلاهیلع  سابع  گرزب  يهشیدـنا  دـفان و  تریـصب  زا 
دندرگ و دیحوت  بتکم  يادف  هکنیا  ات  دناوخارف ، یهلا  گرزب  ناوضر  رد  ندیمرآ  يهنادواج  تداعس  يوس  هب  زین  ار  شناردارب  تداهش ،
، هللادبع مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ظاحل  نیدب  دیآ . لئان  نارباص  رجا  هب  دنیشنب و  بیکـش  ربص و  هب  اهنآ  نادقف  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
، دیاهدومن یهاوخریخ  شلوسر  ادخ و  يارب  هک  منیبب  ات  دیزات  شیپ  هب  تفگ : نانادب  دناوخارف و  ار  دوخ -  ینت  ناردارب  نامثع -  رفعج و 

دوخ ریطخ  تیعقوم  هب  ار  شناردارب  هک  دوب  نآ  نخـس  نیا  زا  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  دوـصقم  [ . 222 . ] تسین ینادنزرف  ار  امـش  اریز 
و تسا ، نید  هار  رد  يزابناج  يراکادف و  نآ  دشاب و  فده  کی  يارب  دیاب  اهنت  اجنآ  رد  ناشعمجت  هک  دناهاگایب  ار  نانآ  و  دزاس ، انـشآ 
هک دوب  مزال  اذل  دنتـشادن ، لفکت ، تحت  دارفا  دنزرف و  دننام  درادزاب ، ناشگرزب  دصقم  زا  هک  یعدار  عنام و  چـیه  ناشیا  هک  رطاخ  نادـب 

ماقم هب  دنتفر و  گرم  لابقتسا  هب  تشاد  رظن  رد  ناشردارب  هک  هنوگ  نامه  زین  نانآ  دنزاس و  ادف  ار  دوخ  ناج  سدقم  عرش  تایح  هار  رد 
هب سابع  هک  دنتـشادنپ  دیوگیم : يهحفص 257 ) دلج 6 ،  ) دوخ خـیرات  رد  هک  يربط  ریرجنبا  زا  اتفگـش  اما  دـندمآ . لیان  تداهـش  عینم 

ینادـنزرف امـش  اریز  مرب ، ثرا  امـش  زا  ات  دـیتفا  شیپ  دربن  يارب  مردام ، نادـنزرف  يا  تفگ : نامثع ، رفعج و  هللادـبع و  شیردام ، ناردارب 
یعدم نییبلاطلا » لتاقم   » رد زین  یناهفصا  جرفلاوبا  هکنانچمه  دندش !! هتشک  دنتفر و  دنتفریذپ و  مه  نانآ  دنشاب ) امـش  ثراو  هک   ) دیرادن

نب یناه  سپ  دسر . وا  هب  شثاریم  ات  داتسرف  هزرابم  يهنحـص  هب  تشادن  يدنزرف  هک  ار  رفعج  شردارب  مالـسلاهیلع  سابع  هک ، تسا  هدش 
نادیم هب  ار  دوخ  ینت  ناردارب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  تسا : هدمآ  سابعلا » لتقم   » باتک رد  زین  دناسر ! لتق  هب  ار  وا  درب و  هلمح  وا  رب  تیبث 

تفر و نادـیم  هب  دوخ  سپـس  تفرگ ]![  رایتخا  رد  ار  نانآ  ثاریم  مالـسلاهیلع  سابع  دـندش و  هتـشک  ناـنآ  یگمه  سپ  داتـسرف . گـنج 
هب هنیمز  نیا  رد  وا  اـب  یلع  نب  رمع  شیومع : و  دیـسر ، مالـسلاهیلع ) ساـبع  هحفـص 196 ]  ] دنزرف  ) هللادیبع هب  یگمه  ثرا  دـش و  هتـشک 

بابرا نیخروم و  نایم  زا  هک ، تسا  ینخـس  نیا  دـش . ]![  رارقرب  هحلاصم  يرادـقم ، تخادرپ  اـب  ود  نآ  ناـیم  سپـس  تساـخرب ، هعزاـنم 
، تسا رود  هب  عقاو  زا  دح  هچ  ات  ماهتا  نیا  هک  دنادیم  دوخ  هاگآ  ریصب و  صخش  اما  دناهدش . نآ  یعدم  سیونخیرات  ود  نیا  اهنت  لتاقم ،
، نآ تحـص  ضرف  رب  هکیلاـح  رد  دـناهدومن ، ار  شناردارب  زا  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ثاریم  ثرا و  ياـعدا  ناـنآ  هنوگچ  منادیمن  نم  و 
، دیـسریمن ردارب  هب  ثرا  ردام ، دوجو  اب  دوب و  هدنز  ماگنه  نآ  رد  تشاد -  رارق  ثرا  رظن  زا  يرتالاب  يهقبط  رد  هک  نینبلاما -  ناشردام 
، رادرک تین و  هنوگ  نیا  هوالع ، تسا . هدوبن  هاگآان  ماکحا  نیا  هب  هدش ، گرزب  نید  بحاص  يهناخ  رد  هک  مالـسلاهیلع  سابع  املـسم  و 
هک لئاضفلاوبا  نوچ  یتیـصخش  هب  دـسر  هچ  ات  دـنزیم ، رـس  رتمک  زین  مدرم  نیرتتسپ  زا  یتح  اروشاع ، زور  نوچ  یلاوحا  عاـضوا و  رد 

، دنکیم شومارف  ار  دوخ  لام  ناج و  سک  ره  هک  ریشمش ، نوخ و  يهماگنه  نآ  رد  یتسار ، هب  تسا . یکاپ  قشع و  افو و  افص و  يهوسا 
زا لـمع  نیا  هکنآ  هژیو  هـب  دوـش ! ناـشثراو  دوـخ  اـت  دتـسرف  گرم  ماـک  هـب  ار  شناردارب  ریطخ ، تیعقوـم  نآ  رد  هـک  تـسا  یـسک  هـچ 

يزیچ هکنآ  يارب  اهنت  درب و  دـهاوخن  ياهرهب  ناشلام  زا  دـنام و  دـهاوخن  یقاـب  ناـنآ  زا  دـعب  مه  دوخ  دـنادیم  هک  دـنز  رـس  يروشحلس 
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ياتـسار رب  ات  دنتـسبرب  راوگرزب  دیـس  نآ  هب  ینیغورد  ماهتا  تشز و  نخـس  هچ  يرآ ، دـنزب ! يراک  نینچ  هب  تسد  دوش  شدالوا  بیـصن 
رارق نمـشد  سرریت  رد  ار  دوخ  ناردارب  دـنیوگب  تاهرابرد  نارگید  يراد  لیم  هدـنناوخ -  يا  امـش -  ایآ  دـندنبرب ! فارحنا  طخ  شتماق 

هکنیا امک  يدنـسپیمن ؟ دوخ  رب  ار  یماهتا  نینچ  زگره  تسا و  یتسپ  تئاند و  زا  رما  نیا  هکنیا  ای  یبای !؟ تسد  نانآ  ثاریم  هب  اـت  يداد 
یـضار هنوگچ  فاصنااب ! راگنخیرات  يا  وت  سپ  دهدیمن . رد  نت  حیبق  لمع  نیا  هب  دشاب -  هیامورف  راوخ و  مه  رادقم  ره  یناسنا -  چیه 

و دومن !؟ شنامز  تجح  يادـف  ار  دوخ  رهطم  ناج  دوب و  هنامیرک  قالخا  تماهـش و  ملعم  هک  يدـنبرب  یـسک  هب  ار  ماـهتا  نیا  هک  يدـش 
ود مالسلاهیلع و  یلع  نانمؤمریما  رضحم  زا  هک  تماما ، بتکم  يهتفای  شرورپ  توبن و  هاگـشناد  هوژپشناد  يهدنبیز  رادرک ، نآ  هنوگچ 

يارب شناردارب  نتشاد  مدقم  رد  رگا  ام  هکیتروص  رد  هحفص 197 ] [ ؟ دوب دناوت  تسا ، هدومن  ضیف  ملع و  بسک  مالسلاامهیلع  مامه  ماما 
يهشوگرگج هک  مالـسلاهیلع -  ادهـشلادیس  ربارب  رد  هنوگچ  مالـسلاهیلع  ساـبع  هک  میوشیم  هجوتم  مییاـمن ، تقد  یبوخ  هب  يرواـگنج 

حضاو اریز  تخاس . راکشآ  ار  دوخ  يراکادف  تیاهن  یشنمگرزب و  دوب -  لوتب  يارهز  لد  يهراپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر 
رد مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  دنـسر و  تداهـش  عیفر  يهجرد  هب  . 1 هک : تسا  هدوـب  نیا  ناردارب  نداتـسرف  شیپ  زا  وا  فدـه  هـک  تـسا 

يارب دنوادخ  باذع  ماقتنا و  ناهاوخ  زین  و  دوش ، لیان  یهلا  لیزج  رجا  هب  دزاس و  هشیپ  رایـسب  ربص  هدـش و  نوزحم  رایـسب  نانآ  تبیـصم 
مالسلاهیلع سابع  زا  هک  تسا  نییبلاطلا » لتاقم   » رد یناهفـصا  جرفلاوبا  دوخ  نخـس  رما ، نیا  دهاش  و  ددرگ . نانآ  يهتخیر  قحان  هب  نوخ 

مراذگب و دنوادخ  باسح  هب  ار  تبیصم  نیا  رد  ربص  منیبب و  هتشک  ار  وت  هکنیا  ات  زات  شیپ  هب  : » تفگ هللادبع  شردارب  هب  هک  دنکیم  لقن 
تسا هدروآ  لاوطلا » رابخألا   » رد زین  يرونید  يهفینحوبا  دش . هتشک  شناردارب  نایم  زا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  سپ  مشاب ؛» روجأم  وا  دزن 
گرم ماک  هب  يو  هاگـشیپ  رد  هکنیا  اـت  دـینک ، تیاـمح  ناترورـس  زا  دـیزات و  شیپ  هب  ناتیادـف ! هب  مناـج  تفگ : شناردارب  هب  ساـبع  هک 

هب ار  ناشیا  نانآ ، ثاریم  زا  يروهرهب  يارب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  رگا  و  دندش . هتشک  دنتفر و  دربن  يهنحص  هب  یگمه  نانآ  سپ  دییآرد .
« - ناتیادف هب  مناج   » نخـس رب  یلیلد  زین  و  یهلا ، شاداپ  راظتنا  شردارب و  تبیـصم  ربص و  يارب  ییانعم  رگید  دوب ، هداتـسرف  گنج  نادیم 

نادـیم هب  دوـخ  زا  شیپ  دوـمن و  جیـسب  گـنج  يارب  ار  شناردارب  تـلع  نادـب  زین  . 2 تشادـن . دوجو  شترـضح -  فیرـش  ناـج  مه  نآ 
نخـس رما ، نیا  رب  دهاش  دیامن . لصاح  نانیمطا  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ياول  تحت  نید و  هار  رد  نانآ  راثیا  يراکادف و  زا  هک  داتـسرف ،

يهنحـص هب  تفگ - : شناردارب  هب  باطخ  مالـسلاهیلع  سابع  دننکیم ، لقن  هک  تسا  نازحألاریثم »  » رد امننبا  و  داشرا »  » رد دـیفم  خـیش 
و تسین . ینادنزرف  ار  امش  اریز  دیاهدومن ، یهاوخریخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  ادخ و  هب  تبـسن  هک  منیبب  هکنیا  ات  دیور  دربن 
هب نانآ  يهقالع  تیالو و  رادـقم  تساوخیم  اهنت  تشادـن و  ار  نانآ  بیرف  دـصق  هجو  چـیه  هب  مالک ، نیا  اـب  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق 

يردارب قح  ربارب  رد  حالـص ، ریخ و  رما  هب  ناشداشرا  نانادـب و  فطل  رهم و  تقیقح ، رد  نامرف ، نیا  دروآ و  تسد  هب  ار  نامولظم  رورس 
نینبلاما تافو  هب  دقتعم  رگا  یتح  مالسلاهیلع -  لضفلاوبا  يرب  ثرا  زا  يرگید  عنام  اجنیا  رد  دشابیم . شترـضح  هحفص 198 ]  ] رب نانآ 

شنادـنزرف دـشیم ، دیهـش  مه  مالـسلاهیلع  سابع  هک  یتروص  رد  هک : تسا  نیا  نآ  و  دراد ، دوجو  میوش -  ماـگنه  نآ  رد  مالـسلااهیلع 
، هیلـشهن هللادیبع  فرطا ، رمع  نوچمه   ) مالـسلاهیلع لضفلاوبا  يردپ  نارهاوخ  ناردارب و  اریز  دـنربب ؛ ياهرهب  ثاریم  نآ  زا  دنتـسناوتیمن 

ساـبع صتخم  اـهنت  ثرا  ناـنآ  دوجو  اـب  دـندوب و  تاـیح  دـیق  رد  هیقر و )... موثلکما ، يربـک ، بنیز  مالـسلاهیلع ، ادهـشلادیس  ترـضح 
هب تمـصع  نادناخ  بکوم  دورو  زا  دعب  دوب و  هدنز  ماگنه  نآ  رد  نینبلاما  دـهدیم  تداهـش  خـیرات  هک  میرذـگب  دـشیمن ، مالـسلاهیلع 

يربط و ساسایب  نانخس  هک  دسریم  رظن  هب  هتبلا  دورس . هیثرم  ناشیا  رب  تسـشن و  گوس  هب  شردقنارگ  رـسپ  راهچ  تبیـصم  رد  هنیدم ،
رکفت و چیه  دیرادن ،» ینادنزرف  امش  اریز  : » دومرف هک  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مالک  رد  نانآ  هک  تسا  رما  نیا  زا  یشان  يو  ناراطقمه 

هایـس ار  خـیرات  يور  ییأردوخ  قمعت و  مدـع  نیا  اـب  و  هدومن ، روصت  ناردارب ! ثاریم  زا  يو  يهدافتـسا  ار  نآ  زا  دوـصقم  هدرکن و  تقد 
تداهش زا  ار  امـش  دیـشاب و  اهنآ  نارگن  هک  دیرادن  ینادنزرف  امـش  هک  دوب  نآ  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  دوصقم  هک  یلاح  رد  دناهدرک ؛

يهحفـص 99) دـلج 1 ، « ) هیزنلا دـقنلا   » رد یلح  نیـسحلادبع  خیـش  بانج  انمـض ، دـنرادزاب . هنادواج  تداعـس  هب  ندیـسر  ادـخ و  هار  رد 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا و  دـشاب ، هدـش  هابتـشا  تباتک  رد  موش ، راچد  امـش  تبیـصم  هب  ینعی  مکب » ءزرا   » اب مرب ، ثرا  امـش  زا  ینعی  مکثرأ »  » هک هداد  لامتحا 
هک تسا  ۀعیشلا » فیناصت  یلا  ۀعیرذلا   » دنمشزرا يهعومجم  فلؤم  ینارهت ، گرزب  اقآ  خیش  نخس  رتکیدزن ، لامتحا  تسین . دیعب  نخس 

لـضفلاوبا دوصقم  تروص ، نیا  رد  هک  دشاب . هدـش  هابتـشا  منیـشنب ، امـش  يهیثرم  گوس و  هب  ینعی  مکیثرا »  » اب مکثرأ »  » دـنزیم سدـح 
شیوخ نتـسشن  گوس  هب  اثلاث  و  تیالو ؛ نانمـشد  اب  دربن  يههبج  هب  نادـهاجم  نآ  جیـسب  ایناث  قح ؛ هار  هب  نانآ  داـشرا  ـالوا  مالـسلاهیلع 

، بذوش هب  اروشاع  زور  رد  زین  يرکاش  بیبشیبا  نب  سباع  هکنانچ  دشاب . دناوتیم  تسا -  دـنوادخ  بوبحم  یلمع  هک  نانآ -  يهرابرد 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  باـکر  رد  وت  اـب  هکنیا  تفگ : يراد ؟ لد  رد  هچ  بذوش  يا  تفگ : شیوـخ ، ناـمیپمه 

راـکیپ هب  هللادـبعابا  لـباقم  رد  سپ  مدرکیم ، رکف  هنوگ  نیمه  وت  يهراـبرد  مه  نم  تفگ : سباـع  هحفص 199 ] . ] موش هتـشک  ات  مگنجب 
یـسک رگا  و  مبلطیم ، رجا  مدوخ  يارب  شترـضح  باحـصا  ریاـس  تبیـصم  رد  هکناـنچ  مبلط ، رجا  دـنوادخ  زا  وـت  تبیـصم  رد  اـت  زادرپ 
تسا يزور  زورما  اریز  میآ ، لیان  یهلا  شاداپ  هب  شتبیصم  رد  ات  دتلغرد  دوخ  نوخ  هب  مربارب  رد  متشاد  تسود  دوب  نم  هب  وت  زا  رتکیدزن 

سپ باسح  دـیاب  افرـص  هدوبن و  راـک  رد  یلمع  رگید  اـیند  نیا  زا  دـعب  هک  میروآ ، تسد  هب  شاداـپ  رجا و  دـیاب  میناوتیم  رادـقم  ره  هک 
هب روآمان  سابع  نورب  دمآ  مایخ  زا  کشخ  بل  دش  رتقفا  ناماد  نوچ  [ 224 ، ] فط ناگنشت  نوخ  ز  دناهدورس : بوخ  هچ  [ . 223 . ] میهد

[227  ] یحضلاو وخیفطـصم ، وجادخ ، [ 226  ] رف رفعج  [ 225 ، ] رک ردیح  ردق ، دمرـس  ردص ، دمحم  یهللا  تردـق  رف  هب  یهللادـی ، نیئآ 
کلف دقرم  اونین  دـق ، یبتجم  [ 229 ، ] دی یـضترم  [ 228 ، ] دـخ یبن  رهظم  یـضترم  ورین ، هزمح  وم ، نیـسح  وسیگ ، نسح  وزاـب  یتفـال  ور ،

يا اتفگب  ردام  نینبلاما  ردپ ، العا  یلاع  یلع  تلصخ  یمطاف  ترطف ، داجـس  تنیط ، نیـسح  رظنم  البرک  هاگتـسد و  [ 230  ] ناویک هاگرد ،
زا رگم  اما  ریط  شحو و  رـسکی  باریـس  ناور  بآ  نیا  زا  ربمغیپ !؟ لآ  ردـیح  دالوا  زا  دـینادیمن  ار  ام  رگم  قح  زا  ربخیب  ناسکان  هورگ 

ربمغیپ ز دنزرف  يهدیکـشخ  بل  زا  شدای  هب  دمآک  دنک  رت  بل  ات  درک  رپ  ناور  بآ  یفک ز  رتمک !؟ ام  میتسه  ناسکان ، يا  ریط ، شحو و 
هحفص 202]  ] رت مشچ  نیگمغ و  لد  کشخ و  بل  دمآ  نورب  ایرد  زا  درک  رپ  ار  کشم  بآ و  تخیر  وا  فک 

تداهش يهلق  جوا  هب  دوعص 

همان ناما 

هراشا

دنک و تعیب  دیزی  اب  هکنآ  رگم  نک  لیجعت  مالسلاهیلع  نیسح  لتق  رد  هک  تشون  دعس  رسپ  هب  دایزنبا  نوچ  دنیوگ : نارگید  فنخموبا و 
اهیا تفگ : تساخرب و  ياج  زا  يدـیحو  رماع  نب  ۀـعیبر  نب  دـلاخ  نب  مازح  نب  لحمیبا  نب  هللادـبع  دربب ، البرک  هب  ات  داد  رمـش  هب  ار  همان 
یلع نب  نیـسح  اب  نونکا  رـسپ  راهچ  نیا  دروآ و  رـسپ  راهچ  وا  زا  دومن و  جـیوزت  تسا  نینبلاما  هک  ارم  يهمع  بلاطیبا  نب  یلع  ریمـألا ،

نینبلاما يهلیبـق  زا  هک  مه ، رمـش  درک و  لوبق  داـیزنبا  یـسیونب . ناـشیا  يارب  یناـما  يهماـن  هک  مراتـساوخ  وـت  زا  دنتـسه . مالـسلاامهیلع 
دازآ هب  ار  همان  زین  وا  داد و  لحمیبا  نب  هللادبع  هب  تشون و  ياهمان  ناما  دایزنبا  درک . دـیکأت  ار  بلطم  و  تساخ ، اپ  هب  دوب ، مالـسلااهیلع 

ار ام  وگب  ام  يولاخ  هب  دومرف : ترـضح  نآ  درک ، مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  میلـست  ار  همان  نوچ  دـناسرب . البرک  هب  هک  داد  دوخ  يهدرک 
نیأ  » درک دایرف  دمآ و  اههمیخ  بقع  رمـش  دیامرفیم : فوهل  رد  زین  دیـس  تسا ! هیمـس  دنزرف  ناما  زا  رتهب  ادخ  اما  تسین ، ناما  هب  يزاین 

ره دیهد ، باوج  ار  وا  دومرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تفگن . باوج  ار  وا  یـسک  نامثع !» رفعج و  هللادـبع و  سابع و  انتخا  ونب 
[ . 231 : ] تفگ رمـش  ییوگیم ؟ هچ  دومرف : دمآ و  نوریب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  تسا . یقـساف  درم  دنچ 

ار دیزی  تعاط  دیهدن و  نتشک  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناتردارب  ندرک  يرای  تهج  هب  ار  دوخ  هدوهیب  دیناما ، رد  امـش  نم ، ناگدازرهاوخ 
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ام يارب  زا  هک  یناـما  رب  داـب و  وـت  رب  ادـخ  تنعل  دوـمرف : دـنلب  زاوآ  اـب  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح  تـقو  نـیا  دـیهدن . تـسد  زا 
دنزرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوخ  يالوم  دیـس و  رتزیزع و  ناج  زا  ردارب  زا  تسد  هک  ار  ام  ینکیم  رما  ایآ  ادخ  نمـشد  يا  ياهدروآ .
رگـشل هب  هدولآبضغ  وا  و  میوشب ؟ ای  میـشاب  هحفـص 203 ]  ] نانیعل نادـنزرف  انز و  دالوا  تعاطا  رد  لخاد  میرادرب و  مالـسلااهیلع  همطاف 
لیئربج شدمآ  دهم  راتـسرپ  لیلج  بر  دزن  زا  هک  ردارب  دنبب  ار  ناهد  نتفرگ ، دـهاوخن  دـنلب  رهپـس  تعیب  تسد  ام  ز  درک . تعجارم  دوخ 

دعس رمع  مرحم  مهن  هبنشجنپ  رصع  رد  دیامرفیم : داشرا  رد  دیفم  خیـش  تسام  يالوم  هک  شناوخم ، ردارب  تسام  يامیـس  رف  شرد  رابغ 
رمق ترضح  دوب . هتسشن  همیخ  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  دندروآ . موجه  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ياههمیخ  يوس  هب  و  درک : ادن 
ورب وش  راوس  سابع ، مردارب ، دومرف : تساخرب و  ياج  زا  ترـضح  موقلا ، كاتأ  یخأ  ای  درک : ضرع  دـمآ و  شیپ  مالـسلاهیلع  مشاهینب 

ماغیپ تشگرب و  ردارب  دزن  درک و  لـمع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يهدومرف  هب  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح  دـنهاوخیم . هچ  نیبب 
ریگب و تلهم  ار  بشما  کی  ناشیا  زا  ورب  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  گنج ! ای  تعیب ، ای  دنیوگیم : هک  دـیناسر  ار  رگـشل 
ار مالسلاهیلع  ماما  تساوخرد  تفر و  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  میوشیم . نآرق  توالت  رافغتـسا و  تاجانم و  زامن و  لوغـشم  ام  هک  وگب 

اهنآ رب  جاجح  نب  ورمع  دـندرک . فالتخا  روبزم  تساوخرد  لوبق  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  نانمـشد  فوهل ، رد  دیـس  تیاور  هب  درک . مـالعا 
یلـص دمحم  لآ  نانیا  و  میدرکیمن ، در  ار  نآ  ام  دندرکیم ، یتساوخرد  نینچ  ملید  كرت و  مدرم  رگا  مسق ، ادخ  هب  تفگ : دز و  گناب 

هب ار  امش  دیدش  یضار  دیزی  اب  تعیب  هب  رگا  میهدیم ، تلهم  ادرف  ات  ار  امش  ام  هک  دنتـشادرب  دایرف  سپـس  دنتـسه ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
[ . 232 . ] مینکیم گنج  امش  اب  هنرگو  میربیم ، هفوک 

راز نایرگ و  یضترم  یفطصم و 

دیـشروخ و فت  هدش  نایرگ  وا  لاح  رب  نید  هاش  هدش  نایرب  شطع  قشع و  فت  زا  ناقـشاع  هاپـس  رادـملع  نآو  ناقداص  ریم  سابع  دـمآ 
داتسا نیسح  دشاب  ار  هک  ره  هتخومآ  یقـشاع  ردارب  زا  هتخود  یناهج  ناج  زا  مشچ  شو  هام  نآ  زا  هدرب  تقاط  هس  ره  شطع  قشع و  فت 

زا نیمی و  زا  ار  نانمـشد  هنمیم  رب  هرـسیم  زا  نتـشیوخ  هنت  کـی  ردارب ، قشع  زا  دزیم ، هحفـص 204 ]  ] قشع داد  یلکب  هداد  مرجـال  قشع 
تفیب شوخ  يداتف  تسد  يا  تفگ  ادج  نت  زا  درکب  وا  تسار  تسد  افق  زا  دمآرد  هگان  يرفاک  راقفلاوذ  دز  یمه  وا  راویـضترم ، راسی 
قـشع يهداب  تسم  هصاخ  تسین ! تسم  دزیرگ  یلیـس  زک  تسم  تسیچ !؟ تسد  مزابب ، رـس  اـت  مدـمآ  تفگ  داد و  رگید  تسد  رب  ار  غیت 
شوخ راورایط  رفعج  رپ ، نادب  ات  میـشرع  رپ  ود  دنایورب  قح  میـشرف  تسد  ود  تافاکم  دوخ  نینح  ریم  البرک ، زابکاپ  مالـسلاهیلع  نیـسح 

درک اراکـشآ  ار  زیت  راـقفلاوذ  يدیـشکرب  غـیت  تفرگب  رگد  تسد  نآ  دـمآ  غـیردیب  سوـسفیب و  تفگب و  نیا  راـی  ناتـستشهب  رد  مرپـب 
منیب شیوزاب  نیمادک  هک  وا  هب  رت  مشچ  ود  اب  ردـیح  تفگ  نیبب ! کنیا  ار  سابع  يوزاب  نیه  تفگیم  یـضترم  اب  یفطـصم  ار  زیخاتـسر 

یفطصم تسرد ؟ يوزاب  هک  ای  هللا ، هللا  تسخن  منیب  شاهداتفا  يوزاب  هتخارفا ؟ غیت  هک  وزاب  نآ  دوخ  ای  هتخادنا ؟ غیت  هک  وزاب  نآ  منیب  وگب 
زا دـندرک  ادـج  نوچ  ادـج  نت  زا  شرگید  تسد  درک  افق  زا  دـمآرد  رگید  رفاک  رازراـک  مرگ  ساـبع  ناـنچمه  راز  ناـیرگ و  یـضترم  و 
رد نم  تسدیب ، منکیم ، منز  شلـصو  نماد  رب  ناـج  تسد  منت  زا  تسد  عطقنم  دـش  رگ  تفگ  یلع  درورپتسد  تسد  ود  ره  یلبقماـن 

« ءادهشلا ةرکذت   » فلؤم [ 233  ] هاگتسد متفرگ  مداد ، ار  تسد  هاش  هار  ردنا  هک  ار  دزیا  تنم  انشآ  نم  نوچ  تسین  سک  انش  رد  انش  نوخ 
رد تسا . ردارب  ار  ادخ  شرع  يهراوشوگ  ود  و  رـسپ ، ار  ادـخ  ریـش  هک  سب  نیمه  هدازآ  يهدازهاش  نیا  تبـسن  تفارـش  رد  تسا : هدروآ 

هدوب لضف  شنادـنزرف  زا  یکی  مان  هک  تسا  نآ  تهج  هب  اهنت  هن  نیا ، و  تسا ، تینک  شلـضفلاوبا  هک  سب  نیمه  شتفرعم  لضف و  لامک 
هک سب  ناـهرب  نیمه  شتواخـس  رد  و  تسا ... هدوـب  لـضف  ملع و  بتارم  ياراد  هک  هدوـب  نآ  يارب  نـینچمه  هحفـص 205 ]  ] هکلب تسا ،
ره زا  هک  ار  دوخ  ناج  شردارب  تدارا  تبحم و  هار  رد  ینعی  دیـشون . تداهـش  تبرـش  ات  دیـشوک  ردقنیا  دیـشوپ و  دنزرف  نز و  زا  مشچ 
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تبحـص رگ  ناج  هک  دـشاب  ناج  فوخ  ار  وا  هک  ره  درادـن  ناناج  رـس  دوجوملا .» لذـب  دوجلا  لاـمک  : » هک دومن  لذـب  تسا  رتزیزع  زیچ 
نتفر مهاوخن  دشاب ! ناینرپ  طاسب  ناقاتـشم ، هار  رد  کسخ ، دچیپرب !؟ هبعک  زا  نانع  یجاح  ات  تسیچ  نالیغم  دشاب  ناگیار  دـیآرب  ناناج 
انمت نم  زا  ناور  مدرمناوجان  لیخب و  مدرگرب  وت  يأر  زا  رگ  دشاب  ناتسآ  رد  مرس  نداد  ناج  تقو  رد  ات  هک  تراوید  ياپ  رد  رگم  ایند  زا 

الوم و ار  وا  هکلب  درکن  باطخ  ردارب  ار  ردارب  زگره  هک  تسا  یفاک  لیلد  نیمه  شبدا  ایح و  رد  هرخألاب ، دـشاب و  ناور  تناـمرف  هک  نک 
[ . 234 . ] دناوخیم دیس 

تسا یضترم  تردپ  رثوک ، یقاس 

وت يارآلد  يور  اجک  هام  یمشاهینب  هام  یلع  تسد  یملاع  همه  نادیهـش  جات  ام  تاجانم  حیبست و  وت  دای  ام  تاجاح  يهلبق  تمرح  يا 
رادـملع قاشع و  یقاس  قشع  رالاس  هلفاق  مدـقمه  بارتوب  نت  ناج و  وت  قرـشم  باتفآ  زا  رتهدنـشخرد  هام و  وت  يانعر  تماـق  اـجک  ورس 

نوگن رفک  ملع  يا  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ماما  نبا  خا و  ماما و  مع  نیسح  هار  هب  تسد  رس و  هداد  نیسح  هاپـس  رالاس  رورـس و  قشع 
تـسا يزابرـس  يزابناج و  بتکم  تسافـص  قدـص و  وت  يابفلا  سرد  تساـفو  قشع و  بتکم  وت  بتکم  هتخارفارب  مالـسا  مچرپ  هتخاـس 
کشا دنز  جوم  تام ! تسوت  بدا  زا  تارف  بآ  هتخومآ  بدا  ار  بدا  حور  هتخوس  هدش  بآ  هدش  عمش  تسا  يزارفارس  هاگنآ  يرـسیب 

بآ رگج  يا  بآ  جوم  زا  يدمآ  نورب  هنشت  وا  نالفط  يهدیکـشخ  بل  نآ  وا و  ناشطع  بل  نیـسح و  دای  هحفص 206 ] ! ] تارف مشچ  هب 
تفک تقیقح ز  لفط  شود  هب  تتایح  بآ  زا  رپ  کشم  تسالب  برک و  ییاقس  وت  راک  تسا  یضترم  تردپ  رثوک ، یقاس  بابک ! تیارب 

هـس یـس و  دصکی و  رگا  دیوگ  راچد  دش  یمغ  هب  يدرد ، هب  هک  ره  نیـسح  باب  تمحر و  رد  تسه  نیتأشن  رد  وت  يالاو  هگرد  شونبآ 
هام مهن  نوچ  یهد  شبآ  هدمآ  رگا  هنشت  یهد  شباوج  فطل  مرک و  زا  نیـسحلا  برک  فشاک  ای  فشکا  نیملاع  رد  هتخارفا  ملع  يا  راب 

تفگ ادص  دز  ار  وت  زاوآ  هب  رمـش  نابـساپ  کلم  هاج  کلف  هاش  ناهج  ردص  يهمیخ  بقع  زا  دیـشک  دـیابن  هک  اجنادـب  راک  دیـسر  مرحم 
ناما هب  نم  وت  ياضعا  رب  داتفیب  هزرل  وت  يابیز  خر  زا  دیرپ  گنر  تاهمان  ناما  طخ  ناشن  داد  تاهماگنه  دـنناهرب ز  ات  انتخا ؟ ونب  دـنیاجک 

نتخوس و نیز  وت  دزم  ادج  تکاپ  رکیپ  زا  دش  هک  ات  ار  همان  ناما  تفرگن  وت  تسد  نامایب !؟ نانـس  ریـشمش و  مد  زا  ناهج  ناج  مشاب و ،
تـسد دناهدید  ار  وت  هک  یماما  راهچ  ادـخ  ناما  طخ  دـش  وت  طخ  یتفال  هش  تسد  دـش  وت  تسد  نتخاب ، رـس  ندرک و  رپس  تسد  نتخاس 

کشا ز دز و  هسوب  دـید  وت  تسد  وچ  دـنوادخ  مشچ  ردـپ  سدـق  تحاس  ات  تدرب  رهگ  الاو  رداـم  يدـب ، لـفط  دناهدیـسوب  وت  ریگ  ملع 
نیمز يور  هب  هداتفا  وت  تسد  نید  هاش  الب  برک و  رد  وچ  دید  یبتجم  هدز  وت  تسد  هب  هسوب  افج  رهز  هب  هتـشغآ  بل  اب  دـیکچ  شمـشچ 
علطم كاخ  ریز  ناهن  درک  دز و  هسوب  كاپ  تسد  نآ  مه  داجس  ترضح  شاهدیکشخ  بل  اب  دزب  هسوب  شاهدید  رس  تشاذگب  دش و  مخ 

هک هم  نیا  مراچ  هحفص 207 ]  ] دیمد ینیسح  حبص  يهعـشعش  دیما  رون  نوچ  هام ، نیا  موس  رگد  یلیلد  تسوت  بدا  رب  رثا  نویامه  نابعش 
ناج و رـس و  يادف  هب  يا  نیـسح  عاعـش  لضفلاوبا و  رون  نیقرـشم  زا  هتخیمآ  مه  هب  دـش  تسوا  رادـملع  دالیم  تبون  تسوب  رطع و  زا  رپ 

هاـش ناـج  کـلم  هش  هک  سب  نیا  وت  حدـم  رتشیپ ! یمدـق  تداهـش  تقو  رـس  تشپ  یمدـق  تدـالو  تقو  تنتفر  ندـمآ و  بدا  نیو  تنت 
تیادـف هک  یـضایر )  ) تسیک دور  ردارب  نابرق  هب  وچ  هش  داب ! وت  يادـف  هب  ردارب  ناج  داژنـالاو  رهوگ  وت  هب  تفگ  ناـمز  ماـما  نادـیهش و 

!؟ دوش

ینیسح مایخ  نابهگن 

زا اروشاع  بش  دـیوگ : هک  دـنکیم  لقن  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  مالـسلاامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  زا  نیطبـسلا  یلاـعم 
تسا و راگدنوادخ  اب  تاجانم  لوغشم  مدید  دوب . اهنت  همیخ  رد  وا  مورب . مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  مردارب ، يهمیخ  هب  ات  مدش  جراخ  همیخ 
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يوس هب  رکف ، نیا  لابند  هب  دـنامب . اهنت  همیخ  رد  مردارب  تسین  راوازـس  یبش  نینچ  لثم  رد  مدرک  رکف  دوخ  اـب  دـنکیم . توـالت  ار  نآرق 
ساـبع ترـضح  مردارب ، يهمیخ  کـیدزن  مـنک . شنزرـس  لـمع  نـیا  تباـب  ار  ناـنآ  اـت  مدـش  ناور  میاهومعرـسپ  ناردارب و  ياـههمیخ 

ناردارب و اهومعرـسپ و  مدـید  مدادارف ، شوـگ  هـمیخ  تـشپ  دیـسر . مشوـگ  هـب  يداـیرف  هـمهمه و  يادـص  مدیــسر ، هـک  مالــسلاهیلع ،
اپ ود  يور  رب  زیخمین  ریـش  دـننام  يو  دراد . رارق  نانآ  طسو  رد  زین  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  دـناهدز و  هقلح  مه  درگ  میاـههدازردارب 

. مدوب هدینشن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مردارب  زا  زج  ار  شدننام  هک  دومرف  داریا  ياهبطخ  تسخن  تسا . هدومن  نخـس  هب  عورـش  هتـسشن و 
بطاخم ار  شیوخ  ناردارب  اههدازومع و  اههدازردارب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رب  دورد  دنوادخ و  يانث  دمح و  زا  سپ 

مردارب باحصا  هک  دینادب  دومرف : مییوت . نامرف  هب  شوگ  ام  تسوت و  اب  ام  رایتخا  دنتفگ : اهنآ  درک ؟ دیهاوخ  هچ  ادرف  دومرف : هداد و  رارق 
دیوش و مدقشیپ  تداهش  رد  دیاب  امش  ادرف  دراد . رارق  يو  دوخ  لها  شود  رب  هشیمه  درم  نیگنـس  راب  هدوب و  هبیرغ  هناگیب و  ام  هب  تبـسن 

ریـشمش برـض  اب  ار  گرم  هدنکفا و  شیپ  ار  دوخ  نارای  مشاهینب  دـنیوگب : مدرم  ادابم  دـنریگب ؛ تقبـس  دربن  رد  امـش  رب  نانآ  دـیراذگن 
، دیـسر اجنیا  هب  مالـسلاهیلع  ساـبع  مردارب  نخـس  نوچ  هحفـص 208 ] : ] دـیوگیم مالـسلااهیلع  بنیز  دـندرکیم . عفد  دوـخ  زا  نارگید ،

ترـضح دوب . میهاوخ  وـت  ناـمرف  رد  اـم  و  درک ، میهاوـخ  نینچ  هک  هتبلا  دـندز : داـیرف  هدیـشک و  ماـین  زا  ار  دوـخ  ياهریـشمش  مشاـهینب 
ات دوب و  لوغـشم  مالـسلاهیلع  ینیـسح  مایخ  ینابهگن  يرادـساپ و  هب  بش  نآ  یـصاخ ، تماهـش  لالج و  اب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
ار نانآ  هب  هلمح  نوخیبش و  تردق  اهنت  هن  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ریـشمش  قرب  سرت  زا  نمـشد  تفرن و  باوخ  هب  ياهظحل  حبص 
مه مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  یلو  دوب ، هدـمآ  درگ  مصخ  يودرا  رد  رگـشل  زا  ییایرد  دـنچ  ره  يرآ ، تفرن . زین  باوخ  هب  هکلب  تفاین 
هب مشاهینب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  ناراـی  هک  بش ، نآ  رد  دوب و  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  يهدرورپتسد  تعاجـش و  يهشیب  ریش 
اب بسا  رب  راوس  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  دـندوب ، دوجـس  عوکر و  نآرق و  توـالت  لوغـشم  هتخادرپ و  تاجاحلایـضاق  اـب  تاـجانم 
هب هدوسآ  يرطاخ  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مرح  نانز  ناکدوک و  هجیتن  رد  دوب ، لوغـشم  نانآ  زا  تظاـفح  هب  هتخآ  ریـشمش 

[ . 235 . ] دنتفر باوخ 

مشاهینب رمق  اب  نیق  نب  ریهز  تاقالم 

هراشا

ولج نمشد  ات  دوب  بقارم  درکیم و  ینابهگن  تشگیم و  مایخ  فارطا  بسا  رب  راوس  اروشاع  زور  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
: درک ضرع  دمآ و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  دزن  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  يافواب  نارای  زا  یکی  نیق ، نب  ریهز  ماگنه  نیا  رد  دـیاین .

مایخ دیدیم  هک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مزادـنیب . مالـسلاهیلع ، یلع  تردـپ ، نخـس  دای  هب  ار  وت  ات  ماهدـمآ  تقو  نیا  رد 
، يدرب ار  مردـپ  مان  نوچ  یلو  تسین ، نخـس  لاجم  دومرف : هدـشن و  هدایپ  بسا  زا  تسا ، نمـشد  دـیدهت  رطخ  رد  مالـسلامهیلع  تیبلـها 

مالسلااهیلع نینبلاما  تردام  اب  تساوخیم  هک  یماگنه  تردپ  تفگ : ریهز  مونـشیم . هراوس  نم  هک  وگب  مرذگب ، شراتفگ  زا  مناوتیمن 
ایند هب  وا  زا  یعاجـش  دنزرف  مهاوخیم  اریز  نک ، ادیپ  میارب  عاجـش  نادناخ  زا  یعاجـش  نز  دوب : هدومرف  لیقع  شردارب  هب  دـنک ، جاودزا 

يزور نینچ  يارب  ار  وت  تردـپ  سابع ، يا  نیاربانب ، دـشاب . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  شردارب  يارب  راکادـف  يرگراـثیا  یماـح و  دـیایب و 
شوج هب  نخس  نیا  ندینش  اب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تریغ  ینک ! یهاتوک  هحفص 209 ]  ] ادابم تسا ، هتساوخ  اروشاع ) )

!؟ یهدـب تأرج  نم  هب  یهاوخیم  راتفگ  نیا  اب  ایآ  ریهز ! يا  دومرف : دـیدرگ و  عطق  باکر  يهمـست  هک  دز  باـکر  رد  اـپ  ناـنچ  دـمآ و 
هب طق .» هتیأر  ام  ائیـش  کتیرأل  هللا  و  : » دومن مهاوخن  یهاتوک  وا  میرح  زا  تیامح  رد  هتـشادنرب و  مردارب  زا  تسد  زگره  ادخ ، هب  دنگوس 
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سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هاگنآ  یـشاب . هدیدن  ار  شریظن  زگره  هک  مهد  ناشن  وت  هب  منک و  زاربا  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  يراکادف  مسق  ادخ 
نانامرهق زا  رفن  دص  هکنیا  ات  تسا ، هداتفا  رازین  رد  هک  تسا  یشتآ  شریشمش ، ییوگ  هک  نادنچ  درک ، هلمح  نمشد  فرط  هب  مالسلاهیلع 

وا تسد  زا  ار  درام  دنلب  يهزین  هدرک و  نت  هب  نت  یگنج  نمشد ، لیدبیب  نامرهق  یبلغت ، فیدص  نب  درام  اب  هلمج ، زا  تشک . ار  نمـشد 
«. منک لصاو  منهج  هب  ار  وت  تدوخ ، يهزین  اب  هک  مراد  دـیما  ادـخ  هاگرد  زا  درام ، يا  : » دز داـیرف  داد و  یتخـس  ناـکت  ار  هزین  دروآرد و 
هب نمـشد  زا  یعمج  هکنیا  اب  سپـس  تخادنا . نیمز  هب  ار  دوخ  درام  دش و  برطـضم  بسا  درب ، ورف  درام  بسا  رمک  رد  ار  هزین  نآ  هاگنآ 
هب دـش و  هدـیرب  وا  شوگ  اـت  شوگ  هجیتن ، رد  دروآ و  دورف  دراـم  يولگ  رب  ار  هزین  مد  ناـمه  مالـسلاهیلع  ساـبع  دـندمآ ، دراـم  کـمک 
نآ مزر  ناتساد  . ) دندش هتشک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تسد  هب  زین  رگید  یعمج  دیدش  يریگرد  نیا  رد  و  دیسر ، تکاله 

ترـضح میدروآ .) لیـصفت  هب  مالـسلاهیلع ،» مشاهینب  رمق  تلیـضف  يایرد  زا  ییاههولج   » لصف لبق ، شخب  رد  البق  ار ، درام  اب  ترـضح 
نآ رد  ترـضح  نآ  حـیاصن  یلو  دـیناسرت ، دـب  تبقاع  زا  درک و  هظعوم  ار  اهنآ  تفاتـش ، نمـشد  يوس  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا 

. درکن رثا  نالدروک 

رگمتس موق  نآ  اب  لضفلاوبا  جاجتحا 

یک قح  اب  گنج  تقیقح  رد  تسادـخ  تآرم  موق -  يا  نیـسح -  نیاـک  یلع  ساـبع  درک  تحیـصن  سب  یلج  زاوآ  هب  سپ  ار  ناـیفوک 
دوب نامهم  رب  مارکا  قح ، ضرف  دوب  نآرق  امنهر  ار  امـش  رگ  دـینک  تربع  ناشموق  ایبنا و  دـینک ز  تجح  رب  شوگ  منامز  کـی  تساور !؟
دـش ادخ  اب  دیاشنیم  ور !؟ هچ  زا  ملاع  يالوم  اب  گنج  هحفـص 210 ]  ] وا تسالوم  اوس  ام  مامت  رب  وا  تسا  یبرقلاوذ  هک  ینامهم  هصاـخ 

هک رهظم  نیا  هصاخ  تسا  تیآ  ار  قح  وفع  قح ، رهظم  شیوخ  راتفر  زا  دیهاوخ  ترذـعم  شیوخ  راک  زا  دـینک  يو  يوس  هبوت  وجگنج !
نیک ار ز  شناروای  ناوج  ریپ و  زا  دیدرک  نوخ  قرغ  وا  يوس  رب  وس  راهچ  زا  دـیتخات  وا  يور  رب  ار  بآ  دـیتسب  هچ  رگ  تسا  تمحر  رهب 

رب رفک  زا  دـینک  ور  همه  نایـصع  نیز  دـیرآ  رگ  هبوت  یگریت  ملظ و  ناـیغط و  همه  نیو  یگریخ  لـهج و  رفک و  نیا  همه  اـب  نانمـشد  يا 
ظعو و نیا  فطل  هار  زا  امـش  رب  دنلب  زاوآ  هب  متفگ  یمه  نم  منم  شوفع  تمحر و  باب  هکناز  منماض  ار  امـش  وا  وفع  هب  نم  همه ، نامیا 

ارم رگ  ماهدومیپ  انف  يارحـص  هار  ماهداز  ردیح  هک  مدـیناد  هلمج  میپ  مکحم  ناج  لذـب  رد  قح  رهب  مین  نادرگور  گنج  زا  نم  هنرو  دـنپ 
دنپ ظعو و  زا  مامت  ار  تجح  درک  دنلب  تسپ و  بحاص  ادعا ، رب  نوچ  تسکـش  قح  تسد  هب  نیک  زا  دیاهداد  تسد  زورما  شود  دـتفا ز 

: دومرف داشگرب  ینابز  قطنم  نیا  ریغ  دادن ، سک  یباوج  ار  شفرح  هک  نوچ  اههنیک  یهورگ  رب  دش  لعتـشم  اههنیـس  ردنا  دنب  اهسفن  دش 
رد وا  لاسدرخ  ناکدوک  هک  دـیهدب  مالـسلااهیلع  تسا  ارهز  شزیزع  مام  يهیرهم  هک  بآ  نیا  زا  يردـق  سپ  دـینکیمن ، مه  ار  راک  نیا 

، هدش هدایپ  بسا  زا  هتفر ، يرانک  هب  یخرب  و  تکاس ، ياهراپ  و  نایرگ ، نانآ  زا  یضعب  نخـس ، نیا  زا  دنوشن . كاله  نازوس  باتفآ  نایم 
یتروص رد  دنتفگ : هتسهآ  هدمآ  رگشل  نارس  زا  رفن  کی  رمش و  عقوم  نیا  رد  دندیرابیم . هدید  زا  کشا  هناباتیب  هتخیر و  رـس  رب  كاخ 

رد دریگارف و  بآ  ار  ناهج  مامت  رگا  الا  دـیامن و  تعیب  دـیزی  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تردارب  هک  تفرگ  یهاوخ  هجیتن  راتفگ  نیا  زا 
تیفیک تشگرب و  اههمیخ  يوس  هب  تفشآرب و  تخس  نانخـس  نیا  عامتـسا  زا  راوگرزب  نآ  داد . میهاوخن  امـش  هب  بآ  دشاب ، ام  فرـصت 
ندینش زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تشاد . ضورعم  ردارب  هاگـشیپ  هب  ار  یقـش  ود  نآ  تاراهظا  ربخیب و  ادخ  زا  مدرم  نآ  لاح 

مالسلاهیلع سابع  هحفـص 211 ] . ] دـیدرگ هدرـسفا  نوزحم و  هایـسور ، ناگـس  نآ  و  تنایخ ، بتکم  نادرگاش  نآ  نارودزم ، نآ  تاملک 
هک دندزیم  دایرف  دنتفگیم و  ازـسان  هدرک  وهایه  رگـشل  دیرابیم . کشا  وا  نیب  قح  ناگدید  زا  تدش  هب  دوب و  هداتـسیا  هنیـس  هب  تسد 

. دیـسریم شوگ  هب  ناکدوک  نانز و  شارخلد  ياههلان  نویـش و  يادـص  هاگهمیخ ، نایم  زا  میتخوس . باتفآ  رد  دـییآیمن  نادـیم  هب  ارچ 
رد مزیتسب . ناراکبان  نیا  اب  مور و  نادـیم  هب  هدـب  هزاجا  هدـمآ ، گنت  هب  ماهنیـس  نیـسح ، ای  ـالوم ، اـی  درک : ضرع  هک  دوب  اـجنیا  و  [ 236]
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، لافطا هک  دید  دش و  همیخ  نآ  لخاد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  دوب . بآ  ياهکشم  صوصخم  ياهمیخ  تسا : هدمآ  یتیاور 
رون يا  دومرف : اهنآ  هب  دوش ! هتساک  اهنآ  شطع  زا  ات  دنراذگیم  اهنآ  رب  ار  دوخ  ياهمکش  هتـشادرب و  ار  رادمن  یلو  یلاخ  ياهکـشم  نآ 

تشادرب و ار  دوخ  کشم  هزین و  دش و  بسا  رب  راوس  ماگنه  نیمه  رد  مروآیم . بآ  امـش  يارب  موریم و  نونکا  دـینک ، ربص  مناگدـید ،
مشاهینب رب  تبون  هک  نوچ  دیوگ : رین ، هب  صلختم  يزیربت ، مالـسالاۀجح  یقتدمحم  ازریم  دیدرگ . راپـسهر  همقلع  رهن  تارف و  يوس  هب 

زور هام  دیشروخ و  ثلاث  تحابص ، رد  نیتأشن  رد  ملع  يرادافو  رد  نیـسح  رادملع  رـس و  مرحم  دیـشر  سابع  گنج  زاس  تخاس  دیـسر 
هاش تصخر ز  ودـع  گنج  رد  تساوخ  اضر  تسد  اضق  مکح  رب  هداد  یـضترم  راگدای  تعاجـش ، رد  هایـس  بش  نوچ  نآ  میب  زا  مصخ 
ملد نابوخ  هش  يا  تسا  گنت  تفگ  راطفنا  يو  زا  دبای  رگـشل  راک  رازراک  رد  نوگن  ددرگ  ملع  نوچ  هاپـس  رادـملع  ياک  شهاش  تفگ 
ریزگ تراک  نیز  تسین  نوچ  هش  تفگ  ار !؟ ریش  دیاب  ریجنز  یک  هب  ات  ار  ریگلد  نم  ناهرب  سفق  نیز  ملکـشم  سپ  نیا  زا  دشاب  یگدنز 

سنا و ریما  يا  اعمـس  تفگ : بل  کشخ  ناگدرـسفا  نیا  رهب  بلط  نک  یبآ  راذـگب و ، نیک  گـنج و  ریگ ! تسد  ار  ناـگداتفا  اـپ  نیا ز 
تفرگ فک  رد  ياهعرج  اباحمیب  بآ  رد  ار  امیپداب  دنمـس  دز  باتـشاب  نازات  بآ  يوس  هب  دـش  ناج  هب  یبآ  يهرطق  دـشاب  هچ  رگ  ناج 

اب ادـخ  ریـش  يهداز  افو ! طرـش  یهز  نم  مشون !؟ بآ  یفطـصم  طبـس  همیخ  رد  بل  هنـشت  تفگـش  يا  تفگ  یمد  دـمآ  شیوخ  هب  نوچ 
هحفص 212]  ] باکر نوریب  دز  بآ  زا  بل  کشخ  بآ  کشم 

تارف لاغشا 

نابهگن نآ  ياههاربآ  مامت  رب  دـندرک و  لاغـشا  ار  تارف  دنتـشاد ، دوخ  اب  اـجکی  ار  نیمز  يور  ياهیدـیلپ  ییوگ  هک  راـکتیانج  هورگ  نآ 
یلص مرکا  لوسر  نادناخ  هب  نآ  بآ  زا  ياهرطق  ات  دنریگ  شیوخ  لماک  لرتنک  رد  ار  هناخدور  لحاس  هک  دنتشاد  روتسد  نانآ  دنتشاذگ .

ناشیا يور  رب  ار  بآ  ماما ، تداهـش  زا  لـبق  زور  هس  دـنیوگیم : ناـخروم  دـسرن . دنتـسه ، ادـخ  قلخ  نیرتهب  هک  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا 
رس شطعلا »  » گناب هک  دینشیم  ار  دوخ  ناکدوک  كانزوس  يادص  هک  دوب  نیمه  ترضح ، ياهتبیـصم  نیرتگرزب  زا  یکی  [ 237 . ] دنتسب

يهدیکـشخ ياهبل  كانلوه  يهنحـص  ندید  زا  دشیم و  هدرـشف  مه  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  بلق  نانآ  يهلان  ندینـش  زا  دندوب . هداد 
ار زیمآهعجاف  يهنحص  نیا  يدنجلا » رونا  . » دیزرلیم ترـضح  نآ  لد  ناشناردام ، ياهریـش  ندش  کشخ  نانآ و  يهدیرپ  گنر  لافطا و 
، دنامب هنشت  ریش  هک  تسا  ملظ  ردق  هچ  دنتـسه . بل  هنـشت  توبن  نادناخ  نکیل  دندنمهرهب ، بآ  زا  هدنرد  ناگرگ  : » دنکیم ریوصت  نینچ 
!؟ تسا اجک  یسردایرف  سپ  اراگدرورپ ، دنیرگیم . ارحص  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  لافطا  راوتسا !؟ شیاضعا  تسا و  ملاس  هکیلاح  رد 

کی چیه  دنتـشاذگ . اپ  ریز  ار  اهفرع  اهـشزرا و  یمامت  دندش و  رکنم  ار  دوخ  تیناسنا  سپ  دوب ، هتفرگ  نانآ  زا  ار  تورم  محر و  دنوادخ 
. دـننادیم ربارب  کیرـش و  نآ  رد  رما  نیا  رد  زین  ار  مدرم  يهمه  ددرگ و  عنم  ناکدوک  نانز و  رب  بآ  دـنهدیمن  هزاجا  نایدا  عیارـش و  زا 

یتیمها مالسا  تاروتسد  هب  يوما  هاپس  یلو  تسا ؛ هتسناد  یناسنا  ره  یعیبط  قح  ار  نآ  هدرک و  دیکأت  ار  بلطم  نیا  مه  یمالـسا  تعیرش 
يور يدرمان ! يدیلپ و  نیا  زا  شوخرـس  سوا ،» نب  رجاهم   » مان هب  ناگدشخسم ، زا  یکی  تسب . توبن  یحو و  نادـناخ  رب  ار  بآ  دادـن و 

یگدـنز يهمـشچرس  نوـچ  هـک  ینیبیم  ار  بآ  اـیآ  نیـسح ، يا  تـفگ : دـنلب  يادـص  اـب  هدرک و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هـب 
هک ناـسنآ  زین ، جاـجحلا » نب  ورمع  ...! » یهد ناـج  شراـنک  رد  هکنیا  اـت  دیـشچ  یهاوخن  ار  نآ  زا  ياهرطق  مسق ، ادـخ  هب  دـشخردیم ؟

ناـیاپراهچ و ناگـس ، هک  تسا  تارف  نیا  نیـسح ، يا  دز : داـیرف  دـیود و  یلاحـشوخ  اـب  دـشاب ! هتفاـی  تسد  یتنکم  اـی  یتمینغ  هب  ییوگ 
هلمج زا  درمناوجاـن ، نیا  هکنآ  تفگـش  و  دیـشون ! یهاوـخن  ياهعرج  نآ  زا  دـنگوس ، ادـخ  هـب  دنـشونیم . نآ  زا  هحفـص 213 ]  ] اهزارگ

مان هب  هفوک ، شابوا  زا  رگید  یکی  دندوب ! هدش  هفوک  هب  ناشیا  ندـمآ  راتـساوخ  هتـشون و  همان  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  دوب  یناسک 
يا : » تفگ دنک ، ادیپ  تسد  هفوک  توغاط  زیاوج  هب  بیترت  نیدب  دنونشب و  دایزنبا  ناسوساج  هک  ییادص  اب  يدزا ،» نصحلا  نب  هللادبع  »

! يریمب یگنشت  زا  هکنآ  ات  دیشون ، یهاوخن  ياهرطق  نآ  زا  مسق  ادخ  هب  يرگنیم ؟ تسا  نامـسآ  تیفافـش  هب  هک  بآ  نیا  هب  ایآ  نیـسح ،
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نیا زرماین .»! ار  يو  زگره  ناریمب و  یگنشت  اب  ار  وا  اراگدرورپ ، : » درک نیرفن  ار  وا  درب و  نامسآ  يوس  هب  تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
[238 . ] دندرک طوقـس  تسین  نآ  زا  يزیرگ  هار  هک  ناهانگ  تایانج و  كانلوه  يهرد  رد  ات  دنتفر  شیپ  یهابت  رد  نانچمه  ناگدشخسم 

.

همقلع رهن 

نفدـم دهـشم و  رانک  زا  تارف ، زا  ییادـج  زا  سپ  رهن  نیا  دوشیم . ادـج  دریگیم و  همـشچرس  تارف  طش  زا  هک  تسا  يرهن  همقلع ، رهن 
ياهداج تمس  هب  سپس  و  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  سدقم  مرح  فرط  هب  اجنآ  زا  دنکیم و  روبع  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  كرابم 
ریظنیب تغل  ملع  عوضوم  رد  افاصنا  هک  ۀـغللا -  نتم  مجعم  باـتک  رد  دـباییم . ناـیرج  دوریم  مالـسلاهیلع  دیهـش  رح  ربق  بناـج  هب  هک 

یناعم زا  یکی  دـسیونیم : قبن »  » تغل لیذ  رد  سپـس  تسا . هقبن  همقلع ، يهملک  یناعم  زا  یکی  دراـگنیم : مقلع »  » يهداـم لـیذ  تسا - 
نآ يهویم  ردـس و  تخرد  ینعم  هب  همقلع  يهژاو  هک  دـیآیم  تسد  هب  قوف  فـیرعت  زا  تسا . نآ  يهوـیم  ردـس و  تخرد  قـبن ، يهملک 

دوجو يردـس  تخرد  همقلع ، رهن  رانک  رد  هک  دوشیم  مولعم  تشاگن ، میهاوخ  لیذ  رد  هک  یتیاور  زین  و  قوف ، تاکن  هب  هجوت  اـب  تسا .
، دناوخ میهاوخ  لیذ  تیاور  هحفص 214 ]  ] رد هکنانچ  مه ، رهن  نیا  رانک  رد  دیوگیم و  همقلع  ردس  تخرد  هب  برع  نوچ  تسا . هتـشاد 

هدوب هدـش  سرغ  نآ  یکیدزن ) رد  اـی   ) راـنک رد  ردـس  تخرد  هک  يرهن  نآ  ینعی ، دـناهتفگ ؛ همقلع  ار  رهن  نیا  اذـل  هدوـب ، ردـس  تخرد 
تخرد درادن ) ياهلصاف  نادنچ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ربق  ات  هک   ) مالسلاهیلع نیسح  ماما  ربق  یکیدزن  رد  دیوگیم  هک  یتیاور  تسا .

لقن يزار  يهریغم  نب  ییحی  زا  ثیدح  نایوار  رکذ  اب  یلاما  باتک  رد  یسوط  خیـش  [ 239 : ] تسا حرش  نیدب  تسا  هتـشاد  دوجو  يردس 
هب عجار  صخـش  نآ  زا  هللادبع  نب  ریرج  تشگ . دراو  وا  رب  قارع  لها  زا  یـصخش  هک  مدوب  دیمحلادبع  نب  ریرج  دزن  تفگ : هک  دـنکیم 

نیسح ماما  سدقم  ربق  ات  داد  روتـسد  دیـشرلانوراه  هکنیا  رگم  مدشن  جراخ  قارع  زا  نم  تفگ : شباوج  رد  يو  دش ، ایوج  قارع  عاضوا 
نیا ندینـش  زا  سپ  هللادبع  نب  ریرج  دندومن . عطق  دوب  اجنآ  رد  هک  يردس  تخرد  نآ  ات  درک  رما  دندرک و  رایـش  مخـش و  ار  مالـسلاهیلع 

ربمایپ زا  یثیدـح  ردـس ، تخرد  ندرک  عطق  باـب  رد  ینعی  هراـب ، نیا  رد  دوزفا : و  ربکا ! هللا  تفگ : درک و  دـنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  عوضوم 
هک ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  ینعی  ةردسلا .»! عطاق  هللا  نعل  : » هدومرف هبترم  هس  هک  هدیـسر  ام  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مظعا 

دیـشرلانوراه ترـضح ، دوصقم  هک  میمهفیم  نونکا  و  میتشادن ، یعالطا  ثیدح  نیا  يانعم  زا  ام  یلو  دیامن ! عطق  ار  ردـس  تخرد  نیا 
ربق نیا  راثآ  زا  يرثا  مدرم  دـهد و  رییغت  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  سدـقم  دـقرم  اـت  تسا  هدرک  عطق  ار  تخرد  نیا  هک  هدوب 

. دنورن راوگرزب  نآ  ترایز  هب  هجیتن  رد  دنرواین و  تسد  هب  ار  فیرش 

نادیم رد  سابع  ترضح  مشاهینب  رمق 

میظعلا لبجلاک  زرب  زاربلل  سابعلا  هاخأ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  زاجأ  املف  : » دناهدرک تیاور  نآ  ریغ  نازحألا و  جیهم  بئاصملا و  ضایر  رد 
هب برحلا .» حافکلا و  نادـیم  یف  برـضلا  نعطلا و  یلع  اروسج  ناک  اماغرـض و  الطب  امامه و  اـسراف  ناـک  هنـأل  میـسجلا  دوطلاـک  هبلق  و 

، ایادخ درک : ضرع  دومن و  نامسآ  هحفص 215 ]  ] هب ور  ردارب ، اب  عادو  ماگنه  مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترضح  تادابعلا :» ریـسکا   » تیاور
ماما یناشیپ  سپس  میامن . بآ  زا  رپ  ماکهنشت ، ناکدوک  نیا  يارب  ار  کشم  نیا  منک و  افو  مرح ) مایخ  هب  یناسربآ   ) ماهدعو هب  مهاوخیم 

درک و هلمح  اهنآ  هب  دـندوب ، تارف  بآ  نابهگن  رفن  رازه  هد  اـی  رازه  راـهچ  درک . تکرح  تارف  يوس  هب  دیـسوب و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
یلو دناسرب ، بآ  هب  ار  دوخ  وا  دنراذگن  ات  دندرک  هلمح  هب  راب  شـش  نانمـشد  دیناسر . بآ  هب  ار  دوخ  اهنآ  زا  رفن  داتـشه  نتـشک  زا  سپ 
ناهد راـنک  تشادرب و  بآ  زا  یفک  دـش ، هک  بآ  دراو  دـیناسر . بآ  هب  ار  دوخ  تخاـس و  دراو  اـهنآ  رب  نیگنـس  یتابرـض  ترـضح  نآ 
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، مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  شردارب ، يهنـشت  بل  دای  هب  هک  دماشایب  دوخ  تساوخ  تشادرب و  بآ  زا  یفک  سپـس  دـماشایب ، ات  درب  شبـسا 
. تخاس بآ  رپ  ار  کشم  تخیر و  فک  زا  ار  بآ  داتفا .

ردپ تیصو  دای  هب 

( شیوـخ تداهـش  بـش   ) ترجه زا  مـلهچ  لاـس  ناـضمر  بش 21  رد  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  ترـضح  دـناهدرک : لـقن  یـضعب 
ممشچ وت  يهلیـسو  هب  تمایق  زور  رد  يدوز  هب  مرـسپ ، دومرف : دینابـسچ و  هنیـس  هب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

«، ناشطع نیـسحلا  كوخأ  ءاملا و  برـشت  نأ  كایا  ۀعرـشملا ، تلخد  ءاروشاع و  موی  ناـک  اذا  يدـلو ، : » دوزفا هاـگنآ  ددرگیم . نشور 
[ . 240 . ] تسا هنـشت  تردارب  هکیلاح  رد  یماشایب  بآ  اداـبم  يدـش ، دراو  بآ  يهعیرـش  رب  دیـسرارف و  اروشاـع  زور  هک  یماـگنه  مرـسپ 

و ینوه ! نیـسحلا  دـعب  نم  سفن ، ای  تفگ : شیوخ  سفن  هب  باـطخ  دـیماشاین و  بآ  دوخ  یلو  درک ، بآ  زا  رپ  ار  کـشم  ساـبع  يرآ ،
يا ینعی : نیقیلا  قداص  لاعف  ینید و ال  لاعف  اذه  ام  تاهیه ! نیعملا !؟ دراب  نیبرشت  نونملا و  دراو  نیسحلا  اذه  ینوکت ! نأ  تنک  هدعب ال 

گرم رطخ  رد  تسا و  هنشت  بل  نیـسح  ینامب . هحفص 216 ]  ] یقاب وا  زا  دعب  دیابن  وت  و  درادن ، یـشزرا  وت  یگدنز  نیـسح  زا  دعب  سفن ،
لقن هب  و  دهدیمن ! ار  يراک  نینچ  يهزاجا  نم  نید  هک  ادخ  هب  دـنگوس  یماشایب !؟ کنخ  اراوگ و  بآ  یهاوخیم  وت  هاگنآ  دراد و  رارق 

يدیـس ءاملا و  قوذأ  هللاو ال  : » دـشاب هنـشت  مالـسلاهیلع  نیـسح  میاـقآ  هکیلاـح  رد  منزیمن ، بآ  هب  بل  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : یـضعب ،
تردارب دیوگیم : افص  افو و  قشع و  یلو  یگنجب ، بوخ  یناوتب  يریگب و  ورین  ات  ماشایب  بآ  دیوگیم : رگادوس  لقع  اناشطع .» نیسحلا 

تریغ دـش  شردارب  کشخ  بل  زا  شدای  هب  دـمآ  [ . 241 . ] دنشاب هنـشت  اهنآ  یـشونب و  بآ  وت  هنوگچ  دناهنـشت ، تردارب  ناگدیدرون  و 
غاب لگون  هک  نآ  تسا  هنـشت  يردارب !؟ دش  اجک  بآ !؟ لیم  وت  يراد  يردـیح  ناتـسلگ  بآ  هدروخن  اتفگ  شرت  نوخ  مشچ ز  ود  تارف 
بآ نآ  زا  دشون  هک  ات  تساوخیم  تفرگرب  بآ  زا  یفک  سپ  کشم و  درک  رپ  تسا  تورم  زا  رود  هک  بآ  نکم ز  رت  بل  تسا  توتف 
بآ هنشت ز  نابل  اب  دش  راوگشوخ  بآ  فک  تخیر ز  شیوخ  کشا  نوچ  مالسلاهیلع  نیـسح  يهنـشت  رگج  زا  شدای  هب  دمآ  راوگـشوخ 

ناـگرگ يهناـیم  رد  ریـش  کـی  یـضترم  لبـش  نآ  رب  هلمح  هلمج  دـندرک  راوـگرزب  نآ  شود  هـب  کـشم  شوـج و  رپ ز  لد  نوریب  ناور 
شود رب  تخاس و  بآ  زا  رپ  ار  کشم  راخ ! رازه  نیدنچ  هدیدن و  یـسک  لگ  کی  ریت  رازه  نیدـنچ  هدـیدن و  یـسک  نت  کی  رامـشیب !
رگشل يایرد  نآ  دش ، راوس  بسا  رب  درک و  رپ  ار  کشم  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هک  ینامز  دمآ . الاب  هعیرـش  لادوگ  زا  دنکفا و  تسار 

ندب نانچنآ  زادناریت  رازه  راهچ  دنداد . رارق  ریت  فده  ار  نیبیط  يهلالـس  نآ  دنتـسب و  وا  رب  ار  هار  نینهآ  يدـس  نوچ  دـندروآ و  موجه 
. دومنیم تشپراخ  تسوپ  نوچمه  يو  نت  رب  هرز  هک  دنداد  رارق  ریت  جامآ  ار  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق 

ناهبور نایم  رد  ریش 

هراشا

رب راوردیح  دیـشیدنین و  ادعا  ترثک  هحفـص 217 ]  ] زا الـصا  دندوب ، هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  راوهریاد  نمـشد  ياهورین  هک  نیا  فصو  اب  اما 
قرزا نب  لفون  هاگان  هک  دـیناتلغیم ، كاله  كاخ  هب  ار  نالی  نادرگ و  دـینارپیم و  تسد  رـس و  یمه  درب . هلمح  راوخمدآ  ناگرگ  نآ 

. درک ادـج  نت  زا  ار  ترـضح  نآ  تسار  تسد  یـسبنس  لـیفط  نب  میکح  تنواـعم  هـب  تخاـتب و  یلخن  تـشپ  زا  ینهج  ءاـقرو  نـب  دـیزی 
عفد یمه  ار  نمـشد  تفرگ و  پچ  تسد  هب  ار  غیت  دنکفا و  پچ  شود  هب  ار  کشم  درک و  يدلج  مالـسلاامهیلع  یـضترم  یلع  نیعلاةرق 

قداص ماـما  نع  ینید و  نع  ادـبأ  یماـحا  ینا  ینیمی  متعطق  نا  هللا  و  دـناوخیم : ار  رعـش  نیا  تخادـنایم و  تشکیم و  دزیم و  دومن و 
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تـسیرگ سابع  رکیپ  دـش ز  ادـج  تسار  تسد  وچ  نیمألا  دـحاولاب  اقدـصم  نیدـلاب  نانئاج  قدـص  ینب  نیمألا  رهاطلا  یبنلا  لـجن  نیقیلا 
البرک مولظم  يهدید  هب  ناهج  شیوربا  لاله  نوچ  یلع  دق  دـیمخ  شیوزاب  هتـسکش  زا  لوسر  تشپ  تسکـش  سابع  ردارب  لاح  هب  شرع 

ار ادخ  ریش  يهداز  نآ  پچ  تسد  دمآ و  نوریب  هلخن  تشپ  زا  هراب  رگید  لیفط  نب  میکح  دش  بنیز  بیصن  يریسا  تفگ  رهپس  دش  بش 
ماما هاگهمیخ  هب  ار  دوخ  دیاش  هک  دزیم  باکر  یپایپ  تفرگ و  نادـند  هب  ار  کشم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  درک . عطق  دـعاس  نایاپ  زا 

سفن ال اـی  تفگیم : دوخ  سفن  اـب  زین  تقو  نیا  رد  دـناهرب . یگنـشت  تمحز  زا  ار  لاـسدرخ  لاـفطا  نیا  دـناسرب و  مالـسلاهیلع  نیـسح 
رح بر  ای  مهلصأف  يراسی  مهیغبب  اوعطق  دق  راهطألا  تاداسلا و  ۀلمج  عم  راتخملادیس  یبنلا  عم  رابجلا  ۀمحرب  يرشبأ  رافکلا و  نم  یشخت 
رد رابج  دنوادخ  تمحر  تاقالم  هب  شاب  دنسرخ  داش و  هدم و  هار  دوخ  هب  همهاو  سرت و  رافک  يهلمح  موجه و  زا  سفن ، يا  ینعی : رانلا 

رابررش شتآ  هب  ار  ناشیا  نم ، راگدرورپ  يا  سپ  دندیرب ؛ ارم  پچ  تسد  رارشا  هورگ  نیا  راتخم . دمحا  راربا  دیس  راوگرزب  ربمغیپ  راوج 
. دیـسر تداهـش  يهجرد  هب  هک  دز  راوـگرزب  نآ  كراـبم  قرف  رب  نـینهآ  يدوـمع  رارـشا ، نارفاـک  نآ  زا  ینوـعلم  سپ  نـکفارد ! خزود 
رب ترسح  کشا  دید ، هتشغآ  نوخ  هب  هتشک و  تارف  رهن  رانک  ار  دوخ  رادافو  دیشر و  ردارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هحفص 218 ] ]

يامه تداعـس  جارعم  کیپ  يا  الا  دوب : تایبا  نیا  هب  منرتم  شلد  نابز  زوسناج ، تاظحل  نآ  رد  ییوگ  تخاس . يراج  كراـبم  راـسخر 
، نم زا  تشذگ  تسوت  تمه  تقو  هک  نک  یباتش  ریبدت  هار  نم  رب  هتسب  وس  ره  ریشمش ز  هداتفا  نم  تسد  زک  نونک  تداعـس  جوا  فرفر 
ربصیب و یگنـشت  زوس  تسا ز  بآ  رهب  زا  رظتنم  هنیکـس  ردارب  دزن  افو  زا  مناسر  رگـشل  هوبنا  نیا  زا  نک  مصـالخ  تسوت  تمدـخ  ناـمز 

نوریب رگـشل  هوبنا  زا  هک  دیما  نادب  دناریم ، ار  بسا  یمه  باکر  اب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  دوب ، ملاس  کشم  هک  ینامز  ات  تسا  بات 
ینوعلم زین  و  دش ؛ دراو  شکرابم  يهنیـس  رب  يرگید  ناکیپ  و  تخیر ، نیمز  يور  رب  نآ  بآ  دـمآ و  کشم  رب  يریت  هاگان  هکنآ  ات  دـیآ .

دوب اجنیا  رد  داتفا ، نیمز  يور  رب  بسا  يور  زا  ترـضح  نآ  دروآ و  دورف  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  قرف  رب  يدومع  مرادینب  يهلیبق  زا 
ترـضح اجنآ ، رد  دـش و  رـضاح  وا  رـس  رب  بقاث  باهـش  نوچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  كاخأ . كردأ  هاـخأ  اـی  دـش : دـنلب  شاهلاـن  هک 

هراظن یمه  ار  هراپ  هراپ  ندب  نآ  دیدب . هدش  عطق  تسد  ود  ره  هتشغآ و  نوخ  رد  هنـشت و  تارف  رانک  رد  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
هنیبـج یف  راـسکنالا  ناـب  و  يودـع .» یب  تمـش  یتـلیح و  تلق  يرهظ و  رـسکنا  نـآلا  : » دوـمرفیم تسیرگیم و  دـنلب  زاوآ  اـب  درکیم و 

هتجهم رورس  هایحم  یف  هتجهب و  لامج  وه  فیک ال و  هتمه و  یلاعب  ءاوللا  لماح  هتیبص و  یقاس  هلهأ و  لفاک  هنینح  نم  لابجلا  تدکناف 

ردارب نیلاب  رب  نیسح  ماما 

بیرغ نم  هک  زیخرب  هحفص 219 ]  ] نم ردارب  ناوج ، سابع  نم  رت  يهدید  ود  رون  يا  نم  رگشل  هانپ  تشپ و  يا  نم  رواد  هار  يهتـشک  يا 
یفطـصم لآ  يراوخمغ  نک  اههمیخ  هب  رذگ  زیخرب  نم  ردارب  ناوج ، سابع  مرادن  يردارب  وت  زا  ریغ  مراسگمغ  رای و  سنومیب و  مراز  و 

ار ز وت  تسد  یک  درک  یلتبم  وت  مغ  هب  ار  ام  درک ؟ اههچ  ام  هب  کلف  هک  يدید  نم  ردارب  ناوج ، سابع  نک  افو  نتـشیوخ  يهدعو  رب  نک 
، ناوج سابع  یناسر  نطو  يوس  هب  بنیز  ینامب  نم  دعب  وت  هک  دیاش  یناف  ناهج  نیا  رد  هک  متفگ  نم  ردارب  ناوج ، سابع  درک  ادـج  نت 

نکمم مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ندب  رب  هدراو  تاحارج  ترثک  زا  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  دیوگ : ۀبکاسلا  ۀـعمد  رد  نم  ردارب 
تعجارم همیخ  يوس  هب  رادغاد  لد  رابکـشا و  مشچ  اب  دراذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  ندب  اذل  دـهدب ، تکرح  دوخ  ياج  زا  ار  ندـب  نآ  دـشن 

يهتشر تسکش و  نم  تشپ  نونکا  دومرف : و  [ 242  ] دش دنلب  شاهلان  ترضح  دیسرپ . ومع  لاح  زا  دمآ و  شیپ  مالسلاهیلع  هنیکـس  دومن .
موق رـش  اـی  متیدـعت  درک : تئارق  ار  راعـشا  نیا  و  درک ، تتامـش  نم  رب  دـش و  هریچ  نم  رب  رگید  نمـشد  دیـشاپ و  مه  زا  ماهراـچ  ریبدـت و 

امأ مکنود  یما  ءارهزلا  تناک  امأ  ددـسملا  یبنلا  لسن  نم  نحن  امأ  انب  مکاصوأ  لسرلا  ریخ  ناک  اـمأ  دـمحم  یبنلا  نید  متفلاـخ  مکیغبب و 
، دوخ نایغط  تهج  هب  مدرم ، نیرتدب  يا  ینعی  [ 243  ] دقوت ران  رح  اوقالت  فوسف  متینج  دق  امب  متیزخأ  متنعل و  دمحأ  ۀیربلا  ریخ  یم  ناک 
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ناـیملاع دـنوادخ  لوسر  نیرتهب  رگم  دـیدرک . تفلاـخم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نییآ  اـب  دـیدومن و  متـس  ملظ و  اـم  هب 
دنمجرا هحفـص 220 ]  ] ربمغیپ لسن  زا  ام  رگم  تسا ؟ هدومنن  هیـصوت  امـش  هب  ار  ام  يرای  یتسود و  موزل  هدرکن و  امـش  هب  ار  اـم  شراـفس 

لها نیرتهب  راتخم  دمحا  رگم  امـش ؟ ردام  هن  تسا ، نم  ردام  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  هک  دینادیمن  رگم  میتسین ؟ امـش  ددسم  دـیؤم و 
شتآ ترارح  راـتفرگ  هک  دـشاب  دوز  و  دـیدش ، راـکنایز  راوـخ و  هدـش و  رود  لاـعتم  يادـخ  تمحر  زا  اـهراک ، نیا  اـب  دوـبن ؟ راـگزور 

يو نیلاب  هب  قح  زابهش  وچ  ار  دوخ  دیناسر  دیوگ : نوزحم ، هب  صلختم  یتشر ، اضرالم  نیرکاذلارخف  تشگ . دیهاوخ  منهج  يهتخورفارب 
رگد ارم  ياون  اناج  شوگ  هدب  ارم !؟ ياول  يدرک  هچ  ردارب  شرس  زغم  وچ  ناشیرپ ، کبشم ، شرب  رد  ناج  دننام  دید  ینت  قمر  یمین  دید 

وت لامج  یب  ارم  دیماان  ماهتشگ  يُدب ؛ مدیما  دیهش ! یتشگ  هنشت  بل  اقس و ، وت  دش  غاز  زا  رپ  نشلگ  تفر و  ملگ  دش  قاط  متقاط  تمغ  زا 
مرح رد  هلان  دیسر  اضیا : هل  و  ازج !؟ زور  فوخ  رگم  شدوبن  ادج ؟ نت  زا  وت  تسد  هدومنب  هک  هام  رهم و  ارم  يا  فسخنم  هدش  هایس  ملاع 

تتماق يادف  یپ  مدمآ ز  تفگب  یط  دومن  مدـق  کی  هب  یح  ریما  نآ  دینـش  مرطـضم  لاح  هب  رگن  مرب  رد  وت  ایب  یخا  مرتحم  هاش  شوگ  هب 
مساق هن  نم  ناتسلگ  یهت ز  نم  نالبلب  مامت  می  تشد و  خرس  دومن  ياهلال ، وچمه  کشا  ياهلاه ز  دناشف  خر  هب  ياهلان  دیشک  لد  موش ز 

رد هنیکـس  ملع  نیا  ریگ  تسد  هب  نامز  کی  زیخ  ياج  ناهن ز  لد  هب  ارم  تمغ  ناپط  نوخ  هب  يدش  مه  وت  مرفعج  هن  ربکا و  هن  نم  ناوج 
نوخ كاخ و  هب  دش  وچ  نزو : نیمه  هب  ینعم و  نیمه  رد  اضیأ ، هل  مروآ و  يور  همیخ  هب  وت  لامجیب  هنوگچ  وت  لاصو  مغ  ارم  وت  لایخ 

یملاع هتشگ  هایس  ارم  وت  غاد  یخا ز  رگج  زا  هلان  دیشک  رمک  رب  تسد  تفرگ  یمتام  دیهش  هش  مغ  رب  زاب  دیسر  یمـشاه  هام  لامج  ناپط 
همیخ هب  ناکدوک  ماـمت  نیبب  هحفـص 221 ]  ] یمدـمه راـسگمغ و  هن  سنوم و  هن  ارم  رگد  نونک  نم  بیرغ  مدـش  نوخ  رحب  قیرغ  ییوـت 
ردنا بل ، هب  شناج  دید  دمآ  اقس  رب  ردنا  نوچ  هنشت  بل  هش  دیوگ : اضیأ  یمرحم  همیخ  هب  دبن  [ 244  ] بت رپ ز  ناوج  زج  هب  نانکشطعلا 

هک ار  شرادـملع  ورـس  دـق  تفرگب  گنت  دـمآ  یبوط  يهلخن  نانج  هب  شوشم  هک  ناغف  هآ و  نانچ  درک  وا ؛ یتسدیب  دـید  دـمآ  ایرد  بل 
هدش شرینم  يور  نوچ  دید  دمآ  يربک  رـشحم  الب ، تشد  نآ  ردناک  اپرب  تمایق  روش  وا  تماق  زا  درک  دمآ  اربغ  يهصرع  فط  هب  لزلزت 

: تفگ دمآ  ایند  ریـس ز  شلد  تفگ  اخا  او  شندب  زا  ادج  تسد  هتفوک و  رـس  زغم  دمآ  ادلی  بش  نوچ  شرظن  ردـنا  زور  نوگلگ  نوخ  زا 
رهب ترهاوخ  نانز  لیخ  نیا  بناج  ناس  هچ  وتیب  منک  ور  دـمآ  اـنعر  تماـق  نیا  هب  هک  تحارج  هچ  مخ  هدـش  نیب  مرمک  ردارب  ناـج  يا 
دوج يایرد  دهد  ناتسآ  رد  هب  شاهسوب  حبص  ره  باتفآک  دنوادخ ، ریش  لبش  سابع ، دیوگ : یسوط  رتخا  ارعشلا  داتسا  دمآ  ایهم  شیریسا 

هم رهم و  هب  ور  يار و  زا  رون  هک  نآ  مشاهینب ، هام  لالج  خرچ  دهد  نانج  رـصق  هب  شیوخ  رف  تلجخ ز  قاور  شک  لضفلاوبا ، لذـب ، و 
ماهدینشن یـسک  وا  ریغ  دوخ  ردارب  هر  ردنا  دهد  نامه  انمت ، درک  هک  یتجاح  ره  وا  باب  وک ز  نآ  ره  تسا و ، جئاوحلا  باب  دهد  نامـسآ 

ناوتان نت  دوش ز  ادج  شتسد  دهد  ناهد  رد  نابز  یگنشت  نیکـست  بآ  زک  شدیآ  مرـش  دیآ و  تارف  يوس  دهد  ناهج  رد  الب  هب  نت  هک 
هحفص  ] دهد ناور  بآ  بل  رد  ماک ، هنشت  ناج ، ناهج  رد  هک  يو  زج  هب  هدیدن  یسک  اقس  دهد  نارگ  زرگ  هب  تشپ  حمر و  هب  ولهپ  زاب  و 

[224

گرزب تبیصم 

هراشا

دعب هک  دنادیم  دیامن ، لمأت  مولظم  نیا  تداهش  نتفر و  نادیم  هب  یگنوگچ  رد  یکدنا  یـسک  رگا  هک  تسین  هدیـشوپ  تریـصب  بابرا  رب 
هک سب ، نیمه  باب  نیا  رد  و  تسا ، هدادـن  يور  مولظم  نیا  تبیـصم  زا  رتگرزب  یتبیـصم  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  شردارب  تبیـصم  زا 
رد دوب ، ناگراچیب  هانپ  هک  مولظم ، نآ  يهراچ  تسکش و  تبیصم  نیا  زا  دوب ، مالسا  میظع  نکر  دوخ  هک  مالسلاهیلع ، نیـسح  ماما  تشپ 

ارهز يهمطاـف  مالـسلاهیلع و  یـضترم  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربـمغیپ  رگا  هک  ینکیم  ناـمگ  اـیآ  دـش . مک  هعقاو  نـیا 
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رد نوچ  هک  ياهدینشن  رگم  درک !؟ هیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هکنانچ  دندرکیمن ؛ هیرگ  دندوبیم  رـضاح  هعقاو  نیا  رد  مالـسلااهیلع 
هللا یلص  ادخ  ربمغیپ  هب  هنیدم  رد  تداهش  ربخ  دندرک و  دیهش  ار  وا  دندیرب و  ار  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  رفعج  تسد  ود  هتؤم ، گنج 

رفعج لثم  یلع  : » دومرف دش و  يراج  ترضح  ياهمشچ  زا  کشا  دش ، رادربخ  یهلا  تردق  هب  شدوخ  هکنیا  ای  دیسر ، ملـس  هلآ و  هیلع و 
هب ادص  ربخ  نیا  ندینش  زا  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترضح  زین  دنیرگب . اهمـشچ  دیاب  مالـسلاهیلع  رفعج  لثم  رب  ینعی : ۀیکابلا ،» کبیلف 
هک دندینـشیم  ای  دـندیدیم  رگا  سپ  دوب ؛ هدیـسرن  مالـسلاهیلع  رفعج  ندـب  رب  رتشیب  مخز  دون  هکنآ  لاح  تسیرگ ، درک و  دـنلب  هاـمعاو 

هزین ریشمش و  اب  هدرک ، عطق  ار  شتسد  ود  هکنیا  زا  دعب  هدرک و  دنلب  اههزینرس  هب  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ندب  ياهتشوگ 
رد هک  هنوگ  نامه  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترـضح  هک  تسا  مولعم  دندرکیم !؟ هچ  دـناهتخاس ، هراپ  هراپ  ار  شیاضعا  مامت  رجنخ  و 
زا هانیع  ةرقاو  هادلواو و  يهلان  زین  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تبیصم  رد  درک ، دنلب  هامعاو  هب  ار  دوخ  يادص  مالـسلاهیلع  رفعج  تبیـصم 
هب یتراشا  زین  درک  هیرگ  دـیاب  مالـسلاهیلع  رفعج  لثم  رب  دومرف : هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مالک  رد  دـیاش  دـشکیمرب و  لد 
ود مالسلاهیلع  رفعج  دننام  ار  وا  هچ  دوب ، هحفص 225 ]  ] دهاوخ رتگرزب  شتبیصم  هک  درک  هیرگ  دیاب  مالسلاهیلع  سابع  رب  هک  دشاب  نیمه 

سابع ترضح  تبیصم  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  راکشآ  یناهرب  مالسلاهیلع » نیسحلا  مویک  موی  و ال   » ثیدح و  دیرب . دنهاوخ  ار  شتـسد 
ياهتسد تزعاب و  ياهرس  رایـسب  هچ  هحئاوط  تعاط  اهب  قبـس  مادقا  مک  حامـسلل و  دیا  زع و  ماه  مک  هدوب : بیاصم  مظعا  زا  مالـسلاهیلع 

طق و ال سنی  مل  دومن . دوبان  كـاله و  ار  اـهنآ  اروشاـع  زور  يهمیظع  ثداوح  هک  تبحم  هار  رد  ورـشیپ  ياهمدـق  تواخـس و  دوجاـب و 
نآ یگزاـت  بجوـم  نآ  ندرک  داـی  دوـشیمن و  شوـمارف  تبیـصم  نیا  زگره  ینعی  هحداـف  رـشحلل  یـسالا  دـنزی  يروا  هددـجت  يرکذـلا 

شوـمارف تماـیق  زور  اـت  هک  تسا  هتخورفارب  ار  نآ  ناـنچ  تبیـصم  نیا  يهدـنزورفارب  تسا و  یـشومارف  عرف  يروآداـی  هـچ ، ددرگیمن .
نیا هچ ، البرک . يارحـص  ياهتبیـصم  رگم  دـنوشیم ، شومارف  یگمه  دنـشاب ، گرزب  دـنچ  ره  اهتبیـصم  ددرگیمن . شوماخ  دوشیمن و 
اهنآ يهدهاشم  زا  مالسلااهیلع  همطاف  دنزرف  یتسار ، هب  سپ  تسا . زجاع  نآ  ندینش  زا  شوگ  رـصاق و  شنتفگ  زا  نابز  هک  تسا  یبئاصم 
يوج شاپ  ات  رـس  هداتف ز  رـسکی  شربکایلع  رازلگ  تشگ  شناروای  نوخ  راوخنوخ ز  يارحـص  نانچناک  مد  نآ  رد  تشاد !؟ یتلاح  هچ 

زا تسد  تسد و  زا  ملع  روجهم  راز و  هداـتف  شرادـملع  يراـگن  وا  سورع  تسد  نوخ ، يراوخ ز  هب  مساـق  شاهدازردارب  هداـشگ  نوخ 
[245  ] دوب ياهدازردارب  اب  ردارب  دوب  ياهداتفا  نوخ  قرغ  اج ، ره  هب  رود  شرکیپ 

ماهداد بآ  يهدعو  هنیکس  هب 

هراشا

رادافو راوگرزب  نآ  دیسر و  دوخ  مولظم  ردارب  شعن  رس  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هک : تسا  هدروآ  دوخ  لتقم  رد  لضافا  زا  یکی 
ردارب رادـمخز  ندـب  تساوخ  هک  ینامز  یتلیح .» تلق  يرهظ و  رـسکنا  نآلا  هاسابع  او  هاخأ  او  : » دومرف تسیرگ و  دـید ، تلاـح  نآ  هب  ار 

وا رـس  يـالاب  رد  شراوگرزب  ردارب  دـید  درک و  زاـب  ار  دوخ  نیبقح  مشچ  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  دربب ، اـههمیخ  يوس  هب  ار  دوخ  راداـفو 
وت مهاوخیم  دومرف : يراد ؟ هدارا  هچ  ردارب ، يا  درک : ضرع  درادرب . نوخ  كاخ و  نایم  زا  ار  وا  ندب  دهاوخیم  هداتـسیا  هحفص 226 ] ]

نیسح ماما  ترـضح  ربن ! اههمیخ  يوس  هب  راذگب و  اج  نیمه  رد  ارم  هک  مهدیم  مسق  تدج  قح  هب  ار  وت  درک  ضرع  مربب . اههمیخ  هب  ار 
هداد بآ  يهدعو  هنیکس  ترتخد  هب  هکنآ  لوا  تهج ؛ دنچ  هب  درک : ضرع  مراذگب ؟ اجنیا  رد  ار  وت  رکیپ  ببس  هچ  هب  دومرف : مالـسلاهیلع 
هورگ نیا  نوچ  ماهدوب ، وت  رگـشل  رادرـس  رادـملع و  نم  هکنآ ، رگید  مشکیم . تلاجخ  يو  زا  مناسرب  بآ  وا  هب  متـسناوتن  نوچ  و  مدوب ،

، دهدب ریخ  يازج  دوخ  ردارب  بناج  زا  ار  وت  ادخ  دومرف : ترـضح  دوشیم . دایز  وت  رب  ناشیا  تراسج  تأرج و  دـننیبب  هتـشک  ارم  رارـشا 
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مالسلاهیلع سابع  ترضح  رس  يالاب  رد  ار  هیثرم  نیا  ترضح  یـضعب ، تیاور  هب  يدرک . يرای  ارم  دوخ  تامم  تایح و  لاح  رد  هک  اریز 
نم يارب  وت  نم ، نت  يهراـپ  هدـید و  رون  ياو  نم  راداـفو  ردارب  يا  قیثولا  نکرلاـک  تنک  دـق  یلف  یقیقـش  اـی  ینیع  رون  اـی  یخأ  دـناوخ :

يرای ار  شیوخ  ردارب  وت  نم ، ردپ  دنزرف  يا  قیحر  نم  اسأک  هللا  كاقس  یتح  كاخأ  تحصن  یبأ  نبا  ایأ  يدوب . راوتسا  ینوتس  نوچمه 
لک یلع  ینوع  تنک  ارینم  ارمق  ایأ  دومن . باریـس  تشهب  راوگـشوخ  بارـش  زا  راشرـس  ياهساک  اب  ار  وت  ادخ  هکنیا  ات  يدومن  ترـصن  و 
یف عمجنـس  ةایح  انل  بیطت  كدعبف ال  يدوب . روای  رای و  اهیگنت  اهیتخـس و  رد  ارم  وت  باتملاع ، هدنـشخرد و  هام  يا  قیـضملا  یف  بئاونلا 
درگ قح ) تمعن  تشهب  رد   ) ادرف ياههبـش  کش و  چـیهیب  دوب و  دـهاوخن  اراوگ  اـم  يارب  یگدـنز  وت  زا  دـعب  سپ ، قیقحلا  یلع  ةادـغلا 

یهلا هاگرد  هب  اهنت  ماهدیـشچ  هدید و  یتخـس ، یگنـشت و  زا  هچنآ ، زا  قیـضو  ءامظ  نم  هاقلأ  ام  يربص و  ياوکـش و  الأ هللا  دمآ . میهاوخ 
شکرابم ياههدید  زا  کشا  تارطق  هک  یلاح  رد  تشاذـگ و  اج  نامه  ار  شردارب  ندـب  سپـس  منکیم . ربص  وا  يارب  مربیم و  تیاکش 

يولج تساخرب و  ياـج  هحفـص 227 ]  ] زا دوخ  راوگرزب  ردپ  يهدهاشم  اب  مالـسلااهیلع  هنیکـس  ترـضح  تشگزاب . همیخ  هب  دوب  يراج 
دوخ ندمآ  رد  منیبیم  يراد ؟ يربخ  مالسلاهیلع  سابع  مراوگرزب  مع  زا  ایآ  نابرهم ، ردپ  يا  درک : ضرع  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  بسا 

لد ترارح  دروخ و  بآ  شدوخ  ایآ  دنکن ، افو  دوخ  يهدـعو  هب  هک  دوبن  نینچ  وا  تداع  دوب و  هداد  بآ  يهدـعو  نم  هب  وا  درک ، ریخأت 
ترـضح زوسلد  تاملک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ  تسا ؟ نانمـشد  رازراک  لوغـشم  ای  درک !؟ شومارف  ار  ام  دومن و  تکاـس  ار  دوخ 

وا حور  دش و  هتشک  مالسلاهیلع  سابع  تیومع  یمارگ ، رتخد  يا  دومرف : دش و  یلوتسم  ترضح  نآ  رب  هیرگ  دینش  ار  مالـسلاهیلع  هنیکس 
دومن و دـنلب  يراز  هلاـن و  هب  ادـص  دینـش  ار  زیگناتشحو  ربخ  نیا  مالـسلااهیلع  يربـک  بنیز  نوچ  دومن . زاورپ  تشهب  ياـهغاب  يوس  هب 

ترـضح ردارب . يا  وت  زا  دـعب  ام  ندـش  راتفرگ  نارای و  یمک  رب  ياو  كدـعب .» نم  هاتعیـض  او  هارـصان  ۀـلق  او  هاـسابع  او  هاـخأ  او  : » تفگ
زا دـعب  ام  تشپ  نتـسکش  ام و  يهراچ  ندـش  هدـیرب  رب  ياو  مالـسلاهیلع ، سابع  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  ام  ندـش  عیاض  رب  ياو  یلب ، دومرف :

ناشیا اب  زین  ترـضح  نآ  دـندومن و  دـنلب  يراوگوس  هحون و  يراز و  هیرگ و  هب  ادـص  مرح  لها  ناـنز  سپ  مالـسلاهیلع . ساـبع  تداـهش 
دنمرنه تماق ، دنلب  وروکین ، تروصشوخ ، دوب  یناوج  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تسا : هتفگ  جرفلاوبا  [ . 246 . ] دیدرگ هیرگ  لوغشم 

نسح تماق و  يدنلب  رد  يو  دشیم . هدیشک  نیمز  رب  شکرابم  ياهاپ  تشگیم  راوس  زین  دنمونت  تماق و  دنلب  بسا  رب  رگا  هک  دنمونت ، و 
هاش نآ  ملع  دـنتفگیم و  مشاهینب  رمق  ار  راوگرزب  نآ  دوب . زاتمم  راگزور  لها  زا  توق  تعاجـش و  ترثک  لامج و  ییوکین  تحابص و 
ماما دوب . ترضح  نآ  رگـشل  رادملع  دوب و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  كرابم  تسد  رد  البرک  نابایب  الب و  هاگهصرع  نآ  رد  هاپـس  مک 

يهنمیم درک ، هدامآ  سانخ  موق  لاتق  يارب  ار  دوخ  رگـشل  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  هک  ینامز  تسا : هدومرف  مالـسلاهیلع  قداـص 
دیز ار  راوگرزب  نآ  هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  زا  زین  داد و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  كرابم  تسد  هب  ار  دوخ  رگـشل 
دمآ نیلاب  رـس  تبیبط  هک  اشگب  هدـید  [ . 247 . ] دـناسر تداهـش  يهجرد  هب  هدازانز  یئاط  لیفط  نب  میکح  کـمک  هب  هدازمارح  داـقر  نب 
هدید هدید  ردارب  غاد  نیسح  دنیوگن  هک  هدیتلغ  نوخ  هب  دیص  يا  وت  ياشگب  هدید  هحفص 228 ]  ] دمآ نینوخ  لد  اب  نیسح  هک  اشگب  هدید 

یناهفـصا نیـسحدمحم  خیـش  جاـح  هللاۀـیآ  موحرم  يهدیـصق  دـنراد  اـنمت  وت  زا  ناور  بآ  ندرب  دـنراد  اـغوغ  همه  نـالفط  هک  ياـشگب 
غاد تخوس ز  نیمراچ  کلف  رد  روخ  يهمـشچ  میروآیم : اجنیا  رد  دشابیم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ردام  لاح  نابز  هک  ار  یناپمک ) )
غرم نیتسآ  ناور ز  هدید  لد و  نوخ  رازهلال  رگج  تخل  زا  شنماد  نیـشن  نودرگ  یـسیع  زا  لد  هدرب  ایح  نیـشن  هدرپ  لد  هآ  نینبلاما  لد 
راهچ نآ  زا  دیحوت  يهبعک  نیشتآ  ناشمغ  زا  نیـشن  هردس  یبرلا  روسن  لثم  ۀعبرأ  نیزگ  ناوج  راچ  فک  هداد ز  رازه  غرم  هچ  راز  شلد 

لد بآ  یسب  هدرک  رهد  يوناب  يدواد  يهمغن  نیتم  اهنآ  زا  لدع  يهدعاق  ياپب  ناشیا  زا  شرع  يهمئاق  نیکر  ینکر  هیحان  ره  تفای ز  نت 
نیگن متاـم  يهقلح  نآ  رد  دوب  دوب  هقلح  رـس  هک  لـضفلاوبا  داـی  نیع  روح  ناـنک  يوم  ناـنک ، هیوم  رگهحوـن  وا  مغ  زاـس  هرهز ز  نینهآ 
يالاب دق و  ياک  نیرب  شرع  هب  هدنکفا  رد  هزرل  وا  زوسناهج  دایرف  هلان و  نیرق  ابیز  دهاش  نآ  مغ  اب  عمش  وچمه  ناج ، هتخوس  ناشفکشا ،

وا مخ  رد  نوصم  بیغ  مدق  رس  وت  يابیز  يهرط  نیبم  باتک  نیتسخن  شقن  رون » هللا   » وت يارغ  يهرغ  نینزان  یسب  زان  نمچ  رد  وت  يارالد 
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یتفر نیمسای  لگ  خاش  زا  یلگون  تفرب  نیسای  نشلگ  زا  یتفر و  نیز  ردص  رد  وت  ياندا  تولخ  مهو  نوریب ز  وت  يالاو  تمه  نیچ  نیچ 
نوخ رگا  مزمز  نیمی  لامـش و  یناـمی ز  نکر  دـید  بیـسآ  هچ  تخیرورف  هبعک  نیبـج  هم  خر و  رهم  یکلف  کـی  تلدـعم  قفا  زا  تفر  و 
لاثم انیـس  يهنیـس  نآ  زا  هآ  نیمألا  حور  رپهـش  مغ  تخوس ز  زابهاش  نآ  رپ  لاب و  هچ  تخیر  نیقی  لها  يهلبق  نآ  مغ  زا  تساور  دناشفب 

نیبقح يهدید  دز  دادیب  يهناخنامک  ریت  نیفد  دش  نوخ  هب  هللا  انأ  رس  تفاکش  یهلا  يالجت  روط  هحفص 229 ]  ] نیک ناکیپ  يرادیب  داد ز 
يور هب  باتناهج  رهم  نوگن  دـش  نیز  قرـشم  زا  تبقاع  نیزو  دومع  يدـید ز  وت  هچنآ  تشادـن  لمحت  باـت  نیزر  لـقع  نیمک  زا  ار  وت 

راچ نیـسپ  زور  هچ  زورما  نم  زور  هایـس  نابیرغ  ماـش  نم و  حبـص  نیچهشوخ  ره  يهمعط  لد  يهویم  دـش  داـب  رب  همه  مرمع  نمرخ  نیمز 
هک لد  يا  وشب  نوخ  نیعط  اعیرـص  یـسمأ  مهلکف  مهدـعب  نم  ةاـیحلا  یف  ریخ  ـال  نینب  نم  ـال  تحبـصأ و  مویلا  زورفلد و  ارم  دوـب  ناوـج 

ارم ال یناوج  تسین  رگد  هک  نوچ  نیرعلا  ثویلب  ینیرکذـت  ربم  یتیگ  ردام  ناوج ، ماـن  نیتولا  عطقب  توملا  اولـصا  دـق و  ناگـشوگرگج 
نیمغ تمایق  هب  ات  نایملاع  رهد  يوناب  يهلان  زا  [ 248 ( ] رقتفم  ) نینبلاما کی  ینوعدت و 

ینز هنیس  يهحون 

اومتعطق نا  هللا  ینیـسح و  هگرد  هب  ممداخ  هک  میارب  زا  سب  نیمه  فرـش ، لـضف و  میاـتفال  کـلم  زاـبهاش  نم  میاـضترم  یلع  يهداز  نم 
هتـسکش و لد  مراد  ملولم  شنـشلگ  یگدرـسفا  ملوسر ز  نشلگ  نابغاب  نم  ملوتب  يهداز  رازگتمدـخ  ینید  نع  ادـبأ  یماـحا  ینا  ینیمی ...

یماحا ینا  مهاپس  نیا  فیرح  هنت ، کی  نم ، مهار  راخ  هتشگ  هچ  رگا  نمشد  مهانپیب  ناگنـشت  ياقـس  ینیمی ... اومتعطق  نا  هللا  ینیمغ و 
وچ مشتآ  بآ و  رد  نازورف  نم  بـلق  بآ و  رب  میاـپ  نازغل  بآ  راـنک  ماهداتـسا  هحفـص 230 ] ... ] ینیمی اومتعطق  نا  هللا  ینید و  نع  ادـبأ 

رگید مناسر  هگهمیخ  هب  ار  بآ  نیو  منارب  سرف  نیا  نک  ددـم  بر  ای  ینیمی ... اومتعطق  نا  هللا  ینیـشتآ و  تارطاخ  مزوس ز  نازوس  عمش 
مناج هب  دروخ  اههزین  شاک  يا  منانمـشد  ریت  نایم  اهنت  ینیمی ... اومتعطق  نا  هللا  ینینزان و  قشع  يادف  مناج  منامن  نآ  زا  دـعب  هک  مغ ، هچ 

هدـیرب دـش  هچ  رگا  میالبرک  ناگنـشت  ياقـس  ینیمی ... اومتعطق  نا  هللا  ینیـشن و  نم  کشم  هب  رگا  ریت  يا  منامب  لجخ  ناـکدوک  شیپ  رد 
زا هک  تسا  نیمغ  نیا  زا  ملد  نوخ  كاخ و  رد  ینیمی ... اومتعطق  نا  هللا  ینیبب و  اخا  نم  راز  لاح  اـت  میآ  همیخ  راـنک  مبکرم  اـب  میاهتـسد 

[249 ... ] ینیمی اومتعطق  نا  هللا  ینینهآ و  دومع  نم  قرف  رد  تسا  نیمز  رب  هداتف  ادج  متسد  تسا  نیشتآ  وت  بل  شطع 

تفرگ نماد  هب  شرس  دیسر  ششعن  رس  رب 

متـس راخ  نیک  داب  زا  دـش  نازخ  نید  رازلگ  نبلگ  تفرگ  نامیا  يهطقن  تشگ  ریگناهج  ملظ  تفرگ  نایغط  نوچ  رفک  البرک  يهصرع  هب 
زا تشذگ  ناگنشت  بل  ناغف  تفرگ  ناتـسلگ  فرط  راگزور  هیـس  غاز  داهن  تمیزه  هب  ور  ارـسناتسد  لبلب  تفرگ  ناتـسب  نماد  رـس  هب  رس 

نـالفط رهب  بآ ز  هعرج  کـی  ناوتن  باـت ! چـیپ و  رد  همه  اـم  بآ  ياقـس  وـت  تفگ  تفرگ  نماد  هنیکـس  ار  ساـبع  ترـضح  ناـشکهک 
هک نذا  ناج  هتـسخ  نآ  هب  داد  ناور  بآ  يهدعو  تفرگ  نامژپ  لگ  نآ  خر  زا  مغ  رابغ  رانک  ردنا  شدیـشک  راز  لاح  اب  سابع  تفرگ !؟
هب هحفص 231 ]  ] تفرگ ناوتب  هک  رگا  بآ  مریگ  ناج  خرن  هب  نیـسح  غاب  لگون  نیع  رون  يا  هک  تفگ  تفرگ  ناشطع  هش  زا  بآ  درآ  ات 

يولهپ دـیرد  ناودـع  يهرهز  دیـشک  عشعـشم  غیت  تفرگ  ناسحا  شود ز  هب  ار  بآ  یهت  کشم  راوس  بکرم  هب  تشگ  رابکـشا  يهدـید 
داتف شغیت  فت  زا  تفرگ  ناتـسد  متـسر  فک  زا  نارگ  غیت  نف  نمهب ز  هب  تسب  دربن  زا  رارف  هار  تفرگ  نادـیم  يهصرع  تفاکـش  نادرگ 

هب ياج  یکی  شرهق  شتآ  دومن ز  خزود  هب  يور  یکی  شغیت  مد  زا  تفرگ  ناویک  يهرهچ  فدـه  شگندـخ  لاـخ  مصخ  مادـنا  رب  هزرل 
راب تسکـش  ردنکـس  دس  هیـس  تاملظ  رد  تفرگ  نودرگ  يهنیـس  رارفلا  رارفلا  رک ز  تشگ  کلف  شوگ  رذحلا  رذحلا و  تفرگ ز  نارین 
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تفگ تفرگ  نامع  تروص  کشا  شمشچ ز  يهمشچ  دوریم  نانز  جوم  تارف  بآ  هک  دید  تفرگ  ناویح  يهمشچ  رـضخ  وچمه  رگد 
رپ کشم  بل  کشخ  يوریم  وت  بعت ، رد  شطع  ام ز  تفرگ !؟ نامهم  یـسک ز  نونکات  یک  هرانک  تایح  بآ  يهمـشچ  تارف ، يا  الأ 
ریت تفرگ  نادـند  هب  کشم  داتف  شمـسج  تسد ز  وا  تخاـس  رپس  هنیـس  دـندز  شمـشچ  هب  ریت  تفرگ  ناـج  رـس و  فک  هب  درک  بآ  زا 

نوچ ز اجک ؟ ردنا  يوریم  اونیب  يا  هک  تفگ  تفرگ  نابیرگ  هب  رس  كاخ  هب  شبآ  وچ  تخیر  دیشک  یتسه  تسد ز  کشم  هب  شدندز 
يهلان تفرگ  نابات  هم  نآ  ناکم  نیز ، زا  كاـخ ، هب  نوخ  هقرغ  شنت  تشگ  نانـس  غیت و  برـض  تفرگ ز  ناـمیپ  هنیکـس  اـههمیخ  رد  وت 

شرس دیسر  ششعن  رس  رب  دیرد  تقاط  يهماج  دیشک  نادیم  هب  تخر  تفرگ  نادیهـش  هاش  نماد  مغ  رابغ  اههمیخ  رد  دیـسر  اخأ  كردا 
سنوم و نم ، رادـملع  تفگ  تفرگ  ناـیرگ  مشچ  هب  شرت  مشچ  ود  نوخ ز  نوگهلـال  شخر  هاـم  نوخ  قرغ  شنت  دـید  تفرگ  نماد  هب 

تفرگ نالان  بنیز  نماد  فک  هب  نونک  هآ  کشا و  اب  هنیکس  اههمیخ  رد  هک  زیخ  تفرگ !؟ نافوط  يهطرو  ار  وت  رمع  یتشک  نم  راوخمغ 
، راعش دب  نیا  لد  نوچ  رادم  عقوت  مشچ  رادمجک ، کلف  زا  تفرگ  نازوس  شتآ  ار  زابخ )  ) يهنیس رب  رحب و  رد  داتف  ررش  یمظع  مغ  نیز 

[250  ] تفرگ نابوخ  يهنیک 

يربک بنیز  اب  نینبلاما  تاقالم 

هراشا

بنیز اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  رانک  مالـسلااهیلع  نینبلاما  دندش ، هنیدم  دراو  مالـسلامهیلع  تیبلها  هک  یتقو  دـناهدروآ :
: دومرف مالـسلااهیلع  بنیز  ربخ ؟ هچ  هحفـص 232 ]  ] منارـسپ زا  نینمؤملاریما ، رتخد  يا  تفگ : يو  هب  درک و  تاـقالم  مالـسلااهیلع  يربک 
: دومرف بنیز  ربـخ ؟ هچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  وگب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  يادـف  هب  همه  ناـج  درک : ضرع  نینبلاما  دـندش . هتـشک  یگمه 

نایرگ لاح  دنلب و  يادص  اب  تفوک و  رس  رب  ار  دوخ  ياهتسد  دینش ، ار  نخـس  نیا  ات  نینبلاما  دنتـشک . هنـشت  بل  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
؟ تسیچ راگدای  نآ  تفگ : نینبلاما  ماهدروآ . يراگدای  کی  سابع  ترسپ  زا  نینبلاما ، يا  دومرف : مالـسلااهیلع  بنیز  هانیـسح ! او  تفگ :

نانچنآ دـید ، ار  نآ  ات  مالـسلااهیلع  نینبلاما  و  دروآ ، نوریب  رداـچ  ریز  زا  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  نینوخ  رپس  مالـسلااهیلع  بنیز 
[ . 251 . ] داتفا نیمز  هب  شوهیب  دنک و  لمحت  تسناوتن  هک  تخوس  شلد 

نادنمدرد بیبط 

مشچ هب  شهام  نوچ  راسخر  رب  هتسشنب  سب  هار  رابغ  دیآیم  رامیب  دباع  هفوک  ماش و  هار  دیآیم ز  رای  کنیا  هک  تکاس  اههنیس  رد  ادص 
برثی لها  ناوناب  يا  الا  دیآیم  رادبت  لد  اب  نادنمدرد  بیبط  ترـسح  دص  ود  اب  هنیدـم  نادـنمدرد  يا  الا  دـیآیم  رات  ییامندزیا  يهنییآ 

دیآیم رالاسهپسیب  ینیسح  يودرا  هک  نک  اشامت  نایرگ  يهدید  اب  نینبلاما  ایب  دیآیم  راوخمغ  لد  اب  رداربیب  بنیز  هک  دییآ  زاوشیپ 

عیقب رد  نینبلاما  يرادازع 

لتق رد  ود ، ره  یئاط ، لیفط  نب  میکح  ینهج و  داقر  نب  دیز  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  دیعـس  نب  دمحا 
دـمآیم و عیقب  ناتـسربق  هب  دوب ، نت  راهچ  نیا  ردام  هک  نینبلاما ، البرک ، يهعقاو  زا  سپ  دنتـشاد و  تکرـش  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع 
هبـال و هیرگ و  رد  دـندشیم و  عمج  وا  فارطا  مدرم  درکیم و  هلاـن  دـناوخیم و  ار  هیثرم  نیرتکانهودـنا  نیرتکاـنزوس و  شنارـسپ  يارب 
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تکرـش يراز  هیرگ و  رد  اهنآ  اب  دمآیم و  عیقب  هب  مدرم  نایم  رد  هنیدـم ) مکاح   ) مکح نب  ناورم  یتح  دنتـشگیم ؛ کیرـش  وا  اب  يراز 
هحفص 233] . ] درکیم

مولعلارحب يهمالع  يهیرگ 

هراشا

مشاهینب رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  دقرم  زا  ییاههشوگ  ق ) یفوتم 1212 ه . يدهم ، دمحم  دیـس   ) مولعلارحب همالع  نامز  رد 
رد رامعم  اب  يو  هک  دش  انب  دنداد و  ربخ  مولعلارحب  يهمالع  هب  ار  نایرج  نیا  درک . ادیپ  يزاسون  ریمعت و  هب  زاین  دـش و  ناریو  مالـسلاهیلع 

بادرـس دراو  مه  اـب  ود  نآ  دیـسرارف و  زور  نآ  دـنورب . رهطم  دـقرم  رـس  هـب  ریمعت  رادـقم  نـییعت  سدـقم و  ربـق  رادـید  يارب  ینیعم  زور 
دییامرفیم هزاجا  اقآ  دیـسرپ : درک و  همالع  هب  یهاـگن  ربق و  هب  یهاـگن  راـمعم  نیب ، نیا  رد  دـندید . ار  ربق  ياـنب  کـیدزن  زا  دـندیدرگ و 

دنلب یتماق  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هک  میدوب  هدینـش  هدناوخ و  نونکات  ام  تفگ : رامعم  سرپب . دومرف : همالع  منک ؟ یلاؤس 
ترضح نآ  ربق  دیاب  نیاربانب  تسا . هدیسریم  بسا  ياهشوگ  ربارب  ناشیا  ناوناز  دندشیم  راوس  بسا  رب  هاگ  ره  هک  يروط  هب  دناهتشاد ،
يرگید تلع  ربق  یکچوک  ای  و  تسا ، غورد  نم  ياههدینـش  ایآ  تسا ، کچوک  ربق  تروص  منیبیم  نم  یلو  دـشاب ، هتـشاد  يرتشیب  لوط 

ضرع تخاس و  نارگن  ار  رامعم  وا  ینالوط  يهیرگ  درک . نتسیرگ  هب  عورـش  تدش  هب  داهن و  راوید  هب  رـس  خساپ ، ياج  هب  همالع  دراد !؟
یتفگ هک  هنوگ  نامه  و  تسا ، تسرد  وت  ياههدینـش  دومرف : همـالع  متفگ !؟ هچ  نم  رگم  يدـش ، ناـیرگ  بلقنم و  ارچ  نم ، ياـقآ  درک :

؛ تخادنا مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هاکناج  بئاصم  دای  هب  ارم  وت  لاؤس  یلو  تسا ، هتشاد  دیشر  دنلب و  یتماق  مالسلاهیلع  سابع  ترضح 
لیدبت کچوک  یتاعطق  هب  دـنلب  تماق  نآ  دومن و  هعطق  هعطق  ار  شندـب  هک  دـش  دراو  يو  رب  ریت  هزین و  ریـشمش و  تبرـض  يردـق  هب  اریز 

نیـسحلا نب  یلع  نیدباعلانیز  داجـس  ماما  طسوت  نآ  تاعطق  هک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ندـب  يراد  راظتنا  وت  ایآ  تفای .
رارق ریت  فدـه  هـک  یماـگنه  نادیهـش ، زا  کـی  ره  دـشاب !؟ هتـشاد  ربـق  نـیا  زا  رتـگرزب  يربـق  هدـش ، نـفد  يروآعـمج و  مالـسلاامهیلع 
عطق ار  شیاهتـسد  هک  سک  نآ  یلو  دـنروآ ، نوریب  هک  دوـب  نکمم  اـی  دـندروآیم  نوریب  ندـب  زا  ار  ریت  دوـخ  ياهتـسد  اـب  دـنتفرگیم ،

، دوش هدایپ  بسا  زا  دـهاوخیم  هک  یتقو  يراکراوس  ره  تشاد !؟ دـهاوخ  یلاح  هچ  هتفرگ  رارق  زادـناریت  رازه  راهچ  ربارب  رد  دـناهدرک و 
تسد هک  یـسک  اما  ددرگ ، هدایپ  ات  دراذگیم  بسا  يهناهد  رب  ار  شرگید  تسد  و  نیز ، يدنلب  هحفص 234 ]  ] يور ار  دوخ  تسد  کی 
نیمز رب  رتولج  ار  شیاهتـسد  طوقـس ، ماگنه  رد  دـتفایم ، نیمز  رب  بسا  تشپ  زا  هک  يراـکراوس  ره  زین  دوشیم !؟ هداـیپ  هنوگچ  درادـن 
دننام شندب  دراد و  دـنلب  یتماق  هک  یـسک  تفای !؟ دـهاوخ  یلاح  هچ  درادـن  تسد  هک  سک  نآ  یلو  دـنیبن ، بیـسآ  شندـب  هک  دـهنیم 

هک یماگنه  مشاهینب ، رمق  يا  دنوریم . ورف  شندب  رب  اهریت  دـتفایم  نیمز  هب  بسا  تشپ  زا  هک  یماگنه  تسا ، هدـش  ریت  زا  رپ  تشپراخ 
اعما و دنتفرورف و  وت  نینزان  ندب  قامعا  رد  دـندوب  هتـسشن  وت  ياضعا  ریاس  ولهپ و  هنیـس و  رب  هک  اهریت  يداتفا ، نیمز  هب  بسا  تشپ  زا  وت 

[ . 252 . ] هآ هآ  دنتخاس ، هراپ  هراپ  ار  وت  ياشحا 

نیسح ماما  شردارب  اب  مشاهینب  رمق  لاح  نابز 

رتوبک نوچ  کـنآ  زا  مدروآرد  شیوخ  رپ  ریز  ناـهج  ود  یماـک  متفرگن  رب  متخاـس و  تمغ  اـب  یماـج  مدیـشکن  رد  متخوس و  بل  هنـشت 
رب یمایپ ز  وچ  نمـشد  ریت  یمان  زج  ناهج  هب  مهاوخن  تسود  هر  رد  تسد  ود  تفر  مرگا  مریذـپن  تلذ  گنن و  یماـب  ره  رـس  هب  متـسشنن 
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یمالحا زج  هب  تسین  نوخ  رتسب  ام  دزن  دـبا  رمع  زا  دوب  رتشوخ  وت  هار  رد  گرم  یماـگ ! مداـهن  شیپ  مهن ، مشچ  رب  هک  اـت  دیـسر  تسود 
مرگد دـناسرن  گرم  مد  رد  ماوت  ناماد  هب  تسد  دـسر  رگ  یماـجنا  ین  يزاـغآ و  هن  قشع  هر  رد  دوبن  زگره  مقوشعم و  يهتـشک  نیرخآ 
ناهج ود  تایح  تسا  گنن  یماندب و  وت  یب  یماهبا  دربن  سک  افو  نییآ  رد  ات  زگره  مشونن  وت  یب  یلو  بآ ، مفک  رد  یمالآ  نانـس  مخز 

[253  ] یماندب نیا  زا  زیهرپب  هک  یعاجش )  ) وگ

؟ دناوخیمن ارم  يهضور  مظاک ، خیش  ارچ 

يارب یتبس ، مظاک  خیش  گرزب ، دنمشناد  دنکیم : لقن  مالـسلاهیلع » نیـسحلا  لتقم   » رد یفوتم 1391 ق )  ) مرقم قازرلادبع  دیـس  موحرم 
ترـضح يهداتـسرف  لوـسر و  نم  تفگ : دـمآ و  نـم  دزن  ناـنیمطا  دروـم  هتـسجرب و  هحفـص 235 ]  ] ياـملع زا  یکی  هک ، درک  لـقن  نـم 

یتبـس مظاـک  خیـش  ارچ  دومرف : نم  هب  مدـید ، باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ  نم  دوزفا : و  متـسه ، وا  يوس  زا  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 
نیا وگب  مظاک  خیش  هب  دومرف : دناوخیم . ار  امش  تبیـصم  مظاک  خیـش  هک  مونـشیم  هراومه  نم  مدرک : ضرع  دناوخیمن !؟ ارم  تبیـصم 

اهریت رگا  یلو  دراذگیم ، نیمز  هب  ار  شیاهتسد  دنک  طوقس  نیمز  رب  بسا  تشپ  زا  يراکراوس  هاگ  ره  هکنیا ، نآ  و  ناوخب ، ار  تبیـصم 
دهاوخ دروخرب  نیمز  هب  یییتخـس ، هچ  اب  هنوگچ و  ضرألا !؟» یقلتی  اذامب  ، » دنـشاب هدیرب  زین  شیاهتـسد  دنـشاب و  هتفرورف  وا  يهنیـس  هب 

[ . 254 [ !؟ درک

؟ دندرک هچ  نم  اب  اروشاع  زور  ینادیم  ایآ 

هراشا

دندوب و تعامج  ماما  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  نحـص  رد  يرمق ) يرجه  یفوتم 1360   ) ینیوزق میهاربادمحم  دیـس  موحرم 
ظعاو موحرم  بش ، کی  تفریم . ربنم  ناشیا  زامن  زا  دعب  دوب ، ریظنیب  یظعاو  هک  یفوتم 1383 )  ) یناسارخ یلعدمحم  خیش  اقآ  موحرم 

، ینیوزق موحرم  دوب . هدرک  دای  ترضح  نآ  سدقم  مشچ  هب  ریت  تباصا  زا  هدناوخ و  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  تبیـصم  یناسارخ 
ارچ درادـن  مه  يوـق  یلیخ  دنـس  هک  ار  تخـس  ياهتبیـصم  نینچ  دوـب : هتفگ  ناـشیا  هب  دوـب ، هدرک  هیرگ  رایـسب  هدـش و  رثأـتم  تخـس  هک 
: - دوب هدومرف  ناشیا  هب  باطخ  اقآ  دوب ، هدش  فرـشم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  سدقم  رـضحم  هب  ایؤر  ملاع  رد  بش  دیناوخیم !؟

نمشد هاپـس  دیدرگ ، ادج  ندب  زا  متـسد  ود  هکنآ  زا  سپ  دندرک !؟ هچ  نم  اب  اروشاع  زور  ینادب  هک  يدوب  البرک  رد  وت  ایآ  میهاربا ، دیس 
ریت هک  مداد  ناکت  ار  رـس  هچ  ره  نم ) تسار  مشچ  هب  دوب : هدومرف  دـیاش  و   ) دیـسر نم  مشچ  هب  يریت  نامز  نیا  رد  دـندرک ، نارابریت  ارم 

، مشکب نوریب  مشچ  زا  ار  ریت  وناز ، ود  يهلیـسو  هب  هک  مدش  مخ  مدروآ و  الاب  ار  اهوناز  داتفا ، مرـس  زا  همامع  دماین و  نوریب  دـیایب ، نوریب 
هحفص 236] [ . ] 255 . ] دز مرس  رب  نینهآ  دومع  اب  نمشد  یلو 

مشاهینب رمق  ترضح  هب  باطخ  نیسح  ماما  ترضح  لاح  نابز 

زا هتـسارآ  نوگلگ  يهنحـص  کی  همقلع ، بل  هب  مدید  متـسشن  تسباپ  وت  هب  مه  نم  يداتفا و ، متـسشن  تسمرـس ، یقاس  يا  وت ، شیپ  رد 
هدنخ نیشنشرع ، نم  هب  نمشد  متسشن  تسدیب  قشاع  يا  وت  شیپ  رد  مریگب  شوغآ  رد  بوخ  ار  وت  هکنیا  ات  متـسشن  تسه ، تدق  ورس 

رد متسشن  تسویپ ، وت  کشخ  بل  نوخ  اب  تسگشرس  هک  مدید  وچ  ياپ ، ارم  دیزرل  متسشن  تسپ  نینچ  شرف  رب  وت ، قوش  زک  درک  یمه 
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وت مشچ  رب  هک  ریت  نآز  بآ  رظتنم  مرح  باتیب و ، هتسخ و  نم  متـسشن  تسد ، رب  هدز  فسأت ، متـسد ز  يدومع  برـض  رثا  مدید  وت  قرف 
اجنیا سابع  هگرد  زا  یسک  ددرگن ، دیمون  متـسشن  تسکـشب ، وت  غاد  نیزا  نم  تشپ  مداتفن  اپ  زا  مدید و ، یلع  غاد  نم  متـسشن  تسـشنب ،

هحفص 238]  ] متسشن تسا ، دارم  باب  ناسح )  ) هک

قح ماقتنا  تسد 

درک هیرگ  نوعلم  نآ 

نآ رد  دیوگیم : هک  تسا  هدرک  تیاور  یعشاجم  غبصا  نب  مساق  زا  صاوخلا » ةرکذت   » رد يزوج ، نبا  طبس  تنس ، لها  روهشم  دنمشناد 
هاـم هب  هک  ار  يدرمناوج  رـس  دوب و  راوس  یبـسا  رب  يوروکین  تیاـغ  هب  يدرم  هناـیم  نآ  رد  دـندروآ ، هفوک  هب  ار  ادهـش  سوؤر  هک  تقو 

نییاپ يزیچ  بسا  نآ  دـمآ و  یمه  هتخیوآ  شیوخ  بسا  ندرگ  رب  دوب ، ادـیوه  شکرابم  يههبج  رب  دوجـس  رثا  تسنام و  یمه  هدراـهچ 
بلاـطیبا نب  یلع  نب  ساـبع  رـس  نیا ، تفگ : مدیـسرپب ، رـس  راوـس و  نآ  ماـن  نم  دیـسریم . بسا  يوـناز  هـب  كراـبم  رـس  تخادـنایم 

نانچ شیور  متفای ، رظنم  حیبق  تخـس  ار  وا  متفر ؛ شندید  هب  زاب  دعب  زور  دنچ  متـسه . يدـسا  لهاک  نب  ۀـلمرح  نم  تسا و  مالـسلاهیلع 
ارچ الاح  دوب ، یتشاد  ار  تروص  ییابیز  هرشب و  يافـص  نآ  مدید  ار  وت  هک  زور  نآ  متفگ : تسا . هدش  دودناریق  ییوگ  هک  دوب  هدش  هایس 

، مباوخب نوچ  بش  ره  متـشادرب ، ار  رـس  هک  زور  نآ  زا  تفگ : درک و  هیرگ  نوعلم  نآ  ياهدش !؟ حـیبق  تشز و  ياهداتفا و  عضو  نینچ  هب 
و دنونـشیم ، ارم  ناغفا  هلان و  هلیبق  يهمه  هکنانچ  مزوس ، یمه  نادادماب  ات  دنزادنا  شتآ  هب  دنریگب و  ارم  نابیرگ  ناوزاب و  دـنیایب  رفن  ود 
زا لقن  هب  ملاوع »  » و راحب »  » و نییبلاطلا » لـتاقم   » باـتک رد  [ . 256 . ] تسویپ دبا  باذع  هب  ات  دوب  تلاح  نیدـب  دـننکن ! اهر  ارم  بش  کی 

لیمج ار  وا  نآ  زا  شیپ  دوب و  هدش  هایـس  وا  تروص  هک  مدید  ار  مرادینب  زا  يدرم  دیوگ : هتابن  نب  غبـصا  نب  مساق  هک  ینیادم  نسحلاوبا 
: تفگ ياهدـش )!؟ نینچ  ور  هچ  زا   ) مسانـشن ار  وت  دوب  کیدزن  هک  متفگ  وا  هب  سپ  متخانـشیم ، دیفـس  تروصشوخ و  و  هحفص 239 ] ]

نآ زا  دوب . وا  یناشیپ  رد  دوجس  رثا  هک  متشک  دوب  مالـسلاهیلع  نیـسح  اب  هک  یناسک  زا  ار  یناوج  درم  نم  هک  تسا  نآ  یهایـس  نیا  ببس 
یقاب سپ  مشکیم ، هجـض  حبـص  ات  دزادنایم و  منهج  رد  دربیم  دریگیم و  ارم  نابیرگ  دیآیم و  هکنآ  زج  مباوخیمن  یبش  چـیه  تقو 
لقن رگید  تیاور  رد  دوب . مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  لوتقم ، درف  تفگ  و  دونـشیم ، ارم  دایرف  هکنآ  رگم  نم  يهلیبق  زا  یـسک  دنامیمن 

رس نیعل ، دایزنبا  رگـشل  زا  یـصخش  هک  هدرک  تیاور  دوخ  خیرات  رد  یماصع  دندینـشیم . ناگیاسمه  درکیم و  گس  يادص  هک  تسا 
اب دندید ، هایـس  ریق  نوچمه  ار  وا  تروص  زور  دـنچ  زا  دـعب  تخیوآ . دوخ  بسا  ندرگ  رب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  ترـضح  رهطم 

[ . 257 . ] دنزادنایم شتآ  رد  دنربیم و  ارم  رفن  ود  تفگ : دندرک ، لاؤس  وا  زا  ار  نآ  ببس  نوچ  دوب . دیفس  نآ  زا  لبق  هکنآ 

مشاهینب رمق  ترضح  لتاق  يریگتسد  يارجام 

تموکح تخـسرس  نایماح  ناقفانم و  زا  و  هفوک ، فارـشا  نارـس و  زا  وا  دیـشاب . هدینـش  ار  یئاط » لیفط  نب  میکح   » مان لتاقم ، رد  دـیاش 
ماما يوس  هب  هک  تسا  یـسک  لـیفط  نب  میکح  تشاد . تسد  رگید  تاـیانج  هللا و  لآ  تراـغ  لـتق و  ناـیرج  رد  ـالبرک ، رد  دوب و  دـیزی 

[258 . ] درب تراغ  هب  ار  ناشیا  يهحلسا  سابل و  دوب و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  لتاق  وا  زین  دوب . هدرک  يزادناریت  مالسلاهیلع  نیـسح 
وا ندـب  رب  نم  ریت  تفگ : یخاتـسگ  اب  یتخادـنا !؟ ریت  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاـف  دـنزرف  يوس  هب  ارچ  دـندرک : لاؤس  وا  زا  هک  یماـگنه 

هتفریذـپ وا  زا  زگره  رذـع  نیا  هک  تسا  مولعم  و  دـناسرن ! وا  هب  یبیـسآ  دروـخ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ساـبل  هب  طـقف  هکلب  درکن ، تباـصا 
يدوز هب  دوـب -  هدـمآ  نوریب  یفقث  يهدـیبعوبا  نب  راـتخم  نیتـسآ  زا  هک  قـح -  ماـقتنا  تسد  هک  تسا  یناـسک  زا  میکح  دـش . دـهاوخن 

نب میکح   » يهناخ يوس  هب  شدارفا  اب  راتخم ، نواعم  لماک ، نب  هللادـبع  داتـسرف . كرد  هب  ار  وا  عیجف  یعـضو  هب  تفرگ و  ار  يو  نابیرگ 
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هحفص 240] [ . ] 259 . ] داد تکرح  هرامالاراد  فرط  هب  ار  وا  سپس  درک و  تشادزاب  ار  وا  تفر و  لیفط »

متاح نب  يدع  تعافش 

نایماح نادـیرم و  يهلمج  زا  قارع و  يهعیـش  نارـس  زا  يدـع  دـندناسر . یئاط ، متاـح  دـنزرف  يدـع ،»  » هب ار  دوخ  اروف  میکح ، ناگتـسب 
ماش رگشل  هیواعم و  اب  مالسلاهیلع  یلع  رانک  رد  شنادنزرف  ناگتسب و  دوخ و  نیفـص ، گنج  رد  دوب و  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  تخـسرس 

«، يدـع  » يارب راتخم  دـندوب . هدیـسر  تداهـش  هب  گنج  نآ  رد  زین  فراـط »  » و فیرط »  » و هفرط » : » ياـهمان هب  يو  دـنزرف  هس  هدـیگنج و 
دنتـساوخ يدـع »  » يهفیاط زا  هک  لیفط ،» نب  میکح   » ناگتـسب تفریذـپیم . ار  وا  ياههیـصوت  نانخـس و  دوب و  لئاق  ياهداـعلاقوف  مارتحا 

باب رد  هدشن و  بکترم  یمرج  يو  هک  دـندرک  دومناو  يدـع  هب  نانآ  دـنک . وفع  بلط  لیفط » نب  میکح   » يارب وا  زا  دورب و  راتخم  شیپ 
نایعیـش و موریم . راـتخم  دزن  لاـح  نیع  رد  یلو  تسین ، هتخاـس  يراـک  نم  زا  تـفگ : يدـع  دـناهداد . راـتخم  هـب  غورد  تاـشرازگ  يو 

تحاران نانآ  تسا . میکح  تاجن  يارب  هیـصوت  وا  دـصق  دوریم و  هرامالاراد  فرط  هب  تعرـس  هب  يدـع  هک  دـندید  لـماکنبا  نارومأـم 
رد هک  ار ، یط  يهفیاط  زا  رفن  دـنچ  البق  راتخم  هک  دـنامن  هتفگان  دزاس . اهر  ار  وا  دـنک و  لوبق  ار  يدـع  تعافـش  راتخم  ادابم  هک  دـندوب 

: دنتفگ وا  هب  لماکنبا  نارای  نایعیـش و  دوب . هدرک  دازآ  يدع  تعافـش  هب  دندوب ، هدـش  ریگتـسد  دنتـشاد و  تکرـش  عیبس  نادـیم  شروش 
ار شراک  نامدوخ  راذگب  دریذپب ، تسا ، مولعم  صخـشم و  وا  هانگ  هک  ثیبخ ، نیا  يهرابرد  ار  متاح  نب  يدـع  تطاسو  ریما  میـسرتیم  »

«. تسا امش  رایتخا  رد  امش و  لیوحت  وا  : » تفگ نانآ  هب  شدارفا  باوج  رد  اذل  دوب ، بلطم  نیا  نارگن  زین  دوخ  لماکنبا  مینک .» هرسکی 

دوشیم نارابریت  لیفط  نب  میکح 

نیا زا  درب . ردـب  ملاس  ناج  لیفط » نب  میکح   » تسین لیام  ابلق  زین  لماکنبا »  » هک دـندیمهف  دـندش و  لاحـشوخ  لماکنبا  نارای  نایعیش و 
سابعلا لضفلاوبا  سابل  وت  بوخ ، دـنتفگ : وا  هب  دنتـشاد و  هاگن  يراوید  رانک  رد  دـندرب و  نایزنع »  » لـحم هب  هتـسب  تسد  ار  میکح  يور 

زا لبق  ات  میروآیم  نوریب  تنت  هحفص 241 ]  ] زا ار  وت  سابل  زین  ام  لاح  يدرک ؛ هنهرب  ار  وا  ندب  و  يدوبر ، تداهش  زا  سپ  ار  مالسلاهیلع 
: دنتفگ وا  هب  هاگنآ  دنتشاد . هاگن  راوید  رانک  رد  هتسب  تسد  هدرک و  تخل  ار  وا  لماکنبا »  » نارومأم یـشچب ! ار  ماقتنا  يهزم  ندش  هتـشک 
هب طقف  و  درکن ، تباـصا  وا  ندـب  هب  وت  ریت  هک  یتسه  یعدـم  يداد و  رارق  ریت  فدـه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  اروشاـع ، زور  رد  وت  بوخ ،

ار اهریت  نارومأم ، دش و  رداص  ریت  نامرف  دنتخاس . میکح  هجوتم  ار  اهریت  همه  شاب و  دوخ  يازج  تفایرد  يهدامآ  نونکا  دروخ ! شسابل 
يهنحـص دهاش  هک  دوراجوبا ،»  » مان هب  يدرم  دش . نیمز  رب  شقن  شناجیب  دـسج  ات  دـندز  وا  رب  ریت  ردـقنآ  ریگب ! دـنتفگ : دـندرک و  اهر 

نب يدع  دوب .» هدمآرد  تشپراخ  لکـش  هب  هک  دوب  هدرک  تباصا  میکح  ندب  هب  ریت  ردـق  نآ  : » دـیوگیم هدوب ، لیفط  نب  میکح  نارابریت 
رانک رد  تفریذـپ و  مارتحا  اب  ار  يدـع » ، » راتخم دـنکب . ياهیـصوت  لیفط » نب  میکح   » يارب ات  تفر  راتخم  دزن  هب  ارجام ، زا  ربخیب  متاـح ،

. مراد وفع  ياضاقت  لیفط » نب  میکح   » هب عجار  تفگ : يدـع  دـیراد ؟ یـشیامرف  هچ  فیرطوبا ،»  » يا تفگ : يدـع »  » هب داد و  ياـج  دوخ 
ماما نالتاق  زا  وا  ینک ! تطاسو  ثیبخ  لتاق  کی  يارب  دوب  دیعب  امش  زا  فیرطوبا ، يا  تفگ : درک و  يدع  هب  ور  بجعت ، لامک  اب  راتخم 
البرک عیاقو  مالـسلاهیلع و  نیـسح  لتق  رد  ینادنچ  شقن  وا  دناهداد ، غورد  شرازگ  امـش  هب  ریما  تفگ : يدـع  تسا ! مالـسلاهیلع  نیـسح 

رد تسرد  [ 260 . ] مشخبیم وت  هب  ار  وا  بوخ ، رایـسب  تفگ : یتحاران  اب  تشاذگیم ، مارتحا  يدع  هب  تخـس  هک  راتخم ، تسا ! هتـشادن 
: تفگ لماکنبا  میوگیم . ار  میکح » « ؟ يدرک هچ  ار  درم  نآ  تفگ : درک و  لـماکنبا  هب  ور  راـتخم  دـش ، دراو  لـماکنبا » ، » ماـگنه نیا 

ارچ تفگ : لماکنبا  هب  مارآ  ینحل  اب  دوب ، هدش  لاحشوخ  میکح  ندش  هتـشک  زا  ابلق  هک  راتخم ، دنتـشک ! ار  وا  نایعیـش  نارومأم و  نابرق ،
ساپ هب  زین  نم  درک و  شرافـس  وا  باب  رد  هدـمآ و  نم  شیپ  متاح ) نب  يدـع   ) راوگرزب نیا  دـیدرواین !؟ نم  شیپ  ار  وا  دـیدرک و  هلجع 
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، دندادیمن شوگ  ارم  فرح  نایعیش  نابرق ، تفگ : لماکنبا  هحفـص 242 ] . ] مدوب هتفریذپ  ار  وا  تطاسو  مدوب  لئاق  وا  يارب  هک  یمارتحا 
[ . 261 !... ] دندرک نارابریت  ار  وا  نم  يهزاجایب  و  دیسرن ، اهنآ  هب  مروز  نم 

تفگش يارجام  هس 

، راوگرزب ملاع  . 1 دـینک : هجوت  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  نانمـشد  زا  یهلا  ماـقتنا  باـب  رد  زیگناتربع  تفگـش و  يارجاـم  هس  هب  ـالیذ 
: تفگ هفوک  لها  زا  يرگنهآ  صخش  هک  دنکیم  لقن  [ 262  ] یحیرط بختنم  باتک  زا  سابعلا  باتک  رد  مرقم ، قازرلادبع  دیـس  موحرم 

نیـسح ماما  يور  رب  ار  بآ  ام  هاپـس  میدرک و  اپرب  همقلع  رهن  بل  رب  ار  دوخ  ياههمیخ  ام  مدوب . هتفر  البرک  هب  داـیزنبا  رگـشل  اـب  مه  نم 
زا دعب  دندوب . هنشت  همه  راوگرزب  نآ  لایع  لها و  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دندش ؛ هتشک  نانآ  یگمه  هکنیا  ات  دنتسب  شنارای  مالسلاهیلع و 

. درک مازعا  ماش  فرط  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ناریـسا  دایزنبا  میدومن و  تعجارم  هفوک  يوس  هب  هک  دوب  نایرج  نیا 
يدیدش شطع  راچد  هدمآ و  جوم  هب  ایرد  ریظن  مدرم  تسا . هدش  اپرب  تمایق  ایوگ  هک  مدید  باوخ ، ملاع  رد  یبش  ارسا ، تمیزع  زا  سپ 

، عقوم نیمه  رد  دیشوجیم . گید  ریظن  مه  نیمز  دوب و  مرگ  هداعلاقوف  باتفآ  مرتهنشت . نانآ  يهمه  زا  هک  مدرکیم  ساسحا  نم  دندوب .
بـش هام  زا  شتروص  هک  مدـید  ار  يراوسهـش  يو  بقع  رد  دوب و  هدرک  نشور  ار  رـشحم  يارحـص  شلاـمج  رون  هک  مدـید  ار  یـصخش 

. درب راوگرزب  نآ  يوس  هب  ناشک ، ناشک  ریجنز ، يهلیـسو  هب  ارم  دـمآ و  يدرم  هاگان  مدوب ، هداتـسیا  هک  ینیح  رد  دوب . رتینارون  هدراـهچ 
وت منادـب  وگب  هداد  وت  هب  ار  تیرومأـم  نیا  هک  یـسک  نآ  قـح  هب  ار  وـت  متفگ  مداد و  مسق  دربیم  هدـیناشک و  ارم  هک  ار  صخـش  نآ  نم 

: متفگ هحفص 243 ] . ] مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ راوسهـش  نآ  متفگ : مشابیم . هکئالم  زا  یکی  نم  تفگ : یتسیک !؟
هک ار  يرگید  هورگ  زین  دعس و  نب  رمع  هرظنم ، نیا  زا  سپ  ملس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تفگ : تسیک ؟ ینارون  درم  نآ 
زین دـشیم . جراـخ  شتآ  ناـنآ  ياهـشوگ  مشچ و  زا  دنتـشاد و  ندرگ  هب  ییاـهریجنز  لـغ و  هک  مدرک  هدـهاشم  دـندوب  هتخانـشان  مـیارب 

هک مدوب  لاح  نیمه  رد  يراب ، دندوب . هدز  هقلح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  فارطا  رد  هک  مدید  ار  نیقیدص  ناربمایپ و 
ضرع هب  مالـسلاهیلع  یلع  يدرک ؟ راک  هچ  دومرف : مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مدینش 

هب ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  یمامت  سپس  مدرک . رضاح  ار  همه  هکلب  مدومنن ، اهر  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ناگتشک  زا  يدحا  دناسر :
زا دندوب  هدش  بکترم  نانآ  هک  یتایانج  البرک و  ناتساد  هب  عجار  مظعا  ربمغیپ  دندروآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  روضح 

نیـسح ماما  نم  تفگ : يرگید  متـسب . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يورب  ار  بآ  نم  تفگ : رگمتـس  هورگ  نآ  زا  یکی  دـشیم . ایوج  ناشیا 
نیـسح دـنزرف  نم  تفگ : رفن  نیمراـهچ  مدوـمن . لاـمیاپ  ار  ترـضح  نآ  يهنیـس  نـم  تـفگیم : یموـس  مدرک . ناراـبریت  ار  مالـسلاهیلع 

نآ يهیرگ  زا  دندوب  شروضح  رد  هک  يدارفا  نآ  هک  درک  هیرگ  يردق  هب  تافارتعا  نیا  ندینش  زا  سپ  ادخ  ربمغیپ  متشک . ار  مالسلاهیلع 
نیمه رد  دـندرب . منهج  يوس  هب  ار  نانآ  مومع  ات  داد  روتـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  دـنداتفا . هیرگ  هب  راوگرزب 

هچ نم  مالسلاهیلع  نیسح  هب  تبسن  وت  دومرف : يو  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دندروآ . ار  يرگید  صخش  هک  دوب  رادوریگ 
هک هدوب  نیا  وت  مرج  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مدرکن . یلادـج  گنج و  و  مدوب ، راجن  طقف  نم  تفگ : وا  يدرک ؟
هب هک  دوب  اهرفیک  نیا  زا  سپ  دندرب . خزود  يوس  هب  مه  ار  يو  ات  داد  روتسد  سپـس  ياهداد ، لیکـشت  رگـشل  یهایـس  نم  نیـسح  هیلع  رب 

ترـضح نآ  يارب  ار  البرک  هب  دوخ  نتفر  نایرج  مه  نم  دندرب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  روضح  هب  زین  ارم  دندمآ و  نم  غارس 
، تفاـی تغارف  نتـشیوخ  باوخ  لـقن  زا  صخـش  نیا  هک  یماـگنه  دـنربب . خزود  بناـج  هب  زین  ارم  هک  درک  رما  راوگرزب  نآ  مداد و  حرش 
زا ار  باوخ  نیا  هک  يدارفا  نآ  يهیلک  دیدرگ و  لزان  لفـسا  كرد  هب  عضو  نیرتدب  اب  دش و  کشخ  نیرـضاح  مومع  روضح  رد  شنابز 

سپ تفگ : هک  هدش  لقن  يدسا  یصخش  زا  دسیونیم : رکذلاقباس  باتک  رد  زین  هحفص 244 ] . ] دندش رازیب  يو  زا  دندینش  درم  نآ  نابز 
البرک هاگلتق  رد  تدـم ، نیا  رد  مدوب و  يزرواـشک  تعارز و  لوغـشم  همقلع  رهن  راـنک  رد  نم  دـنتفر ، ـالبرک  زا  هیماینب  رگـشل  هکنآ  زا 
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کشم يوب  ییوگ  دیزویم ، نم  هب  هنحص  نآ  زا  يداب  هاگ  ره  هلمج ، زا  دوب . مهاوخن  رداق  اهنآ  زا  یتمـسق  لقن  رب  زج  هک  مدید  یبیاجع 
يوس هب  نانآ  ریظن  یناگراتـس  دـندمآیم و  دورف  نیمز  بناج  هب  نامـسآ  زا  هک  مدـیدیم  ار  یناگراتـس  زین ، دیـسریم . مماشم  هب  ربنع  و 

ياهزانج رس  رب  ات  درکیم  شدرگ  ناگتـشک  نایم  رد  هک  مدید  ار  یکانفوخ  ریـش  باتفآ  بورغ  عقوم  رد  زین ، دندرکیم . دوعـص  نامـسآ 
ییاسر رایـسب  يادص  ياراد  ریـش  نآ  دومن . نیگنر  هزانج  نآ  نوخ  هب  ار  دوخ  دـسج  تروص و  وا  و  دوب ، هتفرگارف  ار  نآ  رون  هک  دیـسر 

ملاع . 2 [ . 263 . ] دندوب ادیپان  نآ  نابحاص  هک  مدینـشیم ، مدیدیم و  ییاهیراز  هیرگ و  و  دنلب ، ییاهادـص  هتخیوآ ، ییاهعمـش  زین ، دوب .
دزن دیدرگ  يراج  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  يزاوها  هللادبع  زا  باحـصا  زا  یعمج  هک  دـنکیم  لقن  یقارع ، دومحم  خیـش  ردـقلالیلج ،

، هدرک رییغت  وا  تقلخ  هک  داتفا  يدرم  رب  وا  رذـگ  هاـگان  تشذـگیم ؛ رازاـب  رد  زور  کـی  هک ، تسا  نیا  نآ  و  یگرزب ، يهعقاو  نم  ردـپ 
رد تشاد و  تسد  رد  ییاـصع  وا  و  دـشاب ! هدـمآ  نوریب  منهج  زا  هزاـت  هک  یـسک  دـننام  دوـب ، هتـشگ  هیرک  وا  رظنم  هدیکـشخ و  وا  ناـبز 

هلیبق مادک  لها  زا  وت  هک  مدیسرپ  وا  زا  سپ  دمآرد . هزرل  هب  مندب  مدید  ار  وا  نوچ  هک  دیوگ  يوار  درکیم . ییادگ  دیدرگیم و  اهرازاب 
هک مرادیم  تسود  متفگ : راـک !؟ نیا  هب  تسا  راـک  هچ  ار  وت  ردارب  يا  تفگ : مداد ، مسق  ادـخ  قح  هب  ار  وا  سپ  درکن . ییاـنتعا  یتسه ؟

نیا تفگ : تسا ؟ زیچ  هچ  طرش  نآ  متفگ : طرش . کی  هب  منکیم ، راکـشآ  راهظا و  زاربا و  وت  رب  ار  راک  نیا  تفگ : منادب . ار  وت  يهعقاو 
. میامن ماعطا  ار  وت  میور و  لزنم  هب  هکنآ  ات  نم  اب  ایب  متفگ : هحفص 245 ] . ] ماهنسرگ رایسب  هک  اریز  ییامن ، ریس  هدرک  ماعطا  ارم  هک  تسا 

ردارب يا  تفگ : مدرک . باوج  يهبلاطم  وا  زا  ماعط  راضحا  زا  شیپ  تسـشنب ، دـش و  دراو  نوچ  دـیدرگ . هناور  هناخ  يوس  هب  نم  اـب  سپ 
نآ مدینش  نکلو  مدوبن ، نم  متفگ : دیدرگ ؟ دراو  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  هک  ییاهزیچ  نآ  يدید  اروشاع و  زور  رد  يدوب  رـضاح  ایآ 
مان هویح  نب  قاحـسا  متـسه و  وا  رادملع  هکلب  هن ، تفگ : یتسه !؟ وا  وت  ایآ  يرآ ، متفگ : ياهدینـش ؟ ار  دعـس  نب  رمع  مسا  ایآ  تفگ : ار .

يدب يوب  ار  وا  و  يدرک !؟ بارخ  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  يدش و  هیلب  نیا  هب  التبم  هک  يدرک  راک  هچ  تقو  نآ  رد  منیبب  وگب  متفگ : مراد .
نازادـناریت و زا  یعمج  اب  ارم  دعـس ، نب  رمع  هک  نادـب  میوگیم . وت  يارب  ار  دوخ  راک  تفگ : دـشاب ! شتآ  رد  هک  يریق  يوب  دـننام  دوب ،

نیا رد  ام  سپ  مییامنب . بآ  زا  عنم  ار  ناشیا  هکنآ  ات  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاگرکشل  فرط  زا  تشامگ  تارف  يهعیرش  رب  نارادریـشمش 
نم رب  تواقـش  هکنآ  ات  میدوب ، رادـیب  هعرـشم  ظـفح  يارب  ار  اـهزور  میدرکیمن و  باوخ  ار  اهبـش  هکنآ  یتح  میدرک ، ماـمتها  صوصخ 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  ناسک  رب  تقر  ادابم  هک  دـنیامن  رپ  هدرب  دوخ  اب  بآ  فرظ  هکنآ  زا  مدرک  عنم  ار  دوخ  باحـصا  تشگ و  بلاـغ 
نیـسح ماما  يهدرپارـس  کیدزن  رد  رما  رب  عالطا  عمـس و  قارتسا  يارب  اهبـش  زا  یبش  هکنآ  ات  دنناسرب ! ناشیا  هب  یبآ  هکنآ  رب  دوش  ثعاب 

داد باوج  دیسرپ ؟ ار  وا  يهیرگ  ببس  دید و  نایرگ  ار  وا  دمآ و  ردارب  دزن  هب  هک  مدید  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  مدوب ، مالـسلاهیلع 
يرثا بآ  زا  میاهدـنک و  هاچ  عضوم  ود  رد  لاـح  اـت  هتـشگ و  رتدـیدش  لاـفطا  رب  هدـش و  روآروز  بلاـغ و  اـم  رب  یگنـشت  ردارب ، يا  هک :

هب یلو  مدرک  بآ  بلط  ناشیا  زا  نم  ردارب ، يا  درک : ضرع  ینکیم ؟ یبآ  لاؤس  لاـفطا  نیا  يارب  زا  رادـغ  هورگ  نیا  زا  اـیآ  میاهدـیدن ،
هیرگ هب  ار  دوخ  يادص  دینش ، مالسلاهیلع  سابع  ترضح  زا  ار  نخس  نیا  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مدینشن . یباوج  ریشمش  ریت و  زا  ریغ 
ردـق ره  مروآیم ، بآ  موریم و  ناـنآ  يوس  هب  نم  دـیآرب  حبـص  نوـچ  ردارب ، يا  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  درک . دـنلب 

ترـضح دیدرگ و  رورـسم  دینـشب  نخـس  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ  دـشاب . مرح  لها  يارب  زا  کشم  کی  دـنچ  ره  دوش ، نکمم 
ار نانخـس  نیا  يهـمه  نـم  و  دـهد ! ازج  ار  وـت  یعـس  ادـخ  کیعـس » هللا  رکـش  : » تـفگ درک و  اـعد  هحفـص 246 ]  ] ار مالـسلاهیلع  سابع 
هب دـیزی  نب  یلوخ  يرادرـس  هب  رگید  رفن  رازه  جـنپ  وا  مداد و  ربخ  رما  نیا  هب  ار  دعـس  نب  رمع  هدـیدرگرب  دوخ  ياـج  هب  سپ  مدینـشیم ،
هب هاگهمیخ  قفا  زا  باتفآ  دـننام  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هتـشگ و  لخاد  زور  هکنآ  ات  میدوب  رظتنم  دعتـسم و  سپ  داتـسرف . ام  دادـما 
رپ راخ  دـننام  هک  يروط  هب  میدومن ، ناراـبریت  ار  وا  هتفرگ  ار  وا  رود  خـلم  روم و  دـننام  اـم  هاپـس  دـیدرگ و  جراـخ  تارف  يهعیرـش  يوس 

تارف لخاد  دز و  مهرب  ار  اـم  رگـشل  يهرـسیم  هنمیم و  درکن و  نآ  هب  ییاـنتعا  ادـبا  دـیدرگ و  رپ  ریت  ناـکیپ  هبوچ و  زا  وا  ندـب  دروآرب و 
هک مدز  دوخ  رگشل  رب  هحیص  سپ  دمآ . نوریب  دماشایب  بآ  دوخ  هکنآ  نودب  تسب و  مکحم  ار  نآ  رس  درک و  رپ  ار  دوخ  کشم  دیدرگ ،
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ار يدحا  دوش و  امش  کچوک  دننام  وا  دزن  امش  گرزب  هنیآ  ره  دماشایب  بآ  نیا  زا  هرطق  کی  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگا  امـش ! رب  ياو 
عطق ار  نآ  دزب و  وا  تسار  تسد  رب  یتبرض  وا  يهفیاط  زا  يدرم  دندرک و  هلمح  وا  رب  هعفد  کی  هب  رگشل ، نآ  يهمه  سپ  دراذگن . هدنز 

ام ناروالد  ناعاجـش و  زا  ار  ریثک  یعمج  دوب و  وا  يهناش  رب  بآ  کشم  درک و  هلمح  ام  رب  تفرگ و  پچ  تسد  هب  ار  ریـشمش  سپ  درک .
هلمح نم  رب  هدش  تفتلم  وا  مدروآ و  دورف  کشم  رب  ار  دوخ  ریشمش  نم  سپ  مینک . خاروس  ار  وا  کشم  هک  میتشامگ  تمه  ام  تشکب و 

رب وا  خم  هک  تخاون  وا  رب  نهآ  زا  يدومع  يرگید  درف  سپس  دیربب . ریشمش  اب  وا  پچ  تسد  مدز و  وا  پچ  تسد  هب  ریـشمش  سپ  درک .
ماما هاگان  هک  دروآرب ، هایلع ! او  و  هاتبا ، او  هانیـسح ، او  هاخأ ، ای  هب  دوخ  يادـص  داتفا و  نیمز  رب  بسا  يـالاب  زا  دـیدرگ و  يراـج  شفتک 
مهرد ار  ام  يهرسیم  هنمیم و  تشکب و  ار  ام  فیراعم  زا  رفن  داتفه  دیسرب و  دیآ ، دورف  دوخ  دیص  رب  هک  يزابهش  دننام  مالسلاهیلع  نیسح 

هک ریـش  دننام  ار  وا  تفرب و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دوخ  ردارب  دزن  هب  دـیدرگرب و  سپ  میتشاذـگ . تمیزه  هب  ور  یگمه  تسکش و 
يروط هب  مرح  تارذخم  زا  هحیـص  هحون و  درک و  هیرگ  هحون و  وا  رب  تشاذگ و  اههتـشک  نایم  رد  تشادرب و  دیابریم  ار  دوخ  يهسیرف 

يوس هب  هک  میدید  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سپ  دنزیم . جوم  ام  رب  نیمز  دنیرگیم و  ناشیا  اب  نج  کیالم و  يدرک  نیقی  هک  دش  دنلب 
هحفـص 247]  ] دنفـسوگ دننام  ار  ام  سپ  تسا ، مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شردـپ  هک  میدرک  نامگ  نانچ  ار  وا  هللاو  دـیآیم و  ام 

بآ هک  داتـسیاب  سپ  دیـسر . وا  باـکر  هب  بآ  هکنآ  اـت  تفرب  دـیدرگ و  بآ  لـخاد  هدروآ  تارف  يهعیرـش  يوـس  هـب  ور  درک و  قرفتم 
ناویح نآ  هک  نآ  ات  تشادرب  نآ  رس  زا  ماجل  تشاد و  مدقم  دوخ  رب  ار  بسا  بانج  نآ  درب و  بآ  بناج  هب  رـس  وا  بسا  هاگان  دماشایب ،

رد ار  تواخـس  راثیا و  تلاح  نیا  نوچ  بآ ! هب  تجاح  تدـش  شطع و  نآ  اب  تشادرب ، بآ  زا  تسد  دوخ  دـماشایب و  بآ  یگدوسآ  اب 
و : ) تسا هدومرف  هدرک و  حدم  نآ  رد  ار  مالـسلاامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  وا ، ردپ  دنوادخ  هک  مدـیدرگ  هفیرـش  يهیآ  تفتلم  مدـید ، وا 
. دنـشاب تدش  رد  ناشدوخ  هک  دنچ  ره  دنرادیم  مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  ینعی : [ 264 (، ] ۀصاصخ مهب  ناک  ول  مهـسفنأ و  یلع  نورثؤی 

مدقم دوخ  رب  ار  ناویح  یگنشت ، تدش  نیا  رد  هک  یتسه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  اقح  هک  متفگ  مدرک و  بجعت  سپ 
وا تعنامم  رب  بیغرت  صیرحت و  ار  مدرم  هدش  یلوتـسم  نم  رب  تواقـش  تلاح ، نیا  يهدهاشم  اب  دنامن  هدنز  یـسک  وت  زا  دـعب  يرادیم .

یغورد ناطیـش ، سپ  تشک . دهاوخ  ار  ام  عمج  دـماشایب  بآ  رگا  انامه  هک  متفگ  دوخ  اب  سپ  درکن . تعنامم  رب  تأرج  یـسک  مدرک و 
جارات ار  اههمیخ  دندومن و  کته  ار  ناشیا  تمرح  هک  بایرد  ار  دوخ  لافطا  لایع و  نانز و  نیـسح ، ای  متفگ : هک  تشاذگ  نم  ناهد  رد 

هک تسناد  دید ؛ ملاس  ار  لایع  مایخ و  دمآ و  نوریب  تارف  زا  هنشت  بل  اب  دیدرگ و  برطضم  دینشب  نخس  نیا  نوچ  سپ  دندرک ! تراغ  و 
تسیرگب و هدـش  يراج  وا  کشا  سپ  دـیدرگن . نکمتم  و  راب ، رگید  دومن  تارف  هب  عوجر  يهدارا  دوب و  هلیح  رکم و  يور  زا  مـالک  نآ 

نیا نوچ  هک  دـیوگ  ربخ ، يوار  يزاوها ، هللادـبع  مدـید . ینیبیم و  هک  تسا  نیا  نآ  تافاکم  مدـیدنخب و  وا  رب  دوخ  ریبدـت  نسح  رب  نم 
سپ مروایب ! اذغ  وت  يارب  زا  هکنآ  ات  نیشنب  یتفگ ، تسار  متفگ : دوهی  زا  رتدب  دورطم  دودرم  نآ  هب  تفرگ و  شتآ  ملد  مدینش ، تیاکح 

!؟ دـییامنیم مارکا  نینچ  امـش  ار  فیـض  نامهم و  تفگ : دـید  ار  ریـشمش  نوچ  مدروآ ، نوریب  هداد  لقیـص  ار  دوخ  ریـشمش  هدـش  لخاد 
شتآ هب  میتشک و  ار  وا  هدرک  دادـما  ارم  نامالغ ، مادـخ و  سپ  تسا ! نیا  ام  دزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناگدنـشک  مارکا  يرآ ، متفگ :

مظاکدمحم دیـس  ياقآ  بانج  . 3 هحفص 248 ] [ . ] 265 «. ] نیملاـظلا موقلا  یلع  هیلع و  هللا  ۀـنعل   » میدـینازوس ترخآ  شتآ  زا  شیپ  اـیند 
: دـندرک لقن  هدـنراگن  يارب  مارحلا 1415 ه ق  مرحم  زور 12  مق ، رد  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلـها  رکاذ  یلوفزد ، باـجم 
داتفایم و مالسلامهیلع  هعیش  ناماما  راوز  يولج  هک  یسک  اهمیدق ، دوب . یشوواچ  شبقل  هک  لوفزد ، نکاس  ناتـسزوخ ، رد  دوب  یـصخش 

ریز رد  دوب . هام ) ریت   ) دسألا بلق  هام  متفریم . یلعم  يالبرک  هب  ترایز  يارب  درک : لقن  صخـش  نیا  دنتفگیم . شوواچ  وا  هب  دـناوخیم 
هب ادخ  هب  ار  وت  دیوگیم : تسا ، یتشپكال  مدید  متفر ، ادص  نآ  کیدزن  دشیم . رارکت  ابترم  هک  یـشوواچ ، دمآیم  ییادص  ناتـسلخن 
بآ امش  هب  نم  ات  دیتسه ، هک  امش  مدیسرپ : دنتفگیم . ولد )  ) لود نآ  هب  تشاد و  یبوچ  يهتـسد  هک  دوب  ییاهکـشم  اقباس  هدب ! بآ  نم 

، نک یفرعم  ار  دوخ  دیتسه ؟ یک  امش  وگب  متفگ : مهدیم . متفگ : یهدیمن ؟ بآ  نم  هب  وت  منک ، یفرعم  ار  مدوخ  نم  رگا  تفگ : مهدب .
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مسق مه  نم  دیوگیم  منک ، یفرعم  ار  دوخ  ات  یهدیم  بآ  هک  روخب  مسق  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  تفگ : مهدیم . بآ 
مسق مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  میاقآ  هب  ارم  نوچ  متـسه ، یـسبنس  لیفط  نب  میکح  نم  تفگ : سپـس  مهدیم . بآ  وت  هب  هک  مدروخ 

تـسناوتن بآ  نآ  زا  وا  دـش و  دـمجنم  بآ  دروـخب  بآ  تساوـخ  یتـقو  اـما  مداد . وا  هب  دوـب ، بآ  زا  رپ  هک  ار ، لود  مه  نـم  دوـب ، هداد 
هحفص 250] . ] تسا روهشم  فورعم و  لوفزد  رد  هیضق  نیا  دندوزفا : باجم  ياقآ  دنکب . هدافتسا 

نانآ سوؤر  نفدم  و  البرک ، يادهش  یماسا 

هراشا

هللا هلعج  و ال  راهنلا ، لیللا و  یقب  تیقب و  ام  ادبأ  هللا  مالـس  ینم  کیلع  کئانفب ، تلح  یتلا  حاورألا  یلع  هللادبعابأ و  ای  کیلع  مالـسلا  ... 
زا يزارف  ... » نیـسحلا باحـصأ  یلع  نیـسحلا و  دالوأ  یلع  نیـسحلا و  نب  یلع  یلع  نیـسحلا و  یلع  مالـسلا  مکترایزل . ینم  دـهعلا  رخآ 

« اروشاع ترایز 

البرک يادهش  یماسا  تسرهف 

هراشا

شخبتنیز ار  نانآ  سدقم  ياهمان  زین  ام  تساجب  دشخردیم . راگزور  كرات  رب  ناشنادیواج  مان  دنتیرـشب و  ناراگزومآ  البرک  يادهش 
: دروآ میهاوخ  مشاهینب  ریغ  مشاهینب و  شخب  ود  رد  ابفلا و  فورح  بیترت  هب  ار  اهمان  نیا  مینک . راتشون  نیا 

مشاهینب زا  البرک  يادهش 

بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  نادنزرف 

هحفص . ] یلع نب  هللادبع  . 4 لضفلاوبا .)  ) یلع نب  ساـبع  . 3 یلع . نب  رفعج  . 2 تسین .) یعطق  ـالبرک  رد  وا  تداهـش   ) یلع نب  رکبوبا  . 1
نب دمحم  . 10 یلع . نب  رغـصألادمحم  . 9 یلع . نـب  رمع  . 8 یلع . نب  ناـمثع  . 7 رغصالاهللادبع . . 6 یلع . نب  سابعلا  نب  هللادـبع  . 5 [ 251

. یلع نب  سابعلا 

یبتجم نسح  ماما  نادنزرف 

. نسحلا نب  مساقلا  . 14 نسحلا . نب  هللادبع  . 13 نسحلا . نب  رشب  . 12 نسحلا . نب  رکبوبا  . 11

نیسح ماما  ادهشلادیس  نادنزرف 

نب یلع  . 17 راوخریش .)  ) عیـضرلا هللادبع  . 16 تسا .) هدروآ  بقاـنملا »  » باـتک رد  بوشآرهـشنبا  ار  ماـن  نیا   ) نیـسحلا نب  میهاربا  . 15
. مالسلاهیلع ربکألا  نیسحلا 

بنیز رفعج و  نب  هللادبع  نادنزرف 
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. رفعج نب  هللادبع  نب  دمحم  . 20 رفعج . نب  هللادبع  نب  نوع  . 19 رفعج . نب  هللادبع  نب  هللادیبع  . 18

لیقع نادنزرف 

نب نوع  . 25 لیقع . نب  ملسم  نب  هللادبع  . 24 لیقع . نب  ربکألا  هللادبع  . 23 لیقع . نب  نمحرلادبع  . 22 هحفص 252 ] . ] لیقع نب  رفعج  . 21
هدروآ بوشآرهـشنبا  ار  مان  نیا   ) لیقع نب  دـمحم  نب  رفعج  . 28 لیقع . نب  ملسم  . 27 لیقع . نب  ملـسم  نب  دمحم  . 26 لیقع . نب  ملسم 

(. تسا هدرک  دای  وا  زا  بوشآرهشنبا  اهنت  تسین و  ياهدش  هتخانش  يهرهچ  هک   ) یمشاهلا دمحم  نب  دمحا  . 29 تسا .)

مشاهینب ریغ  زا  البرک  يادهش 

ماـما رازگتمدـخ   ) یکرتلا ملـسا  . 4 یلــشهنلا . رماـعوبا  . 3 يراـصنألا . ثراــحلا  نـب  فوـتحلاوبا  . 2 يدـسألا . نیــضحلا  نـب  مـیهاربا  . 1
نب ریرب  . 9 یحبصألا . لقعم  نب  سینا  . 8 یلهاکلا . ثراحلا  نب  سنأ  . 7 یئاطلا . دعـس  نب  ۀیما  . 6 يدبعلا . ۀـیما  نب  مهدا  . 5 مالسلاهیلع .)

.14 ینابیشلا . یلع  نب  ۀلبج  . 13 یمیتلا . جاجحلا  نب  رباج  . 12 یمیتلا . یح  نب  رکب  . 11 یمرضحلا . هللادبع  نب  رشب  . 10 ینادمهلا . ریضخ 
رازگتمدخ  ) نوج . 17 ینـالوخلا . ریجح  نب  بدـنج  . 16 هحفـص 253 ] . ] يراصنألا بعک  نب  ةداـنج  . 15 ینادـمهلا . ثراحلا  نب  ةداـنج 

. ثراحلا نب  بابحلا  . 21 ناهبنلا . نب  ثراحلا   20 يدـنکلا . سیقلا  ءرما  نب  ثراحلا  . 19 یمیمتلا . کـلام  نب  نیوج  . 18 يرافغ .) رذوبا 

.26 يدعسلا . ردب  نب  جاجحلا  . 25 يدسألا . رهظم ) ای   ) رهاظم نب  بیبح  . 24 یمهنلا . سیقلا  نب  یشبح  . 23 یبعشلا . ماع  نب  بابحلا  . 22
نب ۀلظنح  . 30 یمابشلا . دعـسا  نب  ۀلظنح  . 29 یبسارلا . ورمع  نب  سـالح  . 28 یحایرلا . دـیزی  نب  رح  . 27 یفعجلا . قورـسم  نب  جاجحلا 

.34 یمعثخلا . رـشب  نب  ریهز  . 33 قمحلا .) نب  ورمع  یلوـم   ) يدـنکلا ورمع  نب  رهاز  . 32 يدزألا . ملـسم  یلوم  عفار ، . 31 ینابیشلا . ورمع 
یلوم ملاس ، . 38 یبلکلا . ۀنیدملاینب  یلوم  ملاس ، . 37 يدئاصلا . بیرع  نب  دایز  . 36 یلجبلا . نیقلا  نب  ریهز  . 35 يدزألا . میلس  نب  ریهز 
دلاـخ نب  ورمع  یلوـم  دعـس ، . 41 مالـسلاهیلع . بلاـطیبا  نـب  یلع  یلوـم  دعـس ، . 40 يراـصنألا . ثراـحلا  نب  دعـس  . 39 يدـبعلا . رماع 

.45 مالسلاهیلع . نیسحلا  یلوم  نامیلـس ، . 44 یلجبلا . براضم  نب  ناملـس  . 43 یفنحلا . هللادبع  نب  دیعـس  . 42 هحفص 254 ] . ] يوادیصلا

.49 يدبعلا . کلام  نب  فیس  . 48 يرباجلا . عیرس  نب  ثراحلا  نب  فیس  . 47 عاطملایبا . نب  ورمع  نب  دیوس  . 46 یمهنلا . معنم  نب  راوس 
نب سباـع  . 53 يذـئاعلا . عمجم  نب  ذـئاع  . 52 کـلام . نب  ۀماغرـض  . 51 رکاـشینب . یلوم  بذوـش ، . 50 يرباـجلا . ثراـح  یلوم  بیبش ،

دیزی نب  یلعألادبع  . 57 ینهجلا . رجاهملا  نب  دابع  . 56 يدبعلا . ملسم  نب  رماع  . 55 حیرش . نب  ساسح  نب  رباع  . 54 يرکاشلا . بیبشیبا 
نب نمحرلادبع  . 61 يراـفغلا . ةورع  نب  نمحرلادـبع  . 60 يراصنألا . هبر  دـبع  نب  نمحرلادـبع  . 59 یبحرألا . نمحرلادـبع  . 58 یبلکلا .

هللادبع . 64 یمعثخلا . رشب  نب  هللادبع  . 63 تسا .) هدروآ  ناویحلا »  » باتک رد  ظحاج  ار  ماـن  نیا   ) رکبیبا نب  هللادـبع  . 62 یمیتلا . دوعسم 
.68 هحفص 255 ] . ] یبلکلا دیزی  نب  هللادیبع  . 67 یبلکلا . دیزی  نب  هللادبع  . 66 یبلکلا . بابح  نب  ریمع  نب  هللادبع  . 65 يرافغلا . ةورع  نب 

نب رامع  . 72 یعجشألا . ۀثراح  نب  بعک  نب  نارمع  . 71 يدزألا . بخلص  نب  ةرامع  . 70 ینهجلا . تلصلا  نب  ۀبقع  . 69 ناعمس . نب  ۀبقع 
دلاـخ نـب  ورمع  . 76 يدزـألا . دـلاخ  نـب  ورمع  . 75 یعدـنجلا . هللادـبع  نـب  ورمع  . 74 ینالادـلا . ۀمالـس  نب  راـمع  . 73 یئاطلا . ناـسح 

. یعبضلا ۀعیبض  نب  ورمع  . 80 يراصنألا . ةداـنج  نب  ورمع  . 79 یفعجلا . عاـطم  نب  ورمع  . 78 يراصنألا . ۀـظرق  نب  ورمع  . 77 يوادیصلا .
بیبح نب  مساـقلا  . 84 یبـلغتلا . ریهز  نب  طـساقلا  . 83 مالـسلاهیلع . نیـسحلا  یلوم  براق ، . 82 يدـئاصلا . ۀـمامثوبا  بعک ، نب  ورمع  . 81
عمجم . 89 يرباجلا . عیرس  نب  هللادبع  نب  کلام  . 88 نادودلا . نب  کلام  . 87 یبلغتلا . قیتع  نب  ۀنانک  . 86 یبلغتلا . سودرک  . 85 يدزألا .

. يدسألا ۀجسوع  نب  ملسم  . 93 یمیتلا . جاجحلا  نب  دوعسم  . 92 یمرضحلا . ریشب  نب  دمحم  . 91 يذئاعلا . هللادیبع  نب  عمجم  . 90 ینهجلا .
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نیسحلا یلوم  حجنم ، . 96 ریهز .) نب  هللادبع  نب  طسقم  الامتحا   ) یبلغتلا ریهز  نب  طسقم  . 95 يدزألا . ریثکلا  نب  ملسم  . 94 هحفص 256 ] ]
. یبسارلا ورمع  نب  نامعن  . 100 مالسلاهیلع . یلع  یلوم  رصن ، . 99 یلجبلا . لالهلا  نب  عفان  . 98 يدسألا . ۀمامث  نب  عقوملا  . 97 مالسلاهیلع .

طیبث نب  دـیزی  . 104 یبـلکلا . باـبح  نب  بهو  . 103 یناملـسلا . ثراحلا  یلوم  یمورلا ، حـضاو  . 102 يراـصنألا . نـالجع  نب  میعن  . 101
، مییازفیب ددع  نیا  هب  زین  ار  مشاهینب  يادهـش  رگا  لاح  یفعجلا . لفغم  نب  دـیزی  . 106 يدنکلا . رـصاهم  نب  دایز  نب  دیزی  . 105 يدبعلا .

يادهش وزج  زین  ار  هورع  نب  یناهو  رطقی  نب  هللادبع  يوادیص ، رهسم  نب  سیق  رگا  و  دیـسر ، دهاوخ  رفن  هب 136  البرک  يادهش  يهرامش 
[ . 266 . ] شیافواب نارای  نادیهش و  رورس  رب  ادخ  دورد  دیسر . دهاوخ  رفن  هب 139  ینیسح  يودرا  ناگدنمزر  مقر  میروآ ، رامش  هب  البرک 

ءادهشلا سوؤر  ماقم 

هدش و 16 هتخاس  اجنآ  رد  يدقرم  هک  تسا  ءادهشلا » سوؤر   » ماقم دشابیم ، قشمد  رد  یناتـسربق  مان  هک  ریغـصلا ، باب  تاماقم  هلمج  زا 
.1 تسا : ریز  رارق  زا  تسا  بوـسنم  ناـنآ  هب  ماـقم  نیا  هک  ییادهـش  ماـن  تـسا . هدـش  هتـشاذگ  رـس  يهناـشن 16  هـب  نآ  يور  رب  تمـالع 
.5 نسحلا . نب  مساق  . 4 رهاظم . نب  بیبح  . 3 هحفص 257 ] . ] ربکألا نیسحلا  نب  یلع  . 2 مالسلاامهیلع . نینمؤملاریما  نب  سابعلا  لضفلاوبا 
. یلع نب  نامثع  . 11 رکبیبا . نب  یلع  . 10 فوع . نب  هللادبع  . 9 یلع . نب  دمحم  . 8 یحایرلا . رحلا  . 7 یلع . نب  رمع  . 6 یلع . نب  هللادبع 

رهطم ياهرـس  نفد  هتبلا  هللادبع . نب  نیـسح  . 16 لیقع . نب  هللادـبع  . 15 ملـسم . نب  دمحم  . 14 لـیقع . نب  رفعج  . 13 یلع . نـب  رفعج  . 12
هک یفدـه  قشمد ، هب  ارـسا  ندـش  دراو  زا  سپ  اریز  تسا . قفاوم  تارابتعا  نئارق و  اب  ناشدادـعت ، زا  رظن  عطق  اـب  ریغـصلا ، باـب  رد  ادـهش 
هب هجوت  اب  اصوصخم  دوب و  هدـش  نیمأت  ارهاـظ  تشاد  ناـنآ  ندـناوخارف  زا  دـیزی  ماـش و  هب  مالـسلامهیلع  تیبلـها  نداتـسرف  زا  داـیزنبا 

داجـس ماـما  يهبطخ  يهجیتـن  رد  مکاـح  هاگتـسد  هیلع  رهـش  نآ  مدرم  یمومع  راـکفا  تاـساسحا و  کـیرحت  ماـش و  عاـضوا  ینوگرگد 
رتدوز هچ  ره  اذل  دوبن ، شحالـص  هب  میژر  قباس  راتفر  يهمادا  مالـسلامهیلع ، تیبلها  يارـسا  یناسر  مایپ  ياهتیلاعف  رگید  مالـسلاهیلع و 

رد زین  ار  ادهش  سدقم  ياهرـس  هک  تشاد  ار  نآ  ياضتقا  نایرج ، نیا  اعبط  تخاس و  مهارف  هنیدم  هب  ار  تلاسر  نادناخ  تعجارم  لیاسو 
ریاس دننام  نفد  هاگیاج  رهـش ، یمومع  ناتـسربق  رد  رهطم  ياهرـس  نفد  زا  سپ  هک  تسا  یعیبط  زین  دنـشاب . هدرپس  كاخ  هب  قشمد  نامه 

زا سپ  نم  دسیونیم : يهحفص 627 ) دلج 1 ، توریب ، عبط   ) ۀعیـشلا نایعا  رد  نیما  موحرم  یلو  دشاب . هدش  يرادهگن  ظوفحم و  تاماقم 
هتشون نآ  رب  هک  دوب  یگنس  نآ  ردرـس  رب  هحفص 258 ]  ] هک مدید  ار  یماقم  تسا  ریغصلا  باب  هب  فورعم  هک  یناتـسربق  رد  لاس 1321 ه 

یلع و نب  سابع  رـس  نفد  لحم  اجنیا  رهاظم ،» نب  بیبح  سأر  ربکألا و  نیـسحلا  نب  یلع  سأر  یلع و  نب  سابعلا  سأر  اذـه  : » دوب هدـش 
نآ دیدرگ و  دیدجت  نآ  يانب  دش و  ناریو  روکذـم  ماقم  نآ ، زا  دـعب  لاس  ود  تسا . رهاظم  نب  بیبح  رـس  نیـسح و  دـنزرف  ربکایلع  رس 

نکلو دوب ، هدش  هتشون  نآ  رب  البرک  يادهش  زا  يرایسب  مان  هک  دش  هتشاذگ  راک  یحیرض  ماقم ، لخاد  رد  دش و  هتشادرب  ردرـس  زا  گنس 
نآ ردرـس  رب  هچنآ  بسح  رب   ) دراد تبـسن  میدرک  رکذ  هک  هناگ  هس  فیرـش  ياهرـس  نامه  هب  افرـص  ماقم  نیا  هک  تسا  نآ  رما  تقیقح 
. تسا اناد  ادخ  و  دشاب ... تسرد  تبسن  نیا  هک  تسا  نآ  يوق  نظ  هک  دنکیم  هفاضا  نیما  نسحم  دیس  همالع  سپس  دوب .) هدش  هتشون 

سابعلا لضفلاوبا  ياهتسد  ماقم 

هراشا

تیعبت ناراوگرزب  نآ  تاـشیامرف  تاروتـسد و  زا  نید  ماـکحا  فراـعم و  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  مالـسلامهیلع ، تیبلـها  ناوریپ  ناـیعیش و 
دروم نآ ) لاثما  ناـنآ و  روبع  لـحم  تداـبع و  ناـکم  رهطم ، ربق  لـیبق  زا   ) دراد قلعت  اـهنآ  هب  هک  مه  ار  ییاـهزیچ  نآ  یماـمت  دـننکیم ،
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عیـشت عابتا و  مزاول  ناشنارورـس و  هب  دوخ  تبحم  تیـالو و  ممتم  لـماوع  زا  ار  رما  نیا  و  دـنهدیم ، رارق  كربت  تشادـگرزب و  مارتحا و 
ياج ای  دنباتـشیم ، شترایز  هب  هک  تسا  نانآ  نفد  لحم  ای  روبزم ، طاقن  اریز  تسا ، حیحـص  هتـسیاش و  يرادرک  هویـش ، نیا  و  دـننادیم .

دنوشیم و داش  نآ  ندید  اب  نایعیش  هک  دشابیم  نانآ  رورس  ناکم  ای  دنوشیم ، لوغـشم  لاعتم  قح  تدابع  هب  نآ  رد  هک  تسا  ناشتدابع 
يادتقا ضحم و  عیـشت  نامه  نیا  و  دندرگیم ، رابکـشا  نیگهودـنا و  ناشیا  يارب  اجنآ  رد  ناشناوریپ  هک  هدوب  ناشمغ  نزح و  هاگیاج  ای 

هب میدق  نامز  زا  هک  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  ياهتـسد  ماقم  زا  مینکیم  هدهاشم  البرک  رد  ام  هچنآ  تسا  لیبق  نیا  زا  تسا . حیحص 
زا یلسن  ره  دناهتفاتش و  ماقم  ود  نآ  ترایز  هب  نایعیش  يرصع  ره  رد  هدش و  هتخانش  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  ياهتـسد  ماقم  ناونع 

يهریس  » هک هدیدنسپ  يهویش  نیمه  دنیامن و  بدا  ضرع  ترضح  نآ  هاگشیپ  هب  سدقم  ناکم  ود  نیا  رد  هک  تسا  هتفرگارف  نیشیپ  لسن 
رارق لاؤس  دروم  هفرشم  هدهاشم  زا  يرایسب  هنرگو  تسا ، یفاک  هحفص 259 ]  ] ناکم ود  نآ  تسادق  تابثا  يارب  دوشیم  هدیمان  هرمتسم »
رهطم نحـص  یقرـش  رد  کیدزن  ناخ  باب  يهلحم  رد  دادـغب ، يهزاورد  یقرـش  لامـش  تمـس  رد  تسار  تسد  ماـقم  [ . 267 . ] دریگیم
تسا هدش  هتشاگن  یسراف  هب  تیب  ود  نآ ، يهبیتک  رب  هک  تسا  بصن  کچوک  یحیرـض  ماقم ، راوید  رب  دراد . رارق  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
تـسار تسد  داتفا  تسا : ریز  رارق  هب  تیب  ود  نآ  تسا . هتـشگن  صخـشم  روبزم  يهبیتک  رد  حیرـض  انب و  خیرات  زین  نآ و  يهدنیارـس  هک 
تـسد کـی  هک  فـیح  رازه  اـما  تسار  تسد  تـسین  رگا  تساـجب  مـپچ  تـسد  مرگید  تـسد  ناـسر  نیـسح  نـماد  رب  مرکیپ  ایادـخ ز 

، نیبوز غیت و  تسود  هار  رد  دنک  یپ  ار  نت  هک  نآ  تساجب  پچ  تسد  هک  مراد  قح  رکـش  تسار  تسد  نت  زا  داتفا  ارم  رگ  تسادصیب 
زابرـس تسد  تساوساـم  تسد  يـالاب  نم  تسد  ماهداد  ناـناج  هار  رد  دوخ  ناـج  ماهدازردـیح  دـینادیم  هلمج  تسوا  ناـحیر  سگرن و 

يهچرازاـب رد  زین  پچ  تسد  ماـقم  [ . 268 [ !؟ راک هچ  رهب  ندب  رد  دـشاب  تسد  رای  قشع  رد  ندـب  زا  دـتفین  رگ  تسادـخ  تسد  نیـسح 
رب تسا و  بصن  ياهدرن  راوید ، رب  تسا . فورعم  سابع  يهچرازاب  هب  هک  دشابیم  یقرش  بونج  رد  عقاو  نحص ، کچوک  برد  کیدزن 

مهفملا باوج  ینم  ذخ  مث  ملعا  عمساو و  تئش  ام  اذا  لس  دشابیم : جارس  دمحم  خیش  عبط  رثا  هک  هدش  هتشاگن  ریز  راعشا  نآ  ياهیـشاک 
اسأ هیکبا  نیعلا و  عمد  رجأ  مقلعلا  بنجب  ینیمیلا  تحاط  ام  دعب  تحاط  حاص  ای  انهیه  مرکلا  رحب  سابعلا  ةرسی  تعطقنا  ماقملا  اذه  یف  نا 

تـسا یـسدقم  ناکم  اجنیا  نک : تفایرد  نم  زا  ار  هدننک  عناق  یخـساپ  سپـس  سرپب و  نم  زا  یهاوخیم  رگا  مد  نع  عمدب  یکبی  نأ  قح 
هکنآ زا  سپ  دش ، عطق  وا  پچ  تسد  اجنیا  رد  يرآ  تسا . هدش  عطق  مرک ، يایرد  نآ  مالسلاهیلع ، سابع  ترضح  پچ  تسد  نآ  رد  هک 

مغ نیا  رد  زاس و  يراج  راسخر  رب  ار  شیوخ  ناگدـید  کـشا  دوب . هدـیدرگ  ادـج  نت  هحفـص 260 ]  ] زا همقلع  رانک  رد  شتـسار  تسد 
[ . 269 . ] درک هیرگ  نوخ  کشا ، ياج  هب  تسا  هتسیاش  هک  نک ، هیرگ 

تسا بل  هنشت  یلع  نب  نیسح  بآ -  يروخ  وت 

تفگ هانپ  تشپیب و  هش  روضح  تفر  بدا  اب  سان  فرشا  یلع ، نب  نیسح  تصخر ز  تساوخ  سابع  نادیهـش ، هاش  یـسکیب  نوچ  دید 
شوج رپ  يداو  نیا  رد  هک  هد  متصخر  وت  رغصایلع  نابرق  هب  سابع  ناج  وت  ربکایلع  يادف  هب  مناج  هک  يا  هللادبعابا  راییب ، ورـسخ  یک 

يا الب  برک و  هش  لضفلاوبا ، هب  خساپ  داد  ادخ  ریش  رسپ  زا  نانخس  نیا  دینـش  نوچ  شون  ار  تداهـش  ماج  منک  گنج و  منکب  شورخ  و 
ياهرطق نیع  ود  رون  يا  هکرعم ، نیا  رد  گنج  ضوع  ینکـشیم  ارم  تشپ  مغ  ز  هتـشک ، يوش  رگ  ینم  رادـملع  تشد  نیا  رد  وت  ردارب ،

نآ تبیه  زا  رگشل  ناور  طش  يوس  هب  دش  ناور  تفرگب و  کشم  تاجن  باب  رـسپ  تعاطا  درک  هش  رما  نیـسح  نالفط  بل  رب  ناسر  بآ 
لد زا  دیشک  بآ و  زا  رپ  درک  ار  کشم  هار  زا  وا  دیسر  وچ  هعیرش  هب  دراو  تشگ  داد  مشاهینب ، هام  یلع ، روپ  رب  هار  داتفا  شبنج  هب  ریش 

دیدب هدازهش  وچ  شیوخ  فک  ود  رد  ار  بآ  ناور  بآ  نآ  رد  دربورف  تسد  فک  ود  ناج  دریگ  دنک و  دوخ  زا  شطع  عفر  تساوخ  هآ 
! تسا بل  هنشت  یلع  نب  نیسح  بآ !؟ يروخ  وت  تسا  بدا  زا  رود  هک  بآ  روخم  سابع  تفگ  دیهش  هاشنهـش  کشخ  بل  دمآ ز  شدای 
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هب ور ، دوب  شدوصقم  وچ  لاـفطا ، هب  بآ  نداد  هار  هب  داـتفیب  شود  يور  دـنکفا  کـشم  هاـگن  بآ  نآ  رد  درک  فـک و  زا  ار  نآ  تخیر 
مرشیب و يهقرف  ياک  تفگ  هاپس  دارفا  هب  درک  ور  هشیدنا و  رد  دش  هاگآ  دش  وا  دصقم  زا  وچ  دعس  رـسپ  دومرف  نادیهـش  هاش  مرح  يوس 

هبور يهقرف  زا  نت  داتـشه  تشک  نارغ  يریـش  وچ  تشگ  وا ، هب  تشگ  نوـچ  هلمح  ماـیخ  هب  دـناسر  بآ  نیا  هک  دـیراذگم  ماندـب  هورگ 
نویش و مغ  زورما ز  دنکیم  يوریپ )  ) تسکشب ردارب  تشپ  شمغ  دیهـش و ز  دش  تسد  ود  ناج و  رـس و  داد  قح  هر  رد  ضرغلا  ناتفص 

هحفص 261]  ] نیسح لضفلاوبا و  تعافش ز  دیما  دراد  نیش 

مرح ردنا  درکن  ور  تلاجخ  زا 

رادملع نآ  مرح  ردنا  درکن  ور  تلاجخ  زا  ملق  دش  شتسد  ود  را  رادملع  نآ  راسمرـش  يریغـص  زا  یبآ  رهب  رازراک  رد  دبن  را  رادملع  نآ 
لوسر رادملع  نآ  نینس  غیت و  زا  هنـشت ، بل  ناج ، داد  نیـسح  رادملع  نیا  رهن  بل  رد  ماک  هنـشت  يدوبن  نکیل  دش ، هتـشک  مانألا  ریخ  هش 

هحفص 264]  ] لامیاپ دش  سرف  مس  زا  ششعن  لالجلاوذ  زیزع  رادملع  نیا  اوه  رد  ناریط  درک  شکاپ  شعن  ایربک 

خیرات لوط  رد  مشاهینب  رمق  رهطم  دقرم 

خیرات لوط  رد  مشاهینب  رمق  رهطم  هاگمارآ 

هضور و يدورو و  برد  ربق و  راثآ و  ياراد  دعب ، هب  يوما  يهرود  زا  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  رهطم  ربق  هک  دیآیم  تسد  هب  خیراوت  زا 
نب ناوفـص  تیاور  رد  تسا -  هدروآ  راحب  رازم  رد  مه  یـسلجم  هک  نیمألا -  دـلب  رد  یمعفک  لـقن  يهیاـپ  رب  ـالثم ، تسا . هدوب  بادرس 

نامه مه  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  يارب  تسه ، لوخد  لوا  يارب  برد  نوریب  فقوت  روتـسد  اجک  ره  هدرک  لقن  دیفم  خیـش  هک  نارهم 
. تسا هتشاد  يدورو  برد  هضور و  ترضح  نآ  ربق  مالسلاهیلع  قداص  ماما  يهرود  ات  لوا  نرق  رد  دوشیم  مولعم  هک  هدش  رداص  روتسد 

ربخ هک  يرجه ، مرحم 61  زور 11  رد  تسا : هدروآ  هتشون  هنیمز  نیا  رد  هک  ياهلاسر  رد  هرـس » سدق   » ردص نسح  دیـس  هللاتیآ  موحرم 
دیسر و رفن  رازه  هد  هب  نانآ  دادعت  هک  يدح  هب  دندش  عمج  هفوک  نانز  دیسر ، هفوک  هب  شیافواب  نارای  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  تداهش 

رارق مه  اب  دـندوب ، تحاران  تخـس  یمظع  يهعجاف  نیا  زا  زین  ناـنز  انمـض  دـندشیم و  اـهدرم  عمجت  عناـم  داـیز  نبا  لاـمع  هک  اـجنآ  زا 
. دریگب ار  اهنآ  ولج  دـناوتن  یـسک  ات  دـننک  تکرح  البرک  فرط  هب  مه  اب  همه  مالـسلاهیلع  ماـما  تداهـش  زور  نیمـشش  رد  هک  دنتـشاذگ 
. نز رفن  رازه  هد  هب  دسر  هچ  تفرگ ، یناسآ  هب  ناوتیمن  ار  نز  کی  يولج  دنراذگیم ، نز  هب  بارعا  هژیوب  هک  یتمرح  اب  تسا ، یهیدـب 

هفوک ماش  رظان و  نانز  ریثک ، هورگ  نیا  تکرح  لالخ  رد  دندش و  رضاح  البرک  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  زور  نیمتفه  رد  نانآ 
رازه دص  ات  ار  اهنآ  دادعت  هک  دنداد  لیکشت  ار  یهوبنا  رایسب  عمج  دنتسویپ و  اهنآ  هب  زین  البرک  هیـسداق و  اونین و  فارطا  ریاشع  لیابق و  و 

ییورین چـیه  دـنتخادرپ و  يرادازع  هب  دـندز و  ینابیاس  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  ادهـشلادیس و  ربق  رـس  رب  روبزم  ناـنز  دـناهتفگ . رفن 
نابیاس و هحفص 265 ]  ] يو نارای  باحصا و  مالسلاهیلع و  ادهشلادیس  رازم  رب  متفه  زور  نامه  زا  نانآ  دنک . يریگولج  اهنآ  زا  تسناوتن 

نارود نامه  زا  هک  دوشیم  مولعم  یخیرات  لـقن  نیا  يهیاـپ  رب  [ . 270 . ] دندش لوغـشم  يرادازع  هب  هتفه  کی  دندروآ و  دـیدپ  يربق  رثا 
رب رداق  مه  دایزنبا  دیزی و  لاثما  هک  هدوب  يدح  هب  مدرم  يهدش  رادهحیرج  كاپ و  تاساسحا  زورب  تدش  هدوب و  دوجوم  ربق  راثآ  يوما 
لآ رادتـسود  نانز  رب  هوالع  هک  تفگ  دـیاب  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ربق  صوصخ  رد  دـناهدوبن . یتیعمج  نینچ  عمجت  زا  يریگولج  عنم و 

يارب لیابق  ریاس  دساینب و  يهلیبق  و  دوب -  اهنآ  زا  مالـسلااهیلع  نینبلاما  هک  مه -  بالکینب  يهلیبق  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
رگا دنتشاد ، مالسلااهیلع  نینبلاما  يهفیاط  اب  هک  یتبسن  یتسود و  ببس  هب  زین  هیماینب  دندوب و  اشوک  هاگراب  هضور و  نیا  نارمع  يدابآ و 
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هدومن و لیمکت  ار  ات 72  نیب 64  يانب  دندرکیمن . مه  یتفلاخم  دندرکیمن  تکرش  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يهضور  ربق و  يانب  رد 
، یعاد دیز  راب ، نیمجنپ  يارب  دومن و  انب  البرک  تارازم  رد  يرصتخم  نامتخاس  نییولع  هجوت  بلج  يارب  یسابع  رـصتنم  لاس 273 ق  رد 
لاس 371 رد  هملاید  يو  زا  سپ  درک . ریمعت  ار  هضور  داد و  صاصتخا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يهبق  نامتخاس  يارب  تفگنه  یغلابم 

امـسر ناطلـس  دندرک و  انب  دـیدجت  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ربق  البرک و  يادهـش  روبق  یملید  يهلودـلادضع  ناطلـس  نامرف  هب  ه 
رصع زاغآ  هک  ات 907 ق ، لاس 373 ق  زا  درک و  انب  دـیدجت  ار  هاگراب  هبق و  یناکلیا  ریالج  ناطلـس  ناـیملید ، زا  سپ  داد . عیـشت  نـالعا 

لاس 1032 هیوفـص ، يهرود  رد  تسا . هدوب  راوز  ناحایـس و  ترایز  دروم  روبزم  ناـمتخاس  اـنب و  لاـس ، بیرق 534  ینعی  تسا ، يوـفص 
لاس رد  تفر و  البرک  ترایز  هب  هاـشردان  لاس 1117  رد  هیراشفا  رـصع  رد  ات  دـش . يزاسون  تمرم و  ریمعت و  لیمکت و  یناکلیا  ياـهانب 

. دیدرگ يراکیشاک  اددجم  ناشیا  رهطم  دبنگ  هدش و  يراک  هنییآ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مرح   1155

رهطم دبنگ 

هراشا

نیسح ماما  ادهشلادیس  ترضح  شردارب ، نارازگتمدخ  زا  ار  دوخ  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  دننادیم  نیخروم  نیثدحم و  يهمه  هکنانچ 
هحفـص  ] رارق نیا  رب  زاغآ  نامه  زا  یهلا  ریدـقت  ییوگ  دوریم . رامـش  هب  وا  ياهیگژیو  نیرتهتـسجرب  زا  رما  نیا  تسنادیم و  مالـسلاهیلع 

دقرم هتفای و  ياهژیو  صخشت  البرک  يادهش  نایم  رد  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  بدا ، عوضخ و  نیا  شاداپ  هب  هک ، تفرگ  [ 266
مـشاهینب رمق  يارب  یهاگراب  هبق و  هک  هیوبلآ  نارود  زا  ددرگ . رتزراـب  صخـشت ، هوکـش و  نیا  زین  رورم  هب  دـبای و  یلقتـسم  هوکـشاب و 

نیـسح ماـما  دـبنگ  هک  هاـشردان ، يهرود  رد  دناهتـشون : دوـب . هناگادـج  یهاـگراب  هـبق و  ياراد  و  لقتـسم ، وا  رازم  دـنتخاس ، مالـسلاهیلع 
راذگب : » دومرف يو  هب  ترـضح  هک  دـید  باوخ  دـنک ، الط  ار  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  دـبنگ  تساوخ  يو  دـنتفرگ ، الط  ار  مالـسلاهیلع 

صیاصخ باتک  يهمدـقم  رد  هدازدامع  موحرم  ددرگ . صخـشم  ماما  زا  وا  يراکادـف  تیامح و  يرازگتمدـخ و  ماقم  ات  دـشاب ،» یـشاک 
هب مدرم  يایادـه  هک  دـنداد  شرازگ  تقو  تلود  هب  لاس 1337 ه ، رد  هکنیا  ات  دوب ، یشاک  اهلاس  ترـضح  نآ  دبنگ  دسیونیم : هیـسابعلا 
هک دنتساوخ  هزاجا  قارع  تقو  تلود  زا  و  هدش ، رپ  هریغ  سم و  هرقن و  الط و  زا  اهرابنا  هک  تسا  يدح  هب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح 

روتـسد دمآ و  البرک  هب  تلود  سیئر  مراد  دای  رد  کین  هک : دنکیم  هفاضا  موحرم  نآ  دنیامن . الط  ار  دـبنگ  دـنناسرب و  شورف  هب  ار  اهنآ 
الط مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  دبنگ  لاس  نآ  زا  دنیامن و  الط  ار  دبنگ  تفن  دـمآرد  دـصرد  زا 5 دشاب و  دوخ  ياج  هب  مدرم  يایادـه  داد 

[ . 271 . ] تفای هعسوت  مه  قاور  هیکت و  نحص و  دش و 

همقلع رانک 

يالب رپ  نیمز  رد  تسا  هداتفا  ابع  لآ  نشلگ  زا  یلگ  ای  تسا  هداتفا  اپ  يورـس ز  همقلع  رانک  رد  ینارهت . روهـشم  حادـم  همالع ، دـمحم  زا 
اجک شـسابع  مسج  دـنیبب  ات  درک  يور  نادـیم  هب  رـس  اب  دـش  بسا  راوس  هش  تسا  هداتفا  اخأ  ای  كردأ  زوسناج  يهلان  هآ  روش و  اـب  اونین 
دیود شلـصا  یپ  دیـسوبب و  نآرق  يهراپ  تسا  هداتفا  ادج  نآرق  ز  هللا ! مسب  دید  نیمز  رب  ار  دوخ  دنکفا  نیز  ردص  زا  ناهگان  تسا  هداتفا 
هدرک تسا  هداتفا  اسر  دق  نوخ  كاخ و  ردنا  دید  دیـشک  شـسابع  يوب  مقلع ، رهن  رانک  ات  تسا !؟ هداتفا  اپ  بر ز  ای  اجک  قطان  فحـصم 
یهآ تـفرگب و  رمک  رب  ار  دوـخ  تـسد  هحفـص 267 ] ! ] تسا هداتفا  ایقـشا  روج  اقـس ز  بل ، هنـشت  لوفا  مشاـهینب  هاـم  نوخ  ياـیرد  رد 
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هداتفا اههمیخ  يروش  هچ  رگنب  شطع  زا  اههمیخ  رد  ربب  یبآ  اول ، نک  اپرب  زیخ و  تسا  هداـتفا  اـت  ود  تنارجه  نم ز  تشپ  تفگ  دیـشکرب 
رد راپسهر  هدایپ  ياپ  اب  همیخ  يوس  هب  هش  تسا  هداتفا  امـس  يوس  وا  حور  غرم  دید  تشادنرب  بل  بل  شـسابع ز  دیلان ، هش  هچ  ره  تسا 

هلمج تسا  هداـتفا  ادـج  شیاـضعا  يوضع ز  ره  دـید  مرح  ردـنا  مرب  ار  ردارب  مسج  سپ  تفگ  تسا  هداـتفا  اون  ناـغفا و  دـید  دـش ؛ مرح 
تـسد دینـش  نوچ  هش  زا  همالع )  ) وگب ار  بنیز  لاح  تسا ؟ هداتفا  اههچ  اباب  ام  ياقـس  رـس  رب  درک  رید  ناج -  ردپ  يا  اقـس -  دنتفگیم :

تسا هداتفا  ادج  شرادملع  سابع 

دوریم البرک  هب  رصم  زا  هدایپ  نونجم  دیز 

دیز دیسر . اقیرفآ  هب  ات  دیدرگ  شخپ  دالب  يهمه  رد  البرک ، روبق  هب  تبسن  یسابع ، كافـس  روهـشم و  يهفیلخ  لکوتم ، لامعا  تحاضف 
ماما ربق  تسا  هداد  روتـسد  تحاقو  لامک  اب  لـکوتم  هک  دینـش  تشاد ، تماـقا  رـصم  رد  دوب و  بیدا  لـضاف و  ملاـع و  يدرف  هک  نونجم ،

ار مدرم  دنزاس و  يراج  نآ  رب  بآ  همقلع  رهن  زا  دنربب و  نیب  زا  ار  ربق  راثآ  دنیامن و  تعارز  نآ  رد  هدرک و  بارخ  ار  مالسلاهیلع  نیـسح 
يو يارب  ار  البرک  يهثداح  هک  يروط  هب  داد ، تسد  يو  هب  يدیدش  نزح  دش و  تحاران  رایـسب  راوگان  ربخ  نیا  زا  دـنرادزاب . ترایز  زا 
هفوک هب  ات  دومیپ  ار  اههرد  اههوک و  اهنابایب ، تفگ و  كرت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  دـصق  هب  ار  رـصم  هدایپ  ياپ  اب  اذـل  درک . هزات 

ات دندش  جراخ  هفوک  زا  مه  قافتا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  دصق  هب  لاس 237  هب  سپس  درک . تاقالم  ملاع  لولهب  اب  دیسر و 
دیآیمن ربق  فرط  هب  نآ  زا  ياهرطق  دتسیایم و  ربق  درگادرگ  ياهلـصاف ، اب  دندنبیم ، ربق  هب  هک  ار  یبآ  دندید  اجنآ  رد  دندیـسر . اونین  هب 

نأ نودـیری  : ) دومن توالت  ار  هیآ  نیا  درک و  هاگن  لولهب  هب  دـیز  دـنوشیمن ! کیدزن  ربق  هب  دـننزیم  رایـش  ار  نیمز  هک  مه  ییاـهواگ  و 
دوخ ناهد  اـب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم  اـهنآ  ینعی : [ . 272 (. ] نورفاـکلا هرک  ول  هرون و  متی  نأ  ـالا  هللا  یبأـی  مههاوفأـب و  هللا  روـن  اوـئفطی 

راعشا سپس  هحفـص 268 ] ! ] دنـشاب دونـشخان  نارفاک  دنچ  ره  دنک ، لماک  ار  دوخ  رون  هک  دهاوخیمن  نیا  زج  ادخ  یلو  دـننک ، شوماخ 
شیپ دوب ، تعارز  تشک و  رومأم  اجنآ  رد  اهلاس  هک  يدرم  امولظم  اهیبن  تنب  نبا  لتق  تنادق  ۀـیماونب  تناک  ذا  هللاات  دـناوخورف : ار  یماسب 

ار وت  هک  مسرتیم  رایـسب  نم  ياهدـمآ ؟ هچ  يارب  تفگ : زرواـشک  رـصم . زا  داد : باوج  دـیز  ياهدـمآ ؟ اـجک  زا  وت  تفگ : دـمآ و  دـیز 
درم ماگنه  نیا  رد  دننکیم ! عرز  تشک و  نآ  رد  دندرک و  بارخ  ار  ربمغیپ  دنزرف  ربق  هک  مدینش  تفگ : تسیرگ و  تخس  دیز  دنـشکب .

ماهدید ار  وت  هک  ياهظحل  زا  تنابرق ، هب  مردام  ردپ و  تفگ : دیـسوبیم ، ار  اهنآ  هکیلاح  رد  تخادنا و  دـیز  ياهمدـق  رب  ار  دوخ  زرواشک 
رب بآ  هاگ  ره  تدم ، نیا  رد  منکیم و  تعارز  نیمزرـس  نیا  رد  تسا  اهلاس  نم  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ  تسا . هدش  ینارون  نم  بلق 

رهطم ربق  هب  نآ  زا  ياهرطق  دزیم و  رود  دنامیم و  ناریح  دزیم و  نیچ  مه  يالاب  داتسیایم و  بآ  متـسبیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق 
دنتسیرگ مه  اب  یتخل  زرواشک  درم  دیز و  مدش ! رادیب  وت  ياهمدق  تکرب  هب  کنیا  مدوب و  تسم  لاح  ات  ایوگ  نم  و  دیدرگیمن ، کیدزن 

دیز دزاس . اهر  هچ  دـشکب و  ارم  هچ  میوگیم ، يو  هب  ار  قیاقح  موریم و  لکوتم  شیپ  ارماس  رهـش  هب  نآلا  نم  تفگ : زرواشک  سپـس  و 
ندینـش زا  لکوتم  تشادرب . هدرپ  تفگـش  يارجام  نآ  زا  زرواشک  درم  دـنتفر و  لکوتم  شیپ  مه  اـب  ود  ره  میآیم . وت  اـب  مه  نم  تفگ :

سپس دندیشک و  رازاب  هچوک و  رد  هتسب  شیاهاپ  هب  بانط  هاگنآ  دنتشک و  ار  عراز  درم  داد  روتسد  هک  تفر  مشخ  رد  نانچ  يو  ياهفرح 
وا يهزانج  دمآ  هاگنآ  دنتخادنا . هلبزم  هب  دندروآ و  نییاپ  راد  زا  ار  زرواشک  درم  ات  تسـشن  راظتنا  هب  اهزور  نونجم  دیز  دنتخیوآ . راد  هب 

تسـشن و يو  ربق  رانک  زور  هس  زین  سپـس  درپس و  كاخ  هب  دـناوخ و  زامن  نآ  رب  درک و  نفک  داد و  لسغ  درب و  هلجد  هب  تفرگ  ربرد  ار 
دیدش یتحاران  بارطضا و  اب  ار  وا  دندرکیم و  ییارسهحون  يو  هب  مدرم  هک  داتفا  ياهزانج  هب  شمشچ  ماگنه  نیا  رد  درک . توالت  نآرق 

!؟ دننکیم عییـشت  ار  وا  دایز  تاجهتـسد  تسا و  مدرم  تسد  هب  هایـس  مچرپ  ردق  نیا  هک  تسیک  هدرم  نیا  هک  دیـسرپ  دـندومنیم . عییـشت 
دندرک و نفد  ار  وا  سپس  تسا ! هتشاد  رارق  لکوتم  يهقالع  دروم  رایسب  هدوب و  هناحیر  يو  مان  هک  تسا  لکوتم  یشبح  زینک  يو  دنتفگ :

دید ار  هنحـص  نیا  هک  نونجم  دیز  دندرک ! اپرب  نآ  زارف  رب  یلاع  ياهبق  دندیـشاپ و  هحفـص 269 ]  ] رطع دنتخادنا و  شرف  يو  يهربقم  رد 
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هاگراب هبق و  هدازانز  زینک  کی  يارب  یلو  دـننکیم ، ناریو  ار  ربمغیپ  رـسپ  ربق  تفگ - : دروآرب و  لد  زا  هلان  تخیر و  دوخ  رـس  رب  كاخ 
: داد نایرابرد  زا  یکی  تسد  هب  سپـس  دورـس و  ار  ریز  راعـشا  يزور  دندروآ . تقر  وا  لاح  هب  مدرم  هک  تسیرگ  ردق  نآ  و  دننکیم ! انب 
ار دیز  دش و  بضغ  رد  تخس  دش ، هدناوخ  لکوتم  روضح  رد  يو  راعـشا  هک  نیمه  ۀینازلاینب !؟ ربق  رمعی  نیـسحلا و  ربق  فطلاب  ثرحیأ 
. داد وا  لتق  هب  روتـسد  هک  يروط  هب  درک ، تحاران  شیپ  زا  شیب  ار  وا  تفگ ، لکوتم  ظعو  خیبوت و  رد  هک  ینانخـس  اب  دیز  درک . راضحا 

ادخ هب  تفگ : دیز  تشادن . ریقحت  زا  ریغ  يروظنم  لاؤس ، نیا  زا  دیـسرپ و  يو  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  باب  رد  هظحل  نیمه  رد  زین 
نمشد یلع  اب  كاکش و  رفاک  رگم  دنکیمن  راکنا  ار  وا  لضف  دنگوس ، میادخ  هب  یـسانشیمن . ار  وا  بسن  بسح و  یلع و  ماقم  وت  مسق ،

هک یتقو  دندرب . نادـنز  ار  وا  داد  نامرف  لکوتم  هک  تفگ  نخـس  مالـسلاهیلع  یلع  لیاضف  زا  ردـق  نآ  و  وگغورد . قفانم و  رگم  دوشیمن 
الا نک و  دازآ  ار  دـیز  تفگ : دز و  ار  وا  دوخ  ياـپ  اـب  دـمآ و  لـکوتم  شیپ  دـشیمن  هدـید  هک  يدرم  دـینارتسگ ، ار  دوخ  یکیراـت  بش 
هچ ره  تفگ : دیـشخب و  تعلخ  يو  هب  تخاس و  دازآ  ار  دـیز  دـمآ و  نادـنز  هب  دوخ  تساخرب و  هدزتشحو ، لکوتم ، منکیم ! تکاله 

ضرعت مدع  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ربق  ریمعت  طقف  وت  زا  نم  تفگ : دیز  دش . دـهاوخن  غیرد  نآ  نداد  زا  هک  هاوخب ، نم  زا  یهاوخیم 
درکیم نالعا  تشگیم و  ار  اهرهـش  کیاکی  وا  دمآ . نوریب  وا  دزن  زا  رورـسم ، داش  دـیز ، درک و  لوبق  لکوتم  مهاوخیم . ار  وا  راوز  هب 

نیسح ماما  ربق  لاس  هد  تدم  نایرج ، نیا  زا  دعب  و  دورب . البرک  هب  تشحو  نودب  دراد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  يهدارا  سک  ره 
هحفص 270] [ . ] 273 . ] دنتفریم البرک  هب  ترایز  يارب  ساره ، نودب  مدرم ، دنام و  ظوفحم  راکدب  لکوتم  عینش  لامعا  زا  مالسلاهیلع 

سابعلا لضفلاوبا  يهناتسآ  تارامع 

زا یکی  دراد و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  ادهـشلادیس  يهناتـسآ  اب  یکرتشم  خیرات  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  سدقم  ناتـسآ 
روظنم هب  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  شردارب  رما  هب  هک  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تسا . ناهج  نایعیـش  ياههاگترایز  نیرتمهم 

هب دیـسر و  تداهـش  هب  همقلع  رهن  رانک  رد  هناریلد  گنج  کی  رد  دوب ، هتفر  تارف  روخـشبآ  هب  توبن  نادناخ  هاگهمیخ  يارب  بآ  يهیهت 
لحم نامه  رد  وا  رهطم  رکیپ  گنج ، نتفای  تدش  زین  دربن و  نادیم  مالسلاهیلع و  ادهشلادیس  هاگهمیخ  زا  يو  تداهـش  لحم  يرود  تلع 

انب هتـسجرب  زراب و  یلکـش  هب  ار  ترـضح  نآ  رهطم  ربق  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  دساینب ، تفر . كاخ  هب  زین  اجنامه  سپـس  دـنام و  یقاب 
و هفوک ، رد  هعیش  ناگتسجرب  زا  یفعج ، رح  دنزرف  هللادیبع  تسخن  زین  رهطم  يهناتـسآ  نیا  نارئاز  نیلوا  دورن . نیب  زا  نآ  راثآ  هک  دندرک 

کمک اب  لاس 66 ق ، رد  یفقث  راتخم  لوا : ترامع  دندوب . يراصنا  هللادبع  نب  رباج  روهـشم  یباحـص  لاس 62 ق  رفص  متـسیب  رد  سپس 
رد درک و  مایق  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  یهاوخنوخ  هب  دندوب ، مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نایعیـش  زا  هک  نایناریا  زین  بارعا و  زا  یعمج 
رهش مامت  یلک  روط  هب  ترامع و  نیا  تشگ و  انب  هناتسآ  ترامع  نیلوا  نایعیـش ) رگید  ای  يو  دوخ  طسوت   ) وا تموکح  تردق و  نارود 
لاس رد  هک  نومأم ، مود : ترامع  داد . ار  نآ  ندرک  بارخ  روتسد  لاس 170 ق  رد  دیشرلانوراه  یلو  داهن ، ینادابآ  هب  ور  مکمک  البرک 

اب ياهناتسود  دروخرب  ناسارخ ، نایعیش  کمک  تیاضر و  بلج  يارب  دوخ و  ردپ  تسایـس  فالخ  رب  تفرگ ، تسد  هب  ار  تردق  198 ق 
هناتـسآ مود  ترامع  هنوگنیدب ، هدرمـش و  منتغم  ار  یخیرات  تصرف  نیا  تراهط  تمـصع و  نادناخ  نابحم  اذـل  تفرگ ، شیپ  رد  نایعیش 

دانع بلاطیبا  لآ  نایعیش و  هب  تبسن  هک  يو  تسـشن . تفالخ  دنـسم  رب  یـسابع  لکوتم  لاس 232 ق  رد  تفرگ . ماجنا  نومأم  رـصع  رد 
ار البرک  رهـش  یمامت  هکلب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  مالـسلاهیلع و  ادهـشلادیس  ترـضح  يهناتـسآ  ود  داد  روتـسد  تشاد ، یـصاخ 

فالخ رب  یـسابع ، يهفیلخ  رـصتنملا ، موس : ترامع  دنتـسب . بآ  نآ  هب  دندز و  مخـش  ار  هقطنم  یمامت  بیرخت ، زا  سپ  دندرک و  بارخ 
و هحفص 271 ]  ] درک میسقت  نییولع  نیب  يدایز  لاوما  يو  تشاد . ياهنامیمص  هناتسود و  شور  نایعیـش  اب  لکوتم -  دوخ -  ردپ  تسایس 

نآ نیرئاز  تفای و  قنور  وا  رـصع  رد  البرک  هجیتن ، رد  داد . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  يهناتـسآ  البرک و  رهـش  ياـنب  دـیدهت  هب  مکح 
دراو یملید  يهلودلادضع  لاس 367 ق  رد  مراهچ : ترامع  دنتـشگ . ریزارـس  سدـقم  رهـش  نیا  يوس  هب  فانکا  فارطا و  زا  رهطم  عاقب 
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انب مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  ترضح  يارب  یهوکشاب  میظع و  دقرم  داد  روتسد  تفاتش و  فجن  البرک و  ترایز  هب  سپس  دش ، دادغب 
لـضفلاوبا ترـضح  رهطم  يهناتـسآ  يهزورما  ترامع  تفای و  ناـیاپ  لاـس 372 ق  رد  دـش و  زاـغآ  لاس 367 ق  رد  روبزم  ياـنب  دـننک .

تلود سیسأت  زا  سپ  نایریالج : رصع  رد  تسا . رادروخرب  یصاخ  تمظع  هوکش و  زا  هک  تسا  هلودلادضع  راثآ  زا  مالـسلاهیلع  سابعلا 
رد ار  یعیسو  تاریمعت  نسح ) خیش  دنزرف   ) سیوا ناطلـس  لاس 740 ق ، رد  یناکلیا  نسح  خیش  ندیـسر  تردق  هب  ناریا و  رد  نایریالج 

يهناتسآ هب  ناریا  زا  يدایز  يایاده  تفای و  نایاپ  لاس 786 ق  رد  دمحا ، ناطلس  شدنزرف ، رصع  رد  هک  دومن  عورش  رهطم  يهناتسآ  نیا 
هناحتاف یناثلايدامج 914 ق  زور 25  رد  هیوفص ، یعیش  تموکح  راذگناینب  يوفص ، لیعامسا  هاش  هیوفص : رـصع  رد  دش . لاسرا  روبزم 
تکرح البرک  تمس  هب  یناثلايدامج ، ینعی 26  دعب ، زور  رد  سپس  يو  تفرگ . رارق  نایعیش  ریظنیب  لابقتسا  دروم  تشگ و  دادغب  دراو 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يهناتسآ  هب  هاگنآ  تشگ ، فکتعم  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  مرح  رد  زورهنابـش  کی  درک و 
هدروآ دوخ  اب  هک  ار  ماما  هدزاود  مان  هب  صلاخ  يالط  زا  لیدنق  هدزاود  درک و  رداص  هناتسآ  نآ  رد  ار  یعیسو  تاریمعت  روتسد  تفاتش و 

ناهفصا تفاب  یمشیربا  ياهبنارگ  شرف  اب  ار  اهقاور  رهطم و  مرح  یمامت  درک و  ادها  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  دوب 
لآ  » ناونع اب  هزورما  نانآ  رابت  هک  درک  مادختسا  هناتسآ  ياهلیدنق  ییانـشور  يرادهاگن و  يارب  زین  یـصوصخم  يهمدخ  دومن و  شورفم 

يراکیشاک نیا  لاس 1302 ق  ات  هک  درک  رداص  ار  دبنگ  يراکیشاک  روتسد  نینچمه  يوفص ، لیعامسا  دنراد . ترهـش  البرک  رد  لیدنق »
تشاد و لاسرا  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يهناتسآ  تهج  يدایز  يایاده  هاش  ردان  لاس 1153 ق  رد  راشفا : هاشردان  رصع  رد  دوب . یقاب 

هوبنا هک  لاس 1216 ق ، مارحلا  ۀجحلايذ  رد 18  نایباهو : تیانج  هحفص 272 ] . ] تفرگ ماجنا  یتوکلم  هاگراب  نآ  رد  یعیـسو  تاریمعت 
اب هدرمـش و  منتغم  ار  تصرف  یباهو  زیزعلادـبع  نب  دوعـس  دـندوب ، هتفر  فرـشا  فجن  هب  ـالبرک  زا  ریدـغ  دـیع  تراـیز  كرد  يارب  مدرم 

بارخ زین  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يهناتسآ  داد و  رهش  یمامت  جارات  هب  مکح  درب و  هلمح  البرک  رهش  هب  میظع  يرگـشل 
سپ هیراجاق : رصع  رد  [ 274 . ] درب امغی  هب  ار  هریغ  هرقن و  الط و  ياهلیدنق  هاشردان و  هیوفـص و  كولم  نیطالـس و  يایاده  یمامت  درک و 
تقو تلود  یلدمه  یهارمه و  اب  ناریا  ریخ  مدرم  ناریا ، هب  كانتشحو  تیانج  نیا  ربخ  ندیسر  البرک و  هب  يدوعس  ياهیباهو  يهلمح  زا 

. دـندرک میمرت  ار  هدراو  ياهیبارخ  یماـمت  دـندومن و  هدزمتاـم  رهـش  نیا  هب  ياهنادنمتواخـس  ياـهکمک  راـجاق ) هاـشیلعحتف  ناـمز   ) ناریا
هاشیلعحتف ییادها  يهرقن  حیرض  بصن  تاریمعت ، نیا  يهلمج  زا  تشگ و  ریمعت  نسحا  لکش  هب  زین  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يهناتسآ 

هاـش نیدلارـصان  دـشن و  عطق  هیراـجاق  نارود  لوـط  رد  هسدـقم  يهناتـسآ  نآ  تاریمعت  تفرگ . ماـجنا  لاـس 1227 ق  رد  هک  دوب  راـجاق 
ماجنا رهطم  دـبنگ  يراکیـشاک  لاس 1305 ق  رد  و  فیرـش ، نحـص  يراکیـشاک  لاس 1304 ق  رد   ) درک دـیدجت  ار  دـبنگ  يراکیـشاک 
روهشم مظعاردص  ریبکریما -  ناخیقت  ازریم  ثلث  زا  هدافتـسا  اب  نیقارعلا ، خیـش  هب  فورعم  ینارهت ، نیـسحلادبع  خیـش  نینچمه ، تفای .)

دودـح رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهناتـسآ  رـضاح : رـصع  رد  داد . ماجنا  روبزم  يهناتـسآ  رد  یعیـسو  تاریمعت  ناریا - 
ار هناتسآ  ود  ره  گرزب  نادیم  کی  دراد و  رارق  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  ادهشلادیس  يهناتـسآ  یقرـش  لامـش  يرتم  هاجنپ  دصیس و 

نامز تشذگ  اب  هک  دراد  رارق  ییادها  سیفن  متاخ  قودنـص  نآ  يور  رب  هدش و  عقاو  فیرـش  مرح  طسو  رد  رهطم  ربق  تسا . هتفرگ  ربرد 
هللاتیآ موحرم  عیـشت ، ناهج  عجرم  گرزب  تمه  هب  هک  هدناشوپ  ياهرقن  حیرـض  ار  قودنـص  يور  تسا . هدش  ماجنا  نآ  يور  یتاریمعت 

صلاخ و يهرقن  لاقثم  رازه  دصراهچ  ندرب  راک  هب  اب  ناهفصا  رد  یناریا  نادنمرنه  تسد  اب  و  هرـس ،» سدق   » میکح نسحم  دیـس  یمظعلا 
مرح فرط  راهچ  تسا . هتـشگ  بصن  رهطم  مرح  رد  لاس 1385 ق  رد  موادـم  راک  لاس  هس  زا  سپ  هحفص 273 ]  ] الط لاقثم  رازه  تشه 
مرح ياهراوید  یمامت  فقس و  دندرگیم . یهتنم  رگیدکی  هب  هدیشخب و  مرح  هب  یصاخ  تهبا  هک  تسا  هنیرق  قاور  راهچ  ياراد  فیرش 

نآ يراکالط  لاس 1375 ق  رد  هک  هدش  انب  گرزب  دبنگ  کی  حیرض  زارف  رب  هدش و  يراکهنیآ  یناریا  نادنمرنه  تسد  هب  اهقاور  رهطم و 
مرح یبونج  تمسق  رد  تسا . هدیـشک  کلف  هب  رـس  ییابیز  لکـش  هب  هرانم )  ) هنذأم ود  مرح ، یبونج  ناویا  فرط  ود  رد  تسا . هتفای  ماجنا 
برغ قرش و  تمس  رد  ناهفصا و  تخاس  يراکانیم  ییالط  رد  کی  نآ  طسو  رد  هک  تسا  هدش  عقاو  هدیـشوپرس  يرـساترس  ناویا  کی 
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ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  يهناتـسآ  دوـشیم . یهتنم  یبوـنج  قاور  لـخاد  هب  رد  هس  ره  هک  تسا  عـقاو  رگید  کـچوک  رد  ود  زین  نآ 
هک هتشگ  انب  یتارجح  نحـص  فرط  راهچ  رد  هدش و  عقاو  نآ  طسو  رد  رهطم  مرح  هک  تسا  شوگراهچ  نحـص  کی  ياراد  مالـسلاهیلع 
هب طوبرم  هناتـسآ ، نحـص  یمامت  رد  دوجوم  يراکیـشاک  دناهدش و  نفد  هعیـش  يارما  نیطالـس و  هیماما و  ياملع  زا  يریثک  عمج  نآ  رد 

هلبق و رد  نحص ، بونج  تمسق  رد  تسا : یجورخ  يدورو و  گرزب  رد  تشه  ياراد  فیرش  نحـص  تسا . نآ  زا  دعب  هیراجاق و  رـصع 
ياراد نحص  برغ  تمسق  دراد . رارق  مالسلاهیلع  داوجدمحم  ماما  برد  لامش  تمس  رد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  برد  ای 
یلاعت هللا  لجع   » نامزلا بحاـص  ماـما  برد  مالسلاهیلع 3 . نیـسح  ماما  برد  مالـسلاهیلع 2 . نسح  ماـما  برد  . 1 دـشابیم : برد  راهچ 

نینمؤملاریما ماما  برد  ياهمان  هب  برد  ود  ياراد  زین  نحص  یقرش  تمسق  مالسلاامهیلع . رفعج  نب  یـسوم  ماما  برد  . 4 فیرشلا » هجرف 
رتم رب 4370  غلاب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  يهناتسآ  تحاسم  دشابیم . مالسلاامهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  برد  مالـسلاهیلع و 

تـسا نآ  زا  رتکچوک  اهتنم  مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  هللادبعیبا  ادهـشلادیس  يهناتـسآ  دننام  يرامعم  کبـس  هشقن و  رظن  زا  دشابیم و  عبرم 
يا دـیرادرب  گنـس  ار  هناوید  نیا  دـش  نابنج  هلـسلس  ار  هناـش  وسیگ  هب  دز  یلیل  زاـب  دـیوگ : رارـسألا  ۀـنیجنگ  رد  یناـماس  ناـمع  [ . 275]

اب ار  لقع  تسین ؟ گنـس  ار  امـش  دش ؛ ایهم  وا  تسین ؟ گنهآ  ناتهناوید  رب  هچ  زا  هحفـص 274 ]  ] ناگناوید رب  هدنرآ  موجه  يا  ناگنازرف 
روش اب  هتـشگ  ملقلا  فج  ملا ، رادهپـس  دـش  ملع  یتسم  زا  تشارفا  لد  زاب  وک !؟ گنـس  دـیاب ، گنـس  اجنیا  ردـنا  وک ؟ گنج  بات  قشع ،

نآ نیقی  طش  زا  هدرک  شود  هب  رپ  تقیقح  بآ  زا  یکشم  شورخ  اب  نازات  باحـصا ، بناج  ربب  هدرک  نایـسابع  توسک  رگهمغن  ینیـسح 
شبآ ياقستسا  خرچ ز  رتهنشت  نافیرح  عومجم  دوخ ز  رس  هب  رـس  نافیرح  شبآ  يهنـشت  رتش  روآ  بآ  وچمه  ناشطع  تسم و  رپ  کشم 
جوم رحب  يوس  يرآ  بآ  باتش  سپاو  یتخیر  ار  دوخ  بآ  بآ  هدروآ  طیحم  يوس  طش  يا ز  شطعلا  گناب  خرچ  رب  وا  هدرب  شپط  رد 

بلطم هب  عورـش  تمه و  دادمتـسا  لبقم و  ناوخا  لدبحاص و  نایتابارخ  ملاع  هب  هجوت  رد  [ 276 ! ] زیرب تبآ  زیرم ، تبآ  نـیا  زا  شیب  زیخ 
زا رکذ  تفر  ار  ناتـسود  دینـش  ییوهایه  ناتـسم  زا  شـشوگ  دینـش  ییوب  لد  هناخیم  زا  زاب  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  ءادهـشلارخف 
يا نیشن  یبوط  هردس و  يامه  يا  قشع  يوگتقیقح  یطوط  وت  يا  قشع  يوک  بیلدنع  يا  ابص  يا  ناتسودنه  زا  دمآ  دای  ار  لیپ  ناتسود 

فئاط شاب  میرک  باحـصا  يوک  يوس  هب  ور  راپـسهر  نانیبكاپ  مشچ  هب  يا  راذـگ  هدرک  نافراع  قرف  هب  يا  نیمألاحور  ار  برق  طاسب 
ار ناقیرطمه  ناسللا  بطر  افـصلاراد  نآ  رد  وش  افـصلاراد ، نآ  رد  یتسج  رگا  هار  افو  زا  ناوخا  رگ  تدـندوشگ  رد  میرح  الاو  نآ  ردـنا 

هتـشگ توخا  رد  تسوا  نشلگ  بیلدـنع  ار  ناهفـصا  بیلدـنع  ار  افـص  لها  نشلگ  بیبح  ار  نابحم  مزب  نآ  هصاـخ ، ناـسر  نم  زا  مـالس 
راب رای  نیا  یتمه  ار  هداتفا  راک  تسد ز  نیا  یتسد  ناتیوک  كاخ  هب  رثوک  بل  هنشت  ناتیوجتسج  هب  تنج  يا  يوگ  تسوا  نم  صوصخم 

سابع يرکذ ز  نایم ، رد  مروآ  سان  يهرمز  ردنا  يروش  هحفص 275 ]  ] ار رارسألا ) ۀنیجنگ   ) دنک رپ  ار  راب  دناسر  لزنم  رب  هک  ات  ار  هداتفا 
ود ار  وا  دوب ، تسد  کی  ار  هلمج  تسلا  هاش  نآ  يراداوه  رد  نیـسح  زا  دـعب  ار ، سابع  مدـقمه  نیتأـشن  رد  یتمه  بحاـص  تسین  مروآ 
ره تیلباق  مادنا  رب  بسانم  هماج  نآ  هک  تسا  راک  رد  هنادرم  یتمه  ار ، تقیقح  يهداج  عطق  تقیرط و  يداو  یط  هک  نیا  نایب  رد  تسد !
دـص رگا  دـنام  زاب  هک  قشع  رد  دـسریم  هناورپ  هب  هدـنرپ  ره  هن  تسین . سرتسد  هیاپ  نآ  هب  ار  قیالان  ره  يهدـهاجم  ياـپ  و  هدوبن ]  ] سک
لها برـشم  رب  هیلع » هللا  مالـس   » سان يهدـبز  نآ  تیلباق  تیاهن  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  تمه  لاـمک  رب  اـجنیا  رد  دراد و  رپ  رازه 

تمعن ناورهر  قیرط  ناقیفر  زا  دهع  نیا  ردناک  لاؤس  تمحر  رد  زا  يزور  درک  لاح  باحصا  یکی ز  متسدینش  نآ  تسا : یلیثمت  نافرع 
زاتهکی تبحم  نادیم  هب  نآ  زاین  لها  يهودـق  نآ  مرجال  یلب ! اج ، رب  دتـسیا  وا  رگا  تفگ  یلع ؟ رون  رب  هبذـج  رد  دـسر  سک  قیرف  یهللا 

هار نابلاط  دهج  هب  رتلماک  هلمج  نادیرم ، زا  دهع  نوراه  اردیح ، وت  یـسوم  وزا  نانیدـیب  لاح  شوشم  نآ  وزا و  نانیبادـخ  تشپ  يوق  نآ 
دیحوت طش  زا  یتفرگیم  ور  شیدنا  كاپ  يآ و  رطاخ  كاپ  ورـشیپ  ینیـسح ، قاشع  هب  دـب  لیلج  هاش  رب  هلمج ، يامنهر  لیلد  دـب  ار  قح 

ناماکهنـشت يوس  هب  دش  نورب  نوچ  طش  زا  دمآ  شود  رب  کشم  نوخ  رپ ز  مشچ  هب  اروشاع  زور  باتـش  اب  يدناسریم  ار  ناگنـشت  بآ 
ات کشم  مشچ  يو  رب  تخیر  نادنچ  کشا  زیرکـشا ! وا  تلاح  رب  دش  کشم  زیت  ریت  يو  رب  دیرابورف  سب  رپس  دش  ار  الب  نارابریت  رپسهر 
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كاپ قلعت  بآ  نیمز ، رب  بآ  کشم ، نآ  يهحـشر  زا  دـنروخیم  باوث  ناماکهنـشت  تماـیق ، اـت  کـشا ! دـش ز  یلاـخ  کـشم  مشچ  هک 
هحفص 276] ! ] دنامن يزیچ  نایم  ردنا  نیسح  زج  دناشف  یتسم  زا  تسد  ار  شیتسه  تخیر  كاخ  نآ  رس  رب  نیعت  زو  تخیر 

تسا ادهشلادیس  يرادازع  سلاجم  ظفاح  یبیغ ، تسد 

يرادازع ندومن  اپرب  يهرابرد  بلاج  یناتـساد  هب  ار  مالـسلامهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیبلـها  نارادتـسود  هجوت  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 
تسا هدرک  جرد  ار  یبلاج  بلاطم  مالسلاراد  رد  يرون  یجاح  مینک : بلج  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  میظع  ماما  ادهشلادیس  ترـضح 
تائیه سلاجم و  هک  دـننادب  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  نادـنمتدارا  ات  مینکیم  لقن  ار  نآ  زا  دروم  کـی  اـجنیا  رد  اـم  و 
نیسح نارای  رب  ناوارف  دورد  دراد . یشزرا  هچ  دشاب ، بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  هک  ادخ ، نوخ  ملاع و  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  يرادازع ،

يهدیـصق رد  ار  نآ  هللاهمحر -  یفجن -  مثعا  نیـسحلادبع  خیـش  هک  تسا  ياهعقاو  دـسیونیم : يرون  موحرم  داب ! مالـسلاامهیلع  یلع  نب 
رادتـسود حلاص و  يدرم  هک : تسا  نیا  نآ  و  هدومن ، تیاور  هداهـشلا  رارـسا  باتک  رد  يدـنب  رد  لضاف  و  هدروآ ، مظن  هب  دوخ  يهفورعم 

مایا رد  لاس  ره  هک  تشاد  تداع  نینچ  دوب ، تورث  تزع و  باـبرا  زا  نکاـس و  دـنه  دـالب  ضعب  رد  هک  مالـسلامهیلع  تلاـسر  تیبلـها 
عمج سلجم  نآ  رد  ار  دلب  نآ  نایعیش  يهماع  درکیم و  اپرب  نآ  رد  ربتعم  یسلجم  دومنیم و  مالسلااهیلع  ارهز  زیزع  يازع  يهماقا  مرحم 

ناسحا و ماعطا و  فرـص  هب  رایـسب  لاوما  دومنیم و  بصن  ربتعم  يربنم  درکیم و  توعد  ار  هیثرم  لها  اـهناوخهیزعت و  ءارق و  دومنیم و 
لوکام زا  دوب و  ماوع  صاوخ و  نیکاسم و  ارقف و  عافتنا  لحم  ماع و  عمجم  دـلب  نآ  رد  مایا  نآ  رد  سلجم  نآ  و  دـیناسریم ، ناشیا  ماعنا 

ماعطا قافنا و  يرادهیزعت  ماـیا  زور  بش و  ماـمت  رد  و  دومنیمن ، هقیاـضم  هربتعم  تاودا  تـالآ و  هسیفن و  شورف  هناـکولم و  بورـشم  و 
ماـیا زا  يزور  رد  اـقافتا  دومنیمن . كرت  دوـب و  هداد  رارق  دوـخ  يهیمتح  روـما  زا  تاونـس  عـیمج  رد  ار  هیجـس  تداـع و  نیا  دوـمنیم و 

رد ياهماگنه  بیجع  یعاضوا و  بیرغ  داتفا و  درم  نآ  يهناخ  رد  رب  روبع  تلود ، لاجر  عباوت و  زا  یعمج  اب  ار  دـلب  مکاـح  يرادهیزعت ،
هـصرع نآ  ناینب  ایوگ  هک  يروط  هب  نآ ، وحن  ناوسن و  لاـجر و  ماـحدزا  حاـین و  حایـص و  زاوآ  قلخ و  عاـمتجا  زا  دومن ، هدـهاشم  اـجنآ 

تسا یـصخش  يهناخ  نیا  دنتفگ : دیـسرپ . ببـس  هدیـسرت  اغوغ  نآ  زا  دیدرگ و  برطـضم  شوشم و  تسا . لزلزتم  نآ  نیمز  كرحتم و 
وا هدرک  دوخ  مالغ  دبع و  هب  رما  دینشب  نخس  نیا  نوچ  دیامنیم . البرک  دیهش  يازع  يهماقا  اروشاع  مایا  رد  لاس  ره  هک  بهذم  یـضفار 
وا رازآ  بلـس و  تیذا و  برـض و  هحفـص 277 ]  ] هب رما  داد و  رامـش  دحیب و  مانـشد  ار  وا  سپ  دندیـشک ، نوریب  هتـسب  تسد  هناخ  زا  ار 

عیمج دندرب و  جارات  تراغ و  هب  ار  وا  تالوقنم  لاوما و  بابسا و  تالآ و  دندرب و  ار  وا  عابتا  لایع و  دیبع و  دوخ و  سابل  عیمج  و  دومن ،
رد ار  وا  تورث  انغ و  دوجو ]  ] اب هک  يروط  هب  دندومن ، فرـصت  ار  وا  لوقنمریغ  لاوما  نیکاکد و  تاناخ و  هناخ و  تالغتـسم و  كالما و 

، هتـشذگ وا  رب  مامت  لاس  کی  هکنآ  ات  دومن ، لمحت  لاس  لوط  رد  ار  تادراو  نآ  عیمج  هراچیب ، نآ  و  دـندومن . لـخاد  ارقف  جوحا  دادـع 
بیج هب  رس  هدش  مومغم  مومهم و  هدیدرگ ، دوخ  يرادهیزعت  تلاح  هتشذگ و  تاقوا  رکذتم  حلاص  درم  نآ  دومن و  خر  هیتآ  يهنس  مرحم 
هحلاص هلماک و  هلقاع و  ياهجوز  ار  وا  اقافتا  تخیرورف . نماد  هب  هدـید  زا  کشا  تارطق  درک و  دـنلب  هلاـن  هیرگ و  هب  زاوآ  دربورف و  رکفت 

تزع و لاوز  تدش و  رقف و  يهدهاشم  زا  یشان  وا  رد  ار  تلاح  نآ  دیسرپ و  ثعاب  ببـس و  دومن ، هدهاشم  وا  زا  ار  تلاح  نیا  نوچ  دوب .
تـسا نآ  هن  تلاح ، نیا  رب  ثعاب  هک  تفگ  درم  نآ  دمآرب . وا  رطاخ  یلـست  يرادلد و  هظعوم و  ماقم  رد  دـیمهف و  هقباس  تورث  تمعن و 

مغ تفگ  دینشب  نخس  نیا  هحلاص  نآ  نوچ  هدش . نآ  ثعاب  تبیصم ، سلجم  يهماقا  بابـسا  تاوف  يهظحالم  هکلب  يراد ، نامگ  وت  هک 
ناشورفهدرب رازاب  رد  ار  وا  رگا  هک  هدومرف  اطع  يدنزرف  ار  ام  دنوادخ  هللادمحلا  هک ، تسا  نیا  نآ  هدمآ و  رطاخ  هب  يریبدت  ارم  هک  روخم 

هب رادرب و  دوخ  اب  ار  رسپ  نیا  زیخرب و  هدم ، لاجم  هار و  دوخ  رطاخ  رد  ار  لالم  هودنا و  هجو  چیه  هب  دنرخیم . رایـسب  تمیق  هب  میروآرد 
رارک ردیح  همطاف و  دنزرف  تبیـصم  سلجم  فراصم  هب  روایب و  ار  وا  نمث  روآرد و  هلداع  تمیق  هب  ار  وا  هدرب  دنه  يهدیعب  یحاون  ضعب 

. دومن دهاوخ  اطع  رامـش  دـحیب و  ضوع  رجا و  نونب » لام و ال  عفنی  ال   » هک يزور  رد  رافغ  دـنوادخ  هللا  ءاش  نا  ناسرب . راتخم  دـمحا  و 
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ار وا  يأر  و  تفگ ، نیرفآ  نیسحت و  ار  وا  و  دیدرگ ، رورسم  داش و  تیاغ  هب  دینش  دوخ  يهحلاص  نز  زا  نخـس  نآ  نوچ  حلاص ، درم  نآ 
حرف و راهظا  مه  رسپ  دندومن ، راهظا  وا  رب  ار  هدراو  يهعقاو  دیدرگ و  لخاد  ناشیا  رب  دنبلد  دنزرف  هکنآ  ات  دندیمرآ  ود  ره  سپ  دیدنـسپ .

نخـس زا  ردام ، ردپ و  سپ  مالـسلااهیلع ! ارهز  زیزع  يادف  ناج  تفگ : دیدنـسپ و  ار  ناشیا  يأر  دـیدنخب و  ناشیا  يور  رب  دومن و  رورس 
رگید رهش  رد  هدرب  نوریب  رهش  نآ  زا  هتفرگ  ار  رسپ  تسد  ردپ  هدنیآ  زور  حبـص  رد  دندرک و  ریخ  ياعد  ار  وا  دندش و  رورـسم  رـسپ ، نآ 

یگرزب و راثآ  اـب  ار  لـیمج  لـیلج و  یناوج  هار ، ياـنثا  رد  هاـگان  دـشورفب ، ار  وا  هک  درب  ناـشورفهدرب  رازاـب  رد  دنتخانـشیمن ، ار  وا  هک 
اجک دیـسرپ : حـلاص  درم  نآ  زا  هک  دومن  تاـقالم  هدرک ، رپ  هحفـص 278 ]  ] ار قافآ  وا  لاثملا  میدـع  لامج  رون  هک  تحابـص ، تباـهم و 

؟ يراد ار  وا  نتخورف  يهدارا  دنچ  هب  تفگ : مشورفب . ار  مالغ  نیا  هک  مراد  رهش  نالف  يهدارا  تفگ  يربیم ؟ ارچ  ار  رسپ  نیا  يوریم و 
نآ میلـست  هدروآ  نوریب  لغب  ای  هسیک  زا  ار  رز  سپ  مرادـن . یعانتما  تمیق  نآ  زا  مدـیرخ و  ار  وا  نم  انامه  تفگ : تمیق . نـالف  هب  تفگ 

هعقاو دیدرگ و  دوخ  يهناخ  دراو  هدومن  تعجارم  يدوز  هب  هدرک  میلـست  وا  هب  ار  مالغ  دومن ، نمث  ضبق  درم  نآ  نوچ  دومن . حـلاص  درم 
اج هب  تیدـحا  ترـضح  يانث  دـمح و  تبیـصم  سلجم  يهماـقا  قیفوت  تمعن و  نیا  تفاـیرد  رب  دومن . تیاـکح  دوخ  يهجوز  يارب  زا  ار 
زا رادیرخ  نآ  هکنآ  ای  هتخیرگ ، دوخ  ياقآ  زا  رـسپ  نآ  هکنآ  نامگ  هب  دیدرگ . لخاد  ناشیا  رب  هک  دندید  ار  رـسپ  هاگان  هک  دـندروآیم ،

ببس رسپ  نآ  زا  دندش و  رطاخ  هدرسفا  هدینادرگرب ، ار  وا  نمث  ذخا  يارب  زا  هتسناد  دازآ  ار  رسپ  نآ  هکنآ  ای  هدیدرگ ، مدان  دوخ  يهلماعم 
هدرـشف و ارم  يولگ  هیرگ  يدش ، بیاغ  نم  رظن  زا  يدیدرگرب و  هدومن  ذخا  ار  نمث  وت  نوچ  ردـپ ، يا  هک : داد  باوج  دندیـسرپ . ار  دوع 
الوم و تقرافم  يارب  زا  متفگ : دیـسرپ . نم  يهیرگ  ببـس  زا  ناوج  نآ  سپ  دـیدرگ . يراج  دوخیب  وت  تقرافم  ملا  هب  ممـشچ  زا  کـشا 
و وا ، دبع  وت  هک  تسا  نینچ  هن  تفگ  ناوج  نآ  دومنیم . ناسحا  یکین و  دوب و  نابرهم  قفـشم و  نم  رب  هک  اریز  مدرک ، هیرگ  دوخ  ياقآ 

يا یتسیک  وت  هک  امرفب  سپ  متفگ : مسانشیم . بوخ  ار  ود  ره  نم  یتسه . رـسپ  دنزرف و  ار  وا  وت  و  ردپ ، ار  وت  وا  هکلب  دشاب ، وت  ياقآ  وا 
، ناشطع منم  دیهـش ، منم  بیرغ ، منم  دروآرد ؛ ماقم  نیا  رد  وا  يازع  يهماقا  يارب  زا  ار  وت  تردپ  هک  منامه  نم  دومرف : ام ؟ يالوم  اقآ و 
ار ناـشیا  نوچ  منادرگیمرب . ترداـم  ردـپ و  هب  يدوز  هب  ار  وت  نم  نکم ، هیرگ  ـالبرک . دیهـش  نیـسح  منم  ارهز ، زیزع  منم  ناـیرع ، منم 

اهنآ رب  و  درک ، دهاوخ  ناسحا  مه  هوالع  هب  دومن و  دهاوخ  در  ار  امـش  لاوما  يدوز  هب  یلاو  مکاح و  هک  اریز  دنـشابن  مومهم  وگب  يدید 
، دندینـش ار  نیا  نیدـلاو  نوچ  مدـید . دوخ  يهناـخ  باـب  رد  ار  دوخ  مدوشگ  نوچ  دوـمن ، مشچ  ندیـشوپ  هب  رما  ارم  سپ  دوزفا . دـهاوخ 
هک دندید  باب  رد  ار  یلاو  مزالم  دنتفر  نوریب  نوچ  دیدرگ ، دـنلب  هناخ  رد  يهقلح  يادـص  هاگان  تفگیم : دـندیدرگ . نادـنخ  ناداش و 

دومن و وفع  بلط  دـیدرگ و  هاوخرذـع  وا  زا  یلاو  دومن . میظعت  هدـش ، لخاد  یلاو  رب  سپ  هدومن . راضحا  ار  حـلاص  درم  یلاو ، تفگیم :
ارهز زیزع  يازع  يهماقا  هب  رومأـم  ار  وا  دومن و  كرادـت  داد و  ار  نآ  تمیق  ضوع و  دوب  هدـش  فلت  هچ  ره  درک و  در  ار  وا  لاوما  عیمج 

دالوا و لایع و  دوخ و  هکنآ  هب  داد  تراشب  ار  وا  دومرف و  ررقم  وا  قح  رد  مهرد  رازه  هد  یلاـس  رارمتـسا ، هحفص 279 ]  ] هجو رب  و  دومن ،
يهماقا هک  ار  یسک  ارچ  هک ، دومن  هذخاؤم  وا  زا  هک  دوب  هدید  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  مولظم  ماما  هک  اریز  دناهدیدرگ ، هعیـش  وا  براقا 

بلط یهاوخرذع و  وا  زا  ینک و  در  ار  وا  كالما  لاوما و  يدوز  هب  دیاب  هتبلا  یتفرگ ، ار  وا  لاوما  يدرک و  رازآ  تیذا و  هدرک  نم  يازع 
منکیم و ترفغم  بلط  دـنوادخ  زا  نم  هک  تفگ  یلاو  نآ ، زا  دـعب  دربورف . وت  لاوما  اب  ار  وت  هک  میامرفیم  رما  ار  نیمز  الاو  ییاـمن  وفع 

درم نآ  سپ  مراد . تشذگ  وفع و  مشچ  مه  وت  زا  دومرف و  تیاده  ارم  راوگرزب  نآ  تکرب  هب  هک  ار  دنوادخ  منکیم  دـمح  مدرک و  هبوت 
[277 . ] دیدرگ روهشم  فورعم و  دلب  نآ  رد  هعقاو  نیا  دیدرگرب و  دوخ  لزنم  هب  هتفرگ  لیوحت  ار  دوخ  لاوما  دومن و  وفع  ار  یلاو  حلاص 
هب هتـسباو  رـشحم  فص  رد  هنگ  لها  یگدوشخب  تسا  نیـسح  ناماد  بناج  یگمه  تسد  ياپ  زا  دـتف  یهاـنگ  سک ز  ره  هک  رـشح  رد  . 
هب هچ  زا  دـغج  تسا ! نیـسح  نادـند  بل و  اب  شیتمرحیب  رخآ !؟ دوش  شتآ  هب  راتفرگ  هچ  زا  بوچ  تسا  نیـسح  نامـشچ  شدرگ  کی 

[278  ] تسا نیسح  نامیتی  ياج  نهد ، هب  مکاخ  رمع !؟ همه  دنیشن  هناریو 
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ینیسح هاگراب  هب  نایباهو  زواجت 

مرح هک  دوب  اهلاس  دوب ، هدـش  تراغ  یعـشعشم  حالف  دـمحم  نب  یلع  سوحنم  تسد  اب  مالـسلاهیلع  ینیـسح  مرح  هک  لاـس 858 ، زا  سپ 
اهیباهو لاس 1216  ریدغ  دـیع  زور  رد  هکنیا  ات  دوب  سورحم  ناما و  رد  تراغ  دربتـسد و  تامیالمان و  هنوگ  ره  زا  البرک  سدـقم  هاگراب 

یـشومارف يهتوب  هب  ار  اههتـشذگ  يهمه  نآ  زوسناج  يهرطاـخ  هک  موش ، يهعجاـف  نیا  رثا  رب  دـنداد و  رارق  زواـجت  کـته و  دروم  ار  نآ 
راهظا نآ  زا  یگمه  هراشا و  هعجاف  نیا  هب  نیخروم ، رثکا  دندش . هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  راوز  البرک و  مدرم  زا  سوفن  رازه  اههد  درپس ،

نوگانوگ بهاذـم  لحن و  للم و  زا  یـسک  دـناهدرک و  یفرعم  یناسناریغ  هناشنمدد و  لمع  کی  ار  نایباهو  لمع  هدومن و  راـجزنا  رفنت و 
رد خیرات ، تداهش  هب  انب  دشاب . هدومنن  خیبوت  ضارتعا و  نآ  هب  هدرک و  یشوپمشچ  نایباهو  يهنایـشحو  لامعا  زا  هک  هدشن  ادیپ  یمالـسا 

لمع هب  زین  یعیـشریغ  ياـهروشک  يوـس  زا  یتـح  و  تشگ ، ریزارـس  زاـجح  روـشک  هـب  ضارتـعا  ياـههمان  بـیرخت ، يهثداـح  عوـقو  یپ 
نیـسح ماـما  ربـق  بـیرخت  يهثداـح  باـب  رد  نـیقیرف  ياـملع  دـیدرگ . رفنت  راـهظا  نآ  زا  ضارتـعا و  هحفـص 280 ]  ] اهیباهو يهنایـشحو 

، هعقاو حرش  رد  ام  و  تسین ، نکمم  رصتخم  نیا  رد  اهنآ  رکذ  هک  دناهدورس  يرایسب  راعـشا  زین  تقو  يارعـش  هتـشون و  اهباتک  مالـسلاهیلع 
قباطم 18 يدالیم  ناسین 1801  مود  زور  دراگنیم : نینچ  رگنول  مینکیم . افتکا  ناخبلاطوبا  ازریم  یـسیلگنا و  رگنول  رتسم  لقن  هب  اهنت 

دـصشش نانآ  دندروآ . موجه  البرک  هب  دوعـس  نب  زیزعلادبع  یهدنامرف  تدایق و  اب  اهیباهو  مخریدـغ ، دـیع  زور  يرجه  ۀجحلايذ 1216 
ندیسر اب  دندوب . هدرک  یلاخ  ار  رهش  فرشألا  فجن  ترایز  دصق  هب  زین  البرک  لها  رثکا  دنتشاد و  يراوس  بسا  دصراهچ  يراوس و  رتش 

دز زا  دعب  دندز . همیخ  هعلق  فارطا  زور  هس  ات  اهیباهو  دندرک . تردابم  هعلق  ياهرد  نتسب  هب  گنردیب  البرک  رهش  رد  نیرضاح  اهیباهو ،
هب سپس ]  ] دنتفای و هار  رهـش  ياهرد  زا  رد  نیرتکیدزن  هب  اجنآ  زا  دنتفاکـش و  ار  راوید  ارـسناوراک  کی  زا  ناهگان  يدارفنا ، ياهدروخ  و 

یـسک ره  هب  نایباهو  تفای ؛ تاجن  یـسک  رتمک  اما  دنتـشاذگ ، رارف  هب  اپ  تشحو  زا  مدرم  دندش . لخاد  هدومن  حتف  ار  رهـش  رهق ، تروص 
و رفن -  رازه  هب  اههتشک  يهدع  دندرکیم . تراغ  دوب  هچ  ره  دندشیم  دراو  ياهناخ  ره  هب  دنتشکیم و  ار  يو  انثتـسا  نودب  دندیـسریم 

لتق هب  حیرـض  دزن  مرح  لخاد  رد  ار  رفن  هاجنپ  هدش ، مرح  دراو  سپـس  دیـسر . رفن  رازه  هد  هب  اهیمخز  دادـعت  و  رفن -  رازه  جـنپ  دـناهتفگ 
اب هک  هرقن  ياهبرد  اـهراوید و  ياـهالط  اهنادعمـش و  تارهاوج و  زا  ار  مرح  لاوما  يهیلک  دنتـشک و  نحـص  رد  ار  رفن  هاـجنپ  دـندیناسر .

كرت و يارما  ناهاش و  سیفن  فحت  یمامت  دوب و  نازیوآ  فقـس  راوید و  زا  هچنآ  یتمیق و  ياـههدرپ  هدوب و  عصرم  شقنم و  تارهاوج 
نیرتیئزج دوب ، یبـصعتم  ینـس  درم  هک  یـساغآ ،» رمع   » ماـن هب  رهـش ، مکاـح  فرط  زا  اـما  و  [ . 279 . ] دـندرب اـمغی  هب  ار  برع  سراـف و 

تهج نیمه  زا  هدوب و  هنحـص  رگیزاب  لوا  زا  يو  تشگنا  دوب ؛ هدـیچ  ثیبخ  نیا  ار  هئطوت  تفگ  ناوتیم  دـیدرگن و  رهاظ  یلمعلاسکع 
! تشگرب عاضوا  شمارآ  زا  دعب  تفر و  هیدـنه  يهیرق  هب  بیـسآ  هنوگ  ره  نودـب  هدـش و  جراخ  رهـش  زا  تصرف  نیلوا  رد  مجاهت  ماگنه 
مدش و البرک  دراو  ترایز  دصق  هب  يرجه  هدعقلايذ 1217  مراهچ  زور  دیوگیم : نینچ  زین  یناریا ، حایس  یناهفصا ، ناخبلاطوبا  ازریم 

هدرب تراغ  هب  ار  اهنآ  لاوما  یمامت  اهیباهو  دوب . يو  اب  مه  ینز  کی  هک  یتلاح  رد  متفر ، هحفص 281 ]  ] مگیب ییالبرک  ماهمع ، يهناخ  هب 
ۀجحلايذ 1216، زور 18  اهیباهو  هک : دـنکیم  فیـصوت  نینچ  ار  هثداح  سپـس  مدومن . ناشکمک  هدرک  تقر  اهنآ  لاح  هب  نم  دـندوب و 

راوس لیصا  یبرع  ياهبسا  هب  هک  اهیباهو  ياهراوس  زا  رفن  اب 25000  دندوب ، هدرک  كرت  فجن  ترایز  دصق  هب  ار  نآ  رهـش  لها  رثکا  هک 
رمع  » ـالبرک مکاـح  اـب  دـندوب و  هداتـسرف  فارطا  ـالبرک و  هب  راوز  تروص  هب  سانـشان  روـط  هب  ار  یعمج  مه  ـالبق  دـنتخیرورف و  دـندوب 

، تنایخ نیا  يهجیتن  رد  دوب . هعیش  دض  بصعتم  ینس  يو  هک  اریز  دندوب  هتسب  ینیسح  تالیکـشت  هعیـش و  هیلع  رب  يرـس  نامیپ  یـساغآ »
زا رهش  دوب و  هدرب  هیدنه  يهیرق  هب  دوخ  اب  ار  عفادم  هاپـس  يهیلک  یـساغآ  رمع  اریز  تفرگ . رارق  اهیباهو  فرـصت  تحت  تلوهـس  هب  رهش 

. دیناسر لتق  هب  هدومن و  موکحم  ار  وا  اشاپ  نامیلس  تهج  نیمه  هب  دوب . عافدالب  رظن  نیا 

دنتسکش ار  متاخ  قودنص 
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دندرب و ار  مرح  سیافن  لاوما و  دندرک و  تراغ  مه  دنتـشک و  مه  دنتفرگ ؛ گرم  شتآ  هب  ار  البرک  يهعیـش  دندش  رهـش  دراو  هک  نیمه 
تلع هب  دـنام ، ملاس  رطخ  زا  دوب  هتفر  راک  هب  اهراوید  رد  هک  ییـالط  ياههفیحـص  طـقف  دنتـسکش . ار  قودنـص  دـندز و  مه  هب  ار  حـیرض 

، هدازهاش نیسح  ازریم  ادهش ، يهلمج  زا  دیدرگ . یمخز  نت  رازه  هد  هتشک و  رفن  رازه  جنپ  زا  شیب  و  مرح ، يانب  رد  اهنآ  بصن  ماکحتسا 
زا رگید  یعمج  البرک و  لیزن  ینادمه ، دمـصلادبع  ملکتم ، لضاف  يهمالع  تشاد و  ار  البرک  تماقا  هک  دوب  يراشفا  هاشردان  قباس  ریزو 

ناگدازومع نیسح و  دیس  نسح و  دیس  ناردارب و  یلعدمحم و  نب  یسومدمحم  دیس  يهضور  نزاخ  دوب  مرح  لخاد  يادهـش  زا  و  املع .
دیس موحرم  گرزب  ققحم  هدروآرد ، ریرحت  هب  ار  هعجاف  نیا  هک  یصاخشا  زا  رگید  [ . 280 . ] یفطصم دیس  یلع و  دیس  نب  ییحی  دیس  وا 
مرح تراغ  زا  تسا . هدرمش  رفن  رازه  تسیب  زین  ار  نیلوتقم  ددع  رفن و  رازه  تسیب  ار  مجاهم  هاپـس  ددع  يو  تسا . راددیلک  نیـسحلادبع 
ؤلؤل اهتراغ  يهلمج  زا  تسا و  هدرب  هحلسا  هلولگ و  رایسب  هرقن و  ریـشمش  رازه  هس  ریمـشک و  لاش  رازه  راهچ  هتخادرپ و  تایـصوصخ  هب 

[ . 281 . ] هدوب عصرم  تمیقرپ  تارهاوج  اب  هک  ریشمش  ددع  تسیب  هدوب و  یگرزب  هحفص 282 ] ]

سانشان شوپدالوف  راوس  کی  يهلمح 

دوب بیبح  ربق  يالاب  رد  هچنآ  دیدرگ و  فیرش  مرح  لخاد  دوخ  بسا  اب  دوعس  کلم  هک  تسا  هدروآ  هفوک  خیرات  رد  یقارب  نوسح  دیس 
نیا زا  ارجام  تشگرب . دیدرگ و  لزلزتم  دندروآ  وا  يارب  هک  يربخ  زا  ماگنه  نیا  رد  اما  دننک . ناریو  ار  مرح  داد  روتـسد  سپـس  دـنکرب ،

هک راوس  بسا  درف  کی  ناهگان  یلو  درک ، تکرح  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  يوس  هب  نوشق  هارمه  يو  هک  دوب  رارق 
هب دـید  ار  هثداح  نیا  دوعـس  هک  نیمه  دنتـشاذگ . رارف  هب  اپ  هیقب  تشک و  ار  اـهنآ  زا  یعمج  درک و  هلمح  ناـنآ  هب  تشاد  نینهآ  شـشوپ 
هب نایجتلم  دنتشگرب و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  هب  اجنآ  زا  اذل  دیناسرن !) بیـسآ  ار  نامرهاوخ  رـسپ  مرح  و   ) دیدرگرب تفگ  شهاپس 

فجن و هب  اهیباهو  هراـبود  زین  لاـس 1230  هب  دنتـشگرب . دـندز و  مرح  بیرخت  هب  تسد  دنتـشک و  ار  ریبک  ریغـص و  نز و  درم و  زا  مرح ،
زا هک  دناهدروآ ، مظن  هب  ار  هثداح  نیا  تقو  يارعش  زا  یخرب  میتفگ  هکنانچ  [ . 282 . ] دنتشگرب سویأم  راب  نیا  یلو  دندروآ  هلمح  البرک 

نوکی نمف  مولملا  تنأ  تسا : نینچ  يو  رعش  علطم  هک  يافوتم 1231 )  ) یبعک مشاه  جاح  . 1 مینکیم : هراشا  نانآ  زا  نت  ود  هب  نایم  نآ 
شردارب اب  نیمظاـک  رد  هک  يرمق ) يرجه  دلوتم 1130   ) يدادغب يرزا  اضردمحم  خیـش  یهللا 2 . لوسعم  تاهیه  ءامظلا  کلف  امول  ـالا 

رعـش علطم  دننوفدم . یـضر  فیرـش  يهربقم  اب  رواجم  يهربقم  کی  رد  يافوتم 1211 ، هیمـشاه و  يهدیـصق  بحاص  يرزا ، مظاک  خیش 
ام لقن  ذخأم  هدیسرن و  عبط  هب  قوف  راعشا  المرم  دعسن  ءالـشا و  ربقنیل  البرک  عیالط  تحال  دقف  احیرا  تسا : ریز  تیب  زین  اضردمحم  خیش 

هحفص . ] تسا هدرک  خاسنتـسا  نانآ  یطخ  ناوید  زا  دوخ ، هک  تسا  ینیما  يهمالع  موحرم  يهتـشون  ص 289 و 293 ) « ) ۀلیضفلا ءادهش  »
[284

مشاهینب رمق  يهمانترایز 

قداص ماما  زا  لوقنم  سابعلا  لضفلاوبا  ترایز 

هراشا

رد یفوتم 367 ق )  ) یمق هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  لجا ، خیـش  تسا : هدروآ  نانجلا » حیتافم   » فیرـش باتک  رد  یمق ، ثدـحم  موحرم 
نوچ دومرف : مالـسلاهیلع  قداصرفعج  ماما  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  یلاـمث  يهزمحوبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  يهحفـص 258  تارایزلا  لماک 
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هضور و رد  رب  یتسیایم  تسا -  ریاح  يذاحم  تارف  رانک  رب  نآ  و  ار -  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  ساـبع  ربق  ینک  تراـیز  هک  ییاـمن  هدارا 
تابیطلا تایکازلا  نیقیدصلا و  ءادهـشلا و  عیمج  نیحلاصلا و  هدابع  نیلـسرملا و  هئایبنأ  نیبرقملا و  هتکئالم  مالـس  هللا و  مالـس  ییوگیم :

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  فلخل  ۀحیـصنلا  ءافولا و  قیدـصتلا و  میلـستلاب و  کل  دهـشأ  نینمؤملاریمأ . نبای  کیلع  حورت  يدـتغی و  اـمیف 
نع نینمؤـملاریمأ و  نع  هلوـسر و  نع  هللا  كازجف  مضتهملا  موـلظملا  غـلبملا و  یـصولا  ملاـعلا و  لیلدـلا  بجتنملا و  طبـسلا  وـل  لـسرملا 
نم هللا  نعل  کلتق و  نم  هللا  نعل  رادـلا . یبقع  معنف  تنعأ  تبـستحا و  تربص و  اـمب  ءازجلا  لـضفأ  مهیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نسحلا و 

. مکدعو ام  مکل  زجنم  هللا  نأ  امولظم و  تلتق  کنأ  دهشأ  تارفلا . ءام  نیب  کنیب و  لاح  نم  هللا  نعل  کتمرحب و  فختـسا  کقح و  لهج 
نیمکاحلا ریخ  وه  هللا و  مکحی  یتح  ةدعم  مکل  یترصن  عبات و  مکل  انأ  عبات و  مکل و  ملـسم  یبلق  مکیلا و  ادفاو  نینمؤملاریمأ  نبای  کتئج 

يدیألاب مکتلتق  ۀما  هللا  لتق  نیرفاکلا  نم  مکلتق  مکفلاخ و  نمب  نینمؤملا و  هحفص 285 ]  ] نم مکبایاب  مکب و  ینا  مکودع . عم  مکعمف ال 
هلوـسرل و عـیطملا هللا و  حـلاصلا  دـبعلا  اـهیأ  کـیلع  مالـسلا  وـگب : نابــسچب و  حیرــض  هـب  ار  دوـخ  وـش و  هـضور  لـخاد  سپ  نسلـألا . و 
کحور و یلع  هناوضر و  هترفغم و  هتاکرب و  هللا و  ۀـمحر  کیلع و  مالـسلا  ملـس . مهیلع و  هللا  یلـص  نیـسحلا  نسحلا و  نینمؤملاریمأل و 

نوغلابملا هئادعأ  داهج  یف  هل  نوحصانملا  هللا  لیبس  یف  نودهاجملا  نویردبلا و  هب  یضم  ام  یلع  تیضم  کنأ  هللا  دهـشا  دهـشأ و  کندب 
هتعیبـب و یف  نـمم و  دـحأ  ءازج  یفوأ  ءازجلا و  رفوأ  ءازجلا و  رثـکأ  ءازجلا و  لـضفأ  هللا  كازجف  هئاـبحأ  نـع  نوباذـلا  هئاـیلوأ  ةرــصن  یف 

لعج ءادهـشلا و  یف  هللا  کـثعبف  دوهجملا  ۀـیاغ  تیطعأ  ۀحیـصنلا و  یف  تغلاـب  دـق  کـنأ  دهـشأ  هرمأ . ةـالو  عاـطأ  هتوعد و  هل  باجتـسا 
نییبنلا عم  كرشح  نییلع و  یف  نیملاعلا  یف  كرکذ  عفر  افرغ و  اهلضفأ  الزنم و  اهحسفأ  هنانج  نم  كاطعأ  ءادعسلا و  حاورأ  عم  کحور 
ایدتقم كرمأ  نم  ةریصب  یلع  تیضم  کنأ  لکنت و  مل  نهت و  مل  کنأ  دهشأ  اقیفر . کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهشلا و  نیقیدصلا و  و 

: هک دـیوگ  فلؤم  نیمحارلا . محرأ  هناـف  نیتبخملا  لزاـنم  یف  هئاـیلوأ  هلوسر و  نیب  کـنیب و  اـننیب و  هللا  عمجف  نییبنلل  اـعبتم  نیحلاـصلاب و 
تنأ لق و  ربقلا و  یلع  بکناف  لخدا  مث  هدومرف : بیذـهت  رد  خیـش  هکناـنچ  ، یناوخب هلبق  هب  ور  ربق  رـس  تشپ  ار  تراـیز  نیا  تسا  بوخ 

هک دوب  نیمه  روکذم  تیاور  قفاوم  مالـسلاهیلع  سابع  بانج  ترایز  هک  نادب  زین  و  حلاصلا .» دبعلا  اهیأ  کیلع  مالـسلا  : » ۀـلبقلا لبقتـسم 
نک و زامن  تعکر  ود  رـس و  الاب  تمـس  هب  ورب  سپ  هک : دناهدومرف  نیا  زا  دعب  نارگید ، دیفم و  خیـش  سوواط و  نب  دیـس  نکل  دش . رکذ 
دمحم و ال لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  زامن : بقع  رد  وگب  رایـسب و  هحفـص 286 ]  ] ار ادخ  ناوخب  نک و  زامن  یهاوخ  هچنآ  نآ  زا  دعب 

الا اقزر  هترتس و ال  الا  ابیع  هتیفش و ال  الا  اضرم  هتجرف و ال  الا  امه  هترفغ و ال  الا  ابنذ  مظعملا  دهـشملا  مرکملا و  ناکملا  اذه  یف  یل  عدت 
یلو یـضر  اهیف  کل  ةرخآلا  ایندلا و  جئاوح  نم  ۀجاح  هتیندأ و ال  هتظفح و  الا  ابئاغ  هتعمج و ال  الا  المـش  هتنمآ و ال  الا  افوخ  هتطـسب و ال 
نبا سابعلا  لضفلاابأ  ای  کیلع  مالسلا  وگب : تسیاب و  اهاپ  دزن  حیرـض و  يوس  هب  درگرب  سپ  نیمحارلا . محرأ  ای  اهتیـضق  الا  حالـص  اهیف 
یلع مهطوحأ  هللا و  نیدب  مهموقأ  انامیا و  مهمدقأ  امالسا و  موقلا  لوأ  نبای  کیلع  مالسلا  نییصولا  دیس  نبای  کیلع  مالسلا  نینمؤملاریمأ 
ۀما هللا  نعل  کـتملظ و  ۀـما  هللا  نعل  کـتلتق و  ۀـما  هللا  نعلف  یـساوملا  خـألا  معنف  کـیخأل  هلوسرل و  هللا و  تحـصن  دـقل  دهـشأ  مالـسالا .
هبر ۀعاط  یلا  بیجملا  هیخأ  نع  عفادلا  خألا  رـصانلا و  یماحملا  دهاجملا  رباصلا  معنف  مالـسالا  ۀمرح  تکهتنا  مراحملا و  کنم  تلحتـسا 

ةرایزل تضرعت  ینا  مهللا  میعنلا . تانج  یف  کئابآ  ۀـجردب  هللا  کقحلأ  لیمجلا و  ءانثلا  لیزجلا و  باوثلا  نم  هریغ  هیف  دـهز  امیف  بغارلا 
مهب یقزر  لعجت  نأ  نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  یلـصت  نا  کلأسأف  کناسحا  لیزج  کترفغمل و  ءاجر  کباوث و  یف  ۀـبغر  کئایلوأ 

دهاـشم ةراـیز  نم  بلقنی  نمم  ینلعجا  نیمرکملا و  جاردا  ینجردأ  ۀـبیط و  مهب  یتاـیح  ۀـلوبقم و  مهب  یتراـیز  اراـق و  مهب  یـشیع  اراد و 
یهاوخ نوچ  و  ةرفغملا . لهأ  يوقتلا و  لهأ  کنا  بورکلا  فشک  بویعلا و  رتس  بونذلا و  نارفغ  بجوتـسا  دـق  احجنم  احلفم  کئابحأ 

رکذ زین  املع  تسا و  یلاـمث  ةزمحوبا  تیاور  رد  هحفـص 287 ]  ] هک ار  نیا  وگب  فیرـش و  ربق  دزن  هب  ورب  سپ  ار  ترـضح  نآ  ینک  عادو 
عم اـنبتکاف  مهللا  هللادـنع  نم  هب  ءاـج  اـمب  هباـتکب و  هلوسرب و  هللااـب و  اـنمآ  مالـسلا  کـیلع  ءرقأ  کـیعرتسأ و  هللا و  کعدوتـسأ  دـناهدرک :

ینرشحا ینتیقبأ و  ام  ادبأ  هترایز  ینقزرا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  کلوسر  یخأ  نبا  ربق  یترایز  نم  دهعلا  رخآ  هلعجت  مهللا ال  نیدهاشلا .
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کب نامیالا  یلع  ینفوت  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  کئایلوأ . کلوسر و  نیب  هنیب و  ینیب و  فرع  نانجلا و  یف  هئابآ  عم  هعم و 
کلذب و یبر  ای  تیضر  دق  یناف  مهئادعأ  نم  ۀئاربلا  مالـسلامهیلع و  هدلو  نم  ۀمئألا  بلاطیبأ و  نب  یلعل  ۀیالولا  کلوسرب و  قیدصتلا  و 

. دمحم لآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  يهمانترایز  يهمجرت 

لماک نامیااب  ناقداص  ادخ و  هار  نادیهش  مامت  مالس  ادخ و  يهتسیاش  ناگدنب  ادخ و  نالوسر  ادخ و  برقم  ناگتشرف  مالس  ادخ و  مالس 
ماقم تترضح  هک  وت  يارب  مهدیم  یهاوگ  نینمؤملاریما . دنزرف  يا  داب  وت  رب  تسا ، ماش  حبـص و  هچنآ  رد  تریـسوکن  هزیکاپ و  سوفن  و 
طبس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنزرف  نیـسح  ترـضح  هب  تبـسن  یتشاد  لامک  دح  رد  ار  یهاوخریخ  يرادافو و  قیدصت و  میلـست و 

مولظم ماما  نآ  قلخ ؛ هب  نید ) ماکحا  قیاقح  ناکرا و  و   ) ادخ مکح  يهدـنناسر  ربمغیپ و  یـصو  قلخ و  ياناد  ربهر  لوسر و  يهدـیزگرب 
نیـسح نسح و  ترـضح  بناج  زا  نینمؤملاریما و  بناج  زا  شلوسر و  بناج  زا  ار  وت  ادـخ  سپ  تسا .) ناملاظ  زا   ) هدیـشک افج  روج و 

یبقع تداعس  راد  سپ  يدرک ، تردارب  يرای  رد  هک  یبیاصم  لمحت  ربص و  نآ  يهطـساو  هب  دنک ، اطع  شاداپ  نیرتهب  مهیلع  هللا  تاولص 
ار تتمرح  تسنادـن و  ار  وت  قح  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  دـناسر و  لـتق  هب  ار  وت  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  تسا . وـکین  ار  وـت 
(. درک عنم  نیـسح  مرح  ناگنـشت  هب  ندیناسر  بآ  زا  ار  وت  و   ) دیدرگ لیاح  تارف  بآ  وت و  نیب  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادـخ  تسکش و 

دنزرف يا  دـنکیم . اطع  وت  هب  اـققحم  هداد  هدـعو  قح ) هار  نادیهـش  هب   ) هک ار  هچنآ  ادـخ  يدـش و  هتـشک  مولظم  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 
يارب مشابیم و  امـش  وریپ  هحفـص 288 ]  ] دوخ امـش و  نامرف  عبات  میلـست و  مبلق  هک  یلاح  رد  ماهدـمآ  امـش  ترایز  هب  نم  نینمؤملاریما ،

اب نم  سپ  تسا . ناگدننکمکح  نیرتهب  وا  هک  دسرارف  امش ) تنطلس  روهظ  هب   ) ادخ مکح  نامرف و  هک  یماگنه  ات  متسه  ایهم  امـش  يرای 
امش تشگزاب  هب  مراد و  نامیا  تماما ) تلاسر و  نادناخ   ) امش هب  نم  امش . نانمـشد  اب  هن  متـسه  امـش  اب  دوخ  ياوق  مامت  اب  متـسه و  امش 

تسد و هب  هک  ار  یتما  دشکب  ادخ  منارکنم . نارفاک و  زا  امـش  نالتاق  امـش و  نافلاخم  نانمـشد و  نیئآ  نید و  هب  تبـسن  مراد و  نامیا  زین 
عیطم ادـخ و  لوسر  ادـخ و  رما  عیطم  قح و  يهتـسیاش  يهدـنب  يا  وـت  رب  مالـس  دـندرک .) دادـیب  ملظ و  امـش  هب  و   ) دنتـشک ار  امـش  ناـبز 

يدونشوخ اضر و  ترفغم و  ادخ و  تاکرب  تمحر و  وت و  رب  مالس  مهیلع . همالس  هللا و  تاولص  نیسح  نسح و  ترـضح  نینمؤملاریما و 
هک یتداهـش  عیفر  ماقم  ناـمه  اـب  یتشذـگرد  ناـهج  زا  وت  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  مهدیم و  یهاوگ  داـب . امـش  مسج  حور و  رب  ادـخ 

داهج ادخ  نانمـشد  هیلع  رب  دـندوب و  ادـخ  نید  هاوخریخ  هک  یناسک  يهمه  دـنتفای و  ادـخ  هار  رد  ناگدـننکداهج  رگید  ردـب و  يادـهش 
هک دنک  اطع  ار  یشاداپ  نیرتلماک  نیرتشیب و  نیرتهب و  وت  هب  ادخ  سپ  دندراذگ . مامت  گنس  ادخ  نابحم  ناتـسود و  زا  عافد  رد  دندرک و 

. دیامرفیم اطع  دننکیم  تعاطا  یهلا  يافلخ  قح و  رما  یلو  زا  هدرک و  تباجا  ار  شتوعد  هدرک و  افو  شدـهع  هب  هک  یناسک  زا  یکی  هب 
يرای و   ) ادخ نید  هار  رد  ار  مامتها  دـهج و  لامک  و  ملاظ ) تما   ) تحیـصن رد  ار  شـشوک  تیاهن  لضفلاابا ) يا   ) وت هک  مهدیم  یهاوگ 

نادنمتداعس كاپ  حاورا  اب  ار  تکاپ  حور  درک و  ثوعبم  ادخ ) هار   ) نادیهش عیفر  ماقم  رد  تیادخ  هکنآ  ات  يدرک  ادا  نیـسح ) ترـضح 
ناربمغیپ و اـب  دـنادرگ و  دـنلب  ملاـع  رد  ار  تفیرـش  ماـن  دـنک و  اـطع  یتشهب  هفرغ  نیرتوکین  لزاـنم و  نیرتـهب  تشهب  زا  روشحم و  ملاـع 
رد  ) یهاتوک یتسـس و  چـیه  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دـیامرف  روشحم  دـنناقیفر  نیرتهب  اهنیا  هک  ناحلاص  نادیهـش و  ناـمیا و  رد  ناـقداص 
رد هشیمه  یتشذگرد و  ناهج  زا  تجح  تریصب و  اب  يدومن ) فرص  ادخ  ياضر  هار  رد  يرمع  هک   ) دوخ راک  رد  يدرکن و  نید ) ءایحا 
رد ادخ  ناتـسود  ءایلوا و  ادخ و  لوسر  نیب  راوگرزب و  وت  ام و  نیب  ادخ  سپ  يدرک  ادـخ  نالوسر  زا  يوریپ  ناحلاص و  هب  ادـتقا  تلامعا 
لآ دمحم و  رب  تسرف  دورد  اراگدرورپ  تسا . ملاع  نانابرهم  نیرتنابرهم  ادخ  هک  دـنادرگ  عمج  يوقت  عوضخ و  لها  یتشهب و  ياهلزنم 

شخبب ادخ ) هار  دیهـش  نیا  تمرح  هب   ) ار مناهانگ  مامت  راذـگن  یقاب  یهانگ  مظعم  دهـشم  یمارگ و  ناکم  نیا  رد  رگید  نم  رب  دـمحم و 
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نک و یـشوپهدرپ  ارم  راع  بیع و  ره  امرف و  تیانع  افـش  ار  میاهدرد  ضرم و  مامت  زاـس  فرطرب  ار  ممغ  مه و  زرماـیب و  و  هحفص 289 ] ]
رادب ظوفحم  ارم  نیرفاسم ) و   ) بیاغ امرف و  حالصا  ار  همه  میاهیناشیرپ  شخب  لماک  ینمیا  مساره  فوخ و  ره  زا  زاس و  عیـسو  ار  مقزر 

نیرتناـبرهم يا  نادرگ  اور  ار  همه  تسا  نآ  رد  نم  حالـص  وـت و  ياـضر  هـک  ار  مـترخآ  اـیند و  ياـهتجاح  ماـمت  کـیدزن و  شیاـقل  و 
يا وت  رب  مالس  ربمغیپ  نانیشناج  دیس  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  نینمؤملاریما  دیـشر )  ) دنزرف سابعلا  لضفلاابا  يا  وت  رب  مالـس  ملاع . نانابرهم 

رترادیاپ و سک  همه  زا  ادخ  نید  رد  تشاد و  يرترب  مدقت و  تما  يهمه  رب  نامیا  يهبتر  رد  درک و  رایتخا  مالـسا  هک  یـسک  لوا  دنزرف 
و  ) يدوب هاوخریخ  نیـسح  ترـضح  تردارب  لوسر و  ادـخ و  هار  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دوب  رتشیب  شتبقارم  همه  زا  مالـسا  ظـفح  رد 
رد  ) تاساوم تاواسم و  نیسح  ترضح  اب  هک  يدوب  يردارب  وکین  يدرکن و  یهاتوک  يرادافو  رد  سپ  يدرک  زردنا  تحیـصن و  ار  تما 

لالح ار  مالـسا  تمرح  امـش و  نوخ  نتخیر  امـش و  تمرح  کته  هک  ار  یتما  دـنک  تنعل  ادـخ  يراب  يدومن  دـئادش ) بئاصم و  لـمحت 
رما ردارب و  میرح  زا  لماک  عافد  ترـصن و  تیامح و  داهج و  لمحت و  ربص و  وکین  نیـسح ) تردارب  اب  يافو  هار  رد   ) امـش سپ  دندرمش 

هناقاتشم وت  دندینادرگور  نارگید  هک  وا  يرای  ترصن و  گرزب  باوث  ترـضح و  نآ  يراکادف  هار  رد  يدرک و  تعاطا  ار  شراگدرورپ 
ار دوخ  نم  اراگدرورپ  دنادرگ  قحلم  تراوگرزب  ناردپ  اب  میعن  تشهب  رد  تیادخ  یتفای و  ملاع  ود  رد  وکین  مان  میظع و  باوث  یتفاتش و 

نیا متـساوخرد  وت  زا  سپ  وت  گرزب  ناسحا  فطل و  ترفغم و  دـیما  هب  باوث و  قایتشا  هب  ماهدومن  وت  ناتـسود  ءاـیلوا و  تراـیز  رب  اـیهم 
ینادرگب ملاع ) ود  رد   ) شوخ رادیاپ و  ار  میناگدنز  عیسو و  ارم  يزور  هشیمه  اهنآ  هطساو  هب  شلآ و  دمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  تسا 

یئامرف جرد  تمارک  لها  فص  رد  ارم  یئامرف و  مبیـصن  دبا ) تشهب  رد  شوخ  یگدنز   ) بیط ةایح  يریذپب و  ناشتعافـش  هب  ار  مترایز  و 
یعطق بجوتسم  هدش و  اور  تجاح  راگتـسر و  دندرگزاب  تناتـسود  نابحم و  دهـشم  ترایز  زا  نوچ  هک  نادنمتداعـس  نابوخ و  نآ  زا  و 

يوقت و لها  ادخ  يا  وت  هک  یهد  مرارق  نانآ  زا  هدـیدرگ  فرطرب  ناشمغ  مه و  روتـسم و  ناشیاهیتشز  بویع و  دـناهدش و  هانگ  شزرمآ 
وت زا  ار  ادـخ  مـنکیم و  عادو  ياـضاقت  راوـگرزب  وـت  زا  دنـشاب .) راودـیما  تـشزرمآ  ترفغم و  هـب  دنــسرتب و  وـت  زا  هـک  دزــس   ) یترفغم

هدروآ وا  باتک  ادخ و  لوسر  ادخ و  هب  هک  یلاح  رد  هدناوخ  مالس  تیحت و  وت  رب  مراد و  هحفص 290 ]  ] صاخ فطل  هجوت و  تساوخرد 
ردقم تباث  نامیا  لها  ناهاوگ و  اب  ارم  وت  اراگدرورپ  مراد  نامیا  همه  هب  هدروآ  ادخ  بناج  زا  هک  یهاون  رماوا و  ماکحا و  زا  هچ  ره  هب  و 

ارم ةایح  رد  ات  هشیمه  هدـم و  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تربمغیپ  ردارب  دـنزرف  رهطم  ربق  زا  مدـهع  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  اراگدرورپ  امرف 
لوسر وا و  نم و  نایم  نادرگ و  روشحم  نیرب  تشهب  رد  شراوگرزب  ناردپ  اب  ترضح و  نآ  اب  ارم  نادرگ و  مبیصن  شترایز  يراد  یقاب 
نامیا رب  ارم  ناریمب  دمحم و  لآ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  اراگدرورپ  راد  رارقرب  تبحم )  ) یئاسانـش و يده  همئا  دوخ  نید  ءایلوا  مرکا و 

يربت و رب  یلع و  نادـنزرف  زا  نیرهاط  همئا  مالـسلاهیلع و  یلع  یتسود  تیـالو و  ربمغیپ و  هب  تلاـسر  هب  قیدـصت  دوخ و  تینادـحو ) هب  )
. داب دمحم  لآ  دمحم و  رب  ادخ  دورد  مدونشوخ و  هدیقع  نید و  نیا  هب  ادخ  يا  نم  هک  اهنیا  نانمشد  زا  يرازیب 

هفرع زور  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ترایز 

هراشا

بانج نآ  ربق  دزن  تسیاب  اجنآ  هب  يدیسر  هک  نیمه  هنع  هللا  یضر  سابع  بانج  دهـشم  هب  ورب  سپ  دناهدومرف : دیهـش  سوواط و  نب  دیس 
امالسا و موقلا  لوأ  نبای  کیلع  مالسلا  نییـصولا  دیـس  نبای  کیلع  مالـسلا  نینمؤملاریمأ  نبا  سابعلا  لضفلاابأ  ای  کیلع  مالـسلا  : » وگب و 

ۀما هللا  نعلف  یـساوملا  خألا  معنف  کیخأل  هلوسرل و  تحـصن هللا و  دقل  دهـشأ  مالـسالا  یلع  مهطوحأ  هللا و  نیدب  مهموقأ  انامیا و  مهمدقأ 
دهاجملا رباصلا  خألا  معنف  مالـسالا  ۀـمرح  کلتق  یف  تکهتنا  مراحملا و  کـنم  تلحتـسا  ۀـما  هللا  نعل  کـتملظ و  ۀـما  هللا  نعل  کـتلتق و 
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کقحلأ لیمجلا و  ءانثلا  لیزجلا و  باوثلا  نم  هریغ  هیف  دهز  امیف  بغارلا  هبر  ۀعاط  یلا  بیجملا  هیخأ  نع  عفادلا  خألا  رـصانلا و  یماحملا 
ةراـیزل تضرعت و  کـل  مهللا  [ » هحفـص 291 : ] وـگب ربـق و  رب  ار  دوـخ  نکفیب  سپ  دـیجم .» دـیمح  هنا  مـیعنلا  راد  یف  کـئابآ  ۀـجردب  هللا 

یقزر لعجت  نأ  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  یلـصت  نأ  کلأسأف  کناسحا  لیزج  کترفغمل و  ءاجر  کباوث و  یف  ۀبغر  تدصق  کئایلوأ 
دحأ هب  بلقنی  ام  لضفأب  یئاعد  اباجتسم  احجنم  احلفم  مهب  ینبلقا  اروفغم و  مهب  یبنذ  ۀلوبقم و  مهب  یترایز  اراق و  مهب  یـشیع  اراد و  مهب 
هچنآ ترایز و  زامن  ترـضح ؛ نآ  دزن  راذـگ  زاـمن  ار و  حیرـض  سوبب  سپ  نیمحارلا .» محرأ  اـی  کـتمحرب  هیلا  نیدـصاقلا  هراوز و  نم 

. ترضح نآ  عادو  رد  میدرک  رکذ  شیپ  زا  هک  ار  هچنآ  وگب  ار  ترضح  نآ  ینک  عادو  یتساوخ  نوچ  یشاب و  هتساوخ 

هفرع زور  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يهمانترایز  يهمجرت 

یسک دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ءایصوا ، دیس  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  مالسلاهیلع ، نینمؤملاریما  عاجش )  ) دنزرف سابعلا  لضفلاابا  يا  وت  رب  مالس 
اب مالـسا  ظفح  هار  رد  رتمدـق و  تباث  ادـخ  نید  هب  دوب و  لـضفا ) لـمکا و  و   ) مدـقم ملاـع  يهمه  رب  ناـمیا  رد  دوب و  لوا  مالـسا  رد  هک 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  ياضر  يارب  صلاخ  قلخ  رب  وت  هک  لضفلاابا ) يا   ) مهدیم یهاوگ  دوب  رتشیب  شتبقارم  رتهشیدـنا و 
سپ يدرک ، ردارب ) هار  رد  يراکادـف  و   ) تاساوم هک  يدوب  يردارب  وکین  يدوب و  هاوخریخ  حـصان و  مالـسلاهیلع  نیـسح  تردارب  ملس و 

هک ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  دـندرک و  متـس  ملظ و  وت  رب  هک  ار  یتما  دـنک  تنعل  ادـخ  دـندرک و  دیهـش  ار  وت  هک  یتما  رب  دـنک  تنعل  ادـخ 
هدهاجم هک  يدوب  ابیکش  ربص و  اب  ردارب  وکین  هچ  وت  سپ  دندیرد ، ار  مالسا  يهدرپ  وت  لتق  يهطساو  هب  دنتـشاد و  اور  ار  وت  مارتحا  کته 

هک یگرزب  باوث  نآ  هب  يدومن و  تباـجا  ار  تراـگدرورپ  تعاـط  تقیقح  هب  يدرک و  تردارب  زا  لـماک  عاـفد  ترـصن و  تیاـمح و  و 
میعن تشهب  رد  تناردپ  يهبترم  ماقم و  هب  ار  وت  ادخ  یتفای و  تمایق ) ات   ) وکین يانث  حدم و  يدوب و  قاتـشم  وت  دندشن  لیان  نادب  نارگید 

مدمآرد وت  تمحر  فطل و  ضرعم  هب  نم  اراگدرورپ ، تسا ، راوگرزب  تافـص و  هدیدنـسپ  ییادخ  وا  هک  تخاس  قحلم  قح ) ناوضر  (و 
وت زا  سپ  مدـمآ ، هاگرد  نیدـب  وت  میظع  ناـسحا  شزرمآ و  دـیما  هب  مدرک و  مزع  تباوث  رد  تبغر  قوش و  هب  وت  ياـیلوا  تراـیز  يارب  و 

نادرگ و عیسو  ناراوگرزب  نآ  يهطساو  هب  مه  ارم  ناج ) مسج و   ) قزر یتسرفب و  شراهطا  لآ  دمحم و  رب  دورد  هک  منکیم  تساوخرد 
اورماک و راگتـسر و  نانآ  ماـقم  تمرح  هب  ارم  زاـس و  هدـیزرمآ  روفغم و  هحفـص 292 ]  ] ار مهاـنگ  لوبقم و  ار  متراـیز  رارقرب و  ار  مشیع 

تمحر فطل و  قح  هب  دوشیم  اـطع  ار  راوـگرزب  نیا  مرح  نادـصاق  راوز و  زا  يدـحا  هک  یباوـث )  ) نیرتـهب اـب  نادرگ  باجتـسم  میاـعد 
. ملاع نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  تعساو 

نابرق دیع  رطف و  دیع  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ترایز 

هراشا

تیـساو هللا و  لیبس  یلا  توعد  هللالوسر و  نبا  ترـصن  هللااب و  تنمآ  کنا  دهـشا  یـساوملا  قیدصلا  حلاصلا و  دـبعلا  اهیأ  کیلع  مالـسلا 
ای کیلع  مالسلا  هللا  نید  رصان  ای  یما  تنا و  یبأب  وگب »: حیرض و  هب  ار  دوخ  نابسچب  سپ   » مالسلا ۀیحتلا و  لضفا  هللا  نم  کیلعف  کسفنب 

دزن رد  نک  زامن  سپ  . » راهنلا لیللا و  یقب  تیقب و  ام  مالسلا  ینم  کیلع  دیهشلا  نیسحلا  رـصان  ای  کیلع  مالـسلا  قیدصلا  نیـسحلا  رـصان 
«. مالسلاهیلع نیسح  ماما  ترضح  رس  دزن  رد  یتفگیم  هک  ار  هچنآ  نآ  زا  دعب  وگب  تعکر و  ود  ترضح  نآ  رس 
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نابرق رطف و  دیع  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ترایز  يهمجرت 

هب وت  هک  مهدیم  یهاوگ  يدرک  يراکادـف  تاساوم و  نیـسح  تردارب  اب  هک  لماک  نامیا  اب  قداص  ادـخ و  هتـسیاش  هدـنب  يا  وت  رب  مالس 
يرای تراوگرزب  ردارب  اب  تناج  اب  يدرک و  توعد  ادخ  هار  هب  ار  قلخ  يدرک و  يرای  ار  ادخ  ربمغیپ  دـنزرف  يدروآ و  نامیا  الماک  ادـخ 

يهدننک يرای  يا  وت  رب  مالس  ادخ  نید  رـصان  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  داب . وت  كاپ  ناج  رب  ادخ  دورد  تیحت و  نیرتهب  سپ  يدرک 
رد  ) زور بش و  تسا  یقاب  متسه و  یقاب  ات  مالس  دورد و  نم  زا  داب  وت  رب  دیهش  نیـسح  يهدننک  يرای  يا  داب  وت  رب  مالـس  قیدص  نیـسح 

هحفص 297] [ . ] 283 (. ] ناهج

مالسلا هیلع  مشاهینب  رمق  تامارک 

نایعیش هب  مشاهینب  رمق  ترضح  تایانع 

یلع نب  سابع  منم 

هراشا

دنه دابآسابع  رد  تسا : هدروآ  ص 247 )  ) ءادهشلا ةرکذت  رد  [ 284 ( ] ق لاس 1340 ه . یفوتم 23 ج 2   ) یناشاک هللابیبح  الم  هللاۀـیآ 
دیشر دنمونت و  هک  یصخش  دنروآرد . ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هیبش  حالطـصا  هب  ات  دندش  عمج  اروشاع  مایا  رد  نایعیـش  زا  یعمج 

هب دش و  بش  نوچ  دندرک و  هیبش  ار  وا  دوب . مالـسلامهیلع  تیبلها  نانمـشد  زا  شردپ  هک  دندرک  ادیپ  ار  یناوج  هکنآ  ات  دـنتفاین ، دـشاب 
وا يادف  هب  مناج  يرآ  تفگ : يراد ؟ تسود  ار  مالـسلاهیلع  سابع  رگم  تفگ : شردپ  تشاذگ ، نایم  رد  ردپ  اب  ار  عوضوم  دـمآ و  هناخ 

ار شتسد  ردپ  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  ناوج  منک . عطق  سابع  يهدیرب  تسد  دای  هب  ار  وت  ياهتـسد  ات  ایب  تسا ، نینچ  رگا  تفگ : داب !
ار مالـسلااهیلع  همطاف  رگا  تفگ : درم  نآ  يدرکن ؟ مرـش  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  زا  ارچ  درم  يا  تفگ : دـش و  نایرگ  شردام  دـیرب .

دیورب تفگ : درک و  نوریب  هناخ  زا  ار  ود  ره  بش  نآ  رد  دـیرب و  مه  ار  نز  نآ  نابز  سپ  میامن . عطق  مه  ار  وت  نابز  ات  اـیب  يراد  تسود 
نز نآ  دـندرک . هلان  رحـس  هب  ات  ربنم ، کیدزن  لحم ، دجـسم  رد  دـندمآ و  دابآسابع  هب  ود  نآ  سپ  دـییامن ! سابع  شیپ  ارم  يهوکـش  و 

مخز رب  ناهد  بآ  اهنآ  زا  یکی  دوب . رهاظ  ناشیا  يههبج  زا  یگرزب  راثآ  هک  مدـید  ار  دـنچ  ینانز  دـش ، کیدزن  حبـص  نوچ  دـیوگیم :
، تسا هداتفا  شوهیب  هدیرب و  شتـسد  مراد ، یناوج  هک : مدرک ، ضرع  متفرگ و  ار  شنماد  تفای . مایتلا  منابز  لاحلا  یف  دیلام و  نم  نابز 

نیا مالـسلاهیلع . نیـسح  ردام  همطاـف ، نم  دومرف : یتسیک ؟ وت  متفگ : دراد . یبحاـص  مه  نآ  هک : دومرف  هحفـص 298 ] . ] سرب شدایرف  هب 
يانثا رد  تفگ : رـسپ  دـش ؟ نینچ  هنوگچ  مدیـسرپ  هدـش ، بوخ  شتـسد  مدـید  مدـمآ  مدـنزرف  دزن  هب  سپ  دـش . بیاغ  مرظن  زا  تفگب و 

رد یمخز  رثا  چیه  مدرک ، رظن  سپ  راذگ . دوخ  ياج  هب  ار  تتسد  دومرف : نم  هب  دمآ و  منیلاب  هب  هک  مدید  ار  يرادباقن  ناوج  یـشوهیب ،
همقلع رهن  رانک  ار  متسد  هک  راد  مروذعم  ناوج  يا  دومرف : دش و  يراج  شکـشا  هاگان  مسوبب . ار  وت  تسد  مهاوخیم  متفگ : مدیدن . نآ 

. دیدرگ بیاغ  مرظن  زا  سپس  مالسلاامهیلع . یلع  نب  سابع  منم  دومرف : یتسیک ؟ وت  مدرک  ضرع  دناهدرک . ادج 

ارهز يهمطاف  هب  لسوت  رد  بیجع  یتیاکح 

: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  يدزی  هیوبیـس  سابعالم  دنوخآ  مالـسالاۀجح  موحرم  زا  يهحفص 342 )  ) نادنمـشناد يهنیجنگ  متفه  دلج  رد 
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: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  يدزی  هیوبیـس  سابعالم  دنوخآ  مالـسالاۀجح  موحرم  زا  يهحفص 342 )  ) نادنمـشناد يهنیجنگ  متفه  دلج  رد 
يارب يدزی  ناتـسود  زا  رفن  دنچ  اب  موحرم  نآ  لاس  کی  دوب . دزی  نویناحور  املع و  زا  هک  متـشاد  یلع  خیـش  جاح  مان  هب  ییومعرـسپ  نم 

، جح مسارم  ماجنا  زا  دعب  نم  دندومن . تمیزع  هکم  هب  زور  دنچ  زا  سپ  دندش و  دراو  ام  لزنم  هب  هدش و  فرشم  البرک  هب  جح  هب  فرـشت 
هکنیا ات  تسا . هتفر  دزی  هب  هتـشگرب و  هکم  زا  هک  مدرک  لایخ  دـشن . يربخ  تشذـگ و  اهتدـم  یلو  متـشاد  ار  میومعرـسپ  تعجارم  راظتنا 

اهنآ یلو  مدـش  وا  لاوحا  ياـیوج  ناـنآ  زا  مدروخرب و  وا  ياـقفر  ناتـسود و  هب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  رهطم  مرح  رد  يزور 
جاح يزور  هک  تسا  نیا  هیـضق  عقاو  دنتفگ : دییوگب . تسا  هدرک  توف  رگا  هدـش ، هچ  رگم  مدرک  رارـصا  دـندادن ، نم  هب  حیرـص  باوج 

وا يهراـبرد  میدرب و  راـظتنا  هچ  ره  اـم  دـماین . رگید  تفر و  نوریب  لزنم  زا  ادـخ ، يهناـخ  تراـیز  یبحتـسم و  فاوط  مزع  هب  یلع  خـیش 
هب هک  میربیم  دزی  هب  دوـخ  اـب  ار  وا  يهیثاـثا  کـنیا  میدوـمن و  تکرح  هدـش  سویأـم  میدرواـین . تسد  هب  يربـخ  وا  زا  میدرک ، سـسجت 
دنچ زا  دعب  مدش . رثأتم  رایسب  ربخ  نیا  ندینش  زا  نم  دنشاب . هدرک  كاله  ار  وا  تنس  لها  هک  میهدیم  لامتحا  میهد : لیوحت  شاهداوناخ 

هقناــعم و زا  سپ  و  هحفـص 299 ]  ] مدرک بجعت  رایـسب  تسا . ومعرـسپ  مدـید  مدرک ، زاب  ار  رد  دـننزیم . ار  لزنم  رد  مدـید  يزور  لاـس 
هدـش دوقفم  هکم  رد  وت  دـندرک  لقن  هچنانچ  متفگ : میآیم . دزی  زا  نونکا  تفگ : ییآیم ؟ اجک  زا  يدوب و  اجک  ینالف  متفگ : یـسوبور 
امـش يارب  ار  دوخ  لاح  حرـش  منک ، یگتـسخ  عفر  ات  دننک  رـضاح  ار  نایلق  هدب  روتـسد  ومعرـسپ ، تفگ : ییآیم !؟ دزی  زا  روطچ  يدوب ،

مارحلادجـسم هب  مدـمآ و  نوریب  لزنم  زا  جـح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  يزور  يرآ  تفگ : تحارتسا ، نایلق و  فرـص  زا  دـعب  تفگ . مهاوخ 
اب هک  مدید  دنلب  ياهلیبس  هدیـشارت و  شیر  اب  ار  يدرم  هار ، رد  متـشگزاب . لزنم  هب  مدـناوخ و  فاوط  زامن  هدرک و  فاوط  مدـش . فرـشم 

. ارچ متفگ : یتسین ؟ يدزی  یلع  خیـش  وت  تفگ : دمآ و  ولج  دعب  درک و  هاگن  نم  تروص  هب  يردق  دید  ارم  ات  دوب . هداتـسیا  اهیدـنفا  سابل 
ار يو  هکنآ  اـب  مورب . شلزنم  هب  هک  درک  توـعد  دیـسوب و  ارم  تخادـنا و  نم  ندرگ  هب  تسد  و  اـبحرم ، ـالها و  مـکیلع ، مالـس  تـفگ :
ارم تخانش ، یهاوخ  تفگ : مروآیمن ؛ اج  هب  ار  امش  نم  دیتسیک ، امش  متفگ  وا  هب  هچ  ره  درب و  دوخ  لزنم  هب  ارم  رارصا  اب  متخانـشیمن ،

، تسا مرح  نآ  ياج  همه  هکم  تفگ : تشاذگن . میایب  متساوخ  دش . رهظ  هصالخ  متسه . امش  ياقفر  ناتسود و  زا  نم  ياهدرک ، شومارف 
نما مرح  اجنیا  ینارگن ؟ هچ  تفگ : دـنوشیم ، تحاراـن  نارگن و  میاـقفر  متفگ  هچ  ره  نم  دروآ و  راـهان  میارب  ناوخب و  زاـمن  اـج  نیمه 

نآ دندش و  یتعامج  ات  دنیآیم  لزنم  نآ  هب  یفلتخم  دارفا  مدـید  اشع  زامن  زا  دـعب  میایب . نم  تشاذـگن  دـش و  بش  هصالخ  تسا . ادـخ 
، مود يهفیلخ  اب  اصوصخم  دنرادن ، یبوخ  يهنایم  نیخیش  اب  اههعیش  نیا  تفگ : اههعیش . ندرک  تمذم  نتفگ و  دب  هب  درک  عورش  صخش 

يربت تئارب و  يو  زا  دنهدیم و  ماجنا  بش  نآ  رد  ار  یمـسارم  هک  دنراد  مالـسلااهیلع  ارهزلادیع  مان  هب  لوالاعیبر  هام  رد  ار  یبش  اهنیا  و 
هک دومن  کیرحت  نم  هیلع  رب  ار  اهنآ  درک و  هعیـش  زا  تمذم  نادنچ  و  دومن -  نم  هب  هراشا  و  تسا -  اهنآ  زا  یکی  مه  نیا  و  دـنیوجیم ،
رد دوزفا و  دوخ  رارـصا  رب  يو  مدرک ، راکنا  ار  وا  بلاطم  هچ  ره  نم  دـندیدرگ . قفتم  نم  لـتق  رب  هدـش و  كانمـشخ  نم  رب  اـهنآ  يهمه 

یلصم يهسردم  رد  یگبلط  نامز  رد  هک  دمآ  مرطاخ  هب  تفگ  ار  هلمج  نیا  ات  هتفر !؟ تدای  دزی  یلصم  يهسردم  یلع ، خیش  تفگ : رخآ 
يهسلج اـههبلط  هک  روکذـم  بش  رد  درکیم و  هیقت  هحفص 300 ]  ] ام زا  دوب و  ینس  هک  متـشاد  یناتـسدرک  رباج  خیـش  مان  هب  ياهیاسمه 

زاـب ار  وا  يهرجح  رد  دـنتفریم و  اـههبلط  زا  یـضعب  یلو  تسبیم ، دوـخ  يور  هب  ار  رد  تـفریم و  دوـخ  يهرجح  هـب  وا  دنتـشاد  نـشج 
لمحت توکـس و  دوب  اـهنت  نوچ  وا  دـندزیم و  ار  اـهفرح  زا  یـضعب  دـندرکیم و  یخوش  وا  لـباقم  رد  دـندروآیم و  ار  وا  دـندرکیم و 

نوچ اما  یلب ، تفگ : مدوبن . قفاوم  اهنآ  اب  نم  ینادیم ، هک  وت  متفگ : مرباج ! خیش  ارچ  تفگ : یتسین ؟ رباج  خیش  وت  متفگ : سپ  درکیم .
(، انمآ ناک  هلخد  نم  و  : ) دـیامرفیم ادـخ  متفگ  مدرک و  ساـمتلا  هچ  ره  تفرگ . میهاوخ  ماـقتنا  وت  زا  بشما  اـم  یتسه ، یـضفار  هعیش و 
زا امش  تفگ : هرجاف ،)... كراجتسا  نیکرشملا  نم  دحا  نا  و  : ) دیامرفیم ادخ  متفگ : یتسین . نومأم  وت  تسا و  گرزب  امـش  مرج  تفگ :

نینچ هک  الاح  متفگ : رباج  خیش  هب  دنتسه ، نم  نتشک  لتق و  تیفیک و  يهرابرد  هرکاذم  لوغشم  مدید  هصالخ ، و  دیتسه ! رتدب  نیکرـشم 
. مرادـن بلق  روضح  نم ، لـتق  يارب  امـش  ینیچهئطوت  اـب  اـجنیا ، رد  متفگ : ناوخب . تفگ  مناوخب . زاـمن  تعکر  ود  نم  راذـگب  سپ  تسا ،

ارهز ترـضح  هب  هثاغتـسا  زاـمن  تعکر  ود  و  لزنم ، کـچوک  طاـیح  رد  مدـمآ  تسین ! يرارف  هار  هک  ناوخب  یهاوخیم  اـجک  ره  تفگ :

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 221 

http://www.ghaemiyeh.com


متفگ و ینیثیغا » ۀمطاف  ای  یتالوم  ای   » هبترم هد  دصراهچ و  متفر و  هدجس  هب  حیبست  زامن و  زا  دعب  مدناوخ و  مالسلااهیلع  يربک  يهقیدص 
مـشچ دزی  رد  ملایع  لها و  موش و  هتـشک  عیجف  عضو  هب  امـش  نانمـشد  تسد  هب  تبرغ  دـلب  نیا  رد  نم  دیـشابن  یـضار  هک  مدرک  سامتلا 

اهنآ تسد  هب  مزادنیب و  هچوک  هب  ار  دوخ  هتفر  لزنم  ماب  يالاب  دیـسر  مرکف  هب  دش ، زاب  مبلق  هب  يدیما  يهنزور  لاح  نیا  رد  دننامب . راظتنا 
زا اروف  سپ  موشن . مودصم  هک  دریگب  ارم  دوخ ، یهللادی  تسد  اب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  میالوم  دیاش  موشن و  هتـشک 

عنام هک  دراد  يراوید  میرح و  رتم  کـی  بیرق  شفارطا  هکم  ياـهماب  مدـمآ . ماـب  بل  هب  منک . یلمع  ار  دوخ  يهشقن  هک  متفر  ـالاب  اـههلپ 
هکم رهـش  ایوگ  مدـید  متخادـنا ، فارطا  هب  یهاگن  دوب . یباـتهم  بش  درادـن . راوید  شفارطا  ماـب  نیا  مدـید  تسا . دارفا  لاـفطا و  طوقس 

رد طقف  اجنیا  یلو  تسا  رون  ارح و  سیبقوبا و  ياـههوک  هب  روصحم  شفارطا  هدوب و  یناتـسهوک  يرهـش  هکم  هحفص 301 ]  ] اریز تسین ،
لامک اـب  دـننکیم ؟ هچ  بصاون  منیبب  هک  مدـمآ  لزنم  ماـب  بل  تسا . دزی  ناـجزرط  هوک  هب  هیبش  هک  تسا  ناـیامن  یهوک  هتـشر  شبونج 

سپ تسا ! نم  يهناـخ  دزی و  اـجنیا  و  مدوب ، هکم  نم  منیبیم !؟ باوخ  بجع ! متفگ : دـشابیم ! دزی  رد  مدوـخ  لزنم  اـجنیا  مدـید  بجعت 
: تفگیم اهنآ  هب  ملایع  دـیآیم . اباب  يادـص  دـنتفگ : مه  هب  دندیـسرت و  اهنآ  مدز . ادـص  دـندوب  قاطا  رد  هک  ار  ملاـیع  اـههچب و  هتـسهآ 
. دینک زاب  ار  ماب  رد  دـییایب  متـسه ، مدوخ  نم  دیـسرتن ، متفگ : مدز و  ادـص  ار  اهنآ  مارآ  سپ  دـیآیم . رگید  هام  دـنچ  تسا ، هکم  ناتیاباب 

يهمطاف ترـضح  هب  لسوت  تکرب  هب  ارم  هک  دییامن  رکـش  ار  ادخ  متفگ : دندوب . توهبم  تام و  همه  دندرک . زاب  ار  رد  دـندیود و  اههچب 
. مدرک لقن  اهنآ  يارب  ار  نایرج  حورشم  سپس  دروآ . دزی  هب  هکم  زا  ارم  نیعلا  ۀفرط  کی  هب  داد و  تاجن  ندش  هتشک  زا  مالسلااهیلع  ارهز 

[ . 285]

لوتب ترضح  هب  هثاغتسا  زامن 

ار مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترضح  زامن  روتسد  متسناد  مزال  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترـضح  زا  تفگـش  تمارک  نیا  لقن  زا  سپ 
هدنراگن دنریگب و  هجیتن  هللا  ءاش  نا  دنناوخب و  اهیراتفرگ  رد  ار  مالسا  ملاع  يهمولظم  هدیهـش و  نیلوا  زامن  نادنمقالع ، ات  مروایب  اجنیا  رد 

یلاعت و قح  يوس  هب  دشاب  یتجاح  ار  وت  هاگ  ره  هک  هدش  تیاور  دسیونیم : یمق  ثدـحم  موحرم  دـنیامنن . شومارف  ریخ  ياعد  زا  زین  ار 
همطاف ترـضح  حـیبست  وگب و  ریبکت  هبترم  هس  یتفگ  زامن  مالـس  نوچ  راذـگب و  زامن  تعکر  ود  سپ  دـشاب ، هدـش  گـنت  نآ  زا  تاهنیس 

نیمه راذگ و  نیمز  رب  ار  ور  تسار  بناج  سپ  ینیثیغأ ،» ۀمطاف  ای  یتالوم  ای  : » هبترم دص  وگب  ورب و  هدجس  هب  سپ  ناوخب ، مالـسلااهیلع 
هب زاب  سپ  وگب . هبترم  دـص  راذـگ و  نیمز  رب  ار  ور  پچ  بناـج  سپ  وگب ، هبترم  دـص  ار  نیمه  ورب و  هدجـس  هب  سپ  وگب ، هبترم  دـص  ار 

هحفص [ . ] 286 . ] یلاـعت هللا  ءاـش  نا  ار  نآ  دروآیمرب  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  نک . داـی  ار  دوخ  تجاـح  وگب و  هبترم  دـص  ورب و  هدـجس 
[302

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تعافش 

زا یناـیتشآ ، یـضترم  خیـش  یناـبر  ملاـع  دوـمرف  نینچ  دـسیونیم : تاـمارک  تازجعم و  باـتک  رد  یناـسارخ  يداـه  ازریم  جاـح  هللاۀـیآ 
اب هک  لیبن  قیفر  لـیلج و  خیـش  ار  اـم  داد  ربخ  تفگ : هک  هماـقم -  هللا  یلعا  ینارهط -  یلیلخ  نیـسح  ازریم  جاـح  شداتـسا  مالـسالاۀجح 

دراد يرـسپ  دوب ، دوخ  نامز  رد  هبکلا »  » يهداوناخ سیئر  هک  راجت  زا  یکی  هک  میدـشیم ، رـضاح  رهاوج » بحاـص   » سرد رد  رگیدـمه 
دیاش دش و  ضیرم  البرک  رد  ناوج ، نیمه  هب  ناشیا  دالوا  تسا  رـصحنم  و  تسا ، ياهمرتحم  هیولع  شاهدلاو  بدؤم ، رظنمشوخ و  ناوج 

. دنتسب ار  وا  ياپ  مشچ و  درک و  توف  هکلب  داتفا ، راضتحا  گرم و  لاح  هب  هک  دش  تخـس  يردق  هب  هدوب و  سوفیت »  » هبـصح وا  یـشوخان 
سابعلا لضفلاوبا  ترضح  رهطم  مرح  هب  ناوج ، نآ  ردام  همرتحم  يهیولع  دزیم . هنیس  رـس و  رب  هتفر و  ینوریب  هب  هناخ  نوردنا  زا  شردپ 
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، درکیمن لوبق  راددیلک  تسخن  دنامب . مرح  رد  حبص  ات  ار  بش  دهدب  هزاجا  هک  درک  شهاوخ  هناتسآ  راددیلک  زا  فرـشم و  مالـسلاهیلع 
راددـیلک مرادـن ، جـئاوحلا  باب  ترـضح  هب  لسوت  زج  ياهراـچ  تسا و  رـضتحم  نم  رـسپ  تفگ : درک و  یفرعم  ار  دوخ  هیولع  یتقو  یلو 

مدش و البرک  هب  فرشم  نم  بش  نامه  دیامرفیم : لیلج  خیش  دنامب . دنراذگب  مرح  رد  ار  هیولع  داد  روتـسد  نیمدختـسم  هب  درک و  لوبق 
ترـضح مرح  هب  فرـشم  هک  مدـید  باوـخ  بش ، ناـمه  رد  متـشادن . یعـالطا  شدـنزرف  يراـمیب  و  هبکلا »  » رجاـت لاـح  ناـیرج  زا  ادـبا 

ولمم مامت  اضف  نامسآ و  نیمز و  زا  مرح  رس  الاب  ياضف  مدید  مدش ، دراو  رهاظم  نب  بیبح  دقرم  فرط  زا  متشگ ، مالسلاهیلع  ادهشلادیس 
تیـالو هاـش  ترـضح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  بآـم  تلاـسر  ترـضح  دناهتـشاذگ  تخت  رـس  ـالاب  دجـسم  رد  تسا و  هکئـالم  زا 

کیلع مالسلا  هللالوسر ، ای  کیلع  مالسلا  : » درک ضرع  تفر و  شیپ  یکلم  انثا  نآ  رد  دناهتسشن . تخت  رب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما 
، هبکلا یجاح  لایع  هیولع ، هللالوسر ، ای  دنکیم : ضرع  مالـسلاهیلع  لضفلایبا  جـئاوحلا  باب  ترـضح  درک  ضرع  سپ  نییبنلا ،» متاخ  ای 

یمتخ ترضح  دیامرف . اطع  افش  ار  وا  یلاعت -  هناحبس  قح -  هک  دینک  اعد  یهلا  هاگرد  هب  امش  هدش ، لسوتم  نم  هب  تسا  ضیرم  شرسپ 
کلم رگید ، ياهظحل  زا  دـعب  تشگرب . کـلم  تسا . ردـقم  ناوج  نیا  توم  دـندومرف : ياهظحل  زا  دـعب  دنتـشادرب . اـعد  هب  تسد  تبترم 
هاگرد هب  يور  اعد و  هب  تسد  بآم  تلاـسر  ترـضح  هبترم ، ود  هحفـص 303 ] . ] دروآ مسق  نامه  هب  یماغیپ  درک و  مالـس  دـمآ و  رگید 
هاگان دومرف : خیش  تشگرب . کلم  تسا . ردقم  ناوج  نیا  ندرم  دندومرف : دندروآ ، دورف  رس  ياهظحل  زا  سپ  دندرک . یلاعتیراب  ترـضح 

، مدرک رظن  نوچ  هدـش !؟ ربخ  هچ  متفگ : داتفا . اهنآ  رد  هلزلز  هلول و  و  دـندمآ ، شبنج  هب  هبترم  کی  مرح  رد  نیرـضاح  يهکئـالم  مدـید 
بارطضا تهج  دیوگ : فلؤم : البرک ! رد  تداهش  تقو  تلاح  نامه  اب  دندروآ ، فیرشت  ناشدوخ  مالسلاهیلع  لضفلایبا  ترضح  مدید 

مالـسلا هللالوسر ، ای  کیلع  مالـسلا  درک : ضرع  دمآ و  شیپ  سابع  ترـضح  دنتـشادن . ار  تلاح  نآ  رادید  بات  هک  تسا  نیمه  هکئالم 
ضرع یئایربک  هاگرد  هب  امـش  دهاوخیم . نم  زا  ار  شدنزرف  يافـش  هدرک و  ادیپ ]  ] نم هب  لسوت  هنالف  يهیولع  نیلـسرملا ، ریخ  ای  کیلع 

نیا رورـس ، نآ  نوچ  دنرادرب ! نم  زا  ار  بقل  نیا  دنیوگن و  جئاوحلا  باب  ارم  هکنآ  ای  و  دـیامرف ، تیانع  افـش  ار  ناوج  نیا  ای  هک ، دـییامن 
يور دـش و  کشا  زا  رپ  ترـضح  نآ  كراـبم  مشچ  هاـگان  تشاد ، هضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  رهطا  ربمغیپ  تمدـخ  هب  ار  نخس 

هب تسد  نامـسآ و  هب  يور  راوگرزب ، ود  ره  نک . یهارمه  اعد  رد  نم  اب  مه  وت  یلع  ای  دومرف : دومن و  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  كرابم 
قح مالس  دومن و  مالس  هتشگ ]  ] فرشم بآم  تلاسر  ترضح  تمدخ  هب  دیدرگ و  لزان  نامسآ  زا  یکلم  ياهظحل  زا  دعب  دنتشادرب . اعد 
اطع افـش  ار  ناوج  و  میریگیمن ؛ ساـبع  زا  ار  جـئاوحلا » باـب  : » دـیامرفیم لاـعتم  قح  درک  ضرع  دومن ، غـالبا  ار  یلاـعت -  هناحبـس و  - 

متشادن هجو  چیه  هب  هیضق  نیا  زا  يربخ  الـصا  نوچ  مدش ، رادیب  باوخ  زا  اروف  دیوگیم : هدید ، ار  باوخ  نیا  هک  يوار  خیـش  میدومرف .
کی تسا و  رحـس  نآلا  مدید  متـساخرب  تسه . يرارـسا  نآ  رد  تسا و  حیحـص  قدص و  باوخ ، نیا  هتبلا  متفگ : مدومن . بجعتم  رایـسب 
يهناخ سردآ  هصق ، يهدنیوگ  دیوگ : فلؤم  مدش . هناور  هبکلا  یجاح  يهناخ  تمس  هب  دوب . ناتسبات  لصف  تسا . هدنام  حبص  هب  تعاس 
موحرم ردارب  هبک ، نسحدمحم  جاح  ءاملعلا ، ۀمالع  موحرم  دنتفگ و  دشابیم -  یناطلـس  نحـص  برد  لباقم  رد  هک  ار -  روکذم  یجاح 

هناخ نامه  رد  دندوب ، تاربم  تاریخ و  بحاص  دادغب و  رد  هعیـش  رجات  نیرتگرزب  هک  هبک  حلاص  جاح  موحرم  دالوا  هبک ، یفطـصم  جاح 
هحفـص 304]  ] داتـسا موحرم  ثحب  رد  يدامتم  ياهلاس  متفر . روکذم  يهمالع  موحرم  ندید  هب  اجنامه  رد  بناج  نیا  دـندرکیم و  لزنم 

مدید ار  ناوج  نآ  ردپ  مدش ، هناخ  دراو  نوچ  تفگ : هدنیوگ  خیش  میتشاد . ار  سنا  لامک  موحرم  نآ  اب  يزاریش  نیدلایقت  مالسالاۀجح 
مشچ و دوب و  سوسحم  ققحم و  شگرم  اریز  دناهتـشاذگ  اـهنت  یقاـطا  رد  ار  ناوج  و  دـنزیم ، تروص  رـس  رب  دوریم و  هار  هناـخ  ناـیم 

مارآ متفگ  متفرگ ، ار  وا  تسد  دوشب !؟ یهاوخیم  هچ  رگید  تفگ : دوشیم ؟ هچ  ار  وت  متفگ  یجاح  هب  دندوب . هتسب  ار  وا  ياهاپ  تشگنا 
قاطا رد  درب  ارم  درک ، بجعت  تسین . وا  رد  يرطخ  یفوخ و  رگید  داد و  افـش  ار  وا  یلاعت  قح  تسا ، اجک  ترـسپ  نم ، هارمه  اـیب  ریگب و 

هب مدید  میدش  دراو  دوب . هدوبر  ار  وا  گرم  هک  دوب  هقیقد  دنچ  هکنآ  ای  دوب و  دـهاوخن  هدـنز  رگید  هظحل  دـنچ  دنتـشادنپیم  هک  يرامیب 
لغب رد  ار  وا  دیود  دـید ، ار  تلاح  نیا  هک  شردـپ ، دـشابیم ! دوخ  مشچ  ندرک  زاب  لوغـشم  تسا و  هتـسشن  ناوج  هیهلا  يهلماک  تردـق 
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ار وا  یملا  ضرم و  ادـبا  ایوگ  هک  تفریم  يدوبهب  هب  ور  شجازم  نانچ  دـیروایب . كاروخ  ماهنـسرگ  هک  دـمآرب  شداـیرف  ناوج  تفرگ .
. دوب هدیدرگن  ضراع 

؟... نادعم هچب  نیا  يهزادنا  هب  ندناوخ ، سرد  لاس  لهچ  زا  سپ 

مهم تجاح  ود  نم  دنکیم : لقن  تسا ، هدوب  قوثو  دروم  ملاع و  يدرم  هک  يراصنا ، خیـش  يرهـشمه  یلوفزد ، میحرلادبع  خیـش  موحرم 
نینمؤملاریما ترـضح  هراوـمه  مدرکیم و  ساـمتلا  ار  نآ  تباـجا  اـضق و  تیدـحا ، هاـگرد  رد  دوـبن و  هاـگآ  اـهنآ  زا  یـسک  هک  متـشاد 

زاب متفر و  البرک  هب  فجن  زا  هصوصخم  تارایز  زا  یکی  رد  هکنیا  ات  مدادیم . رارق  عیفش  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مالـسلاهیلع و 
ار يرایسب  تیعمج  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  رهطم  مرح  رد  يزور  دیـشخبن . رثا  یلو  مدومن ، تساوخرد  ار  بلطم  ود  نآ  فیرـش ، مرح  رد 

فیرـش مرح  نیا  هب  افـش  دصق  هب  ار  وا  هدش ، جـلف  تسا  یتدـم  نیـشنارحص ، بارعا  زا  یکی  رـسپ  دـنتفگ : مدرک ، لاؤس  هیـضق  زا  مدـید .
. دـنربیم كربت  يارب  هدرک و  هراپ  ار  وا  ياهسابل  مدرم  کنیا  تسا ، هتفای  افـش  هدـش و  عقاو  راوگرزب  نآ  فاـطلا  لومـشم  دـناهدروآ و 
ای هحفص 305 ] : ] متشاد هضرع  هتفر  کیدزن  رهطم  حیرض  هب  مدیشکرب و  داهن  زا  درس  هآ  دش ، نوگرگد  ملاح  هعقاو  نیا  زا  نم  دیوگیم :

نادــعم هـچب  نـیا  یلو  دــیدرکن ، اـنتعا  مدرک و  ضرع  تدوـخ  ردارب و  ردــپ و  دزن  ررکم  هـک  دوـب  عورــشم  تجاـح  ود  ارم  لـضفلاابا ،
ترواجم و ترایز و  لاس  لهچ  زا  سپ  هک  مدـیمهف  نینچ  هلماـعم  نیا  زا  و  دـیدومن ، تباـجا  دروآ  لـیخد  هکنیا  ضحم  هب  نیـشنهیداب ) )

نخس نیا  منکیم . ترجاهم  ناریا  هب  هدنامن و  دالب  نیا  رد  رگید  اذل  مرادن ، شزرا  امش  رظن  رد  نادعم  هچب  کی  ردق  هب  ملع ، هب  لاغتـشا 
هب هدرک  ضرع  يرـصتخم  مالـس  دشاب ، رهق  دوخ  ياقآ  زا  هک  یـسک  دـننام  زین ، مالـسلاهیلع  هللادـبعیبا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  متفگب و 
رهش هب  هتشادرب  ار  دوخ  بابسا  لایع و  هک  دصق  نیا  هب  مدش ، فرشا  فجن  يهناور  هتفرگ  متشاد  هک  ار  یبابسا  رصتخم  متـشگزاب و  لزنم 
[ - يراصنا  ] خیش مداخ  هللا -  ۀمحر  الم  نحص  رد  مدش ، هناور  هناخ  يوس  هب  رهطم  نحص  هار  زا  مدیسر  فجن  هب  نوچ  مدرگرب . شیوخ 

: تفگ موشیم . دراو  الاح  هک  تسنادیم  اجک  زا  خیش  متفگ : دنهاوخیم . ار  وت  خیش  تفگ : میدومن . هقناعم  هحفاصم و  مه  اب  مدید و  ار 
ار نیا  نوچ  روایب ! نم  کـیدزن  ار  وا  دـیآیم ، ـالبرک  زا  میحرلادـبع  خیـش  نحـص ، رد  ورب  دومرف : نم  هب  هک  منادیم  ردـق  نیا  منادیمن ،

زور نآ  يادرف  جراخ و  رهـش ] نآ  زا   ] البرک رد  هصوصخم  ترایز  زور  يادرف  نیرواجم  هکنیا  يهظحالم  هب  دیاش  متفگ  دوخ  اب  مدینش ،
تروص ره  رد  دنیبب . نحص  رد  ارم  هک  هدومرف  هللاۀمحر  الم  هب  تهج  نیا  زا  دنوشیم ، دراو  نحص  هار  زا  مه  بلغا  دنسریم و  فجن  هب 

هللاۀمحر الم  یتسیک ؟ دز  ادص  خیـش  دیبوک . ار  ینوردنا  برد  الم  دوبن . یـسک  میدش ، ینوریب  دراو  نوچ  میدـش . هناور  خیـش  يهناخ  هب 
نالف نالف و  امش  دومرف : نم  هب  تفر  وا  نوچ  ورب ، وت  دندومرف  الم  هب  دندروآ و  فیرـشت  خیـش  مدروآ . ار  میحرلادبع  خیـش  درک : ضرع 

اما دومرف : تسا . نینچ  يرآ  مدرک : ضرع  مدوب . هدرکن  راـهظا  يدـحا  هب  هک  یتروص  رد  دوـمرف ؛ حیرـصت  اـهنآ  هب  و  يراد ؟ ار  تجاـح 
هب ار  نآ  دوخ  میامنیم و  مهارف  مه  ار  نآ  تامدـقم  دـمآ  بوخ  رگا  نک  هراختـسا  تدوخ  ار  يرگید  مروآیمرب و  نم  ار  تجاح  نالف 

هحفص 306] [ . ] 287 . ] دش هداد  ماجنا  مدرک ، ضرع  خیش  هب  ار  هجیتن  دمآ ، بوخ  مدرک  هراختسا  متفر و  زین  نم  روایب . اج 

لیبدرا يهدلب  رد  لضفلاوبا  ترضح  زا  هرهاب  تمارک  روهظ 

تمارک باطتـسم ، باـتک  نیا  ماـتتخا  نراـقم  نوچ  دـسیونیم : مارحلا  مرحم  هب  طوبرم  شخب  ماـیألا ، عیاـقو  باـتک  رد  یناـبایخ  موحرم 
هک مدید  مزال  اذل  دراد ، یمامت  تیمها  تیصوصخ و  هک  دش  رهاظ  لیبدرا  يهدلب  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  زا  ياهرهاب 

لبق دوش . جرد  هسیفن  يهخسن  نیا  رد  مالسلامهیلع  نیرهاط  تیبلها  نیبحم  يراودیما  دیزم  نینمؤم و  مشچ  ینـشور  يارب  نآ ] ناتـساد  ]
رظتنم هدنب  دندرک . لقن  ار  لیصفت  ریقح  يارب  زا  یـسلجم  رد  راجت  رباکا  زا  یعمج  دوش ، رـشتنم  فورعم و  زیربت  رد  تمارک  نیا  هکنیا  زا 
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هتشاد دافیا  لیبدرا  زا  راجت  نیقثوم  زا  هک  ار  بیتاکم  نآ  زا  یـضعب  ریقح  دیدرگ و  رـشتنم  روکذم و  عماجم  رد  رتاوتم و  بیتاکم  ات  مدش 
: مارتحالا ةزعلا و  يوذ  نایاقآ  ماظع و  تاداس  زا  رفن  هس  قاـفتا ، نسح  زا  منک . تبث  ماـتتخا  رد  باـتک  ماـمتا  زا  دـعب  هک  متـساوخ  دـندوب 
هک یلاخلخ  ياقآ  مظاک  دیـس  یجاح  لیلج  ملاع  موحرم  ردارب  نیدباعلانیز ، ازریم  اقآ  دـلو  اقآ ، نیـسح  دیـس  اقآ  بایطالا  لیلـس  بانج 

دیـس نیمه  نارـسپ  میهاربا ، دیـس  اقآ  داوج و  دیـس  اقآ  و  تسویپ ، قح  تمحر  هب  فرـشا  فجن  رد  لبق  يدـنچ  نکاس و  زیربت  رد  اـقباس 
هعقاو رضاح  ناشدوخ  هک  دندش  زیربت  دراو  لیبدرا  زا  دنتسه ، میهارباالم  يهسردم  نیلصحم  نیلغتشم و  زا  هس  ره  هک  هرس » سدق   » مظعم

نیا یصوصخ ، سلجم  رد  ریقح  يارب  یمومع و  سلجم  رد  اذک ]  ] انابز اقآ  نیـسح  دیـس  ياقآ  بانج  دندوب و  هرهاب  تمارک  نیا  دهاش  و 
دوخ طخ  هب  مهاوخیم  متـسه  تمارک  نیا  تبث  ددـصرد  هدـنب  نوچ  هک  مدرک  ضرع  هدرکن  تعانق  نیا  هب  ریقح  دومرف ، لـقن  ار  تمارک 

شاهموقرم لصاح  دنتشاد . موقرم  دوخ  طخ  هب  ار  تمارک  لیصفت  هدومرف  لوبق  اقآ  نیسح  دیـس  اقآ  دشاب . عقوا  طبـضا و  ات  دییامرف  موقرم 
هک مدید  مدوب ، هتـسشن  میهارباالم  يهسردم  رد  لیبدرا ، يهدلب  رد  رـصع  فرط  يهنـس 1341  زا  لاوش  متـشه  زور  هک : تسا  وحن  نیا  هب 

قیقحت هدرک  بضغ  یسک  هب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  دنتفگ : هدش !؟ عقاو  هچ  متفگ : دنودیم . فرط  ره  زا  بارطـضا  اب  رهـش  لها 
هک دنا ]  ] هتفر ياهفیعض  هناخ  هب  هیمظن  مکح  هب  سیلپ  رفن  ود  تسا ، يریگلام  رهش  رد  هحفص 307 ] . ] دنتفگ تسا  روطچ  هیضق  هک  مدرک 

لامک اب  هدمآ  هفیعض  دنربب ، هک  دناهدیشک  هلیوط  زا  ار  بسا  تسا . هدوب  یبسا  کی  هب  رصحنم  اهنآ  شاعم  هتشاد و  يریغـص  شـش  جنپ و 
دمحا یثیبخ ، سیلپ  لاح  نیا  رد  دندش . جراخ  هدیشک  تسد  سیلپ  و  هدروآ ، عیفش  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هدومن و  اجتلا  زجع 

ترـضح هفیعـض  میرواـیب ، میتـساوخ  تسه  یبـسا  هناـخ  نیا  رد  دـنتفگ  دـینکیم ؟ راـک  هچ  اـجنیا  هک  هتفگ  رفن  ود  نیا  هـب  هدیـسر  ماـن ،
نوریب ار  بسا  هدـش  هفیعـض  يهناخ  لـخاد  هدرک  ریغت  رفن  ود  نآ  هب  دـمحا  میدیـشک . تسد  اـم  دروآ و  عیفـش  ار  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا 

ثیبخ نآ  هدروآ ، عیفش  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هرخالاب  هدرکن ، لوبق  یقـش  نآ  هدومن ، اجتلا  زجع و  هدمآ  زاب  هفیعـض  هدروآ .
هفیعض دهدب ! وت  هب  دریگب و  نم  زا  ار  بسا  دیایب  دنادیم  رگا  هتشذگ ، هدرم و  قباس  رد  دوب  يدرم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هتفگ 

رسپ لاح ، نیا  رد  نک . مکح  تدوخ  هتفر  نم  تسد  زا  هراچ  رگید  دیوگیم ، هچ  نیا  هک  ینادیم  تدوخ  مالسلاهیلع ، لضفلاابا  ای  هتفگ 
نوریب هناـخ  زا  ار  بسا  هدرکن  لوـبق  شکب ، تسد  بسا  زا  هک  هداد  سیلپ  دـمحا  هـب  رازه  راـهچ  هدـمآ  هفیعـض ، يهیاـسمه  ناخدـیجم ،

هب هدرکن ، لوبق  زاب  ثیبخ  نآ  دهدیم . نارق  تشه  هدرک  هوالع  رازه  راهچ  هدش  فداصم  دوخ  ناخدیجم  هتفر ، مدق  تسیب  ابیرقت  هدروآ 
روط نیا  نم  ارچ  تفگ : وا  هب  دـمحا  دوش ، راوس  هک  تساوخ  صخـش  نآ  نوچ  ربـب . ار  بسا  وش و  راوس  اـیب  هتفگ  سیلپ  ود  نآ  زا  یکی 

ار لاح  سیلپ  ود  نآ  دیدرگ . لصاو  كرد  هب  هداتفا  نیمز  رب  هدش و  هایـس  وا  يور  روفلایف  هدرک ، هفرـس  هبترم  ود  دومن و  هسطع  مدش !؟
اهـسیلپ دییامن . نفد  هداد  لسغ  ار  وا  یفخم  دینک و  ناهنپ  ار  هیـضق  درک  مکح  هیمظن  دنداد . ربخ  هیمظن  هب  هدرک  رارف  دندید ، لاونم  نیدب 

سیئر دـنهد . لسغ  هک  دـندرب  دوخ  يهناخ  هب  ار  ثیبخ  نآ  شعن  هدومن  راـنک  دـندوب ، هدرک  ماـحدزا  اـشامت  يارب  هک  ار ، قلخ  دـندمآ و 
خیـش يهربقم ]  ] لباقم رد  هدمآ  اهقازق  دننک . اشامت  دننیبب و  مدرم  دیراذگب  دیریگب و  ار  وا  يهزانج  دیورب  هک  درک  مکح  هدش  علطم  قازق 

وا شعن  هدش  عنام  اهقازق  دننک ، نفد  یفص  خیش  يهربقم  رد  ار  هزانج  دنتساوخیم  هک  دندرک  فداصت  اهـسیلپ  اب  یلیبدرا » نیدلایفـص  »
رد میهاربا  دیـس  اقآ  داوج و  دیـس  اقآ  هدـنب و  هک : دـیوگ  اقآ  نیـسح  دیـس  اقآ  دـننک . هاگن  مدرم  هک  دـندرک  هراپ  ار  شنفک  دـنتفرگ و  ار 

اشامت مدرم  هک  هحفص 308 ]  ] دناهتخادنا خیش  لباقم  رد  وپاقیلاع  نادیم  رد  هدروآ  اهقازق  ار  وا  شعن  دنتفگ  هک  میدوب  لزنم  رد  هسردم 
تروص میدـید  میدـیناسر ، ثیبخ  نآ  شعن  رـس  ار  دوخ  مامت  تمحز  تبوعـص و  اب  دوب . يدایز  تیعمج  مینیبب . هک  میتفر  مه  اـم  دـننک .

و مینکب . فقوت  میتسناوتن  هقیقد  کی  زا  هدایز  ثیبخ  نآ  يهنتنم  هحیار  تدـش  نفعت و  ترثک  زا  ولاـبلآ و  گـنر  هب  هدـش  هایـس  وا  سحن 
رد دوب ! هدش  گس  نهد  لثم  شنهد  هدمآ ، نیئاپ  العا  کف  هتفر و  بقع  وا  لفسا  کف  میدید  هک ، دنتفگ  راجت  نیقثوم  زا  یضعب  دیوگ :

، دنام رصع  یلا  دندزیم . گنـس  هب  ار  هزانج  دندرک و  اشامت  هدمآ  کچوک  گرزب و  نز و  درم و  مامت  هک ، دندوب  هتـشون  رگید  بوتکم 
هاچ هب  ارحص  رد  رهـش  رانک  رد  هدرب  ار  وا  سحن  ندب  بورغ  تقو  دندینادرگب ، ار  تالحم  رازاب و  یمامت  هتخادنا  نامـسیر  شیاپ  هب  دعب 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 225 

http://www.ghaemiyeh.com


رازاب تسا  زورهنابش  تفه  زورما ، یلا  لاوش  متشه  هبنـشود  زا  دوب . هدشن  رهاظ  یتمارک  يراکـشآ  نیا  هب  لاح  ات  دنتخیر . كاخ  هتخادنا 
[ . 288 . ] تسا یناوخهضور  تالحم  رازاب و  رد  زور  بش و  یناغارچ و  اههچوک  ناکد و  و 

دنوریم ینیوزق  لابقتسا  هب  نیسح  ماما  نامرف  هب  ربکایلع  سابعلا و  لضفلاوبا  ترضح 

ات ترواجم  تاقوا  لوا  زا  دیامرفیم : تسا : هدرک  لقن  نینچ  ار  ینیوزق  دیمحلادبع  الم  دنوخآ  يهفـشاکم  مالـسلاراد ، رد  یقارع  موحرم 
هلهـس دجـسم  نیعبرا  يهتوتیب  هب  ممـصم  هک  ار  بش  نآ  رگم  ماهدرکن ، كرت  هدومن و  تموادـم  ار  هینیـسح  يهصوـصخم  تاراـیز  لاـح 

ادرف هتفر و  نوریب  رـصع  تقو  رخآ ، بش  رد  ماهتفر و  هاریب  هکلب  ماهدوبن  راوز  اب  مه  ار  اهنآ  بلاغ  هتفر و  هدایپ  ار  اهنآ  عیمج  مدیدرگ و 
رد ای  نحص  دوخ  رد  ای  رهطم  نحص  تارجح  ناویا  رد  هکلب  ماهتشادن ، ینیعم  تسرد  لزنم  ابلاغ  مه  اجنآ  دورو  رد  ماهدوب و  البرک  رد  ار 

، متفر نوریب  ـالبرک  يهدارا  هب  يزور  اـقافتا  ماهدوبن . لزنم  هیارک  جراـخم و  زا  نکمتم  متـشادن و  یتعاـضب  نوچ  مدومن ، لزنم  نآ ، عباوت 
لامک اب  ار  وا  سپ  دناهدمآ ، نوریب  ياهدازاقآ  تعیاشم  يارب  زا  هک  مدید  ار  نایعا  هزعا و  زا  یعمج  مدیـسر  مالـسلا  يداو  يدنلب  هب  نوچ 

رد ناذا  دندرک و  عادو  سپ  دندش ، هحفـص 309 ]  ] هارمه وا  اب  يردق  دندناوخ و  وا  شوگ  رد  رفـس  ياعد  دندرک و  هواجک  راوس  مارتحا 
ار تزع  نیا  نوچ  دـیدرگ . هناور  رفـس  مزاول  ریاس  هنب و  رکون و  اب  مه  وا  دـندروآ و  اج  هب  وا  اب  ار  ییاـقآ  بادآ  ریاـس  دـنتفگ و  وا  بقع 
زا دعب  نکل  موریم ، ماهدـمآ  نوریب  هک  مه  هعفد  نیا  هک  متفگ  دوخ  اب  مدـش و  لجخ  لولم و  مدرک ، هدـهاشم  مه  ار  دوخ  تلذ  مدـید و 

ار هعفد  نیا  سپ  دنکیم ! تیافک  ماهتفر  لاح  هب  ات  هکنآ  موریمن و  الاو  موریم  دشابن  تلذ  هجو  رب  هک  درک  تدـعاسم  بابـسا  رگا  نیا 
يهصوصخم ترایز  تقو  هکنآ  اـت  مدوب  هدارا  ناـمه  رب  و  مورن ، تلذـم  قیرط  هب  رگید  هک  مدـش  مزاـع  نآ  زا  دـعب  مدـیدرگرب و  متفر و 

هک اریز  مرادن ، هدارا  نم  متفگ  مییایب ؟ وت  اب  مه  ام  هک  يراد  ترایز  يهدارا  زور  هچ  هک  دندیسرپ  هدمآ  بالط  زا  رفن  دنچ  دیسر و  رگید 
ام هک  ار  هعفد  نیا  دـنتفگ : موریمن . رگید  متفگ : یتفریم . هداـیپ  هشیمه  وت  هک  دـنتفگ  موریمن . مه  هداـیپ  مرادـن و  هیارک  لزنم و  جرخ 

يارب زا  دـنتفر و  راـکنا ، رارـصا و  زا  سپ  هرخـالاب ، ینادیم . دوـخ  ار  دـعب  میناـمن ، زاـب  هار  زا  مه  اـم  هک  ورب ، میراد  نتفر  هداـیپ  يهدارا 
نآ يادرف  هدش و  گنت  نتفر  تقو  نوچ  میدش و  هناور  ناشیا  اب  هدـمآ  نوریب  دنتـشادرب و  رارـصا  اب  ارم  دـندرک و  يرادـیرخ  هار  يهشوت 
ود هک  ناهارمه ، اب  سپ  میسرب . البرک  هب  ار  بش  میباوخب و  روش  يارسناوراک  رد  ار  رهظ  هک  میتفر  نوریب  ار  حبـص  دوب  ترایز  زور  زور ،

یسک راوز  زا  دوب و  یترایز  بش  نوچ  دندوب ، هدرک  راب  حبص  بش  راوز  هک  یتقو  رد  میدیدرگ ، ارـسناوراک  دراو  هدش  هناور  دندوب ، رفن 
هوـالع هب  دـنامیمن . یـسک  دوبن  ارـسناوراک  رد  مه  يراوناـخ  دوب و  مرگ  مه  اوه  دوب و  هبورخم  ارـسناوراک  تاـقوا  نآ  هک  نوچ  دوـبن و 

زا رگا  انایحا  دـندرکیم و  هنهرب  ار  مدرم  ارـسناوراک  لخاد  رد  هاگ  هاگ  هکلب  دوبن ، نومأـم  برع  نارارط  فوخ  زا  مه  ارـسناوراک  هکنآ ،
دعب ام  دندرکیم . روتسم  هلابز  ریز  رد  ار  دوخ  سابل  بابـسا و  برع  فوخ  زا  دنتـشادن ، يدادعتـسا  دندشیم و  دراو  نیرواجم  بالط و 

. میدیباوخ اذغ  فرص  زا  سپ  میدرک و  لزنم  نآ  رد  دوب  یفقسم  گرزب  يهفـص  هلیوط  يهلخاد  رد  میتشادن  یلباق  بابـسا  نوچ  دورو  زا 
طسو رد  هک  ياهفـص  رب  وضو ، تامدقم  زا  دعب  مدمآ و  نوریب  وضو  يارب  زا  هتـشادرب  ار  قیربا  مدش و  رادیب  رتدوز  ناهارمه  زا  نم  اقافتا 
مدوب اپ  حـسم  لوغـشم  هک  وضو  يانثا  رد  مدـش . وضو  لوغـشم  هتـسشن  ارـسناوراک  رد  هب  ور  هفـص  نآ  بل  رب  متفر و  الاب  دوب  ارـسناوراک 

هک دمآ  نم  دزن  مامت  تعرـس  هحفـص 310 ]  ] اب يو  دیدرگ ، لخاد  ارـسناوراک  برد  زا  هدایپ  بارعا ، سابل  يزرد  هک  مدـید  ار  یـصخش 
فوخ نادنچ  متـشادن  دوخ  اب  یلباق  زیچ  نوچ  نکل  دنک ، هنهرب  ارم  هک  هدرک  نآ  يهدارا  تسا و  نابایب  بارعا  زا  وا  هک  مدرک  نآ  نامگ 

يهقباس نودب  نوچ  یتسه ؟ وت  ینیوزق  دیمحلادبع  الم  تفگ - : دیدرگ  نم  هجوتم  دمآ ، کیدزن  نوچ  مدومن . مامت  ار  اپ  حسم  مدرکن و 
يراوخ تلذ و  نیا  هب  نم  هک  یتـفگیم  هک  ییوـت  تفگ : ییوـگ . هک  نآ  منم  يرآ  متفگ : مدرک و  بجعت  دوـمن ، رکذ  ارم  ماـن  ییانـشآ 

، تسناد اجک  زا  ار  هعقاو  نیا  صخش  نیا  هک  مدرک  لمأت  يردق  موش ؟ رداق  نکمتم و  تزع  قیرط  هب  هکنآ  رگم  موریمن ، البرک  هب  رگید 
هب مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  وت  ياقآ  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  وت  يالوم  هک  وش  هدامآ  کنیا  تفگ : يرآ . متفگ : باوج  رد  زاب 
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مدنام و ریحتم  مدینش ، نخس  نیا  نوچ  يدرگن . مومهم  هدرسفا و  ایند  رابتعایب  تارابتعا  هب  ینادب و  ار  دوخ  ردق  هک  دناهدمآ  وت  لابقتـسا 
رابخا و بتک  رد  هدینش و  هک  راوگرزب ، ود  نآ  لیامـش  اب  هراوس  رفن  ود  هک  مدید  هاگان  دیوگیم !؟ هچ  صخـش  نیا  هک  مدیدرگ  توهبم 

باب زا  لابند -  زا  مالـسلاهیلع  ربکایلع  ولج و  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  برح -  يهحلـسا  تـالآ و  اـب  میدوب ، هدـید  تبیـصم 
هب ار  دوخ  مدیود و  هتخادنا  نییاپ  هفـص  نآ  يالاب  زا  ار  دوخ  رایتخایب  مدید ، ار  هعقاو  نیا  نوچ  دندیدرگ . نآ  نحـص  لخاد  ارـسناوراک 

لایخ دوخ  اب  نآ  زا  دـعب  مدیـسوب . ار  ناشیاپ  باکر و  وناز و  مدـیدرگ و  ناشیا  ياهبـسا  رود  هب  مدیـسوب و  هتخادـنا  ناشیا  ياهبـسا  ياـپ 
تعرس اب  سپ  دنـسرب . رارک  ردیح  دنزرف  ود  نآ  تمدخ  هب  هک  میامن  رادیب  باوخ  زا  منک و  مالعا  مه  ار  اقفر  هک  تسا  بوخ  هک  مدرک 

الم مـتفگ - : مداد و  تـکرح  ار  وا  تـسد  اـب  متـسشن و  تـشاد  ماـن  رفعجدـمحم  ـالم  هـک  اـهنآ  زا  یکی  نیلاـب  رب  مـتفر و  ناـشیا  دزن  هـب 
الم وش . بایفرـش  ناشیا  تمدخ  هب  ایب  دناهدمآ ، لابقتـسا  هب  مالـسلاهیلع  ربکایلع  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  هک  زیخرب  رفعجدـمحم ،

ره نیبب  ایب  میوگیم ، تسار  هللاو ، هن  متفگ : ینکیم !؟ یخوش  حازم و  ییوگیم ، هچ  دنوخآ  تفگ : دینشب  نخـس  نیا  نوچ  رفعجدمحم 
ار یـسک  میتفر  نوچ  دـیود . يدوز  هب  تساخرب و  تسه . يزیچ  هک  تسناد  دـید ، نم  زا  رارـصا  تلاـح و  نیا  نوچ  دـنراد . فیرـشت  ود 
، دوشیم هدید  رایـسب  تفاسم  هحفـص 311 ]  ] اـت نآ  هار  راوـمه و  هک  ار ، ارحـص  فارطا  هـتفر و  نوریب  مـه  ارـسناوراک  رد  زا  و  میدـیدن ،

هدیدرگرب قباس  يهدارا  مزع و  زا  و  میدیدرگرب ، ریحتم  فسأتم و  سپ  میدیدن . راوس  ود  هدایپ و  نآ  زا  يرابغ  ای  يرثا  میدرک و  هدهاشم 
یعرـش رذع  رگا  دشاب و  تمحز  تلذ و  هجو  رب  هچ  رگا  منکن ، كرت  ار  مولظم  نآ  ترایز  هک  مدیدرگ  نآ  رب  مزاع  هدش و  مدان  بئات و 

[ . 289 . ] یلاعت هللا  ءاش  نا  دش ، دهاوخن  كرت  مه  ةایحلا  مادام  هدشن و  كرت  نآلا  یلاو  منک ، اضق  كرادت و  دوش  ضراع 

داد تاجن  ندش  قرغ  زا  ار  وا  دش و  ادیپ  یتسد  هاگان 

اج همه  زا  هدش و  قرغ  هناخدور  رد  ناهفصا  رد  دوب  ملع  تدایس و  يهداوناخ  زا  هک  یـصخش  دومن : لقن  ناهفـصا  قثوم  ياملع  زا  یکی 
[ . 290 . ] دیسر یکشخ  هب  ات  داد  روبع  بآ  زا  ار  وا  دش و  ادیپ  یتسد  هاگان  درک . ادیپ  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  هب  لسوت  سویأم ،

جلف يافش 

لها زا  ناملـس ، نب  دیـشنم  جاح  زا  هرـس » سدـق   » رهاوج بحاص  ناگداون  زا  نسحم ، خیـش  همالع  دـنزرف  نسح ، خیـش  ردـقلالیلج  ملاع 
زا يدرم  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  دوب ، هدرک  هدـهاشم  ار  تمارک  نیا  دوخ  هدوب و  داـمتعا  دروـم  ریـصب و  فراـع و  یـصخش  هک  هحـالف 

تکرح زا  ار  اـهنآ  تفرگارف و  ار  شیاـهاپ  يهمه  هک  دـش  راـچد  اـپ  رد  یـضرم  هب  فـلیخم ،»  » ماـن هب  رهـشمرخ ، رد  هـعجارب »  » يهفیاـط
ءادهـشلادیس يراوگوس  سلاجم  رازاب و  رد  هک  دندرکیم  هدهاشم  ار  وا  رهـشمرخ  مدرم  رثکا  تشذگ و  بیترت  نیدب  لاس  هس  تخادـنا .

خیش دوب . دمآ  تفر و  رد  تفرگیم  کمک  نتفر  هار  رد  مدرم  زا  دیشکیم و  شیاهاپ  تسد و  يور  رب  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع 
، نانز هلمج  زا  يرایسب  عمج  تخاسیم و  اپرب  يرادازع  سلجم  نا  رد  مرحم  لوا  يههد  هک  تشاد  ياهینیسح  رهـشمرخ  رد  یبعک  لعزخ 
هحفـص 312]  ] یـصخش نوچ  هک  دوب  نینچ  مسر  هقطنم  نآ  رد  دـنتفاییم . روـضح  اـجنآ  رد  دنتـسشنیم ، هینیـسح  يـالاب  يهقبط  رد  هک 
. دـندزیم هنیـس  رـس و  هب  فلتخم  ياههجهل  اب  دنتـساخیم و  اپب  سلجم  لـها  دیـسریم ، تداهـش  رکذ  هب  دوخ  يهحون  رد  ناوخهحیدـم 
، مرحم متفه  زور  رد  تسـشنیم . ربنم  ياپ  رد  دـنک  عمج  ار  دوخ  ياهاپ  تسناوتیمن  نوچ  تسجیم و  تکرـش  سلجم  نیا  رد  فلیخم 

مالـسلاهیلع مشاـهینب  رمق  يراوگوس  رکذ  هب  بیطخ  هک  یناـمز  دوـش ، هدـناوخ  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  تبیـصم  دوـب  مسر  هک 
مه ار  فـلیخم  ناـهگان  لاـح ، نآ  رد  دـنتخادرپ . يرادازع  هب  یمرگ  هب  لوـمعم  يهویـش  هب  دنتـساخرب و  نز ، درم و  زا  راـضح ، تخادرپ 

مدرم تشاد .» اپ  رس  رب  ارم  سابع  هک  فلیخم  منم  : » دناوخیم هحون  نینچ  دنزیم و  ور  رس و  رب  هداتـسیا و  اپ  يور  رب  هک  دندرک  هدهاشم 
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شیاهسابل دندیسوب و  دنتفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هدروآ  موجه  وا  رب  دندومن ، هدهاشم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  زا  ار  هزجعم  نیا  هک 
ياهقاطا زا  یکی  هب  هدرک  جراخ  مدرم  نایم  زا  داد  روتـسد  شناراکتمدخ  هب  دید  نینچ  هک  لعزخ  خیـش  دندرک . هراپ  كربت  يارب  مه  ار 

الم دروآرد . هزرل  هب  ار  رهـش  درم  نز و  زا  ناغف  دایرف و  هیرگ و  تشگ و  رتاـغوغرپ  اروشاـع  زور  زا  رهـشمرخ  رد  زور  نآ  دـنرب . رواـجم 
تخاسیم و مهارف  یماعط  سلجم  راضح  يارب  هزور  ره  لعزخ  خیـش  هک  درک  فیرعت  میارب  رهـشمرخ ، ربنم  لها  زا  بیطخ ، میرکلادـبع 

قافتا هنوگچ  هیضق  هک  دش  لاؤس  فلیخم  زا  داتفا . ریخأت  هب  اذغ  يهرفـس  نداتفا  تعاس 9  ات  مدرم ، يراوگوس  هیرگ و  ببـس  هب  زور ، نآ 
یباوخ هب  مدوب  ربنم  ياـپ  هک  یلاـح  رد  نم  دـندزیم ، تروص  رـس و  رب  مالـسلاهیلع  ساـبع  يازع  رد  مدرم  هک  ماـگنه  نآ  تفگ : داـتفا ؟

، فلیخم دومرف : نم  هب  هک  مدید  سلجم  رد  ار  لکیه  تشرد  دیپس و  یبسا  رب  راوس  و  تماق ، دـنلب  وکین و  يدرم  باوخ ، رد  متفر . هاتوک 
رب زیخرب  دومرف : مرادن . ییاناوت  لاح  نیا  رد  نم ، ياقآ  يا  متفگ : ینزیمن ؟ تروص  رـس و  رب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يازع  رد  ارچ 

. مزیخرب ات  هدب  نم  هب  ار  تتسد  مرورـس  متفگ : نزب ! تروص  رـس و  رب  زیخرب  دومرف : مزیخرب . مناوتیمن  میالوم  متفگ : نزب ! تروص  رس و 
يو بسا  متفرگ و  ار  بسا  باـکر  نم  زیخرب . ریگب و  ار  بسا  باـکر  دوـمرف : مزیخرب ؟ هنوـگچ  متفگ : مرادـن . تسد  نم  هحفص 313 ] ]

[ . 291 . ] ماهتفایزاب ار  دوخ  تمالس  هک  مدید  نم  دش و  بیاغ  نم  زا  سپس  دومن و  جراخ  ربنم  ياپ  زا  ارم  درک و  یشهج 

نامردیب درد  يافش 

يارب مدـش . راـتفرگ  بت  ماـکز و  هب  هـتفه ، کـی  تشذـگ  زا  دـعب  مدرک و  جاودزا  يرمق  يرجه  لاس 1351  يهدـعقلايذ  لـیاوا  رد  نم 
يرجه لاس 1353  یلوالايدامج  لوا  رد  تفرگ . تدش  يرامیب  دـشن و  عقاو  دـنمدوس  نانآ  تامادـقا  اما  متفر ، فجن  يابطا  دزن  هجلاعم 

نداتـسیا هب  رداق  هتـشگ و  یلوتـسم  مندـب  رب  فعـض  هدـشن و  عطق  بت  زونه  هکیلاح  رد  مدـنام ، اجنآ  بجر  هام  ات  متفر و  هفوک  هب  يرمق 
ياوادـم هک  متـسنادیم  اریز  مدرب ، رـس  هب  اجنآ  رد  بیبط  هب  هعجارم  نودـب  لاس  نآ  يهدـعقلايذ  ات  متـشگزاب و  فجن  هب  سپـس  مدوبن .

اب مدوب ، هدرک  هجلاعم  وا  دزن  زین  البق  هک  هظابا ، یکز  دمحم  فجن ، روهشم  رتکد  لاس ، نامه  يهجحلايذ  رد  دوشیمن . عقاو  رثؤم  ناشیا 
مالعا اقفتم  هک  دوب  هدیـسر  يدح  هب  يرامیب  اما  دننک ، اوادـم  ارم  ات  دـندمآ  فجن  هب  دادـغب  زا  رگید  بیبط  ود  ناهج و  یقتدـمحم  رتکد 
يرمق يرجه  لاس 1354  مرحم  تخادـنا . دـهاوخ  گرم  ماک  هب  ارم  رگید  هام  کی  ات  ماجنارـس  تسا و  دوبهب  لـباقریغ  ضرم  دنتـشاد و 

مظاکیـسوم ماـما  ترـضح  دـنزرف  مساـق ، هدازهاـش  هـک  ياهـیرق  مزاـع  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  يازع  يهماـقا  يارب  مردـپ  دیـسرارف و 
متفه بش  تخادرپ . نم  زا  يراتـسرپ  هب  دـنام و  مدزن  دوب ، هیرگ  لاح  رد  امئاد  هک  مردام ، طقف  تشگ و  دوب  نفد  اـجنآ  رد  مالـسلاهیلع ،

زا يو  تشاد . یتشر  يدهم  دیس  هب  يرایسب  تهابـش  دوب و  بیرفلد  ینارون و  ییامیـس  ياراد  هک  مدید  باوخ  رد  ار  تبیه  اب  يدرم  هام ،
دهاوخ يرادازع  يهماقا  هبنـشجنپ  زور  رد  اـم  سلجم  رد  یـسک  هچ  سپ  دومرف : تسا . هتفر  داـبآمساق  هب  هک  متفگ  دیـسرپ ، مردـپ  لاـح 

تشذگرد ملباقم  زا  سپس  راد . اپرب  ار  يرادازع  ناوخب و  هحون  ایب  وت  سپ  دومرف : سپـس  دوب ، هبنـشجنپ  بش  نآ  و  هحفص 314 ] [ ؟ دومن
یتبیـصم سلجم  تسا  هدرک  هک  يرذن  يادا  يارب  ات  تسا  هتفر  البرک  هب  دیعـس  دیـس  مدنزرف  تفگ : دمآ و  مدزن  اددجم  یکدنا  زا  دعب  و 

رادیب باوخ  زا  دـش . ناهنپ  ام  زا  سپـس  و  ناوخب ، ار  سابع  تبیـصم  ورب و  البرک  هب  مه  وت  دراد ، اپب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  بئاصم  يارب 
هک متفگن  رگم  تفگ  دمآ و  روکذم  دیس  نآ  زاب  متفر و  باوخ  هب  اددجم  تسا . هیرگ  لوغشم  مرس  يالاب  هک  متسیرگن  ار  مردام  مدش و 
راب يارب  مدش . رادیب  زاب  يریذپیمن ؟ ارچ  یناوخب ، ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  تبیصم  شـسلجم  رد  دیاب  وت  هتفر و  البرک  هب  دیعـس  مدنزرف 

يارب ریخأـت  نیا  سپ  ورب ، ـالبرک  هب  میوگیمن  رگم  تفگ : تدـش  يدـنت و  اـب  دومن و  تعجارم  زاـب  روبزم  دیـس  متفر  باوخ  هب  هک  موس 
هک دز  لأفت  دش و  رورسم  وا  مدرک . وگزاب  مردام  يارب  ار  ارجام  متـساخرب و  باوخ  زا  كانمیب  تفرگارف و  ارم  سرت  هبترم  نیا  تسیچ !؟

. دربب البرک  رد  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مرح  هب  ارم  هک  دش  نآ  رب  مردام  دیسرارف  هک  حبص  تسا . هدوب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  دیس ، نآ 
هیلقن يهلیـسو  رد  نتـسشن  هب  رداق  یتح  هک  يدـح  هب  دوب  نم  رد  هک  يرایـسب  فعـض  رطاخ  هب  دـش ، هاگآ  وا  میمـصت  نیا  زا  سک  ره  اما 
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ناشیوخ زا  یکی  تفرگن ، تروص  مرحم  مهدزاود  زور  ات  البرک  هب  رفس  مردام  رارصا  دوجو  اب  اذل  تشادیمزاب . راک  نیا  زا  ار  وا  مدوبن ،
رهطم مرح  هب  تلاـح  نآ  رد  ارم  دـش و  ماـجنا  رما  نیا  دـنهد . تکرح  هنوگنیدـب ، دـنراذگب و  یناور  تخت  هب  ارم  تفگ : دـید  نـینچ  هـک 

دمآ و روکذم  دیـس  هک  مدوب  امغا  تلاح  رد  مرحم  مهدزیـس  بش  متفر . باوخ  هب  حیرـض  رانک  رد  دـندرب و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
زورما نآ  ياج  هب  یتفاین  روضح  متفه  زور  هک  لاح  يدشن ؟ رـضاح  سلجم  نآ  رد  دوب  وت  راظتنا  مشچ  دیعـس  هک  متفه  زور  ارچ  دومرف :
يدنچ و  دش ، دیدپان  ملباقم  زا  سپس  ناوخب . ار  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تبیصم  زیخرب و  تسا ، سابع  نفد  زور  و  مهدزیـس ، زور  هک 

تشاذگ و مدیباوخیم ، نآ  رب  هک  متـسار ، فتک  يور  تسد  موس  راب  يارب  دناوخارف . یناوخ  تبیـصم  هب  ارم  دمآ و  نم  دزن  اددجم  دعب ،
دوب هدنکفا  هزرل  هب  هحفص 315 ]  ] ار مدوجو  ياپارس  وا  تبیه  هک  یلاح  رد  نم  نک ! رکذ  ار  متبیـصم  زیخرب و  باوخ !؟ رد  یک  ات  دومرف :

، یتدم زا  سپ  دومن . هدهاشم  دوب  رهطم  مرح  رد  هک  سک  ره  ار  رما  نیا  و  مداتفا ، نیمز  هب  هتشگ و  وا  راونا  شوهدم  سپـس  متـساخ و  اپب 
رما نیا  و  دروخیمن ، مشچ  هب  مندب  رد  يرامیب  فعـض و  زا  يراثآ  چیه  رگید  یلو  مدمآ  شوه  هب  دوب ، هتـسشن  مندب  رب  قرع  هکیلاح  رد 

نحص مرح و  زا  دندید  نینچ  هک  مدرم  داتفا . قافتا  هتـشذگ  برغم  زا  تعاس  يرمق 5  يرجه  لاس 1354  مارحلا  مرحم  مهدزیس  بش  رد 
ياههرجح زا  یکی  هب  ارم  دـندمآ و  مرح  نارومأم  دـندرک . هراپ  ار  مسابل  هدومن و  لـیلهت  ریبکت و  هب  عورـش  دـندش و  عمج  مدرگ  رازاـب  و 

رد لماک ، تمالس  تحص و  اب  متخاس و  وضو  دش  علاط  رجف  نوچ  مدرب . رس  هب  اجنآ  رد  حبص  ات  نم  دندرب و  دوب ، مرح  لباقم  هک  نحص ،
رب 400 غلاب  یباتک  دیعـس  دیـس  تمارک ، نیا  ببـس  هب  مدومن . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  بئاصم  رکذ  هب  عورـش  سپـس  مدـناوخ و  زامن  مرح 

یناوارف ياهبش  نآ  بیوبت  عمج و  رد  درک و  رایسب  شالت  نآ  شراگن  يارب  هک  تشاگن  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  لاوحا  رد  هحفص 
[ . 292 . ] دهد لیزج  یشاداپ  وا  هب  دنوادخ  دناسر . حبص  هب  ار 

سابع مداخ  يا  وت  رب  مالس 

زا نم  دومرف : هک  هدرک  لـقن  يهنس 1312 ق ) یفوتم   ) يزاریـش نسح  ازریم  جاح  یمظعلا  هللاۀیآ  زا  يهحفص 36 )  ) عیاقولا باتک  فلؤم 
ینز ییاریذپ  نمـض  مدش . دراو  هلیبق  سیئر  رفن  کی  لزنم  هب  هار  نیب  رد  مدـش . راپـسهر  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترایز  يارب  ارماس 

سیئر زا  مدومن . بجعت  مالـس  زرط  نیا  زا  نم  سابع . مداخ  يا  وت  رب  دورد  سابعلا ،» مداـخ  اـی  کـیلع  مالـسلا  : » تفگ دـمآ و  نم  شیپ 
هب مدش ، ضیرم  تخـس  نم  ینامز  تسا . نم  رهاوخ  نز ، نیا  داد : باوج  دـهدیم ؟ مالـس  روج  نیا  ارچ  تسیک و  نز  نیا  مدیـسرپ  هلیبق 

لیا تنوکس  يهقطنم  يولج  هک  ياهپت  يالاب  مرهاوخ  هک  مدید  لاح  نآ  رد  مدیسر . راضتحا  تلاح  هب  تشگ و  میخو  ملاح  هک  ياهنوگ 
، لضفلاابا دیوگیم : هحفـص 316 ]  ] نایرگ مشچ  ناشیرپ و  يوسیگ  اب  هدرک و  مالـسلاهیلع  سابع  ام  يالوم  ربق  يوس  هب  ور  دراد ، رارق  ام 

نیا نیبب  نیسح ، مردارب ، تفگ : يرگید  هب  نانآ  زا  یکی  مدرک ، هدهاشم  ار  راوگرزب  ياقآ  ود  سپـس  دهد . افـش  ار  مردارب  هاوخب  ادخ  زا 
هک تسا  یصخش  نیا  دومرف ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دهد . افش  ار  وا  ات  هاوخب  ادخ  زا  تسا ، هداد  رارق  دوخ  ردارب  يافش  يهلیـسو  ارم  نز 

مالسلاهیلع سابع  ام  يالوم  زا  دنت  نحل  اب  موس  مود و  راب  يارب  مرهاوخ  تسا . هتـشذگ  راک  زا  راک  و  دیوگ ، دوردب  ار  ایند  تسا  کیدزن 
: درادیم هضرع  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  رابکـشا  يهدید  اب  سابع  هک  مدید  اددجم  دیامن . افـش  تساوخرد  نم  يارب  ادخ  زا  ات  تساوخ 

یهجوت اب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیامن . بلـس  نم  زا  ار  یجئاوحلا  باب  بقل  هنرگو  دهد ، افـش  ار  ضیرم  نیا  هک  هاوخب  ادخ  زا  مردارب ،
ار ضیرم  نیا  وت  مارتحا  هب  ام  تسا . یقاب  وت  يارب  تمایق  زور  ات  تیعقوم  نیا  دیامرفیم  دناسریم و  مالـس  تیادخ  مردارب ، دومرف : لماک 

دننک وگتفگ  اج  همه  شجئاوحلا  باب  تسا  تجاح  بابرا  يهلبق  وچ  وا  هاگرد  [ . 293 . ] میداد افش 

رامیب لفط  يافش 
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. مدش فرـشم  تایلاع  تابتع  ترایز  هب  ماهدازدنزرف  هداوناخ و  قافتا  هب  هک : درک  لقن  یطباوض  یلعدمحم  دیـس  جاح  ياقآ  لیلج ، دـیس 
نیلاب هب  ار  هحـصلا  ظفاح  رتکد  داتفا . یـشوهیب  لاح  هب  هدش  میخو  وا  لاح  جیردت  هب  دش و  رامیب  دوب ، هارمه  ام  اب  هک  ماهلاس ، راهچ  يهون 

نیا لاح  درک  راهظا  نم  هب  هقردـب ، لاح  رد  قاطا ، نوریب  درک . تکرح  داد و  ام  تسد  هب  تشون و  ياهخـسن  هنیاعم  زا  سپ  میدروآ . يو 
رتکد فرح  رگید  قاطا  زا  مرسمه  مشاب . هدز  یفرح  امش  مناخ  دزن  متساوخن  نم  دوریمن ، وا  باب  رد  يدوبهب  دیما  تسا و  دب  رایسب  هچب 

رس رامیب  لفط  مدید  یتاظحل  زا  سپ  تفر و  وا  منکیم ! تسرد  ار  راک  موریم و  نونکا  تفگ : هدرک و  رس  رب  رداچ  گنردیب  دینش ، ار 
ربرد ار  وا  دـمآ !؟ شوه  هب  هراـبکی  هنوگچ  شوهیب  كدوـک  مدرک ، بجعت  ریگ ! شوـغآ  رد  ارم  ناـجاقآ  دـیوگیم : هتـشادرب ، رتـسب  زا 
ملاع رد  زونه  دـیآیم . نـآلا  متفگ : تسا ؟ اـجک  مرـسمه )  ) مناـخ یبیب  تفگ : هحفـص 317 ] . ] مداد بآ  وا  هـب  تساوـخ ، بآ  مـتفرگ .

گرم رطخ  رد  ضیرم  يارب  هدروآ و  ناماس  هب  ار  راک  يدید  تفگ : نم  شوغآ  رد  كدوک  ندـید  اب  دـش و  دراو  مناخ  هک  مدوب  بجعت 
وت راوز  نم  لـضفلاابا ، اـی  متفگ : متفر و  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  اـنالوم  رهطم  مرح  هب  تفگ : یتفر ؟ اـجک  يدرک و  هچ  متفگ  متفرگ !؟ اـفش 

مهاوخیم وت  زا  ار  وا  يافـش  تسا ، گرم  رطخ  رد  ماهچب  کـنیا  مدروآیمن . يور  ناتـسآ  نیدـب  نم  يدوبن  جـئاوحلا  باـب  رگا  متـسه ،
انـالوم صاـخ  هجوـت  رثا  رد  هک  مدـیمهف  کـنیا  مدـمآ  نوریب  مرح  زا  متفگ و  ار  نخـس  نیا  مهدیم !؟ هچ  ار  وا  ردـپ  باوـج  نم  هـنرگو 

[ . 294 . ] تسا هتفای  افش  رامیب ، مالسلاهیلع  سابعلا 

تفای افش  دنتخانشیم  ار  وا  همه  هک  ییانیبان 

تشاد ناکد  نیمرحلا  نیب  رازاب  رد  هک  دوب  يروک  بساک  درم  کی  درک : تیاکح  یهاشنامرک  يدهم  خیش  اقآ  ردقلالیلج ، ملاع  خیش و 
هاگراب ياپ  نیئاپ  قاور  رد  هک  نامدوخ ، هب  هتسباو  يهربقم  رد  زور  کی  میدوب . هدید  انیبان  ار  وا  میتشاد ، دای  ات  دنتخانـشیم . ار  وا  همه  و 

، نیح نیا  رد  دیایب . داب  ات  مدوب  هتـشاذگ  زاب  ار  هربقم  برد  يال  دوب  مرگ  یمک  اوه  نوچ  مدوب و  هدیباوخ  دشابیم ، مالـسلاهیلع  ینیـسح 
زاب ام  يهربقم  برد  نوچ  دـندش . مرح  لخاد  يدایز  مدرم  کچوک  نحـص  تمـس  زا  مدـید  مدرک ، هاگن  مدینـش . وهایه  يادـص  ناهگان 

بوخ دنتـسب . ار  رد  دـندومن و  هربقم  لخاد  هتفرگ  ار  يدرم  رود  ياهدـع  نایم ، نآ  رد  دـندروآ . موجه  ام  يهربقم  يوس  هب  تیعمج  دوب ،
خرـس نوـخ  يهساـک  لـثم  هدـش  زاـب  یتـشرد  هـب  وا  مـشچ  ود  ره  هـک  تـسا  روهـشم  فورعم و  ياـنیبان  درم  نآ  مدـید  مدرک  هاـگن  هـک 

دنتفرگیم و وا  مشچ  ولج  تشگنا  نانآ  دنروآیم . موجه  وا  ندـید  يارب  جوف  جوف  هدرک و  هراپ  هراپ  ار  وا  ياهسابل  مدرم  دـشخردیم !
زا تفرگ . مارآ  مدرم  ماحدزا  راشف و  دنام ، هربقم  رد  یتدـم  لاح  نیمه  هب  تفگیم  باوج  تسرد  وا  و  تسا ؟ اتدـنچ  نیا  دندیـسرپیم :

هحفص 318]  ] نشلگ نوچ  رورس  زا  ار  نینمؤم  بلق  و  نشور ، انیب و  ار  وا  مشچ  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  دش  مولعم  مدرک ، لاؤس  وا 
[ . 295 . ] دناهدومن

هنیطنرق زا  روبع 

. دندرمیم مدرم  دوب و  هتفای  عویش  نوعاط  ابو و  مدوب ، فجن  رد  هک  ینامز  دسیونیم : رمحا » تیربک   » يهدنسیون رقابدمحم ، خیـش  همالع 
سابعلا لضفلاوبا  ترضح  شردارب  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هللادبعوبا  ءادهشلادیس  ترضح  ترایز  قوش  موش . جراخ  فجن  زا  مدش  راچان 

نوریب هدایپ  کلذ  عم  تشادن . ناکما  روبع  دوب و  ترـضح  نآ  ناتـسآ  هب  فرـشت  زا  عنام  هنیطنرق  یلو  دوب  هدومن  باتیب  ارم  مالـسلاهیلع 
يهماـمع هک  ینارون ، يدرم  هار  رد  مدـش . ـالبرک  مزاـع  دـش ، حبـص  نوـچ  مدـیباوخ و  ارـسناوراک  هب  کـیدزن  ياهناـخ  رد  ار  بش  متفر .

. متسه وت  قیفر  نم  یتسه ، اهنت  نوچ  دومرف : یلب . مدرک : ضرع  يوریم ؟ البرک  هب  دومرف : درک و  تاقالم  نم  اب  تشاد ، رس  هب  یکچوک 
؟ يدمآ اجک  زا  مدیسرپ  وا  زا  تشاد . لوغـشم  شنیریـش  ياهتبحـص  هب  ارم  هار  نیب  رد  میدش . هناور  رگیدکی  اب  مدش . لاحـشوخ  رایـسب 
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وت اب  نم  دومرف : درک . هبلغ  نم  رب  سرت  مدید  ار  هنیطنرق  نوچ  مدید ، اهرداچ  کیدزن  ار  دوخ  ینامز  كدـنا  زا  سپ  نابایب . نیا  زا  دومرف :
دـیدنخ و وا  منک . یفخم  ار  اهالط  متفگ  دوخ  لد  رد  متـشاد ، دوخ  اب  الط  زا  يزیچ  درادـن ! يراک  وت  هب  یـسک  شاب  عمج  رطاخ  متـسه ،

البرک هب  يدوز  نیا  هب  دـش  هچ  هک  متـشادن  هجوت  مدوب و  لـفاغ  نم  یلو  تسین ! اـهراک  نیا  هب  یجاـیتحا  متـسه  وت  اـب  نم  نوـچ  دوـمرف :
يهرهطم يهبق  هب  مدرک  هجوت  میورب و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  تمـس  زا  دییایب  متفگ : دوب . یقاب  نم  سرت  میدیـسر و 

ایوگ میدرک ، روبع  اههمیخ  برد  نامه  زا  دندوب ، هدز  هار  طسو  رد  ار  هنیطنرق  ياههمیخ  نوچ  و  میدوب ؛ نآ  هب  کیدزن  هک  ترـضح  نآ 
لابند هب  مه  هچ  ره  تفر و  تمس  مادک  هب  مدیمهفن  دش و  ادج  نم  زا  درم  نآ  البرک  رد  دندزن . فرح  ام  اب  الـصا  دندش و  گنگ  روک و 

[ . 296 . ] مدیدن ار  وا  رگید  متشگ  وا  هحفص 319 ] ]

دوش لصاح  یجرف  دیاش  مناوخب  هضور 

. دوب ینامثع  تلود  رخاوا  و  دوب ، التبم  قرغ و  الب  رد  البرک  ابیرقت  لبق  لاـس  هد  هک : درک  تیاـکح  یـسبط  هللایلو  دیـس  اـقآ  لـجا ، دـیس 
هلئاع رس  دنچ  اب  یتخس  رقف و  تیاهن  رد  نم  دندوب . راتفرگ  دشابیم ، فورعم  هک  کیب » هزمح  يهعقاو   » رد تموکح  اب  هلداجم  رد  یلاها 
هتفه کـی  مدروآیم . سلجم  رد  اـمرخ -  وـلو  دـشیم -  رـسیم  هچ  ره  مدـناوخیم و  هضور  هعمج  رـصع  هتفه  ره  یلو  مدربیم ، رـس  هب 

هب هثافـش ] « ] ـالبرک عباوت  زا  هتافـش  يهبـصق   » بارعا زا  رفن  دـنچ  اـضق ، زا  هک ، مدوـب  هدرک  هریخذ  سلجم  يارب  يدـهاز  ياـمرخ  يردـق 
ترضح نآ  راوج  رد  ام  لزنم  نوچ  دندوب و  هدروآ  هانپ  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  گنج  سرت  زا  نانآ  دندش . ام  لزنم  دراو  ینامهم 

حبـص تشذگ . يزور  دنچ  منک . ییاریذپ  ناشیا  زا  روکذـم  ياهامرخ  اب  مدـش  روبجم  و  دوبن ، طاسب  رد  يزیچ  دـندمآ . ام  يهناخ  هب  دوب 
هار رد  تشادـن . مریگب ، ضرق  نارق  ود  متفگ  متفر و  اقفر  زا  یکی  يهناخ  رد  هب  مداتفا . نآ  لـیاسو  يهیهت  هضور و  رکف  رد  دـش و  هعمج 
زا مدرم  موجه  اب  ندمآ ، نوریب  زا  دعب  منکب . یترایز  تسا ، تمینغ  متفگ  مدش . مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  نحص  دراو  تشگزاب ،
زا دـش و  بارخ  دوب ، هدـیدرگ  لزلزتـم  پوت  يهمدـص  زا  هک  وگهلئـسم  یلع  دیـس  لزنم  مدـش ، هجاوم  نحـص  فرط  هب  هاـگهمیخ  تمس 

قاس تسوپ  هجیتن  رد  دندروآ و  راشف  نحـص  نالاد  راوید  رد و  هب  اذـل  دـناهدز و  يرگید  پوت  دـندرک  لایخ  مدرم  نآ ، بیرخت  يادـص 
هب هک  تسا  نآ  رتهب  متفگ : راسکنا  تیاهن  راز و  لاح  اب  اجنآ  رد  متـشگرب ، لزنم  هب  رازاب  هچوک و  فرط  زا  راچان  تشادرب . شارخ  میاـپ 
يذ چـیه  متـسج ، هانپ  مرتحم  مرح  هب  متـسش و  ار  تحارج  لحم  میامن . لاح  ضرع  موش و  فرـشم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح 

تـسد مریگن  بانجیلاع  نآ  زا  ار  دوخ  جراخم  ات  هدـش ؛ حورجم  میاپ  نم ، يالوم  مدرک : ضرع  مدـیدن . مرح  رد  رتوبک ، ود  زج  یتاـیح ،
هضور هملک  ود  متفگ : دوخ  اب  سپـس  هحفـص 320 ] . ] تسین ایهم  نآ  لـئاسو  مراد و  هضور  سلجم  تفر . مهاوخن  نوریب  متـسین و  رادرب 

هک يارب  دیوگب  دیایب و  یسک  رگا  هک  مدش  تفتلم  لاح  نامه  رد  مدرک . هضور  ندناوخ  هب  عورش  مداتـسیا و  دوش . یجرف  دیاش  مناوخب ،
رانک نم ، هب  لصتم  مدید  مدـیدرگ . غراف  هک  زامن  زا  مدـش . هیدـه  زامن  لوغـشم  مدرک و  كرت  ار  هضور  میوگب !؟ هچ  یناوخیم ؟ هضور 

لـضفلاوبا الوم  هب ! هب  متفگ : دـناهدراذگ ! ینارق  ود  هتـسد  کـی  دـنیچیم ، بترم  ار  لوپ  دوخ ، قودنـص  يور  هک  فارـص  دـننام  راوید ،
لاـح ره  هب  . تفرگیمن رارق  نیمز  يور  هدرک  هتـسد  عضو  نیا  هب  دوب  هدـش  هتخیر  یـسک  بیج  زا  رگا  اریز  دومرف ؛ تمحرم  مالـسلاهیلع 

دـشیم مزال  لوپ  تقو  ره  لاس  کی  ات  متفگن . ار  ارجام  مه  یـسک  هب  مدراذـگ و  قودنـص  نایم  رد  مدـمآ و  هناخ  هب  متـشادرب و  ار  اهنآ 
لوـط رهظ  اـت  حبـص  زا  هک  دوـب  هداـس  یلوـمعم و  یلیخ  ماهـضور  سلجم  هـعمج ، ياـهزور  اـصوصخم  و  مدرکیم ، جرخ  متـشادیمرب و 

: تفگ يدرکیم ؟ فرـص  ردـقچ  يزور  دـش  هدیـسرپ  دـشیم . فرـصم  ریـش  هقح  کی  نایلق ، راگیـس و  نان و  ياـچ و  ریغ  دیـشکیم و 
زا مک  یلیخ  دوب و  هجو  نامه  هب  رصحنم  زین  نم  شاعم  و  متشادیمرب ، ینارق  ود  ددع  راهچ  هس  هک  دشیم  تاقوا  یضعب  نکیل  منادیمن ،

ردقچ منیبب  مرامـشب ، ار  اهلوپ  نیا  تسا  بوخ  متفگ  زور  کی  دعب  متـشادن ، یتافتلا  چیه  لاس  کی  تدـم  دیـسریم . یلوپ  نم  هب  ییاج 
[ . 297 . ] دش مامت  مدرک و  فرص  نآ  زا  سپ  دوب ، ینارق  ود  داتفه  مدرمش  تسا !؟
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سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  صالخا 

. دـید باوخ  رد  ار  وا  یبش  رگید  قیفر  درک و  تاـفو  ناـنآ  زا  یکی  دـندوب . قیفر  مه  اـب  یلعم  يـالبرک  رد  لـضاف  رفن  ود  دـناهدرک  لـقن 
یفوتم صخش  میوگب . متسین  رومأم  تفگ : تشذگ ؟ هنوگچ  وت  رب  منیبب  وگب  تفگ : تفرگ و  ار  وا  تسش  دنک ، هحفاصم  يو  اب  تساوخ 
یفوتم هب  دیوگیمن ، دید  یتقو  تشاد ، ربخ  يو  یگژیو  نیا  زا  هک  هدـننیب ، باوخ  تشاد . صالخا  یلیخ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب 
تاجن دـیما  ایند  نآ  رد  زیچ ، هس  زا  تفگ : يو  وگب . منکیم ، تراـیز  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  هعفد  کـی  وت  زا  تباـین  هب  تفگ :

تاشامم موس -  باـنج ؛ نآ  رب  ندرک  هیرگ  مود -  مالـسلاهیلع ؛ نیـسح  هحفص 321 ]  ] ماما ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  لوا -  تسه :
[ . 298 . ] مدرم اب  ندرک 

تسا نم  ردام  رهوش  مردپ ،

ار مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  زا  ریز  تمارک  دومرفیم : ارارک  هک  درکیم  لقن  قحـسا ، دیـس  شردپ  زا  یمق ، یمطاف  هللاتیآ  موحرم 
مالـسلاهیلع لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  رد  يزور  موش . رک  مشاـب  هدینـشن  مشوگ  ود  هب  رگا  موش و  روـک  مشاـب  هدـیدن  ممـشچ  ود  هب  رگا 

تیعمج زا  ولمم  مرح  دـندش و  رهطم  مرح  دراو  همیـسارس  يرتخد  رـس  بقع  رد  بارعا  زا  يدایز  تیعمج  مدـید  ناـهگان  مدوب ، فرـشم 
هاگان دوب . هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  نیرئاز  هجوت  تفگیم و  هناروسج  یتاملک  دـنلب  يادـص  اـب  هدـیبسچ و  رونم  حیرـض  هب  رتخد  نآ  دـش .

هک تساخرب  دندینـش  ار  نآ  همه  هک  ییادص  هبترم  کی  دـش ! عطق  یگمه  ياهـسفن  ییوگ  هک  يروط  هب  دـندش  تکاس  مرح  لها  مدـید 
رد هلهله  هسوه و  يادـص  ناهگان  ادـص ، ندینـش  اب  دوب . رتخد  نینج  هک  دوب  یلفط  نامه  زا  ادـص  تسا !» نم  ردام  رهوش  مردـپ ، : » تفگ
هب دـنداد و  تاجن  هدروآ ، نوریب  مدرم  لاـبو  گـنچ  زا  تمحز  هب  ار  رتخد  مادـخ  دـندش . روآموجه  رتخد  نیا  هب  مدرم  دـش و  دـنلب  مرح 

موحرم ردپ  نسح ، دیس  موحرم  اجنآ  راددیلک  دندرب . دوب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يهسدقم  يهناتـسآ  راددیلک  زکرم  هک  ياهعقب 
متفر و ناشیا  تمدـخ  دـش ، تولخ  هعقب  دـندرب و  ار  رتخد  نآ  هکنآ  زا  سپ  متـشاد . یتسود  يهقباس  ناشیا  اب  نم  دوب و  سابع ، دیـس  اقآ 

رتـخد نـیا  و  دـنیالبرک ، فارطا  نیـشنهیداب  بارعا  زا  ياهفئاـط  تعاـمج ، نـیا  دـندومرف : مدرک . لاؤـس  ناـشیا  زا  ار  رتـخد  نآ  يهیـضق 
يزیرنوخ هب  رجنم  اسب  هچ  دوش  فشک  رگا  و  تسا ، نیگنن  تشز و  یلیخ  يزابدزمان  يهیضق  بارعا  نیب  رد  دوب . شیومعرـسپ  يهدوقعم 

ار وا  تساوخیم  دوب ، هدرک  ادـیپ  یترودـک  شنزردـپ  اب  هکنیا  تلع  هب  ای  دوخ ، لایع  اب  تاقالم  زا  ناوج  ندوب  مورحم  تلع  هب  دوشیم .
سرت زا  سپـس  تسا و  هدـش  رتسبمه  وا  اب  هدرک و  تاـقالم  ار  يو  یتولخ  ناـکم  رد  عقوم  کـی  هدوب و  رتخد  بقارم  ناوج  دـنک . نیگنن 

رد دـنوشیم  علطم  رتخد  لمح  زا  یتقو  رتخد  ناگتـسب  تسا . هدـش  رهاظ  رتخد  لمح  ات  هتـشگ  یفخم  یتدـم  هدرک ، رارف  نزردـپ ، تیذا 
رب سرت  زا  وا  دنهنیم و  نایم  رد  ناوج  اب  ار  عوضوم  ماهتـشادرب ، لمح  مرهوش  زا  دیوگیم : وا  دنیآیمرب و  راسفتـسا  هحفص 322 ]  ] ماقم

هجیتن دنکیم  سامتلا  ردق  ره  وا  دنیامنیم و  ار  رتخد  نتشک  يهدارا  رتخد  ناگتسب  دوشیم . هیـضق  رکنم  یلک  هب  شیومع  ياذیا  ای  دوخ 
اذـل ماهداـمآ . دـنک ، مکح  باـنج  نآ  هچ  ره  میهدیم ، رارق  مالـسلاهیلع  لـضفلایبا  ترـضح  ار  مکح  دـیوگیم  رمـألارخآ  دـشخبیمن .

شردام یکاپ  هب  رارقا  دوب  يو  محر  رد  هک  ياهچب  ترـضح ، تیانع  اب  دـنک و  تیمکح  نارگید  وا و  نیب  اـت  دـمآ  ترـضح  نآ  تمدـخ 
[ . 299 . ] دومن

سابع ترضح  تیانع  هب  یسور  يهدنامرف  ندش  هعیش 

، لیلج ثدـحم  ینابر ، ملاع  ام  يارب  درک  تیاـکح  دـناهدومرف : موقرم  نینچ  يهحفـص 82 ، موس ، دلج  رد  نادنمـشناد  يهنیجنگ  بحاص 
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ترایز يارب  قارع  هب  هدایپ  لوا  یللملانیب  گنج  زا  سپ  هک  ناجاقآ ، الم  جاح  هب  فورعم  روهـشم و  یناـجنز ، دومحمـالم  جاـح  موحرم 
ار یهبرف  تسوپدیفـس و  رایـسب  درم  اجنآ  رد  متفر . دجـسم  هب  زامن  يادا  ندـناوخ و  يارب  نیقناخ  رد  مدومن و  ترفاـسم  تاـیلاع  تاـبتع 

شزامن زا  ات  مدرک  ربص  اذل  تسا . هیسور  لامـش  یلاها  زا  وا  متـسناد  اریز  مدرک ، بجعت  دناوخیم . زامن  هقح  يهعیـش  قیرط  هب  هک  مدید 
. مدیـسرپ شعیـشت  مالـسا و  زا  لحم و  زا  سپـس  تسا ، یـسور  هک  متـسناد  شاهجهل  زا  مدرک و  مالـس  متفر و  شدزن  هاـگنآ  دوش . غراـف 
ار البرک  نتفرگ  تیرومأم  مدوب و  یـسور  زابرـس  رازه  ود  هدـنامرف  رـسفا و  یللملانیب  گنج  رد  هک  متـسه  دارگنینل  لها  نم  داد : باوج 
یناحور و یـصخش  باوخ  ملاع  رد  یبش  ناهگان  هک  متـشاد ، ار  رهـش  هب  هلمح  روتـسد  راظتنا  هدز و  ودرا  البرک  رهـش  جراخ  رد  متـشاد .

رـشتنم ربـخ  نیمه  ادرف  هدروخ و  تسکـش  ههبج  نیا  رد  سور  تلود  تفگ : دومن و  ملکت  نم  اـب  یـسور  ناـبز  هب  هک  مدـید  ار  راوگرزب 
ات وش  ناملسم  ایب  يوش ، هتشک  وت  تسا  فیح  دنوشیم . هتشک  بارعا  تسد  هب  دنشابیم  قارع  رد  هک  یـسور  نازابرـس  عیمج  دوشیم و 
هک متسه  سابعلا  لضفلاوبا  نم  دومرف : ماهدیدن ؟ تعاجش  ییابیز و  قالخا و  رد  ار  امش  دننام  هک  دیتسیک  امـش  متفگ : مهد . تاجن  ار  وت 

: دومرف هاـگنآ  مدروآ . مالـسا  راوـگرزب  نآ  نیقلت  هب  مدـیدرگ و  شتاـنایب  بوـعرم  بوذـجم و  سپـس  دـنروخیم . مسق  نم  هب  نیملـسم 
شراوس تسا ، یبسا  وت  يهمیخ  یکیدزن  دومرف : منادیمن . ار  ییاج  مورب ؟ اـجک  هب  متفگ : ورب . نوریب  ودرا  ناـیم  زا  زیخرب  هحفص 323 ] ]

اهنآ دومرف : مراد . بقارم  زابرـس  رفن  هد  نم  متفگ : یناهفـصا . نسحلاوبا  دیـس  ام  لـیکو  دزن  دربیم ، فجن -  مردـپ -  رهـش  هب  ار  وت  وش ؛
ساـبل هلجع  هب  متفاـی . رطعم  رونم و  ار  دوخ  يهمیخ  متـساخرب و  سپـس  دـننکیمن . ساـسحا  ار  وـت  نتفر  هداـتفا و  روـمخم  تسم و  ـالعف 

نآ مدـش و  راوس  دـشابیم . هدامآ  یبسا  مدـید  هتفر  نوریب  اهنآ  نایم  زا  دـناهداتفا . تسم  یگمه  منیبقارم  مدـید  مدـمآ ، نوریب  مدیـشوپ و 
هک مدوب ، ریحتم  داتـسیا . ياهناخ  برد  تشذگ و  اههچوک  زا  دـش و  دراو  يرهـش  هب  تعاس  دـنچ  زا  سپ  درک و  تکرح  باتـش  هب  بسا 

لزنم هب  ارم  دـندرک و  فراعت  نم  هب  یـسور  نابز  اب  هک  یخیـش ، اب  دـمآ  نوریب  ینارون  يریپ  دیـس  دـش و  زاـب  لزنم  برد  مدـید  ناـهگان 
اددجم سپ  دومن . اقآ  هب  ار  وت  شرافس  دومرف و  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  تسا  یـسک  نامه  داد  باوج  تسیک ؟ اقآ  متفگ : دندرب .

هب سور  تلود  تسکش  ربخ  زین  دعب  زور  دهد و  میلعت  نم  هب  ار  مالسا  ماکحا  هک  دومرف  صخش  نآ  هب  اقآ  مدروآ و  مالـسا  اقآ  تسد  هب 
؟ ینکیم هچ  اجنیا  متفگ : دربن . تمالس  هب  ناج  یـسک  نم  زج  دندش و  دوبان  اهبرع  تسد  هب  یـسور  نازابرـس  مامت  دیـسر . اهبرع  شوگ 
هب تاقوا ، ریاس  رد  تسا و  کنخ  اتبسن  شیاوه  هک  دتـسرفیم  اجنیا  ارم  ناتـسبات  یناهفـصا  هللاتیآ  تسا ، مرگ  فجن  ياوه  داد : باوج 

[ . 300 . ] منکیم یگدنز  فجن  رد  هللاتیآ ، جرخ 

نایعیش تاجن 

ياملع هب  دـندوب ) هدوشگ  نایناریا  تراغ  لتق و  هب  تسد  هیوفـص ، میژر  يدوبان  ناریا و  لاغـشا  اب  هک   ) ناغفا نیمجاهم  تسد  زا  ناـیعیش 
ملـس و هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا  ربـمغیپ  روـضح  هـب  باوـخ  رد  فـجن ، هحفـص 324 ]  ] ياـملع زا  يدیـس  دـندرک . تیاکـش  فجن 

تسد رد  ار  یناویح  يهدالق  هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع ، یلع  نب  سابع  هک  دوب  راوگرزب  ود  نآ  رضحم  رد  دیسر . مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 
مالسلاهیلع نینمؤملاریما  ترایز  هب  هاشردان  هک  يزور  تفای . دنهاوخ  تاجن  نایعیش  يدوز  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  دش . دراو  تشاد ،

نایب ار  شباوخ  دیس  دیسرپ ؟ ار  ریبکت  تلع  هاشردان  تفگ . ربکا  هللا  دمآ و  ردان  تاقالم  هب  اپراچ  يهلیـسو  هب  هدربمان  دیـس  دش ، فرـشم 
درک و رارکت  ار  لمع  نیا  يو  دـنرب . مرح  هب  ار  يو  ناشک  ناشک  هتخادـنا و  ردان ) ندرگ  ینعی   ) شندرگ هب  ياهدالق  درک  رما  ردان  درک .
دومن و يراکالط  ریمعت و  ار  رهطم  ناویا  دبنگ و  درک و  ادـیپ  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  یـصوصخم  نامیا  تهج  نیا  زا 

. درک باختنا  هاشردان )  ) یلقردان یلع  ناتسآ  بلک  ار : دوخ  رهم 

مشاه ینب  رمق  تمارک  هاشردان و 
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خیش جاح  موحرم  بناج ، نیا  يردام  دج  دنتشاد : راهظا  یلاف  نیسح  دیـس  ياقآ  مالـسلامهیلع  تیبلها  بتکم  عفادم  راوگرزب و  بیطخ 
نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  صالخااب  نارازگتمدـخ  اهيربنم و  زا  دوب ، کـچوک  نسح  خیـش  هب  فورعم  ـالبرک  رد  هک  يرئاـح ، نسح 

رد نآ  یطخ  يهخـسن  هک  نیطالـسلارارسا ، باـتک  رد  دومرفیم  ناـشیا  دنتخانـشیم . ناـمیا  يوـقت و  هب  ار  وا  مدرم  هک  دوـب  مالـسلاهیلع 
ردان هک  ینامز  تشاد . يدهم  ازریم  مان  هب  هعیـش  يریزو  هاشردان  مدناوخ : تسا ، دوجوم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهنازخ 

هب ار  وا  هاشردان  ددرگ . فرـشم  قارع  هب  هسدـقم  تابتع  تراـیز  يارب  دـنه  زا  هک  تساوخ  هزاـجا  وا  زا  يدـهم  ازریم  درک ، حـتف  ار  دـنه 
مالـس يو  رب  دـیوریم و  شربق  رـس  رب  هتفر  اـیند  زا  تسا  لاـس  اهدـص  هک  ار  یـصخش  دـیتسرپ ، هدرم  نایعیـش  امـش  هک ، تفرگ  هرخـسم 

دیآیمنرب و اههدـنز  يهدـهع  زا  هک  دـننکیم  ییاهراک  یلو  دـناهدرم ، رهاظ  هب  هچ  رگ  اهنیا  تفگ : ریزو  يدـهم  ازریم  خـلا . دـینکیم ...
نوـچ گـس  هک  تسا  نیا  فـجن ، هاـش  مالـسلاهیلع ، یلع  نینمؤـملاریما  ـالوم  تاـمارک  هلمج  زا  دـنمانیم . هزجعم  تمارک و  ار  نآ  مدرم 
هحفص  ] دساف دنربیم  اجنآ  هب  نوچ  هک  تسا  بارـش )  ) رمخ رتبیجع  نآ  زا  دوشیمن و  کیدزن  ناشیا  رهطم  ربق  هب  تسا  سجن  یناویح 

، ییوگیم وت  هک  تسا  نینچ  رگا  تفگ : بلطم  نیا  ندینـش  زا  سپ  هاشردان  دوشیم . لیاز  نآ  زا  یتسم  تیرمخ و  رثا  ددرگیم و  [ 325
هب نوـچ  درک . تکرح  قارع  فرط  هب  رداـن  دـعب  يدـنچ  میاـمن . هدـهاشم  ار  هزجعم  تمارک و  نیا  کـیدزن  زا  اـت  میآیم  وـت  اـب  مه  نـم 
رهم ار  نآ  رد  هدراذـگ و  صوصخم  یفرظ  رد  لـبق  زا  هک  ار  یبارـش  دیـسر ، مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ـالوم  رهطم  مرح  يهدودـحم 

نآ زا  هکرـس  يوب  نوچمه  يدـنت  يوب  دـید  دـندروآ  ار  نآ  هک  ینامز  درک . بلط  دـنک ، فرـصت  نآ  رد  دـناوتن  یـسک  اـت  دـندوب  هدرک 
شالت یعـس و  هچ  ره  یلو  دـندروآ ، ار  گس  درک . بلط  گس  کـی  سپـس  تسا ! هکرـس  دـید  دیـشچ  ار  نآ  نوچ  دوشیم و  دـعاصتم 

هچ ره  دادیم و  راشف  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهتسد  ناویح ، دنتـسناوتن . دننک  رهطم  مرح  يهدودحم  هطوحم و  دراو  ار  ناویح  نآ  ات  دـندرک 
هک هاشردان ، تشگرب . بقع  هب  هدش و  دازآ  ناویح  دش و  هراپ  نامـسیر  هکنیا  ات  تشادن ، ياهدیاف  دندیـشکیم  ار  يو  نامـسیر  نیرومأم 

نینچ هک  لاح  تفگ : دروآ و  دورف  میظعت  رس  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  نینمؤملاریما  تمظع  لباقم  رد  دید ، ار  هنحـص  نیا 
مالسلاهیلع یلع  ترـضح  نینمؤملاریما  الوم  رهطم  ربق  رانک  هب  دینکفیب و  نم  دوخ  ندرگ  هب  يریجنز  ناویح ، نیا  ياج  هب  مهاوخیم  هدش 

رکف اریز  دربب ، مرح  يوس  هب  ار  وا  دزادنیب و  هاشردان  ندرگ  هب  ار  ریجنز  نآ  درکیمن  تئرج  یـسک  یلو  دش . هیهت  الط  زا  يریجنز  دیربب .
تازاجم ار  سک  نآ  ددرگ  یعیبط  مارآ و  شلاح  دیآیم و  دوخ  هب  هک  دعب  یلو  دیوگیم  نینچ  هدش و  یتاساسحا  نونکا  وا  دـندرکیم 

هب ار  وا  تخادنا و  ردان  ندرگ  هب  ار  الط  ریجنز  دش و  کیدزن  تبیهاب ، رایـسب  یلو  سانـشان ، یـصخش  ناهگان  هک  دوب  اجنیا  رد  دـنکیم .
یتمیق رایسب  هتفرگ و  دنه  هاشداپ  زا  هک  ار  یجات  دیسر ، رهطم  ربق  رانک  هب  هاشردان  یتقو  دیناشک . مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ربق  فرط 

رد سپـس  مشابیم . وت  يهناخ  برد  گس  نم  هکلب  متـسه ، وت  ناگدـنب  زا  یکی  نم  ییوت و  هاش  درک : ضرع  داهن و  رهطم  ربق  يور  دوب ،
ءادهـشلادیس ترـضح  ترایز  البرک و  هب  مه  دعب  دـندرک و  الط  دوب  یـشاک  هک  ار  ترـضح  دـبنگ  ات  داد  روتـسد  دـنام و  فرـشا  فجن 

شیارب ار  شنارای  هللادبعابا و  ترضح  زوسناج  بئاصم  البرک و  شارخلد  ياههنحص  اروشاع و  ثداوح  نوچ  دش و  فرـشم  مالـسلاهیلع 
هحفص 326]  ] هب نخس  زین  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  البرک ، رادملع  زا  نایم ، نیا  رد  تسیرگ . تدش  هب  هدش و  رثأتم  دنتفگ 

ماما مرح  ياجک  رد  وا  ربق  تفگ  هاشردان  دش ؟ وربور  ییاهتقـشم  اهجنر و  هچ  اب  اروشاع  زور  رد  راوگرزب  نآ  هک  دـش  هتفگ  دـمآ و  نایم 
هک یتقو  دندرک . تیاده  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  مرح  هب  ار  ردان  و  دراد ، هناگادج  يربق  يو  دنتفگ : تسا ؟ مالسلاهیلع  نیسح 

نیـسح ماـما  شیـالوم  مرح  زا  یمک  تسد  دـید  داـتفا و  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  يافـصاب  مرح  هوکـشاب و  هاگتـسد  هب  هاـشردان  مشچ 
میظع ماما  مرح  رد  ار  شترـضح  ارچ  تسیچ و  هناگادج  تالیکـشت  نیا  داجیا  تمکح  تلع و  دیـسرپ  نیرـضاح  زا  درادـن ، مالـسلاهیلع 

هک تسا  هدوب  مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  البرک ، رادرس  دوخ  تیصو  تلع  هب  رما  نیا  دنتفگ : دناهدرکن !؟ نفد  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح 
و دنـشکیم ؛ بآ  راظتنا  اهنآ  ماهداد و  بآ  يهدـعو  مرح  ياههچب  هب  نوچ  ربم ، همیخ  هب  ارم  ناـجالوم ، تفگ : ءادهـشلادیس  ترـضح  هب 
هک دشن  عناق  وا  دنداد ، حیضوت  شیارب  نیرضاح  املع و  هچ  ره  اما  دوب . مهاوخ  نانآ  يهدنمرـش  مدرگرب ، همیخ  هب  عضو  نیا  اب  رگا  کنیا 
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دندید درک . دوخ  هجوتم  ار  همه  يدایرف  يادص  ناهگان  انثا ، نیا  رد  دشاب . ییادج  هاگراب  دبنگ و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يارب  دیاب 
دنزیم دایرف  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  خیرات  مولظم  دیشر  دنزرف  رهطم  حیرض  رانک  ناشیرپ ، هتفشآ و  تلاح  اب  یناوج ،

؟ دهاوخیم هچ  ناوج  نآ  تسا و  رارق  هچ  زا  بلطم  دینیبب  تفگ : هاشردان  سرب . مدایرف  هب  بنیز ، ردارب  يا  دیوگیم : یلحم  يهجهل  اب  و 
نیا رب  مسر  ام  نایم  رد  دـشابیم . البرک  رهـش  یخـسرف  هس  ود  نیمه  رد  ام ، تنوکـس  لحم  متـسه و  دوعـسم  يهلیبق  زا  نم  تفگ : ناوج 

هک دنروخیم  دنگوس  دنیآیم و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  سورع  هارمه  داماد  یـسورع ، زا  لبق  زور  کی  هک  تسا 
بـشما دنک . تازاجم  ار  وا  شترـضح  درک  تنایخ  يرگید  هب  سک  ره  هک  دنهدیم  رارق  مکح  ار  ترـضح  دننکن و  تنایخ  رگیدـکی  هب 
راکراوس رفن  تفه  هار  نیب  رد  یلو  مییایب ؛ ترضح  مرح  هب  ات  میدمآ  نوریب  لزنم  زا  مرسمه  اب  اذل  تسا . نم  فافز  یـسورع و  بش  مه ،

. مریگب کـمک  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح  زا  هک  ماهدـمآ  نونکا  دـندرب . دـنتفرگ و  نم  زا  ار  منز  دـندرک و  هلمح  اـم  هب  حلـسم 
يو تبیه  هوکـش و  ردان و  اب  ایوگ  هک  برع ، ناوج  یلو  منادرگیمزاب ، وت  هب  ار  ترـسمه  بش  ات  نم  تفگ : دش و  رثأتم  رایـسب  هاشردان 

هچ ره  دیاب  و  مهاوخیم ، کمک  مالسلاهیلع  يربک  بنیز  ردارب  زا  نم  متساوخن ، کمک  هحفص 327 ]  ] وت زا  نم  تفگ  تشادن ، ییانشآ 
در ار  وا  کمک  هکنیا  ناوج و  نآ  يهناخاتـسگ  نانخـس  زا  هاشردان  دـناسرب . رفیک  هب  ار  اهدزد  نآ  دـنادرگرب و  نم  هب  ار  مرـسمه  رتدوز 

دناسرن وت  هب  ار  ترسمه  بشما  زا  لبق  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مشاهینب  رمق  رگا  بوخ  رایـسب  تفگ : تفـشآرب و  هدرک 
يور هب  ار  دوخ  دش و  وربور  دوب  هاشردان  دیدهت  نامه  هک  مود  لکشم  اب  ناوج  دیـسر . مهاوخ  تباسح  هب  درک و  مهاوخ  رفیک  ار  وت  نم 
یلع نینمؤملاریما  رـسپ  يا  ، ناهانپیب هانپ  يا  تفگ : دزیم  دایرف  هکیلاح  رد  تخادنا و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  ربق 

، لـضاف وـبی  ۀـیلاع  کـتیأر  : » دزیم ادـص  هک  درک  بلج  ار  همه  هجوـت  ینز  داـیرف  هلهله و  يادـص  ناـهگان  سرب . مداد  هـب  مالـسلاهیلع ،
! بنیز ردارب  يا  مرازگـساپس  مالـسلاهیلع ، لـضفلاوبا  يا  تسا  دـنلب  تمچرپ  تفگیم : یلحم  يهجهل  اـب  نز  نآ  بنیز !» وـخی  روکـشم ،

يهلمح هلیبق و  يراج  مسر  شرهوش ، دـننام  مه  وا  دیـسرپ . نز  زا  ار  ارجاـم  دـندروآ و  وا  دزن  ار  شرـسمه  ناوج و  داد  روتـسد  هاـشردان 
ترـضح مدروآرب و  داـیرف  دـش ، رود  ادـج و  نم  زا  مرهوش  دـندرب و  دوـخ  اـب  ارم  نادزد  نوـچ  هک ، دوـمن  هفاـضا  درک و  ناـیب  ار  نادزد 

البرک يوس  زا  يراوس  ناهگان  دـهد . تاجن  ارم  ات  مداد  مسق  مالـسلاهیلع  يربک  بنیز  شرهاوخ  قح  هب  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
راوس نآ  هب  یتح  دنتفریذپن و  اهنآ  یلو  دـننک ، اهر  ارم  هک  داد  روتـسد  نادزد  هب  دـمآ و  ام  کیدزن  رایـسب  باتـش  هلجع و  اب  هدـش  نایامن 

نونکا درک و  ادـج  اهندـب  زا  ار  ناشیاهرـس  درک و  تکرح  نادزد  فرط  هب  ریـشمش  قرب  دـننامه  یقرب  مدـید  هبترمکی  هک  دـندرب  هلمح 
ماقم هک  دش  عناق  تمارک  نیا  ندـید  زا  هاشردان  منیبیم ! اجنیا  رد  ار  مدوخ  زین  کنیا  تسا ، هداتفا  نابایب  نآ  رد  اهنآ  ياهرـس  اهدـسج و 
رانک رد  یهاگتسد  هداد ، ناشن  یگدنز  رد  هک  يراثیا  افو و  شاداپ  هب  هک  تسه  رادقم  نیا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يالاو 

دجسم داد و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم  مرح  يهعسوت  هب  روتسد  اذل  دشاب . هتشاد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  شزیزع  ردارب 
هحفص 328] . ] درک یساسا  ریمعت  نییزت و  ار  ناویا  نحص و  دومن و  ثادحا  ار  رس  تشپ  قاور  دجسم  ترضح و  رس  الاب 

تعافش تنامض و 

شاهزانج دوب ، هدرک  توف  نارهت  رد  ملع  لها  زا  یکی  يهدلاو  تفگ : ضایر  بحاص  ذیمالت  زا  یکی  تسا : روکذم  مالسلاراد  باتک  رد 
لاؤس نآ  ببس  زا  نوچ  تسا . هتـسکش  وا  غامد  هک  دش  هجوتم  دید ، ار  ردام  يهزانج  يو  هک  یماگنه  دننک . نفد  ات  دندروآ  البرک  هب  ار 

مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  فاوط  يارب  ار  هزانج  اروف  تسکـش . وا  غامد  داتفا و  نیمز  رب  بسا  يالاب  زا  توبات  دنتفگ : درک ؟
ار وا  زامن  لاس  هاجنپ  هک  متسه  نماض  نم  دننکن ، باذع  ار  وا  هک  دینک  تعافش  امش  دوبن ، حیحـص  مردام  زامن  اقآ ، درک : ضرع  دروآ و 
: تفگ دننزیم . هتخیوآ و  یتخرد  رب  ار  شردام  دید  باوخ  رد  یبش  تشذگ ، یتدم  دومن . نفد  ار  هزانج  تفگ و  ار  نیا  دنناوخب . مهدب 

يو یهاوخیم  رگا  دـنتفگ : هچ !؟ يارب  رخآ  تفگ : تسا . هدومرف  مکح  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  دـنتفگ : دـینزیم !؟ ارم  ردام  ارچ 
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نامز نآ  موسرم  رارق  هب  ار  يراجیتسا  زامن  لاس  هاجنپ  ترجا  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  نوچ  مینزن . ار  وا  ات  هدـب  ار  غلبم  نالف  دـبای ، تاـجن 
یلع دیـس  اـقآ  موحرم  ضاـیر ، بحاـص  دزن  هب  ار  هجو  نآ  اذـل  دـناهتفگ ! باوخ  رد  هک  تسا  غلبم  ناـمه  اـب  قباـطم  دـید  درک ، باـسح 

كرت یهلا و  قوقح  هب  هجوـت  يارب  تسا  یتربـع  باوـخ ، نیا  رد  [ . 301 . ] دـنناوخب زامن  شردام  يارب  دـنهدب  ناشیا  هک  درب  یئابطابط ،
[ . 302 . ] درگن نآ  رد  رابتعا  يهدید  هب  هک  ره  يارب  اهنآ ، يادا  رد  هحماسم 

دنشاب هداد  شیافش  تسا  دیما 

ینالیم يداهدمحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  تیآ  دنزرف  ینالیم ، یلعدمحم  دیس  جاح  ياقآ  یقتم  ملاع  نیملسملاو  مالسالاۀجح  بانج 
لاسرا یلاخلخ  یناـبر  یلع  هحفـص 329 ]  ] بناجنیا يارب  هک  ياهماـن  یط  لاس 1395 ق ،) بجر  هام  زور  نیرخآ  یفوتم  « ) هرـس سدـق  »

ماما ترضح  نارای  زا  ار  ام  وا و  دنوادخ  منکیم  يرازگساپس  رکشت و  راوگرزب  دیـس  نیا  زا  هک  دناهدرک  لقن  بلاج  یتامارک  دناهتـشاد ،
درد لد  هب  یگراوخریـش  نارود  رد  بناج  نیا  . 1 دسیونیم : ناشیا  دهد . رارق  فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع   » دـمحم لآ  مئاق  يدـهم 

زا مه  اـبطا  دـندمآ و  گـنت  هب  هدـش و  زجاـع  ماهیرگ  زا  همه  هک  يوـحن  هب  مدرکیم ، هیرگ  رایـسب  نآ  درد  زا  هـک  مدـش  ـالتبم  يدـیدش 
رهطم مرح  رد  هدرب و  ـالبرک  هب  فرـشا  فـجن  زا  ارم  مدوـب ، هنادرد  دـیاش  هناد و  کـی  شیارب  نم  هـک  مرداـم ، دـندش . دـیماان  ماهجلاـعم 

موحرم مردپ ، دیربب ! ای  دیهدب و  شیافش  ای  اقآ  دنکیم : ضرع  ترضح  هب  رهطم  حیرض  رانک  دراذگیم و  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح 
شوغآ رد  هکنیا  درجم  هب  دنـشاب . هداد  شیافـش  تسا  دـیما  دـنیامرفیم  دـنهدیم و  مردام  هب  دـنرادیمرب و  ارم  ینالیم ، یمظعلا  هللاتیآ 

. دوشیم بوخ  مدرد  لد  موشیم و  تکاس  مریگیم  رارق  ردام 

دوش عطق  وناز  زا  دیاب 

کی دـندوب . هدرب  ههبج  هب  ار  اهرتکد  ابطا و  دوب و  مود  یناهج  گنج  ماـیا  دزوسیم ، میاـپ  هک  مدوب  یگلاـس  هد  اـبیرقت  نس  رد  اـضیا ، . 2
هب دوشیم ، نفعتم  نآ  ياهتشوگ  البرک  ياوه  نآ  رد  هدیدرگ و  نیکرچ  میاپ  دنکیم و  هابتـشا  میاپ  يهجلاعم  رد  یمیدق  یـشابمیکح 

یحارج شخب  ياهرتکد  دنربیم . ناتـسرامیب  هب  ارم  دیامن . تدایع  نم  زا  دراو و  ام  لزنم  هب  نفعت  يوب  زا  تسناوتیمن  یـسک  هک  يدـح 
تقو هک  تسا  مدای  بوخ  دوش . عطق  وناز  زا  دیاب  هتـشاذگ و  رثا  مه  اپ  ناوختـسا  رب  هکلب  هدش  دساف  تسوپ  تشوگ و  اهنت  هن  دـنیوگیم 

هکـشرد راوس  ارم  مدوب ، مردام  و  ینالیم ، یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  مردپ ، تمدخ  رد  دندوب . هدومن  نیعم  رگید  زور  ود  يارب  مه  ار  لمع 
ایآ درک : ضرع  ترـضح  هب  مرداـم  دوب . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  رهطم  نحـص  يهلبق  رد  هک  دـندرب  یناـبایخ  هب  هدرک و 

ناتسرامیب هب  ارم  اددجم  تشذگ ، زور  ود  دندرب . لزنم  هب  ارم  دشاب !؟ هتشادن  اپ  کی  مه  نآ  مشاب و  هتشاد  رسپ  کی  نم  دیوشیم  یضار 
هدرک ادـیپ  تاـجن  ملـسم  رطخ  زا  دروآیم و  هزاـت  تشوگ  دراد  وا  ياـپ  تسا ! بیجع  دوب : هتفگ  صـصختم  هحفـص 330 ]  ] رتکد دندرب .

! تسا

تفرگ افش  سابع  ترضح  فطل  هب  يرتخد 

یتح هک  يروط  هب  دیزرلیم ، رتخد  ندب  مامت  دوب . دیدش  يهوغل  عرص و  هب  التبم  هک  تشاد  يرتخد  ناهفصا ، یـسلجم  يدانق  بحاص  . 3
، دوب هفرع  زور  دندرب . البرک  هب  افـشتسا  يارب  ار  رتخد  دندش . زجاع  وا  يهجلاعم  زا  ناهفـصا  نارهت و  يابطا  تشادن . مارآ  زین  وا  ناگدید 
. دندراذگ ناویا  ياپ  هدرب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  نحـص  هب  ار  وا  دایز  تمحز  اب  تیعمج . ماحدزا  غولـش و  رایـسب 
هک راوز  تسا ! هتفای  افـش  هتفرگ و  مارآ  رـس  ندب و  مامت  دندید  دنتفر ، شیوس  هب  دز ، ادص  ار  شردام  ردپ و  رتخد  نآ  هک  دیـشکن  یلوط 
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نایم زا  ار  وا  دندرک  کمک  یناهفصا  راوز  دنتـسجیم . كربت  هدش و  عمج  شفارطا  ندز و  هلهله  هب  دندرک  انب  دندش  تمارک  نیا  هجوتم 
. دوب هدش  سیسأت  ینالیم ، یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  مردپ ، یتسرپرس  تحت  هک  دندرب  اهیناهفصا  هاگلزنم  هب  هداد  تاجن  تیعمج  ياغوغ 
. دنتخیریم قوش  کشا  دندمآیم و  وا  ندید  يارب  البرک  رواجم  راوز  رئاز و  ياهنز  فانکا  فارطا و  زا  دنتفرگ ، نشج  یلاوتم  زور  هس 

دباییم كربت  هناکولم ، رجنخ 

يرسفا مدید  هک  مدوب  هدش  فرـشم  رهطم  مرح  هب  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  متاخ  قودنـص  ضیوعت  اب  نامزمه  يزور ، . 4
دیاب دیامن و  يراذـگجات  مود  لصیف  کلم  تسا  انب  درکیم  راهظا  تشاد . تسد  رد  دوب  هرقن  الط و  زا  نآ  باق  هک  يرجنخ  دـش و  دراو 

ات میامن  كربت  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  قودنـص  هب  هدروآ و  ار  رجنخ  نیا  دـناهتفگ  نم  هب  ددـنبب . رمک  هب  رجنخ  اهبرع  مسر  هب 
شاهناخ رد  لصیف  کلم  هک  یعقوم  مراد ، ربخ  بناج  نیا  هک  ییاجنآ  ات  دـشاب . ناـما  رد  تارطخ  رگید  نانمـشد و  رـش  زا  لـصیف  کـلم 

هحفص 331] ! ] دوبن وا  رمک  هب  كرابم  رجنخ  نآ  دش  هتشک 

تسا بوخ  یلیخ  تمشچ  تفگ : بجعت  اب 

ادـها فجن  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يهبتکم  هب  ار  دوـخ  مهم  يهناـخباتک  تسا و  بیدا  يدرم  هک  سراـح ، فـسوی  جاـح  ياـقآ  . 5
هک رهزم ، لآ  سابعلادبع  دنزرف  داع ، مان  هب  دراد  یقیفر  ناشیا  درک : لقن  میارب  ار  هیضق  نیا  دشابیم ، هناخباتک  نآ  لوئـسم  العف  هدومن و 

. دناهتشاد یمهم  شقن  قارع  لالقتسا  رد  دنشابیم و  طسوألا  تارف  مهم  خویش  زا  شناردپ  تسا و  دادغب  رد  يرتسگداد  کی  هیاپ  لیکو 

. دـندومن سویأم  ار  وا  دوب  مشچ  لخاد  يهکبـش  رد  یللخ  نوچ  درک . هعجارم  دادـغب  يابطا  هب  دـش و  انیبان  شتـسار  مشچ  داع  ياـقآ  نیا 
امـش هب  هجلاعم  يارب  يدـهعت  چـیه  اـم  تسا و  دـصرد  هجلاعم 5  افـش و  لامتحا  دـنتفگ  وا  هب  اـجنآ  دـیدرگ . ندـنل  مزاـع  هجلاـعم  يارب 
لمع دوب  انب  نآ  حبص  هک  یبش  درک . اضما  وا  دینک ، اضما  ار  هقرو  هدومن و  لمع  هب  مادقا  ناتدوخ  تیلوئـسم  هب  دیرـضاح  رگا  میهدیمن ،

مه دنفسوگ  ددع   5 يراج ، تداع  مسر و  هب  انب  هدش و  لسوتم  مالسلاهیلع  لضفلایبا  ترضح  هب  ناتـسرامیب ، تخت  يور  زا  دوش ، ماجنا 
مالسلاهیلع لضفلاابا  ترضح  رـضحم  هب  ایؤر ، ملاع  رد  تفر . باوخ  هب  بارطـضا  تلاح  اب  درک و  رذن  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يارب 

نیا مهاوخیم  وت  زا  هک  يزیچ  طقف  مهاوخیمن ، دنفـسوگ  نم  دوشیم و  بوخ  تمـشچ  شابن ، نارگن  دندومرف - : يو  هب  دش ، بایفرش 
و نم ، تباین  هب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  دـصق  هب  يوریم ؛ البرک  هب  تاهناخ  زا  دادـغب ، هب  تشگزاـب  زا  سپ  هک  تسا 

لمع میامن . ترایز  ناشیا  فرط  زا  ار  امـش  هک  هداتـسرف  لضفلاابا  ترـضح  ارم  هللادـبعابا ، اـقآ ، ییوگیم : يدیـسر  رهطم  مرح  هب  نوچ 
یلیخ شمـشچ  هک  دیمهف  دومن و  زاب  ار  وا  مشچ  دوب ، هدومن  لمع  ار  وا  مشچ  هک  حارج ، روسفورپ  هک  یتقو  دعب  زور  دش . ماجنا  یحارج 
رتکد درک . لقن  وا  يارب  ار  دوخ  باوخ  يهصق  ضیرم  تسا ! بوخ  یلیخ  تمـشچ  تفگ : بجعت  اب  دش و  لاحـشوخ  هدـش ، لمع  بوخ 

تامدخ تسا  دیما  مالسلاهیلع ، جئاوحلا  باب  لضفلاابا ، ترضح  تامارک  زا  دوب  يرـصتخم  نیا  دیدرگ . هدوزفا  شبجعت  رب  دنام و  ریحتم 
[ . 303 . ] يرمق يرجه  هحفص 332 ]  ] بجر 1414 يهرغ  ینالیم  یلعدمحم  دیس  ددرگ . شهاگرد  لوبق  دروم  امش 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  وا  لسوت  نز و  یهانگیب 

: دناهتشاد موقرم  مق ، يهیملع  يهزوح  رد  تیالو  میرح  نیعفادم  زا  بحاصلادبع )  ) يدورگنل يوضترم  يدهمدمحم  دیس  هللاۀیآ  ترضح 
 - یلاخلخ ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  باطتسم  بانج  مالسالاۀجح  مالعالا ، ملع  مرتحم ، دنمشناد  ياضاقت  هب  انب  ةالـصلا ، دمحلا و  دعب 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلایبا  ترـضح  مشاهینب ، رمق  البرک ، رادـملع  يهرهاب  تامارک  زا  هک  هعقاو  ود  لقن  هب  هیلاـعلا -  هتاـضافا  تماد 
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.1 مروآیمرد : ریرحت  يهتـشر  هب  الماک  ار  هعقاو  ود  نآ  هتخادرپ و  ماهدینـش ، نیقثوم  زا  هطـساو  کی  هب  ار  مادـک  ره  بناـج  نیا  تسا و 
منادیمن ماهدینـش و  شیپ  لاس  تسیب  رد  ینانب ، لضاف  مالـسالا  خیـش  باطتـسم  بانج  دامتعا ، دروم  قثوم و  یـصخش  زا  ار  لوا  يهعقاو 

قیرغ ار  وا  ادـخ  تسا  هدرم  رگا  درادـب و  روصنم  دـیؤم و  ار  وا  دـنوادخ  تسا  هدـنز  رگا  هدرم ، اـی  تسا  هدـنز  راوـگرزب  درم  نآ  نوـنکا 
نز کی  درم ، ود  مدرک  هدهاشم  مدوب ، مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  رهطم  نحص  رد  يزور  تفگ : يو  دیامرفب . شاهعساو  تمحر 
نز نیا  اب  یتبسن  هچ  امـش  هک  مدرک  لاؤس  مدش و  کیدزن  دنربیم . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رهطم  مرح  يوس  هب  يراوخ  تلذ و  اب  ار 
نز نیا  ردـپ  نم  تفگ : رفن  ود  نآ  زا  یکی  دـیربیم !؟ مرح  يوـس  هب  يراوـخ  تلذ و  نیا  اـب  ار  وا  هک  تسا  رارق  هـچ  زا  هیـضق  دـیراد و 

ار وا  دوش  نتـسبآ  هتفرن  رهوـش  يهناـخ  هب  زوـنه  هک  يرتـخد  رگا  تسا ، نینچ  مسر  اـم  يهلیبـق  رد  تسا . وا  ردارب  صخـش  نیا  و  متـسه ،
، ماهدادن انز  نم  مهانگیب ، نم  تفگ  رتخد  میشکب ، ار  وا  هک  میتساوخ  هدمآ ، الاب  شمکش  هدش  نتسبآ  نم  رتخد  نیا  [ ، 304 . ] میشکیم

رهطم مرح  هب  ار  وا  نوـنکا  هن ؟ اـی  تسا  تسرد  نم  ياـعدا  هک  دـش  دـهاوخ  موـلعم  امـش  رب  اـجنآ  رد  دـیربب ، لـضافوبا  رهطم  مرح  هب  ارم 
رهطم مرح  دراو  نانآ  اب  نم  تفگ : ینانب  لـضاف  هحفص 333 ] . ] تسا رارق  هچ  زا  هیـضق  دوش  مولعم  ام  رب  ات  میربیم  مالـسلاهیلع  لضافوبا 
کشا يراهب  ربا  نوچ  يو  دیشکرب . لد  زا  يزوسناج  هآ  دش و  لسوتم  رهطم  حیرض  هب  نز  مدش ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  ترـضح 

بلج دوخ  يوس  هب  ار  مرح  لـها  هجوـت  هک  يروـط  هب  دـشیم ، زادـنانینط  رهطم  مرح  ياـضف  رد  هاـگ  شـشارخلد  يادـص  تخیریم و 
هدش امرفمکح  مرح  رد  قلطم  توکس  دش . دهاوخ  یتمارک  هک  دنتسناد  مرح  لها  يهمه  دمآ و  تکرح  هب  رهطم  حیرـض  هاگان  دومنیم .

هـس ۀیناز .» تسیل  یما  : » دوب نیا  ادـص  دوب ؟ هچ  ادـص  نآ  دیـسر . مرح  لها  يهمه  شوگ  هب  نز  نآ  مکـش  زا  ییادـص  تقو  نآ  رد  دوب .
هلهله نز  درم و  هدـش ، نشور  ـالبرک  رادـملع  تمارک  صوـصخم  ياـهغارچ  عـقوم  نیا  رد  دیـسر . مرح  لـها  شوـگ  هب  ادـص  نیا  هبترم 
هعطق هعطق  هتفرگ و  ار  نز  نآ  نهاریپ  رداچ و  سپـس  دـش و  هداد  نز  نآ  هب  نهاریپ  کی  رداچ و  کـی  مرح ، راددـیلک  فرط  زا  دـندرک .

هک مدومن  هدهاشم  دوزفا : يو  دیسر . بناجنیا  هب  نز  نآ  رداچ  زا  هعطق  کی  دومرف : ینانب  لضاف  دنداد . مدرم  هب  كربت  ناونع  هب  هدومن و 
. دندرکیم تیاده  شاهناخ  يوس  هب  ار  نز  نآ  هقئاف ، تامارتحا  اب  راب  نیا  نز ، نآ  ردارب  ردپ و 

دینک عطق  ار  اهتخرد  دیرادن  قح 

نانآ دـندرک . لقن  نم  يارب  ماهدرک ، شومارف  ار  شمان  نونکا  هک  راـبتالاو  يدیـس  اـصوصخم  نیقثوم ، زا  رفن  نیدـنچ  ار  مود  يهعقاو  . 2
اب هدـنب  يارب  ار  هعقاو  نآ  نانآ  يهمه  مالـسلاهیلع . ساـبع  ترـضح  يهدرک  رظن  لـگنج  هب  روهـشم  تسا  یلگنج  ناردـنزام  رد  دـنتفگ :

هرا و اب  دندمآیم و  زییاپ  لصف  رد  کیدزن  رود و  زا  ناردنزام  لها  هک  دوب  یلگنج  ناردنزام  رد  دندومرف : لقن  نینچنیا  دحاو  ینومضم 
، دورب شیپ  لاونم  نیمه  هب  راک  رگا  دندید  رگتراغ  دزد و  ياهدع  دندرکیم . هدافتـسا  دوخ  ناتـسمز  يارب  لگنج  نآ  مزیه  زا  ساد  ربت و 

مدرم نایم  رد  هک  دوب  نیا  هئطوت  دندرک و  هئطوت  مه  اب  اذـل  دـش . دـهاوخن  نانآ  بیـصن  يزیچ  دوریم و  نیب  زا  لگنج  نیا  ناتخرد  مامت 
نیا ناتخرد  زا  درادن  قح  یـسک  تسا و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  ترـضح  يهدرک  رظن  لگنج  نیا  هک  دـنیامن  فورعم  ناردـنزام 

هب ار  اهنآ  دـندومنیم و  نشور  لگنج  راـنک  هشوگ و  رد  هحفـص 334 ]  ] يدادغب غارچ  دنچ  اهبش  شور  نیا  زا  دیامن . هدافتـسا  لگنج 
هداس مدرم  تسا ! هدومن  لگنج  نیا  هب  رظن  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هک  دینادب  دینک و  هجوت  اهرون  نآ  هب  دنتفگیم : هداد و  ناشن  مدرم 

لگنج ناتخرد  ندیرب  زا  تسد  و  لضفلاوبا ، اقآ  نابرق  دنتفگیم  دـندومنیم ، هدـهاشم  بش  رد  ار  هرظنم  نآ  هک  نیمه  هقطنم ، نامیااب  و 
هدافتسا لگنج  ناتخرد  زا  دیآیمن و  لگنج  يوس  هب  یسک  رگید  دندید  نارگهئطوت  نآ  تشذگ و  هعقاو  نیا  زا  هک  یتدم  دنتشادیمرب .

ار ناتخرد  دـنهاوخیم  هک  نیمه  یلو  دـنوشیم . هناور  لگنج  يوس  هب  ددـعتم ، ياهنویماک  یقرب و  ياههرا  اب  بش ، کی  رد  دـنکیمن ،
نانآ هب  هتفرگ و  رارق  نانآ  يولج  تسا ، عمال  عطاس و  يو  تروص  رس و  زا  رون  هک  بسا ، رب  راوس  یصخش  دنیامنیم  هدهاشم  دننک ، هرا 

هدش و گنـس  همـسجم  دننام  دـییامن ، زواجت  رگا  دـییامن ، عطق  ار  لگنج  نیا  زا  تخرد  کی  یتح  دـیرادن  قح  هجو  چـیه  هب  دـیامرفیم :
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ار بلطم  نیا  تفگ : يو  متـسه . سابعلا  لضفلاوبا  نم ، دومرف : دیتسه ؟ هک  امـش  اقآ  تفگ : نانآ  زا  یکی  تشگ . دیهاوخ  نیمز  رب  شقن 
نیا نوچ  یلو  يرآ ، دومرف : ترضح  درادن . تیعقاو  میاهدومن و  لعج  ام  دوخ  تسا » مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يهدرک  رظن  لگنج   » هک

ندومن عطق  قح  نیاربانب  دش و  دهاوخ  تسـس  ام  هب  تبـسن  مدرم  داقتعا  دینک  زواجت  دیهاوخب  رگا  نونکا  دیاهداد ، تبـسن  ام  هب  ار  لگنج 
عطق ار  تخرد  هرا  اب  تساوخ  هک  نیمه  دـش و  کیدزن  ناـتخرد  زا  یکی  هب  هناخاتـسگ ، هناروسج و  ناـنآ ، زا  یکی  دـیرادن . ار  ناـتخرد 

لگنج نآ  مه  نونکا  و  دـندراذگ . رارف  هب  اـپ  و  هدرک ، ار  دوخ  باـسح  نارگید  دـش ! نیمز  رب  شقن  هدـمآرد ، گنـس  تروـص  هب  دـنک ،
يدورگنللا يوضترملا  يدهمدمحم  دیـسلا  ینافلا  دـبعلا  تسا . روهـشم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يهدرک  رظن  لگنج  هب  هدوب و  رارقرب 

. بحاصلادبع

تسا رتخد  نیا  یسورع  ادرف 

زا تمارک  دـنچ  باتک  نیا  فلؤم  يارب  یتشادداـی  یط  یبرثی  لـضفلاوبا  دیـس  جاـح  ياـقآ  راوگرزب ، بیطخ  نیملـسملاو ، مالـسالاۀجح 
مالسلاهیلع سابع  ترضح  مرح  هب  یسمش  لاس 1345  رد  . 1 تسا : هدرک  لقن  نینچ  ار  مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  لئاضفلاوبا  ترضح 

. دندروآ هحفـص 335 ]  ] مرح هب  لاح  ناشیرپ  هشعر و  لاح  رد  ار  یمناخ  رتخد  ناهگان  فرـشت  نیح  رد  مدش . فرـشم  یلعم  يالبرک  رد 
رتخد نیا  یسورع  ادرف  : » تشاد هضرع  هدرک و  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هب  باطخ  تسا ، وا  ردام  دش  مولعم  ادعب  هک  يرگید  مناخ 

لـصاح نیرئاز  يارب  ياهدـننک  بلقنم  يهرظنم  هچ  هک  دـیمهف  دـهاوخ  دوخ  هدـنناوخ  میوگب .» هچ  ار  شرهوش  يهداوناـخ  باوج  تسا ،
يداش يهلهله  يادص  ناهگان  مدش . رـس  الاب  هاتوک  ترایز  مزاع  دعب  مدـش و  كرابم  يور  شیپ  ترایز  لوغـشم  نم  يراب ، تسا . هدـش 

ریز تشادن  یهجوت  دوخ  فارطا  هب  هکیلاح  رد  شاعترا  تلاح  هب  یمناخ  رتخد  هک  مدرک  هدهاشم  دـش . دـنلب  لقن  نتخیر  اوه  هب  اب  هارمه 
باجح راقواب و  شناهارمه  وا و  تخادـنا  رـس  هب  ار  نآ  دـنروآ . رداچ  يو  يارب  ترـضح  يهمدـخ  ات  تسا ، هدـش  یفخم  شیوخ  رداچ 

. دندومن عادو  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  هللادنع ، ءاعفش  هعساو  توتف  تواخس و  بحاص  رونم و  يهضور  اب  مامت 

دز لفق  حیرض  هب  ار  ریجنز  همدخ ، زا  یکی 

رهطم حیرـض  هب  نتـسب  يارب  دوب ، هدش  هناوید  هک  ار  يدیـشر  يوق و  ناوج  لکیه ، يوق  يدارفا  زا  رفن  دـنچ  مدـید  فرـشت ، نامه  رد  . 2
تأرج یسک  درک . لفق  حیرض  هب  ار  وا  ریجنز  همدخ  زا  یکی  دنتسب و  حیرض  هب  ریجنز  اب  دندروآ  مرح  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 

هک میدرک  هدهاشم  ناهگان  دادیم . راشف  ار  حیرض  ياههرجنپ  دوخ  ياهنادند  اب  یتح  نوچ  دور ، ترـضح  رـس  الاب  تمـسق  هب  درکیمن 
هب شتـشپ  ات  درادیمرب  ماگ  بقع  بقع  نانیمطا  لداعت و  ایند  کی  اب  هتخادـنا و  ریز  هب  رـس  لسوتم ، يهناوید  درف  نآ  هدـش و  زاـب  ریجنز 

هوکشرپ یتلاح  اب  مه ، لسوتم  صخش  تسا ! هتفرگ  افـش  هن ، تفگ : مداخ  درک ! هراپ  ار  ریجنز  وا ، متفگ : همدخ  زا  یکی  هب  دشابن ! حیرض 
. دیامرف اطع  نیبحم  يهمه  هب  رثؤم ، لسوت  قیفوت  ملاع ، دنوادخ  تخاسیم . يراج  هنوگ  رب  کشا  تارطق  يونعم ، و 

میاهدروآ جلف  مه  ام  زورما  لضفلاوبا  ای 

ترـضح رهطم  مرح  رد  درذگیم و  مق  سدقم  رهـش  رد  نآ  سیـسأت  زا  لاس  بیرق 100  هک  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  مرتحم  تئیه  . 3
هوکــشاب و يرادازع  اـجنآ  رد  هـتفر و  هزمح  هدازماـما  لـخن  هـب  اـعوسات  زور  هلاـس  هـمه  دـنیامنیم ، بدا  ضرع  مالــسلااهیلع  هموـصعم 

تکرـش نآ  رد  مق  تـالحم  ریاـس  زا  یتـح  هدـش و  عقاو  فلتخم  راـشقا  هجوت  دروم  هک  يروط  هب  دـنراد ، هحفص 336 ]  ] يریذپانفصو
فرط زا  ریخا  ياهلاس  رد  هک  بناج ، نیا  دناهدید . یتامارک  هدـش و  عقاو  صاخ  تیانع  دروم  یناسک  مه  تبـسانم  نیمه  هب  دـننکیم و 
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نارادازع هب  ییوگ  دمآ  شوخ  يارب  لحم  یلاها  و  هیلع ، هللا  ۀمحر  یبرثی  نیدباعلانیز  دیس  جاح  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  دلاو ، موحرم 
ود یکی  هب  هک  ماهتـشاد  یتادهاشم  مدرکیم ، بدا  ضرع  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  سدق  تحاس  هب  تبـسن  ربنم  يور  رد  هداتـسیا  تلاح  هب 

هدازماما نحـص  دراو  روکذـم  رادازع  تئیه  هکیلاح  رد  یـسمش ، خـیرات 1355  رد  لبق ، لاس  هدـجه  بیرق  منکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  دروم 
، دیـشکیمرب ياو » مولظم   » داـیرف دوخ ، هب  صوصخم  صولخ  اـب  یمق  یلاـمک  یقت  دیـس  جاـح  تاداـسلا  ۀلالـس  موحرم  دـشیم و  هزمح 

اـضرمالغ جاح  شردـپ ، دوب . هتـسشن  نحـص  برد  طسو  هک  مدرک  هدـهاشم  دوب  هداتـسیا  وا  رـس  يـالاب  شردـپ  هک  ار  یجلف  يهچبرـسپ 
یلع مه  ریقح  دوب . يزیگنارثأت  يهرظنم  دوب . هدیـشاپ  وا  یناشیپ  هب  ینابرق  دنفـسوگ  نوخ  زا  هدرک و  ینابرق  ار  يدنفـسوگ  تسودنادزی ،

سامتلا هدـنب  هب  تسا ، فورعم  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  هب  تدارا  رد  هک  وا ، مرتحم  دـلاو  هک  مدوب  ربنم  هب  تمیزع  لاح  رد  لومعملا 
يهمدقم ناونع  هب  ار  تسا ) هتفرگ  افش  سابع  ترـضح  هب  لسوت  اب  هک  یجلف  خویـش  زا  یکی  « ) فلیخم  » ناتـساد ربنم و  متفر  تفگ . اعد 

ضرع هتفرگ و  تسد  يور  رب  ار  جـلف  لفط  دـندوب ، نایرج  رظان  اهمابتشپ  نحـص و  رد  تیعمج  هکیلاح  رد  سپـس  مدرک  حرطم  لـسوت 
، دوب نم  تسد  يور  یقیاقد  كدوک ، دش . دـنلب  درم  نز و  زا  يراز  نویـش و  يادـص  میاهدروآ ! جـلف  مه  ام  زورما  لضفلاابا ، ای  مدرک - :

سلجم نیا  هب  مدرم  رتشیب  هجوت  دروم  هدوب  ناـگمه  دوهـشم  هک  تاـمارک  عون  نیا  داتـسیا  شیوخ  ياـپ  يور  مدراذـگ  نیمز  ار  وا  یتقو 
هزمح هدازماـما  لـحم  هب  اـعوسات  زور  رد  لـسوت  صـالخا و  ضرع  يارب  تـالحم  ریاـس  زا  هلاـس  همه  هک  يروـط  هب  تسا ، هدـش  هنـالاس 
روشک نیا  صوصخ  هب  نیملسم ، دالب  يهمه  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مالسا و  نأشلامیظع  يایلوا  تکرب  هب  ملاع  دنوادخ  دنیآیم .

هحفص 337] . ] دیامرف ظفح  ار ، مالسلاهیلع  نامز  ماما 

مق زا  نایبارت  نسح  جاح  يافش 

هک نم  دندوب . يرادازع  لوغـشم  اعوسات  زور  رد  روکذم  تئیه  هک  دوب  تعاس  بیرق 2  یسمش ، خیرات 1370  رد  لبق ، لاس  هس  بیرق  . 4
روضح فیرشت  هدیسر و  روکذم  سلجم  هب  ات  مدمآیم  هر »  » یناگیاپلگ یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  تیب  سلجم  زا  ناود  ناود  هنهرب  ياپ  اب 

نم هب  ار  دوخ  تعرس  هب  هک  مدید  دراد ، ار  بادیفس  لحم  ییاونان  نونکامه  هک  ار ، نایبارت  نیسح  جاح  ياقآ  مان  هب  یلاها  زا  یکی  مبای ،
اب و  مشچ ، مدرک : ضرع  دوش . ماجنا  نم  يور  یمهم  یحارج  لمع  تسا  رارق  ادرف  سپ  مراد ، اعد  ساـمتلا  نم  یبرثی ، تفگ : هدـناسر و 
ارم يافـش  دیاب  دز : دایرف  تفرگ و  لغب  رد  ارم  دـیود و  رـس  بقع  زا  یـصاخ ، باهتلا  اب  مدـش ، هجوتم  ناهگان  متفر . ربنم  فرط  هب  هلجع 

. مدرک اعد  حرطم و  ار  وا  يهتـساوخ  ربنم  رد  مه  نم  درک . بلقنم  ار  نایفارطا  نم و  ناـشیا ، تلاـح  دـنوشیم ! میتی  نم  نادـنزرف  يریگب ،
هک مدوب ، هداتـسیا  دجـسم  برد  مد  ماوقا ، زا  یکی  میحرت  سلجم  يرازگرب  تبـسانم  هب  دوب . یحارج  لـمع  دـعوم  مرحم ، مهدزاود  زور 
مه درم  رگم  متفگ : دنلب  يادص  اب  دزیریم ! کشا  مارآ  مارآ  تسا و  هداتـسیا  راوید  رانک  نم  يوربور  نایبارت  نسح  جاح  مدرک  هدهاشم 

قوش و يهیرگ  تسین ، درد  زا  هن ! هن ! دز : دایرف  دـش و  زاـب  شلد  يهدـقع  ناـهگان  دـنکیم !؟ یباـتیب  ردـق  نیا  هضراـع  درد و  ربارب  رد 
دعب متفر و  هناخ  هب  اعوسات  زور  ینالف ، تفگ : دیسوبیم ، هکیلاح  رد  و  درک ، لغب  ارم  سپس  متفرگ ! افـش  هدش و  بوخ  نم  تسا ، لسوت 

کیدزن و  دـیدوب -  وا  هارمه  مارتحا  لاح  اب  مه  امـش  دـندش -  ام  لزنم  دراو  راوگرزب  ياقآ  کی  مدـید  اـیؤر  ملاـع  رد  مدـیباوخ . رهظ  زا 
یلاحشوخ تدش  زا  زیخرب ! بوخ ، رایـسب  دندومرف : دندرک ) نم  هب  هراشا  و   ) تسا ناشیا  ضیرم ، نآ  دنتفگ : اقآ  نآ  هب  دندمآ . نم  قاطا 

! ياهتفرگ افـش  هللادـمحلا  هن ، تفگ : مدرک ، هـعجارم  صوـصخم  حارج  هـب  تـسین . هریغ  مروـت و  درد  زا  يرثا  مدرک  هدـهاشم  متـساخرب و 
هحفص 338] ]

لضفلاوبا ترضح  تئیه  رد  جلف  كدوک  يافش 
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رد يرظان ، هللالضف  جاح  ياقآ  بانج  مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  رس  يالاب  دجسم  رد  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تئیه  يدصتم 
دوب لبق  لاس  ابیرقت 37  . 1 دیناوخیم : الیذ  هک  دندرک  لقن  نایرج  دـنچ  باتک  نیا  فلؤم  يارب  لاس 1414 ه ق  لوألايدامج  خیرات 19 

هموصعم ترضح  يهسدقم  يهناتسآ  زا  مارحلا  مرحم  مهن  زور  قباس  تاونس  قبط  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرتحم  تئیه  هارمه  هک 
هک یتقو  میدرک . تکرح  مالـسلااهیلع ، هموصعم  ترـضح  راوگرزب  ردارب  مالـسلاهیلع ، هزمح  هدازهاش  رهطم  مرح  تمـس  هب  مالـسلااهیلع 

ردپ و هدناباوخ و  ار  جـلف  يهلاس  ابیرقت 12  ياهچب  رهطم  نحـص  ورهار  رد  میدید  میوشب ، هزمح  هدازماما  رهطم  نحـص  دراو  میتساوخیم 
دراو دـش . يراـج  نم  مشچ  زا  کـشا  مدـید  هک  ار  هرظنم  دـنزیریم . کـشا  هداتـسیا و  ورهار  فرط  نآ  فرط و  نیا  وا  ناردارب  رداـم و 

بیطخ مالـسالاۀجح ، ترـضح  سپـس  دـندز . هنیـس  رـس و  رب  مدرم  مدرک و  یناوـخهحون  هتفر و  ربـنم  يـالاب  نـم  میدـش و  رهطم  نـحص 
: متفگ لسوت ، تبحـص و  زا  سپ  دنتفر . ربنم  هب  ترـضح  بقانم  لیاضف و  نتفگ  يارب  یبرثی  لضفلاوبا  دیـس  جاح  ياقآ  بانج  دـنمجرا ،
هب رادازع  تئیه  ناشیا ، ربنم  زا  سپ  مینک . تباث  ار  ناـمیرکون  میریگب و  ار  جـلف  كدوک  نیا  يافـش  دـیاب  زورما  اـم  یبرثی ، ياـقآ  باـنج 
اعد لوغـشم  رهطم  مرح  رد  دـیوج . لـسوت  هتفگ و  تیلـست  ضرع  یبیب  هب  اـت  درک  تـکرح  مالـسلااهیلع  هموـصعم  ترـضح  مرح  فرط 

هک دنتخیریم ، کشا  هدرک و  هیکت  ییالط  ناویا  برد  هب  مه  هرس » سدق   » یشعرم یفجن  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  ترـضح  مدوب و  ندرک 
ار ناتراک  امـش  هللالضف ، اقآ  تفگ : درک و  ادـص  ار  هدـنب  دـمآ و  الط  ناویا  يولج  مالـسلاهیلع  هزمح  هدازهاـش  دارفا  زا  یکی  هعفد  کـی 
هک میدرک  ضرع  ناشتمدخ  تسا !؟ هدـش  هچ  دـندومرف : هدـش و  نایرج  هجوتم  هرـس » سدـق   » یـشعرم هللاتیآ  هعفدـکی ، دـیدرک ! زورما 

هدومن و ینالوط  يهیرگ  هرابود  اقآ ، دندرب . كربت  باب  زا  ار  شیاهسابل  مامت  هتفای و  افش  مالسلاهیلع  هزمح  ترـضح  مرح  رد  جلف  يهچب 
مان هب  ار  غلبم  نیا  دـیتسرفب  زور  نیمه  هلاس  همه  امـش  ینالف  دـندومرف : دـنداد و  هدـنب  هب  ناـموت  دـصناپ  غلبم  هدرک  بیج  هب  تسد  سپس 

هحفص 339] . ] دیریگب ام  زا  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح 

نک هیهت  هایس  نهاریپ  اهنز  هنیس  يارب 

هراشا

هعمج و ياهبـش  مارحلا و  مرحم  مایا  رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رـس  يالاب  دجـسم  رد  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  تئیه  . 2
هک میدوب  ینزهنیس  لوغشم  هعمج  ياهبش  زا  یکی  رد  لبق  لاس  ابیرقت 32  دنکیم . اپ  هب  يرادازع  مالسلاهیلع  مظاکیسوم  ماما  تداهش 

هتسشن اجنیا  هدمآ و  هک  اقآ  نیا  ینالف ، : » تفگ دز و  ادص  ارم  دوب ، هتسشن  رخف  ياقآ  يهعقب  رد  هک  یلامک ، یقت  اقآ  جاح  مدید  هعفدکی 
شیارب مه  امش  دیوشب . لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تئیه  هب  دیورب  تسا  هتفگ  ناشیا  هب  مادخ  زا  یکی  دراد . یتجاح 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  يارب  زیچ  هچ  دـش  هدروآرب  متجاح  رگا  تفگ  نم  هب  ناشیا  انمـض  دوش . هدروآرب  شتجاح  اـت  هک  دـینک  اـعد 
نهاریپ تئیه  ياهنزهنیس  يارب  نآ  زا  ات  دیریگب  هایـس  يهچراپ  پوت  کی  دیناوتیم  طقف  تسین . مزال  چیه  متفگ  هدنب  مهدب ، مالـسلاهیلع 
تخود يارب  مه  ناموت  هاجنپ  دصکی و  غلبم  دمآ و  تئیه  هب  هایس  يهچراپ  پوت  کی  اب  اقآ  نآ  هعمج  بش  هتفه ، کی  زا  دعب  دوش . هیهت 

لاس ود  تدم  مدوب . نارهت  رد  روشک  لک  ییاراد  رتفد  سیئر  نم  تفگ : وا  تسا ؟ هدوب  هچ  امش  يهیـضق  متفگ : هدنب  داد . لوپ  اهنهاریپ 
یلـص دمحم  لآ  مرح  مق ، دیورب  دندومرف  اقفر  زا  یکی  دشن . هداد  تروص  يراک  مدش  لسوتم  یماقم  ره  هب  دنتخاس . رانکرب  راک  زا  ار  ام 

رد امش  مدمآ و  امش  دزن  نم  دندرک و  یفرعم  ار  امش  مرح  مادخ  زا  یکی  مدمآ ، مق  هب  لسوت  يارب  دییوجب . لسوت  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا 
: تفگ وا  متفر . دهاوخیم . ار  امـش  هرادا  سیئر  هک  دروآ  همان  ناسرهمان  هبنـش  حبـص  متفر . نارهت  هب  بش  دیدرک . اعد  میارب  لسوت  نیح 

لاس ود  قوقح  ناتراک ، رس  دیورب  تردق  مامت  اب  امـش  کنیا  متفرگ . ار  امـش  سردآ  مدوب و  وج  سرپ و  رد  امـش  نتفای  يارب  بشید  نم 
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یچرادبآ دندرک . بجعت  ناراکردناتسد  زین  اهانـشآ و  مامت  متفر و  مراک  رـس  زور  نآ  يادرف  نم  دنزادرپب . رورم  هب  ماهتفگ  مه  ار  امش 
عطق اج  همه  زا  ملکـشم  لح  رد  نم  یلب ، متفگ : تسیچ ؟ يارب  رگید  هیرگ  دنتفگ : تفرگ . ماهیرگ  نم  هعفدـکی  دروآ . میارب  ياچ  هرادا ،

نآ هب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  تئیه  قـیرط  زا  متفر و  مالـسلااهیلع  هموـصعم  ترـضح  رهطم  مرح  مق ، هـب  مدرک و  دـیما 
لـضفلاوبا ترـضح  تئیه  يارب  متفرگ و  ار  ررقم  يهچراپ  رازاب ، متفر  هتفه  نیا  اذـل  دـش . لح  مراک  يهدـقع  متـسج و  لـسوت  ترـضح 

هحفص 340] . ] مدروآ مالسلاهیلع  سابعلا 

؟ یناوخیمن ار  سابعلا  لضفلاوبا  يهحون  ارچ 

يهنهک نحـص  رد  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  مرتحم  تئیه  هک  مدـید  باوخ  هبنـشراهچ  بش  مارحلا 1414 ، مرحم  زا  لبق  هاـم  کـی  لاـسما ،
یلامک و یقت  اقآ  جاح  موحرم  مدید  يرادازع  نیح  رد  دشابیم . يرادازع  يهدامآ  الط  ناویا  هب  فورعم  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح 
ار هحون  نیا  ارچ  هللالضف ، دومرف : میومع  متفگ . دـمآشوخ  اهنآ  هب  هدـنب  دـندمآ . تئیه  فرط  هب  يرظاـن ، هللارکـش  ازریم  میومع ، موحرم 
: متفگ ار . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهحون  نیا  هن ، تفگ : مناوخیم . ار  اههحون  يهمه  ناجومع ، متفگ : نم  یناوخیمن ؟
هک ار  نیا  يزیخیمنرب  اـج  زا  وت  تنیلاـب  هب  دـمآ  نیـسح  يزیخیمنرب  ارحـص  كاـخ  زا  نوخ  هقرغ  يا  ارچ  تفگ : ار ؟ هحون  مادـک  رخآ 
زا ار  نآ  دش  هک  حبـص  دورن . مدای  زا  ات  مدرک  تشاددای  اروف  ار  تیب  ندش  رادیب  زا  سپ  مدش . رادیب  باوخ  زا  دـیزرل و  مندـب  نم  تفگ ،
رهظ زامن  يزیخیمنرب  اج  زا  وت  تنیلاب  هب  دمآ  نیسح  يزیخیمنرب  ارحص  كاخ  زا  نوخ  هقرغ  يا  ارچ  مدرک : ادیپ  هدوسم  دانسا  قودنص 

شیپ زا  نم  ياقس  يا  وت  اغوغ  رپ  بآ و ، زا  دوب  یلاخ  ناکدوک  مایخ  يزیخیمنرب  ایآ  رـصع  زامن  تقو  دوب  لتقم  رد  میدرک  ادا  مه  اب  ار 
، ردارب متـشپ  وت  گرم  زا  تسکـش  يزیخیمنرب  ارهز  دـنزرف  يرای  رب  ارچ  ناتلغ  نوخ  هب  منازیزع  ياهنت  اـهنت و ، منم  يزیخیمنرب  اـیرد 
اج زا  وت  یتسدیب  منیبیم ز  هک  ارهز  رب  رد  نم  اب  زیخرب  نک  هیکت  متسد  هب  يزیخیمنرب  ارحص  كاخ  زا  رگد  منادیم  هک  متـشک  وت  غاد 

يزیخیمنرب

هموصعم ترضح  رس  الاب  دجسم  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرتحم  تئیه 

ریدم و نیـسح  ازریم  اقآ  سپـس  تشاذگ ، ناینب  ار  تئیه  نیا  ییامـش  میهاربا  الم  موحرم  ادـتبا  دـسریم . نرق  کی  هب  تیئه  نیا  يهقباس 
هللالضف جاح  ياقآ  يهدهع  هب  روکذم  تئیه  یتسرپرس  هیلاح  و  دناهدومن ، هفیظو  ماجنا  ماقم  نیا  رد  يرظان »  » شورف شرف  هللارکش  ازریم 

، یناوخهضور زا  ریغ  هب  هتـشذگ ، ياهلاس  رد  هحفص 341 ] . ] تسا هدش  هتـشاذگ  دشابیم ، مق  توسکـشیپ  ناحادم  زا  دوخ  هک  يرظان ،
هب یچهروـتف  ياـقآ  لزنم  زا  نارادازع  تـکرح  مرحم ، لوا  بـش  . 1 تسا : هدوـب  لـیذ  رارق  زا  تئیه  نـیا  ینزریجنز  يرادازع و  يهماـنرب 

یناوخهحون و زا  سپ  و  هتفر ، رازاب  فرط  هب  رـس  الاب  دجـسم  زا  تئیه  نیا  نارادازع  مجنپ ، زور  . 2 تفرگیم . تروص  رهطم  مرح  فرط 
يرادازع و يارب  مرحم ، متفه  زور  . 4 دندشیم . تیلوت  يهیکت  مزاع  ینزریجنز  يرادازع و  يارب  مشش ، زور  . 3 دنتشگیمزاب . ینزریجنز 
، متشه زور  . 5 دنتفریم . تشاد ، یلصفم  یناوخهضور  هاگتسد  دوب و  مق  گرزب  ياملع  زا  هک  یعقرب ، هللادبع  دیس  اقآ  لزنم  هب  ینزریجنز 

ینزریجنز يرادازع و  زا  سپ  هتفر و  هعیش ، گرزب  عجرم  هرس ،» سدق   » يدرجورب یمظعلا  هللاتیآ  لزنم  هب  روکذم  تئیه  نارادازع  عمج 
یسوم ترضح  هاگترایز  فرط  هب  مارتحا  يادا  يرادازع و  يارب  نانزریجنز -  تئیه -  اعوسات ،»  » مهن زور  حبص  . 6 دندومنیم . تعجارم 
یجاـح ناولهپ  لزنم  زا  تئیه  نیا  نارادازع  عمج  اروشاـع ،» بش  . » 7 دندرکیم . تکرح  مالسلاهیلع  هزمح  هدازهاش  مالـسلاهیلع و  عقربم 

ترـضح رهطم  مرح  فرط  هب  دـشابیم ) ناوـلهپ  صخـش  هب  بوـسنم  ناـخ و  رذـگ  هب  یهتنم  هک  ياهچوـک  رد  عـقاو   ) یلاـمک یقت  دـیس 
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، نادـیم ناـیم  ادرف  تسا  نارهاوخ  ناـمهم  مولظم ، نیـسح  بشما  دوب : نینچ  ناـنآ  مد  رکذ  و  دـندومنیم ، تکرح  مالـسلااهیلع  هموـصعم 
رد ینعی  لبق ، لاس  راهچ  هاجنپ و  ار  يدنمـشزرا  لیوط  رحب  تیئه  نیا  لوئـسم  يرظان  هللالضف  جاح  ياقآ  تسا  ناـپط  نوخ  هب  شمـسج 

نیعمتـسم و يارب  شیوخ  عوبطم  يادـص  اب  ساسح  عقاوم  رد  هک  دـناهتفرگ  راـگدای  ناونع  هب  یـشاک » فاـصو   » زا یـسمش ، لاس 1316 
هک یـصاخ  ناجیه  روش و  اب  باتک ) نیا  رد  تبث  يارب   ) ار لیوط  رحب  یمامت  هدـنراگن ، تساوخرد  هب  انب  ناـشیا ، دـنناوخیم . ناـنزهنیس ،
[ . 305 : ] دوشیم میدـقت  زیزع  ناگدـنناوخ  هب  الیذ  هک  دـندومرف ، تئارق  رب  زا  هدـید  کشا  اب  هارمه  دـشابیم  ناـشدوخ  صخـش  يهژیو 

هحفص 342] ]

مشاهینب رمق  اقآ  تداهش  تداشر و  رد  لیوط  رحب 

: لوا دـنب  ماع  صاخ و  هانپ  يا  مالـسلا  لضفلاوبا  اـی  ماـما  لوا  تبا  قح  ناتـسود  رب  رظن  نک  ماـع  صاـخ و  هاـنپ  يا  نادـنمدرد  بیبط  يا 
ناطلـس يهداز  یلی ، نادـیم  سراف  یلدریـش ، سرف  راوس  هکی  نیهم ، فصو  نیزح ، فاـصو »  » هدزمغ ناـبز ، درو  ناـج  لد و  زا  دـنکیم 

نابل هنشت  هش  هک  ردارب ، رادملع  ریم و  الب ، برک و  يهکرعم  فص  ریش  افو ، نادیهش ز  ياقس  مشاهینب و  هام  یلع ، سابع  ترضح  یلو ،
وزاب توق  یهز  تسا ، رینم  راسخر  هب  تسا ، ریش  نوچ  مزر  هگ  تسا ، ریزو  مزب  هگ  تسا ، ریـشم  راک  ره  هب  تسا ، ریهظ  رای و  اج  همه  ار 

شطخـس لوه  ز  تخاب ، دوخ  يهرهز  کلف  ریـش  شبـضغ  مهـس  ز  تخات ، نورب  مزع  سرف  نوچ  ودع  ناکیپ  هب  هک  ورین ، تردق  یهز  و 
وا يهرعن  کی  ز  دنزیتسب ، شلادج  رهب  دهد و  رد  مه  هب  تشپ  دوب و  رگشل  هرـسکی  نیمز  يور  رگا  هک  يریما  تخادنیب ؛ فان  نیمز  واگ 
هش لاح  نوچ  دید  مود : دنب  ار . افو  طرش  رـس  هب  درب  هچ  هب  ات  الب ، برک و  فص  هب  ردارب ، رهب  رگنب  تکوش ، توق و  نیدب  دنزیرب ، هرهز 
هب راکددم ، هن  رای و  هن  رابنوخ ، يداو  نآ  رد  رارک ، ردیح  رگج  رورـس  راتخم ، دمحا  لد  مارآ  هشوگ و  رگج  راکددـم ، راییب و  هنـشت و 

هنیکس هاگان  هک  رابنوخ ، يهدید  زا  رگج  تخل  هتخیرورف  رابررش ، هآ  دنـشک  راز ، بل و  هنـشت  همه  راهطا ، ترتع  زج  هب  رامیب و  دباع  زج 
مع يا  هک  کـشم  یکی  تسد  رد  دـش و  نوریب  هب  همیخ  فدـص  زا  میتی  رد  نوچ  دـمآ و  اون  هب  لـبلب  وچ  هدرپ  ارـس  ز  ردارب ، رازلگ  لـگ 

زورما نم  هب  رگ  دوش  هچ  یهاش ، يهداز  بسن  هب  یهام ، تریغ  بسح  هب  یهاج ، هبتر و  کـلف  یهاپـس و ، ياقـس  وت  لـضفلاوبا ، راداـفو ،
يهشیب دـسا  تریغ ، می  گـنهن  لـضفلاوبا ، وچ  موس : دـنب  ار ؟... ناـبل  هنـشت  ینک  باریـس  يرآ و  بآ  ياهعرج  مرح  رهب  ینک و  یهاـگن 

هب راخذ  مزلق  یکی  وچ  تما ، عفاش  رسپ  زیزع  لفط  زا  نخس  نیا  دینشب  تعاجش ، نادیم  لی  تداهش ، رحب  کمـس  توتف ، جرد  رد  تمه ،
، نیکم تشگ و  نیرع  كانبضغ ، ریش  نانچ  كارتف ، هب  تسبورف  کشم ، وا  زا  تفرگب  دمآ و  شورخ  هب  نارغ  مغیض  نوچ  دمآ و  شوج 
، دناهجب ناکما  يهطیح  زا  شاهظحل  کی  هب  هک  دهاوخ  یناوخ و  نانع  تسس  شرگ  هک  يدنمس  هحفص 343 ]  ] هب یه  دزب  نیز و  ربز  رب 

نالی ناریلد و  دروآ . نتخات  ودع  هب  رفنـضغ  وچ  روالد ، ریم  رف ، تزع و  دـص  ود  هب  دـنامن ، چـیه  ناهج  هک  دـناسر ، زاب  شرگد  ناهج  هب 
درک خر  هب  کشم و  نآ  زا  درک  رپ  دـمآ و  تارف  طش  يوس  لضفلاوبا  دـندیدن . گرم  زج  هب  هراـچ  هر  دـندیمر ، ریـش  نآ  تلوص  زا  هپس 

نآ يدرمناوج  هب  رثوک ! یقاس  رـسپ  میرح  لها  زا  شدـمآ  دای  هب  هاگان ، هک  باریـس ، دزاس  شطع  ار ز  دوخ  هک  بآ  دوبر  کشا و  ناور 
بـسا يا  وت  هک  رواـکت ، هب  دز  یه  دـش  نوریب  هب  هلجد  نآ  زا  دیـشورخب ، مغیـض  وچ  دیـشوجب ، زاـب  می  وچ  ردارب ، رهب  رگنب ؛ روـالد  ریش 

رـسپ هگان  هک  داش ، ارم  داشان  رطاخ  ینک  داب ، زا  يرذگب  کت  هب  هک  دیابب  دادما ، تبون  دوب  زورما  هله  رـصرص ، وت  یقرب و  وت  هچ  رفوکن ،
بات ارچ  دیرارف !؟ دیسارهب و  اهنت ، نت  کی  زا  هچ  ز  اپارس ، هدنسرت  تئرجمک و  رگـشل  يا  هک : دروآرب  گناب  انز ، لها  ورـشیپ  اغد ، دعس 

هاش دوش  بآ و  درب  تسد ، وا  رب  دیباین  تسر ، ناتفک  زا  رگ  هک  تسدربز ، هاش  نآ  رب  هار ، رـس  دیناودب  اهـسرف  دیراد ، هحلـسا  ایا  دیراین !؟
، تسا ریلد  لضفلاوبا  دینادب  مراهچ : دنب  ار ... ادخ  ریش  رسپ  لادج  بات  رگد  دیراین  باب ، نوچ  هکرعم  فص  هب  دزاتب  باریس  هتخوس  ولگ 

ربارب يرای  تردق  ناترگ  ایرد !؟ هب  هرطق  دنک  هچ  اجیه ، فص  نایم  هب  اهنت ، نت  کی  یلو  تسا ؛ ریظن  لثمالب و  تسا ، ریش  هکرعم  نیا  رد 
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درب دیراذگن  دشاب  هک  هلیح  ره  هب  دیرآ ، ردب  شیاپ  ز  دـیرابب ، ریت  وا  رب  هرابکیب  تسیچ !؟ زا  یگراچیب  تشحو و  نیا  رم  تسین ، شندـش 
لیخ ره  ز  دندیود . هاش  نآ  بناج  هیس  بالیس  وچ  دندینش ، فرح  نیا  دوخ  رادرـس  ز  رادغ ، رگـشل  نآ  وچ  هصقلا : بآ ... دروخ  ناج و 
يوس شتسد ز  هک  تخآ ، وا  رب  غیت  یکی  هاگنیمک  ینیعل ز  جوم . نآ  یهوبنا  لضفلاوبا ز  دیلانن  ناکیپ و  شراب  وا  رب  دیرابب  جوف ، ره  و ز 

، رابررـش غیت  وا  پچ  تسد  هب  راقنم ، هب  هنـال  يوس  هناد  درب  لاـب  کـی  هب  هک  یغرم  وچ  راداـفو ، ساـبع  ترـضح  یلو  تخادـنیب ؛ تسار 
هب دـش  ادـج ، تخاس  شپچ  تسد  انز ، لآ  زا  رگد  نیعل  هاگان  هک  ناـتفخ ، نشوج و  هرز و  ناودـع  دـیردب ز  نادـند و  هب  کـشم  شمه 

هحفـص  ] دیاش هک  رورـسم ، مرخ و  وا  دب  روبنز ، يهناخ  يدـب  مخز  زا  شنت  رود ، دوخ  رب  زا  اغد  ناریلد  درک  ات  شـشوک و  زا  رنه  باکر 
هتخیرورف کشم و  نآ  رب  درک  اهر  ریت  اغد ، هاگنیمک  ینیعل ز  هاگان  هک  باب ، لد  مارآ  دب  هک  هنیکـس  باتیب ، كدوک  رب  بآ  دربب  [ 344

هب رگ  دوش  هچ  ردارب ، ناج  يا  هک  دروآرب ، هلان  یکی  راسنوگن ، تشگ  نیمز  هب  نیز  ربز  زا  دنامن ، شیراوس  بات ، رگد  درواین  بآ ، دـش 
رگ رگد  ریشمش ، تبرض  زا  هدش  قش  مرس  هک  ییآ  نم  تقو  رس  مداد و ، نیک  رکشل  نیا  زا  یناتسب  مداشان و  رطاخ  ینک  داش  نیسپزاب  مد 

کی همتاخ  رد  ار ... الب  برک و  بل  هنشت  هش  فصو  نکم  فاصو »  » هدزمغ يا  رگد  تسد . زا  دور  تصرف  هک  تسه ، یقمر  ردنا  نت  هب 
لد ره  رب  کشا  تسود  يا  دـیرگن  هدـید  ترگج ، دزوسن  ات  ددرگیم : میدـقت  زیزع  ناگدـنناوخ  هب  يرظان  اقآ  جاح  ياقآ  زا  زین  یعاـبر 

تسوا زا  ود  ره  لد  هدید و  ادخ ، هب  يرادن  لد  نیسح  هنشت  بل  ورسخ  مغ  يزوسن ز  ات  تسوکن  درد  ره  هدیدمغ و 

نک عطق  ار  ناوج  نیا  تسد  لضفلاوبا ، ای 

زا یناوج  . 3 دناهدینش : زازب  ینیمظاک  کی  زا  یـسمش   54 ياهلاس 55 -  رد  هک  دـندرک  لقن  ار  یناتـساد  نینچمه  يرظان  هللالضف  جاح 
اجنآ رد  تفر و  يدادغب  رجات  کی  لزنم  هب  هرجنپ  برد و  نتخاس  يارب  يزور  يو  تشاد . يراجن  لغـش  دادغب  رد  هک  دوب  نیمظاک  لها 
میارب ار  رجات  رتخد  دـیورب  دـیوگیم  شیاهومع  ردـپ و  هب  دـیآیم  هناـخ  هب  نوچ  دوشیم . وا  قشاـع  دـتفایم و  رجاـت  رتخد  هب  شهاـگن 
نیـسح ماما  نیعبرا  مایا  رد  دوشیمن . نامهلماعم  امـش  اب  ام  دـیوگیم : باوج  رد  وا  یلو  دـنوریم ، رجات  دزن  اـهنآ  دـییامن . يراگتـساوخ 
دنکیم ادیپ  عالطا  ناوج  نیا  دنوریم . مالسلاهیلع  بلاطیبا  یلع  نب  نیسح  ترضح  ترایز  يارب  قارع  ياهرهش  زا  الومعم  مالـسلاهیلع 

نآ هتفر  ـالبرک  هب  ناـنآ  یپ  رد  مه  ناوـج  هحفـص 345 ] . ] تسا هتفر  ـالبرک  هب  تراـیز  يارب  نیعبرا  ماـیا  رد  شاهچب  نز و  اـب  رجاـت  هک 
هعفدـکی اجنآ  رد  دـنوشیم . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  دراو  ات  دزادرپیم  اـهنآ  بیقعت  هب  دـنکیم و  ادـیپ  ار  هداوناـخ 

تصرف زین  رسپ  دنکیم . زاین  زار و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  اب  هتـشاذگ و  رهطم  حیرـض  هب  تسد  رتخد  هک  دوشیم  هجوتم 
رتخد انثا  نیمه  رد  مهاوخیم . امـش  زا  ار  رتخد  نیا  نم  لضفلاابا ، ای  دـنکیم  ضرع  دراذـگیم و  رتخد  تسد  يور  رب  ار  شتـسد  هتفاـی 

يرادقم رتخد  نیا  نک ! عطق  ار  ناوج  نیا  تسد  لضفلاابا  ای  دیوگیم : دـنیبیم ، ار  ترـضح  رهطم  مرح  رد  يزارد  تسد  تراسج  نوچ 
دنیوگیم رتخد  هب  رتخد  ردام  ردـپ و  دزادـنایم . هار  دایرف  داد و  تسین ، شیاهالط  هک  دوشیم  هجوتم  هعفدـکی  تسا . هتـشاد  هارمه  الط 

هناخ هطرش  هب  و  دنریگیم ، ار  ناوج  دهدیم ، عالطا  مادخ  هب  رتخد  ردپ  تسا . هدیدزد  ارم  يالط  رسپ  نیا  دیوگیم : تسا ؟ هدش  هچ  هک 
یـضاق دوشیم . تسد  عطق  هب  موکحم  ناوج  دـهدیم و  خر  یهابتـشا  اـهباوج  لاؤس و  زا  یکی  رد  دوشیم . ییوجزاـب  يو  زا  دـنربیم و 

رد رتـخد  زور  کـی  درذـگیم . ناـیرج  نیا  زا  یتدـم  دـننکیم . عطق  ار  يو  تسد  دوشب . عطق  دزد  ناوج  تسد  دـیاب  هک  دـنکیم  مکح 
وا ياهالط  دنیبیم  دنزیم  تسد  دنکیم . ینیگنـس  وتلاپ  نییاپ  دوشیم  هجوتم  هعفدـکی  هک  هدوب  اهقاطا  ندرک  بوراج  لوغـشم  ناشلزنم 

. دتفایم شوهیب  دنکیم و  شغ  دنزیم و  داد  مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  مرح  يهرطاخ  راکذت  اهالط و  ندرک  ادیپ  اب  رتخد  تسا .
مدش و ناوج  کی  تسد  عطق  ثعاب  اهنآ  رطاخ  هب  نم  دـش و  ادـیپ  نم  يالط  دـیوگیم  دـنروآیم ، شوه  هب  ار  وا  ردام  ردـپ و  هک  یتقو 
. دوشب مامت  راک  هک  یمـسق  هب  منکیم  بلج  ار  رـسپ  تیاضر  موریم  نم  دیوگیم : شردپ  مهدب !؟ دیاب  هچ  ار  ادخ  باوج  هک  منادیمن 

تـساوخرد دـنراذگیم و  ناـیم  رد  ار  هیـضق  ناوج  نآ  ردـپ  اـب  هتفر و  نیمظاـک  رد  ناوج  نآ  يراـجن  ناـکد  هب  شردارب ، هارمه  رجاـت ،
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تبحص هراب  نیا  رد  مرسپ  اب  دیاب  نم  درادن ، یلاکشا  دیوگیم : ردپ  تسا . تحاران  نادجو  رظن  زا  رتخد  دنک . ادیپ  هلصیف  هیضق  دننکیم 
نداد تیاضر  هحفص 346 - ] : ] دیوگیم باوج  رد  رسپ  دراذگیم  نایم  رد  رـسپ  اب  ار  نایرج  یتقو  اما  مروایب . تسد  هب  ار  شرظن  منک و 

زا دیاب  نم  دـیوگیم  مه  وا  دوشیم ، هتفگ  رتخد  ردـپ  هب  هیـضق  یتقو  دـنروآرد ! نم  دـقع  هب  ار  رتخد  هکنیا  رگم  درادـن ، ناکما  رتخد  هب 
موشب وا  نز  مرضاح  دیوگیم : باوج  رد  دیوگیم ، شرتخد  هب  ار  نایرج  یتقو  رتخد  ردپ  دوش . لح  هلئـسم  ات  میامنب  یهاوخرظن  مرتخد 

نآ دقع  هب  ار  رتخد  هدرک و  ایهم  ار  دقع  لیاسو  زور  دـنچ  زا  دـعب  يراب ، مشابن . هدز  تلاجخ  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  ادـخ و  شیپ  ات 
! درخیم هزات  داماد  يارب  مه  ینوکسم  يهناخ  کی  رجات  صخش  روکذم ، ناوج  رتشیب  تیاضر  بلج  يارب  دنروآیمرد و  ناوج 

مدید نم  هک  یندشن  شومارف  بش  نآ 

رد تفگش  تمارک  نیا  هک  دوب  یـسمش  لاس 1362  ریخلارفص  هام  رخاوا  رد  دناهتشاد : موقرم  ینانهر  یفجن  یلعنسح  خیش  مالـسالاۀجح 
هدش یمخز  ههبج  رد  هبترم  ود  دوب ، هلاس  یناوج 35  هک  دمحم ، دنزرف  یفجن ، نیسحلادبع  مان  هب  یصخش  دش . عقاو  ناهفصا  نانهر  رهش 

رد يو  گر  ود  اـی  گر  کـی  اـبطا ، صیخـشت  هب  هدـش و  یگدزجوم  راـچد  مود  يهبترم  یلو  دوـب ، یحطـس  شمخز  لوا  يهبترم  دوـب .
تروص نارهت  ناهفـصا و  رد  هک  تاـنیاعم  زا  سپ  دوب و  هدـیدرگ  دـیدش  يزیرنوخ  هب  ـالتبم  يو  دوب . هدـش  عـطق  تارقف  نوتـس  تمـسق 

یگدیمخ شرمک  راچان  دوش  لمع  رگا  دوب  هتفگ  یناهفصا  رتکد  دوش . ماجنا  یحارج  لمع  وا  يور  دیاب  هک  دش  هداد  صیخـشت  تفرگ ،
اذل تسین . حیحـص  دوشیم  ادیپ  یگدیمخ  دناهتفگ  هکنیا  دوب  دقتعم  ینارهت  رتکد  یلو  دورب  هار  هدیمخ  دیاب  رمع  رخآ  ات  دنکیم و  ادـیپ 

زا سپ  هدش و  صخرم  ناتـسرامیب  زا  زور  دنچ  زا  دعب  دـنتفرگ . رارق  یحارج  لمع  دروم  دـندش و  يرتسب  ناهفـصا  ناتـسرامیب  رد  ناشیا 
رارق مارآ و  درد  تدش  زا  هدـنمزر ، ناوج  دـشن . ساسحا  يدوبهب  زا  يرثا  یلو  تشذـگ ، زور  تدم 50  دندرکیم . اوادـم  لزنم  رد  نآ ،
هتفر روشک  زا  جراخ  ترفاسم  هب  دوب  هدرک  یحارج  ار  وا  هک  یصوصخ  رتکد  دنتفگیم  درکیم ، هعجارم  ناتـسرامیب  هب  هچ  ره  تشادن و 
رانک هب  اهگر  زا  یکی  هک  داد  صیخـشت  مود  يهلحرم  يارب  يو  ناشیا ، تعجارم  ترفاـسم و  زا  رتکد  ندـمآ  زا  سپ  لاـح  ره  هب  تسا .

نآ زا  سپ  دنک و  هدافتسا  زور  هد  تدم  رد  هک  تشون  هخـسن  کی  اذل  دوش . لمع  هبترم  ود  دیاب  هدیبسچ و  تارقف  نوتـس  هحفص 347 ] ]
ناهفـصا هب  ناراسچگ  زا  هدنب  هک  دوب  هتـشذگن  روبزم  يهخـسن  رودـص  زا  رتشیب  يزور  دـنچ  ادودـح  دوش . لمع  ات  دوش  يرتسب  دـیایب و 

زا يزور  هس  ود  لاح  ره  هب  دشیم . رثأتم  دمآیم  تدایع  يارب  هک  ره  تشادن . یبوخ  لاح  متفر . ناشلزنم  هب  ناشیا  ندـید  يارب  مدـمآ و 
تمحرم افـش  ار  وا  شترـضح  تفرگ و  رارق  تیانع  فطل و  دروم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تئیه  رد  هک  دوب  هدـنام  یقاـب  زور  هد 

رد مه  بناج  نیا  دندزیم . ریجنز  دـندشیم و  عمج  یلزنم  رد  بش  ره  اقفر  روکذـم ، تئیه  رد  دوب : رارق  نیدـب  ارجام  یگنوگچ  دومرف .
بـش دـننزب . ریجنز  اجنآ  رد  دـنزادنیب و  وا  لزنم  هب  ار  تئیه  بش  کـی  مدرک  اـضاقت  تئیه  زا  وا  يافـش  يارب  متـشاد . روضح  تیئه  نآ 

یلاحاب رایـسب  سلجم  مدرک . تباجا  مه  هدنب  مناوخب . لسوت  ياعد  دنتـساوخ  نم  زا  مه  نآ  دعب  دندز و  ریجنز  دندمآ و  دوب ، ياهبنـشود 
رد شمناخ  هک  يدوجوم ، میهاربا  مان  هب  دوب  یـصخش  ناشیا ، لزنم  یگیاسمه  رد  دشن . يربخ  بش  نآ  نکیل  دـندرکیم ، اعد  همه  دوب .
ام دییایب . ام  لزنم  هب  مه  بش  کی  تفگ : دـمآ و  هسلج  متخ  زا  سپ  يو  دوب . يرتسب  ناهفـصا  باوختخت  رازه  ناتـسرامیب  رد  مایا  نامه 

هدرک مـالعا  ـالبق  دـشاب -  هبنـشهس  بش  هک  ار -  دـعب  بش  يهماـنرب  هکنیا  هب  رظن  تئیه ، ناردارب  میراد . ياهضیرم  میاهدرک و  رذـن  مـه 
رد اـمتح  هک  درک  توـعد  نم  زا  مه  صخـش  نـیا  دـندرک . مـالعا  نارگید  هـب  هـتفرگ و  رظن  رد  ناـشیا  يارب  ار  هبنـشراهچ  بـش  دـندوب ،

بـش هک  دوعوم ، بش  منکیم . تکرـش  امتح  دـشاب  یقاـب  يرمع  رگا  هللا  ءاـش  نا  متفگ  مدرک و  لوبق  مه  هدـنب  منک . تکرـش  شاهسلج 
هب دوب و  ضیرم  هک  يوخا ، دش . هدوزفا  مدرد  رس  رب  هتفر  هتفر  مدش و  درد  رس  هب  التبم  هدنب  هبنشهس  حبـص  زا  دیـسرارف . دشاب ، هبنـشراهچ 

. میدرک فرص  راهن  رگیدمه  اب  ار  رهظ  هدمآ و  ام  لزنم  هب  دنتخانـشیم ، هدید و  ار  وا  هلحم  مدرم  يهمه  تفریم و  هار  یگدیمخ  تلاح 
هب ینک  تکرش  سلجم  نآ  رد  یتسناوت  بش  رگا  لزنم ، موریم  نم  تفگ : متسه ، دیدش  درد  رس  هب  التبم  تسا و  دب  نم  لاح  دید  یتقو 
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مناوتب تسین  مولعم  هحفص 348 ]  ] دشاب تیفیک  نیمه  هب  ملاح  رگا  مداد : باوج  هدنب  منک . تکرش  مه  نم  ات  هدب  ربخ  اههچب  زا  رفن  کی 
تدش نم  رـس  درد  تفر و  وا  ینک . تکرـش  سلجم  رد  ییایب و  ات  متـسرفیم  مشچ ، دـش  بوخ  ملاح  هللا  ءاش  نا  رگا  یلو  منک ، تکرش 

يراچان يور  زا  نآ  زا  سپ  مدـناوخن و  زامن  باتفآ  بورغ  کـیدزن  اـت  مناوخب . ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  مدوبن  رداـق  هک  يروط  هب  تفرگ ،
هب تسا ، بشما  سلجم  یناب  هک  يدوجوم ، میهاربا  تفگ : دمآ و  لزنم  هب  یبارهـس ، دـمحا  مان  هب  اقفر  زا  رگید  یکی  مدرک . هفیظو  يادا 

مدرک ضرع  ناشیا  هب  يروایب . فیرـشت  ام  لزنم  هب  بشما  دیاب  تسه  يروط  ره  وگب ، وا  هب  نیبب و  ار ) هدنب  ینعی   ) ینالف ورب و  تفگ  نم 
زامن یتقو  هک  دش  هچ  منادیمن  منکیم . تکرـش  امتح  دش  دـعاسم  ملاح  برغم  زا  دـعب  ات  رگا  هللا  ءاش  نا  تسین ، دـعاسم  ملاح  هک  العف 
سح درد  رـس  زا  يرثا  چـیه  نـآلا  مدوب ، دـیدش  يدرد  رـس  هب  ـالتبم  هک  نم  مدـش  هجوـتم  هدـمآ و  مدوـخ  هب  مدـناوخ ، ار  اـشع  برغم و 

شلاح رگا  موریم ، يدوجوم  لزنم  هب  هدش و  بوخ  ملاح  نم  هک  مداد  ماغیپ  مداتـسرف و  يوخا  لابند  هب  ار  اههچب  زا  یکی  اذـل  منکیمن !
تسـشنیم و يرانک  یلو  دمآیم  تئیه  هب  دوب  دعاسم  شلاح  تقو  ره  هتبلا  دمآ . يوخا  مدید  تعاس ، مین  زا  دـعب  ایب . تئیه  هب  يراد  ار 
هک دوب  هتـشذگ  بش  هدزای  زا  تعاس  ابیرقت  دـندش . ندز  ریجنز  لوغـشم  دـندمآ و  تئیه  ناردارب  يراب ، دوب . یچاـشامت  فورعم  لوق  هب 

هظحالم ار  تعاس  یتقو  هدنب  دیناوخب . لسوت  ياعد  کی  امـش  هک  دهاوخیم  شلد  يدوجوم  ياقآ  تفگ  دمآ و  یناب  فرط  زا  یـصخش 
رگا دـییوگب  ناشیا  هب  هتـشذگ ، تقو  متفگ  دـندوب ، بساک  رگراک و  همه  مه  هسلج  دارفا  تسا و  هتـشذگ  هدزای  تعاـس  زا  مدـید  مدرک 

دینادیم حالـص  روج  ره  دـنیوگیم  ناشیا  تفگ  تشگرب و  تفر و  منک . متخ  ار  سلجم  مناوخب و  تبیـصم  کی  هدـنب  دـیهدیم  هزاجا 
تمـصع و تیبلها  بئاصم  رکذ  هدنب  هک  یهاگهگ  دـنداد . بناج  نیا  تسد  هب  ار  نوفرکیم  دـندرک و  شوماخ  ار  اهغارچ  دـیهد . ماجنا 

! - تسین یندش  شومارف  زگره  هک  یبش  میوگب !؟ هچ  بش -  نآ  یلو  دوب ؛ هتسشن  تلاح  هب  مدومنیم  تئیه  رد  ار  مالسلامهیلع  تراهط 
ای کیلع  مالـسلا  : » مدرک ضرع  هک  نیمه  موش ؟ رکذـتم  ار  بئاصم  زا  کـی  مادـک  هک  ریحتم  نکل  مداتـسیا ، منک  عورـش  متـساوخ  یتقو 

اهغارچ مناوخب . ار  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  تبیـصم  هک  دـمآ  مرکف  هب  ناـهگان  کـئانفب ،» تلح  یتلا  حاورـألا  یلع  هللادـبعابأ و 
ترضح تبیصم  هک  دمآ  مرظن  هب  هحفص 349 ]  ] نآلا یلو  مناوخب ، ناتیارب  ار  یتبیصم  هچ  متـسنادیمن  اقفر ، مدرک : ضرع  دوب ، شوماخ 

دبعلا اـهیأ  کـیلع  مالـسلا  : » میرادیم هضرع  مینکیم و  همقلع  رهن  يهناور  ار  اـهلد  اـج  نـیمه  زا  مناوـخب . ار  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق 
! لـضفلاابا تفگیم : یـسک  هک  مدینـش  ار  یبـیهم  يادـص  مدیـسر  اـجنیا  هب  هک  نیمه  نینمؤـملا .» ریمـأل  هلوـسرل و  عـیطملا هللا و  حـلاصلا 

ناردارب زا  یکی  دیاش  متفگ  مدوخ  هب  دـندرکیم . شغ  سلجم  نیا  رد  دارفا  زا  یـضعب  مه  رگید  ياهبـش  اریز  مدرکن ، یهجوت  لضفلاابا !
اریز دـیامرف  تمحرم  افـش  مه  ار  وا  دـنوادخ  هک  یبارهـس ، دـمحا  مان  هب  ییاقآ  انثا  نیمه  رد  تسا . هدـش  بلقنم  شلاـح  هک  تسا  یتئیه 

دـمآ و تسا ، تحاران  زونه  هتفرگ و  تروص  يو  يور  یحارج  لمع  مه  هبترم  کی  تسا و  بلق  ضرم  هب  ـالتبم  هک  تسا  لاـس  ناـیلاس 
رگید مدینـش  ار  هلمج  نیا  یتقو  تسا . هدرک  شغ  هدـش و  بلقنم  شلاح  نیـسحلادبع  تردارب  شابن ، تحاران  تفگ : هتـسهآ  مشوگ  رد 

شرود نازیزع  هدرک و  شغ  مردارب  مدید  دندرک . نشور  ار  اهغارچ  دندش  راچان  هرخألاب  تشاد . یلاح  سلجم  مناوخب . هضور  متـسناوتن 
اهدرمریپ اهناوج ، اههچب ، دینک  رواب  دندرکیم . هیرگ  همه  اما  هدش ، هچ  تشادن  ربخ  سک  چیه  دنروآیم . شوه  هب  ار  وا  دناهتفرگ و  ار 

يادـص اب  درک و  زاـب  ار  شنامـشچ  مردارب  هقیقد ، دـنچ  زا  دـعب  تسا . هدـش  سلجم  هب  یتیاـنع  دوب  مولعم  دنتـسیرگیم ؛ همه -  همه و  - 
، مرهاوخ دندرکیم . هیرگ  دنلب  دنلب  هیرگ و  ریز  دندز  همه  یلو  دیمهفیمن ، زیچ  چیه  سک  چیه  هملک  نیا  زا  تفر ! تفر ، تفگ : فیفخ 
هب يوخا  دیدیم  هکنیا  زا  يو  درکیم . یهارمه  ار  يو  هشیمه  رتکد  هب  يوخا  يهعجارم  ماگنه  هک  یناجیلع  بارهس  مان  هب  دراد  يداماد 

: تـفگیم یپاـیپ  ینیـشنب ، نـیمز  يور  دـیابن  ادـبا  هـتفگ  وا  هـب  رتـکد  تـفگیم  اریز  دوـب ، تحاراـن  هـتفرگ ، رارق  نـیمز  يور  وـحن  نـیا 
دمآ شوه  هب  نیسحلادبع  هظحل  دنچ  زا  سپ  دیمهفیمن . يزیچ  دوب و  شوهدم  وا  نکیل  دراد ! ررض  تیارب  نتسشن  وحن  نیا  نیسحلادبع ،

ار شدوخ  متسناوتن ، موش  دنلب  شیولج  مدرک  هچ  ره  دندمآ ، مالسلاهیلع  لضفلاوبا  اقآ  تفگ : سپـس  مدش ! بوخ  نم  ناردارب ، تفگ : و 
سپـس دوب . هدـش  هکوش  ارهاظ  تراک . بسک و  لاـبند  ورب  يدـش ، بوخ  وت  تفگ : دز و  نم  يهناـش  رـس  هب  ار  شتـسد  دـناسر و  نم  هب 
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هدـمآ مرظن  هب  تفگ  مردارب  هک  یتـقو  متفرگ . افـش  مدـش و  بوخ  نم  میوـگیمن ، غورد  تفگ : تسار و  تماـق  اـب  دـش  دـنلب  هلـصافالب 
تدوخ هب  الاو  اهبف  يداد  افش  ارم  بشما  رگا  ناج  اقآ  متفگ  ملد  رد  نم  مناوخب ، ار  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هحفص 350 ]  ] اقآ تبیصم 

اب فیفخ و  يادص  اب  ار  تالمج  نیا  مراذگیمن ! اپ  دشاب  مالسلاهیلع  نیسح  تردارب  امش و  سلجم  هک  ییاج  رد  رگید  سپ  نیا  زا  مسق 
نیا هک  دوب  یندـشن  شوـمارف  بش  نآ  تمارک  نیا  يرآ ، دـندرکیم . هیرگ  دـنلب  دـنلب  همه  تفگیم  هک  ياهملک  ره  تفگیم و  هلـصاف 
هدوب نیا  تلع  هب  دشاب ، هداتفا  ملق  زا  تالمج  زا  یضعب  هچنانچ  هتبلا  مدید . دوخ  مشچ  هب  مق  نکاس  ینانهر ، یفجن  یلعنسح  خیـش  بناج 
تانج دنمجرا ، زیزع و  رایـسب  تسود  هکنیا  ات  مدشن ، قفوم  هنافـسأتم  هک  مدرکیم  تشاددای  ار  ارجام  لوا  ياهزور  نامه  تسیابیم  هک 

ببس هب  هک  ار  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  تمارک  دنتساوخ  هدنب  زا  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح 
هک مراودـیما  مدومن . ناشیا  میلـست  متـشون و  مدومن  رازآ  تیذا و  ار  هیلاراـشم  کـنیا  زا  سپ  هدـنب  مسیونب و  تسا  هتفاـی  افـش  مردارب  نآ 

تیوک زا  دـیاب  دـندوب و  تیوـک  يوـخا  هک  دوـب  نیا  تهج  هب  ریخأـت  هتبلا  دـننک . ناـملالح  دـنیامرفن و  شوـمارف  اـعد  زا  ار  اـم  هیلاراـشم 
.73  / 7  / 21 مدشن . قفوم  هنافسأتم  یلو  دتفین ، ملق  زا  يزیچ  ات  دننک  نایب  ناشیا  رگید  راب  کی  متساوخیم  نم  دندمآیم و 

مورب مهدب و  افش  ار  وت  ماهدمآ 

رمق يوس  زا  ار  رگید  یتمارک  ناشمرتحم  يوخا  تمارک  زا  سپ  یناـنهر  یفجن  یلعنسح  خیـش  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  باـنج 
. مدیباوخ يوخا  لزنم  رد  نم  ار  بش  نآ  میناوخیم : مه  اب  هک  دناهتشاد  موقرم  تسا  هدش  يدوجوم  ياقآ  مناخ  هب  مالـسلاهیلع  مشاهینب 
هب ار  نایلق  ياچ و  لیاسو  تشاد  ناتـسرامیب  رد  ياهضیرم  هک  يدوجوم  میهاربا  ياقآ  دـشاب ، هبنـشراهچ  رـصع  هک  زور ، نآ  رهظ  زا  دـعب 

ناتـسرامیب رد  مناخ  تاقالم  زا  نآلا  نیمه  تفگ : دـیزرلیم ؟ ارچ  يدوجوم  ياـقآ  متفگ : دزرلیم . ناـشیا  مدـید  نم  دروآ . يوخا  لزنم 
، لاسدرخ ياههچب  نتـشاد  اـب  اـم  و  تسین ، هدـنز  رتشیب  رگید  يزور  دـنچ  دـنتفگیم  هدرک و  دـیما  عطق  يو  يدوبهب  زا  اـهرتکد  میآیم .

هحفـص . ] دوش یتیانع  ات  میدرک  ناملزنم  هب  توعد  ار  تئیه  ام  تلع  نیمه  هب  دندوب ، تحاران  زین  ماوقا  يهمه  میدوب و  هصق  نیا  تحاران 
هک رهظ  زا  دعب  تعاس 2  زورما  اما  درادن . یتکرح  چیه  هدیباوخ و  تخت  يور  ناشیا  مدیدیم  متفریم  ناتـسرامیب  هب  تقو  ره  البق  [ 351

: تفگ ینکیم !؟ هیرگ  ارچ  متفگ  هچ  ره  هیرگ . هب  دز  داتفا  نم  هب  شمـشچ  ات  تسا . هداتـسیا  برد  مد  ناشیا  مدـید  متفر  يو  تاقالم  هب 
نیا ارچ  متفگ : درکیمن . لوبق  دـنرادن ، یتحاراـن  دنتـسه ، بوخ  اـههچب  متفگیم  هچ  ره  دـناهدش ؟ روطچ  میاـههچب  وـگب  میارب  میهاربا ،
سپ بشید  تفگ : ینکیم !؟ ار  لاؤس  نیا  هچ  يارب  متفگ  تسا ؟ هدوب  ربخ  هچ  ناملزنم  رد  بشید  منادـب  وگب  تفگ : ینکیم ؟ ار  لاؤس 

اههزبس طسو  زا  بآ  يوج  کـی  تسا و  مرخ  زبسرـس و  شاهمه  هک  مراد  رارق  زاـب  ییاـضف  رد  مدـید  اـیؤر  ملاـع  رد  درب  مباوخ  هکنیا  زا 
نم هب  نآ  زا  سپ  دیسر . نم  هب  ات  دمآ  دمآ و  دمآیم . وربور  زا  بسا  رب  راوس  ییاقآ  مدید  مدوب ، هتسشن  يوج  بآ  بل  رب  نم  درذگیم .

نامه زاب  وش ! دـنلب  میوگیم  نم  تفگ : دـناهدرک . دـیما  عطق  نم  زا  اهرتکد  مرادـن ، ییاناوت  متـسه ، ضیرم  اقآ ، متفگ : وش ! دـنلب  تفگ :
هداد و افش  اجنآ  ار  یناوج  میآیم ، امـش  لزنم  زا  نونکا  مه  نم  وش ! دنلب  میوگیم  وت  هب  نم  تفگ : موس  يهبترم  مدرک . رارکت  ار  نخس 
. ماهدیباوخ ناتـسرامیب  تخت  يور  رب  مدـید  هدـیرپ ، باوخ  زا  یلاحـشوخ ، اب  نخـس ، نیا  ندینـش  زا  مورب . مهد و  افـش  مه  ار  وت  ماهدـمآ 
ار ملاح  يدوبهب  دمآ  جلاعم  رتکد  دش ، حبـص  تسا ؟ هدش  هچ  هک  مدوب  ناملزنم  تحاران  اما  منک ، تکرح  مناوتیم  مدید  مدرک ، تکرح 
، دیآیم رظن  هب  بوخ  ناتلاح  هتبلا ، تفگ : موش . صخرم  ناتسرامیب  زا  نم  دیهد  هزاجا  رتکد ، ياقآ  متفگ : متفگن . يزیچ  وا  هب  یلو  دید ،
. دـیوشیم صخرم  هتفای  دوبهب  ناتلاح  رگا  دـننک . شیامزآ  ار  ناتنوخ  هبترم  کـی  دـیاب  ناـنیمطا  يارب  نکیلو  دـیاهدش  بوخ  هکنیا  لـثم 

يو دـش . صخرم  ناتـسرامیب  زا  مه  مناخ  نآ  دوب  هبنـشجنپ  زور  هک  ادرف  يراب ، میآیم . ناتـسرامیب  زا  نآلا  نم  و  دوزفا : يدوجوم  ياقآ 
زا اریز  دـیامرف ؛ تیانع  لـیزج  رجا  لـیمج و  ربص  يو ، رهوش  مناـخ و  نیا  هب  دـنوادخ  یلو  دـید ، مه  ار  وا  ناوتیم  تسا و  دوجوم  نـآلا 
هب هدـش و  هتـشک  فداصت  رثا  رد  شاهلاس  ناوـج 20  هک  تسا  زور  تدـم 20  ادودـح  ماهدروآرد  ریرحت  هب  ار  تمارک  نیا  نم  هک  یتـقو 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 247 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع مالـسلاو  دهد . رارق  ردام  ردپ و  نیا  ترخآ  يهریخذ  دـیامرف و  روشحم  نورقم و  یتشهب  ناناوج  اب  ار  وا  دـنوادخ  تسا . هتفر  كاخ 
هحفص 352] . ] نیحلاصلا هللا  دابع 

مدیبلط کمک  هب  ار  مشاهینب  رمق  اقآ 

تیب نآ  رد  مالـسلاهیلع  البرک  رادـمچرپ  يهرهاب  تامارک  زا  یخرب  ناراـسچگ ، ساـبعلاتیب  ناسـسؤم  زا  هدـنزارب ، يهزمح  جاـح  ياـقآ 
. تسا هدیـسر  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  رتفد  هب  یقداص  ریمألادـبع  خیـش  جاح  مالـسالاۀجح  يهلیـسو  هب  هک  دـناهدرک  تبث  ار  فیرش 

تمارک نیلوا  . 1 منکیم : زاغآ  مالـسلاهیلع  سابعلاتیب  نامتخاس  يزلف  ياهنوتـس  يراذگهیاپ  زور  زا  ار  تامارک  نایب  دناهتـشون : ناشیا 
هب اهنوتس ، يهدنربالاب  يهزیناکم  هاگتسد  زا  هدافتسا  نوچ  هک  تروص  نیا  هب  تفای ، زورب  يزیرنوتب  يزلف و  ياهنوتس  يراذگهیاپ  زور 

بانط و يهلیـسو  هب  اهنوتـس  بصن  اذـل  دوبن ، ریذـپناکما  ناـکم ، نیا  رد  هکبـش  قرب  رطخ  اـب  ندـش  هجاوم  هچوک و  ضرع  یمک  تلع 
زاب و اهبانط  لماک  نانیمطا  زا  سپ  يراکشوج و  فک ، يزلف  ياههقرو  اب  سامت  ندرب و  الاب  زا  سپ  هک  تفرگیم  ماجنا  یناسنا  يورین 
دش و هدنک  اج  زا  اهبانط  ندش  مکحم  تسس و  یمک  اب  رارقتسا  نیح  رد  يزلف  ياهنوتس  زا  یکی  دشیم . هداد  لاقتنا  يرگید  نوتس  هب 

رتم روبزم 6  نوتـس  دـمآ . دورف  تسین ، تایح  دـیق  رد  العف  هک  ینایواک  هللادـمح  مان  هب  سابعلاتیب ، ینامتخاس  حـلاصم  ناـبهگن  يور  رب 
رمق اقآ   ) هناخ بحاص  بلق ، میمـص  زا  نارگن ، شوشم و  یتلاح  اـب  اذـل  میتسنادیم و  یمتح  ار  وا  ندـش  هتـشک  اـم  یگمه  تشاد و  لوط 

هک میدرک  هدهاشم  رگید ، يوس  هب  ینایواک  ياقآ  ندش  ترپ  نوتـس و  ندمآ  دورف  زا  سپ  میدیبلط . کمک  هب  ار  مالـسلاهیلع ) مشاهینب 
تیانع و نویدم  ار ، وا  ددجم  تایح  نیا  ام  تسا ! هدشن  دراو  وا  هب  یبیـسآ  هنوگ  چـیه  وا  شوگ  يهلال  رد  شارخ  یمک  زج  هب  هللادـمحلا 
رد يدنفسوگ  اروف  رطخ  عفر  يهنارکـش  هب  دش و  عقاو  تباجا  دروم  ناریقح  نیا  ياعد  هک  مینادیم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تمارک 

. میدومن عیزوت  ارقف  نیب  و  حبذ ، لحم 

اضما نودب  یلو  کچ  هعطق  کی 

تاهوجو نیب  رد  میدرکیم ، هیلخت  ار  مالـسلاهیلع  سابعلاتیب  يولج  رد  هدـش  بصن  تاروذـن  قودنـص  هک  یماگنه  لاس 1355 ، رد  . 2
، باسح بحاص  ياضما  نودـب  یلو  تارداص  کناب  يهدـهع  رد  ناـموت  غلبم 600  هحفـص 353 ]  ] هب کچ  هعطق  کی  قودنـص ، لخاد 
، میتخانـشیمن زین  ار  نآ  يهدننک  رداص  یفرط  زا  دشابیم و  یقوقح  شزرا  دقاف  اضما  نودـب  کچ  نوچ  درک . بلج  دوخ  هب  ار  ام  هجوت 

تنوکـس لحم  لماک  یناشن  اب  رظن  دروم  صخـش  کناب ، قیرط  زا  میدرک و  هعجارم  هطوبرم  کناب  هب  ناـشیا  يراـج  باـسح  هب  هجوت  اـب 
راهظا نمـض  میدـش ، ایوج  ار  کچ  ياضما  زا  عانتما  نایرج  میدرک و  تاقالم  ار  ناشیا  هک  زور  دـنچ  زا  سپ  دـیدرگ . صخـشم  ام  يارب 

. تسا تمارک  تمظعاب و  يهداوناخ  نیا  زا  میراد  هچ  ره  ام  هک  مالـسلاهیلع » سابعلا  لضفلاابأ  ای  یما  تنأ و  یبأب  : » دـنتفگ اـم  زا  رکـشت 
حرـش دشابیم . ترـضح  نآ  تاهجوت  تایانع و  زا  هتفرگ  تأشن  همه  هک  دراد  لیوط  سب  یناتـساد  هدنب ، ياضما  نودـب  کچ  يهلئـسم 

هب دیچیپیم . دوخ  هب  تاقوا  زا  یضعب  دومنیم و  یتحاران  راهظا  هنیس  يهیحان  زا  مرسمه  هک  دوب  هام  دنچ  تدم  تسا : نینچ  ارجام  لماک 
رمثم مادک  چیه  اما  دش ، ماجنا  يددعتم  تاشیامزآ  يرادربهنومن و  يرادربسکع و  مدرک و  هعجارم  رهـش  يابطا  ناکـشزپ و  زا  مادک  ره 
مازعا زاریـش  هب  ار  وا  مرجـال  تفریم . لـیلحت  هب  وا  ینامـسج  ياوق  دـشیم . رتـشیب  درد  تدـش  شیپ  زور  زا  زور  ره  دـیدرگن . عـقاو  رمث 

رارق ناتـسرامیب  میقتـسم  تراظن  نامرد و  تحت  دندرک و  يرتسب  ار  وا  ددجم  تاشیامزآ  یلطعم و  زور  دنچ  زا  سپ  مه  اجنآ  رد  مدومن .
دشابیم و ناتسپ  ناطرس  هب  التبم  امش  مناخ  هک  تشاد  راهظا  یصوصخ  روط  هب  راضحا و  ار  هدنب  هطوبرم ، صصختم  دعب  یکدنا  تفرگ .
ددجم و تاشیامزآ  ماجنا  زین  رتشیب و  نانیمطا  يارب  اذل  دراد ، دوجو  يدوبهب  لامتحا  دـصرد  ام 20  رظن  زا  یلو  تسا ، ادخ  اب  وا  يدوبهب 
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رد محور  متـشاد ، برطـضم  یتلاح  نم  دوش . يرتسب  ناتـسرامیب  نیا  رد  هام  ود  دیاب  لقادـح  یلک  يهجیتن  ات  دـیفم  ياهوراد  زا  هدافتـسا 
هچ مدیمهفن  دمآ و  دورف  مناوختسا  زغم و  رب  یکتپ  دننام  وا  تبحـص  هملک  ره  دوب . رتکیدزن  قاطا  رد  ممـسج  زاورپ و  لوغـشم  اهنامـسآ 

يرادلد ار  وا  رهاظ  بسح  رب  هتبلا  یلو  متشگزاب ، لایع  دزن  اددجم  رخآ  عادو  تین  هب  هناسویأم  هدرک و  كرت  ار  قاطا  یتعاس  هچ  عقوم و 
یلو موریم  ناراسچگ  هب  اههچب  هب  یـشکرس  لوپ و  يهیهت  يارب  نم  متفگ : وا  هب  یتعاـس  زا  سپ  مدـش . وا  یحور  تیوقت  ثعاـب  هداد و 

، منیبیم دوخ  کیدزن  ار  گرم  نم  نوچ  وشن ، رود  نم  دزن  زا  تفگ : يدـیماان  سأی و  لامک  اـب  مرـسمه  مدرگیمرب . دوز  هحفص 354 ] ]
، ردـپ رداـم و  دـننام  مه  اـههچب  زا  نم ، زا  سپ  نک و  لـالح  ارم  دـشاب  اـم  رادـید  نیرخآ  تسا  نکمم  تاـقالم  نـیا  نوـچ  يوریم  رگا 

نتـشاد يرادـنید و  اب  اـت  دـشاب  هنیدـتم  هبجحم و  هفیفع و  ینز  نک  یعـس  يدومن  باـختنا  هناـخ  يارب  یتسرپرـس  رگا  زین  نک و  تبظاوم 
اب دوب ، هودـنا  مغ و  رد  مدوجو  مامت  هک  دوخ ، ینورد  ياغوغ  فالخ  رب  نم  دـنک . مهارف  ار  اههچب  تیذا  رازآ و  تاـبجوم  رتمک  ناـمیا ،

. منک وحم  وا  رطاخ  زا  ار  سأی  تلاح  نیا  مناوتب  ات  مدزیم  دییأت  رهم  وا  ياهاضاقت  مامت  هب  هدننک  راودیما  یتلاح  یعونـصم و  ییاههدـنخ 
هچ  » هب ار  دوخ  راکفا  مامت  تعاس   5 ینامز ، يهلـصاف  نیا  رد  مداتفا . هار  هب  ناراسچگ  دـصقم  هب  سوبوتا  اب  هدرک و  كرت  ار  وا  ماجنارس 

نیموصعم زا  دیاب  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  اتیاهن  هتـشاد و  لوغـشم  دش »!؟ دـهاوخ  هچ  رخآ  و  مروایب ؟ هانپ  یـسک  هچ  هب  منکن ؟ هچ  منک ،
دیسریم مرظن  هب  هظحل  کی  رد  دوش . اطعا  دبلاک  نیا  هب  اددجم  هتفر  تسد  زا  تایح  هنوگیسیع  ياهزجعم  اب  ات  مبلطب  يرای  مالـسلاهیلع 

دوخ اب  دعب  ياهظحل  مربب و  اههدازماما  کیاکی  ترایز  یسوباپ و  هب  هدرک و  صخرم  ناتـسرامیب  زا  ار  وا  زاریـش ، هب  تشگزاب  زا  سپ  هک 
. دـشیم ضوع  میمـصت  و  مهد ؟ ماجنا  ار  لامعا  نیا  مناوتب  تسا  لکـشم  وا  لقن  لمح و  هک  لیلع  ینز  اـب  تسا  نکمم  هنوگچ  متفگیم 

دوخیب دوخ  زا  هکیلاح  رد  اجنآ ، رد  مدیـسر و  ناراسچگ  هب  هرخألاب  ات  دادیم  باذـع  ارم  خـسار ، یمیمـصت  نتـشادن  رطاـخ و  بارطـضا 
نیا يانب  لـیاوا  رد  زور  دـنچ  مه  نم  متفگ  دوخ  اـب  متکرح ! رد  ملزنم  يوس  هب  ساـبعلاتیب  يهچوک  رد  هک  مدـش  هجوتم  ناـهگان  مدوب ،
ددم مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  اقآ  جئاوحلا  باب  تیب ، بحاص  زا  هک  رتهب  هچ  سپ  ماهداد ، ماجنا  ار  نآ  يراکـشوج  ياهراک  نامتخاس ،
یلو مدـیدن  یهجوت  لباق  لوپ  مدرب ، بیج  رد  تسد  متفگ و  ار  نیا  دوش . مدـیاع  ترـضح  نآ  تمحرم  ات  میاـمن ، اـجتلا  يو  هب  هتـسج و 

، هجیتن لوصو  ناگورگ  ناونع  هب  ناـموت  غلبم 600  هب  کچ  هرقف  کی  اذـه  عم  دوبن  مباسح  رد  یهجو  هکنیا  اـب  متفاـی و  ار  کـچ  هتـسد 
دننام نم ، يهدهاشم  ضحم  هب  اههچب ، مدیـسر . دوخ  لزنم  هب  دایز  يهیرگ  زاین و  زار و  زا  سپ  مدرک و  میدقت  قودنـص  هب  اضما ، نودـب 

راب راوخ و  مداد و  رطاخ  نیکست  هدرک و  شزاون  ار  اهنآ  دندش . ایوج  ار  ردام  هحفص 355 ]  ] لاوحا هدش و  عمج  نم  رود  رتشگنا  يهقلح 
سامتلا زاین و  زار و  هیرگ و  هب  اههچب  يردامیب  یتسرپرسیب و  مغ  زا  تولخ  رد  مدومن . هیهت  اهنآ  زور  دنچ  يارب  ار  مزال  ییاذغ  داوم  و 

دعب يهتفه  مهد ، در  باوج  ناشردام  اب  تاقالم  رب  ینبم  اههچب  ياضاقت  دروم  رد  متـسناوتیمن  هجو  چیه  هب  نوچ  متخادرپیم و  ادـخ  اب 
مه نم  دندرک . هزات  يرادید  سمل و  ار  ناشردام  کیدزن  زا  اهنآ  مدرب و  زاریش  هب  ار  اههچب  دوب  یمسر  لیطعت  یتبسانم ، هب  هک  زور  کی 

شیامزآ عون  کی  طقف  تشاد : راهظا  مدـش . رامیب  لاوحا  ياـیوج  متفر و  دوب  ناتـسرامیب  بش  کیـشک  هک  هطوبرم  صـصختم  غارـس  هب 
رگید درک و  میهاوخ  صخرم  ار  وا  هبنـش  زور  دوب  تبثم  هجیتن  رگا  دـش . دـهاوخ  صخـشم  ادرف  هجیتن  و  دـش ، ماجنا  زورما  هک  دوب  هدـنام 
هاوـخ دوزفا : و  دـیوشن ، لـمحتم  ار  يرگید  تاراـسخ  هنیزه و  هدرب و  لزنم  هب  ار  وا  دـیاب  دوـب ، دـهاوخ  هجیتـنیب  ناـمرد  وراد و  يهـمادا 

هار منامـشچ  هب  باوخ  متـشادن و  رارق  مارآ و  زور  بش و  نآ  تفر . دـهاوخ  اـیند  زا  مه  يزور  دـیآیم و  اـیند  هب  يزور  ناـسنا  هاوخاـن ،
اب درکیم و  تبحم  شزاون و  ار  شنادـنزرف  ردام  هک  ياهنحـص  يهدـهاشم  اصوصخم  دوب ؛ هتفرگارف  ار  مدوجو  مامت  هودـنا  مغ و  تفاین .

هکنیا اـت  مدوب ، هزجعم  کـی  رظتنم  نم  دـشیم و  يرپـس  يدـنک  هب  تاـظحل  قیاـقد و  دزیم . شتآ  ار  ملد  تفگیم  عادو  اـهنآ  کـیاکی 
ار تعاس 4  نآ  ياههبرقع  هک  مدـید  ار  يراوید  تعاس  ورهار  نایم  رد  تسا . هدرک  راـضحا  ار  وت  رتکد  تفگ : دز و  ادـص  ارم  يراتـسرپ 
. مدرک تکرح  رتکد  قاطا  فرط  هب  اجر  فوخ و  نیب  یتلاح  رد  و  دنتشادن ، ار  ممـسج  لمحت  ناوت  هک  نازرل ، ياهمدق  اب  درکیم . مالعا 
درک و نم  هب  ور  نادنخ  ینابل  شاشب و  یتروص  اب  رتکد  هک  مدرک  هظحالم  تفرگ ، تروص  شعترم  يادـص  اب  هک  مالـس ، ضرع  زا  سپ 
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دییأت 3 زا  سپ  امش ، رامیب  شیامزآ  ییاهن  يهجیتن  هک  مهدیم  هدژم  امش  هب  ترسم  یلاحـشوخ و  تیاهن  رد  مرتحم ، ياقآ  تشاد : راهظا 
رد امـش  رگم  میاهدش . راودیما  ناشیا  لماک  يدوبهب  هب  دـصرد  کنیا 50  ام  هدوب و  بولطم  یکشزپ ، هاگـشناد  یهاگـشیامزآ  مهم  زکرم 
زا هک  یلاح  رد  تسا !؟ هتخیر  مه  هب  تدـم  نیا  رد  ار  ام  یکـشزپ  تالداعم  مامت  هک  دـیاهداد  ماجنا  ار  يریخ  کین و  راک  هچ  تدـم  نیا 

دـشاب مهم  هک  یکین  راـک  نم  رتکد ، ياـقآ  متفگ : دوب ، هدز  هقلح  منامـشچ  رد  قوش  کـشا  دادیم و  راـشف  ار  میولگ  ضغب  یلاحـشوخ 
ساپ هب  هک  مدرک  اضاقت  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ملاع ، صـصختم  نیرتصـصختم  هحفـص 356 ]  ] زا یلو  ماهدادـن  ماجنا 

رـس زا  نانم  رداق  دنوادخ  مه  نونکا  دنک . تساوخرد  یهلا  هاگرد  زا  ار  هضیرم  نیا  لجاع  يافـش  دراد ، ادخ  دزن  هک  یعیفر  ماقم  وربآ و 
تحارتسا ناـکم  ندوب  تولخ  رب  ینبم  رتـکد  روتـسد  هب  اـنب  دـناهدومرف ! تباـجا  ارم  يهتـساوخ  تسرپرـسیب ، لاـفطا  نیا  لاـح  هب  محرت 

بر هللادـمحلا  مدـنام . زاریـش  رد  رگید  هتفه  کی  مداتـسرف و  ناراسچگ  هب  ناگتـسب  زا  یکی  هلیـسو  هب  ار  اههچب  زور  نآ  يادرف  نارامیب ،
شخبتیاضر وا  عضو  دیآیم  لمع  هب  یهاگشیامزآ  ياهتـست  ناتـسرامیب  زا  هک  هام  ره  درذگیم  ارجام  نآ  زا  هام  هک 6  نونکات  نیملاعلا ،

رد دشابیم . رتباداش  رتهب و  مه  يرامیب  زا  لبق  زور  زا  شیجازم  عضو  درادن و  دوجو  يو  رد  یناطرـس  مئالع  راثآ و  هنوگ  چـیه  هدوب و 
. تسا وا  لصفالب  نادـنزرف  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  اقآ  تیالو  زا  میراد  هچ  ره  ام  تفگ : نوزحم  یتلاح  اب  همتاـخ ،
میبلط و کمک  هب  ار  ناراوگرزب  نیا  هتـسکش  یبلق  كاـپ و  یتین  اـب  میراد ، داـقتعا  تبرـش  صرق و  وراد و  رتکد و  هب  هک  ردـق  نیمه  رگا 

هرکذ ءاود و  همسا  نم  ای  ، » تشاد میهاوخن  نامرد  وراد و  هب  زاین  زگره  میزاس ، عیفش  زوسببـس  زاسببـس و  دنوادخ  هاگرد  رد  ار  نانآ 
«. ءافش

سابعلاتیب روخ  رد  یغارچلهچ 

هک ماهدرک  دهع  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  اب  مراد و  لد  رد  یتین  نم  هک  تشاد  راهظا  درک و  هعجارم  ام  هب  یصخش  لاس 1368  رد  . 3
هب نامتخاس  هک  دییوگب  امش  نونکا  میامن . میدقت  سابعلاتیب  هب  لباقان  ياهیده  مه  نم  ات  دهاوخب  دنوادخ  زا  ار  ماهیعرش  تجاح  تباجا 

نکمم نوچ  نک ، لمع  ینادیم  حالـص  دوخ  هک  هنوگ  ره  میتفگ  میدرک و  داهنـشیپ  ناشیا  هب  دروم  دـنچ  مه  ام  دراد ؟ زاـین  یلیاـسو  هچ 
مرظن هب  تفگ : درک و  رکف  یمک  میتسین . یضار  ام  دنک و  ادیپ  لیمحت  يهبنج  نآ  هب  مازلا  دشابن و  وت  رد  هجو  لک  تخادرپ  ناکما  تسا 
نتراک وا  خیرات ، نآ  زا  سپ  هام   11 میامن . بصن  هدیرخ و  دشاب  تیب  نیا  روخ  رد  هک  دنموربآ  غارچلچ )  ) رتسول ددـع  کی  هک  دـیآیم 
هتخیوآ فقـس  هب  راکقرب  داتـسا  تئیه و  ناردارب  کمک  اب  اروف  دوب . رتسول  نامه  يوتحم  هک  دروآ  سابعلاتیب  هب  دوخ  هارمه  ار  یگرزب 

نیا تباجا  نامیا ، لها  يارب  هحفـص 357 ]  ] مه ام  ات  دیامن  نایب  ار  دوخ  تجاح  هک  میتساوخ  وا  زا  تفرگ . رارق  يرادربهرهب  دروم  دش و 
دنوادـخ جاودزا ، زا  سپ  تفگ : هدربمان  مییامن . وگزاب  مهیلع -  هللا  تاولـص  نیموصعم -  يهمئا  نداد  رارق  هطـساو  اـب  ار  تاـجاح  هنوگ 

رگید یلو  تشگ  عفر  شتلاسک  دایز ، نامرد  وراد و  زا  دعب  درک . ادیپ  یئزج  یتلاسک  ملایع  يو ، دلوت  زا  سپ  هک  دومرف  اطع  ام  هب  يرسپ 
ياههلباق یهایگ و  ياهوراد  زا  هدافتسا  روشک و  رسارس  رد  نامیاز  نز و  صـصختم  ناکـشزپ  زا  مادک  ره  هب  لاس  تدم 17  دشن . رادراب 

زا دـیاب  هک  مدـیمهف  مدوـب ، هدـش  سویأـم  هدـنار و  اـج  هـمه  زا  رمـألارخآ  دـیدرگن . لـصاح  ياهجیتـن  هنوـگ  چـیه  مدرک  هـعجارم  یلحم 
رد مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  اقآ  جـئاوحلا ، باب  اب  مدوخ  دزن  میوج : لسوت  مالـسلاهیلع  راهطا  همئا  هب  منک و  دادمتـسا  یبیغ  ياهکمک 
رد دزرون ، غیرد  تیامح  جاتحم  نیکـسم و  يادگ  نم  زا  ار  شتیانع  هک  متـساوخ  وا  زا  هدومن و  نایب  ار  لکـشم  يراتفرگ و  نیا  شاهناخ 

هنارکـش و هب  ار  هیدـه  نیا  هکنیا  دومرف و  تیانع  نم  هب  رگید  يرـسپ  نامحر  دـنوادخ  شیپ  زور  دـنچ  يدـنا ، لاـس و  زا 17  سپ  هجیتـن 
. مرادیم میدقت  شیورد » يهفحت  تسا  يزبس  گرب   » ناونع هب  تیب ، بحاص  تمحرم  زا  ساپس 

میوگیمن نایذه  نم  ریخ ،
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تاداس زا  ییاتـسور  یـصخش  دـندوب ، راک  لوغـشم  سابعلاتیب  ناـمتخاس  رد  هک  ینارگراـک  هلمع و  نیب  رد  یـسمش  لاـس 1355  رد  . 4
يهیهت لوئـسم  ار  وا  تهج  نیمه  هب  درک . بلج  دوخ  هب  ار  اـم  هجوت  شبوخ  راـتفر  ندوب و  نیما  طاـیتحا و  تقادـص و  تلع  هب  يوـسوم 

مامتا هب  هدـنام  زور  کی  میدومن  هیـصوت  میدرک و  اههلمع  اهانب و  راک  رد  تراظن  یناـمتخاس و  رازبا  هیثاـثا و  زا  تسارح  ییاذـغ و  داوم 
شیپ يدوکر  فقوت و  نامتخاس  راک  شدرگ  رد  دوش و  مادـقا  اهنآ  يهیهت  يارب  اـت  دزاـس  علطم  ار  اـم  یناـمتخاس ، مزاول  ییاذـغ و  داوم 

ار نارگراک  متفر ، مالـسلاهیلع  سابعلاتیب  هب  انب  رگراک و  قوقح  تخادرپ  یـشکرس و  يارب  هک  یناتـسبات ، زور  کی  رهظ  زا  دـعب  دـیاین .
يارب زورما  دشاب  هناخزپشآ  رد  الامتحا  دنتفگ  مدش ، دیس  يایوج  دیشابن ، هتسخ  مالس و  نمـض  مدید . هنارـصع  ياچ و  ندیـشون  لوغـشم 

دیس رگم  متفگ  هحفـص 358 ] . ] دوب نایامن  وا  يهرهچ  رد  حبـص  لوا  نامه  زا  یگتـسخ  یتحاران و  راثآ  هدـماین و  ام  دزن  ياـچ  ندیـشون 
رظن هب  هدرک و  توافت  رایـسب  لـبق  ياـهزور  دیـس  اـب  زورما ، دیـس  یلو  یلب ، دـنتفگ : درکن ؟ هیهت  هنارـصع  هناحبـص و  امـش  يارب  شدوخ 

هب وا  دزن  زور ، راک  تفرـشیپ  تیعـضو  ندش  ایوج  زین  یـسرپلاوحا و  يارب  مه  نم  تسا . هتفرن  مه  رتکد  هب  یلو  تسا  ضیرم  هک  دسریم 
باوج تشادرب و  رـس  مدرک . مالـس  تسا . هداد  هیکت  راوید  هب  یجنک  رد  هتفرگ و  لغب  رد  مغ  يوناز  هک  مدـید  ار  دیـس  متفر . هناـخزپشآ 

یتسه و ضیرم  رگا  امـش  ادـخ ، درم  نم ، ردارب  متفگ : وا  هب  دوب . هدرک  ادـیپ  یبیجع  تلاح  شنامـشچ  و  هتخورفارب ، شتروص  داد . مالس 
هب لزنم  رد  ورب و  نک و  هعجارم  رتـکد  هب  نـآلا  نـیمه  اروـف  ياهدروآرد !؟ هفاـیق  نـیا  هـب  ار  دوـخ  ینکیم و  راـکنا  ارچ  يراد ، یتحاراـن 
امش نیزگیاج  ار  يرگید  درف  يروآیم ، تسد  هب  ار  هیلوا  يدوبهب  هدومن و  لماک  تحارتسا  امـش  هک  زور  دنچ  نیا  رد  زادرپب . تحارتسا 

یمدق دنچ  سابعلاتیب ، نوریب  هب  هتفرگ و  ارم  تسد  تساخرب و  اج  زا  نم  ياهتبحص  ندینـش  اب  دوشن . ساسحا  يدوبمک  هک  مییامنیم 
اقآ متفگ : مدـیمهفیمن ! مدوب ، هناوید  مدوب ، روک  نم  و  دوب ، اج  نیمه  سابعلاتیب  بحاص  تفگ : درب و  هچوک ، لـخاد  رد  يدورو  برد 

تحارتسا يارب  منکیم  شهاوخ  امش  زا  هتفر ! الاب  امش  بت  مه  دیاش  ییوگیم !؟ نایذه  ارچ  دراد ؟ امش  یـضیرم  هب  یطبر  هچ  نیا  دیس ،
نایذـه مرادـن و  بت  نم  مدوـب . رک  مدوـب ، لـال  مدوـب ، روـک  نم  عـقوم  نآ  یهتنم  مملاـس ، نم  تفگ : دیـس  اـین . مـه  ادرف  ورب و  لزنم  هـب 

هک ياهمانرب  قبط  تفگ : تسیچ !؟ ارجام  دیـس ، متفگ : میاـیب . دـیاب  زور  ره  مه  رمع  رخآ  اـت  هکلب  چـیه ، میآیم  هک  ادرف  نم  میوگیمن ،
هب یلو  دینک  هیهت  ار  زورما  رکش  دنق و  هک  متساوخیم  امش  زا  دیاب  زورید  ماهدرک ، لمع  نآ  ساسا  رب  زورما  ات  نم  دیاهدرک و  میظنت  امش 

یقاب نآ  زا  یلاقثم  هدش و  مامت  ياچ  هک  مدش  هجوتم  مهدب ، هناحبـص  نارگراک  هب  دیاب  هک  تعاس 9 ، حبص ، مدرک . شومارف  ار  نآ  یلک 
هناحبص فرص  زا  دعب  هاگنآ  مروایب و  درادن ، هلصاف  نامتخاس  اب  مه  دایز  هک  مدوخ ، لزنم  زا  ياچ  يرادقم  متفرگ  میمـصت  تسا . هدنامن 

رد اما  مدش . جراخ  سابعلاتیب  برد  زا  هناخ  دصق  هب  متشاذگ و  زاگ  قاجا  يور  ار  يرتک  اروف  منک . هیهت  ياچ  میایب و  امش  دزن  رازاب  هب 
: متفگ تسا ؟ نیمه  سابعلاتیب  دیسرپ : داتسیا و  هحفص 359 ] ، ] دیسر نم  هب  یتقو  دمآیم . وربور  هک  مدروخرب  یصخش  هب  هطقن ، نیمه 

يارب ياـچ  رکـش و  دـنق و  يرادـقم  دـندومرف : دـیراد ؟ یـشیامرف  يرآ ، متفگ : یتـسه ؟ وا  مداـخ  امـش  تـفگ : راوـگرزب  ياـقآ  نآ  هـلب .
زا ار  ياچ  رکـش و  دـنق و  يوتحم  ياههسیک  مدـش و  مخ  نم  تشاذـگ . نیمز  نیمه  يور  ار  اـهنآ  تفگ و  ار  نیا  ماهدروآ . ساـبعلاتیب 

دوخ دزن  ار  یـسک  اما  میامن ، ریخ  ياعد  شیارب  رکـشت و  ناـشیا  زا  هک  مدرک  هاـگن  مدـش ، دـنلب  هک  یعقوم  متـشادرب . ناـشیا  ياـپ  يولج 
یتح رخآ ، ات  لوا  زا  هیـضق ، نیا  مامت  مدیدن و  راوگرزب  نآ  زا  يرثا  اما  مدیود  هچوک  رخآ  ات  متخادنا و  رظن  وس  نآ  وس و  نیا  هب  مدیدن !

شمدـق ریز  ارچ  مدزن !؟ هسوب  نآ  رب  هداتفین و  وا  ياپ  هب  ارچ  هک  مروخیم  فسأت  مدوخ  لاح  هب  مه  کنیا  دیـشکن . لوط  مه  هقیقد  کـی 
نم یمارگ ، يهدـنناوخ  يا  يرآ ، میاـمن !؟ شبتکم  ناورهر  موـمع  دوـخ و  مـشچ  يهمرـس  ار  شیاـپ  فـک  كاـخ  هـک  مدرکن  هناـشن  ار 
یلو هجرف . یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  اقآ  مه  دـشاب و  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  تسا  نکمم  مه  نوچ  دوب ؟ یـسک  هچ  اقآ  نیا  منادیمن 
کی یتح  تیعمجرپ  نیگنس و  سلاجم  نتـشاد  دوجو  اب  راوگرزب ، نآ  تسد  تکرب  هب  نونکات ، لاس  نآ  زا  ام  هک  میوگب  دیاب  ردق  نیمه 

. میراد هریخذ  رابنا  رد  یهجوت  لباق  ریداقم  هشیمه  میاهدیرخن و  ياچ  مرگ  رکش و 100  دنق و  ولیک 
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منکیم هیده  سابعلا  لضفلاوبا  هب  ار  دوخ  دزمتسد 

هک يدرف  هب  ار  راک  نیا  تشاد . يزاسزاب  تمرم و  هب  جایتحا  دوب و  هدیـسوپ  سابعلاتیب  مود  فقـس  ینوگریق  زا  یتمـسق  لاس 61  رد  . 5
تسا و دوجوم  ریق  هکشب  دنچ  متفگ : دیاهدرک ؟ هیهت  ینوگ  ریق و  امش  ایآ  دنتفگ : راکداتـسا  میدرک . راذگاو  دوب  ینوگریق  بصن  شلغش 

گنل راک  طسو  رد  ات  دییامن  هیهت  امـش  تشاد  دوجو  يدوبمک  رگا  هک  مریگب  هزادنا  دیاب  ار  اهینوگ  دنتفگ : میراد . ینوگ  مه  يرادـقم 
يریگهزادنا يارب  ار  اهنآ  مامت  راکداتسا  میدروآ . مود  يهقبط  مابتشپ  هب  رگراک  کی  يهلیسو  هب  ار  رابنا  رد  دوجوم  ياهینوگ  میوشن .

نانیمطا يارب  اما  میراد  رسک  ینوگ  رتم  تفگ 15  درک و  نم  هب  ور  سپس  درک ، رتم  ار  یلاخ  تمسق  دومن و  شرف  زاین  دروم  حطـس  يور 
ار نآ  رگراـک  نیا  اـب  هدرک و  يرادـیرخ  ینوـگ  رتـم  اروف 20  دوـش  هدیـشک  راوـید  يهبل  هب  دـیاب  هک  ياهیـال  هحفـص 360 ]  ] زین رتـشیب و 

جراـخ مود  هزاـغم  زا  سویأـم ، هدرـسفا و  هک ، یناـمز  دـشن . مدـیاع  يزیچ  یلو  مدرک  هعجارم  ینوگ  شورف  يهزاـغم  هب 3  نم  دـیتسرفب .
نوچ ینالف  تفگ : درک و  نم  هب  ور  دوب -  هدرک  كرد  ار  ام  زاین  هدینش و  ار  ام  دونش  تفگ و  هک  ییوربور -  يهزاغم  بحاص  مدشیم ،

، مرادـن نآ  هب  يزاین  مه  العف  مراد و  دوجوم  مدوخ  لزنم  ياهراک  يارب  ینوگ  يهقاط  کی  نم  يراد ، مزال  سابعلاتیب  يارب  ار  اهینوگ 
، دوب درای  هک 33  ینوگ ، يهقاط  نآ  هدنب  قفاوت  اب  ینادرگرب . نم  هب  ار  ینوگ  يهقاط  نیمه  ادعب  هک  مهدیم  امش  هب  تناما  مسر  هب  ار  نآ 

يارب ات  دینک  يرادهگن  فیظن  ار  هیقب  هک  مدومن  دیکأت  مه  هلمع  هب  دـیدرگ . لمح  سابعلاتیب  هب  دـش و  هتفرگ  لیوحت  هلمع  يهلیـسو  هب 
هچوک رد  مدمآ ، سابعلاتیب ، هب  یـشکرس  داتـسا و  هب  دزمتـسد  تخادرپ  يارب  هک ، رهظ  زا  دـعب  تعاس 5  میربب . رابنا  هب  يدـعب  ياهراک 

داتـسا و مدرک ، هاگن  فقـس  يالاب  هب  نوچ  تسا . هدـش  مامت  اهنآ  راک  هک  مدـش  لاحـشوخ  درک و  بلج  ارم  هجوت  ریق  یلاـخ  ياههکـشب 
مدـید یـشابن ، هتـسخ  کیلع و  مالـس و  زا  سپ  مدـیناسر . فقـس  هب  ار  دوخ  اههلپ  زا  مدـید . راوید  يهبل  يور  مود  يهقبط  رد  ار  اههلمع 
ینوگ يهقاط  مدـید  مدرک ، هاگن  دوب  هدـش  هریخ  وا  هک  يریـسم  هب  نم  دـنزیمن . فرح  هدـش و  هریخ  ییوس  هب  هدزتهب  یتلاح  اـب  داتـسا 

هدیـشک و یهآ  هداد  ناکت  يرـس  ناشیا  دـیدربن ؟ راـبنا  هب  ار  ینوگ  هفاـضا  نیا  ارچ  داتـسا  متفگ : تسا . هدـش  هتـشاذگ  راوید  يهبل  يور 
نهپ ار  اـهنآ  امـش  رگم  متفگ : مـیراد . هفاـضا  یلبق  ياـهینوگ  زا  مـه  رتـم  یتـح 2  میدرکن و  هدافتـسا  هقاـط  ینوـگ  زا  اـم  الـصا  تفگ :
ینوگ مه  زاب  میدرک  راک  ردـق  ره  ام  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اـقآ  تکرب  هب  یلو  يدوب ، رظاـن  مه  تدوخ  و  هلب ، تفگ : دـیدرکن !؟

اقآ هب  هیده  ار  دوخ  دزمتسد  تبسانم  نیمه  هب  نم  و  دشاب ، هدش  عقاو  درادن  ناکما  هزجعم  زج  يزیچ  چیه  هک  دش  تباث  ام  رب  و  دوب ، یقاب 
دوخ و زا  تارطخ  عفر  یگدـنز و  نم  دـییامن . تخادرپ  دـنهاوخیم  دزمتـسد  اـههلمع  رگا  یلو  منکیم ، مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

هفیظو ماجنا  ناگیار  تروص  هب  تشاد  راک  نامتخاس  نیا  عقوم  ره  هک  منکیم  دـهع  تعاس  نیمه  زا  مبلطیم و  اـقآ  نآ  زا  ار  ماهداوناـخ 
مه ام  دـندش . جراخ  اجنآ  زا  راوید  رد و  رب  ندز  هسوب  زا  سپ  هدرک و  یظفاحادـخ  یهاوخرذـع  زا  سپ  راکداتـسا  هحفص 361 ] . ] میامن

. میداد تدوع  شبحاص  هب  میدوب  هتفرگ  تناما  هک  ار  ینوگ  يهقاط 

هللا مسب  يراد ، ار  ناکم  نیا  تقایل 

دیزادرپب قوقح  راکنامیپ  نالف  يهزادـنا  هب  زین  نم  هب  رگا  تشاد : راهظا  درکیم  راک  سابعلاتیب  يارب  ـالبق  هک  ییاـنب  لاس 1364  رد  . 6
ار وا  رذـع  اذـل  مینک ، تباـجا  ار  وا  يهتـساوخ  میتـسناوتیمن  اـم  هجدوـب ، رظن  زا  نوـچ ، درک . مهاوـخن  راـک  ادرف  زا  هنرگو  منکیم  راـک 
: تفگ نم  هب  یـسرپلاوحا  زا  سپ  مدید . ار  انب  تشذگ ، یتدم  دنک . لیمکت  ار  هدـنامیقاب  ياهراک  ات  میدروآ  ار  يرگید  يانب  میتساوخ و 
!؟ ياهدش تشذـگ  اب  همه  نیا  عقوم  هچ  زا  متفگ  وا  هب  منک ! راک  یناجم  زور  دـنچ  ماهتفرگ  میمـصت  نم  دـیتشاد ، ینامتخاس  راک  هچنانچ 
رد مدـمآ  عقوم  ره  تفگ : ینک !؟ راک  یناجم  یهاوخیم  ـالاح  یلو  يدومن ، كرت  ار  اـم  يدرک و  ضارتعا  هنافـصنم  قوقح  نآ  هب  اـمش 

دوخ دهع  هب  میتساوخ  ناشیا  زا  تاریمعت ، یخرب  ماجنا  يارب  تاقالم ، نیا  زا  سپ  هتفه  کی  منکیم . نایب  ار  ارجام  منک ، راک  سابعلاتیب 
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هک زور  دنچ  زا  سپ  تفگ : انب  میدرک . راداو  فارتعا  هب  ار  وا  مارآ  مارآ  دش . راک  لوغشم  دمآ و  ییانب  لیاسو  اب  دعب  زور  حبص  دنک . افو 
سابعلاتیب دراو  ینزهنیـس  يرادازع و  فلتخم  ياهتئیه  اههتـسد و  مدید  باوخ  ملاع  رد  بش  متفر ، امـش  دزن  زا  قوقح  هفاضا  تلع  هب 

يهتـسد رد  هدـیدرگ و  ساـبعلاتیب  دراو  یفـصولادیاز ، قاـیتشا  قوذ و  اـب  مه ، نم  دـنوشیم . جراـخ  مسارم  ماـجنا  زا  سپ  دـنوشیم و 
تردـق و ثیح  زا  هک  يو  دـیآیم . نم  فرط  هب  تیعمج  نیب  رد  رفن  کـی  مدـش  هجوـتم  ناـهگان  هک  مدـش ، يرادازع  لوغـشم  ینزهنیس 

وت ياج  اجنیا  مسا ) رکذ  اب   ) داتـسا دومرف : دـیناسر و  نم  هب  ار  دوخ  باتـش  رپ  ياهماگ  اـب  دوب ، نارگید  زا  رتزاـتمم  تبالـص  تعاـجش و 
. درک جراخ  سابعلاتیب  زا  تفرگ و  ارم  تسد  سپـس  دروآ .) نابز  هب  زین  ار  راـکنامیپ  مسا  ! ) راـکنامیپ لزنم ... رد  يورب  دـیاب  وت  تسین ،

يدرک ساسحا  تدوخ  عقوم  ره  ورب . لوپ  يارب  اجنآ  یلو  دـننکیم ، يرادازع  دـننزیم و  هنیـس  ام  يارب  اـجنیا ، دومرف : زین  جورخ  زا  سپ 
ات دوب . بش  ياههمین  مدش ، رادیب  هک  باوخ  زا  هحفص 362 ] ! ] هللا مسب  يراد ، ار  ناکم  نیا  هب  دورو  تقایل  تداعس و  ياهدش و  هیبنت  هک 
ارم هتشذگ و  رد  نم  ریـصقت  زا  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  هک  مدرک  تین  تمادن  راهظا  هبال و  هیرگ و  زا  سپ  متفرن و  باوخ  هب  حبص 

. مشاب ترضح  نآ  تیب  تمدخ  رد  اناجم  دوب  یتبسانم  هک  عقوم  ره  زین  نم  دهد و  رارق  تیانع  دروم 

نادب ار  هانگ  نودب  ندیشک  نادنز  ردق 

یکی هاشنامرک ، عباوت  زا  تشدیهام  ناتسهد  ءزج  هشمق ، ياتسور  رد  یسمش  يرجه  لاس 1345  رد  دناهتشاد : موقرم  یمرک  هللاجرف  ياقآ 
اهراب دشیم ، بوسحم  لحم  دیفس  شیر  دوب و  نیدتم  یبهذم و  یـصخش  هک  مردپ  درکیم . زواجت  مدرم  قوقح  هب  ناخریـش  نیناوخ  زا 
یشایع روجف و  قسف و  بکترم  ماع  ألم  رد  رتمک  زین  درادرب و  مدرم  هب  زواجت  ملظ و  زا  تسد  هک  درک  اضاقت  وا  زا  دومن و  تحیصن  ار  وا 

مه نیگمشخ  یهاگ  یتح  تشاذگیمن . یعقو  هدنب  ردپ  موحرم  لاثما  فرح  هب  دوبن و  راکهدب  ششوگ  الصا  یلو  دوشب ، يراسگهداب  و 
هدمآ گنت  هب  ناخ  ملظ  زا  هک  دنمتفارـش  رویغ و  صاخـشا  زا  یـضعب  ماجنارـس  هکنآ ، مالک  يهصالخ  درکیم . ییاهتراسج  دـشیم و 

نایفارطا ثارو و  دننک . لصاو  كرد  هب  ار  شثیبخ  حور  دنناسر و  لتق  هب  ار  رگمتس  ناخریـش  دندش  قفوم  دایز  ياهینیچ  هنیمز  اب  دندوب 
لایخ هب  دـندیدیم ، هدروخلاس  نسم و  یلیخ  زین  ار  مردـپ  یفرط  زا  دـندوب و  ناخ  تازواجت  هب  مردـپ  ضارتعا  دـهاش  اـهراب  نوچ  ناـخ ،
ذوفن یلیخ  یتلود  رئاود  رد  نوچ  دـندرک و  مهتم  ناخریـش  لتق  هب  مدوب  هلاس  هدـفه  یناوجون  هک  ار  هدـنب  مردـپ ، زا  ماقتنا  يارب  ناشدوخ 

یبهذم صاخشا  اب  یهاشمتس  ماظن  هک  اجنآ  زا  مالک : صخلم  دندرک . ملع  ینیع  دهاش  ناونع  هب  مه  ار  اپ  رـسیب و  مدآ  رفن  دنچ  دنتـشاد 
يهمکاحم کی  یط  توغاط ) هاگدادـیب  میوگب ، رتهب  ای   ) هاگداد دـندوب ، هدرک  ذوفن  لامعا  مه  ناـخ  ناگتـسب  تشادـن و  یبوخ  يهناـیم 

مدوخ قح  زا  مناوتب  هک  متشاد  یییگتخپ  لاس و  نس و  هن  مدوب ؛ ییاتسور  یناوجون  مه  هدنب  درک . رداص  ار  هدنب  مادعا  مکح  یتافیرـشت 
دوب یتعاضبمک  یبهذـم  درمریپ  مه  مردـپ  منیبب ، ار  نآ  نیا و  هک  متـشاد  یییتراپ  لوپ و  هن  مناسرب و  تابثا  هب  ار  میهانگیب  منک و  عافد 

هب مه  ماهدنورپ  مدربیم و  رـس  هب  نادنز  رد  نانچمه  نم  تشذگ و  ارجام  زا  اهتدم  هحفص 363 ] . ] دیرخیمن ار  شفرح  سک  چیه  هک 
هک مدادیم  لامتحا  مدربیم  رس  هب  نادنز  رد  هک  بش  ره  دنارذگیم و  ار  دوخ  ینوناق  تافیرشت  نایرج  روشک  یلاع  ناوید  رد  حالطصا 
متس زا  رپ  يایند  نیا  رگهراظن  هک  مدیدیم  راد  زارف  رب  ار  دوخ  هانگیب  رس  حالطصا ، هب  دنراذگب و  ارجا  هب  ار  مکح  بش  نامه  هاگرحس 

ینـالوط ياـهبش  زا  یکی  رد  مدوب ، هتفر  ـالبرک  هب  راـب  دـنچ  مردـپ  هارمه  یگچب  نارود  رد  هک  اـج  نآ  زا  تسا . یـشکقح  یهاـبت و  و 
اهزور نآ  دای  هب  تخـس  دوب ، هتفرگ  تخـس  ملد  روصت  نیا  زا  دـش و  مهاوخ  مادـعا  نآ  هاگرحـس  رد  مدادیم  يوق  لامتحا  هک  ناتـسمز 
ضرع زا  دعب  میدشیم و  فرـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  رهطم  مرح  هب  لوا  حبـص ، ناذا  تقو  مردپ ، هارمه  مدوب و  هچب  هک  مداتفا 
يهمه و  نادنز ، رابگرم  توکـس  دوب  بش  میتفریم . مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  رهطم  مرح  هب  راوگرزب  نآ  دقرم  ترایز  بدا و 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  مدوجو  مامت  اب  دوب . هتـسکش  ملد  یلیخ  مدوب . رادـیب  نم  طقف  و  باوخ ، رد  میقاطامه  ياهینادـنز 

مالس زا  دعب  متشون . راوگرزب  نآ  هب  باطخ  یتیاکـش  مدنک و  يرتفد  نایم  زا  ذغاک  گرب  کی  هاگآدوخان  روط  نیمه  مدش ، مالـسلاهیلع 
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هدش يزاسهنحص  نم  يارب  يروط  هب  یلو  مهانگیب  نم  ینادیم  تدوخ  لضافوبا ، يا  هک : متشاد  راهظا  ناشیا  رـضحم  هب  بدا  ضرع  و 
مفرح هب  شوگ  یـسک  منکیم  تیاکـش  مه  یماقم  ره  سک و  ره  هب  تسا ، هدـش  عطق  اـج  همه  زا  مدـیما  درادـن و  دوجو  یتاـجن  هار  هک 

اروشاع رهظ  رد  شراوگرزب  ردارب  ییاهنت  تیمولظم و  تبرغ و  مهاوخیم . وت  زا  ار  متاجن  ییوت و  مدیما  يهنزور  اهنت  نونکا  و  دهدیمن ،
ياقآ هب  هنایفخم  متـشاذگ و  یتکاپ  رد  ار  هیئاوکـش  يهمان  بش  نآ  يادرف  دـنکب . نم  هب  یتیانع  هک  مدرک  تساوخرد  هدـش و  روآداـی  ار 

، دوب سفنلا  میلـس  یـصخش  دناوخیم و  زامن  هک  مدـیدیم  ار  وا  اهنت  ینابرهـش  لنـسرپ  مامت  نایم  رد  هک  هلخاد ، نابهگن  نابـساپ  یحالف ،
نزب و ربمت  ار  همان  نیا  متفگ  وا  هب  و  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  رهطم  مرح  البرک ، قارع ، متـشون : تکاـپ  يور  ار  سردآ  نیا  مداد و 
. دـنک تسپ  میارب  هک  داد  لوق  تفرگ و  نم  زا  ار  هماـن  دوـب ، هدز  هقلح  شنامـشچ  يوـت  کـشا  هک  یلاـح  رد  یحـالف ، ياـقآ  نک ! تسپ 
، دیایب تاقالم  هب  ناگتسب  زا  یـسک  هحفـص 364 ]  ] نآ يادرف  میتشاد  دیما  هک  هعمج ، بش  دوب . هتـشذگ  خـیرات  نیا  زا  هتفه  کی  تسرد 
. منکب فیصوت  ار  مدوخ  هودنا  نازیم  مناوتب  تسا  لاحم  هک  مدوب  گنت  يردق  هب  دوب . هتفرگ  تخس  مبلق  مدوب . كانهودنا  دیماان و  یلیخ 

مامت مدرک  ساسحا  هظحل  کی  يارب  يرادـیب  باوخ و  نیب  هک ، مدوب  هدـش  گنم  جـیگ و  رایتخایب  دربن و  مباوخ  حبـص ، ياهیکیدزن  ات 
هظحل کی  يارب  منکب . مناوتیمن  ار  شفـصو  هک  دوب  زیگنالد  يردق  هب  شوخ  يوب  نآ  تسا . هدـش  نیگآرطع  وبـشوخ و  نادـنز  ياضف 
تکاپ يور  مدرک  هاگن  داد . متـسد  هب  مدوب  هتـشون  هک  ار  ياهمان  نامه  دوب و  ادج  هدیرب و  فتک  زا  هک  مدید  ار  ییینارون  دـنلب و  تسد 

یبرع نابز  اب  اهتقو  نآ  نم  تسا . هدش  هتشون  یبرع  طخ  هب  مدید  مدرک  زاب  ار  تکاپ  مدید . ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  دبنگ  ریوصت  همان ،
ردق دوب : هدش  هتـشون  مدـشیم . هجوتم  رتهب  مدـناوخیم و  رتتحار  مه  یـسراف  زا  ار  ابیز  ترابع  نآ  باوخ ، ملاع  رد  یلو  مدوبن ، انـشآ 

و دش ؛ یهاوخ  دازآ  دسرب  رخآ  هب  هام  نیا  هکنیا  زا  لبق  ماهداد . ار  تیدازآ  روتسد  دیـسر ، تتیاکـش  نادب ! ار  هانگ  نودب  ندیـشک  نادنز 
هـشیش ود  هدرک و  نهپ  ياهداجـس  هک  مدید  ار  مردـپ  مدرک ، هاگن  دوب  هدرک  هراشا  هک  فرط  نآ  هب  دـیوگیم ؟ هچ  نیبب  تردـپ ، مه  نیا 

: متفگ مردـپ  هب  وگب ! ناذا  وشاپ ، تفگ : نم  هب  تسا . اهنآ  طسو  رد  زین  البرک  رهم  کی  تسا و  هتـشاذگ  هداجـس  فرط  ود  رد  شاـپرطع 
نم ياهدرک . تیاکـش  وا  هب  هک  یـسک  نآ  تسا ؛ ترـضح  روتـسد  تفگ : مردپ  مرادن . مه  یبوخ  يادص  ماهدوبن و  نذؤم  تقو  چیه  نم 

مدوخ هک  دوب  هدش  ابیز  دنلب و  يردق  هب  میادص  مدرک . نتفگ  ناذا  هب  عورـش  دشابن  بوخ  میادص  مدیـسرتیم  هک  یلاح  رد  مدش و  دـنلب 
يهدیپس هزات  مدید  مدیرپ . باوخ  زا  مدوخ  يادص  نینط  زا  هک  حالفلا ،» یلع  یح   » يهلمج هب  مدیسر  ات  مدوب . هدش  مدوخ  يادص  قشاع 

تعاس زور ، نامه  مالک : صخلم  تسا . دنلب  دوب ، نادنز  کیدزن  هک  هلودلادامع ، دجسم  يهتسدلگ  زا  حبص  ناذا  يادص  هدیمد و  حبص 
هدش و هتخانـش  مه  یلـصا  لتاق  هدش و  ضقن  تاهدنورپ  تفگ : دوب و  لاحـشوخ  یلیخ  دمآ و  متاقالم  هب  مردپ  دـندز . میادـص  حبـص ،  9

نومـضم هک  دـندرک  نم  زا  لاؤس  ات  دـنچ  دـندرب و  هاگداد  هب  ارم  هک  دوب  هام  نامه  مهن  تسیب و  زور  تسرد  و  تسا ، هدـیدرگ  ریگتـسد 
رـسفا هب  ار  یناتـسداد  مکح  میتشگرب . نادـنز  هب  نیرومأم  اب  هدرک و  رداص  ارم  تئارب  مکح  مه  دـعب  یتعاـس  تسین و  مداـی  تسرد  اـهنآ 

هک دنتـسنادیم  نوچ  دندوب ، هدش  جاو  جاه و  بجعت  زا  همه  و  مدمآ ، نوریب  مدرک و  یظفاحادخ  مینادنز  ناتـسود  زا  نم  دنداد و  نادنز 
هحفص 365] !! ] ماهدش دازآ  الاح  مدوب و  مادعا  هب  موکحم  نم 

لضفلاوبا مان  هب  نادابآ  رد  هناخاقس  برد  يراکالط 

، قباـس میژر  رمع  رخآ  ياـهلاس  رد  دـناهدروآ : شیوخ  ياـهتشاددای  رد  یناـحور  رخف  یـسوم  خیـش  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
يهدروخ بیرف  ياضعا  زا  ییاههمان  هاگهگ  مدشیم و  توعد  ینارنخس  يارب  نادابآ ، میقم  ياهیناهفصا  يهینیسح  يوس  زا  ابلاغ  صلخم 

هب فـظوم  ار  دوـخ  اـهنآ ، بلاـغ  رد  مالـسا  هب  جردـنم  ياـهداریا  ظاـحل  هب  هک  دیـسریم  یجراـخ  ياهتردـق  هـب  هتـسباو  ياـهکهورگ 
يهناخاقـس برد  يراکالط  فرـص  لوپ ، همه  نآ  ارچ  دوب : هدیـسرپ  هدنـسیون  اهنآ ، زا  یکی  رد  متـسنادیم . لاکـشا  عفر  ییوگخـساپ و 

صوصخ نیا  رد  هینیـسح  يانما  تئیه  اـب  تسا  رتهب  متفگ : هعماـج ، ناتـسدیهت  ارقف و  روآتقر  عضو  هب  هجوت  اـب  تسا ...؟ هدـش  هینیـسح 
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هدـیرخ و ار  برد  نیا  هک  یـسک  اب  تسا  رتهب  دـنداد : خـساپ  نانآ  دنتـشاد . روضح  سلجم  نامه  رد  اهنآ  زا  ياـتود  یکی  دوش . تبحص 
زا یکی  رد  نم  داد : خساپ  تفرگ . رارق  لاؤس  دروم  هیلاراشم  یتقو  دوب . سلجم  رد  مه  مادقا  نآ  یناب  اقافتا  دینک ! تبحـص  تسا ، هدروآ 

یلاح رد  نیا  و  تسا ، هدـیکرت  ولج  کیتسال  لیبموتا ، دایز  تعرـس  رثا  رب  هک  مدـش  هجوتم  هرابکی  نادابآ ، هب  تشگزاب  ماگنه  هب  اـهرفس 
میهاوخ ارثکا  متـسنادیم  دش و  جراخ  نم  لرتنک  زا  نیـشام  دـندوب . هتـسشن  يراوس  نامه  رد  نم  اب  ماهداوناخ  دارفا  يهمه  ابیرقت  هک  دوب 

رطخ زا  ار  ام  هاوخب  قلطم  رداق  زا  لضفلاابا ، ای  تشذگ : مبلق  زا  هلمج  نیا  دوب ، هدرک  ندـیتلغ  هب  عورـش  يراوس  هک  یلاح  نامه  رد  درم .
هک دـمآرد  یتروص  هب  دـیتلغ و  راب  نیدـنچ  نیـشام  منکیم . يراکالط  ار  اهیناهفـصا  يهینیـسح  يهناخاقـس  برد  مه  نم  دـنک ، ظفح 

یـشارخ مه  نآ  نانیـشنرس  زا  رفن  کی  یتح  اما  مدرک ؛ شیاهر  اج  نامه  اذـل  مربب و  ناداـبآ  هب  نکمم ، لـیاسو  اـب  ار ، نآ  مدـشن  رـضاح 
ضحم هب  مه  نم  اذل  دشن !؟ يروط  سک  چـیه  لیبموتا ، نتفر  نیب  زا  ندـیتلغ و  همه  نآ  زا  دـعب  هک  دـش  هچ  دـنتفگیم : همه  تشادـنرب .
لباقان زیچ  نیا  مدرک و  عورش  ار  مدوخ  رذن  هب  لمع  حرط  هناخاقس ، برد  داعبا  يهزادنا  نتفرگ  اب  مدمآ و  هینیسح  هب  نادابآ ، هب  ندیـسر 

هحفص 366] . ] مدرک هناخاقس  نیا  میدقت  ار 

تفرگیم ار  امش  ضیرم  غارس  ییاقآ 

هب یتـسین  زا  ار  اـم  هک  ار  يدـنوادخ  نارکیب  ساپـس  دناهتـشون : نینچ  ياهموقرم  یط  مق ، شرورپ  شزومآ و  ملعم  یئاربـت ، داوـج  ياـقآ 
هک ار  یبلاطم  مشابیم . مق  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  ملعم  یئاربت ، داوج  نانم ، دزیا  هاگشیپ  هب  ریـصقت  اپارـس  يهدنب  نیا  دروآ . یتسه 

، البرک يارحـص  رادمچرپ  گرزب  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهزجعم  دروم  رد  درذگیم  زیزع  ناگدنناوخ  رظن  زا  ریز  رد 
تاظحل نیرتدـب  رد  ار  مالـسا  نید  لاهن  شریظنیب  تعاجـش  یگنادرم و  اب  اریز  تسا ، یهلا  گرزب  ناگدـنب  زا  یکی  وا  نوچ  دـشابیم ،

دش روبجم  هک  درک  ادیپ  هنانز  یتحاران  کی  یـسمش  لاس 1370  هام  رهم  رد  بناج  نیا  مناخ  رظن : دروم  بلطم  اما  دومن . يراـیبآ  خـیرات 
يو ندمآ  زا  يزور  دنچ  یلو  دمآ ، لزنم  هب  ناتسرامیب  رد  تماقا  زور  دنچ  زا  سپ  دش و  ماجنا  یبوخ  هب  لمع  دهد . ماجنا  یحارج  لمع 
ياپ رد  نوخ  دنتفگ : ناشیا  میدرب ، شحارج  رتکد  دزن  ار  وا  هلصافالب  تسا . هدش  هایس  میاپ  دز  دایرف  هبترم  کی  هک  دوب  هتشذگن  لزنم  هب 

اب ناـشیا ، میدرب و  بلق  رتـکد  دزن  ار  وا  اروف  دـیناسرب . بلق  کـشزپ  کـی  هب  ار  وا  رتعیرـس  هچ  ره  تسا ، كاـنرطخ  هدـش و  هتخل  ناـشیا 
يرتـسب زا  سپ  دوب . بش  تعاس 10  دومن . يرتسب  وی » یـس ، یـس ،  » شخب مق ، یتشهب  دیهـش  ناتـسرامیب  رد  ار  هدربمان  یکـشزپ ، تیروف 

دوخ اب  مدرک و  ادیپ  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هب  یلسوت  لد  رد  دننکیم . هیرگ  دنتحاران و  یلیخ  اههچب  مدید  مدمآ ، لزنم  هب  هدنب  ندش ،
بـش ریطخ ) يهعرزم  يوک  زنطن ، رد  نامدوخ  لـحم  رد   ) مالـسلاهیلع ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  تئیه  رد  هدـنیآ ، مرحم  رد  هک  متفگ 
هدید باوخ  ناگتـسب ، زا  یکی  دنتفگ : دندز و  گنز  زنطن  زا  مدـید  هک  دوب  هتـشذگن  رارق  نیا  زا  يزور  دـنچ  زونه  مهدیم . ماش  اعوسات 
يزور دنچ  زا  دعب  هصالخ  دنزب . رـس  وا  هب  دورب و  هک  تساوخیم  سردآ  تفرگیم و  ار  امـش  ضیرم  غارـس  ییاقآ  باوخ ، رد  هک  تسا 

لاس 1371. مرحم  متـشه  زور  مرحم  ینعی  دیـسر ، ام  يهدعو  زور  ات  دشیم  لصاح  يدوبهب  زور  هب  زور  دومن و  صخرم  ار  ضیرم  رتکد 
دمآ و تحاران  ياهیحور  هحفص 367 ]  ] اب یکی  میدوب ، اذغ  نتخپ  لوغشم  یتقو  رهظ ، زا  دعب   4 تعاس 5 /  رد  میدش . ماش  يهیهت  لوغشم 

نارکون زا  یکی  مدوخ  نم  نوچ  اما  تسا ، تسرد  مدید  مدمآ ، لزنم  هب  همیـسارس  نم  تسا . هتفرگ  یبیجع  درد  شیاپ  امـش  مناخ  تفگ :
هب دتفیب . قافتا  تیارب  ییوگیم  تئیه  رد  یهاگ  دوخ  هک  ار  یبلاطم  نآ  زا  یکی  دـهاوخیم  زورما  متفگ  دوخ  شیپ  متـسه ، هداوناخ  نیا 

يادخ هب  هار  نیب  رد  تئیه ، هاگیاج  هب  نتـشگرب  عقوم  رد  منک . هدامآ  ار  اذغ  يهیقب  ات  موریم  نم  دیـشابن ، تحاران  امـش  متفگ : مرـسمه 
هار رد  دشاب . رطخ  رد  ناشیا  نم و  يوربآ  يراذگن  هک  مهدیم  تمـسق  البرک  يارحـص  رادـمچرپ  گرزب  هب  ایادـخ ، مدرک : ضرع  اناوت 

هتفگ ار  برغم  ناذا  متشگرب . لزنم  هب  اددجم  اذغ ، يهیهت  راک و  مامتا  زا  سپ  مدیـسر . اذغ  ياهگید  ياپ  هب  ات  متـشاد ، ار  اههمزمز  نیا 
تیئه هب  زین  مدوخ  دش و  بوخ  ملاح  هللادمحلا  دیشاب ، لوغشم  دیورب  امش  تفگ : تسا . لاحـشوخ  نادنخ و  رایـسب  مرـسمه  مدید  دندوب ،
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هنوگ چیه  رگید  هتفرگ و  افـش  ناشیا  ياپ  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  يهزجعم  اب  دعب ، هب  زور  نآ  زا  هک  میوگیم  ساپـس  ار  ادخ  میآیم .
. درادن یتحاران 

مدید دوخ  مشچ  هب  نم  ار  مشاهینب  هام  يهزجعم 

انیع هلحرم  نیا  رد  دوب و  بلاج  رایسب  داتفا ، قافتا  میارب  لاس 1372  هام  نیدرورف  زور 11  رد  هک  مود ، بلطم  اما  دناهدوزفا : یئاربت  ياقآ 
ياـضعا يهمه  میتـشگرب . مق  هب  ترفاـسم ، زا  روـبزم  رهظ  زا  دـعب  تعاس 5  رد  مدـید . دوخ  مشچ  اـب  ار  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  يهزجعم 

اهنآ میتفر . ملایع  ردـپ  لزنم  هب  اذـل  تسا و  هتـسب  رد  میدـید  میدیـسر ، لزنم  برد  هب  یتقو  دـندوب . نم  هارمه  مگرزب ، رـسپ  زج  هداوناخ ،
لزنم هب  دوز  هک  دـش  ماهلا  مبلق  هب  هبترم  کی  ماش ، فرـص  زا  دـعب  اما  میدرک . لوبق  مه  اـم  دـینامب و  اـجنیا  دـیاب  ار  ماـش  دـندرک  رارـصا 

نامتخاس لخاد  برد  مدید  مدرک ، زاب  ار  طایح  برد  یتقو  لزنم . هب  میدـمآ  قافتا ، هب  هداوناخ ، هارمه  متـساخرب و  اج  زا  دـینک . هعجارم 
هدامآ زا  سپ  هصـالخ ، تسا . لزنم  لـخاد  دزد  هک  شاـب  اـههچب  بظاوم  متفگ : مرـسمه  هب  دـشابیم . نشور  اـهقرب  يهمه  تسا و  زاـب 

شکـشخ شیاج  رـس  دزد  مدید  هک  لضفلاابا ،»  » ای مدز  دایرف  ناهگان  دیرپ . نوریب  هب  لخاد  زا  دزد  مدید  هک  مدش  نامتخاس  دراو  ندش ،
هرقف هاجنپ  ام ، يهناخ  زا  تقرـس  زا  شیپ  ات  يو  دش  مولعم  ادعب  مداد . لیوحت  یهاگآ  هب  ار  وا  دـش و  هحفص 368 ]  ] میلست هلصافالب  دز و 

نیا دوب . مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  مان  تکرب  هب  یهلا و  فاطلا  زا  مه  نیا  هک  تسا ، هداتفین  ریگ  ام ، لزنم  رد  زج  اج  چیه  هتشاد و  يدزد 
تکرب هب  دـنوادخ  مـیراد ، هـچ  ره  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ـالوم  نایعیـش  اـم  دـننادب  زیزع  ناگدـنناوخ  هـک  متـشون  ار  ناـیرج  ود 

دادمتـسا نیموصعم  يهمئا  زا  میبلطب و  يرای  هب  ار  ادخ  روما  مامت  رد  هشیمه  دیاب  اذل  تسا و  هدومرف  اطع  ام  هب  تیالو  توبن و  يهداوناخ 
. مییوجب

مهاوخیم وت  زا  ار  مرسپ  يافش  لضفلاابا  ای 

یسمش لاس 1370  رد  دناهتـشاد : موقرم   72  / 11 خیرات 15 /  رد  ینارهت  اینیهلا  حـتفلاوبا  خیـش  ياقآ  بانج  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
هب ارم  هجوت  تشادـن  رفـس  نیا  اب  یبسانت  يرهاظ  عضو  رـس و  رظن  زا  هک  يرئاز  میدـش . فرـشم  مارحلا  هللاتیب  جـح  هب  ياهدـع  اب  يرجه 
 - عیقب يهمئا  ارهز و  يهمطاف  تبترم و  یمتخ  ترـضح  ترایز  زا  سپ  تسا ؟ هدـمآ  رفـس  نیا  هب  ارچ  متفگیم  دوخ  اب  درک . بلج  دوخ 

سنا مرجال  تسا ؛ هدش  نوگرگد  اقآ  نیا  مدید  عتمت ، يهرمع  ماجنا  همظعم و  يهکم  هب  ندیـسر  مارحا و  و  نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولص 
اب تفگ : وا  ددرگیم . ریرحت  الیذ  هک  درک  لقن  میارب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  زا  یتمارک  يو  میدرک . ادـیپ  مه  اب  يرتشیب 

بارخ ار  وا  نارسپ  یگدنز  رگیزاب  راگزور  یلو  تشاد ، یهفرم  یگدنز  دوب و  سیلفت  رد  هاشاضر  لوسنک  لارنژ  هدنب ، گرزبردپ  هکنیا 
ام یگدـنز  راوناخ ، راهچ  نیا  نایم  رد  میدرکیم . یگدـنز  ياهراجا  يهقاطا  راهچ  يهناخ  کی  رد  میومع  هس  اب  ام  هک  ياهنوگ  هب  درک ،

مامح رد  یتح  مورب . هار  متـسناوتیمن  مه  مدـق  کی  زگره  دـنبقتف ، نودـب  مدربیم و  ناوارف  جـنر  قتف  تلاـسک  زا  نم  دوب . رتدـب  همه  زا 
تحاران رایـسب  ارم  يهداوناخ  تلاسک ، نیا  اب  هارمه  يدام  رقف  مرادرب . مدق  زا  مدق  متـشادن  تردق  رگید  دندرکیم  زاب  ار  مدـنبقتف  یتقو 

رارق تمالم  دروم  یلوپیب  تلع  هب  یلو  مینک ، تکرح  ناـنآ  هارمه  میتساوخ  مه  اـم  دـندش ، ـالبرک  تراـیز  مزاـع  میاـهومع  دوب . هدرک 
لوپ هاوخب ؛ ادخ  زا  نم  يارب  تجاح  هس  رسپ ، تفگ : مردپ  تکرح ، ماگنه  هحفص 369 ] . ] دش هارمه  اهنآ  اب  دوب  روط  ره  مردام  میتفرگ .
رهطم مرح  هب  هیلع -  هللا  مالس  ءادهشلادیس -  ترایز  زا  سپ  میدیسر و  یلعم  يالبرک  هب  ناوارف  تامحز  اب  لاح ، ره  هب  نیشام . لزنم و  و 

لـضفلاابا ای  تفگ : نایرگ  مشچ  اب  درک و  زاـب  ارم  دـنبقتف  مرداـم  ادـتبا  رهطم ، مرح  برد  رد  میدـش . دراو  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح 
تکرح هب  رداق  مدید  بجعت  لامک  اب  مدش و  ریحتم  نم  مهاوخیم . وت  زا  ار  مرسپ  يافش  مدنبیمن و  ار  دنبقتف  نیا  رگید  نم  مالسلاهیلع ،
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رگید مدومن . نایب  ار  مردپ  تجاح  هس  متفرگ و  ار  حیرـض  ياههکبـش  کچوک  ياهتسد  اب  مدناسر و  حیرـض  رانک  هب  ار  مدوخ  متـسه .
هدـیرخ و نیـشام  مردـپ  مدـید  میتشگرب ، نارهت  هب  یتقو  میدـش . رختفم  بانج  نآ  هجوت  ناهارمه و  يرهمیب  هب  مه  البرک  رد  هک  دـنامب 

فارـشا لام  طقف  یگدـننار  يراوس و  نیـشام  لـبق ، لاـس  هاـجنپ  دودـح  تسا . هدرک  هیهت  هرقن  ياـهفرظ  هک  ياهنوگ  هب  هدـش ، رادـلوپ 
ماهداوناخ نم و  لاـح  لـماش  هک  دوب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  باـنج  تاـمارک  زا  نیا  دوب و  هدیـسر  نآ  هب  مردـپ  هک  دوب  تکلمم 

. تشگ

تفای تاجن  لسوت  اب 

يهزوح ماقمالاو  نیسردم  هتسجرب و  ياملع  زا  هریثک و  تافیلأت  بحاص  یـشیاشخب ، يولع  يدهم  دیـس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
اب لیطعت  زور  کی  رد  مدوب ، یمالسا  فراعم  ینید و  مولع  لیصحت  لوغشم  هک  یگلاس ، هدزناپ  ای  هدراهچ  دودح  دناهتـشون : مق ، يهیملع 

انـش دـنتفریم و  قیمع  دوگ و  ياـهاج  هب  ور  نیا  زا  دـندوب و  دـلب  انـش  مناتـسود  میتـفر . ياهناـخدور  هب  ینتبآ  يارب  ناتـسود  زا  یعمج 
ساسحا ناهگان  هک  مدوب ، دوخ  يوشتـسش  لوغـشم  دوب -  مک  بآ  قمع  هک  هناخدور -  رانک  رد  مدوبن  دنلب  انـش  نوچ  نم  اما  دندرکیم ،

دعب هظحل  دنچ  هک  مدیمهف  مدیدیم و  منامشچ  ربارب  رد  ار  گرم  مدشیم . هفخ  متشاد  تشذگ . مرس  زا  بآ  دش و  یلاخ  میاپ  ریز  مدرک 
، مشاـهینب رینم  رمق  داـی  هب  هبترمکی  هک  مدوـب  روهطوـغ  بآ  رد  ناـنچمه  منک . راـکچ  متـسنادیمن  درکیمن و  راـک  مرکف  درم . مهاوـخ 
هب موشیم ، قرغ  مراد  نم  لـضفلاوبا ، يا  مدرک : ضرع  مدـش و  لـسوتم  شترـضح  هب  مداـتفا . مالـسلاهیلع ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح 
زا نوچ  متـسیرگن و  فارطا  هب  متفرنورف . رگید  دـمآ و  نوریب  بآ  زا  مرـس  هک  مدرک  ساسحا  ماگنه  نیا  هحفص 370 ]  ] رد سرب ! مدایرف 

. مدرک هجوتم  دوخ  هب  ار  نانآ  ینعمیب  ياهادص  نابز و  تنکل  اب  ور  نیا  زا  منک . ادص  ار  مناتـسود  متـسناوتن  دوب ، هدـمآ  دـنب  منابز  سرت 
هوکشرپ تدالو  اب  فداصم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  تمارک  نیا  نتـشون  قافتا ، نسح  زا  دندروآ . نوریب  بآ  زا  ارم  دندمآ و  اهنآ 

ناـماما يـالاو  رداـم  ناـنمؤم و  ریما  رـسمه  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  لد  يهویم  نت و  يهراـپ  ناـهج ، ود  يوناـب  نیرترب 
. دوب مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  موصعم ،

دش هداد  افش  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  طسوت  نمزم  ناقری  ضرم 

، ریقح نیا  يهداوناـخ  . 1 دناهتـشاد : موقرم  ار  ریز  تمارک  هس  ياهمان  یط  ناهرب  یلع  دـمحم  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
هب اهراب  هک  يروط  هب  دندوب ، هدـش  التبم  نمزم  ناقری  ضرم  هب  مامت  هام  تفه  تدـم  یـسمش  لاس 1345  رد  یناهرب ، موصعم . هب  یمـسم 

رتشیب تدش  هب  وا  یـضیرم  تلاسک و  دشن و  لصاح  يدوبهب  میدومن  اوادم  هجلاعم و  ردقچ  ره  اما  میدرک . هعجارم  دیدج  میدـق و  يابطا 
رد ار  نآ  متـشون و  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  ياهضیرع  مضیرم ، رـسمه  عـالطا  نودـب  ریقح ، نیا  دوـخ  یبـش  هکنیا  اـت  تشگ .

يهچب ود  هک  نوچ  مدوب ، برطـضم  یلیخ  متـساوخ . ترـضح  نآ  زا  ار  وا  يافـش  متخادـنا و  ندـیرف  رد  لحم  يهدازماـما  بآ  يهمـشچ 
میافـش سرب و  مداد  هب  وت  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ای  تفگیم : ررکم  مه  هموقرم  يهضیرم  دوخ  لاح ، ره  هب  میتشاد . مه  لاسدرخ 
هـصالخ هجـض و  ای  هلان و  يادص  رگید  تسا و  هتفر  باوخ  هب  مدید  مدش ، رادـیب  زامن  ندـناوخ  يارب  هک  حبـص  زور  کی  هکنیا  ات  هدـب !

داتسرفیم تاولـص  ررکم  دش و  رادیب  هدربمان  يهضیرم  حبـص ، زامن  يادا  زا  سپ  دسریمن . شوگ  هب  وا  زا  لبق  ياهبش  دننامه  ییادص 
تمالـس اب  يرآ ، دوب . هدش  وحم  وا  مسج  زا  یلک  هب  ناقری  راثآ  داد . میافـش  هک  موشب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  نابرق  تفگیم : و 

افش هک  دش  روطچ  مدیسرپ : وا  زا  دروخ . لیم  لامک  اب  مه  ار  اذغ  دیدرگ و  اههچب  یتسرپرس  يرادهناخ و  روما  لوغـشم  دش و  دنلب  لماک 
ات سرب ، مداد  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ای  مدزیم  ادص  یپ  رد  یپ  بارطـضا ، هحفـص 371 ]  ] تیاهن اب  بشید  داد : باوج  یتفرگ ؟
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دوب و لیوط  ضیرع و  يرهن  هک  یبآ  هلجد . رانک  هب  دـشیم  یهتنم  هک  متـسه  عیـسو  ینابایب  رد  مدـید  باوخ ، ملاع  رد  درب . مباوخ  هکنآ 
هقبط ود  هک  دروخیم  مشچ  هب  یلاع  گرزب و  یلیخ  نامتخاس  کی  همه ، نیا  رب  نوزفا  دشیم و  هدـید  نآ  رانک  رد  مه  ییامرخ  ياهلخن 

هوکـشاب رـصق  نآ  يوس  هب  نایوگ ، لضفلاابا  اـی  رگیدـکی ، لاـبند  تیعمج  يداـیز  يهدـع  تشاد و  قاـطا  نیدـنچ  نآ  يهقبط  ره  دوب و 
میضیرم مه  ام  دنتفگ : نم  خساپ  رد  تسا ؟ یسک  هچ  زا  رـصق  نیا  دیوریم و  اجک  دیتسیک و  امـش  هک  مدرک  لاؤس  اهنآ  زا  نم  دنتفریم .

نآ دوخ  مه  نآلا  تسا . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهناخافـش  مه  هوکـشاب  رـصق  نیا  و  میراد ، يراـتفرگ  میدـنمتجاح و  و 
نآ فرط  هب  تیعمج  نآ  یپ  رد  مه  نم  میوشب . ترـضح  نآ  نماد  هب  تسد  میوریم  ام  و  دـناهدروآ ، فیرـشت  رـصق  نیمه  هب  ترـضح 
اقآ ایآ  متفگیم : دوخ  شیپ  متـشاد ، هک  یـضرم  تدـش  اب  لاـح و  هتـسخ  ریحتم و  مدیـسر ، هک  رـصق  ناویا  هب  مداـتفا . هار  هوکـشاب  رـصق 

، لضفلاابا راوگرزب ، ياقآ  ياو  الوم  يا  متفگیم : ررکم  زاب  و  الاب ؟ يهقبط  ای  دنراد  فیرـشت  نییاپ  يهقبط  نیا  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاابا 
ياهلپ رـس  يراب ، دـیتسه . ترامع  نیا  ياهقاطا  زا  کی  مادـک  رد  منادیمن  هک  نم  دـییامرفب . نم  بناج  هب  مه  یهجوت  یهاـگن و  کـی 

: دومرف دش و  مخ  الاب  يهقبط  ياههدرن  رـس  زا  زبس ، يهمامع  ياراد  ینارون و  ممعم و  ياقآ  کی  مود  يهقبط  ناویا  زا  مدید  هک  متـسشن ،
میایب ات  شاب  وا  تمدـخ  تسه ، اجنآ  مه  يراوگرزب  مناخ  کی  ورب ، تسار  تسد  لوا  قاطا  هب  الاب و  اـههلپ  زا  اـیب  ملـضفلاابا ، مدوخ  نم 
مدـید متـشگ . دوب  هدومرف  هک  لوا  قاطا  نامه  لخاد  مدـش و  مود  يهقبط  دراو  هتفر  ـالاب  اـههلپ  زا  نم  مهاوخب . ادـخ  زا  مه  ار  وت  ياـفش 

: مدرک ضرع  متسشن و  مدرک و  مالـس  مناخ  نآ  هب  نیـشنب . قاطا ، لخاد  ایب  دومرف : نم  هب  تسا . هتـسشن  اجنآ  رد  ینارون  هللجم و  یمناخ 
وا هب  راتفرگ  ضیرم و  مدرم  هک  سب  زا  ماهدیدن ، ار  مرسپ  تسا  زور  دنچ  ملضفلاابا . ردام  نینبلاما  نم  دندومرف : دیتسیک ؟ امـش  یبیب ، يا 
نآ مدید  هک  تشذگن  يزیچ  دهدیم . افش  ادخ  نذا  هب  مه  ار  وت  دیآیم و  سابع  مرسپ  الاح  نیمه  روخم ، هصغ  مه  وت  دننکیم . هعجارم 

نارگن ردام ، دـندومرف : دـندرک و  مالـس  ناشردام  هب  دـندروآ و  فیرـشت  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ینعی  راوگرزب ، ياـقآ 
نم دنوشیم ، لسوتم  ادخ  يهناخ  رد  نم  هب  دنراتفرگ و  نامنایعیـش  سب  زا  ماهدـماین ، امـش  دزن  تسا  هحفص 372 ]  ] زور دنچ  هک  دیـشابن 

نسح و ماما  مناردارب  مالـسلااهیلع و  ارهز  يهمطاف  مردام  مالـسلاهیلع و  یلع  مردپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  مدـج  زا  مه 
نادنمتجاح ناراتفرگ و  تاجن  اهضیرم و  يافش  يارب  دنروآیم و  فیرشت  منکیم  توعد  ددعتم  تاسلج  رد  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما 

دوشیم و عفر  اهنآ  ياهيراتفرگ  و  دـنکیم ، تباجا  هداوناخ  ام  هب  نیلـسوتم  قح  رد  ار  اـم  ياـهاعد  مه  لاـعتم  دـنوادخ  مینکیم و  اـعد 
يهسلج رد  دش ) ضرع  هک  ياهضیرم  هب  ینعی   ) مناخ يا  مه  امش  يارب  دومرف : درک و  نم  هب  ور  سپـس  دیامرفیم . اطع  افـش  ار  اهضیرم 

مالسلاهیلع نینبلاما  نم  دومرف : هک  راوگرزب ، مناخ  نآ  هک  مدید  زین  دیشابن ! نارگن  دومرف ، اطع  افش  مه  امـش  هب  دنوادخ  دش و  اعد  زورما 
تکرب هب  دنوادخ  هلب ، دومرفیم : درکیم و  یلاحشوخ  راهظا  شدنزرف  اب  تاقالم  زا  دیدرگیم و  ترضح  نآ  رود  هب  هناورپ  لثم  متـسه ،

باوخ زا  نم  دـندش و  وحم  مرظن  زا  لاح  نامه  رد  و  دـهدیم ؛ افـش  دـنوشیم  لسوتم  وا  هب  تین  صولخ  اب  هک  ار  اهـضیرم  يهمه  مرـسپ 
. مدید هتفای  افش  ملاس و  ار  دوخ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  تایانع  تاکرب و  هب  مدش ، رادیب 

لضفلاوبا ترضح  رذن 

نآ رد  هک  تاسلج  نیا  زا  یکی  متفریم . ربنم  نارهت  رد  دوب ، مرحم  مایا  اـب  فداـصم  هک  یـسمش ، يرجه  دادرخ 1342  رد  ریقح  نـیا  . 2
دوب دمحم  مان  هب  یـصخش  روبزم ، تئیه  ياهنادرگراک  اضعا و  نایم  رد  دشیم . متخ  تعاس 12  رد  زاغآ و  تعاس 10  زا  متفریم ، ربنم 

يهقالع دوب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  قشاع  یلیخ  دوب ، نارهت  میقم  ندـیرف و  لها  هک  يو  تسا ، هتفر  مرطاخ  زا  وا  یگداوناـخ  ماـن  هک 
يارب هک  ار  یتاروذن  لحم ، نآ  میقم  يهعیش  نز  درم و  رتشیب  تشاد . مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يارب  يرادازع  يهماقا  هب  يدایز 
یکی رد  هک  درکیم  لقن  روکذم  یصخش  دندادیم . لیوحت  دوب ، نانآ  دامتعا  دروم  هک  ومه ، هب  دنتشاد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يرادازع 

اعوسات و مایا  ار  نآ  تشاد و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  رذن  هلاس  ود  رن  دنفـسوگ  کی  هلاس  همه  هک  دوب  یـصخش  ندیرف ، يارق  زا 
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هلمح هیرق  نآ  ياهدنفـسوگ  يهلگ  هـب  هنـسرگ  ياـهگرگ  اـهلاس ، زا  یکی  رد  دوـمنیم . ماـعطا  ار  رادازع  مدرم  هدرک و  حـبذ  اروشاـع 
زا دریگب . ار  اهگرگ  يولج  دـناوتیمن  ناپوچ  دـنربیم و  هحفـص 373 ]  ] دوخ اب  مه  ار  ات  دنچ  دنردیم و  ار  دنفـسوگ  دنچ  دـننکیم و 
نآ زا  هام  زا 4  سپ  درذگیم و  نامز  تسا . هدوب  يو  يرذـن  يهلاس  چوق 2  نامه  زین  یکی  دندوب  هدرب  اهگرگ  هک  ییاهدنفـسوگ  هلمج 

، روکذم رذن  دنفـسوگ  دننیبیم  اتـسور  یلاها  مرحم ، متـشه  زور  بورغ  نامه  رد  یتفگـش  لامک  اب  دسریمارف . مارحلامرحم  هام  خـیرات ،
ادیپ زا  هکنیا  اب  دوشیم ! نادنفسوگ  هاگیاج  لخاد  دیآیم و  دوخ  بحاص  يهناخ  برد  هب  نابایب  تمس  زا  باتش  اب  ملاس ، هبرف و  قاچ و 

دندرک و حبذ  ار  دنفسوگ  اعوسات  بش  نامه  ماجنارـس ، دندوب ! هتفرگن  هجیتن  دندوب  هتـشگ  مه  ردقچ  ره  هدش و  سویأم  ناویح  نآ  ندش 
. دندرک لمع  ناشرذن  هب 

دناهدروآ فیرشت  اهامش  ندید  هب  لضفلاوبا  ترضح 

کی قافتا  هب  مرحم  يههد  زا  دعب  دوب ، ناموت  هدزناپ  غلبم  هسدـقم  تابتع  هب  رفـس  زاوج  هک  یـسمش ، ای 37  لاـس 1336  رد  ریقح ، نیا  . 3
فرـشم ارماس ) نیمظاک و  البرک ،  ) هسدـقم باتعا  ریاـس  فرـشا و  فجن  هب  اـجنآ  زا  هلح و  هب  یبآ  روتوم  اـب  رهـشمرخ  قیرط  زا  رئاز  رفن 

لـضفلاابا ترـضح  ای  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  زا  سپ  میدـنام و  یلعم ، يالبرک  رد  اصوصخ  ترایز ، دـصق  هب  ار  یتدـم  میدـش .
دهاز هللاۀیآ  موحرم  زامن  هب  اذـکه  و  هارث -  باط  يزاریـش -  يدـهم  ازریمآ  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  تعامج  زامن  هب  مالـسلاهیلع ،

هعلاطم دوب  هیوبیـس  ياقآ  موحرم  فیلأت  هک  ار  یباتک  زور  کـی  میدـشیم . رـضاح  هیلع -  هللا  ۀـمحر  هیوبیـس -  یلعدـمحم  خیـش  ياـقآ 
الم مان  هب  زین  یناحور  رفن  کی  هک  دوب  هدـمآ  البرک  هب  ترایز  دـصق  هب  ناریا  زا  یناوراک  هک : دـناهدومرف  موقرم  ناـشیا  مدـید  مدرکیم ،

البرک هب  هک  يزور  نامه  رد  هک ، درک  لقن  دوب ، تین  صولخ  ياراد  ءالو و  لـها  یلیخ  هک  ساـبع ، ـالم  درکیم . یهارمه  ار  نآ  ساـبع 
ییاقآ مدید  ایؤر  ملاع  رد  زور  نآ  بش  میتفر ، مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  میدش و  دراو 

مدید دنتسیک ؟ دنتسه  ینارون  ردق  نآ  دنیآیم و  همه  يولج  هک  اقآ  نیا  مدیـسرپ  دنروآیم . فیرـشت  ام  قاطا  هب  دنراد  تارفن  رکون و  اب 
، مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  رابرد  يهراک  همه  اقآ ، نیا  تفگ : دـندوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  زا  ایوگ  هک  شناـهارمه ، زا  یکی 
: مدرک ضرع  متفر و  ناشلابقتسا  هب  مدش و  دنلب  اج  زا  نم  دناهدروآ . فیرشت  اهامش  ندید  هب  هک  دنتـسه  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
!؟ دیـشکب تمحز  دـییایب و  ام  ندـید  هب  ناتمرتحم  ناهارمه  راوگرزب و  امـش  لثم  یتیـصخش  هک  هحفـص 374 ]  ] میراد یتیلباق  هچ  ام  اـقآ ،

نیـسح ماـما  مردارب  رما  هب  مردارب ، باحـصا  نیا  نـم و  دـیراد . مارتـحا  اـم  دزن  رد  یلیخ  دـیتسه و  اـم  نیبـحم  نایعیـش و  امـش  دـندومرف :
هب ار  یحایر  دـیزی  نب  رح  دـنوشب ، دراو  البرک  نیمزرـس  هب  دـنهاوخیم  هک  یخـسرف  راهچ  رـس  مییآیم و  نامراوز  ندـید  هب  مالـسلاهیلع 
هک مینک  ینادردق  یلیخ  دیاب  ام  متفگ : میاقفر  هب  مدش و  رادیب  باوخ  زا  قوش  يهیرگ  یلاحشوخ و  تدش  زا  نم  میتسرفیم . ناشلابقتسا 

ترایز صخـألاب  مالـسلاهیلع و  قارع  يهمئا  تراـیز  قیفوت  هژیو  هب  مالـسلاهیلع ، تیبلـها  یتسود  تیـالو و  تمعن  هک  یهلا  تاـیانع  زا 
مه ار  نامدوخ  ردق  تسا و  هدومرف  اطع  ام  هب  ار  مالسلاهیلع ، لضفلاابا  ترضح  شیافواب  دیشر و  ردارب  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  ترضح 

. مینادب

مهاوخیم وت  زا  ار  ماهچب  نم  لضفلاابا  ای 

تاـمارک زا  دروـم  ود  یتشادداـی  یط  مق ، يهیملع  يهزوـح  ياـناوت  بیطخ  یعرـش ، میرکلادـبع  خیـش  جاـح  نیملـسملاو ، مالـسالاۀجح 
مالـسالاۀجح موحرم  زا  ار  مالـسلاهیلع  جئاوحلا  باب  لضفلاابا  ترـضح  تمارک  نیا  . 1 دناهدرک : رکذ  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 

لقن ربنم  رس  رب  ناشاک  رد  ار  نآ  بناج  نیا  دوخ  هک  ینامز  مدینش و  صالخااب ، زوسرپ و  ظعاو  یتبرت ، ربکایلع  خیـش  جاح  نیملـسملاو 
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ناـشاک رد  دومرفیم : لـقن  یتبرت  موحرم  میتـشاد . روضح  مه  اـم  دـنتفگ  دـندرک و  دـییأت  دـندوب  عمتـسم  هک  نادرمریپ  زا  یـضعب  مدرک ،
نابایخ نآ  زا  اههچب  دش و  لیطعت  هقطنم  نآ  رد  یناتـسبد  دوب . هدشن  هدامآ  نابایخ  فک  زونه  دندوب و  هدرک  ثادـحا  ادـیدج  ار  ینابایخ 

ربخ دـنتفر و  دوقفم  نآ  لزنم  برد  رگید  ياههچب  دـش . نوفدـم  كاخ  ریز  اههچب  زا  یکی  تفرورف و  ياهطقن  ناهگان  دـندرکیم . روبع 
اب تخادنا و  دوب ، هدش  بصن  لزنم  برد  هک  لضفلاابا  تئیه  مچرپ  هب  یهاگن  هتفرورف ، نیمز  هب  شدـنزرف  هک  دینـش  ات  هچب  ردام  دـنداد .
نآ دوب  رارق  تسا و  دایز  مالسلاهیلع  یلـضفلاابا  تئیه  ناشاک  رهـش  رد   ) مهاوخیم وت  زا  ار  ماهچب  نم  لضفلاابا ، ای  تفگ : ياهتخوس  لد 

تدـم دـنتخادرپ ، وجتـسج  واک و  دـنک و  هب  هدرک و  هدامآ  ار  مزال  لیاسو  اـهرتگرزب  اـت  هحفـص 375 ] (. ] دـیایب اهنآ  لزنم  هب  تئیه  بش 
واک و دـنک و  یتدـم  زا  سپ  اما  دوب . دایز  دـشاب  هداد  ناج  راوآ  ریز  اـی  دـشاب  هداـتفا  یهاـچ  رد  هچب  هکنآ  لاـمتحا  دیـشک . لوط  يداـیز 
: تفگ دش ؟ هچ  دندیسرپ  يو  زا  دندروآ و  شنوریب  تسا ! هتسشن  ملاس  ياهلپ ) ریز  دننام   ) ياهرفح رد  نیمزریز  هچب  دندید  يرادربکاخ ،

هتفرگ ارم  تشحو  دوب و  کیرات  اضف  دوب . هتفر  مقلح  رد  رابغ  كاـخ و  نوچ  دوب ، لکـشم  میارب  ندیـشک  سفن  متفرورف ، نیمز  رد  یتقو 
: دـنتفگ نم  هب  دوب  هتخادـنا  شود  يور  هک  یـسابل  اب  ینارون  ییاقآ  دـندش ؛ رهاظ  مرظن  رد  یمناـخ  اـقآ و  ناـهگان  مدرمیم . متـشاد  دوب ؛
زا اقآ  ماهنشت . رایسب  متفگ : یهاوخیمن ؟ يزیچ  دندیسرپ : نینچمه  دنروایب . نوریب  ار  وت  تردام  ردپ و  ات  میتسه  وت  دزن  ام  سرتن ، مرـسپ ،

مارآ مبلق  دش ، عفر  میگنشت  تسا .) هدنسیون  زا  دیدرت   ) دش فرطرب  میگنشت  دیـشک و  يزیچ  مبل  هب  ای  داد  بآ  نم  هب  دنتـساوخ  مناخ  نآ 
نم دناهدوزفا : همتاخ  رد  یعرش  بانج  دادن ؟ بآ  نم  هب  شدوخ  اقآ  ارچ  مدرک  رکف  دوخ  اب  دش . دازآ  مسفن  دش ، فرطرب  مسرت  تفرگ ،
ماما هار  رد  ار  میاهتسد  نم  ناجرسپ ! دنتفگیم : دبال  دندادیم ؟ شباوج  هچ  اقآ  دیسرپیم ، ار  بلطم  نیمه  اقآ  زا  رسپ  نیا  رگا  میوگیم 

. ماهداد مالسلاهیلع  نیسح 

تسا رگید  سک  هدنهد  افش  میاهلیسو ، همه  ام 

لقن میارب  دـشابیم  قوثو  دروم  نیدـتم و  دارفا  زا  هک  مق  نادرمراهچ  نابایخ  نکاس  یناوضر ) ياـقآ  داـماد   ) ینیدـلاجات لـیلخ  ياـقآ  . 2
رد بش  هس  هدـش و  میخو  شلاح  دـید ، هک  ياهبرـض  رثا  رد  داتفا و  نیمزریز  هب  ریگرون  يالاب  زا  هک  هلاـس  دودح 4  متشاد  يرتخد  درک :

يرتـسب یلعوب  ناتـسرامیب  رد  هدرب و  نارهت  هب  ار  وا  دـیربب . نارهت  هب  ار  يو  دـیاب  دـنتفگ : ناکـشزپ  دـیدرگ . يرتـسب  ییوـکن  ناتـسرامیب 
اما تسکـش ، ملد  دراد ! قرف  نید  ملع و  تفگ : وا  امـش . مود  ادخ ؛ لوا  رتکد ، ياقآ  متفگ : مدرک و  سامتلا  شخب  سیئر  هب  نم  میدرک .
هب يدیما  رگید  هک  دش  دب  شلاح  ردـق  نآ  بش ، کی  تشذـگ . زور  دـنچ  تشاد . ریغتم  یتلاح  رتخد  مدوب . یبیغ  تایانع  هب  لسوتم  نم 
رد مدمآ . لزنم  هب  نم  هدنام و  وا  رـس  يالاب  شردام  دعب  مدوب و  ناتـسرامیب  رد  بش  تعاس 10  هحفـص 376 ]  ] ات نم  تفریمن . يدوبهب 

: متفگ مداتفا و  هیرگ  هب  داتفا ، يو  هب  مهاگن  دوب . مالـسلاهیلع  لضفلاابا  رتسوپ  کـی  قاـطا ، راـنک  مدـناوخ . زاـمن  تعکر  ود  اـهنت  یقاـطا 
، مدرکیم عرـضت  متخیریم و  کشا  هک  روط  نیمه  ددرگرب . نم  هب  ماهچب  دیهاوخب  ادخ  زا  دینک ، يراک  دـیجئاوحلا ، باب  امـش  ناجاقآ ،

کیدزن دوشیم . کـیدزن  نم  هب  رود  زا  يرون  ماهتـسشن و  ياهپت  يور  مدـید  باوخ  رد  متفر . باوخ  هب  هک  دوب  بش  عـقوم  هچ  منادیمن 
دنلب تفگ : هدیباوخ . ناتسرامیب  رد  تسا و  ضیرم  ماهچب  متفگ : ياهتـسشن ؟ اجنیا  ارچ  تفگ : دیـسر ، هک  نم  هب  دوب . يراوس  بسا  دمآ ؛

هظحل دنچ  زا  سپ  تفر . و  موریم ، میآیم و  ناریا  هب  هیکرت  زا  دنتفگ : دییآیم ؟ اجک  زا  امـش  متفگ : تسا ! هدش  بوخ  تاهچب  ورب ، وش 
بوخ هب  يدیما  رگید  تسا ، میخو  شلاح  یلیخ  ماهچب  اقآ  متفگ : هدش . بوخ  تاهچب  ورب  ياهتـسشن ؟ اجنیا  زونه  ارچ  تفگ : تشگرب و 
حبـص کیدزن  تفرگ . ماهیرگ  مدش . رادیب  باوخ  زا  نم  تفر و  دش و  رون  راوس  زاب  هدـش . بوخ  تاهچب  ورب  تفگ : زاب  تسین . شندـش 

. تسا هدش  رتهب  شلاح  حبص  ياهیکیدزن  زا  تفگ : مدیسرپ ، ار  هچب  لاح  ممناخ  زا  مدمآ . ناتسرامیب  هب  مدناوخ و  زامن  مدرک ، ربص  دوب .
مدیمهف دینزیم . هنیس  مق  رد  ياهینیسح  رد  امش  مدید ، باوخ  نم  تفگ : نینچمه  مرـسمه  مهاوخیم . بآ  رینپ و  نان و  ماهنـسرگ ، هتفگ 

. دوبن يربخ  یلبق  ياهیتحاران  تاعیاض و  زا  دوب و  بوخ  همه  باوج  دنداد . يرادربسکع  شیامزآ و  روتسد  اهرتکد  تسا . هدش  یتیانع 
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افـش هک  سک  نآ  میاهلیـسو ، همه  ام  دنتفگ : دنداتفا و  هیرگ  هب  همه  متفگ ، ار  ارجام  هدش !؟ بوخ  تاهچب  هک  يدرک  هچ  دـنتفگ  اهرتکد 
. تفرگ لماک  يافش  ماهچب  تسا . رگید  سک  دهدیم 

تفای تاجن  ياچ  هب  دایتعا  زا  يزاقفق  كرت 

موحرم ناشردپ ، لاح  حرش  نمض  رد  لاس 1406 ق ) یفوتم 24 ج 2   - ) هیلع هللا  ناوضر  يرئاح -  یـضترم  خیـش  جاح  هللاتیآ  موحرم 
یصخش هحفـص 377 ] : ] دومرفیم هک  دناهدرک  لقن  ناشیا  لوق  زا  لاس 1355 ق ) یفوتم  ، ) يرئاح میرکلادبع  خیـش  جاح  یمظعلا  هللاۀیآ 
يازریم يهناخ  رد  هدمآ و  ارماس  هب  زاقفق  رد  يدتهم  هللادیبع  خیـش  ملظ  تلع  هب  هک  يو ، دوب . يزاریـش  يازریم  نامهیم  زاقفق  فارـشا  زا 

لزنم تفریم  راطفا  ماگنه  درکیمن ! عابشا  ار  وا  ازریم ، لزنم  يهناخیاچ  هک  يدح  هب  دروخیم ، ياچ  یلیخ  دوب ، نامهم  گرزب  يزاریش 
زور کی  دوب . هدامآ  ياچ  ماج  دـنچ  اجنآ  رد  و  دوب ، ازریم  موحرم  يهجوزلاوخا  هک  يزاریـش  يازریم  يومعرـسپ  لیعامـسا ، ازریم  جاـح 
یتح دندوب . هتفر  نوریب  لزنم  زا  یگمه  هدش و  لفاغ  يو  زا  اهنآ  دوریم . لیعامـسا  ازریم  جاح  لزنم  هب  رکذلا  قوف  كرت  بورغ ، ماگنه 

یـشوهیب هوشغ و  تلاح  راچد  هزور ، نابز  ناتـسبات و  مرگ  ياوه  رد  شنم ، ناـیعا  كرت  يزاـقفق  صخـش  دـندوبن . لزنم  رد  زین  اـهرکون 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  يو  دـنکیم  كرد  ملاـع  ناـمه  رد  هک  دـنیبیم  ار  يراوس  یـشوهیب ، هوشغ و  تلاـح  ناـمه  رد  دوـشیم و 

يارب رگید  نآ  زا  سپ  و  دـیآیم ، شوه  هب  دـماشآیم و  دریگیم و  ار  نآ  وا  دـهدیم ، یماـج  روبزم  كرت  هب  ناـشیا  تسا . مالـسلاهیلع 
لزنم ياچ  هک  مدوب  هدید  نایرج ، نیا  زا  لبق  نم  دیوگیم : يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  هللاتیآ  موحرم  دوشیم ! ریـس  ياچ  زا  هشیمه 

[ . 306 . ] دزیمن بل  ياچ  هب  الصا  نآ  زا  دعب  یلو  درکیمن ، ار  ناشیا  فافک  يزاریش  يازریم 

سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  نماد  هب  زاین  تسد 

هراشا

ینیما نیـسحلادبع  خیـش  جاح  هللاتیآ  موحرم  دنمـشناد  لضاف و  دنزرف  ینیما ، يداهدمحم  خیـش  ياقآ  بانج  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
، ریدغلا فیرـش  باتک  بحاص  يرجه ) یـسمش  لاـس 1350  قباـطم  ق  لاس 1390 ه -  یناـثلاعیبر  هعمج 28  زور  یفوتم  « ) هرـس سدـق  »
رعاش و ناوناب  زا  لاس 1390 ه  هب  یفوتم  يدنه ، یجیوست  یلقدمحم  خیش  دنزرف  اقآ ، دمحا  جاح  رتخد  مگیب ، ارهز  وناب  دناهتـشاد : موقرم 
تامدـقم و نتفرگارف  زا  سپ  دـش و  دـلوتم  فرـشا  فجن  رد  يو  تسا  هدرکیم  صلخت  صلخم )  ) دوخ رعـش  رد  هدوب و  لـضاف  بیدا و 

یـسراف نابز  میلعت  هب  رومأم  روشک  نآ  گنهرف  شزومآ و  ترازو  فرط  زا  درک و  ترفاسم  دـنه  هب  لاس 1343 ه  هب  شردپ  دزن  تایبدا 
داد تسد  زا  ار  شیوخ  نادنزرف  هتشگ و  وربور  یتالکـشم  اب  اجنآ  رد  فسألاعم ، هحفص 378 ] . ] تخادرپ سیردت  هب  سرادم  رد  دش و 

مالـسلاهیلع لضفلاابا  ترـضح  مشاهینب  رمق  دوجو  هب  لسوتم  يور  نیا  زا  دـیدرگ . وا  بیـصن  ینوگاـنوگ  ياـهيرامیب  نآ  رب  هوـالع  و 
وا هب  يدـالوا  ادـخ  دوـشیم و  فرطرب  شیاـهیرامیب  زور  دـنچ  زا  سپ  رما ، نیا  یپ  رد  دز . ترـضح  نآ  نماد  هـب  زاـین  تـسد  دـیدرگ و 

مشاهینب رمق  ترضح  رـضحم  هب  ساپـس  ضرع  ناونع  هب  روبزم ، يهرعاش  دباییم . تاجن  اهيراتفرگ  تالکـشم و  لاگنچ  زا  دهدیم و 
فورعم روهشم و  يردق  هب  روبزم  يهدیصق  تسا . هدش  پاچ  يو  ناوید  رد  هک  دیارسیم  يو  تبیصم  كوس و  رد  ياهیثرم  مالـسلاهیلع 

. دوشیم هدناوخ  تاجاح  ندروآرب  اعد و  تباجتسا  روظنم  اج  همه  ناریا ، قارع و  رد  هک  دراد  رارق  تیبلها  ناتـسود  هجوت  دروم  هدوب و 
هب و  ددرگیم ، جرد  مومع  يهدافتسا  تهج  دوشیم ، هدناوخ  ینزهنیس  کبـس  هب  هک  اوقت ، تفع و  حالـص و  ریخ و  يوناب  نیا  يهدیـصق 

: دننکن شومارف  ار  نآ  شیوخ  ياهيراتفرگ  جئاوح و  رد  هک  دوشیم  هیصوت  ناگدنناوخ 
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لضفلاابا ترضح  يهحون 

ترـضح اکب  شنینوخ  کیل  يدـه  هاشنهـش  لاح  رب  تسیرگب  نامـسآ  ادـج  دـش  شکاـپ  تسد  ـالب  نادـیم  هب  نوچ  نادیهـش  هاـش  رواـی 
نآ يازع  ردـنا  یـضترم  البرک  نیمز  رد  التبم  بیرغ و  دـش  منیع  ود  ره  رون  تفگ  نادواـج  تشهب  رد  ناـغف  لد  زا  دیـشکرب  نییبنلامتخ 
نآ دیشکرب  ناغفا  داتفا ، نیز  نوچ ز  اسنلاریخ  رس  هب  دز  اخااو  گناب  ناغفا و  دنلب  دش  مه  نسح  زا  دیشکرب  لد  زا  هحیـص  دیـشر  مارآلد 
يا راظتنا  رد  دوب  ممـشچ  بل و  رب  هدیـسر  ناج  ادـتقم  ملاع  هب  يا  اپ  مداتفا ز  تسد  تسکـش  زا  مداد  هب  سر  مشحیب  هاـش  يوس  مرتحم 

وچ دش  بارطـضا  لامک  اب  بارتوب  زیزع  نآ  ثاغتـسم  ای  يهلان  ارم  دشاب  وزرآ  ادف  مزاس  دوخ  ناج  تیاپ  هب  رذگب  مرـس  رب  راگدرک  نیما 
دز تسد  نیـسح  میاقآ  ینعی  نیقفاخ  ریما  مشچ  رد  کیرات  ناهج  دش  هحفص 379 ]  ] اج ار ز  وا  تفر  شوه  البرک  راید  هاشنهش  عومـسم 

رونیب تسه  كاله  شغاد  زا  متـشگ  كاخ  هب  ناتلغ  دـش  هک  مشاهینب  هام  زا  فیح  اخا  ای  تقارف  زا  اتود  دـمآ  متماـق  اـتفگ  تشپ و  رب 
ناور نادیم  بناج  نیمی  رد  شراقفلاوذ  نید  عرش  راوسهـش  نآ  حانجلاوذ  راوس  دش  ادخ  يا  یهاوگ  وت  انیـسح  ممـشچ  زا  وحم  شلامج 

هار يهتـشک  نآ  رـس  رب  دمآ  هک  ات  فرط  ره  نازیرکـشا  فجن  هاش  يهدازهـش  وجتـسج  ردنا  دوب  اوه  ردنا  امه  نوچ  یتاله  رادج  ات  دش 
ات شهآ  تفر  اههدید  رب  دز  هسوب  وناز  يور  شداهن  رـس  نینزان  نآ  رـس  رب  نید  هاش  مغ  یملاع  اب  سرف  زا  هدایپ  دش  امنهر  ماما  نآ  ادـخ 
نم ارم  نک  يرای  زیخ و  ایحیب ؟ نانمشد  نیا  اب  وت  زا  دعب  منک  نوچ  ناوت  میوزاب  هب  يو  ناج  مارآ  ارم  يو  ناور و  حور  يا  شتفگ  امس 

هک سب  افو !؟ زا  ردارب  اب  ایح  هاش  يا  يرادتمرح  مسر  رخآ  دش  نوچ  كاچ  هنیس  دیهـش  يا  كاخ  يور  رب  ياهتفخ  شوخ  وت و ، نیلاب  هب 
کـشا ارورـس  نک  مک  هیرگ  ارم  ناـج  رب  نزم  شتآ  ناـهج ، ناـج  يا  شتفگ  دوشگرب  مه  زا  هدـید  دومنیم  يراز  ناـغفا و  مما  ناـطلس 

، نیکـسم صلخم )  ) ایربک لوسر  زو  اسنلاریخ  ترـضح  زا  نم  هدنمرـش  موشیم  رـضتحم  نیا  رـس  رب  رـشب  رخف  يا  هدید  زا  نینچ  يرابیم 
البرک هاش  رهب  الع  بر  تتشاد  نارازگتمدخ  فص  رد  ار  هیرگ  زوس و  هآ و  ار  هحون  ناغف و  نک  سب  رگد 

دش هدنز  هدرم  كدوک 

مـشاهینب رمق  جـئاوحلا ، باب  تامارک  زا  تمارک  ود  يدرجورب  یئاـبطابط  ینـسح  دومحم  دیـس  ياـقآ  باـنج  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
« هرس سدق   » یئابطابط ینسح  نیدلاءایـض  دیـس  جاح  روفغم  موحرم  مردپ ، زا  . 1 دوشیم : رکشت  ناشیا  زا  هک  دناهدرک  رکذ  مالـسلاهیلع ،

یلع یلاوملا  یلوم  نوچمه  قارع  تاـکربتم  باـتعا  تراـیز  دـصق  هب  هک  یناوج ، نارود  رد  دـندومرف : ناـشیا  هک  مدینـش  هحفص 380 ] ]
مـشاهینب رمق  تراـیز  دـصق  هب  يزور  مدوـب ، هتفر  راـید  نآ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعیبا  ترـضح  نادیهـش  رـالاس  مالـسلاهیلع و 

اهزور نآ  رد  میوش . رهطم  مرح  دراو  میتساوخیم  هک  میدوب  درم  نز و  ياهدـع  اـم  میدـش . رهطم  نحـص  دراو  یعمج  هارمه  مالـسلاهیلع 
نآ قارع  رد  تشذگیم . مه  رانک  زا  كدنا  ياهلـصاف  اب  قرب  تخل  میـس  دـنچ  تشاد و  رارق  رهطم  نحـص  رانک  رد  قرب  روطق  ياهمیس 
هب ار  اهکدابداب  نیا  زا  ددع  ود  اهنآ  دندرکیم . يزاب  مه  اب  دنتـشاد و  كدابداب  يدادعت  برع  لفط  دنچ  دوب . هدمآ  كدابداب  هزات  اهزور 

ار دوخ  كدابداب  دوش و  مخ  هک  ماب  يالاب  دوریم  اههچب  زا  یکی  دوب . هدرک  ریگ  قرب  میـس  يور  اهنآ  ددـع  کـی  هک  دـندوب  هدرک  اوه 
یبارعا ینز  مدـید  دوـخ  مشچ  هب  دـندومرف : مردـپ  دوـشیم . کـشخ  اـجنآ  رد  هداـتفا و  تخل  ياهمیـس  نیا  يور  ماـب  يـالاب  زا  درادرب ،

حیرـض هب  دزیم و  داـیرف  دادیم و  تکرح  دـیدهت  تلاـح  هب  ار  ماـهبا  تشگنا  هکیلاـح  رد  دـیناسر و  ناویا  يولج  هب  ار  دوـخ  همیـسارس 
هار هب  شلابند  هب  مه  تیعمج  تشگرب و  شکدوک  يوس  هب  سپـس  تفگ . ینانخـس  دومنیم ، هراشا  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح 

ار كدوک  یـسک  هکنیا  لثم  هاگان  هک  دسرب ، دوب  قرب  ياهمیـس  يالاب  هک  شدنزرف  يهزانج  ریز  هب  ات  دوب  هلـصاف  مدق  هس  ود  زونه  داتفا .
هدادن لاجم  وا  هب  تیعمج  اما  دومن ، رارف  هب  عورـش  داتفا و  شردام  يولج  الاب  زا  نز  نآ  كدوک  دراذـگب ، نیمز  رب  ردام  يولج  درادرب و 
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. دندرب كربت  ناونع  هب  ار  اهنآ  دیدرگ و  هکت  هکت  كدوک  نیا  ياهسابل  مامت  یهاتوک  تدم  رد  دندروآ و  موجه  وا  رب  و 

درک رادیب  باوخ  زا  ارم  نارفاسم ، لضفلاابا  ای 

: تفگیم وا  مدینش . ياهدننار  زا  تسا ، قوف  تمارک  زا  بجعا  هک  ار  ینایرج  دوخ  یئابطابط ) ینـسح  دومحم  دیـس   ) روطـس نیا  مقار  . 2
عـضو درب . مباوخ  هاـگآدوخان  مدربیم ، ـالاب  ياهندرگ  زا  ار  سوبوتا  هک  یماـگنه  مدوب  لامـش  مزاـع  زاره  يهداـج  زا  هک  اهبـش  زا  یکی 
رایـسب يهرد  هندرگ ، يریزارـس  لباقم  تسرد  درکیم و  ادـیپ  بیـش  هداـج  هندرگ  يـالاب  رب  دوعـص  زا  دـعب  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  هداـج ،

هرد رد  الاو  دنک  پچ  هب  شدرگ  الماک  يریزارس  ياهتنا  رد  دشیم ، ریزارس  يدنلب  زا  هک  ياهیلقن  يهلیسو  دیاب  هک  تشاد  دوجو  يدوگ 
ات درک ، رادیب  باوخ  زا  ارم  نیرفاسم  هحفص 381 ] « ] لضفلاابا ای  ، » مدوب هتفر  باوخ  هب  هک  نم  تفگیم : روبزم  يهدننار  درکیم . طوقس 

مـسق يو  تشاذگ ! نیمز  رب  ملاس  هرد  نییاپ  درک و  دنلب  ار  سوبوتا  تفر و  سوبوتا  ریز  ایوگ  هک  مدید  ار  گرزب  یتسد  مدرک  زاب  مشچ 
مـشاهینب رمق  تاـیانع  زا  تاولـص  مالـس و  اـب  تیعمج ، دـندوب ! ملاـس  هرد  نییاـپ  نآ  رد  مه  سوبوتا  ياههشیـش  یتـح  هک  درکیم  داـی 
ناشدـصقم يوس  هب  اجنآ  زا  فلتخم  ياهنیـشام  اب  نیرفاسم  درکیم . رکـشت  ترـضح  زا  ینابز  اـب  کـی  ره  هدرک و  لابقتـسا  مالـسلاهیلع 

. میدروآ الاب  فلتخم  لیاسو  اب  ار  نیشام  زور  ود  زا  سپ  ام  دندرک و  تکرح 

تسا هدرک  لمع  بوخ  سابع  ترضح  تفگ : رتکد 

رد مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  دجـسم  هناـخباتک و  سـسؤم  یمیظعریم ، رفعج  دیـس  جاـح  ياـقآ  نیملـسملاو ، مالـسالاۀجح 
ناشیا دش . دهاوخ  ثحب  لصفم  هدش  دای  يهناخباتک  دجسم و  باب  رد  فیرش  باتک  نیا  مود  دلج  رد  هک  دنـشابیم  مق  دابآدنز  يهلحم 

لـضفلاوبا ترـضح  دجـسم  هب  یجورع ، نابرق  مان  هب  یـصخش ، يزور  . 1 دـیناوخیم : هک  دناهتـشاد  موقرم  ریز  حرـش  هب  ار  تمارک  دـنچ 
حیضوت نینچ  ار  ارجام  تسا و  يرذن  تفگ : وا  تسا . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  لام  تفگ : هداد و  الط  رتشگنا  کی  دمآ و  مالـسلاهیلع 

ادرف تفگ : مدرب ، مق  رد  کـشزپ  مشچ  یناـمرک  رتـکد  ياـقآ  تمدـخ  هب  ار  وا  یتـقو  تفرورف . مرتـخد  مشچ  هب  باـبک  خیـس  بـش  داد :
؟ تفگ هچ  رتکد  اباب  دیـسرپ  مرتخد  میدیـسر  هک  دجـسم  لباقم  میدش ، هناور  لزنم  فرط  هب  رتکد  بطم  زا  دوشب . لمع  دیاب  هک  دـیروایب 

لـضفلاوبا يا  ، ـالبرک رادـملع  يا  تفگ : هدومن و  هجوت  دجـسم  فرط  هب  مرتخد  درک . دـنهاوخ  لـمع  ار  امـش  مشچ  ادرف  مرتخد ، متفگ :
هب یتقو  ادرف  مرادیم . میدـقت  امـش  دجـسم  هب  الط  رتشگنا  کی  دـشابن ، یحارج  لمع  هب  مزال  ادرف  هک  هدـب  افـش  ارم  مالـسلاهیلع ، سابعلا 

، دندرک هنیاعم  هرابود  ار  مشچ  یتقو  یلو  دندرک  شوهیب  لمع  قاطا  رد  ار  رتخد  داد  روتسد  يو  متفر ، رتکد  دزن  مق  راکماک  ناتـسرامیب 
، طقف چـیه ! متفگ : دـیاهدرک ؟ هچ  لاح  هب  ات  بشید  زا  تفگ : یلب . متفگ : هحفـص 382 ] [ !؟ تسا رتخد  نامه  نیا  تفگ : بجعت  اب  یلیخ 

ساـبعلا لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  هب  لـسوتم  میدرکیم ، روبع  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  دجـسم  راـنک  زا  هک  یتقو  بش 
! تسا هدرک  لمع  بوخ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تفگ : ینامرک  رتکد  میدش . مالسلاهیلع 

داد ار  دجسم  نیا  سردآ  باوخ ، ملاع  رد  اقآ 

ضیرم نم  تفگ : دروآ و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  دجسم  هب  لوپ ، ناموت  رازه  ود  اب  شرف  کی  كارا  زا  یناوج  يزور ، . 2
مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوتم  هدش و  دیماان  اج  همه  زا  مه  نم  و  دیباییمن ، تحـص  رگید  امـش  دنتفگ  جلاعم  ياهرتکد  مدوب ،

ار لوپ  ناموت  رازه  ود  شرف و  نیا  دومرف : ترـضح  مدرک . ترایز  ار  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  يابیز  لامج  باوخ ، رد  مدش .
رادیب باوخ  زا  یتقو  مداد . افش  ار  وت  نم  ربب ؛ میهاربا ، هدازماما  نابایخ  مق ، رد  عقاو  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  دجـسم  يارب 
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! داد ار  دجسم  نیا  سردآ  نم  هب  باوخ  ملاع  رد  اقآ  دوخ  متخانشیمن ، ار  دجسم  نیا  الصا  نم  و  ماهدش ، بوخ  مدید  مدش 

دش رادهچب  سابع  ترضح  تکرب  هب 

زا تشگزاب  زا  سپ  لاس  کی  دشابیم . اوقتاب  بوخ و  رایسب  يدرم  هک  تسا  ییافش  اضر  جاح  مان  هب  یصخش  هب  طوبرم  موس  ناتساد  . 3
ياقآ تفگ : یلع  جاح  ياقآ  دـش  فرـص  راهن  یتقو  میتفر . ناشیا  لزنم  هب  راهن  یلع ، جاح  ياقآ  باـنج  زیزع  تسود  اـب  همظعم ، يهکم 

هب لسوتم  اجنامه  مه  اـم  مینکب . ناـشیا  قح  رد  اـعد  کـی  اـج  نیمه  رد  تسا . هدـشن  رادهچب  هدرک و  جاودزا  هک  تسا  لاـس  ییافش 10 
تیانع ناشیا  هب  رتخد  کی  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تکرب  هب  دـنوادخ  لاس  نامه  میدـش . مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا 

. دومرف

تسا هداد  افش  ار  مرهوش  سابع  ترضح 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  رد  هحفص 383 ]  ] هعمج بش  هرونم ، يهنیدم  رد  مدوب . هتفر  بجاو  جح  هب  یسمش  لاس 1355  رد  . 4
وا ناریا  ياهرتکد  هنیدـم و  ياهرتکد  تسا ، هلبق  هب  ور  مرهوش  تفگ : هلان  هیرگ و  اب  یمناخ  هیجاح  هک  میدوب  لیمک  ياعد  لوغـشم  ملس 
هب ار  همه  شاهیرگ  زا  درکیم و  هیرگ  تفگیم و  میوگب !؟ هچ  ناریا  رد  ار  شیاههچب  باوج  نم  دریمب  مرهوش  رگا  دـناهتفگ ، باوج  ار 

هدش يراذگمان  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  هک  دراد  دوجو  مق  رد  يدجسم  کی  متفگ : مناخ  نآ  هب  نم  تخادنا . هیرگ 
ناتسربق رانک  دعب  زور  مهدیم . دجسم  نآ  يارب  شرف  کی  نم  دش ، بوخ  مرهوش  رگا  تفگ : مناخ  نکب . دجسم  نآ  يارب  يرذن  تسا ،

! تسا هداد  افش  ار  مرهوش  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تفگ : مناخ  دندمآ و  شرهوش  مناخ و  نآ  هبترمکی  هک  مدوب ، هضور  لوغـشم  عیقب 
هک دندروآ ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  دجسم  يارب  ناشاک  تفاب  يرتم  شرف 12  کی  اهنآ  همظعم ، هکم  زا  تشگزاب  زا  سپ 

. دراد رارق  نارازگزامن  يهدافتسا  دروم  روبزم  دجسم  رد  هیلاح 

مشاهینب رمق  مان  هب  یمچرپ 

زا یکی  رد  یـسمش ، لاس 72  ناضمر  كرابم  هام  رد  دندومرف : يدابآدنـش  ییابطابط  رفعج  دیـس  ياقآ  بانج  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
، يروفغ یقت  جاح  مان  هب  اجنآ ، یلاها  زا  یکی  مدوب . غیلبت  لوغـشم  تسا ، فورعم  نیهوک  يهندرگ  هب  هک  تشر ، نیوزق -  يهداج  يارق 

ناتسرهش زا  دنتسبیم ) بسا  هب  هک  دوب  هبارا  هب  رصحنم  اهرهش ، نیب  لقن  لمح و  لیاسو  هک   ) لوا يولهپ  تنطلـس  رخاوا  رد  دندرک : لقن 
هک میدید  میدیـسر ، هوک  هب  هار  نیب  رد  هک  یتقو  دنداتـسرف . هنایم  ناتـسرهش  هب  ار  ام  نیرومأم  اجنآ  زا  میدرک و  راب  مدنگ  ناجنز  هب  رهبا 

هلیـسو اب  روبع  ناکما  هک  دوب  هدـش  کیراب  هداج  يروط  هب  تسا . هدیـسر  هناخدور  بل  هب  هدـمآ و  ولج  هغاـمد  تروص  هب  هوک  اـجنآ  رد 
ات هناخدور ، فرط  هب  مینیچب  دـینک  رپ  هسام  اب  ار  اهینوگ  تفگ : اقفر  زا  یکی  مینک ؟ روبع  دـیاب  وحن  هچ  هب  هک  میدرک  رکف  دوب . لکـشم 
زا مادـک  ره  يولج  هک  یلاـح  رد  هدرک و  ارجا  ار  وا  داهنـشیپ  هحفـص 384 ] . ] ددرگ ناـسآ  روبع  دریگ و  رارق  اـهینوگ  يور  هبارا  خرچ 

: تفگ اقفر  زا  یکی  ناهگان  روبع ، نیح  رد  میداد . تکرح  ار  اههبارا  میدوب  هدرک  بصن  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  مان  هب  یمچرپ  اههبارا 
هک دشیم  هدید  دیفـس  بسا  رب  راوس  ییابیز  ناوج  يرآ . دـنتفگ : یگمه  دـینیبیم ؟ دـنکیم  هاگن  ام  هب  هوک  يهنیـس  رد  هک  ار  راوس  نآ 

میدید میدش ، هداج  دراو  میداد و  روبع  تیقفوم  اب  ار  هبارا  دنچ  نآ  یتقو  دوب . هدش  رقتسم  اجنآ  رد  وا  دوب و  هوک  رد  ییوکـس  کی  ایوگ 
. تسا هدوب  ام  روبع  رظان  مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ترضح  مچرپ ، بحاص  هک  تشگ  مولعم  دش . بئاغ  رظن  زا  راوگرزب  ناوج 
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دیتسه امش  دهد  افش  ار  مرتخد  دناوتیم  هک  یسک  اهنت 

لبق لاس  ابیرقت 20  دـنکیم : لقن  دانق  يهدازکچوک  نسح  جاح  ياقآ  بانج  مق ، رد  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  حادـم 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  زا  سپ  مدـش . فرـشم  ـالبرک  هب  تاـیلاع  تاـبتع  تراـیز  يارب 

هب متفر  دناهداتـسیا . يدایز  تیعمج  رهطم  حیرـض  رانک  مدـید  مدـش ، ترـضح  رهطم  مرح  دراو  هلبق  برد  زا  هک  یتقو  متفر . مالـسلاهیلع 
رئاز یمناخ  هک  دنراد  هجوت  ياهطقن  هب  مدرم  مامت  مدـید  مدـش ، کیدزن  رهطم  حیرـض  هب  یتقو  تسا ؟ ربخ  هچ  منیبب  رهطم  حیرـض  فرط 

هب ار  نیرئاز  مامت  هجوت  هک  دنکیم  وگتفگ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  اب  يوحن  هب  هداتـسیا و  شیوخ  يهلاس  ای 15  رتخد 14  هارمه 
نابز هب  نز  نیا  مدیـسرپ  ییالبرک  نز  کی  زا  هدنب  دننکیم . اشامت  ار  هرظنم  نیا  دـناهدنامزاب و  ترایز  زا  مدرم  تسا و  هدرک  بلج  دوخ 

هک یـسک  اهنت  مورب ، زاب  مدوب  دـلب  ماهتفر ، اهناتـسرامیب  نم  ناجاقآ ، دـیوگیم : هک  دـنتفگ  باوج  رد  درادیم ؟ هضرع  هچ  اقآ  هب  یبرع 
ار يو  هنرگو  دیهدب  افـش  ار  مرتخد  موریمن . نوریب  امـش  تکرباب  مرح  نیا  زا  نم  اذل  دـیتسه ؛ امـش  دـهدب  افـش  ارم  رتخد  نیا  دـناوتیم 
وا دتـسیاب . دـناوتیمن  اپ  رـس  هک  وا  دـناشنب ، نیمز  هب  ار  شرتخد  وگب  ردام  نآ  هب  متفگ : ییالبرک  نز  هب  موریم . مراذـگیم و  اج  نیمه 

ياهشوگ رد  مه  شردارب  هک  دنامن  هتفگان  دنکیم ! شزاب  هحفـص 385 ] ، ] اقآ دوخ  نآلا  تفگ : هچ ؟ ینعی  متفگ : هکفی .» ۀعاسلا  : » تفگ
هب دش و  دنلب  اج  زا  هعفدـکی  هک  دیـشکن  یلوط  يراب ، میدوبن . يو  هجوتم  ام  یلو  درکیم ، وگتفگ  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  اب 

همه نآ  البق  هک  يو  مدـید  دـش و  بلج  رتخد  هب  مهجوت  ناهگان  هدـب ، فاوط  ار  مرهاوخ  ردام  ینعی ، یتخا .» یفوط  همی  : » تفگ شردام 
فاوـط ار  وا  یه  هتفرگ  ار  شیاـهلغب  ریز  شردارب  تسا و  هدـمآ  نوریب  شاـعترا  لاـح  نآ  زا  لاـح  تشاد ، نهد  رد  یتحاراـن  شاـعترا و 

هب ناوج  نآ  سپس  لضافابأ ! ای  مکب  ابحرم  نینونمم  كرکشأ  لضافابأ  ای  دیوگیم : مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  باطخ  دهدیم و 
ار رهاوخ  لغب  ریز  شردام  وا و  دندرکیم و  هلهله  مدرم  هک  یلاح  رد  دیشاپ و  رهطم  حیرض  هب  دمآ  تفرگ و  لقن  ولیک  دنچ  هتفر و  رازاب 

هتـسب رهطم  حیرـض  هب  ار  ضیرم  يرتخد  هک  ار ، تمظعاب  تمارک  نیا  دندش . جراخ  رهطم  مرح  زا  دندرکیم  رکـشت  مادم  دندوب و  هتفرگ 
مظعملا 1414 ه ق. نابعش  بش 11  مدید . دوخ  مشچ  هب  نم  تفرگ ، افش  وا  دندوب و 

مریمب و  منیبب ، ار  اقآ  مرح  مراد  وزرآ 

یحاون زا  یکی  رد  العف  هک  نایمـشاه ، نابعـش  جاـح  ياـقآ  باـنج  زا  یناهفـصا ، يوسوم  داوجدـمحم  دیـس  ياـقآ  مالـسالاۀجح  باـنج 
ار دوخ  ینیع  تادهاشم  زا  یکی  نایمشاه  ياقآ  هک  درک  لقن  تسا ، هتشاد  تماقا  هسدقم  تابتع  رد  یلاس  دنچ  دراد و  تنوکس  ناهفصا 
هب ممشچ  نحص  زا  ياهشوگ  رد  هاگان  مدش ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  رهطم  نحـص  دراو  يزور  تشاد : نایب  لیذ  بیترت  هب 

نیا يهدهاشم  زا  دندمآ و  شناتـسود  ياهظحل  زا  دـعب  دوب . هتفر  ایند  زا  هظحل  نامه  رد  ایوگ  هک  داتفا  هلبق  برد  رانک  رد  ياهدرم  دـسج 
هک دوب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  راوز  زا  یکی  یفوتم ، دنتفگ : مدرک ، لاؤس  ار  رما  نایرج  اهنآ  زا  هک  یتقو  دندش . رثأتم  رایـسب  هنحص 

نینچ درکیم ، اعد  تایح  لاح  رد  هک  یتقو  يو  دندوزفا : و  دـینادرگ . لیان  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  ترایز  ضیف  هب  ار  وا  دـنوادخ 
ار يو  ياعد  لاعتم  دنوادخ  اذـل  مریمب . منیبب و  ار  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  مرح  هک  تسا  نیا  نم  يوزرآ  اهنت  ادـنوادخ ، تفگیم :

. درک هحفص 386 ]  ] میلست نیرفآ  ناج  هب  ناج  البرک  رادملع  سدقم  ناتسآ  رد  و  دیناسر ، تباجا  هب 

دندرب كربت  ناونع  هب  ار  ماییاد  ياهسابل 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  رابرپ  بتکم  نیجورم  نایماح و  زا  یناغماد  دیحو  میهاربا  خیش  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالاۀجح 
هب ياهمان  یط  يراوزبس  یـسوط  نیـسح  ياقآ  بانج  دنراد . هدهع  هب  زین  ار  سموق » يادـن   » نیزو يهدـیرج  تیریدـم  هک  دنـشابیم  ملس 
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بیرق 80 ناغماد ، دابآریما ) شخب   ) دابآحلـص یلعف  نکاـس  یعاوطم ، نسح  ییـالبرک  بناـج ، نیا  ییاد  دناهتـشاد : موقرم  نینچ  ناـشیا ،
هدایپ و ياپ  اب  مگرزبردام ، گرزبردـپ و  زین  و  تسا ، رتگرزب  يو  زا  لاس  هک 2  مردام ، هارمه  یگلاس  یلا 4  نس 3  رد  ناشیا  دراد . لاس 
ار وا  یتحاران  اب  مگرزبردام  دسریم ، گرم  دح  هب  ات  دوشیم  ضیرم  تخـس  نم  ییاد  البرک  رد  دنوشیم . البرک  مزاع  ناغماد  زا  بسا ،
. دننارذگیم مرح  رد  ار  بش  ود ، نآ  دنامیم و  شردارب  اب  مرح  رد  مه  مردام  دربیم و  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  رهطم  مرح  هب 
هتفرگ و افش  ترضح  تیانع  هب  نسح  شرسپ  دنیبیم  دوریم ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  گرزبردام  هک  حبـص  ادرف 

لضفلاوبا ترضح  نیرئاز  تسا . هداتـسیا  یلوتم  رانک  مه  شرتخد  تسا و  هتفرگ  تسد  رد  ار  وا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  یلوتم 
بحاـص هک : دـنزیم  داد  دـنلب  يادـص  اـب  مه  یلوتم  دـناهدرب و  هدرک و  هکت  هکت  كربت  ناونع  هب  ار  ییاد  ياهـسابل  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 

کی يوت  دـننیبیم  تسا . نم  زا  هچب  هک  دـنزیم  داـیرف  ناـنکهیرگ  یلاحـشوخ  زا  مگرزبرداـم  دربب ! ار  شاهچب  دـیایب  هتفرگ  افـش  يهچب 
، هدوب ـالاب  نآ  مرح ، رد  هک  يرولب  گـنت  نآ  زا  دـیوگیم : دراد و  رارق  یچدوخن  ددـع  شرگید 2  تسد  رد  شمـشک و  ددع  شتسد 2 

. مهاوخیم بآ  نآ  زا  مه  الاح  ماهدروخ و  بآ 

دش ناوخزامن  لضفلاوبا  ترضح  تیانع  زا 

یسمش لاس 1344  دندرک : لقن  مق ، يهیملع  يهزوح  روهشم  ناگدنـسیون  زا  یناتـسدرا ، یقداص  دمحا  خیـش  ياقآ  بانج  مالـسالاۀجح 
نیف  » یحاوـن زا  « ) مراـم  » رد هـک  ناـضمر  كراـبم  هاـم  یغیلبت  ترفاـسم  زا  تشذــگیم . لاـس  تـسیب  دودــح  نـم  نـس  زا  دوـب و  يرمق 

ریـسم نامه  زا  کـنیا  مدوب و  هتفر  سابعردـنب  هب  رـال »  » ریـسم زا  نم  ناـمز  نآ  متـشگیمرب . دوب  هحفـص 387 ]  ] هدش ماجنا  سابعردنب )»
فرط هب  نآ  ياهنیـشام  هک  ياهزاورد  سابعردـنب و  رهـش  نوریب  ات  دوب ، هدـمآ  نم  هارمه  غیلبت  لحم  زا  هک  یـسک  مدرگرب . متـساوخیم 
انایحا و  يراب ، ياهنیـشام  طقف  تشادـن و  دوجو  يراوس  لومعم  يهلیـسو  ریـسم ، نآ  رد  اهزور  نآ  درک . یهارمه  ارم  دـنتفریم ، رـال » »
روـبع هک  يددـعتم  يهیلقن  لـیاسو  ناـیم  زا  هک  دوـب  هدـنامن  رتـشیب  باـتفآ  بورغ  هب  تعاـس  مین  دـندرکیم . دـمآ  تفر و  اـهراب ، تناو 

نآ يولج  تمـسق  رد  نابرهم ، هارمه  نآ  اب  یظفاحادخ  زا  سپ  نم ، دـش و  فقوتم  نم ، هارمه  يهراشا  اب  يراب ، نیـشام  کی  دـندرکیم 
هب درادن . هارمه  هب  امامت  مه  ار  نیشام  مزال  كرادم  هوالع  تسین و  ینیدتم  صخش  هدننار  مدش  هجوتم  يدوز  هب  اما  متفرگ . رارق  نیـشام 
دـش مولعم  مدرک ، لاؤس  وا  ندناوخ  زامن  يرادنید و  عضو  زا  درک ! رییغت  شگنر  دش ، ادـیپ  رود  زا  هار  سیلپ  نامتخاس  یتقو  لیلد  نیمه 

وا هک  تصرف  نیا  زا  نم  دوب ! هدرک  بصن  دوخ  يولج  تظافح  تکرب و  يارب  ار  یکچوک  نآرق  هتبلا  یلو  درادن ، ياهطبار  زامن  نید و  اب 
دهدـب لوق  رگا  متـساوخ  وا  زا  دـشیم  کیرات  اوه  هک  یلاح  رد  مدرک و  هدافتـسا  دـیدیم ، سیلپ  تسد  هب  يراتفرگ  ضرعم  رد  ار  دوخ 

داد و دعاسم  لوق  هدننار  يراب ، میامن . عفد  یعون  هب  ار  وا  یگدننار  تاررقم  زا  فلخت  تازاجم  رطخ  مناوتیم  لسوت  اب  نم  دناوخب ، زامن 
هدافتسا تصرف  زا  نم  دسرب . وا  یسرزاب  هب  تبون  هک  دیشکیم  لوط  تعاس  مین  دودح  تفرگ . رارق  يراب  ياهلیبموتا  ینالوط  فص  رد 

مدرک و یتولخ  ياهشوگ  رد  متفاییم ، یبسانم  لاح  تیونعم و  دوخ  رد  ناضمر ، كرابم  هام  ندرک  يرپس  اـب  هکنیا  هب  هجوت  اـب  و  مدرک ،
ینادرگرس یلطعم و  ینعی  مدشیم ، کیرـش  نآ  اب  یعون  هب  مه  دوخ  هک  ار  وا  يراتفرگ  عفر  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوت  اب 

دندش یسرزاب  يرگید  زا  سپ  یکی  اهنیشام  لاح ، ره  هب  مدرک . تساوخرد  ترضح  نآ  سدقم  تحاس  زا  ینماان ، ساسحا  نابایب و  رد 
تاجن يراتفرگ  رطخ  زا  یلکـشم  ندـمآ  دوجو  هب  نودـب  هک  درک  رییغت  وا  عفن  هب  يروط  عضو  اما  دیـسر . هدـننار  نآ  هب  تبون  دـنتفر و  و 

بش نامه  زا  تفای و  تاجن  مه  ياهرد  رد  طوقس  زا  نآ  زا  دعب  تسناد . مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تیانع  تمارک و  ار  نآ  تفای و 
هحفـص 388]  ] نم اب  انمـض  داد . همادا  ار  ندـناوخ  زامن  میدیـسر ، رال »  » رهـش هب  هک  ادرف  رهظ  دودـح  ات  و  درک ، عورـش  ار  ندـناوخ  زاـمن 
وا زا  هک  دناسرب ، زاریش »  » هب ارم  ریسم  نامه  زا  دعب  دوش و  ماجنا  نم  راک  هک  دنامب  رال »  » رد دش  رـضاح  یتح  درک و  رایـسب  يراتفرـشوخ 

. مدش ادج  مدرک و  يرازگساپس 
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درادن تسد  لضفلاوبا  ترضح 

هب فورعم  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم  تعامج  ماما  روفغ ، لآ  يریازج  یلعدـمحم  دیـس  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
رایتخا رد  ار  ریز  تمارک  هدرک و  فطل  هک  دنشابیم  مق  يهیملع  يهزوح  نیسردم  یقتم و  ياملع  زا  مق ، رد  عقاو  مالسلاهیلع  ماما  دجسم 

بجر هام  لثم  مالسلاهیلع -  نیسح  ماما  صوصخم  یترایز  مایا  رد  الومعم  مدوب ، فرشم  فرشا  فجن  هک  ییاهلاس  رد  دناهداد : رارق  ام 
دودح 16 البرک  ات  فجن  يهلصاف  میدشیم . فرشم  البرک  هب  هدایپ  فجن  زا  اههبلط  هارمه  اروشاع -  هفرع و  نیعبرا و  نابعش و  يهمین  و 

یلو میوش ، فرشم  البرک  هب  هدایپ  ناتـسود ، لیماف و  زا  رفن  دنچ  اب  دوب  انب  يهجحیذ 1384 ه ق  رد 9  هفرع  ترایز  يارب  دوشیم . خسرف 
نم دوب و  هفرع  زور  رـصع  دنتفر . نیـشام  اب  دندش و  فرـصنم  نتفر  هدایپ  زا  مه  اقفر  مورب . متـسناوتن  مدش و  ضیرم  نآ  زا  لبق  زور  دنچ 

لاحشوخ یلیخ  دیآیم . امش  تدایع  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تفگ : یسک  يرادیب ، باوخ و  نیب  ایوگ  متـشاد . يدیدش  بت 
کی مدید  هک  دیشکن  یلوط  دنداتـسرف . ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  اتباین  ریما  ترـضح  هک  تفگ  یلو  مدومن ، هدامآ  ار  مدوخ  مدش و 

رمق اعقاو  تسین و  فیصوت  لباق  الصا  وا  تینارون  هجو و  تحابـص  هک  رظنم ، شوخ  ابیز و  رایـسب  یتروص  ياراد  ینارون ، راوسبسا  رفن 
ار متسد  متشاد  عقوت  دندش . نم  لاح  يایوج  هدومن و  هاگن  نم  هب  تمحرم  فطل و  رـس  زا  تسا . هداتـسیا  مرانک  رد  دوب ، مشاهینب  هام  و 

نوریب يرادیب  باوخ و  ملاع  زا  دنتفر . دندومن و  هاگن  يردق  اهنت  دشن . يربخ  یلو  دیامن ، دنلب  موش  دنلب  اج  زا  مناوتیمن  هک  ارم  دریگب و 
مدش هجوتم  دعب  تفرگن . ار  متسد  نوچ  موشن ، بوخ  دیاش  مدرک  رکف  لوا  تسین . مرانک  رد  یسک  ماهدیباوخ و  قاطا  رد  هک  مدید  هدمآ 

اههچب ردام  مدرک . نتسیرگ  هب  عورش  اذل  درادن . تسد  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  دننکیم و  لمع  رهاظ  قبط  رب  زین  عقاو  ملاع  رد  هک 
لقن دـش  عطق  بت  مدـش و  بوخ  ادرف  ات  رگا  موشیم . بوخ  ارهاـظ  ماهدـید و  یباوخ  متفگ : هحفص 389 ] [ !؟ ینکیم هیرگ  ارچ  دیـسرپ 
مدش لاح  رس  نم  تشگ و  فرطرب  بت  الماک  دش و  ضراع  تحص  قرع  تقو  نامه  هللادمحب  دعب  متفگن . درک ، رارـصا  هچ  ره  منکیم .
نامه رد  دش  مولعم  ادعب  متفریم . هار  متفرگیم و  راوید  هب  فعض  تدش  زا  ار  متسد  البق  هکنیا  اب  مداتفا ؛ هار  مدوخ  متـساخرب و  اج  زا  و 

مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترـضح  مرح  رد  میورب ، البرک  هب  هدایپ  مه  اب  دوب  انب  تسخن  و  دوب ، هتفر  البرک  هب  نیـشام  اب  هک  اقفر  زا  یکی  تقو 
. تسا هدوب  هتساوخ  ناشیا  زا  ارم  يافش 

هدب ار  درم  نیا  لوپ 

رد مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم  تعامج  ماما  یمق  یناحور  یلعدـمحم  دیـس  جاح  ياـقآ  هللاتیآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
ردـپ زا  لـقن  هـب  ار  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترــضح  تاـمارک  زا  تـمارک  هـس  ریخلا 1415 ق  رفــص  ربارب 14   72  / 5 خیرات 3 / 

: دنتفگ یناحور  ياقآ  . 1 دیناوخیم : هک  دندرک  لقن  نم  يارب  هرـس » سدق   » یناحور مساقلاوبا  دیـس  ياقآ  موحرم  هللاتیآ  ناشراوگرزب ،
هب ارچ  متفگ  تفریمن . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تراـیز  هب  تقو  چـیه  هک  متـشاد  یقیفر  ـالبرک  رد  نم  دـندومرف : مردـپ 

ماما تراـیز  زا  دـعب  متفر . ـالبرک  هب  فجن  زا  يزور  نم  هک ، تسا  نآ  رما  نیا  تلع  تفگ : تسیچ !؟ تلع  يوریمن ، ترـضح  تراـیز 
مدرم مدید  مرادرب ، متساوخ  دروخ . ینیگنس  زیچ  هب  میاپ  مدرکیم ، روبع  رازاب  زا  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  مالسلاهیلع و  نیسح 

زا يدیجم  کی  دراد . رارق  نآ  رد  یفلتخم  ياهلوپ  مدید  مدرک ، زاب  یتقو  متشادرب . هدرک  دنلب  ار  وا  میاپ  يهلیـسو  هب  اذل  دنتـسه . هجوتم 
اقآ مرح  هب  هاگنآ  مدیشوپ . مدیرخ و  ینهاریپ  زین  سپس  مدروخ و  نیبجنکس  اب  يریس  بابک  اجنآ  متفر . یبابک  ناکد  هب  متشادرب و  ار  نآ 

اب هداد و  قرب  غارچ  هب  هیکت  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  نحص  رد  هیکرت  لها  زا  یصخش  مدید  اجنآ  رد  متفر و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 
ار كالما  کلم و  نم  هک  ینادیم  دوخ  میدوب ، یصخش  نامدوخ  يارب  لحم ، رد  ام  ناجاقآ ، دیوگیم : تسا . تبحص  لوغشم  ترـضح 
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راذگب متفگ : دوخ  اب  اما  تسا ، وا  لام  اهلوپ  هحفص 390 ]  ] مدیمهف منک . یگدنز  امـش  راوج  رد  يرمع  رخآ  ات  مدمآ  البرک  هب  متخورف و 
ییلدنـص مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اقآ  مدـید  باوخ  رد  مدـیباوخ . مدـمآ  بش  تسین ! يربخ  لوپ  دـیوگب ، دوخ  اب  هدوهیب  ار  اهفرح  نیا 

ار يدیجم  کی  نآ  هک  میوگیم  وا  هب  نم  هدب ، ار  درم  نیا  لوپ  دندرک : باطخ  نم  هب  ترضح  دناهتسشن . هتشاذگ و  رهطم  حیرـض  يالاب 
باوخ نامه  راب  نیموس  يارب  مود  زور  مدید . ار  باوخ  نامه  زاب  مود ، بش  مدرکن . باوخ  هب  ییانتعا  مدش و  رادیب  دنک . لالح  امـش  رب 
طوبرم هک  دشابیم  يرگید  یلدنص  ترـضح  رانک  مدید  هعفد  نیا  اما  تشگ . دیدجت  هتـشذگ  ياهباوخ  زاب  زین  موس  بش  دش و  رارکت 

هچ دشاب ، تلالح  يدـیجم  کی  دـندومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  تسا . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  اقآ  هب 
رد ادرف  مدش . رادیب  باوخ  زا  هعفدکی  درک . دنلب  نم  فرط  هب  ار  یلدنص  و  یهدیمن ؟ ار  شبحاص  لوپ  ارچ  یهدیم !؟ ار  لوپ  ییوگیم 

ار اهلوپ  يهمه  مه  نم  و  هدب ! ار  اهلوپ  یقبام  مریگن ، ار  يدیجم  کی  دندومرف : اقآ  تفگ : مدزن و  هب  دـمآ  هک  مدـید  ار  درم  نآ  نحص 
! ماهتفرن مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  مرح  هب  نونکات  خیرات  نآ  زا  اذل  مداد .

تفرگ افش  جلف  ناوج 

درک هجلاعم  هچ  ره  دش و  ضیرم  یتخـس  هب  شدنزرف  تشاد . هلاس  يدنزرف 14  هک  دوب  البرک  رد  [ 307  ] یفرصتم دندومرف : مردپ  زین  . 2
دیـس هب  فرـصتم  دوب . راددیلک  داوج  دیـس  مان  هب  یـصخش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  راددیلک  نامز  نآ  تفاین . جالع 

. درادن یعنام  روایب ، تفگ : راددیلک  هن ؟ ای  دـهدیم  افـش  ار  وا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مروایب ، ار  مدـنزرف  رگا  درک : ضرع  داوج 
تخت اب  شردپ  روتسد  هب  ار  ضیرم  اهنابساپ  دش ، هک  بش  مرادن . يراک  مالسلاهیلع  ترضح  اب  رگید  نم  دادن ، افش  رگا  تفگ : فرصتم 

ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  رگا  هک  دوـب  رکف  نـیا  رد  راددـیلک  داوـج  دیـس  دـندروآ . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  هـب 
رمق ترـضح  مرح  هب  بش  همین  زین  وا  هدـش و  رثأـتم  برطـضم و  یلیخ  دـیوگب ؟ هچ  فرـصتم  هب  دـهدن  افـش  ار  ضیرم  نـیا  مالـسلاهیلع 
نیا ردـپ  هب  مراد و  وربآ  مدرم  شیپ  نم  هحفص 391 ] ، ] ناجاقآ دیوگیم : دنکیم و  تبحص  ترـضح  اب  دیآیم و  مالـسلاهیلع  مشاهینب 
زاب ار  برد  لومعم  قبط  حبص ، ناذا  زا  لبق  میشابن . هدنمرـش  ام  هک  دیهد  رارق  دوخ  فطل  دروم  ار  وا  امـش  ماهداد ، لوق  مه  ناوج  ضیرم 

یسک دیوگیم : وا  ياهتفرگ ؟ افش  هنوگچ  دنـسرپیم  جلف  ناوج  زا  یتقو  دننیبیم ! هداتـسیا  برد ، تشپ  ار  جلف  لولعم و  رـسپ  دننکیم و 
. تسین یسک  مدید  برد ، فرط  هب  مدمآ  ات  ورب . وش ، دنلب  تفگ : نم  هب  دمآ و 

دنکیم حیسم  راک  لضفلاوبا 

. دوب لکـشم  یلیخ  لس  يهجلاعم  تقو  نآ  مدش . ضرم  هب  التبم  لبق  لاس  داتفه  درک : لقن  شورفریـش ، هب  فورعم  وخاب ، هللادـبع  جاح  . 3
، تسین یندـش  تسرد  امـش  ضرم  نیا  تفگ : نم  هب  دوب . قذاـح  رایـسب  يدوهی و  يرتکد  اـهنآ  نیرخآ  هک  مدرک  هعجارم  رتکد  دـنچ  هب 
. دنتسب ارم  يهناچ  دندناباوخ و  هلبق  هب  ور  ارم  هدش  سویأم  اج  همه  زا  مناشیوخ  يراب ، دنک ! تیانع  مالسلاهیلع  حیسم  ترضح  هکنیا  رگم 

افش ار  ناگدننک  هعجارم  نیلسوتم و  ترـضح  مدش . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  لسوتم  مدید ، گرم  فرـش  رد  ار  دوخ  نوچ 
مدش و بوخ  مدروخ و  داد . نم  هب  یبآ  ماج  مالـسلاهیلع  ترـضح  دـش ، هک  ادرف  دـشابیم . امـش  تبون  ادرف  دـندومرف  نم  هب  دـندادیم و 

. دنامن نم  رد  ضرم  نآ  زا  يرثا  چیه  رگید 

داد افش  ار  ممشچ  مشاهینب  رمق 

رتکد درب . جـلاعم  رتکد  دزن  هتفرگ  ار  متـسد  منزردام  مدـش . مشچ  درد  هب  التبم  یناوج  رد  نم  هک : تفگ  نینچمه  وخاب ، هللادـبع  جاح  . 4
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منزردام زا  يو  دش . نم  لاوحا  يایوج  ینز  میتشگیمرب ، رتکد  بطم  زا  هک  یتقو  دـشابیمن . جالع  لباق  مشچ  نیا  تفگ : هنیاعم  زا  سپ 
درم نیا  زا  ار  ترتخد  قالط  تفگ : نز  تسا . نم  داـماد  تفگ : باوج  رد  وا  دـیاهتفرگ ؟ ار  شتـسد  امـش  هک  تسیک  ناوج  نیا  دیـسرپ :
رمق سابعلا ، لـضفلاوبا  ترـضح  هب  لـسوتم  مدـیباوخ و  یتحاراـن  اـب  لزنم ، مدـمآ  مدـش . تحاراـن  تخـس  وگتفگ  نیا  زا  نم  ریگب . روک 

هب مدش ، رادیب  باوخ  زا  دـش . هحفـص 392 ]  ] انیب نم  مشچ  داد و  رارق  تیانع  دروم  ارم  ترـضح  باوخ  رد  مدـش . مالـسلاهیلع  مشاهینب 
تایانع هب  نم ، مشچ  خـیرات  نآ  زا  دـش . انیب  نم  مشچ  کنیا  متفگ : یلب . تفگ : تسه ؟ باتفآ  مناوخب ، زامن  مهاوخیم  متفگ : منزردام 

. درادن یلکشم  هدوب و  انیب  مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ترضح 

دندرک عطق  دندرکن  لمع  ار  متسد  ود  دندومرف : اقآ 

راکرپ ناگدنـسیون  زا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  بتکم  نیعفادم  زا  يرئاح  يدـهم  دیـس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
رمق ترـضح  زا  یتمارک  ناشیا  هب  باطخ  ياهمان  یط  يدزی  یفقث  ياقآ  دنتـسه . عیـشت  فراعملا  ةرئاد  ياـضعا  زا  مق و  يهیملع  يهزوح 

دنمراک يدزی ، یفقث  یلعـسابع  بناج  نیا  دـیناوخیم : ـالیذ  هک  دناهتـشاد  ناـیب  دـناهدوب ، نآ  دـهاش  دوخ  هک  ار ، مالـسلاهیلع  مشاـهینب 
رادـجک و ضرم  اب  مدوبن و  يرتسب  ضیرم  ادـتبا  مدـش . ضیرم  هک  مدوب  تمدـخ  ماجنا  لاح  رد  نیوزق ، يهبعـش  یلم  کناب  يهتـسشنزاب 

کناب هب  رمألارخآ  دیـشک و  تمحز  نم  يهجلاعم  يارب  یلیخ  يو  دوب . يروسآ  ایوینا  تیب  رتکد  مه ، کناب  بیبط  مدرکیم . راـتفر  زیرم 
نم دـندرک . اوادـم  هب  عورـش  اهرتکد  هنیاعم ، زا  سپ  دـندرک . يرتسب  ارم  ناتـسرامیب  رد  نارهت . دـیتسرفب  ار  ینـالف  هک ، تشون  هماـن  یلم 

کیتسال اب  ینیب  قیرط  زا  ار  ارفـص  دوب . هدـش  رپ  مه  ارفـص  يهسیک  و  متـشاد ، زین  دـبک  ضرم  دوب ، مخز  ماهدـعم  متـشاد : ضرم  نیدـنچ 
زور بش و  مدرکیم  غارفتـسا  مدروخیم  اذغ  هرذ  کی  رگا  هچ  مروخب ، متـسناوتیمن  اذغ  دش . میخو  ملاح  نآ  زا  دعب  دندرکیم . یلاخ 

هب نوخ  هشیـش  کی  مدیمهف  زور ، کی  طقف  دندزیم ، رـس  نم  هب  اهرتکد  دوب  زور  دنچ  دوب . هدرک  مرو  میولهپ  دوب . لصو  متـسد  هب  مرس 
ناوج کی  دش و  زاب  برد  مدید  هک ، دش  روطچ  هصالخ  مدوب ، باوخ  ای  مدوب  هدرم  منادیمن  مدیمهفن . يزیچ  رگید  دندرک و  قیرزت  نم 

اقآ يولج  مه  هچب  مناخ  رتخد  کی  مدید  دندروآ ؟ فیرشت  برد  زا  روطچ  تماق  نیا  اب  یناوج  مدرک  رکف  دندروآ . فیرـشت  تماق  دنلب 
رب يدوخهالک  مدید  مرـس . يالاب  دندروآ  فیرـشت  دندز  رد  مراچان . اما  مهدب ، شرازگ  دنکیمن  يرای  ملق  يرئاح ، ياقآ  بانج  تسه .

ناشکرابم تروص  اما  دندوب . هتـسب  دوخ  رمک  رود  دنت ، زبس  گنر  هب  یلاش  زین  دشخردیم . هحفص 393 ]  ] ساملا دننام  هک  تسا  ناشرس 
نیدنچ تدم  مسق  ادخ  هب  مدرک : ضرع  روخب . دندومرف : نم  هب  دـندروآ و  اذـغ  همقل  کی  دوب . ناشتروص  يور  زمرق  ياهدرپ  مدـیدن ؛ ار 
تـشپ تیاههچب  يوشیم . بوخ  روخب ، دندومرف : دنکیم . درد  میاههدور  مامت  منکیم ، غارفتـسا  مروخب ، اذـغ  مناوتیمن  هک  تسا  زور 
هدروآ سوبوتا  دنتسه . ناتسرامیب  برد  تشپ  همه  هدمآ و  نارهت  رد  نیوزق  زا  اهلیماف  یفرط ، زا  دننکیم . هیرگ  دنتـسه ، تحاران  برد 

لایخ متـسنادیمن ، تخیریمن . نیمز  رب  نوخ  نآ  زا  اما  دوب ، نینوخ  هدیرب و  ناشکرابم  يوزاب  ود  مدید  ادعب  دـننک . عییـشت  ارم  ات  دـندوب 
ار رگیدـکی  رگیدـمه و  قاـطا  هب  دـنتفریم  اـهضیرم  سیورـس ، زا  دـعب  اریز  دنتـسه ! يرتسب  ناتـسرامیب  نیمه  رد  هدوب و  ضیرم  مدرک 

عطق دندرکن ، لمع  دـندومرف : دـندرک ؟ لمع  یک  ار  امـش  اقآ ، ترـضح  مدرک : ضرع  دـندشیم . ایوج  مه  لاح  زا  دـندرکیم و  تاقالم 
: مدرک ضرع  تسا ! وضعلا  صقان  اما  تسا ، اـسؤر  زا  اـی  تسا و  ناولهپ  اـیوگ  صخـش  نیا  دـشابیم ، فیح  متفگ : مدوخ  شیپ  دـندرک .
. دـیدش ایوج  بیرغ  لاح  زا  دـیدومرف ، زارفارـس  ار  هدـنب  دـنکن ، مک  ناتیاههچب  رـس  زا  ار  امـش  يهیاـس  ادـخ  دراد ، هگن  ار  امـش  دـنوادخ 

فیرشت مقاتا  هب  ییاقآ  نینچ  کی  هک  تفگ ، مهاوخ  مورب  نیوزق  هب  هک  ینامز  دیدرک  هدنب  قح  رد  هک  ار  ییاهتبحم  نیا  اقآ ، ترـضح 
: دندومرف منک . تشاددای  نم  دییوگب  ار  ناتکرابم  مسا  مرادن ، ار  یـسک  مبیرغ ، نم  ادخ  هب  اقآ ، ترـضح  دندیـسرپ ! ار  ملاوحا  دندروآ و 

شاوی شاوی  مدرک . رایـسب  رکـشت  تسا . سابع  مه  نم  مسا  دندومرف : دشابیم . یفقث  سابع  هدـنب ، مسا  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ امـش  مسا 
متسه تخل  مدید  تسا !؟ اجک  اجنیا  ياو ! يا  مدید  مدش ، رایشوه  هبترم  کی  دندرب . فیرشت  اقآ  و  دش ، دنلب  برد  مدید  دندرب . فیرشت 
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هک یسک  دندوب ؟ هدرب  اجنآ  ارم  یک  منادیمن  مدوب . راظتنا  قاطا  ایوگ  دناهتخادنا . مندرگ  هب  هدز و  كاچ  طسو  زا  ار  لاقتم  هعطق  کی  و 
یبسلاک مناخ  مسا  هب  ینمرا  مناخ  کی  ناتـسرامیب  نواعم  دورب . الاب  يروف  اههلپ  زا  دناوتیم  روطچ  دیایب ، نییاپ  تخت  زا  هتـسناوتن  یتدم 

ورب دـیوگیم : باوج  رد  مناخ  دـناوخیم . اـعد  دراد  یفقث  یبسلاـک ، مناـخ  دوب : هتفگ  دوب  هدـمآ  دوب . راتـسرپ  مه  یلعمـالغ  ياـقآ  دوب .
. الاب متفر  هدـنب  عقوم  نآ  رد  دربب . ارم  دـیایب  سنالوبمآ  هحفـص 394 ]  ] نیـشام دندوب  هدرک  نفلت  ایوگ  دورن . اجنآ  یـسک  شاب ، شبظاوم 

قاطا يوربور  دوب ، نآ 12  يهرامـش  هک  متخت  قاطا ، لخاد  مدـمآ  یفقث ! یفقث ! نم ): هب  هراشا  اب   ) یبسلاک مناخ  تفگ : یلعمالغ  ياـقآ 
دمآ راتـسرپ  وتپ ، ریز  متفر  دوب ، یلاخ  تخت  کی  متفر . رگید  ياهقاطا  هب  دناهدیناباوخ . ضیرم  هدنب  تخت  يور  مدـید  تشاد . رارق  لمع 

؟ دروآ یک  ار  سابل  دیسرپ : نم  زا  یبسلاک  مناخ  دعب  دش . روطچ  منادیمن  متفگ : هچراپ ؟ نآ  وک  تفگ : دعب  درک . منت  ار  مراولش  تک و 
ار نآ  یتسیاب  دوش  مگ  دیابن  يزیچ  ناتـسرامیب  يوت  تفگ : مدیدن . نم  تفگ : دش ؟ روطچ  هچراپ  نیا  تفگ : راتـسرپ  هب  راتـسرپ . متفگ :

یـسک ره  نادنمراک ، نایاقآ  زا  دـندرکیم . هیرگ  یلاحـشوخ  زا  اهیـضعب  دـندوب و  هدـش  لاحـشوخ  اهضیرم  مامت  هصالخ ، ینک . ادـیپ 
تدم نیا  رد  هتبلا  متفگیم . رگا  دشیم  یتمرحیب  عقوم  نآ  رد  ینعی  مدادن ، رکذت  مدرک . ادـیپ  افـش  متفگن  يو  هب  دـش ؟ روطچ  دیـسرپ :

مرهاوخ دش . ماجنا  نلاس  رد  تاقالم  دندمآ . اهرتکد  دـندرک ، نفلت  مرازگـساپس . اهنآ  يهمه  زا  دندیـشک ، همه  ار  هدـنب  تامحز  دـیدم ،
ماهنسرگ نانچ  نآ  زا  دعب  دشاب . تحار  ناتلایخ  دیورب  دنداد  روتسد  تاقالم  زا  سپ  دندمآ و  هدنب  تاقالم  هب  همه  درکیم . رکش  ار  ادخ 

فیعض سب  زا  دندروآ  هک  یتقو  دیروایب . غود  اب  بابکولچ  دیورب  دنداد  روتسد  متسه ، هنسرگ  مدرک  ضرع  متشادن ، حور  وگن . هک  دش 
یلعمالغ ياقآ  هب  رتکد  تخیریم . باقشب  لخاد  رد  مروخب ، متفرگیم  تسد  قشاق  مریگب . متسد  رد  ار  قشاق  متـشادن  تردق  مدوب  هدش 

نم دندروآیم  بابک  هرذ  کی  البق  اریز  دـندرکیم . بجعت  نم  ندروخ  زا  دـندرکیم و  اشامت  همه  دروخب . ات  هدـب  اذـغ  وا  هب  وت  تفگ :
هب ماهدـشن ، ریـس  متفگ : مدروخ . ار  همه  هرخألاب  مدـشیم . لاحیب  هک  مدرکیم  غارفتـسا  ردـق  نآ  مک ، رادـقم  ناـمه  ندروخ  اـب  موجب ،

، دـیهدن لوپمآ  ای  وراد و  چـیه  یفقث  هب  هک ، تفگ  یبسلاـک  مناـخ  هب  يو  روخب ! ارم  اـیب  تفگ : نم  هب  یخوش  هب  رتکد  یتح  هک  ياهنوگ 
تاقالم تعاس  نیا ، رب  قباس  انمـض ، دـنروایب . تیارب  نزب  گـنز  یتساوخ ، يزیچ  عقوم  ره  تفگ : زین  هدـنب  هب  دـینکب . تیوقت  ار  وا  طـقف 

یقاطا هک  مدوب  مقاطا  يوت  هدنب  دوب . یلا 6  تعاس 4  زا  اهرهظ  زا  دعب  یلا 12 و  تعاس 11  زا  اهحبص  ناتسرامیب ، رد  نیعجارم  اب  نارامیب 
؟ دیتسه امش  یفقس  ياقآ  دندیسرپ : هدنب  زا  ناتسرامیب و  دندمآ  رفن  ود  زور  نآ  يادرف  دوب . نیریاس  زا  رتشیب  هدنب  یتاقالم  دوب و  یمومع 
، متـسه روذـعم  مدرک : ضرع  دـیهدب . شرازگ  دـنتفگ : یلب . متفگ : دـیاهدرک ؟ ادـیپ  افـش  امـش  دـنتفگ : یلب . مدرک  ضرع  هحفص 395 ] ]

ارم مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  میوگیم  طقف  متـسه ، روذعم  مدرک : ضرع  دـنمهفب . مدرم  ات  وگب  دـنتفگ : میوگب . مناوتیمن 
هب لگ  اب  مدرم  رهظ  زا  دعب  ات  حبـص  زا  زور  نآ  يادرف  دناهتـشون . همانزور  رد  هدوب و  راگنربخ  هک  دش  مولعم  ادعب  دـنتفر . تسا . هداد  افش 
هب تسا . غولش  رایسب  هدنب  قاطا  دید  دمآ و  سیئر  شیادرف  دندرب . دندرک و  یچیق  ار  مرس  ياهوم  یتح  زور  نآ  دندمآیم . هدنب  لابقتسا 

قاطا رد  هدنب  طقف  دنداد . رییغت  ار  میاج  دوشن . رگید  ياهضیرم  یتحاران  ثعاب  هک  دـهدب  نم  هب  یعرف  قاطا  کی  هک  داد  روتـسد  مناخ 
تیارب نامهم  کی  یـشابن ، اهنت  مهاوخیم  یفقث ، ياقآ  تفگ : دـمآ و  راتـسرپ  مناخ  دـش . بش  لوا  مدوب . اـهنت  سیورـس ، زا  دـعب  مدوب .

یـسرپلاوحا يو  اـب  مدـش و  ضیرم  لاـح  ياـیوج  تفر ، راتـسرپ  هک  یتقو  دنتـشاذگ . هدـنب  تخت  يولج  ار  نآ  هدروآ و  یتخت  ماهدروآ .
تفگ دیزرل ! مندب  البرک ، تفگ  ات  متـسه . البرک  لها  هدنب  تفگ : اجنیا ؟ دـیاهدروآ  فیرـشت  هک  دـیراد  یـضرم  هچ  امـش  متفگ : مدرک .

هب [ . 308 . ] مشابیم عاجش  اقآ  جاح  مالسالاۀجح  ياقآ  داماد  نم  متسه . مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  رادشفک  و  مساق ، خیش  هدنب  مسا 
لاحیب و  لضفلاابا »  » مدیشک داد  دش ، هچ  مدیمهفن  هبترم  کی  متسه ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رادشفک  تفگ  هکنیا  درجم 

هچ دندیـسرپ  مساق  خیـش  جاح  زا  مدمآ . شوه  هب  دندز و  لوپمآ  هدنب  هب  دـش ؟ هچ  دندیـسرپ  دـندمآ و  همه ، اهرایهب ، اهراتـسرپ و  مدـش .
لـضفلاوبا ترـضح  رادـشفک  ـالبرک و  لـها  متفگ  وا  هب  نم  و  یتـسه ؟ یـسک  هچ  امـش  دیـسرپ ، نـم  زا  ناـشیا  تـفگ : داد ؟ خر  یقاـفتا 

ترضح زورید  تفگ : دوب ) يدقتعم  مناخ  یلیخ  منادیمن و  ار  شمسا  هک   ) راتـسرپ مناخ  کی  دیـشک . داد  مدید  هک  متـسه ، مالـسلاهیلع 
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ار شمـسا  هک  یناحور -  ياقآ  کی  زور ، نآ  يادرف  میدـناوخ . همانترایز  مه  اـب  ادـعب  تسا . هداد  افـش  ار  ناـشیا  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا 
ادابم ماهتفگن  یـسک  هب  ار  هصق  متفگ : ناشیا  هب  مدرک و  فیرعت  ار  ارجام  ناـشیا  يارب  دـندوب ، تاداـس  نوچ  دـندمآ . ماهدرک -  شومارف 

يهتفه کی  زا  دعب  دنتشادن . روما  هنوگ  نیا  هحفص 396 ]  ] هب داقتعا  یـضعب  نامز  نآ  نوچ  يدرک ، بوخ  دندومرف : دوش . تمرح  کته 
هب کناب ، یتح  دندمآ . مندید  هب  مدرم  مدش  هناخ  دراو  هک  یتقو  نیوزق . مدمآ  دنداد ، تحارتسا  هام  کی  دندرک . صخرم  ار  هدنب  رگید ،

کی ناموت . هدزناپ  غلبم  هب  دندرکیم  رداص  نیوزق  دوخ  رد  ار  جراخ  يهمانرذگ  عقوم ، نآ  دوب . هدرک  مادختـسا  ار  رفن  کی  هدـنب ، ياج 
زا یضعب  تسا ؟ اجک  میالوم  مدیـسرپ : ترایز  زا  دعب  مالـسلاهیلع و  هللادبعابا  رهطم  مرح  مدمآ  لوا  مدش . البرک  مزاع  متفرگ و  همانرذگ 

ضرع مدـناوخ ، لوخد  نذا  هکنآ  زا  سپ  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  میدـمآ  رگیدـمه  اب  دـندوب ، اجنآ  نیوزق  ياههچب 
اقآ حیرض  يولج  متخادنا  ار  مدوخ  و  لضفلاوبا » ای   » متفگ مدیدن . ار  تاهناخ  اما  مدید ، ار  تینزان  دوجو  مالـسلاهیلع ، لضفلاابا  ای  مدرک :

يوربآ مسرب . ناشیا  تمدخ  هبترم  نیدنچ  هک  مدومن  طرش  ترضح  اب  مدرک و  ترایز  دندرک . دنلب  ارم  مدرم  نآ  زا  سپ  مدش . لاحیب  و 
همانزور نآ  نمض ، رد  متسه . یهلا  تمعن  رازگرکش  و  هدنز ، لاح  هب  ات  مدیبلط . ترضح  زا  متـساوخیم ، هک  ار  هچ  ره  و  ترخآ ، ایند و 

نا دنوادخ  تفرگ . تروص  هام 1336 ش  دادرخ  رد  زین  نم  نتفای  افـش  هامرذآ 1335 ش و  رد  ابیرقت  هدنب  يرامیب  یلو  مدرکن ، ادـیپ  ار 
. هتاکرب هللاۀمحر و  مکیلع و  مالسلاو  دیامرف . تمحرم  یتمالس  نایانشآ  ناتسود و  همه  هب  هللا  ءاش 

مشاهینب رمق  ای  مدز  دایرف 

یناگیاپلگ يدهاز  یـضاق  دـمحا  خیـش  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  بانج  هب  هک  ياهمان  یط  يردـیح  سابعمالغ  جاح  ياقآ  بانج 
رد ماهدرک ، فیرعت  راکرـس  يارب  هدید و  لبق  لاس  نیدـنچ  رد  هک  ار  یباوخ  یلاعترـضح ، تساوخرد  هب  انب  دـناهدروآ : نینچ  دناهتـشون ،

ماهتـسشن هک  یلحم  نآ  رد  اـما  ماهتـسشن ، هدـش و  رادـیب  باوخ  زا  هک  تسا  نیا  لـثم  مدـید  اـیؤر  ملاـع  رد  یبش  مراـگنیم . هحفـص  نیا 
هدـهاشم متـساخرب و  دوشیم . هدینـش  لادوگ  زا  جراخ  مه  ییادـص  رـس و  تسا . نفک  کی  مراد  نت  رب  هچنآ  ربق و  دـننام  تسا  یلادوگ 

هدهاشم اب  دندزیم . جوم  دنشاب ، هدمآ  نوریب  ناشیاههنال  زا  هحفـص 397 ]  ] هک ییاههچروم  دننام  شوپنفک ، همه  تیعمج ، هوبنا  مدرک .
، تیعمج لیـس  هارمه  مدش . تیعمج  لخاد  مدمآ و  نوریب  ربق  زا  ماهدش . هدنز  نآلا  مدوب  هدرم  نم  و  هدش ، اپرب  تمایق  مدیمهف  عضو ، نیا 

ياهرتفد مادک  ره  ولج  هداتـسیا و  زیم  فارطا  رگیدکی ، زا  ییاههلـصاف  اب  شوپدیفـس ، کی ، ره  میدوب . تکرح  رد  فده ، هدارا و  نودب 
زا تسا . رشحم  يارحـص  رد  ناگدنب  لامعا  یگدیـسر  هب  طوبرم  تالیکـشت  نیا  هک  مدیمهف  تسا . هدیدرگ  هتـشابنا  مه  يور  رب  یگرزب 

تمسا یلب ، دندومرف  دیتسه ؟ ادخ  ناگدنب  لامعا  باسح و  لوغـشم  مه  امـش  مدرک : لاؤس  دوب  هداتـسیا  زیم  رانک  رد  هک  ناناوج  زا  یکی 
رد یقمر  رگید  هک  مدرک  وجتـسج  ردق  نآ  ینک و  شیادـیپ  ات  درگب  تسین ، نم  شیپ  وت  لامعا  رتفد  تفگ : متفگ . ار  دوخ  مسا  تسیچ ؟

یهاوخ ادیپ  شابم ، دیماان  يدرگب ، یلیخ  دیاب  دنتفگیم : مدرکیم . لاؤس  مباسح  رتفد  زا  مدیـسریم  یناوج  ریپ و  ره  هب  دـنامن . یقاب  نم 
زا مدش . یفرعم  دوب  وا  دزن  نم  رتافد  هک  یناوج  هب  بساحم ، ناناوج  زا  یکی  يهلیـسو  هب  تبقاع  ات  دیـشک  لوط  تدم  هچ  منادیمن  درک .
نم تفگ : يردـیح . متفگ : دیـسرپ ، ار  مترهـش  متاح . متفگ : دیـسرپ ؟ ار  مردـپ  مسا  سابعمالغ . متفگ : تسیچ ؟ تمـسا  درک : لاؤس  نم 

ات دز  قرو  دناوخ و  ار  رتفد  نآ  تایوتحم  يهمه  دش . نآ  ندناوخ  هب  لوغشم  تشادرب و  ار  يرتفد  متسه . وت  لامعا  هب  یگدیسر  لوئـسم 
ياههتشون يور  هک  مدید  اهرتفد ، ندز  قرو  ندناوخ و  عقوم  رد  دش . لوغشم  قیرط  نیمه  هب  تشادرب و  ار  يرگید  رتفد  سپس  دش . مامت 

نآ يور  ملق  هنافـسأتم  هک  درک  لاؤـس  نم  زا  ار  بلطم  هس  نآ ، رتـفد  هس  زا  طـقف  دناهدیـشک . طـخ  زمرق  ملق  اـب  اـمومع  ار  اـهرتفد  لـخاد 
هک مدیمهف  نوچ  تسا . تسرد  یلب ، متفگ : يراد ؟ لوبق  ایآ  ياهدرک ، ار  راک  نالف  راک و  نالف  راک و  نالف  وت  تفگ : دوب . هدشن  هدیشک 

یلک هب  مدـش  دـنلب  باوخ  زا  یتقو  نوچ   ) تسین مداـی  اـهنآ  داـفم  یلو  مدرک . فارتعا  تسین ، حیحـص  یهلا  هاـگداد  رد  تقیقح  ناـمتک 
: تفگ مرضاح . متفگ : يوش . هیبنت  دیاب  یتسه و  هنایزات  هبرض  هس  هب  موکحم  وت  تفگ : سرپزاب  ناوج  لاح ، ره  هب  مدوب .) هدرک  شومارف 
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هک لکیه ، يوق  یناوج  دعب  تشاد . دادـتما  مرـس  تشپ  ات  هک  دـمآ  نوریب  روطق  نهآ  هلیم  کی  میاپ  تشپ  زا  مدـید  هعفدـکی  شاب ! هدامآ 
اب دوب ، هتسب  هحفـص 398 ]  ] رمک هب  تروع  رتس  تهج  ار  ياهچراپ  طقف  دوب و  نایرع  زین  شـشوپ  ثیح  زا  دوب و  ياهوهق  يو  ندـب  گنر 
زین وا  دـنزب . نم  هب  هنایزات  هبرـض  هس  هک  داد  روتـسد  سرپزاـب  ناوج  دـیدرگ . رهاـظ  پچ  تسد  فرط  زا  تسد ، رد  هقـش  هس  ياهناـیزات 

نامه نم  دمآ . نوریب  میاهوناز  يولج  زا  دـیرب و  ار  نهآ  يهلیم  هنایزات  دروآ . دورف  میاهاپ  تشپ  زا  هداد  یخرچ  شرـس  يالاب  ار  هنایزات 
هک موس  هعفد  دـمآ . نوریب  ممکـش  يولج  زا  هلیم ، عطق  زا  سپ  هناـیزات  راـب ، نیا  تخاون و  ار  هناـیزات  هراـبود  وا  هک ، مدوـب  هداتـسیا  روـط 

مالغ هک  ییاقآ  هب  لسوت  تسد  دیاب  هک  مدش  مهلم  تسا . مامت  مراک  دنکیم و  روبع  مبلق  زا  هنایزات  هبترم  نیا  مدیمهف  درب ، الاب  ار  هنایزات 
ار هنایزات  هک  یصخش  تسد  مدید  هک  مالسلاهیلع ! سابعلا  لضفلاوبا  ای  مشاهینب ، رمق  ای  مدز : دایرف  هدارا  نودب  هعفدکی ، منزب . متـسه  وا 

یفوخ هرظنم و  نیا  ندید  اب  نم  داتفا . نیمز  هب  هدـش و  اهر  شتـسد  زا  هنایزات  نآ  یپ  رد  دیکـشخ و  اوه  رد  دروایب ، دورف  ات  دوب  هدرب  الاب 
مدوب رورسم  لاحشوخ و  لاح  نیع  رد  مدش . رافغتسا  هیرگ و  لوغشم  متسشن و  هدیرپ و  باوخ  زا  مدوب ، هدرک  ادیپ  هنایزات  ندروخ  زا  هک 

ماهدـیدرگ و عقاو  مالـسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب ، رمق  جـئاوحلا  باـب  ترـضح  میاـقآ ، تیاـنع  دروم  هک 
شکرابم مسا  زا  باذـع ، نیرومأم  اصوصخم  هکئالم ، ماـمت  هک  دـشابیم  اراد  ار  ییـالاو  ماـقم  هچ  ملاـع  نآ  رد  شترـضح  هک  مدـیمهف 

. تمحر يهکئالم  هب  دسر  هچ  ات  دنربیم ، باسح 

منک هجلاعم  ار  وت  ماهدمآ  روخن ، هصغ 

هک دناهدرک  لقن  سانـشقح ، میرکلادبع  خیـش  ياقآ  بانج  زا  مق ، يهیملع  يهزوح  زا  يرهاظم ، یلعدمحم  خیـش  ياقآ  راوگرزب ، ظعاو 
رتکد دـنربیم ، یـسیفن  رتکد  دزن  ار  وا  هک  یتقو  تشاد . ضیرم  يرتخد  هک  درک  لقن  همرتحم  ییوناب  ام  یگیاـسمه  رد  دـندومرف : ناـشیا 
هکلب متسه ، شردام  نم  هک  دیوگیمن  وناب  نآ  دیراد ؟ ضیرم  رتخد  نیا  اب  یتبـسن  هچ  امـش  دیوگیم : شردام  هب  قیقد ، يهنیاعم  زا  سپ 
شبلق هب  ادرف  هدیـسر و  شلد  مد  هب  ناطرـس  دراد ؛ ناطرـس  رتخد  نیا  هک  دیوگیم  وا  هب  هتـسهآ  رتکد  مشابیم . وا  يهلاخ  نم  دـیوگیم 
هچوک هحفـص 399 ]  ] رد دنوشیم . جراخ  رتکد  بلطم  زا  دریگیم و  ار  رتخد  تسد  هدش  تحاران  ردام  دوریم ! ایند  زا  رتخد  دـسریم و 

دزرویم و رارـصا  رتـخد  دـنکیم . يراددوخ  ضرم  نتفگ  زا  رداـم  تفگ ؟ امـش  هب  هتـسهآ  زیچ  هچ  رتـکد  هک  دـسرپیم  رداـم  زا  رتـخد 
رتخد دندش ، لزنم  دراو  رتخد  ردام و  یتقو  دیریمیم . رـصع  ادرف  دیراد و  ناطرـس  امـش  هک ، تفگ  رتکد  دیوگیم : يو  هب  ردام  ماجنارس 

مـشاهینب رمق  ترـضح  هب  دریگیم و  وضو  تحارتسا  زا  لبق  دـنراذگیم . اهنت  یقاطا  رد  ار  وا  راذـگب . اهنت  ارم  بشما  رداـم ، دـیوگیم :
هب ییاقآ  هدش و  زاب  قاطا  برد  دنیبیم  ایؤر  ملاع  رد  دوریم . باوخ  هب  نایرگ  مشچ  اب  دوشیم و  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

. متـسه ناطرـس  هب  التبم  دیوگیم : رتخد  ینکیم ؟ هیرگ  یتحاران و  ارچ  دـیامرفیم : رتخد  هب  يو  درادـن . ندـب  رد  تسد  هک  دـمآ  نورد 
نم روخم ، هصغ  دیامرفیم : وا  هب  تسدیب ، ياقآ  نآ  مریمب . متسین  لیام  مراد و  اهوزرآ  ناهج  نیا  رد  نم  یلو  مریمیم ، ادرف  هتفگ  رتکد 

هدرک دـنلب  ار  كرابم  ياپ  سپـس  ملامیم . ناطرـس  لحم  هب  ار  میاپ  ملامب ، ناطرـس  لحم  هب  مرادـن  هک  تسد  منک . هجلاعم  ار  وت  ماهدـمآ 
دهاوخیم ملد  اقآ ، دیوگیم : شابم ! تحاران  يدـش ، بوخ  دـیامرفیم : هاگنآ  و  دروآیم ، شبلق  کیدزن  ات  دراذـگیم و  يو  لد  يور 

رادیب یلاحـشوخ  زا  رتخد  متـسه و  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  دنزرف  سابعلا ، لضفلاوبا  نم  دیامرفیم : مسانـشب . ار  امش 
افش ارم  دمآ ، مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  مدش . بوخ  شاب ، نئمطم  ردام ، دیوگیم : دنکیم و  رادیب  ار  ردام  هدز  دایرف  دوشیم و 

دنکیم هنیاعم  رتکد  دینک . هنیاعم  ار  رتخد  نیا  رتکد ، ياقآ  دیوگیم : دربیم و  یـسیفن  رتکد  کیدزن  ار  وا  هرابود  ردام  ادرف  تفر . داد و 
يرگید رتخد  ای  دیدوب ، هدروآ  هک  تسا  ضیرم  رتخد  نامه  نیا  اعقاو  مناخ ، دسرپیم : رتکد  تسا ! هدش  بوخ  دص  رد  دص  دیوگیم : و 

رد یـضیرم  راثآ  هجو  چیه  هب  تسا ، نامه  رگا  دـیوگیم : رتکد  ریغال ! مدوب و  هدروآ  زورید  هک  تسا  نامه  يو  دـیوگیم : ردام  تسا ؟
. دوشیمن هدید  وا 
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دش فرطرب  هنتف 

رمق سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  رد  هقداص  يایؤر   » ناونع تحت  يدورد ، دمحم  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح  بانج 
کی مدش . هحفص 400 ]  ] عقاو دیدهت  دروم  یمالسا  لئاسم  هب  هاگآان  ياهدع  فرط  زا  لبق ، لاس  نیدنچ  دسیونیم : مالسلاهیلع  مشاهینب 

مداتسرف و دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  هبترم  دص  ینعی  مدش ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  ندیباوخ ، زا  لبق  بش 
یکی هک  مدید  ار  فاص  بآ  زا  ولمم  یگرزب  يهناخدور  ایؤر  ملاع  رد  رحـس  ماگنه  مدومن . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  يهیده  ار  شباوث 

رد نامیاپ  مادک  چیه  متکرح . رد  وا  لابند  مه  ریقح  دوریم و  هار  نآ  يور  الدب ، نیسح  دیـس  هللاتیآ  مق ، راوگرزب  هتـسراو و  ياملع  زا 
، بش نامه  يادرف  دـش . فرطرب  هنتف  هک  مدومن  ریبعت  مدـش ، رادـیب  هک  باوخ  زا  میتشذـگ . یتحار  هب  بآ  زا  ود  ره  تفریمنورف و  بآ 

مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  ترضح  تکرب  هب  تمحازم ، يراتفرگ و  نیا  دندرک و  یهاوخرذع  هدمآ و  نم  دزن  ناشدوخ  روکذم  صاخـشا 
. دیدرگ عفترم 

دوبن بوک  بآ  هتشذگ ، يهتفه  دنق 

مق هیملع  يهزوح  رد  مهیلع  هللا  مالس  تراهط  تمصع و  نادناخ  نادنمتدارا  زا  یکی  هک  ظعاو ، یقداص  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
ياهبش رد  نم  تفگ : هک  دـندرک  لقن  تسیزیم ، دزی  رد  دوب و  یقتم  دـهاز و  فراع و  یملاـع  هک  يدزی ، اـضرمالغ  خیـش  زا  دنتـسه ،

رد مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تسا . رـشحم  يارحـص  رد  مدید  باوخ  ملاع  رد  بش  کی  مدناوخیم . هضور  یباصق  لزنم  هعمج 
، هدش اپرب  مالسلاهیلع  تیبلها  يارب  هک  ار  یلفاحم  سلاجم و  تروص  تسا . وا  یـشنم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هتـسشن و  اج  کی 
هن دومرف : ترضح  یهاش . هس  دنق  هلک  تشون  هتفه ، ره  لومعم  قبط  ترضح ، باصق . هضور  هب  دیـسر  دنـسیونیم . ترـضح  دناهتفرگ و 
دنق متفگ : باصق ، لزنم  متفر  هک  هتفه  نیا  مدـش . رادـیب  باوخ  زا  نم  دوب . هدـیرخ  راـنید  دـص  دوبن ، بوک  بآ  شدـنق  هتفه  نیا  ردارب ،
دنق مرخب  دنق  شلبق  زور  مدمآ  تفگ : باصق  هضور ؟ دـنق  متفگ : دوب . بوک  بآ  امـش  يولج  تفگ : دوبن ؟ بوک  بآ  هتـشذگ ، يهتفه 

هحفـص ! ] تسا قیقد  ردقچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تالیکـشت  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  ناگدنناوخ  مدیرخ . نازرا  دـنق  دوبن ، بوک  بآ 
[401

دش زاب  اهرد  سابع ، ترضح  هب  لسوت  اب 

هک یمایا  رد  درک : لقن  دوب  فرـشا  فجن  يهبـسک  زا  هک  ردنکـسا ، دمحم  زا  یـسبط ، نیدـلامجن  خیـش  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
ام دمآ و  یکی  دندوب . يدوهی  اهـشورفهدمع  میرخب . الط  لومعم ، قبط  ات  میدوب  هتفر  دادغب  هب  ام  دـندرکیم ، نوریب  قارع  زا  ار  اهيدوهی 
زین ار  قاطا  برد  میدش ، هک  قاطا  لخاد  درک . ییامنهار  قاطا  کی  هب  ار  ام  تسب و  ار  برد  میدش ، لزنم  دراو  هک  یتقو  درب . لزنم  هب  ار 

هک نیمه  يرخب !؟ الط  يدمآ  تفگ : درک . نم  هب  يدنت  هاگن  دمآ و  یصخش  سپس  تسا . راک  رد  يرس  مدرک  نیقی  هک  دوب  اجنیا  تسب .
هک برد  ره  هب  مدرک . هلمح  برد  فرط  هب  مدـش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  نم  درک  كرت  ار  قاـطا  صخـش  نیا 

نوریب طایح  زا  هکنیا  ات  مدرک . زاب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  کمک  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهبرد  دش ! زاب  مدز  تسد 
. مدرک ادیپ  تاجن  نم  دندشن و  قفوم  یلو  دندرک  بیقعت  ارم  اهنآ  مدمآ .

متفای افش  مشاهینب  رمق  تکرب  هب 
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ضیرم یگچب  رد  نم  دندرک : لقن  دنشابیم ، قارع  مق و  ياملع  قوثو  دروم  هک  نمؤم ، نسح  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالاۀجح 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ارم  مرداـم  دـندوب . هدرک  باوج  ارم  اـهرتکد  ماـمت  هک  دوب  ياهنوـگ  هب  ضرم  تدـش  مدوـب و 

. متفای افش  ترضح  نآ  تکرب  هب  دوب . هتسج  لسوت  ترضح  نآ  هب  هدرب و  مالسلاهیلع 

مریگب لوپ  سابع  ترضح  زا  مدوب  هدمآ 

، ناشیا زا  رکـشت  اب  دناهدرک ، لقن  تمارک  دـنچ  بجر 1414 ق  بش 20  رد  هوعدلا  باجتسم  یفطصم  دیـس  ياقآ  بانج  مالـسالاۀجح 
مرح رادشفک  ود  ره  هک  هوعدلا ، باجتـسم  اضر  دیـس  شردپ  موحرم  زا  هوعدلا ، باجتـسم  یقت  دیـس  مردـپ  موحرم  . 1 میروآیم : الیذ 

رهطم حیرـض  دزن  دـیآیم  دوشیم . لوپیب  يزور  اضر  دیـس  موحرم  هک : دـندرک  لـقن  دـندوب ، مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح 
ياضاقت منادنزرف  هحفص 402 ]  ] زا مشکیم  تلاجخ  مرادن و  یلوپ  لضفلاابا ، ای  دنکیم : ضرع  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح 

هب دنلب  يادـص  اب  تسا ، هدوب  یناریا  رئاز  هک  ینز  نیب ، نیا  رد  دتـسیایم . زامن  هب  اجنامه  سپـس  دـییامرفب . ياهراچ  ناتدوخ  میامن . هجو 
. دسرب وا  هب  دشابیم  نآ  جاتحم  یـسک  ره  منکیم ، باترپ  اوه  هب  نم  ار  هسیک  رد  لوپ  رادـقم  نیا  لضفلاوبا ، ای  دـیوگیم : یـسراف  نابز 

رظتنم هدـیمهف و  ار  نز  فرح  مرح ، رد  رـضاح  ياهییالبرک  دـننادیم ، یـسراف  ابیرقت  البرک  مدرم  نوچ  دـنکیم و  باـترپ  اوه  هب  ار  لوپ 
لوغـشم دراذگیم و  دوخ  بیج  هب  هتـشادرب  ار  لوپ  موحرم  نآ  دـتفایم و  اضر  دیـس  موحرم  لباقم  رد  لوپ  اما  دـنوشیم . لوپ  نتـشادرب 

يو هـب  نز  اـضر ، دیـس  زاـمن  ماـمتا  زا  سپ  دـنوشیم . قرفتم  هجیتـن  رد  دـننیبیمن و  ار  هـسیک  دـنوشیم  عـمج  هـک  مدرم  دوـشیم . زاـمن 
نم هک  دنکیم  هفاضا  دنکیم و  نایب  ار  دوخ  یلوپیب  ناتـساد  و  يرآ ، دـیوگیم : اضر  دیـس  موحرم  یتشادرب ؟ ار  لوپ  وت  ایآ  دـیوگیم :

هب دربیم و  لزنم  هب  ار  اـضر  دیـس  موحرم  روبزم ، مناـخ  مریگب . لوپ  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  زا  مدوب  هدـمآ  ـالاح  نیمه 
سابعلا لضفلاابا  ترـضح  زا  هدمآ  هک  هدش  لوپیب  ردق  نآ  دینک ، کمک  دیـس  نیا  هب  دیناوتیم  دیهاوخیم  هچ  ره  دیوگیم  شنادنزرف 

اـضر دیـس  موحرم  هب  یهجوت  لباق  لوپ  مه  نز  نآ  نادـنزرف  تسا . هداد  هلاوح  نم  هب  ار  دیـس  مه  راوگرزب  نآ  دریگب و  لوپ  مالـسلاهیلع 
! دنهدیم رادشفک 

شاب بظاوم  تسا ، نم  تناما  نیا  لضفلاابا ، ای 

دیآیم و مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مرح  هب  ترایز  تجاح و  ضرع  يارب  یبرع  صخش  تفگیم : یقت  دیس  موحرم  اضیا  . 2
تناما نیا  لضفلاوبا ، ای  دیوگیم : دنکیم و  ترـضح  دـبنگ  هب  هراشا  دراذـگیم و  نیمز  هب  ياهشوگ  رد  هتـشاد  هارمه  هب  هک  ار  ياهچقب 

مـسر نیا  اـیآ  لـضفلاابا ، اـی  دـیوگیم : تسین . هچقب  دـنیبیم  دـیآیم ، هچقب  غارـس  هب  یتـقو  تراـیز ، زا  سپ  شاـب ! بظاوـم  تسا ، نم 
فقـس هب  دـش و  دـنلب  هچقب  یلو  ددزدـب ، ار  وت  يهچقب  تساوـخیم  یـصخش  دـیوگیم : وا  هب  یـسک  ناـمز !؟ نیا  رد  تسا  يرادتناـما 

شبحاص تسد  هب  هدش و  ادج  فقـس  زا  هچقب  دنکیم ، زارد  تسد  دـنیبیم . ملاس  حیحـص و  فقـس  رد  ار  هچقب  دـنکیم  هاگن  دـیبسچ !
هحفص 403] . ] دسریم

تسا دیس  هچب  نیا  لام  لوپ ، نیا 

هک یتقو  تفگ : هک  دندرک  لقن  هوعدـلا  باجتـسم  رفعج  دیـس  ياقآ  بانج  شراوگرزب ، يومع  زا  نینچمه  هوعدـلا  باجتـسم  بانج  . 3
، نامز نآ   ) مهاوخیم دیدج  لدـم  شفک  نم  میوگیم : تردـپ  هب  يزور  مایا  نآ  رد  دوب . تردـپ  اب  ام  یتسرپرـس  تفر  ایند  زا  نامردـپ 

نم ات  روایب ، ریگب  رانید  کی  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  زا  ورب  دیوگیم : نم  هب  تردـپ  تسا .) هدوب  رانید  کی  یـشفک  نانچ  تمیق 
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متفگ ار  نیا  هدب . رانید  کی  هتفگ  مردارب  مدرک : ضرع  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  اقآ  هب  متفر  نم  مرخب ! ار  شفک  نآ  تیارب 
یـصخش یتاظحل  زا  دعب  دندوب .) مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رادشفک  ود ، ره  مدج ، ردپ و   ) متـسشن يرادـشفک  رد  مدـمآ  و 

لابند هکنیا  دـننام  مادـخ  دروآرد . تکرح  هب  درک و  جراخ  حیرـض  زا  ار  نآ  داب  یلو  تخادـنا ، حیرـض  رد  رانید  کـی  دـش و  مرح  دراو 
نم داتفا و  يرادشفک  يولج  رد  دمآ و  هرـسکی  رانید  دنریگب و  ار  نآ  دنتـسناوتن  مادک  چیه  یلو  دندیود ، رانید  لابند  دـنورب  یکـشجنگ 

تسا هدنز  میومع  نونکا  دیشاب . هتشادن  شراک  هب  يراک  رگید  تسا ، دیـس  هچب  نیا  لام  لوپ  نیا  تفگ : مادخ  زا  یکی  متـشادرب ! ار  نآ 
. دندینش ار  نآ  دندوب و  رضاح  زین  ناتسود  زا  یعمج  هصق ، لقن  تقو  رد  ماهدینش و  میومع  زا  ار  هصق  نیا  اهافش ، مدوخ ، نم  و 

دش عطق  امش  زا  ام  لسن  ناجومع ،

نیا يردـپ  يهدـج  تسا : هتـشون  نینچ  هدـنراگن  هب  ياهمان  رد  ماحف »  » یجرعا اضردـمحم  دیـس  ياـقآ  باـنج  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
نت هس  دـمآ و  هبون  بت و  ضرم  البرک ، رد  هک : درک  لقن  دوب ، هدـجهتم  هحلاص و  ياـهنز  زا  هک  مگیب ، یبوط  هیولع  يهموحرم  بناـج ،

فورعم ياملع  زا  هک  یناهفـصا ، نسح  دیـس  ياقآ  هللاتیآ  مردپ  موحرم  يو  زا  دعب  و  مردام ، اهنآ  زا  دعب  دندش . موحرم  همه  منارهاوخ 
هب رصحنم  رتخد  کی  مرهوش و  دنتسویپ و  قح  تمحر  هب  یگمه  شنادنزرف  و  داوج ، دیـس  موحرم  مردارب ، ناشیا  زا  دعب  و  دندوب ، البرک 
هچ ره  تشذــگ و  هحفـص 404 ]  ] لاوـنم نیا  رب  یتدـم  دـنامن . یقاـب  هناـخ  زا  يدـحا  مدـنام و  اـهنت  نم  هجیتـن ، رد  درک . توـف  زین  مدرف 

هناخ زا  منک  اشامت  ار  يرادازع  تاجتسد  هکنآ  يارب  ینیـسح  ياعوسات  بش  کی  رد  هکنیا  ات  مدرکیمن ، لوبق  دمآیم  میارب  راگتـساوخ 
دنیآیم و تسد -  هب  عمـش  اهدیـس -  هچب  يهتـسد  مدید  مدیـسر ، دوب ، نیمرحلانیب  رد  هک  نامدوخ ، يهچوک  رـس  نوچ  مدـمآ و  نوریب 

لوسر زا  ام  لسن  متفگ  مداتفا و  دوخ  ردارب  ردـپ و  دای  دـش و  بلقنم  ملاح  هبترم  کی  مدـش ، وربور  هرظنم  نیا  اب  نوچ  دـنناوخیم . هحون 
ار مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یتوکلم  دبنگ  هک  متـشاد  رارق  ییاج  رد  هظحل  نآ  رد  دش ! عطق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
رد متـشگرب . لزنم  هب  مدرک و  هیرگ  و  دش ! عطق  امـش  زا  ام  لسن  ناجومع ، متفگ : ترـضح  هب  باطخ  هدرک ، رهطم  دبنگ  هب  ور  مدیدیم .
ادج مدرکیم . ابا  ندرک  رهوش  زا  متـشادن و  جاودزا  هب  میمـصت  هکنیا  اب  مدرک ، لوبق  نم  دمآ و  راگتـساوخ  میارب  رفـص ، هام  لاس ، نامه 

یمظاک یضار  خیش  ياقآ  موحرم  لزنم  دراو  اجنآ  رد  هدش و  مالسلاهیلع  نیمظاک  مزاع  رفـس  ناونع  هب  یتدم  هک  دوب  جاودزا  نیا  زا  دعب 
زا يریثک  عمج  هدـش و  بصن  میظع  يربنم  لزنم ، نامه  رد  هک  مدـید  باوخ  رد  زور  نامه  رهظ  و  مدـش ، نیمظاـک ) فورعم  ياـملع  زا  )

ربنم يالاب  رد  هک  یینارون  ردـقلالیلج و  دیـس  هب  ار  نآ  دـنراد و  تسد  رد  عمـش  کی  مادـک  ره  دناهداتـسیا و  ربنم  ياپ  لاـسدرخ  لاـفطا 
؟ تسیک اـقآ  نیا  مدرک : لاؤس  اـههچب  زا  دـنادرگیمزاب . هچب  نآ  هب  دـنکیم و  نشور  ار  اهعمـش  راوگرزب ، دیـس  نآ  دـنهدیم و  هتـسشن 
زا يدرک . نشور  غارچ  نم  زا  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  منم  دومرف : ربنم  يالاب  زا  اقآ  نآ  دوخ  هکنآ  ات  دادن ، ار  مباوج  یسک 

یناهفصا يدهمدمحم  دیس  اقآ  موحرم  ردپ  یناهفصا ، دمحم  دیس  اقآ  موحرم  ینابر  ملاع  لزنم  هب  زور ، نامه  رصع  مدش و  رادیب  باوخ 
تـسا رـسپ  زین  امـش  دنزرف  دیـشابیم و  هلماح  امـش  دومرف : ناشیا  مدرک . لقن  ناشیا  يارب  ار  باوخ  متفر و  هعیدولا  نسحا  باتک  بحاص 
دنوادخ دش و  مه  روط  نیمه  تسا . بسنلا  حیحـص  تاداس  زا  امـش  رهوش  و  مدیدیمن ) دوخ  رد  یلمح  راثآ  زونه  نم  تفگیم : ناشیا  )
رـصحنم مردپ  موحرم  دالوا  دشن . يدالوا  ناشیا  يارب  رگید  و  دوب ، درف  هب  رـصحنم  ناشیا  دالوا  دومرف و  تیانع  ار  مردپ  ناشیا ، هب  لاعتم 

نا دش و  دـهاوخن  عطق  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هب  تسا  لصتم  همایقلا  موی  یلا  ام  لسن  یلاعت  هللا  ءاش  نا  تسا و  یعاد  هب 
ناـشیا يادـعا  نیـضغبم  زا  و  نیعمجا -  مـهیلع  هحفـص 405 ]  ] هللا مالـس  تراـهط -  تمـصع و  نادـناخ  ناـیلاوم  زا  زین  یگمه  هللا  ءاـش 

اب ینمشد  نیرهاط و  يهمئا  بح  نامه  مه  یهلا  باذع  زا  تاجن  ندوب و  نمؤم  طرش  هدوب و  نامیا  نامه  هلئسم ، يهدمع  هک  دنـشابیم ،
. ماحفلا يرئاحلا  ینیسحلا  اضردمحم  یعادلا  خیرات 1414 ه ق ، هب  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و  تسا . ناشیا  يادعا 
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ناوخب ار  سابع  ترضح  يهضور  هفرع ، زور 

نودـب تسا : هدروآ  ص 254 ) ج 2 ، « ) مالـسلاهیلع نامز  ماما  اب  تاقالم   » باتک رد  یحطبا ، نسح  دیـس  جاـح  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
ار دوخ  ترضح  نآ  اریز  دنوشیم ، رـضاح  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  يازع  سلاجم  رد  هادف -  یحور  هللاۀیقب -  ترـضح  دیدرت 

هکربتم يهنکما  رد  رگا  صخألاب  زاب  دنـشاب و  هداد  بیترت  صـالخا  اـب  یقتم و  دارفا  ار  سلجم  رگا  صوصخ ، هب  دـننادیم . ازع  بحاـص 
لـضفلاوبا ترـضح  يهضور  هک  یـسلاجم  رد  ابلاغ  الثم  دشاب . ترـضح  نآ  يهقالع  دروم  هک  دوش  هدناوخ  ياهضور  ای  دوش و  لیکـشت 

، مربب باتک  رد  ار  شمسا  تسین  یضار  هک  ناتـسود ، زا  یکی  دنراد . سلجم  نآ  هب  یفطل  رظن  ترـضح  نآ  دوشیم  هدناوخ  مالـسلاهیلع 
تافرع هب  هکنآ  زا  لبق  بش  هس  دوب ، یبوخ  درم  هک  ناوراک ، یناحور  مدوب . فرشم  همظعم  يهکم  هب  یـسمش  لاس 1363  رد  تفگیم :
ترضح يهضور  هفرع ، زور  رد  هک  دندوب  هدومرف  وا  هب  ترضح  نآ  دوب و  هدید  ار  مالسلاهیلع  رـصع  یلو  ترـضح  ایؤر  ملاع  رد  میورب ،
ترـضح يهضور  لوغـشم  ناوراک  یناحور  هفرع ، ياعد  نیب  رد  هفرع ، رهظ  زا  دـعب  میآیم . مه  نم  هک  ناوخب  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 

هتسشن و تیعمج  طسو  رد  مارحا  سابل  اب  ینارون  رایسب  يدرم  هک  دندید  یناهگان  روط  هب  ناوراک  لها  يهمه  دش . مالسلاهیلع  لضفلاوبا 
هب دـنوش ، وا  هجوـتم  دنتـساوخیم  مـکمک  ناوراـک  دارفا  دـنکیم . هـیرگ  ادـیدش  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  بئاـصم  يارب 

بارتل نیملاعلا  حاورا  یحور و  هللاۀیقب -  ترـضح  هک  مدید  باوخ  لبق  بش  دنچ  نم  هک  تفگ  ناوراک  یناحور  هکنآ  زا  دعب  صوصخ 
درم نآ  هحفص 406 ] . ] میآیم مه  نم  ناوخب ، ار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  يهضور  هفرع ، زور  هک  دندومرف  نم  هب  ءادفلا -  همدقم 

نوریب همیخ  رد  زا  دنتـساوخیم  دندرک و  تکرح  تیعمج  نایم  زا  ترـضح  نآ  اذل  دننکیم ، هاگن  وا  هب  یـضعب  هک  دـش  هجوتم  سانـشان 
جلف نم  ياهاپ  ینعی  درک ، شیاپ  هب  هراشا  وا  دندرک . هاگن  وا  هب  دنتـشگرب و  ترـضح  اقآ ! دز  ادـص  دوب ، ام  ناوراک  رد  یجلف  نز  دـنورب .

شتلاسک تعاس  نامه  جلف  نز  دنتفر . نوریب  همیخ  رد  زا  دوشیم و  بوخ  دندنامهف  وا  هب  هراشا  اب  مالسلاهیلع  رصع  یلو  ترـضح  تسا .
یـسک هکنآ  نودـب  شدوخ  ار  ءاسن  فاوط  هورم و  افـص و  نیب  یعـس  جـح و  فاوط  لیبق  زا  ار  شجح  لامعا  ماـمت  یتح  دـش و  فرطرب 
همزمز ار  هدورـس  نیا  فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع   » رـصع یلو  ترـضح  نارظتنم  هک  تسا  بسانم  اجنیا  رد  داد . ماجنا  دـنک  شکمک 

یمه نارای  مزب  ردنا  دـیآ  رادـیدپ  علاط  بیغ  زا  دوش  هللا  لامج  ناراودـیما  دنـسر  يدـیما  هب  يراظتنا  زا  دـعب  هک  دـشاب  شوخ  هچ  دـننک :
ییادخ ریشمش  راویـسوم  وت  نانامز  رخآ  ربمغیپ  منم  میرم  نب  یـسیع  منم  یـسوم  منم  ناناج  نابرق  مرواد  لیلخ  حون  منم  مدآ  منم  دیوگ 

هب ار  ادـخ  تسد  نیتسآز  نک  نورب  ناهانپیب  هانپ  يا  زیخ  اـج  یهاوخداد ز  نک  ادـخ  لدـع  يا  وت  ناـماه  نوعرف و  شکب  هگنآو  شکب 
ریت شکب  تردق  تسش  ادخ ز  تسد  يا  وت  نارادهزین  تسد  نوخ ز  رپ  رس  ناتـسب  راذگب و  البرک  رد  مدق  ناکاین  نوخ  زا  یهاوخنوخ و 
نت زا  دندرک  ادج  ار  ادخ  تسد  نانچ  یتسدینش  ناراوس  بسا  زا  دنامن  یمسج  رگد  ناروتس  مس  زا  هک  يراد  ربخ  ناراوخریـش  يولگ  زا 

یمق بابرا  هللاتیآ  موحرم  عبط  رثا  نانابراس 

نک هجلاعم  ار  ام  رامیب  ردارب ،

هک ناریا  مرتحم  ظاعو  زا  یکی  دناهتشون : نینچمه  باتک  نآ  يهحفص 149  دلج 2 ، رد  مالـسلاهیلع » نامز  ماما  اب  تاقالم   » باتک فلؤم 
هب شندـب  تسوپ  دـندوب ، هدـش  سویأـم  شاهجلاـعم  زا  ناریا  ياـبطا  و  هحفـص 407 ]  ] مدوب وا  يویر  تخـس  تلاـسک  دـهاش  مدوـخ  نم 

ار وا  دوب و  هدش  دساف  شاهیر  يهدمع  تمـسق  دمآیم و  نوریب  شموقلح  زا  شندب  نوخ  تارطق  نیرخآ  دوب و  هدـیبسچ  شیاهناوختـسا 
دهاش نم  دوخ  دننک  هجلاعم  ار  وا  هکنآ  نودب  ناهگان  دنربب ، وکـسم  رد  يوروش  ناتـسرامیب  هب  تقو  عرـسا  هب  هجلاعم  يارب  دنتـساوخیم 

ارم دوب  انب  شحبص  هک  یبش  نیرخآ  تفگ : مدرک ، لاؤس  وا  زا  ار  وا  يافش  تلع  یتقو  درک . ادیپ  لماک  يافش  زور  دنچ  زا  سپ  هک  مدوب 
هدهع هب  ارم  يراتـسرپ  هک  مردارب  ات  مدـش  رظتنم  موریم ، ایند  زا  رفک  تکلمم  نامه  رد  ای  هار و  رد  نم  هک  متـسنادیم  دـنربب ، وکـسم  هب 
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ار مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مدرک و  البرک  فرط  هب  ور  فعـض  لاـح  ناـمه  رد  تفر  نوریب  یتقو  دورب . نوریب  قاـطا  زا  تشاد 
تیاضر اهنت  متین  متفرگن و  لوپ  مدـناوخ و  هضور  متفر و  نزریپ  نـالف  لزنم  هب  هک  تسه  ناـتدای  اـقآ ، متفگ : مداد و  رارق  باـطخ  دروم 

لامعا نآ  لباقم  رد  مدش و  رکذـتم  مدوب  هداد  ماجنا  صالخا  اب  هک  ار  یلامعا  لیبق  نیا  زا  ات  دـنچ  هرخألاب  و  دوب !؟ امـش  یلاعت و  يادـخ 
مالـسلاهیلع لضفلاوبا  ترـضح  ناشردارب  ءادهـشلادیس و  ترـضح  دش و  زاب  قاطا  رد  مدید  ناهگان  متـساوخ . ترـضح  نآ  زا  ار  میافش 

، نک هجلاعم  ار  ام  رامیب  ردارب ، دندومرف : مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  دندش . قاطا  دراو 
ار دوخ  یتمالس  مدرک  ساسحا  نآ  زا  دعب  نم  دنتفر . دندرک و  تکرح  اج  زا  و  دندیشک ، ماهنیس  يور  ات  نم  تروص  هب  یتسد  مه  ناشیا 

. مدیدرگ ملاس  حیحص و  دینکیم  هظحالم  هک  نینچ  نیا  مرادن و  ناتسرامیب  رتکد و  هب  یجایتحا  رگید  هتفایزاب و 

دش ادیپ  تسد  هب  هزین  يراوس  هاگان 

باتک زا  دنشابیم ، مالسلامهیلع  تیبلها  بتکم  نیجورم  زا  یقتم و  یملاع  یناطحق ، ربکایلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح 
زا هک  یتقو  دوب . راوز  هارمه  راغص  لافطا  زا  نت  دنچ  اب  ياهفیعـض  دنتفریم . البرک  هب  راوز  زا  یهورگ  هک : دناهدرک  لقن  نیفئاخلا  تاجن 

کته يانب  دـنتخیر و  همولظم  نآ  رـس  رب  بارعا  هحفـص 408 ]  ] زا یعمج  هاگان  دـنام و  بقع  هلفاق  زا  هراچیب  نآ  دـندرک ، چوک  بیـسم 
ارم هک  تسا  رود  هب  امـش  تریغ  زا  نم ، رورـس  ـالوم و  يا  تفگ : هدومن و  ـالبرک  فرط  هب  ور  اوـنیب  نآ  تقو  نیا  رد  دـندراذگ . تمرح 

نایامن تشاد ، تسد  رد  ياهزین  هکیلاح  رد  يراوس ، هاگان  هک  دوب  وگتفگ  نیا  رد  یهدـن . تاجن  ناـملاظ  نیا  تسد  زا  ییاـمنن و  تناـعا 
يا درک : ضرع  دید ، ار  تمارک  نیا  نوچ  هنمؤم  نآ  دیناسر . راوز  يهلفاق  هب  البرک و  هب  ار  هفیعـض  نآ  نادزد  ندرک  قرفتم  زا  دعب  دش و 

ءادهـشلادیس ترـضح  تمدخ  رد  نم  هفیعـض ، يا  دندومرف : اقآ  میاهدـنام ؟ ادـعا  تسد  رد  رود  يارحـص  رد  هک  یتسناد  اجک  زا  وت  اقآ ،
رگم دومرف : ینکیم !؟ هیرگ  ارچ  هللالوسر ، نبای  مدرک  ضرع  دش . يراج  مما  ماما  نآ  مشچ  کشا  هک  مدید  مدوب ، هداتـسیا  مالـسلاهیلع 

نآ سپـس  مدـیناهر . اهنآ  گـنچ  زا  ار  امـش  مدوخ  يـالوم  رما  هب  سپ  دـناهدش ؟ راـتفرگ  اـیحیب  بارعا  تسد  رد  نم  راوز  هک  ینیبیمن 
نم يـالوم  وت  رگم  تفگ  تسیرگ و  نز  نآ  مرادـن . تسد  هک  راد  مروذـعم  دومرف : مسوـبب . هدـب  ار  دوـخ  ياهتـسد  درک : ضرع  هفیعض 

. دش بئاغ  و  یلب ، دومرف : یسابع ؟ ترضح 

؟ دنتفر اجک  ام  ياهنامهم  ردام ،

مرح زا  يزور  میتفر . البرک  ترایز  هب  ءابطألا  ماشتحا  رتکد  اب  یلاس  هک  درکیم  لقن  نیقارعلا ، دیس  هب  فورعم  ناهفـصا ، ياملع  زا  یکی 
هک یلاح  رد  ءابطألا ، ماشتحا  مدید  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رازاب  رد  مدمآ ، نوریب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 

هناـخ نیا  رد  ضیرم  یناوج  تفگ : تسیچ ؟ يارب  بارطـضا  نیا  مدرک : لاؤس  دـمآ . نوریب  ياهناـخ  زا  دوب ، برطـضم  شحوتم و  رایـسب 
وا ردام  هک  نز  نآ  يارب  نم  تسا و  هناخ  درف  هب  رـصحنم  دـنزرف  يو  دوریم . ایند  زا  رگید  تعاس  ود  ات  تسین و  بوخ  شلاح  هک  تسا 

باـب يا  مشاـهینب ، رمق  اـی  دز : داـیرف  شلزنم و  ماـب  يـالاب  تفر  دینـش ، هک  ار  تبحـص  نیا  و  دوـب ؛ رد  تشپ  نز  متـسه . ناـشیرپ  تسا 
ناوج نآ  يادص  تقو  کی  مهاوخیم . امش  زا  ار  مدنزرف  نم  يداد . نم  هب  ار  رسپ  نیا  مدش  لسوتم  امـش  هب  متـشادن  دالوا  نم  جئاوحلا ،

اجک ام  ياهنامهم  ردام  دنزیم : ادص  ناوج  هک  میدید  میدش و  هناخ  دراو  ام  یتشاذـگ ؟ اهنت  ارم  یتفر ، اجک  ردام  هک : دـش  دـنلب  لزنم  زا 
نم هب  تشادن ؛ تسد  ود  یلو  دوب ، هداتـسیا  زین  رگید  رفن  کی  دـندوب و  نم  رتسب  رانک  نز  کی  درم و  راهچ  نآلا  دـنتفر !؟ هحفص 409 ] ]

رگیدکی زا  مه  رانک  رد  ات  دش  هداد  رمع  تردام  امش و  هب  رگید  لاس  یس  متـساوخ  ادخ  زا  نم  دش و  لسوتم  نم  هب  تردام  ناوج  تفگ 
. دیربب عفن 
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مشاهینب رمق  هب  تدارا  و  سابع ، يدهشم 

دیـس یمظعلا  هللاتـیآ  لزنم  رد  ثعبم 1414 ه ق  زور  تاعاس  رخآ  خـیرات  رد  ماحف  يرئاح  اضردـمحم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
رد هرـس ،» سدـق   » يدابآسمـش نسحلاوبا  دیـس  ياقآ  هللاتیآ  راوگرزب ، دیهـش  دنتـشاد : راهظا  يدرجورب  یناطلـس  یئابطابط  رقابدـمحم 

یهلا تابجاو  زا  کی  چیه  هک  نیدیب ، سابع  هب  فورعم  سابع ، يدهشم  مان  هب  دوب  ناهفـصا  رد  یـصخش  دندومرف : ربنم  يالاب  ناهفـصا 
زامن و يهرابرد  وا  اب  هک  یتقو  تشاد . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  ياهقالع  قشع و  طقف  دادیمن و  ماجنا  ار 

ترضح تالیکشت  هب  یلو  دوبن . راکهدب  اهفرح  نیا  هب  ششوگ  درکیمن و  هجوت  ادبا  الصا و  دشیم ، تبحـص  تابجاو  رگید  هزور و 
مرح رد  ارم  دـیاب  ندرم ، زا  دـعب  تفگیم  تشاد و  مه  عقوت  ترـضح  زا  و  درکیم ، تمدـخ  تشاد و  هقـالع  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق 

هب درک و  هبوت  ناهانگ  مامت  زا  شگرم ، زا  لـبق  لاـس  یلا 4  يو 3  موش . ناشیا  تیانع  لومشم  ات  دینک  نفد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
. دیربب ناتدوخ  اب  مه  ارم  تفگ : هدمآ و  اهنآ  دزن  وا  دنورب ، البرک  هب  ترایز  يارب  دنتساوخیم  ناهفـصا  زا  ياهدع  دش . یبوخ  مدآ  رهاظ 
. تفر اـیند  زا  سپـس  درک و  بـت  زور  دـش و 3  ضیرم  سابع  يدهـشم  دندیـسر ، البرک  هب  هک  یتقو  دـندرب . ناـشدوخ  اـب  ار  وا  زین  اـهنآ 

يزیچ ریدـقت  اما  دـنربب ، مالـسلا  يداو  هب  ار  هزانج  دوب  انب  تسخن  دـنداد . فاوط  مرح  رد  دـندروآ  هدرک و  نفک  لـسغ و  ار  وا  شیاـقفر 
اجک دیـسرپ : مادخ  زا  یکی  سپـس  دندناوخ . شاهزانج  لباقم  یترایز  دـندمآ و  مه  اهمداخ  فاوط ، زا  دـعب  هکنآ : یگنوگچ  دوب . رگید 

مریگب هزاجا  راددیلک  یضترم  دیس  زا  مورب  نم  تفگ : مداخ  مینک . نفد  مالـسلا  يداو  رد  ار  وا  تسا  انب  میتفگ : دینک ؟ شنفد  دیهاوخیم 
اجنآ دیربب  تسه ، يربق  هبتع  رد  تفگ : يو  دنتفگ ، راددیلک  هب  یتقو  دـینک . نفد  نحـص  فارطا  هحفـص 410 ]  ] ییاج کی  رد  ار  وا  هک 
هدید زین  نم  دوخ  ار  سابع  يدهشم  هک  دندرک ، هفاضا  همتاخ  رد  يدابآسمش  دیهـش  میدرک . شنفد  اجنآ  میدرب و  مه  ام  دینک و  شنفد 

. مدوب

متسه مشاهینب  رمق  يهداتسرف  نم 

دنمشناد دناهتشاد : موقرم  ياهتـشون  یط  مق  يهیملع  يهزوح  يهتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  یمق ، يدروجال  ینیـسح  يدهم  دیـس  هللاتیآ 
ینابر یلع  خیـش  جاح  اقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  بانج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  قشاع  اـناوت ، يهدنـسیون  عبتتم و 
عاجـش درم  نیا  تامارک  هک  دـناهدش  نآ  رب  هدوب و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  البرک ، رادـمچرپ  يهمانیگدـنز  نتـشون  لوغـشم  یلاخلخ ،

هدرک و لاثتما  ار  ناشیا  رما  اذـل  مسیونب . مراد  غارـس  یتمارک  رگا  دنتـساوخ  زین  ریقح  نیا  زا  دنـسیونب . ار  بلاغلا ، هللادـسا  راگدای  خـیرات ،
لاغتـشا سیردـت ، تعامج و  زا  یعرـش ، روما  هب  هدوب و  میقم  ناـشاک  رد  یتدـم  بناـج  نیا  منکیم : لـقن  ماهدینـش  دوخ  هک  ار  یتمارک 

نامهم هام  هس  هک  درک  توعد  ناتـسمز  کی  رد  ار  هدنب  تسا ، ناشاک  بوخ  ياهانب  زا  یکی  هک  رغـصا ، جاح  مان  هب  ینیدتم  درم  متـشاد .
يایاضق زا  یخرب  دـیهاوخب  وا  زا  دـییایب و  امـش  دراد ، بیرغ  بیجع و  يایاضق  هک  تسا  يدرم  اجنیا  رد  تفگ : نم  هب  یبش  مشاب . ناشیا 

: تفگ هک  دوب  نیا  اهنآ  زا  یکی  نتفگ . ار  یبلاطم  درک  عورـش  وا  میتسـشن و  مه  رانک  دمآ . درم  نآ  درادن . یعنام  متفگ : دیوگب . ار  دوخ 
رمق هب  لسوتم  تسکـش ، ملد  يزور  مدرکیم . يرگراک  اهیدوهی  لزنم  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  مدوب و  یگدـنز  راـشف  رد  یتدـم  نم 

يرگراک يدوهی  کی  يارب  راوشد ، عضو  نیا  اب  هک  مشاب  راـتفرگ  دـیاب  اـیآ  نم ، ياـقآ  يا  مدرک : ضرع  هدـش و  مالـسلاهیلع  مشاـهینب 
هک سک  نالف  هب  و  نارآ ، ورب  ادرف  دومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  مدید  باوخ  رد  مدیباوخ . یگدرـسفا  لاح  اب  بش  منک !؟
اقآ فرط  زا  ياهدرک ، رذـن  هک  ناـموت ، تسیود  غـلبم  دنفـسوگ و  سأر  راـهچ  وـگب  ناـسرب و  ارم  مالـس  تسا  دنفـسوگ  يهلگ  بحاـص 

يایوج هحفص 411 ]  ] اجنآ رد  مدومن . تمیزع  نارآ  فرط  هب  هتساخرب و  باوخ  زا  حبص  تسا . هدش  نم  هب  هلاوح  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
متفگ مدرک و  مالـس  هتفر  ولج  دمآ ، یتقو  دمآ . نابایب  زا  ات  مدنام  دیآیم . بورغ  هتفر و  نابایب  هب  شنادنفـسوگ  اب  دنتفگ : مدـش ، شلاح 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


یتدـم داد . نم  هب  دوب  هدرک  رذـن  هچنآ  زا  رتشیب  درب و  لزنم  هب  ارم  درک و  هیرگ  وا  متـسه . مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  يهداتـسرف  نم  هک 
«! ریظن نم  هل  مک  و  . » مراد مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  تاهجوت  رثا  رد  ار  یبوخ  یگدنز  هک  تسا 

دشاب وت  هانپ  رد  مرسپ  لضفلاابا ، ای 

، داوج يزور  دوب . داوج  شمان  هک  تشاد  يرـسپ  يو  دوب . دمحم  جاح  داماد  یقتدـمحم ، وا  مان  هک  دوب  فیراعم  زا  یـصخش  ناشاک  رد 
هعفد کی  درادن ، ار  لفط  طوقـس  زا  يریگولج  تردـق  دـیدیم  هک  شردام ، هاچ ، هب  ندـش  ریزارـس  ماگنه  رد  داتفا . هاچ  هب  دوب ، هچب  هک 
ادـص ار  وا  هدـمآ و  هاچ  رـس  رب  مدرم  هک  ینامز  تفرگ : رارق  هاچ  لخاد  رد  هچب  دـشاب ! وت  هانپ  رد  مرـسپ  سابعلا ، لضفلاوبا  اـی  دز : ادـص 

دشابیم ملاس  حیحص و  یلو  تسا ، تحاران  اجنآ  درس  ياوه  زا  دش  مولعم  تسا . هدش  مدرس  رایسب  اجنیا  رد  تفگ - : خساپ  رد  وا  دندز ،
هداد خر  يرمق  يرجه  لاس 1210  رد  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  زا  تمارک  نیا  دـندروآ . نوریب  ملاس  هاـچ  زا  ار  وا  هرخـألاب  و 

[ . 309 . ] تسا

تسا هتفای  افش  دازردام  يروک  هناخ ، نیا  رد  بشید ،

رهطم مرح  هب  زور  کی  دسیونیم : نینچ  ( 93 ص 97 -   ) هکم ياهبش  باتک  رد  یحطبا ، نسح  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح 
دوب و هتشاذگ  وناز  يور  ار  شرس  مرح  يهشوگ  رد  یناوج  یلو  دوبن  مرح  رد  یسک  ماش .) رد   ) مدوب هتفر  ریغـصلا  باب  رد  ادهـش  سوؤر 
زا دعب  مدش . ترایز  زامن  لوغشم  ناوج  نیمه  هب  کیدزن  مدناوخ و  يرصتخم  ترایز  مدوب  اهنت  هک  مه  نم  دوب . هدرب  شباوخ  هکنآ  لثم 

يروط نامه  یلو  دوب ، زاب  مه  میاهمشچ  یتح  هکلب  مدوبن  باوخ  نم  اقآ ، تفگ : درک و  دنلب  شیوناز  يور  زا  ار  شرـس  ناوج  نآ  زامن ،
دنهدیم ار  ناشراوز  هحفص 412 ]  ] جئاوح دنراد و  روضح  تسا  نفد  اجنیا  ناشرس  هک  ییادهش  مامت  مدیدیم  دوب  میوناز  يور  مرس  هک 

ربص يرادقم  رگا  متفگ : دشاب ؟ هتـشاد  تقیقح  دناوتیم  يرادیب  ای  باوخ  نیا  ایآ  دـنهدب . بشما  دـش  انب  مه  ارم  مهم  جـئاوح  زا  یکی  و 
هدروآرب امـش  مهم  تجاح  نآ  رگا  بشما  متفگ : روطچ ؟ تفگ : دوشیم . نشور  اعبط  امـش  يارب  يرادـیب  اـی  باوخ  نیا  تقیقح  دـینک ،

ار يزیچ  مهدیم  حیضوت  امش  يارب  تفگ : تسا . هدوبن  شیب  یتالایخ  دیاهدید  هچنآ  تسا  نکمم  الاو  هتشاد  تقیقح  دوشیم  مولعم  دش 
هدش و دلوتم  انیبان  ردام ، زا  هک  مراد  ياهچبرتخد  نم  تفگ : مرکشتم . متفگ : دیـشاب . نایرج  رظان  مه  امـش  ات  هدش ، هداد  هدعو  نم  هب  هک 
: متفگ هچ ؟ ینعی  تسا ، تشز  زیچ  نالف  تسا و  گنشق  زیچ  نالف  دنیوگیم  هکنیا  تفگیم : زورما  نم  هب  تسا . دادعتـسا  شوخ  رایـسب 
اب ردام  زا  اهیـضعب  متفگ : دـشاب ؟ هتـشاد  مشچ  ناسنا  هک  دوشیم  روطچ  تفگ : یمهفب . یناوتیمن  ار  اهزیچ  نیا  يرادـن  مشچ  نوچ  وت 

هتـشاد مشچ  مه  نم  هک  درادن  یهار  چیه  الاح  تفگ : ياهدش . دلوتم  مشچ  نودب  وت  و  مشچ ، نودـب  اهیـضعب  دـنوشیم و  دـلوتم  مشچ 
. دننک تیانع  مشچ  وت  هب  تسا  نکمم  میوش  لسوتم  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  هب  تدوخ ، ای  نم ، رگا  ارچ  متفگ : مشاب ؟
ار وا  تفرگ و  ماهیرگ  نم  مدرگ . رادمشچ  دیاش  موش ، لسوتم  اهنآ  هب  مه  نم  ات  هدب  میلعت  مه  نم  هب  نکب و  ار  راک  نیا  ردپ  سپ  تفگ :

هدوب مرتخد  يافش  مه  متجاح  ماهدمآ و  اجنیا  نم  الاح  میایب . نم  ات  هدب  ار  ممـشچ  لضفلاابا ، ای  وگب  متفگ : مدناشن و  هلبق  هب  ور  لزنم  رد 
هتـشاد تقیقح  ياهدید  هچنآ  هک  تسا  مولعم  دش  رادمشچ  تاهچب  رگا  بشما  بوخ ، رایـسب  متفگ : ماهدید . ار  يرادیب  ای  باوخ  نیا  هک 
اقافتا دیریگب . يربخ  ام  زا  دـییایب و  اج  نیمه  مه  حبـص  ادرف  امـش  تفگ : داد و  ناشن  نم  هب  ار  مرتخد  درب و  شلزنم  هب  ارم  درم  نآ  تسا .

ربخ لزنم  نآ  زا  یتقو  زور  نآ  يادرف  دوب . میتفریم ، مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مرح  هب  یتقو  نامهار ، رـس  نیمألا و  عراش  رد  وا  يهناخ 
ترـضح تکرب  هب  يروک  هناخ  نیا  رد  بشید  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  مدیـسرپ  دننکیم . دـمآ  تفر و  هناخ  نآ  هب  یعمج  مدـید  متفرگ ،

وا يولهپ  مه  شردـپ  هتـسشن و  انیب  تشرد و  يابیز  ياهمشچ  اب  كرتخد  نآ  مدـید  مدـش  دراو  یتقو  هتفای . افـش  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا 
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لزنم نآ  رد  يرادـقم  نم  تسا ! هدوب  یقیقح  ناـیرج  نآ  هک  هحفص 413 ]  ] دیدید اقآ ، تفگ : داتفا ، نم  هب  شمـشچ  یتقو  دوب . هتـسشن 
نآ متفگ : ماـش ؟ رد  اـی  دنتـسه  ـالبرک  رد  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  اـیآ  تفگ : درک و  نم  زا  یلاؤس  رتخد  ردـپ  متـسشن .

يهرک مامت  رب  هک  لیئارزع  ترـضح  لثم  لقاال  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  اریز  البرک . رد  هن  دوشیم ، دودحم  ماش  رد  هن  ترـضح ،
باب رد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  سدقم  رـس  اعقاو  ایآ  تفگ : دهدیم . اهنآ  هب  دریگیم و  ادـخ  زا  ار  مدرم  جـئاوح  دراد  هطاحا  نیمز 

؟ دـنداد افـش  ار  مرتـخد  مدـش  لـسوتم  اـجنآ  رد  نم  یتـقو  روطچ  سپ  تفگ : دـنیوگیم . روط  نیا  منادیمن ، متفگ : تسا ؟ نفد  ریغـصلا 
بحاص هآ  دناهتفگ : نوچ  دناهداد ؛ افش  وا  هب  هک  هدوب  ترتخد  لسوت  رطاخ  هب  دیاش  هدوب ، لسوتم  لزنم  نیمه  رد  هک  مه  ترتخد  متفگ :

تمظعاب حور  هکلب  دهدیمن ، افـش  دشاب  هک  رگید  ياجک  ره  رد  ای  ربق و  رد  هک  ندب  رـس و  متفگن : نم  رگم  هوالع ، و  رثا . دـشاب  ار  درد 
مدرکیم و ار  رکف  نیمه  نم  بشید  اقافتا  نوچ  مرکشتم ، یلیخ  تفگ : دهدیم . افـش  دراد  نیمز  يهرک  رب  هطاحا  لقاال  هک  راوگرزب  نآ 

رفن اهدص  يزور  اعطق  هک  ار  البرک  جئاوح  بابرا  باوج  هنوگچ  سپ  تسا  ماش  رد  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  رگا  متفگیم  مدوخ  اب 
اههد زور  رد  هک  ارم  لاثما  نم و  تجاح  هنوگچ  سپ  تسا ، البرک  رد  رگا  و  دهدیم !؟ دنریگیم  ار  ناشجئاوح  دـننکیم و  هعجارم  وا  هب 

رد هتشاذگ و  بیان  ناکم  ود  نیا  زا  یکی  رد  رگا  و  دهدیم !؟ دنریگیم  ار  ناشتجاح  نم  لثم  دننکیم و  هعجارم  فیرش  مرح  نیا  هب  رفن 
نآ زا  شدوخ  ار  شتجاح  امـش  لوق  هب  دنزب و  ادص  ار  وا  مرتخد  هک  تسا  زیاج  ام  لزنم  رد  هنوگچ  سپ  دـنکیم ، راک  شدوخ  رید  ياج 

. دنک تیانع  ریخ  يازج  امش  هب  ادخ  دش . لح  میارب  بلطم  نایب ، نیا  اب  یلو  دریگب !؟ ترضح 

تفای افش  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  اب  هنجا  بورضم 

ود ره  دوب و  هدش  بورضم  هنجا  يهیحان  زا  هک  يدرم  اب  هطبار  رد  تسا : هدروآ  ص 242 )  ) هکم ياهبش  باتک  رد  نینچمه  یحطبا  ياقآ 
تیاعر مدـع  رثا  رب  دوشیم  مولعم  نوگاـنوگ  ياـهدروخرب  رایـسب و  لیـصافت  زا  سپ  دوب و  عطق  وزاـب  زا  شتـسد  ود  ره  نار و  زا  شیاـپ 

ماغیپ هبیط و  يهنیدم  رد  هلواخن  نایعیش  يارب  داتسرف  هحفص 414 ]  ] یلوپ هرخألاب  هکنیا  ات  هدوب ، ینیـسح  ياروشاع  زور  بش و  تمرح ] ]
عفر يارب  دنهدب و  يراوگوس  سلجم  بیترت  دنیامن و  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ءادهـشلادیس  ترـضح  يرادازع  يهماقا  هک  اهنآ  هب  داد 
نابز زا  الاح  مالـسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  دندوب  هدش  لسوتم  دندوب و  هدرک  اپرب  ار  سلجم  مه  اهنآ  دـننک ، اعد  وا  تلاسک 

هب هک  مدید  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  ایؤر  ملاع  رد  دیوگیم : تشادن ، یعالطا  لسوت  زا  هک  بورضم ، صخش  دیونـشب : شدوخ 
ءادهـشلادیس ترـضح  يرادازع  هب  هجیتن  رد  دنداد ، افـش  دناهدرک  ادیپ  لسوت  وا  هب  نم  يارب  اهنآ  هکنآ  رطاخ  هب  ارم  دـناهدمآ و  نم  نیلاب 

. مهدیم لیکشت  تبیصم  رکذ  سلجم  اروشاع  مایا  هشیمه  مدش و  دقتعم 

مشاهینب رمق  زا  تباین  هب  بش ، زامن 

سدق  » یناهفصا یحطبا  دحوم  یـضترم  دیـس  جاح  ياقآ  هللاتیآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  اب  دوخ  يهبحاصم  رد  [ 310  ] هزوح يهلجم 
باوخ یصخش  دیدش ، صخرم  ناتـسرامیب  زا  هکنآ  زا  دعب  لبق ، لاس  دنچ  میاهدینـش  هزوح : يهلجم  لاؤس  دسیونیم : نینچ  [ 311 « ] هرس

نیا هب  دیاش  باوج : تسیچ ؟ نایرج  دنراد . روضح  مه  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  دیناوخیم و  بش  زامن  امـش  هک  دـنیبیم 
رداق مدوب ، هک  ناتـسرامیب  رد  نوچ  ماهدـناوخیم ؛ مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  زا  تباین  هب  ار  بش  زاـمن  نم ، هک  تسا  هدوب  رطاـخ 

اقآ زا  تباین  هب  مراذگب ، زامن  دوخ  ياپ  يور  مناوتب  موش و  بوخ  رگا  متفرگ  میمصت  دادیم . جنر  ارم  نیا  و  مراذگب ، زامن  هداتسیا  مدوبن 
. مدـناوخیم زاـمن  هداتـسیا  هک  دوب  یبـش  نیلوا  دوب  هدـید  باوخ  اـقآ  نآ  هک  یبـش  نآ  مناوخب . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح 

هحفص 415] ]
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دیهدب رارق  یکشم  ار  وا  سابل  تاعطق  زا  یکی  اروشاع ، يههد  رد 

هجرف یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم -  ماـما  يهسردـم  رد  مارحلا 1415 ه ق  مرحم  موس  بش  رد  یحطبا  رقابدـمحم  دیـس  جاـح  ياـقآ  هللاتیآ 
رمق ترضح  تیانع  یگهام ، ای 18  نس 17  رد  هک  دنتشاد  راهظا  باتک  يهدنراگن  هب  دناهدومرف ، سیسأت  مق  رد  هل  مظعم  هک  فیرـشلا - 

، دوب هدش  دای  نس  رد  هک  یناتـسبات  رد  دـندومرف : تمارک  نیا  حیـضوت  رد  یحطبا  بانج  تسا . هداد  افـش  ار  ناشیا  مالـسلاهیلع  مشاهینب 
زا بیبط  مساقلاوبا  ازریم  جاح  موحرم  لثم  نامز  نآ  يابطا  هک  يوحن  هب  دوب ، هدمآ  شیپ  میارب  دشاب  ابو  هبـش  رظن  زا  هک  لافطا  يهضراع 

بنج هک  میهاربا ، هدازماما  هب  دنیبن ، ارم  هکنیا  يارب  مردام ، دـنهدیم و  رارق  هلبق  هب  ور  هب  ارم  راک  رخآ  رد  دـندش . سویأم  هدـنب  يهجلاعم 
رد لاـح  ره  هب  منادیمن . لزنم ، رد  اـی  دربیم  شباوخ  اـجنآ  ـالاح ، دوشیم . لـسوتم  هتفر و  تشاد ، رارق  خـیطبلاراد  يهلحم  رد  اـم  لزنم 

يهویم و  دوشیم ) ای   ) دش هداد  افش  دیامرفیم : يو  هب  ترضح  دوشیم . فرشم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  روضح  هب  باوخ 
نایاپ رد  سپـس  تسین .)! رثؤم  راگزاس و  نم  هب  هناودـنه  دـننامه  ياهویم  تعاس ، نیا  ات  اـقافتا   ) تسا هناودـنه  رمع  رخآ  اـت  امـش  دـنزرف 

هب دیهدب و  رارق  یکـشم  ار  وا  سابل  تاعطق  زا  یکی  اروشاع  يههد  رد  ترابع ) نیمه  اب   ) نیـسح نم  شاداد  يارب  نکیلو  دندوب : هدومرف 
رد ار  یکـشم  سابل  هک  دادیم  رکذت  نم  هب  اروشاع  مایا  رد  هلاس  ره  دوب و  دیقم  شرافـس  نیا  يارجا  هب  دوب ، هدنز  مردام  ات  دـیناشوپب . وا 

یحطبا ياقآ  ماهدرکن . كرت  ار  لـمع  نیا  هاـگ  چـیه  شرافـس  تیـصو و  ناونع  هب  نم  زین  ناـشیا  زا  دـعب  منکن . شومارف  اروشاـع  يههد 
زا یلاخ  دشابیم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  تایانع  زا  یکاح  اضیا  هک  يرگید  ناتساد  رکذ  دیـسر ، اجنیدب  نخـس  هک  لاح  دندوزفا :

. دـش عقاو  هرـس » سدـق   » يدرجورب یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  يارب  باوخ  ملاـع  رد  هک  تسا  یناتـساد  دوـصقم ، تسین . تبـسانم  فـطل و 
نیا زا  لبق  لاس  ای 39  رد 38   ) مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  رـس  الاب  دجـسم  رد  سرد  مامتا  زا  سپ  ناشیا ، هکنآ : یگنوگچ 

لیماف دارفا  نایم  رد  ایآ  هک ، دـندومن  نم  لیماف  دارفا  باب  رد  یتالاؤس  هدـنب  زا  دـشابیم ) مارحلا 1415 ه ق  مرحم  موس  بش  هک  خـیرات ،
يهناتسآ قباس  يهزوم  هحفـص 416 ]  ] برد يولج  زا  منکیمن  شومارف  هن ؟ ای  دراد  دوجو  لضفلاوبا  ای  سابع  كراـبم  ماـن  اـب  يدرف  نم 

: دـندومرف هک  میتشذـگیم  رـس ، ـالاب  يهزوم  دجـسم  هب  تسا  هدـش  لیدـبت  زورما  هک  مالـسلااهیلع ، هموصعم  همطاـف  ترـضح  يهسدـقم 
نم تلاسک  نامز  زا  متسناد  دندومرف .» نم  هب  ار  امش  شرافس  هک  مدید  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  باوخ  رد  نم  بشیرپ  »

. تسه هدوب و  نم  هب  ترضح  يوس  زا  یتیانع  الامجا  هدنیآ ، رد  هللا  ءاش  نا  خیرات و  نآ  ات  تیلوفط  رد 

هاوخب کمک  مشاهینب  رمق  اقآ  زا 

هراشا

( دنوخآ هب  فورعم   ) ینادمه یموصعم  یلعالم  خیش  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  زا  ینادمه ، يرباص  دمحا  خیـش  ياقآ  هللاتیآ 
مناخ هکنیا  ات  دشیمن . رادهچب  یلو  دوب  هدرک  جاودزا  اهلاس  هک  دوب  یمناخ  نادـمه  يارق  زا  یکی  رد  دـندومرف : ناشیا  هک  دـندرک  لقن 
ملاع دنوادخ  یتدم ، زا  دعب  يراذگب . لضفلاوبا  ار  شمسا  دومرف  تیانع  امش  هب  رـسپ  يدنزرف  ادخ  رگا  نک  رذن  دیوگیم : وا  هب  يرگید 

يرامیب راچد  دیسر ، یگلاس  نس 14 و 15  هب  دنزرف  نآ  هکنآ  زا  سپ  تشاذـگ . لضفلاوبا  ار  شمـسا  يو  درک و  تیانع  وا  هب  يدـنزرف 
لـضفلاوبا ترـضح  مان  هب  ار  تدـنزرف  مسا  دوب  هتفگ  وا  هب  هک  یمناخ  نامه  دـندیدرگ . سویأم  شتایح  زا  هک  يروط  هب  تشگ ، یتخس 
مـشاهینب رمق  اـقآ  زا  شاـب و  يدـج  تالـسوت  رد  هک  درک  شرافـس  ناوج  نیا  رداـم  هب  هراـبود  راذـگب ، لـضفلاوبا  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  يدـج  روط  هب  بش  کی  ناوج  نیا  ردام  يریگب . ار  تدـنزرف  اقآ ، زا  ات  هاوخب  کـمک  مالـسلاهیلع 
زاب ار  طاـیح  برد  دوریم  ناوجون  رداـم  دـننزیم . ار  طاـیح  برد  هک  دـنیبیم  هعفدـکی  دوشیم ، حبـص  هک  یتقو  دوشیم . مالـسلاهیلع 
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ادخ مناخ ، ارهز  دیوگیم : هچب  ردام  هب  نز  نآ  دراذگب . لضفلاوبا  ار  لفط  مسا  دوب  هدرک  هیـصوت  هک  تسا  ینز  نامه  دنیبیم  دـنکیم .
فرط هب  اهنز  زا  هدع  کی  مدید  باوخ  رد  نم  دهدیم : خـساپ  ییوگیم ؟ اجک  زا  وت  دـیوگیم : دیـشابن ! تحاران  داد ، افـش  ار  تاهچب 

دش هک  حبص  يراب ، موریم . هچب  نیا  يافش  يارب  دومرف : تشاد و  رارق  مالسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  نانآ  نیب  رد  دنیآیم . امـش  يهناخ 
هحفص 417] . ] تسا هتفای  افش  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  تکرب  هب  هچب  دندید 

مشاهینب رمق  تسد  هب  ناطرس  ضرم  يافش 

یناگیاپلگ يوسوم  اضردمحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  دنزرف  یناگیاپلگ ، داوجدمحم  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح 
. دیناوخیم الیذ  هک  دـندرک  لقن  يروشاع  سابع  خیـش  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  زا  ار  یتمارک  یفوتم 1414 ه ق ،) « ) هرـس سدق  »
زا دندوب  هدرک  اوادـم  ارم  هک  ییاهرتکد  يهمه  مدـیدرگ و  هرجنح  ناطرـس  ضرم  هب  التبم  لبق  لاس  بیرق 30  دیوگیم : يروشاع  ياقآ 

. مدوبن مه  ندرک  تبحـص  هب  رداق  رگید  هک  يروط  هب  دـشابیمن . هجلاعم  لباق  وت  ضرم  هک  دـنتفگ  هدـش و  سویأم  نم  يدوبهب  جـالع و 
مرحم مایا  نوچ  هدـنب  دیـسرارف . مرحم  مایا  هکنیا  ات  تشذـگیم ، یپایپ  تخـس و  روط  هب  اـهزور  متـشگرب . ردـنب »  » هب نارهت  زا  هناـسویأم 

ادهـشلادیس ترـضح  يرادازع  يارب  فارطا  زا  همه  مدوب ، نم  اـجنیا  يربـنم  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اـب  متفریم ، ربـنم  نید  غیلبت  يارب  مارحلا 
لزنم رد  دایز ، یگنتلد  سأی و  اـب  يراـب ، ماهدـش . مورحم  رگید  لاـسما  اـما  متفریم ، ربنم  ناـشیارب  نم  دـندمآیم و  اـجنیا  هب  مالـسلاهیلع 

هک مدیـسر  بلطم  نیا  هب  مدرکیم ، هعلاطم  ار  هرـس » سدق   » مرقم قازرلادبع  دیـس  موحرم  يهتـشون  سابعلا »  » باتک يزور  مدوب . يرتسب 
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  ردام  مالـسلاهیلع ، نینبلاما  هب  لسوتم  دشاب و  هتـشاد  یتجاح  یـسک  رگا  دوب : هتـشون 

مه يرذن  مدرک و  ادیپ  یلسوت  نآ  نامه  رد  دوشیم . هدروآرب  شتجاح  دریگب ، هزور  مالـسلاهیلع  ترـضح  تین  هب  مه  هبنـش  زور  دوش و 
، دش اشع  برغم و  زامن  تقو  میاهدش . مورحم  لاسما  یلو  میتفریم ، ربنم  میدرکیم و  هیرگ  بشما  لاس  ره  ام  نینبلاما ، ای  متفگ : هدرک و 

يربنم متشادن و  روضح  اجنآ  رد  نم  یلو  دوب ، اپرب  يرادازع  يهمانرب  دجسم ، رد  ورب . دجسم  هب  تفگ  نم  هب  یسک  ییوگ  مدناوخ . زامن 
لزنم رد  هدروآ و  تقاط  متـسناوتن  رگید  دوب . یلاخ  دـندوب  هدروآ  دجـسم  هب  مارحلا  مرحم  يههد  رد  ینارنخـس  ماجنا  يارب  مدرم  هک  مه 

هک مدش  رثأتم  مه  نم  دندرک . هیرگ  هب  عورش  نم  ندید  اب  مدرم  مدیسر ، هک  دجسم  برد  هب  مدرک . تکرح  دجسم  فرط  هب  اذل  منیـشنب ،
زا سپس  و  مدیـسر ، ربنم  رانک  ات  مدرک  تکرح  ربنم  فرط  هب  هدارایب  مدش ، دجـسم  دراو  هکنآ  زا  سپ  اما  منکب . يراک  مناوتیمن  لاسما 

، متفرگ رارق  ربـنم  يـالاب  رد  هکنآ  زا  سپ  منادیمن . مه  مدوـخ  موریم ، هحفـص 418 ]  ] ربنم يالاب  مراد  هچ  يارب  متفر . الاب  ربنم  ياـههلپ 
دـندرکیم و هیرگ  هلان و  همه  دـش ، یـسلجم  هچ  مدرک . تبحـص  مین  تعاـس و  کـی  و  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  مدرک : عورـش  هعفدـکی 

رگید اذـه ، انموی  یلا  تقو  نآ  زا  تسا . هدـش  عفر  متلاسک  مدـش  هجوتم  مشابیم . یلبق  مدآ  نآ  نم  هک  راـگنا  هن  راـگنا  دـندزیم . هجض 
. مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  نینبلاما  دیشر  رسپ  يهزجعم  تسا  نیا  مرادن . یتلاسک  هللادمحب 

دیشخب تایح  ار  هدرم  لضفلاوبا  ترضح  ملع 

لوق زا  یناشاک  فرـشا  جاح  ياقآ  بانج  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  میرح  عفادـم  اناوت ، بیطخ 
يادخ هکنیا  يارب  دنتفگ : وا  هب  مدرم  دـشیمن . رادهچب  هک  دوب  زابرتوبک  رفعج  مان  هب  یـصخش  ناشاک  رد  دـندرک : لقن  ناشردـپ  موحرم 

مان هب  ار  یملع  رفعج ، نزب . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  ناماد  هب  تسد  دـنک ، تمارک  يدـنزرف  امـش  هب  لاـعتم 
هب ار  شمـسا  هک  دهدیم  وا  هب  يدنزرف  دنوادخ  ترـضح ، تایانع  زا  دوشیم . لسوتم  ناشیا  سدـق  تحاس  هب  هدرک و  تسرد  ترـضح 

لوغشم زین  شرـسمه  دریگب و  تشوگ  دوریم  رفعج  زور  کی  درذگیم . دنزرف  نیا  رمع  زا  لاس   3 ، 4 دراذگیم . سابع  تبسانم  نیمه 
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، دـهدیم شرـسمه  لیوحت  دروآیم و  لزنم  هب  هتفرگ  ار  تشوگ  رفعج  هک  ینامز  دـنوشیم . لفاغ  سابع  زا  هک  تسا ، هدوب  اذـغ  يهیهت 
. دنیآیمرب وا  يوجتـسج  رد  دنوشیم و  نارگن  تسا . هدماین  نم  اب  سابع  دیوگیم : رفعج  تسا ؟ اجک  سابع  دـسرپیم  يو  زا  شرـسمه 

يراز هیرگ و  همه  اـههیاسمه  رداـم و  تسین . هدـنز  رگید  تـسا و  هدـش  هـفخ  هداـتفا و  بآ  رد  ساـبع  دـننیبیم  ندرک ، وجتـسج  زا  سپ 
لـضفلاوبا ترـضح  يارب  هک  ار  یملع  ناـمه  مهدیم ؛ ار  راـک  بیترت  نم  نـآلا  دـیوگیم : رفعج  درادـن . دوـجو  رگید  ساـبع  دـننکیم .

ترـضح ملع  ریز  دروآیم و  ار  ناجیب  هدرم و  سابع  سپـس  دنزیم ، نیمز  هب  طایح  طسو  رد  دروآیم و  دوب  هدرک  تسرد  مالـسلاهیلع 
مراد اضاقت  امـش  زا  مه  الاح  تسا ، هداد  نم  هب  امـش  يهطـساو  هب  ادخ  ار  دـنزرف  نیا  مشاهینب ، هام  يا  ناجاقآ ، دـیوگیم : دراذـگیم و 

تکرح هب  هچب  دننیبیم  دـنچ ، یتاظحل  تشذـگ  زا  سپ  منزیم ! شتآ  ار  تملع  هنرگو  دـنک  شاهدـنز  دـیهاوخب  ادـخ  زا  هحفص 419 ] ]
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  مشاهینب  رمق  اـقآ  هب  نتـسج  لـسوت  يهجیتن  تسا  نیا  يرآ ، دـش . دـنلب  درک و  غارفتـسا  يرادـقم  دـمآرد و 

. مالسلاهیلع

؟ میهاوخب تجاح  سابعلا  لضفلاوبا  زا  هنوگچ  هک  نامز ، ماما  دومنهر 

یفجن یـشعرم  یمظعلا  هللاتیآ  زا  ار  یناتـساد  یمق  یئابطابط  نیظعاولا  تمـشح  یقتدـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
يارب دوب ، هدمآ  مق  هب  یتدم  هک  فرـشا ، فجن  ياملع  زا  یکی  دـندرک : لقن  نینچنیا  يرمق ) رفظملا 1414  رفص  یفوتم 7  « ) هرس سدق  »

نـسحلا نب  ۀـجح  هللاۀـیقب  ترـضح  رـضحم  هب  ار  دوخ  لد  درد  متفر و  نارکمج  دجـسم  هب  متـشاد . یلکـشم  نم  هک : درک  لقن  نینچ  نم 
. دوش لح  ملکشم  ات  دنک  تعافش  ادخ  دزن  هک  متساوخ  يو  زا  متـشاد و  هضرع  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  يرکـسعلا 

ایآ ناجالوم ، مدرک : ضرع  تسکـش و  ملد  زامن  ماگنه  يزور  مدیدن . ياهجیتن  یلو  متفر  نارکمج  دجـسم  هب  تارک  هب  روظنم  نیا  يارب 
ماما دوجو  اب  تسین  تشز  ایآ  دیشابیم ، نم  ماما  امـش  موش ؟ لسوتم  يرگید  هب  مشاب و  امـش  لزنم  رد  امـش و  رـضحم  رد  هک  تسا  زیاج 
هتفرگ رارق  يرادـیب  باوخ و  نیب  رثأت  تدـش  زا  مهد !؟ رارق  عیفـش  ادـخ  دزن  ار  وا  موش و  لـسوتم  مشاـهینب  رمق  ـالبرک  رادـملع  هب  یتح 

. مدش هجاوم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  تجح  ترـضح  ناکما  ملاع  بطق  اب  ینارون  يهرهچ  اب  ناهگان  مدوب .
اهنت هن  تسین و  تشز  اهنت  هن  دندومرف : دنداد و  ار  مباوج  يراوگرزب  تبحم و  اب  ترـضح  مدرک . ضرع  مالـس  شترـضح  هب  لمأت  نودب 

زا یتساوخ  نوچ  ییوگب . هچ  شترـضح  هب  هک  منکیم  مه  ییاـمنهار  ار  امـش  هکلب  يوش ، لـسوتم  ـالبرک  رادـملع  هب  موشیمن  تحاراـن 
هحفص 420] . ] هدب مهانپ  اقآ  يا  . ینکردأ ثوغلا  ابأ  ای  وگب : نینچ  نیا  یهاوخب ، تجاح  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح 

سابع ترضح  مرح  رد  ناوج  يافش 

هموـصعم يهمطاــف  ترــضح  تیبلــها ، يهـمیرک  رهطم  مرح  رد  لاـس 1414 ه ق  ج 1  بـش 16  رد  ینـالیم ، نیدـلارون  دیـس  هللاۀـیآ 
سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  زا  دـنچ  یتاـمارک  يرتم ، هس  يهلـصاف  هب  اـبیرقت  رهطم  حیرـض  کـیدزن  ترـضح  رـس  ـالاب  رد  مالـسلااهیلع ،

درک لقن  میارب  یمیلـست  اضر  رتکد  ياقآ  شیرتا ، تختیاپ  نیو ، رد  . 1 دیناوخیم : الیذ  هک  دندومرف  لقن  باتک  فلؤم  يارب  مالـسلاهیلع 
دیقم مردام  ردـپ و  اب  تمزالم  هب  ار  دوخ  نم  اجنآ  رد  دـندرب . تایلاع  تابتع  هب  ارم  ترایز  يارب  مرداـم  ردـپ و  مدوب ، هلاـس  نم 12  هک :
کی موش . فرـشم  مرح  هب  ارارک  هک  داد  تسد  یقیفوت  اذـهل  متفریم . مورب  رگید  ياج  ای  مرح  هب  متـساوخیم  تقو  ره  مدوخ  متخاـسن .

، لـضافوبا دـنتفگیم : دـندرکیم و  هلاـن  شرود  ياهدـع  دـندوب و  هتـسب  حیرـض  هـب  ار  يرـسپ  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  رد  زور 
مدرم مدید  متفر ، مرح  هب  هک  هرابود  دراد . رارق  گرم  رطخ  ضرعم  رد  يو  هک ، دنتفگ  مدرم  مه  مدش و  هجوتم  مدوخ  مه  نم ، لضافوبا .

ردپ و رادید  هب  مدرم  میتشگرب . ناهفصا  هب  ترایز ، متخ  زا  دعب  تسا . هدش  بوخ  ناوج  رسپ  دش  مولعم  دننکیم . يداش  دننزیم و  فک 
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، دنیایب نم  شیپ  دنـسریمن  تردام  ردپ و  ناجرـسپ ، داد : ماغیپ  نم  هب  دوب . هدـش  انیبان  مشچ  ود  زا  هک  متـشاد  ییییاد  دـندمآیم . مردام 
شیارب ار  اـهزیچ  یلیخ  نم  يدـید ؟ هچ  تاـبتع  رد  نک  فیرعت  میارب  تفگ : متفر ، هک  ییاد  تاـقالم  هب  منیبـب . ار  وت  نم  هک  اـیب  وت  ـالقا 

فرط مدمآ . لزنم  هب  سپس  دوب . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  رد  ناوج  يافـش  نایرج  زین  یکی  اهنآ ، يهلمج  زا  هک  متفگ 
زیچ هچ  دـش : هدیـسرپ  دنداتـسرفیم . تاولـص  همه  دـمآ ! ام  لزنم  هب  اهنت  هکی و  نشور ، زاب و  مشچ  ود  اب  نم ، ییاد  مدـید  هک  دوب  رـصع 

مشچ متـساوخ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  زا  اضر ، نتفر  زا  دعب  تفگ : ینک !؟ لاحـشوخ  ار  ام  ییایب ، زاب  مشچ  اب  دش  ثعاب 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تاصاصتخا  هلمج  زا  دـندومرف : تمارک  نیا  لقن  زا  دـعب  ینالیم  هللاۀـیآ  دـش . زاب  نم  مشچ  و  دـهد ، افـش  ارم 

اـهییادوب و یتـح  دناهتـسج . لـسوت  ترـضح  نآ  هـب  کـیدزن  رود و  زا  هـک  تـسا  يدارفا  صاخــشا و  تاـجاح  ندروآرب  مالــسلاهیلع 
ناـیم رد  هحفـص 421 ] . ] دـنریگیم ار  دوخ  تجاح  و  دـنیوجیم ، لـسوت  دـننکیم و  رذـن  هریغ ، اـقیرفآ و  ناتـسودنه و  رد  ناتـسرپتب ،

. دنشکیم دنفسوگ  ای  دننکیم  رذن  هضور  ترضح  يارب  هک  یناسک  دنرایسب  زین  ناریا  مامت  رد  نارهت و  زیربت و  رد  نکاس  يهنمارا 

دنک بیدأت  ار  وت  هلیسو  نیا  هب  تساوخ  ادخ 

گرزب عجرم  دوخ  نامز  رد  يرمق ،) يرجه  لاس 1323  یفوتم  « ) هرس سدق   » یناقمم نسحدمحم  خیش  جاح  یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  . 2
حرـش هلمج  زا  يو ، هقف  لوصا و  يهرود  دادیم و  هیرهـش  فجن  رد  ار  ینید  مولع  بالط  رفن  رازه  هدزاود  ناشیا  دشیم . بوسحم  هعیش 
يارب دوشیم . لکـشم  ناشیا  رب  هلئـسم  لح  دنکیم و  فقوت  ثرا ، لئاسم  زا  یکی  لیلحت  هیزجت و  رد  ناشیا  تسا . هدش  پاچ  بساکم ،
باوخ رد  ار  ترـضح  ایؤر  ملاع  رد  بش  ددرگیم . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  راـچان  هب  یملع ، لکـشم  نیا  عفر 

: دنکیم ضرع  يدنامورف ؟ هلئـسم  لح  رد  ارچ  ینادیم  دیامرفیم : سپـس  دنکیم و  لح  ار  وا  لکـشم  يهلئـسم  ادتبا  ترـضح  دـنیبیم ،
دنتـسنادیمن هک  نیقباس  مینادیم ، یـضایر  باسح  ام  هک  درک  روطخ  تلد  رد  تفرگارف و  بجع  ار  وت  هک ، تلع  نیدب  دیامرفیم : ریخ .

! دنک بیدأت  ار  وت  هلیسو  نیا  هب  تساوخ  ادخ  و  دندرکیم !؟ هچ 

دش ادیپ  یناریا  رئاز  لوپ 

، دناهدرب ار  ملوپ  هک  تفگ  يراز  هیرگ و  اب  دـمآ و  نم  دزن  یناریا  يرئاز  مدوب ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  . 3
حیرض تفر  تساخرب  متسین ! ياهراک  نم  وگب ، مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  متسه !؟ هراک  هچ  نم  متفگ : وا  هب  منک ؟ هچ  ماهدش ، هراچیب 

، مدـید ار  وا  هک  بش  ادرف  منادیمن . درک  تبحـص  هچ  دـش . لد  درد  لوغـشم  ترـضح  اب  هتـشاذگ  حیرـض  رب  یناـشیپ  دیـسوب و  ار  رهطم 
هدوب مدوخ  ياهرفسمه  زا  یکی  بیج  يوت  نم  لوپ  لامتسد  هک  مدش  هجوتم  حبص  مدش و  لسوتم  ترضح  هب  امش  روتـسد  هب  نم  تفگ :

لـضفلاوبا ترـضح  تاـمارک  زا  یکی  دوب  نیا  متفرگ . وا  زا  ار  لوپ  ناـشن ، ناـمه  هب  مدروآرد و  وا  بیج  زا  ار  لامتـسد  متـسد  اـب  تسا .
هحفص 422] . ] مالسلاهیلع سابعلا 

دهدیم افش  لضفلاوبا  ترضح  ربق  كاخ 

باتک يهحفص 235  رد  یفـسلف  یلع  خیـش  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  مالـسلاهیلع  نیموصعم  یملع  راونا  يهعومجم  باتک  فلؤم 
، متـشاد ار  وا  يدرگاش  راختفا  بناج  نیا  هک  ناوارف ، تافیلأت  ياراد  رـصاعم و  دباع  لضاف  بئان ، لیعامـسا  خیـش  جاح  دسیونیم : روبزم 

دادغب يابطا  هک  دیسر  ییاج  هب  مکمک  مراک  مدش و  التبم  يدرد  شوگ  هب  نم  تفگ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  یلوتم  دومرفیم :
مدـش و يرتسب  همانرب ، تحت  جراخ ، ياهناتـسرامیب  زا  یکی  رد  مورب . جراخ  ياهناتـسرامیب  هب  هک  دـندرک  هیـصوت  نم  هب  هدـش و  زجاع 
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رطخ ناکما  دصرد  دون  دنتفگ  یلو  مریگ ، رارق  یحارج  لمع  دروم  دـیاب  هک  دـنتفگ  یکـشزپ  ياروش  ياضعا  شیامزآ ، هنیاعم و  زا  سپ 
دوخ اب  هبترم  کی  اما  مدوب . نوزحم  رایـسب  بش  نآ  رد  میامن . راهظا  ار  دوخ  يأر  ات  دـیهدب  تلهم  ار  بشما  متفگ : نانآ  هب  دراد . دوجو 

كاخ زا  يردق  هناتخبـشوخ  ممورحم ! ضیف  نیا  زا  متـسه ، رهطم  ربق  یلوتم  دوخ  هک  نم ، دنریگیم . افـش  البرک  كاخ  زا  نارامیب  متفگ 
مدـید حبـص  مدـیباوخ . متخیر و  مشوگ  رد  ار  كاخ  نآ  زا  يردـق  هجوت  لاح  اب  متـشاد . هارمه  دوخ  اب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  ربق 

شیامزآ دروم  ارم  شوگ  زاب  متفگ  دندمآ . نم  دزن  خـساپ  نتفرگ  يارب  ناکـشزپ  تسا . هدـیدرگ  تکاس  نآ  درد  هدـشن و  جراخ  كرچ 
نیا باب  رد  تفای و  لیکـشت  یکـشزپ  نویـسمک  اروف  تسا . هدـش  فرطرب  الماک  هضراع  دـندید  دـندرک ، هنیاعم  هک  راـب  نیا  دـیهد . رارق 
ایوج هلئـسم  نیا  رد  زین  ار  نم  دوخ  رظن  دـش  رارق  دـش و  هداد  یتاـیرظن  ثحب  لوط  رد  تفرگ . تروص  ییاـهثحب  اـسآهزجعم  يهثداـح 
یقاب يزیچ  كاخ  نآ  زا  ایآ  دـنتفگ : یتفگـش  اب  تسا . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ربق  كاخ  يهطـساو  هب  متفگ : باوج  رد  نم  دـنوش .

مراـهچ زور  دـنداد . رارق  لـیلحت  هیزجت و  دروـم  هاگـشیامزآ  رد  زور  هس  ار  ترـضح  تبرت  مداد . ناـشیا  هب  و  یلب ، متفگ : تـسا ؟ هدـنام 
. دشابیم نوخ  نآ  رد  افش  رثا  تسا و  نوخ  كاخ و  منیبیم  ماهتشاذگ و  هاگتسد  رد  ار  نآ  زور  هس  تفگ : کشا  لاح  اب  دمآ و  کشزپ 

قرف زا  یناوارف  تیعمج  دنتفگیم و  نخـس  تمارک  نیا  زا  لفاحم  سلاجم و  رد  اج  همه  مدوب ، روبزم  روشک  رد  هک  تدـم  نآ  رد  يراب ،
: دیوگ تمارک  نیا  لقان  دندرک . ادیپ  شیارگ  مالسا  هب  دندوب  هیضق  دهاش  کیدزن  زا  هک  مه  ياهدع  دندش و  راوگرزب  نآ  يهتفیش  رافک 
زا هدوب  كاخ  نایم  رد  هک  نوخ  نیا  یهدـب  صیخـشت  یناوتیم  ایآ  یتفگیم  هاگـشیامزآ  سیئر  نآ  هب  شاک  يا  متفگ : یـشاب  یلوتم  هب 

هحفص 423] . ] دشابیم مالسلاهیلع  سابع  ترضح  وضع  هچ 

يرئاح میرکلادبع  خیش  جاح  موحرم  هب  سابع  ترضح  تیانع 

جاح یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  ناشردپ ، تلاسک  هب  عجار  یبلطم  شیوخ  ياههتشون  رد  هرـس » سدق   » يرئاح یـضترم  خیـش  جاح  هللاتیآ 
لضفلاوبا ترـضح  تیانع  دروم  راوگرزب  نآ  دیآیمرب  نآ  زا  هک  دناهدرک  لقن  یفوتم 1355 ق ) «، ) هرس سدق   » يرئاح میرکلادبع  خیش 

يارب دـنوشیم و  ضیرم  هرـس » سدـق   » میرکلادـبع خیـش  جاح  هللاتیآ  ینامز  نایرج : لصا  کنیا  و  دـناهتفرگ . رارق  مالـسلاهیلع  سابعلا 
يرئاح موحرم  دوریم . مه  تدش  هب  ور  دـیاش  هکلب  [ 312  ] دوشیمن رتهب  ناشیا  لاح  یلو  دنشکیم ، يدنفسوگ  راوگرزب  نآ  يافـشتسا 

دنفـسوگ نامه  دـیاب  وت  هک  دـندوب  هتفگ  دوخ  اب  هدـش و  هجوتم  يدوز  هب  اما  دـندوب ، هدرک  هیـالگ  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  زا  ادـتبا 
دهدیم ماجنا  مه  ار  راک  نیمه  و  ینک !؟ ینابرق  ار  يرگید  دنفـسوگ  هک  یتشاد  قح  هچ  یتشکیم ، ياهدرک  دصق  ای  رذن  هک  ار  یـصاخ 

زا رادـقم  کـی  هک  دوب  رثؤـم  يردـق  هب  روـبزم  ملع  دوـمرفیم : دـلاو  موـحرم  دـسیونیم : یـضترم  خیـش  جاـح  موـحرم  دـباییم . افـش  و 
[ . 313 . ] مدرک میسقت  نم  دوخ  ار  یمود  دنفسوگ  ياهتشوگ 

لولسم يافش  لضفلاوبا و  ترضح 

دمحم مردارب ، هک  درک  لـقن  يراهدـنق  يولوم  باـنج  دـناهدروآ : ص 221 ) « ) تفگـش ياهناتـساد   » رد بیغتـسد  دیهـش  هللاۀیآ  موحرم 
وا مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  رد  درب و  البرک  هب  ار  وا  مردپ  میدیدرگ . دیماان  نامرد  زا  دش و  لولسم  یگچب  رد  قحـسا ،

لوغـشم قاور  رد  دوخ  تسب و  ار  هچب  دهاوخب . ار  وا  گرم  ای  افـش  دنوادخ  زا  هک  تساوخ  راوگرزب  نآ  زا  تسب و  سدقم  حیرـض  هب  ار 
افـش هدرک و  رییغت  شراسخر  دـید  درک  هاگن  شتروص  هب  ماهنـسرگ ، اـباب  تفگ  هچب ، دزن  هحفـص 424 ]  ] تشگرب هک  یماگنه  دش . زامن 

يربخ ضرم  نآ  زا  الـصا  دروخ و  گرزب  نان  صرق  کـی  راـنا و  هناد  تساوـخ و 8  راـنا  زور  نآ  يادرف  دروآ . نوریب  ار  وا  تسا . هتفاـی 
. تسا يزابخ  لوغشم  هزمح  ترضح  رد  فجن و  نکاس  نونکا  و  دشن ،
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یناهگان يافش 

تمـصع و تیبلها  بتکم  یماح  انـشآ و  درد  زوسلد و  ناگدنـسیون  زا  یکی  یناسارخ  ییاـطع  ياـقآ  باـنج  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
، مدش راتفرگ  يدیدش  لد  درد  هب  دهشم  تاقالیی  زا  یکی  رد  یبش  دنکیم : نایب  نینچ  ناسارخ ، يهیملع  يهزوح  زا  مالـسلاهیلع  تراهط 

نآ رد  هک  دوب  ياهلیـسو  هن  نداتـسیا ؛ تردـق  هن  متـشاد و  نتـسشن  ییاناوت  هن  مدرکیم . ساسحا  میولگ  رد  ار  گرم  یخلت  هک  يروط  هب 
راشف هدومن و  دیما  عطق  تهج  ره  زا  هک  لاح  نآ  رد  دناشک . حبص  هب  ارم  هک  دشیم  ادیپ  ییوراد  هن  دناسر و  رهـش  هب  ارم  بش  زا  تعاس 

هار دندوب ، تحاران  رایسب  مناتسود  و  دوب ، هدرک  قاط  ار  متقاط  هدوبر و  ار  مناوت  بات و  ضرم  تدش  دشیم و  رتدیدش  هظحل  ره  درد  لد 
هب وا  هکنآ  هچ  مدـیزگرب ؛ ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نایم  نآ  رد  مدـید و  يدـنوادخ  هاگرد  نابرقم  هب  لسوت  هب  رـصحنم  ار  هراـچ 

تحاس هب  مالـس  ضرع  زا  سپ  دوب . هدز  هقلح  ممـشچ  رد  کشا  دـیامنیم . تجاح  ياضق  رد  عیرـست  دـسریم و  ناسنا  داـیرف  هب  يدوز 
طابترا هدشن و  مامت  مرذن  زونه  منک . میدـقت  يدنفـسوگ  ددرگ  لصاح  افـش  ترـضح  نآ  هب  لسوت  اب  نونکا  رگا  مدرک  رذـن  شـسدقم ،

هاگان هک  منرتم ، ماـن  نآ  هب  میاـهبل  دوب و  نیریـش  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ماـن  هب  مماـک  زونه  دوب و  هتـشگن  رارقرب  ترـضح  نآ  اـب  ـالماک 
کی زا  شیب  افـش  نامز  ات  لـسوت  نیح  رد  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  مدـیدن . دوخ  رد  درد  زا  يرثا  دـنزیریم  شتآ  رب  هک  یبآ  نوچمه 

، درذـگیم خـیرات  نآ  زا  لاس  هد  زا  شیب  متـسه و  بش  نآ  يهیـضق  شراگن  لوغـشم  هک  ناـمز ، نیا  اـت  هکنیا  رتمهم  و  تشذـگن ، هقیقد 
فاعم لد  درد  زا  یتیراع  تایح  لوط  رد  رگید  راوگرزب ، نآ  تمحرم  فطل و  هب  ییوگ  تسا ؛ هدـشن  نم  ضراـع  یلد  درد  چـیه  رگید 

یـضعب دـننام  مناوتیم  هنوگچ  ماهدومن  هدـهاشم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  يهیحان  زا  ار  تمارک  نیا  دوخ  مشچ  هب  هکنیا  اـب  لاـح  ماهتـشگ .
!؟ مشکب شتبحمرپ  ناـماد  زا  لـسوت  تسد  میاـمن و  راـکنا  ار  راوـگرزب  نآ  تمارک  تیباـهو ، بـتکم  ناوریپ  نادرخباـن و  هحفص 425 ] ]

[ . 314]

تفای افش  وضعلا  صقان  يهچب 

رد مالسلاهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  بتکم  نایماح  زا  فیرش و  تاداس  زا  یسردم ، لضفلاوبا  دیس  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح 
يارب يزور  متفریم . نیمارو  ناتـسرهش  هب  مارحلا  مرحم  ماـیا  غیلبت  يارب  اـهلاس  دناهتـشاد : موـقرم  یتشادداـی  یط  مق ، يهیملع  يهزوـح 

ره زا  مدش . انشآ  تشذگیم ، شرمع  زا  لاس  یلا 70  ابیرقت 60  هک  هتسشنزاب ، یگنهرس  اب  اجنآ  متفر . ناتسود  زا  یکی  يهزاغم  هب  يراک 
اب هک  ار  ینایرج  نم  تفگ : هتسشنزاب  گنهرس  دش . حرطم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  سدقم  مان  هکنیا  ات  تفر ، نخـس  يرد 

یلعم يالبرک  هب  لاس  کی  تفگ : وا  منکیم . لقن  امـش  يارب  ماهدید  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  مدوخ  مشچ 
ییادص رـس و  ناهگان  متـشاد ، ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  فرـشت  قیفوت  هک  اهزور  زا  یکی  مدـش . فرـشم 

رد بضغ  تلاح  اب  مه  ياهدع  دننکیم و  سامتلا  دناهدیبسچ و  ترـضح  حیرـض  هب  ياهدع  مدید  مدرک ، تقد  متفر و  ولج  یتقو  مدینش .
ياهکت يو  ندـب  يهیقب  دراد و  رـس  طـقف  هک  دروـخیم  مشچ  هب  ياهچب  مه  ناـیم  نیا  رد  دـنیاهنآ . لاـمعا  رگهراـظن  هداتـسیا  ياهشوـگ 

: دنتفگ دننایک ؟ دناهداتسیا  رانک  هک  رگید  يهدع  نآ  دنتـسه و  يدارفا  هچ  دنلـسوتم  ترـضح  هب  هک  اهنیا  مدیـسرپ : تسین ! رتشیب  تشوگ 
رتخد هک  تسا  نیا  مه  تلع  و  تنس . لها  رگید  هورگ  نآ  و  دنتسه ، هعیش  دننکیم  افش  تساوخرد  دناهدیبسچ و  حیرـض  هب  هک  هدع  نآ 

دیدـهت ار  نایعیـش  ینـس  هورگ  ینیبیم . هک  تسا  هچب  نیمه  ناـنآ  جاودزا  يهرمث  دـناهدرک و  جاودزا  مه  اـب  هفیاـط  ود  نـیا  زا  يرـسپ  و 
گنهرس دنریگب . ترضح  زا  ار  هچب  يافش  دناهدمآ  اههعیش  نیا  نآلا  میـشکیم و  ار  امـش  يهمه  دوشن ، بوخ  هچب  نیا  رگا  هک  دناهدرک 

رتشیب تشوگ  هکت  کی  هک  ضیرم ، لیلع و  هحفص 426 ]  ] يهچب نآ  مدید  تقو  کی  هک  مدوب ، هداتـسیا  رهطم  مرح  رد  نم  دوزفا : سپس 
مرح نآ ، یپ  رد  تفای و  افـش  دمآرد و  یعیبط  ناسنا  کی  لکـش  هب  هدیدرگ  ملاس  همه  يو  ندب  ياضعا  درک و  تکرح  هب  عورـش  دوبن ،
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. دش هللا  تاولص  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  رورس و  يداش و  زا  رپ  هچراپکی  رهطم 

تفای افش  مشاهینب  رمق  هب  لسوت  اب  نم ، نوزفازور  درد 

هلمج زا  . 1 دیناوخیم : هک  دناهتشاد  موقرم  تمارک  ود  مق ، يهیملع  يهزوح  زا  یناحور ، یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  جئاوحلا  باب  زا  مالسلاهیلع ، تمصع  نادناخ  رکاذ  یناحور ، یلع  ریقح ، نیا  هک  یفاطلا  تایانع و 

هب مدرک و  ار  تاجلاعم  ماسقا  عاونا و  مدوب . راتفرگ  تسار  تسد  چم  درد  هب  يدامتم  ياهلاس  هک : دوب  نیا  دـیدرگ  ملاح  لماش  مدـید و 
تسد چم  زا  تشگیم . رتدیدش  درد  زور  هب  زور  دشن . هجلاعم  یلو  مدومن ، هعجارم  ددعتم  ياهناتسرامیب  دهشم و  نارهت ، مق ، ياهرتکد 

مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  ترضح  ناماد  هب  لسوت  تسد  هکنآ  ات  دوب ، هدش  گنر  درز  رغال و  متسد  یتح  هدرک و  وزاب  عارذ و  هب  تیارس 
زین یتبیصم  رکذ  شرهطم ، حیرـض  لباقم  رد  مدرب و  راوگرزب  نآ  مرح  هب  ار  نآ  تفاب و  یباق  کچوک  يهچیلاق  ددع  کی  هدازهدنب  مدز .

. دیدرگ عفترم  یلک  هب  درد  هللادمحب  مدومن .

دندش رادهچب  يدایز  دارفا  سابعلا  لضفلاوبا  تکرب  هب 

نآ يهناتـسآ  مادـخ  مدـید  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  رهطم  مرح  رد  رگید ، ياـهلاس  اـی  دوـب  لاـس  ناـمه  منادیمن  رگید : تیاـنع  . 2
: دـنتفگ تسیچ ؟ ملع  نیا  زا  دوـصقم  مدوـمن : لاؤـس  درک . بلج  ار  ریقح  رظن  ینعم ، نیا  دـندنبیم . رهطم  حیرـض  رود  ار  یخن  راوـگرزب 
هک متشاد  رظن  رد  ار  یناسک  ریقح ، نوچ  دنوشیم . رادهچب  دندنبیم ، رمک  هب  ار  نامسیر  نیا  هدماین  دوجو  هب  اهنآ  زا  يدنزرف  هک  يدارفا 
زا لاس  هد  اـهنآ  زا  یـضعب  مداد . رظن  دروم  دارفا  نآ  هب  مدروآ و  مق  هب  متفرگ و  همدـخ  زا  یکی  زا  ار  نامـسیر  نآ  دـندوب ، دـنزرف  بلاـط 

دنوادخ مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  كرابم  رظن  تکرب  هب  یلو  دـندوب ، هدرواین  ایند  هب  يدـنزرف  زونه  هتـشذگ و  ناشجاودزا 
هحفص 427] . ] دومرف تمارک  اهنآ  هب  ینادنزرف 

مرادن ندب  رد  تسد  نم  دندومرف : مشاهینب  رمق 

يدرف کی  يافش  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  زا  یتمارک   » ناونع تحت  يونعم ، هللاءاطع  دیس  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالاۀجح 
دمحم مان  هب  هلاـس ، یناوج 32  روکذـم  صخـش  دناهتـشاد : موقرم  ددرگیمرب » وا  ییانیب  تعاس  زا 33  سپ  دوشیم و  اـنیبان  هعفدـکی  هک 

هاگشناد هزوح و  دیتاسا  زا  رهش و  تعامج  يهمئا  نویناحور و  زا  هک  كارا ، ناتسرهش  نکاس  یمیظع  يدهم  خیـش  جاح  دنزرف  یمیظع ،
هجحلايذ هبنـشجنپ 4  بش  ناشیا ، دشرا  دـنزرف  اقآ ، دـمحم  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ارجام  دـنتایح . دـیق  رد  ود ، ره  خـیرات ، نیا  رد  تسا و 

نودب هعفدکی  دنکیم ، یط  هک  ار  هار  زا  يرادقم  تسا . هتفریم  لزنم  تمس  هب  يزاگ  روتوم  رب  راوس  ( 74  / 2 اب 14 /  ربارب   ) لاس 1416
ادتبا تسا . هداد  تسد  زا  ار  شاییانیب  دنیبیمن و  ار  يزیچ  شمـشچ  ود  هک  دنکیم  ساسحا  دـنیبب ، ياهبرـض  ای  دروخب و  نیمز  هب  هکنیا 

هتفر تسد  زا  یلک  هب  مشچ  رون  ریخ ، هک  دوشیم  مولعم  ادعب  اما  تسا ، یتقوم  نآ  يهضراع  هدـش و  رات  شمـشچ  دـبال  هک  دـنکیم  رکف 
دـناسریم و لزنم  هب  ار  دوخ  تسا » هدومیپیم  ـالبق  ار  هار  نآ  هک  یلبق  نئارق  کـمک  هب   » هناروکروک روـتوم  ناـمه  اـب  هرخـألاب  و  تسا ،

دمحم مدرک ، زاب  ار  رد  دوب . هدمآ  لزنم  هب  دجسم  زا  هک  دوب  تعاس  کی  هب  بیرق  دیوگیم : شردپ  دروآیمرد . ادص  هب  ار  برد  گنز 
هب بش  نامه  ار  وا  يراب ، میدرب . هناخ  هب  هتفرگ و  ار  وا  تسد  هرخألاب  طایح ! لخاد  دروایب  دریگب  ارم  تسد  دیایب  مردام  وگب ، اباب  تفگ :

، هضراع درادـن . يداریا  چـیه  مشچ ، نامتخاس  دـنیوگیم : دـننکیم و  هنیاـعم  ار  يو  اـجنآ  ياـبطا  دـنربیم . كارا ، ریبکریما  ناتـسرامیب 
ار وا  اددجم  دشاب  هبنـشجنپ  زور  هک  ادرف  دندرگیمرب . لزنم  هب  سپـس  هدوب و  اجنآ  بش  همین  ات  تسا . ناور  باصعا و  هب  طوبرم  الامتحا 
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مـشچ ياهتنا  رد  هکنآ  زج  درادـن ، یلاکـشا  چـیه  نامتخاس  رظن  زا  امـش  مشچ  دـنیوگیم : اهنآ  يهمه  هدرب ، رگید  صـصختم  يابطا  دزن 
ياـملع زا  یکی  هبنـشجنپ ، زور  رهظ  زا  لـبق  هک  دـنامن  یفخم  نوخ ؟ هتخل  اـی  هدـغ  دـشابیم ، هچ  تسین  موـلعم  هک  دراد  دوـجو  ییخرس 

زا و  هحفـص 428 ]  ] دـنتایح دـیق  رد  العف  هدوب و  ربنم  لها  زا  هک  ار  يونعم ، دـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  مالـسالاۀجح  ماـن  هب  رهـش ، تاداـس 
مالـسلاهیلع ابع  لآ  نت  جنپ  يهضور  ناشیا  دنروآیم و  دنراد ، نس  رتشیب  ای  لاس  دنتسه و 90  رهش  مظعم  مرتحم و  ززعم و  یلیخ  تاداس 

رامیب هبنشجنپ  رهظ  زا  دعب  دننکیم . اعد  ناشیا  يارب  دنوشیم و  لسوتم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  نآ  نمـض  هدناوخ و  ار 
زا سپ  درادـن و  يداریا  نامتخاس  ظاحل  زا  مشچ ، هک  دـهدیم  رظن  زین  وا  دـنربیم و  رهـش ، فورعم  کشزپ  مشچ  نایلیمج ، رتکد  دزن  ار 

دریگیم يزغم  راون  قیقد ، يهنیاعم  زا  سپ  مه  وا  دنهدیم و  ناشن  زغم ، ناور و  باصعا و  صـصختم  رفطاشن ، يدهم  رتکد  هب  ار  وا  نآ ،
هب رتقیقد  تانیاعم  يارب  ات  دوش  هدامآ  سپـس  و  دـنک ، فرـصم  ار  اـهوراد  اهـصرق و  نیا  دـیاب  زور  هک 10  دیوگیم  دـهدیم و  هخـسن  و 

اهتبحص نیا   ) دروآ دهاوخ  تسد  هب  ار  دوخ  ییانیب  یبسن ، روط  هب  هام  شـش  زا  دعب  ابیرقت  دشابن ، یـصاخ  دروم  رگا  دوش . مازعا  نارهت 
همین زا  دعب  دـباوخیم و  ار  هعمج  بش  یتحاران ، اب  هیلاراشم ، دـنهدیم .) يرادـلد  ار  وا  رامیب  دزن  رد  یلو  دناهتـشاد  ناشیا  ناهارمه  اب  ار 

زا تعاس 4  گنز  اب  زاب  دباوخیم . اددجم  دشونیم و  بآ  يردق  دزیخیمرب و  دوب ) بش  همین  زا  دـعب  تعاس 3  گنز  اب  دیوگیم   ) بش
هرابود حبص  زامن  زا  دعب  و  دنیبیمن ) شنامـشچ  زونه  هتبلا   ) دناوخیم ار  حبـص  زامن  دریگیم و  وضو  دزیخیمرب  دوشیم و  رادیب  باوخ 

جراخ هناخ  زا  تشاد  سالک  هاگشناد  رد  نوچ  شردپ  دنیبیمن . مشچ  تسا و  انیبان  زونه  یلو  دوشیم  رادیب  اددجم  تعاس 6  دباوخیم .
هک دوـب ، هتـشذگن  رتـشیب  نم  ندـیباوخ  زا  هقیقد  دـیاش 10  دـیوگیم : شدوخ  دـباوخیم . هرابود  دـمحم  و  دوریم ، هاگـشناد  هب  هدـش و 

مدرکیم سح  یلو  مدیدیمن  ار  يزیچ  نم  مدروآ . رتکد  تیارب  اقآ ، دمحم  دنتفگ : دش و  دراو  هناخ  رد  زا  يونعم  ياقآ  مدـید  هعفدـکی 
دنتـسرفب ارم  تسا  رارق  اقآ ، متفگ : دنتفگ ؟ هچ  اهرتکد  دـندرک : لاؤس  نم  زا  ییاقآ  یبیجع . ینـشور  تسا ؛ هدـش  نشور  رایـسب  هناخ  هک 

نامرد وراد و  امش  اقآ ، متفگ : دش  دنلب  ماهیرگ  يادص  دیرادن ! رتکد  هب  جایتحا  دندومرف : رگید . تانیاعم  و  نکسا » یت  یـس   » يارب نارهت 
هب و  مرادن !» ندب  رد  تسد  نم  : » دندومرف دیهد . افـش  دیـشکب و  یتسد  سپ  متفگ : میرادن . نامرد  وراد و  هب  تجاح  ام  دـندومرف : دـینک .

منیبیم و هک  مدید  هبترم  کی  دندیشک . نم  مشچ  هب  یتسد  مه  اقآ  جاح  دیشکب ! ناشیا  مشچ  هب  یتسد  امـش  هک  دندرک  رما  يونعم  ياقآ 
( دـننزب فرح  نم  اب  رگید  هکنیا  نودـب   ) يونعم ياـقآ  و  دنتـشاد ، نت  رب  دـنلب  یبرع  ساـبل  هک  اـقآ ، نآ  تسا و  هتـشگرب  منامـشچ  هب  رون 

هدـش عمج  نم  رود  هناخ  لها  و  مدرکیم ، هیرگ  دـنلب  دـنلب  هدرک و  هاگن  اهنآ  هب  نم  هحفص 429 ] . ] دنتفر نوریب  قاتا  رد  زا  دنتـساخرب و 
ناهگان هک ، دـندوب  هتفرن  نوریب  طایح  لخاد  زا  زونه  مدـید . ار  نایاقآ  نآ  طایح ، برد  کیدزن  ات  دـنتفر . طایح  لـخاد  هب  اـهنآ  دـندوب .

صرق هناد  کی  هکنیا  نودب  منیبیم ، ار  اج  همه  مدید  متـساخرب و  دندز . ادص  ارم  هناخ  لها  هک  مدرکیم  هیرگ  دنلب  دنلب  نم  دز . ناشبیغ 
نم يافـش  زا  دندرک و  هیرگ  دندش و  رثأتم  یلیخ  اقآ  مدرک . فیرعت  ناشیا  يارب  ار  ارجام  متفر و  يونعم  ياقآ  لزنم  حبـص  مشاب ! هدروخ 

بجعت اب  ماهدروخن ! وراد  الصا  متفگ : درک !؟ رثا  دوز  بوخ  اهوراد  دنتفگ : ناشیا  متفر و  رفطاشن  رتکد  ياقآ  دزن  ادعب  دندش . لاحـشوخ 
درک و هنیاعم  ارم  هراـبود  دومن . قیدـصت  درک و  بجعت  مدرک . فیرعت  ار  ارجاـم  تسا !؟ هدـش  زاـب  تنامـشچ  و  ياهدروخن ، وراد  دیـسرپ 

تمعن نیا  يهنارکش  هب  تسا ! یهلا  يافش  کی  نیا  دوشیمن و  هدید  مه  روبزم  يزمرق  درادن و  دوجو  وت  مشچ  رد  یلاکشا  الصا  تفگ :
هب ار  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  تئیه  مرحم ، ياـعوسات  بش  مدوـمن و  عـیزوت  نادنمتـسم  نیب  هدرک و  یناـبرق  ار  يدنفـسوگ  یهلا ،

ترـضح هب  لـسوتم  مه  اـجنآ  متفر و  ناـقیم ) دهـشم  رد  عقاو   ) دـباع دـمحم  هدازهاـش  تراـیز  هب  مداد و  ماـش  مدرک و  توـعد  ناـملزنم 
وضع اقآ ، دمحم  مروآ . اج  هب  مناوتیمن  دیاب -  هکنانچ  ار -  تمعن  نیا  رکش  هک  مراد  فارتعا  هتبلا  مدش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
مدرم هب  دننکیم و  خبط  تشوگبآ  هتشاد و  مسارم  تئیه ، هک  اروشاع -  زور  رد  دنشابیم و  كارا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ياهاقـس  تئیه 

مالـسالاۀجح هک : دـناهداد  حیـضوت  نایاپ  رد  يونعم  هللا  ءاطع  دیـس  اقآ  دـنراد . تیلاعف  مسارم  نآ  رد  هلاس  همه  ناشیا  دـنهدیم -  ماعطا 
دهاز و یقتم و  ياملع  زا  هدش  هدرب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تمارک  نیا  رد  ناشیا  مان  هک  يونعم  دـمحم  دیـس  جاح  نیملـسملاو 
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رد دراد و  یبیجع  صالخا  مالـسلاهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  هب  لسوت  رد  هک  دـشابیم  كارا  ناتـسرهش  رد  ردـقلالیلج  تاداـس 
لکـشم هتفای و  افـش  اهنآ  نارامیب  مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  يو  لسوت  اعد و  ناشیا و  هب  هعجارم  اـب  هک  یمدرم  دنرایـسب  روبزم  ناتـسرهش 

دیس هبلطلا  رقحا  ق  نابعش 1416 ه .  15 تسا . هدیدرگ  فرطرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  تیانع  یهلا و  فطل  هب  نانآ 
هحفص 430] ( ] ناشیا دنزرف   ) يونعم هللاءاطع 

دوشیم هدناوخ  سابعلا ، لضفلاوبا  ترضح  میومع ، تبیصم  بش  ادرف 

هراشا

دناهدرک لقن  ار  یبلاج  ناتساد  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  ناگتفیش  باتک  رد  یناگیاپلگ ، يدهاز  یضاق  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالاۀجح 
لاس 1354 رد  نآ  لقان  هک  تسا  یناتـساد  دیناوخیم ، نونکا  ار  هچنآ  دیناوخیم : الیذ  یناعم ) ظفح  و   ) ظافلا رد  حالـصا  یکدـنا  اب  هک 

دوخ يرمق  يرجه  لاس 1400  مارحلا  ۀجحلايذ  زور 16  رد  هناتخبشوخ  تسا . هدرک  لقن  هیئافـص  رد  مق  ياملع  زا  ياهدع  دزن  یـسمش 
تیبلـها یتـسود  قدـص و  راـثآ  هک  يو  مدرک . تراـیز  ار  وا  مالـسلااهیلع  هموـصعم  يهمطاـف  ترـضح  سدـقم  نحـص  رد  اصخـش  زین 

، درک فیرعت  هادف -  انحاورا  نامز -  ماما  تمدـخ  شیبایفرـش  زا  هک  يدایز  ياهناتـساد  نمـض  دوب . روهـشم  شیامیـس  زا  مالـسلامهیلع 
هک دنامهفیم  تسا و  شخبدیما  زیگناتفگش و  یتسار  هب  هک  ناتساد ، لصا  کنیا  داد . حیضوت  هزات  تاکن  یخرب  اب  زین  ار  ناتساد  نیمه 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يرکـسعلا -  نسحلا  نب  ۀـجح  يدـهم  ترـضح  هجوت  دروم  نینچنیا  هک  دنتـسه  نآ  قیـال  يدارفا  زین  اـم  رـصع  رد 
ار مالسلاهیلع  نامز  ماما  هکلب  ات  میایب  هکم  هب  رفس  متساوخ 20  ادخ  زا  مدش ، فرشم  هکم  هب  هک  یلوا  لاس  تفگ : يو  دنشاب . فیرشلا - 
. دومرف تمارک  ار  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) راـی رادـید  زین  هکم و  هب  رفـس  راـب  قیفوت 20  دـنوادخ  هناتخبـشوخ  منک . ترایز  مه 

تامدقم هک  مدمآ  تافرع  هب  هکم  زا  متـشه  بش  مدوب ، هتفر  نارهت  زا  ناوراک  کمک  ناونع  هب  دوب ، لاس 1353  ارهاظ  هکنآ : یگنوگچ 
دمآ و ياهطرش  دنشابن . نارگن  لزنم  عضو  رداچ و  تهج  زا  دنـشاب  تافرع  رد  دیاب  همه  اهیجاح  یتقو  بش ، ادرف  هک  منک  مهارف  ار  راک 

باوخ دـیابن  بشما  سپ  تفگ : منک . هدامآ  ار  راک  تامدـقم  هک  ماهدـمآ  نیا  يارب  متفگ : تسین . یـسک  يدـمآ ؟ نـآلا  ارچ  اـقآ  تفگ :
بش متفرگ  میمصت  هطرش ، نتفر  زا  دعب  دشاب . متفگ : دنزب . دربتسد  دیایب و  يدزد  تسا  نکمم  هکنآ  رطاخ  هب  تفگ : ارچ ؟ متفگ : يورب .

رد مدرک و  ادـیپ  یلاح  بش ، زامن  زا  دـعب  هحفـص 431 ] . ] مدـش هلفان  لوغـشم  هتفرگ ، وضو  اهاعد  بش و  يهلفان  ماـجنا  يارب  مباوخن . ار 
ياپ ریز  هدرک  دنچ ال  ییوتپ  مدش و  دنلب  اج  زا  نم  درب . ارم  مان  دش و  دراو  مالـس  زا  دعب  دمآ و  رداچ  برد  یـصخش  هک  دوب  لاح  نیمه 

ماهدرواین و هکم  زا  کشخ  ياچ  یلو  تسا ، رـضاح  ياچ  بابـسا  مامت  اقافتا  متفگ : نک . تسرد  ياچ  دومرف : تسـشن و  وا  مدنکفا . يو 
غارچ يور  ار  بآ  مه  نـم  تـفر و  نوریب  رداـچ  ناـیم  زا  مرواـیب . ياـچ  نـم  اـت  راذـگب  غارچ  يور  بآ  امـش  دوـمرف : ماهدرک . شوـمارف 

مد ار  ياـچ  داد . نم  تسد  هب  دوـب  مرگ  یلا 100  دودح 80  رد  نآ  نزو  هک  ار  ياچ  هتـسب  کی  تشگرب و  هک  دیـشکن  یلوط  متـشاذگ .
نم يارب  یبوخ  تذـل  ياچ  متـشاد و  مه  شطع  اـقافتا  مدروخ . مه  نم  روخب ! مه  تدوخ  دومرف : دروخ و  مدراذـگ . شیور  شیپ  هدرک 
[ . 315 . ] مهاوخیمن رینپ  نم  دومرف : رینپ . متفگ : يراد ؟ هچ  شروخ  نان  دومرف : ناـن . مدرک : ضرع  يراد ؟ هچ  اذـغ  دومرف : دـعب  تشاد .

مهـس ام  دومرف : تسا . ناوراک  لها  مامت  لام  تسین ، نم  دوخ  زا  هک  نیا  متفگ : روایب . : دومرف ماهدروآ . ناریا  زا  مه  تساـم  مدرک : ضرع 
رداچ يولج  دوب ، هدش  زبس  هزات  ناشبل  تشپ  ياهوم  هک  رظنملا  حـیبص  ناوج  راهچ  تقو  نیا  رد  دروخ . همقل  هس  ود  میروخیم ! ار  دوخ 

اقآ نآ  دنتسشن و  سپس  مدش . عمج  رطاخ  داد . باوج  صخش  نآ  دندرک و  مالس  مدید  اما  دنـشاب ! دزد  اهنیا  دنکن  متفگ : دوخ  اب  دندمآ .
اقآ دوخ  یلو  دنتفر . دندرک و  یظفاحادخ  دیورب . امـش  دومرف : اهنآ  هب  اقآ  سپـس  دندروخ . مه  اهنآ  دیروخب . همقل  دـنچ  مه  امـش  دومرف :
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؟ تهج هچ  زا  متفگ  تفرگ . ار  میولگ  هار  هیرگ  یلعدمحم ! جاح  تلاح  هب  اشوخ  دومرف : راب  هس  دوب  نم  هب  شهاگن  هک  یلاح  رد  دنام و 
دعب هدمآ . نابایب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مدج  هک  تسا  یبش  نیا  دیآیمن ، هتوتیب  يارب  نابایب  نیا  رد  یـسک  بشما  نوچ  دومرف :
وضو نک و  لسغ  زیخرب  دومرف : يرآ . متفگ : هحفص 432 ] [ ؟ یناوخب تسه  مدج  زا  هک  صوصخم  ياعد  زامن و  دهاوخیم  تلد  دومرف :

. امن لسغ  نک و  مرگ  ار  بآ  وت  موریم ، نوریب  نم  دومرف : منک . لسغ  مناوتب  درـس  بآ  اـب  نم  هک  تسین  يروط  اوه  مدرک : ضرع  ریگب .
وـضو مدومن و  لـسغ  هدرک و  مهارف  ار  لـسغ  يهلیـسو  تسیک ، نیا  منکیم و  هچ  مشاـب  هتـشاد  هجوت  هکنیا  نودـب  نم  و  تفر ، نوریب  وا 

دعب روایب ؛ اج  هب  زامن  تعکر  ود  دومرف : یلب . متفگ : یتخاس ؟ وضو  يدرک و  لسغ  یلعدـمحم  جاح  دومرف : تشگرب . اـقآ  مدـید  متفرگ .
ییاعد درک  عورش  زامن  زا  دعب  تسا . ناکم  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زامن  نیا  ناوخب و  ار  هللا » وه  لق   » يهروس هبترم  دمح 11  زا 
يهلمج ره  تشاد . نایرج  شکرابم  مشچ  زا  نادوان  دـننام  کشا  تئارق  ماگنه  یلو  دیـشک ، لوط  هقیقد  تسیب  یلا  عبر  کـی  هک  دـناوخ 

دایز اـعد  هکنیا  اـب  نم  و  دراد ، یلاـع  نیماـضم  تسا  یبوخ  ياـعد  مدـید  دـشیم . مظفح  دـنامیم و  نم  نهذ  رد  دـناوخیم  هک  ار  اـعد 
يارب ادرف  متفرگ  میمـصت  درک و  روطخ  مرکف  رد  اذـهل  مدوب . هدرکن  دروـخرب  اـعد  نیا  دـننام  هب  مدوـب  انـشآ  اـعد  بتک  اـب  مدـناوخیم و 
نوریب لد  زا  ار  لایخ  نیا  دومرف : تشگرب و  دش . رادربخ  نم  رکف  زا  اقآ  دمآ  منهذ  رد  رکف  نیا  ات  نکل  دـسیونب ، میوگب  ناوراک  یناحور 

متـسشن و اعد ، ندش  مامت  زا  دعب  دوریم . وت  دای  زا  تسا و  مالـسلاهیلع  ماما  صوصخم  هدشن و  هتـشون  یباتک  چیه  رد  اعد  نیا  اریز  نک ،
بوخ دومرف : هدـیرفآ ؟ ادـخ  ار  اهنیا  يهمه  نیمز و  هایگ و  تخرد و  نیا  میوگیم : هک  تسا  بوخ  نم  دـیحوت  اـیآ  اـقآ ، مدرک : ضرع 

، دیتسه مه  رخآ  ات  يرآ و  دومرف : متسه ؟ مالسلامهیلع  تیبلها  تسود  نم  ایآ  مدرک : ضرع  دوریمن . راظتنا  وت  زا  نیا  زا  رتشیب  تسا و 
نیا رد  نامز  ماما  ایآ  مدرک : ضرع  دنـسریم . داـیرف  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دـنهد  بیرف  اهناطیـش  راـک  رخآ  رگا  و 
دیسر منهذ  هب  مدشن و  هجوتم  نم  اما  دومرف ، تحارص  هب  ترضح  هکنیا  اب  هتـسشن . رداچ  رد  نآلا  ماما  دومرف : دنروآیم ؟ فیرـشت  نابایب 

اجک متفگ : يرآ . دومرف : دیآیم ؟ تافرع  رد  اهیجاح  اب  ماما  ادرف  ایآ  متفگ : دعب  هتسشن . شدوخ  هب  صوصخم  رداچ  رد  ماما  ینعی  هک :
ماما بش  ادرف  متفگ : دنـسانشیمن . یلو  دننیبیم ، دومرف : دننیبیم ؟ دنورب  اقفر  رگا  مدرک : ضرع  تسا . ۀمحرلا » لبج   » رد دومرف : تسا ؟

لضفلاوبا ترضح  میومع  تبیـصم  هحفـص 433 ]  ] بش ادرف  نوچ  امـش ، رداـچ  رد  دوـمرف : دراد ؟ رظن  دـیآیم و  جاـجح  ياـهرداچ  رد 
يارب هرمع  لمع  کی  دومرف : داد و  نم  هب  [ 316  ] يدوعس یلایر  دص  سانکسا  ود  ادعب  دیآیم . ماما  دوشیم ، هدناوخ  مالسلاهیلع  سابعلا 

دنلب اقآ  مدرک . لوبق  يدهم ، دیس  دومرف : امش ؟ مسا  مدرک : ضرع  نسح . دیس  دومرف : تسیچ ؟ امش  ردپ  مسا  متفگ : روایب . ياج  هب  مردپ 
فرط لاخ  هک  مراد  دای  هب  بوخ  و  میدومن ، هقناعم  مه  اـب  تشگرب و  هقناـعم  يارب  ترـضح  مدرک . هقردـب  رداـچ  مد  اـت  ار  وا  دورب ، دـش 
فرط نیا  مدیدن . ار  وا  رگید  متشگرب : ات  درگرب ! دندومرف : هداد  نم  هب  يدوعس  دروخ  لوپ  يرادقم  سپـس  مدیـسوب . ار  شتروص  تسار 

، دایز نئارق  اب  رکف ، یتدـم  زا  سپ  دوب ؟ یک  صخـش  نیا  هک  رکف  لوغـشم  مدـش و  رداچ  لخاد  متفاـین . ار  یـسک  مدرک  رظن  فرط  نآ  و 
عورـش هدوب ، مالـسلاهیلع  نامز  ماما  مدیمهف  دومرف ، نایب  ار  شدوخ  مان  شردپ و  مان  داد و  ربخ  نم  تین  زا  درب و  ارم  مان  هکنیا  اصوصخم 

؟ هدش هچ  سپ  تفگ : هن . متفگ : دندمآ ؟ وت  تقو  رس  اهدزد  رگم  دیوگیم : هدمآ و  هطرش  مدش  هجوتم  تقو  کی  ندرک . هیرگ  هب  مدرک 
ناوراک یناحور  يارب  ار  هصق  دمآ  ناوراک  هک  ادرف  متسیرگ و  حبص  ات  ترضح  نآ  دای  هب  لاح  ره  هب  میادخ . اب  تاجانم  لوغـشم  متفگ :

، متفگ ناوراک  یناحور  هب  ار  بلاطم  مامت  تسا . مالسلاهیلع  ماما  هجوت  دروم  ناوراک  نیا  هک  دیـشاب  هجوتم  تفگ : مدرم  هب  مه  وا  متفگ .
لها دـش ، بش  میآیم . دوشیم  هدـناوخ  میومع  تبیـصم  امـش  رداـچ  رد  نوـچ  بش  ادرف  هدوـمرف  اـقآ  میوـگب  هک  مدرک  شوـمارف  طـقف 

مالسلاهیلع نامز  ماما  نایب  اجنیا  دندرک ! ادیپ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  مه  نآ  لسوت  تلاح  انمض  دنداد و  لیکـشت  ياهسلج  ناوراک 
رایتخایب تسا . قح  ماما  يهدعو  ایادخ  متفگ : دوخ  اب  مدش و  تحاران  مدیدن . رداچ  لخاد  ار  ترضح  نآ  مدرک  هاگن  هچ  ره  دمآ . مدای 

اما دننیبب ؛ ار  ترـضح  نآ  دنیایب  مدرم  منک  هراشا  متـساوخیم  هدرک  بدا  ضرع  مدـید . ار  اقآ  نامه  رداچ  برد  مدـش . نوریب  سلجم  زا 
ار نایرج  هدـش  رداچ  لخاد  مدـیدن . ار  ترـضح  رگید  دـش و  مامت  هضور  اـت  دوب ، هداتـسیا  لاـح  ناـمه  هب  نزم ! فرح  درک : هراـشا  اـقآ 
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هحفص 434] [ . ] 317 . ] مدومن فیرعت 

یتسه وت  ات  هک  اتفگ  یک ؟ ات  قارف  متفگ 

؟ تیوک ناشن  اناج  مسرپ ، هک  زا  هک  متفگ  تسا  نایع  مخر  هنرو  یباجح ، دوخ  وت  اـتفگ  تسا ؟ ناـهن  ارچ  نم  زا  تبوخ ، يور  هک  متفگ 
هک متفگ  تسا ! نامداش  زین  مغ  ام ، هر  رد  هک  اتفگ  ینامداش  رتشوخ ز  وت ، مغ  ارم  متفگ  تسا ! ناشنیب  يوک  نآ  یـسرپ ؟ هچ  ناشن  اتفگ 

سفن متفگ  یتسه  وت  ات  هک  اتفگ  یک ؟ ات  قارف  متفگ  تسا  ناـغف  يداـن  یک  ار ، وا  تخوس  هک  نآ  تفگ  مناـهن  شتآ  زا  مناـج ، تخوس 
( ضیف  ) متفگ ز تسا  ناگیار  هک  اتفگ  ازفیب  ممغ  متفگ  ام  زا  هاوخب  اتفگ  تسه ، یتجاح  هک  متفگ  تسا  نامه  نخـس  اتفگ  تسا ؟ نیمه 

جرب رمق  تسا  نید  میرح  نابهگن  هک  يراوسهش  یناشاک » ضیف   » تسا ناج  وت  يهناخمغ  شراد ، هاگن  اتفگ  دراد  هک  ناج  مین  نیا  ناتسب 
تدالو زور  دزب  هسوب  یضترم  تسا  نیکمت  فرـش و  زا  نابل  هنـشت  یقاس  سابع  شمان  مشاهینب و  هام  شبقل  تسا  نییآ  يولع  تعاجش 

درب نمرها  تسا  نیـسای  مرتحم  مرح  رادـساپ  ادـخ  سومان  ظفاح  يدـب  روشاـع  بش  تسا  نینوخ  خر  تسد و  همقلع و  شفدـه  شتـسد 
بل داـی  هـب  نوـچ  تارف  دـش ز  نورب  هنــشت  شنتخاـب  ناـج  زور  تـسا !؟ نـیگنن  نآ  وریپ  اـجک  تـسد  يدزیا  شرب ! هماـن  ناـما  هاـگنابش 

تاـجاح تسد  تسا  نیبتقیقح  هک  نآ  زاـجم  هب  دز  اـپ  تشپ  تسد  نید  هار  هـب  هداد  ادـخ  تـسد  يهداز  تـسا  نـید  هاـش  يهدیکـشخ 
ره لد  ياشگهدـقع  اج  همه  اپ  هداتفا ز  روای  افعـض ، ریگتـسد  تسا  نیکـسم  هش و  هب  جـیاوح  باب  شرد  هک  زاب  دـشاب  شیوس  هب  یناهج 

باب الب ، برک و  هش  رادـملع  يا  تسا  نیکـست  ناهج  مالآ  هب  هک  نوچ  وا  مان  شماـن  یتخـس ، هگ  تلم ، ود  داـتفه و  رکذ  تسا  نیگمغ 
زا تسا  نیگنس  ام  لکشم  نامز  رصع و  نیا  رد  هک  ياشگب  ار  ام  يهتسبورف  راک  يهرگ  تسا  نیا  ملاع  همه  نابز  درو  بش  زور و  تاجن 

ياویش رعش  سابع  ینیسح : رادملع  حدم  زا  یهآ )  ) تسا نیریش  رشب ، خلت  یگدنز  نامز  ناک  جع »  » رصع تجح  جرف  دیآ  هک  هاوخ  ادخ 
هحفص 435]  ] تسا نیسحت  دص  روخرد  تشوخ 

هناوید ناوج  يافش 

هب صاخ  یتدارا  هک  مق ، ترتع  نآرق و  هاگنامرد  مرتحم  سسؤم  يدرجورب  یهیقف  دجم  هللادبع  خیـش  جاح  ياقآ  هللاۀیآ  باطتـسم  بانج 
هللا لجع   » نامزلا بحاص  دجـسم  رهطم  نحـص  رد  بجر 1414 ق  بش 29  رد  دنراد ، مالـسلاهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  تحاس 

رهطم مرح  رد  يزور  مدوب . هتفر  یلعم  يـالبرک  هب  تراـیز  يارب  لـبق  لاـس  لـهچ  اـبیرقت  دـندومرف : نارکمج  رد  فیرـشلا » هجرف  یلاـعت 
هجلاعم و يارب  ار  هناوید  ناوج  کی  هک  مدـید  دوخ  مشچ  اب  مدوب  ترایز  لوغـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح 
ار شیافش  هناوید  ناوج  نآ  مدید  هک  تشذگن  روبزم  لسوت  زا  یهاتوک  تدم  دنتسب . لیخد  دندروآ و  راوگرزب  نآ  حیرض  رانک  افـشتسا 

تحاـس هب  لـسوت  اـب  دـیایب  شیپ  میارب  يراـتفرگ  کـی  تقو  ره  نم  دـندوزفا : یهیقف  باـنج  تـفرگ . مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  اـقآ  زا 
. ماهدش اورتجاح  يرایسب  دراوم  و  مریگیم ، ناشیا  زا  ار  شیوخ  جئاوح  ترضح ،

مالسا ناهج  تالکشم  عفر  يارب  مشاهینب  رمق  هب  میکح  هللاۀیآ  لسوت 

یکی دندرک : لقن  یکارا  يداهریم  یلع  دیس  جاح  ياقآ  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  بتکم  یماح  نیملسملاو  مالسالاۀجح 
ره هک : تفگیم  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  هب  یفوتم 1390 ق ) « ) هرـس سدق   » میکح یمظعلا  هللاتیآ  تدارا  باب  رد  هبلط  ناتـسود  زا 

، درکیمن رثا  رگا  و  تفرگیم ، سامت  اهروشک  نآ  کلامم  نارس  اب  موحرم  نآ  دمآیم  شیپ  ملاع  ياج  ره  رد  ناناملـسم  يارب  یلکـشم 
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دشیم و لسوتم  ترـضح  نآ  كاپ  دـقرم  رانک  تفریم  بش  يهمین  تفگیم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  راددـیلک  هب 
. دشیم لح  دوب  هدمآ  شیپ  هک  یلکشم  دعب ، یتدم 

هچب تسد  رد  مشاهینب  رمق  ریشمش 

هموصعم يهمطاف  ترضح  رهطم  مرح  رد  لاس 1414 ه ق  نابعش  بش 13  رد  يدنه ، دمحم  دیس  موحرم  دنزرف  نیسح ، دیـس  جاح  ياقآ 
مرح رد  يزور  هحفـص 436 ] : ] دومرف يو  هک  درک  لقن  یلامک  یقت  دیـس  جاح  ياـقآ  زا  مالـسلااهیلع ، تیبلـها  يهمیرک  مالـسلااهیلع ،

رهطم مرح  دراو  هدیسرن  فیلکت  دح  هب  زونه  دوب  مولعم  هک  ياهچبرسپ  مدید  مدوب ، هتـسشن  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم 
مرح فقـس  زا  هک  مدرک  هدهاشم  ناهگان  درک . تبحـص  ترـضح  اب  یبرع  نابز  هب  دنچ  یتاملک  داتـسیا و  ترـضح  حیرـض  لباقم  دش و 

. دورب نوریب  مرح  زا  اـت  درک  تکرح  تفرگ و  ار  نآ  مه  هچبرـسپ  داـتفا و  نیمز  رب  هچبرـسپ  نیا  لـباقم  دوـب  بصن  هـک  يریـشمش  رهطم ،
هب مه ، نم  دندرب . ترضح  مرح  راددیلک  صوصخم  قاطا  هب  ار  وا  هدش و  ریشمش  نآ  ندرب  زا  عنام  هنحص  يهدهاشم  اب  ترضح  يهمدخ 
رد دربیم . لزنم  هب  دوب و  هتشادرب  ار  ریشمش  وا  هک  دنتفگ  راددیلک  هب  همدخ  متفر . راددیلک  دزن  هداتفا و  هار  ناشلابند  رسپ ، نآ  زا  تیامح 

شیاج رد  هدرب و  هرابود  ار  ریـشمش  دـیهدب  روتـسد  امـش  میوگب : راددـیلک  هب  روبزم ، ناوجون  زا  عافد  رد  هک ، دـش  ماهلا  نم  هب  نیح ، نآ 
ترـضح تیانع  دروم  يو  رگا  دـنزب ؛ مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  اـب  ار  شیاـهفرح  هراـبود  زین  هچبرـسپ  نآ  و  دـننک ، بصن 

هب درک . لوبق  ارم  ياهفرح  راددیلک  دوشیم . مامت  نایرج  و  هن ، الا  دوشیم و  هداد  وا  هب  ترـضح  فرط  زا  ریـشمش  زاب  دشاب ، مالـسلاهیلع 
وا دیایب . میتفگ  زین  هچبرـسپ  هب  درک . بصن  شلوا  ياج  رد  رتمکحم  هچ  ره  ار  ریـشمش  مادخ  زا  یکی  میدـش . رهطم  مرح  دراو  مه  قافتا 

تشادرب ار  نآ  وا  داتفا و  هچبرسپ  نآ  يور  ولج  فقس  زا  ریشمش  میدید  اددجم  دز . ترضح  هب  ار  شیاهفرح  رهطم و  حیرـض  لباقم  دمآ 
ریشمش نیا  هک  مدیسرپ  رسپ  نآ  زا  نم  دش . يداش  رورـس و  رد  قرغ  مرح  دندرک و  هلهله  ناگدننک  ترایز  يهمه  هک  دوب  اجنیا  تفر ! و 
یعافد يهلیسو  دوخ  يارب  مادک  ره  اهنآ  مینارچیم . دنفـسوگ  البرک  فارطا  رد  رگید  يهچب  دنچ  اب  نم  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  يارب  ار 

مریگیم و ار  يریشمش  ترضح  زا  مالسلاهیلع و  مشاهینب  رمق  ترضح  يافصاب  محر  هب  موریم  متفگ : نانآ  هب  متشادن . نم  یلو  دنراد ،
، هدرک تیانع  نم  هب  يریشمش  ترضح  هک  یلاح  رد  هدش ، اورتجاح  اب  نونکا  نم  داد و  ریشمش  نم  هب  ترضح  هک  يدید  الاح  میآیم .

! مدرگیمزاب نانآ  دزن 

لضفلاوبا ترضح  مان  هب  ینابرق 

: تفگ ناوـج ، رفن  ود  زا  لـقن  هب  لاس 1413 ه ق ، رفظملا  رفـص  هام  زور 14  رد  یناجنز  يوسوم  دمحم  دیـس  ياقآ  مالـسالاۀجح  بانج 
هدـمآ نارهت  هب  شیپ  هتفه  ود  دـنکیم ، یگدـنز  اکیرمآ  رد  تسا  لاـس  یـس  تدـم  هک  دـمحم ،... رتکد  ماـن  هب  یـصخش  هحفص 437 ] ]

. تشگرب اکیرمآ  هب  اددجم  درک و  میسقت  نایعیش  نیب  ار  نآ  تشوگ  دومن و  ینابرق  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مان  هب  ار  يدنفـسوگ 
هنالوجع مه  دعب  دیدز و  راک  نیا  هب  تسد  دیدمآ و  نارهت  هب  هنوگچ  دـیدوب ، جراخ  رد  ینالوط  تدـم  نیا  هک  امـش  دندیـسرپ : رتکد  زا 
منیـشام فرط  هب  ياهچبرتخد  مدش  هجوتم  هعفدکی  مدوب ، تکرح  رد  منیـشام  اب  نتگنـشاو  رد  يزور  تفگ : دیدرک !؟ تشگزاب  هب  مادـقا 

زا هکنیا  زا  شیپ  دش . بوکخیم  شیاج  رس  زمرت  کی  اب  نیـشام  و  مالـسلاهیلع ! لضفلاابا  ترـضح  ای  مدیـشک  دایرف  لماک  هجوت  اب  دیود .
رد تافداصت  نوناق  اریز  مدش ! هراچیب  مدش ! بارخ  هناخ  ياو ، متفگیم : دوخ  اب  مدوب و  رکف  رد  برطضم و  شاهمه  موشب ، هدایپ  نیـشام 

مدید دش و  دنلب  مدیـشک ، هتفرگ و  دوب ، هتفر  نیـشام  ریز  هک  ار ، هچبرتخد  ياپ  مدـمآ و  نییاپ  هک  دـعب  یلو  تسا . تخـس  رایـسب  اکیرمآ 
حیحـص و هچبرتخد  هک  هدوب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هجوت  تکرب  زا  مدیمهف  هک  دوب  اجنیا  تسا . هدیدن  ياهمدـص  چـیه 
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هب دشاب  هتـشاد  ار  يرذـن  تشوگ  فرـصم  تیلباق  هک  یـسک  اکیرمآ  رد  نوچ  و  مدرک ، رذـن  ینابرق  کی  اجنامه  اذـل  تسا . هدـنام  ملاس 
میسقت و ترضح  نآ  نادنمقالع  ناتسود و  هب  هدرک  حبذ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مان  هب  ار  ینابرق  مدمآ و  ناریا  هب  اذل  دیـسرن ، مرظن 
ات ار  قاشع  بش  سابع  تساتکی  مسق ، ییاتکی  هب  سابع  تساپ  ات  رـس  قح ز  لامج  مدرگیمزاـب . اـکیرمآ  هب  زین  کـنیا  مدومن و  میدـقت 

تـسا نینبلاما  يهداز  هچ  رگا  سابع  تساوخیم  ار  شیوخ  ماما  تدالو  زور  زا  هک  دناد  ادخ  سابع  تساهلد  نشور  غارچ  رـشحم  حبص 
عیفـش جـئاوحلا  باـب  دوب  اـیند  رد  هک  ساـبع  تساـهنت  همقلع  مد  نآ  زا  ار  اـفو  قـشع و  تریغ و  مزاـنب  ساـبع  تسارهز  شرداـم  نکیلو 

« سانشان زا  رعش   » سابع تسادرف  نایصاع 

مهاوخیم امش  زا  ار  مدنزرف  لضفلاابا  ای 

هحفـص 438] : ] دندرک لقن  هدنراگن  نیا  يارب  مق ، مظعا  دجـسم  رد  هدعقيذ 1414  موس  بش  رد  يروکـشا  ثدحم  ياقآ  مالـسالاۀجح 
رد هک : درک  لقن  يروکشا  نسحلاوبا  دیس  هللاتیآ  ترضح  شردپ  زا  يروکشا ، ثدحم  دومحم  دیس  ياقآ  مالـسالاۀجح  موحرم  مردپ ،
هب هریغ  اذـغ و  يارب  ار  شرداـم  دریگیم . رارق  گرم  فرـش  رد  دوشیم و  ضیرم  تخـس  یلیخ  دوـمحم  دیـس  شدـنزرف  فرـشا  فـجن 
زا شوپور  یتقو  دـنکیم و  هدـهاشم  گرم  لاح  رد  ار  شدـنزرف  دـیآیم  رداـم  هک  یمک  تدـم  زا  سپ  تسا ، هدوب  هداتـسرف  هناـخزپشآ 
لد زا  يزوسناج  يهلان  دنکیم و  البرک  فرط  هب  ور  هدـش ، همیـسارس  هنحـص  نیا  يهدـهاشم  اب  دـنیبیم . هدرم  ار  وا  درادیمرب  شتروص 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  ناشیا  لسوت  زا  هک  هظحل  دنچ  مهاوخیم ! امش  زا  ار  مدنزرف  لضفلاابا ، ای  دیوگیم : هدیشکرب و 
. دباییمزاب ار  شیوخ  تایح  هدمآ و  شدنزرف  ندب  هب  حور  ترضح ، نآ  تایانع  هب  درذگیم 

ماهتفرگ رمع  شیارب  ادخ  زا  لاس  یس 

هراشا

نارهت میقم  یلو  ناجیابرذآ  نیمرتحم  زا  هک  یغابد ، یقن  جاح  ياقآ  بانج  زا  یـشیاشخب ، نمحرلادـبع  خیـش  جاـح  ياـقآ  مالـسالاۀجح 
. دـیناوخیم هک  دـندرک  لقن  ار  ریز  بلطم  دـنوشیم ، بوسحم  مق  نکاس  بلق ) رتکد   ) یبکوک رتکد  ياقآ  باـنج  لاـیع  ردارب  دنتـسه و 

یـسک مدـید  مدوب ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  تفگ : یغاـبد ، ربکایلع  جاـح  مردـپ ، دـنتفگ : یغاـبد  ياـقآ 
ییانشآ وا  اب  ام  منکن ! تیـصعم  لاس  نیا 28  رد  هاوخب  ادـخ  زا  تسا ، هدـنام  لاس  نم 28  رمع  زا  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  اقآ ، دـیوگیم :

زا وت  هک  میتفگ  میدرک و  بیقعت  ار  وا  دـش ، جراـخ  رهطم  مرح  زا  هک  یتقو  دـیوگیم ؟ هچ  تسیچ و  شدـصق  هک  میدـیمهفن  میتشادـن و 
ار وـت  هصق  میهاوـخیم  میتـفگ : راـک ؟ نیا  هب  هچ  ار  امـش  تفگ : میدرک . رارـصا  یلیخ  تسا !؟ هدـنام  ترمع  زا  لاـس  ینادیم 28  اـجک 
دندرکیم و هیرگ  مرتسب  فارطا  لزنم  لها  مامت  يزور  دندرک . مباوج  اهرتکد  هک  يروط  هب  مدش ، ضیرم  یناوج  رد  نم  تفگ : مینادـب .

رداق متفگ : وش ! دنلب  دندومرف : نم  هب  تسا . هداتـسیا  مرـس  يالاب  ییاقآ  مدـید  هک  دوب  تقو  نیمه  مشابیم . گرم  لاح  رد  مدـیدیم  نم 
کی میدـش ، جراـخ  لزنم  زا  میداـتفا و  هار  هب  یتقو  مدرک . تکرح  اـقآ  لاـبند  سپـس  نک ! تکرح  یناوتیم ، دومرف : مزیخرب . هک  متـسین 
الاـب فرط  هب  شرـس  تشپ  مه  نم  تفر و  ـالاب  نامـسآ  فرط  هب  و  هحفـص 439 ]  ] دش هدـنک  نیمز  زا  شیاهاپ  راوگرزب  نآ  مدـید  تقو 
رارق یتمظعاب  تیـصخش  کی  زین  سلجم  يالاب  رد  دناهتـسشن و  مه  رود  اهتیـصخش  مامت  مدـید  ییاج ؛ کی  هب  میدیـسر  مدرک . دوعص 
مدید تسا ؟ یسک  هچ  راوگرزب  نآ  متسنادیمن  نامز  نآ  ات  تفر . گرزب  تیصخش  نآ  فرط  هب  دوب ، هدرب  ارم  هک  يراوگرزب  نآ  دراد .

. تسا هدش  مامت  وا  رمع  دندومرف : گرزب  تیصخش  نآ  هک  مدیمهف  ردق  نیمه  ناشتبحص  زا  و  دنکیم ، تبحص  تیـصخش  نآ  اب  يو  هک 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 293 

http://www.ghaemiyeh.com


امـش تشاد : راهظا  نیـشنردص  تیـصخش  نآ  هب  و  درادـن ) تسد  مدـید  و   ) تخادـنا يراـنک  هب  شنینزاـن  شود  زا  ار  اـبع  هک  دوب  اـجنیا 
وا هب  نم  داد و  دهاوخ  یـسک  هچ  ار  شباوج  هتـشاذگ ، نیمز  هب  تروص  هناخزپشآ  رد  شردام  یلو  تسا ، هدش  مامت  شرمع  دـییامرفیم 
لاس ود  خیرات  نآ  زا  ماهتفرگ . رمع  شیارب  ادخ  زا  لاس  یس  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  اذل  میوگب !؟ هچ 

. تسا هدنام  یقاب  مرمع  زا  لاس  هک 28  تسا  نیا  هجیتن  سپ  تسا ، هتشذگ 

ناگنشت بل  یقاس 

هب ندـناوخ  ناوتیم  میاضترم  متخ  رحب  تردـق  هب  نتفگ  ناوتیم  منابـساپ  تماما ، هاگرخ  هب  نتفگ  ناوتیم  منامرهق  تداهـش ، نادـیم  هب 
عمـش وچ  نتفگ  ناوتیم  مناشف  وترپ  بکوک  هناگی  اهتلیـضف  خرچ  رب  هک  مشاهینب  هاـم  منم  نتفگ  ناوتیم  مناگنـشت  بل  یقاـس  بصنم ،
ناهج قلخ  رب  هک  دنادیمن  ایوگ  ناما !! طخ  ارم  نمشد  دهد  نتفگ  ناوتیم  منادواج  غورف  ملاع  نیا  رد  دراد  ینشور  تیالو  رون  زا  مناج 

نتفگ ناوتیم  منایصاع  عیفش  رشحم  رد  هک  رواد  رضحم  رد  منکیم  تعافش  ار  دیؤم )  ) نتفگ ناوتیم  مناما  فهک 

دیدرک هدنز  ار  هدرم  امش  ناجاقآ ،

لوط هب  لاس  راـهچ  دودـح  هک  مدـش  درد  رمک  هب  ـالتبم  یـسمش  لاـس 1362  رد  یفورعم  س . بناـج ف . نیا  دناهتـشون : یفورعم  مناـخ 
متشاد جح  هب  يرفس  هلمج ، زا  درک . فصو  ناوتیمن  هک  دوب  يدح  هب  درد  مدربیم و  جنر  رمک  درد  زا  تدش  هب  تدم  نیا  رد  دیماجنا .

، درد هحفـص 440 ]  ] تدـش زا  همظعم ، يهکم  هب  تعجارم  انم و  رد  لامعا  زا  دـعب  صوصخ  هب  مدوب ، زجاـع  لاـمعا  ماـجنا  زا  اـجنآ  رد  و 
هب ار  دوخ  هک  مدش  هفالک  يهزادنا  هب  ءاسن  فاوط  زا  دعب  هورم  افص و  نیب  یعس  رد  هک  مراد  رطاخ  هب  دوب . اسرفتقاط  میارب  کسانم  ماجنا 
زا سپ  مداد . ماجنا  ار  یعس  ناشیا ، تدعاسم  کمک و  هب  درک  مامت  ار  یعس  لامعا  مرسمه  هکنآ  زا  سپ  و  متـسشن ، مدیـشک و  ياهشوگ 

، دینک تحارتسا  الماک  دیاب  دیراد و  رمک  کسید  امـش  دنتفگ : هک  دش  نیا  رب  صـصختم  ياهرتکد  صیخـشت  دایز ، تاجلاعم  تانیاعم و 
: دـنتفگ راـب  نیا  تفرگ . تروـص  يداـیز  تاـشیامزآ  مدرک و  هعجارم  صـصختم  رتـکد  هب  زاـب  تسین . راـگزاس  يرادهچب  اـب  مه  نآ  هک 

يدیماان تلاح  اب  دیوشیم . جلف  دـصرد  دینکن 100 لمع  رگا  و  تسا ، زیمآتیقفوم  دـصرد  دـینکب 75 لمع  رگا  دـیراد ؛ لمع  هب  جایتحا 
مارحلامرحم مایا  هکنیا  ات  مدوب ، جالع  رکف  رد  هراومه  دمآ . دـب  یلیخ  دوشب  ماجنا  لمع  هک  مدرک  هراختـسا  مدرک و  كرت  ار  رتکد  بطم 

مظعم اقافتا  متفر . ینیوزق  اقآ  جاح  بانج  لزنم  هب  هیلع -  هللا  مالس  ءادهشلادیس -  ترضح  يهضور  مسارم  رد  تکرـش  يارب  دیـسرارف و 
هک تخادرپ ، فورعم  يهصق  نآ  حرـش  هب  هـضور  نمـض  رد  دـناوخ و  ار  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  يهـضور  زور  نآ  هـل 

مامت ناوج  نآ  يرهاظ  رمع  ایوگ  نوچ  و  دندوب ، هتساوخ  ترـضح  زا  ار  شیافـش  هدروآ و  شرهطم  مرح  هب  ار  یـضیرم  ناوج  دنیوگیم 
دیـسر و مشاـهینب  رمق  ترـضح  تمدـخ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـضحم  زا  هعفد  دـنچ  یهلا  رومأـم  نآ  دوـب ، هدـش 

ناوج امـش  ناج ، اقآ  مدرک : ضرع  مدش . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  تسکـش و  ملد  سلجملا ، یف  تشگزاب و ...
نآ هک  مدش  راودیما  درادن . يراک  امش  يارب  مه  ندروخ  بآ  رادقم  هب  نم  يافـش  تسین . يزیچ  هک  نم  درد  رمک  دیدرک ، هدنز  ار  هدرم 

ماهتفای افش  هتشادن و  درد  رگید  مدرک  سح  درادن و  درد  مرمک  هک  مدش  هجوتم  هاگآدوخان  یتدم  زا  سپ  داد . دهاوخ  افش  ارم  ترـضح 
، دندوب هدرک  عنم  نآ  زا  ارم  اهرتکد  هک  مداد  رارق  يروما  ضرعم  رد  ار  دوخ  تفرگ و  ماجنا  یتاشیامزآ  سپـس  تسین . يرثا  يرامیب  زا  و 
. درادـن نم  رد  یئوس  رثا  رگید  هک  دـش  مولعم  و  هکنپ ،... رلوک و  زا  هدافتـسا  ندز و  درـس  بآ  هب  تسد  یتـح  درـس و  بآ  ندروـخ  ریظن 
. تفرگ دهاوخ  لماک  يهجیتن  دبایب  ترضح  نآ  هب  لسوتم  هک  مه  سک  ره  داد و  افش  ارم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يرآ ،

هحفص 441] ]
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دش دهاوخ  ادیپ  دزد  شابن ، تحاران 

يهیکت مرتحم  تعامج  ماـما  مق و  يهیملع  يهزوح  نیـسردم  زا  يریازج  نیدـلارون  دیـس  جاـح  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  باـنج 
، مق نکاس  رامعم  روجهم ، یناب  یلع  بناج  نیا  . 1 دیناوخیم : الیذ  هک  دناهتشاد  لاسرا  ار  تمارک  دنچ  یتشاددای  یط  رازاب ، رد  اهيدزی 
، مدـش رادـیب  هک  ینامز  درب . مباوخ  رهطم  مرح  رد  ترایز  زا  سپ  دوب . هعمج  بش  متفر . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  لبق  لاس   25
هب حبص  زامن  زا  سپ  تسا . هدش  هدرب  تقرس  هب  دوب  نآ  لخاد  رد  همانسانش  هتفس و  کچ و  لیبق  زا  نم  دانـسا  كرادم و  هک  یفیک  مدید 

ضرع مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  دماین . تسد  هب  ياهجیتن  یلو  درک ، مالعا  یـسراف  یبرع و  هب  مه  وا  دنک . مالعا  هک  متفگ  ربکم 
ناـیم رد  وا  اـب  ار  ناـیرج  مدـید ، ار  هرـس » سدـق   » يدرجورب ياـقآ  یمظعلا  هللاتیآ  يهسردـم  مداـخ  دـشن . دوهـشم  يرثا  مدرک ، تدارا 

! دورن شیوربآ  مه  دزد  دـهاوخیم  تسا و  نابرهم  یلیخ  ماما  نیا  اما  ماهتفگ ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هب  ار  ملکـشم  متفگ : متـشاذگ و 
مداخ قافتا  هب  مدرکیم . تیاکش  اقآ  هب  متفریم و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مرح  هب  متـسناوتیم  رگا  درادن ، ار  نتفر  هار  تردق  میاهاپ 

تفرگ و ماهیرگ  داتفا ، البرک  رادرـس  یتوکلم  دبنگ  نآ  هب  مهاگن  هک  یتقو  میتفر . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  فرط  هب 
هب ار  امـش  تیاکـش  دوشن  ادیپ  مدزد  رگا  ناجاقآ ، مدرک : ضرع  هتفرگ و  ار  سدقم  حیرـض  مدش و  مرح  دراو  لوخد  نذا  ندناوخ  نودب 

رایسب ینحل  اب  هک  مدینش  سدقم  حیرض  لخاد  زا  یبیغ  ییادص  ادعب  مداد و  هیکت  راوید  هب  سپس  درک . مهاوخ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 
مرح فرط  هب  مداخ  قافتا  هب  هاگنآ  تسا . هدش  هراپ  هتفر و  نیب  زا  تکرادـم  یلو  دـش ، دـهاوخ  ادـیپ  دزد  شابن ، تحاران  دومرف : نابرهم 
هراپ دانسا  كرادم و  زا  یتمسق  رهطم  مرح  برد  تشپ  مینک . ادیپ  ار  رببیج  دیاش  ات  میداتفا ، هار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  رهطم 

هک دیدیمهفن  امش  میدیسرپ : اهنآ  زا  دندش . عمج  ام  فارطا  كدوک  دنچ  میدرکیم ، هاگن  هدش  هراپ  دانـسا  هب  یتقو  میدرک . ادیپ  ار  هدش 
مه شلغش  تسا و  یگلاس  یس  نس  رد  ابیرقت  تسا  میرکلادبع  مان  هب  یصخش  وا  يرآ ، دنتفگ : تسا ؟ هدرک  هراپ  یسک  هچ  ار  دانسا  نیا 
اقآ متفر . هرس » سدق   » میکح نسحم  دیس  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  ترـضح  تمدخ  راچان  درکیم . هراپ  وا  ار  دانـسا  نیا  دشابیم . یفابابع 

. دیسوب ار  همان  یتح  تشاذگ و  مارتحا  یلیخ  دید  ار  اقآ  يهمان  يو  هک  یتقو  دنتشون . البرک  رادناتسا ) [ ) هحفص 442  ] فرصتم هب  ياهمان 
دش ادیپ  قراس  دوب  هدومرف  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مشاهینب  رمق  اقآ  هک  روط  نامه  دیناسر . ناشلامعا  يازـس  هب  ار  اهرببیج  مه  دعب 

. دوب هدش  هراپ  همه  كرادم  یلو 

تسا هداتسیا  اهفرب  يور  همکچ  دوخهالک و  اب  ییاقآ  کی  مدید 

. میدرک تکرح  مق  فرط  هب  ناهفصا  درکرهـش  زا  ناتـسمز  لصف  رد  یفرب  درـس  بش  کی  درک : لقن  یمق  يرعـشا  يدهم  جاح  ياقآ  . 2
مق درجورب و  نیبام  هیثاثا ، نآ  بحاص  هداوناخ و  کی  يهیثاـثا  هارمه  هب  راـبناکیپ و  نیـشام  رد  بش ، فصن  زا  دـعب  تعاـس  ود  دودـح 

فارطا اهاج  یـضعب  رد  هک  يروط  هب  دوب ، هتـسشن  نیمز  رب  نآ  فارطا  هداـج و  رد  يداـیز  فرب  دوب و  نادـنبخی  اوه  میدرکیم . تکرح 
لیبموتا دش و  جراخ  هدـنب  تسد  زا  نیـشام  لرتنک  دوب ، كانرطخ  هداج  هک  سب  زا  دوب . هدرک  هطاحا  فرب  مین  رتم و  کی  ابیرقت  ار  هداج 

ناریح و زرل ، بت و  اب  دـش و  راوس  هرابود  دـعب  هظحل  دـنچ  هدـمآ و  نییاپ  نیـشام  زا  هداوناـخ  درم  تفرورف . يدـب  یلیخ  ياـج  کـی  رد 
: متفگ درکیم . دمآ  تفر و  مک  یلیخ  نیـشام  روبزم ، يهداج  رد  اهتقو  نآ  دمآ ؟ ام  رـس  هب  ییالب  هچ  يدـید  تفگیم  ابترم  هدزتهب ،
رد دـنیآیم  اهیدوهی  ناجاقآ ، مدرک : ضرع  مدز . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  ناماد  هب  لسوت  تسد  ریزگان  الاب . ایب  رفاسم ، ياقآ 

همکچ هرز و  دوخهالک و  اب  ییاقآ  کـی  مدـید  هک  دیـشکن  یلوط  متـسه ! امـش  ردارب  رکون  هک  نم  ینادرگیمنرب ، ناشدـیماان  تاهناـخ ،
هتـشاذگ بقع  هدـند  ار  نیـشام  هدرک ، ارجا  ار  اقآ  نآ  روتـسد  یتقو  بقع ! هدـند  راذـگب  ار  نیـشام  دومرف : تسا . هداتـسیا  اـهفرب  يور 
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نم نک ! تکرح  دومرف : نم  هب  دعب  ماهداتـسیا . فاص  يهداج  يور  مدید  هعفدـکی  دـش و  فرطرب  اهینارگن  مامت  مدـمآ ، بقع  يرادـقم 
هب زادـنا  بلط  تسد  لح  ناهج  ود  ردـنا  تلکـشم  دوش  هک  یهاوخ  مدـیدن . ار  یـسک  مدرک  هاـگن  هچ  ره  هعفد  کـی  مدرک . تکرح  مه 

هحفص 443]  ] لضفلاوبا ناماد 

يدز میادص  هک  منامه  نم 

قافتا هب  نم  دوب و  هدش  انیبان  مردپ  مدوب ، هلاس  ای 8  هچب 7  هک  ینامز  شیپ ، لاس  هاجنپ  زا  شیب  درک : لقن  يرافـص  دمحم  جاح  ياقآ  . 3
ترـضح هب  یلـسوت  دربیم ، جـنر  هلئـسم  نیا  زا  هک  مردام ، میدربیم . نارکمج  دجـسم  هب  افـشتسا  يارب  میتفرگیم و  ار  وا  تسد  مرداـم 

همیخ نوریب  یـصخش  هدـش و  اپرب  ياهمیخ  دـنیبیم  ایؤر  ملاع  رد  یبش  دـنکیم . ادـیپ  فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع   » ناـمزلا بحاـص 
لجع  » يدهم ترضح  هب  قلعتم  همیخ ، نیا  دیوگیم : باوج  رد  صخش  نآ  و  تسیچ ؟ همیخ  نیا  هک  دنکیم  لاؤس  وا  زا  تسا . هداتـسیا 

دریگیم هزاجا  ترضح  زا  دوریم و  ناشیا  مراد . راک  ترضح  اب  نم  هک  دیوگیم  صخش  نآ  هب  مردام  تسا . فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللا 
يدرجورب هللاتیآ  موحرم  هب  یتهابش  ناشیامیس  دناهتـسشن و  ونازود  ترـضح  مدید  متفر ، همیخ  لخاد  یتقو  تفگیم : مردام  دیآیم . و 

نیمه هب  دـیاب  ترهوش  دـیامرفیم : ترـضح  دـنک . ادـیپ  افـش  يو  ییانیبان  اـت  دـنک  مرهوش  هب  یفطل  رظن  هک  متـساوخ  ترـضح  زا  دراد .
مامح رد   ) دوشیم ضیرم  زین  دوخ  یتدم ، زا  سپ  دوشیم و  رادیب  باوخ  زا  مردام  تسین . نکمم  راک  نیا  هجو  چیه  هب  دـشاب و  تروص 

رس هب  يدیدش  یتحاران  رد  مدوب و  هتسشن  دوب ، رقحم  رایسب  هک  دوخ ، قاتا  رد  تفگیم : دنروآیم . لزنم  هب  ار  وا  و  دنکیم ) نینج  طقس 
نم دـش . دراو  قاطا  رد  زا  كانـسرت  بیهم و  یتبیه  ياراد  تماـق و  دـنلب  یـصخش  مدـید  ناـهگان  يرادـیب  ملاـع  ناـمه  رد  هک  مدربیم ،

وا ندمآ  اب  دش و  قاتا  لخاد  یصخش  وا  رس  تشپ  زا  مدید  لاح ، نامه  رد  مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ای  مدز  دایرف  همیسارس  مدرک و  تشحو 
: متفگ یـسرتیم ؟ صخـش  نیا  زا  تفگ : نم  هب  دوب ، هدش  دراو  ادعب  هک  یـصخش  داتـسیا . تفر و  رانک  تماق  دـنلب  بیهم و  صخـش  نآ 

وت هب  هراـبود  يرمع  هک  متـساوخ  ادـخ  زا  نم  یلو  دـنک  حور  ضبق  ار  امـش  اـت  دوـب  هدـمآ  تسا ، لـیئارزع  نیا  تفگ : تسیک ؟ نیا  یلب ،
ضرع هحفص 444 ]  ] ترـضح هب  نم  مالـسلاهیلع .) لضفلاوبا  ترـضح   ) يدز میادص  هک  منامه  نم  دومرف : یتسیک ؟ امـش  متفگ : دهدب .
هزاـجا نم  هب  متفگ : دوریم . ناـشیا  مناوخیم ، تبیـصم  کـی  نم  تفگ : دورب . نوریب  قاـتا  نیا  زا  دـییوگب  لـیئارزع )  ) ناـشیا هب  مدرک :

مردـپ و اـهنآ ، زا  شدوصقم   ) دنتـسه یفاـک  دـناهدیباوخ  یـسرک  رود  هک  اـهنیمه  هن ، دومرف : دـنیایب . میوگب  اـههیاسمه  هب  مورب  دـیهدب 
رد سک  چیه  مدـید  مدـمآ و  دوخ  هب  تقو  کی  مدرک ، يدایز  يهیرگ  نم  دـندناوخ و  تبیـصم  ترـضح  هک  دـعب  دـناهدوب .) شیاههچب 
هب ار  وا  دوب ، ام  میق  نامز  نآ  هک  شخبکین  نیسح  جاح  موحرم  نامییاد ، هدوب ، ضیرم  زونه  مردام  هک  هعقاو ، نیا  زا  سپ  تسین . قاطا 
رد زورون  دیع  اروشاع و  هک  یلاس  ات  تسا  هدوب  يرتسب  ناتسرامیب  رد  يو  لاس  ود  هب  کیدزن  ارهاظ  دنکیم . يرتسب  دربیم و  ناتسرامیب 

، میاههچب لاسما  متفگ  دوخ  اب  تفرگ و  ماهیرگ  مدینـش ، ار  يرادازع  يادص  نم  یتقو  تفگیم : مردام  دـسریمارف . دوب ، مأوت  مه  اب  نآ 
نابایخ تمس  هب  رازاب  قوسراچ  زا  ینزهنیس  ياههتسد  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  درب و  مباوخ  سپـس  دنرادن . مه  اروشاع  دنتـشادن ، هک  دیع 

ام هن ، دنتفگ : دننکیمن ؟ هراپ  ار  مرداچ  میایب ، هتسد  لابند  نم  رگا  متفگ : اهنآ  هب  دنتسه . يرادباقن  ياهمناخ  اههتسد  نآ  رخآ  دنیآیم و 
ام يهناخ  هب  هک  یصخش  نامه  مدید  میدیچیپ ، مرح  فرط  هب  میدیسر و  نابایخ  هب  یتقو  درادن . راک  امـش  هب  یـسک  میتسه ، ازع  بحاص 

ترـضح اـی  متفگ : متفر و  وا  يوس  هب  هدرک و  باتـش  نم  تسا . تکرح  رد  بسا  رب  راوس  مالـسلاهیلع ) لـضفلاوبا  ترـضح   ) دوـب هدـمآ 
نم زا  دـیدرت  رگید -  ياج  ای   ) نم ياپ  هب  ار  دوخ  تروص  تفگ : باوج  رد  یهدیمن ؟ تاجن  ناتـسرامیب  زا  ارم  مالـسلاهیلع ، لـضفلاوبا 

مهاوخیم نم  متفگ : ناتـسرامیب  لوئـسم  هب  مدش ، رادیب  باوخ  زا  یتقو  مدیلام . نم  و  يوشیم . صخرم  ناتـسرامیب  زا  ادرف  لامب ، تسا )
، ماهدش بوخ  الماک  نم  دندید  هک  یتقو  دایز ، رارصا  زا  دعب  یلو  تسا ! هدش  هدنز  هدرم  دنتفگ  رخـسمت  تلاح  هب  اهنآ  و  موشب ، صخرم 

. دندرک صخرم  ارم 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 296 

http://www.ghaemiyeh.com


البرک رد  رضتحم  ناوج  يافش 

، نارهت زا  هریثک  تافیلأت  بحاص  ظعاو ، يدورگنل  جات  يدهمدمحم  خیش  جاح  ياقآ  بانج  اناوت ، يهدنسیون  نیملـسملاو ، مالـسالاۀجح 
رد تالیصحت  زا  تغارف  زا  دعب  هک  فجن ، يهیملع  يهزوح  لیـصحتلاغراف  یجارعم ، میهاربا  خیـش  جاح  موحرم  هحفص 445 ] : ] دندومرف
ریز تمارک  دوب ، نیعمجا -  مهیلع  هللا  مالس  راهطا -  تیبلها  قیدص  نارازگتمدخ  زا  تفریم و  ربنم  دورگنل )  ) نالیگ ياهرهـش  زا  یکی 

ترـضح تیانع  تمارک و  زا  ینایرج  میدوب ، فجن  رد  ام  هک  ینامز  تفگ : يو  درک . لقن  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  زا  ار 
لـصاح زا  هک  دوب  ینز  یلعم ، يالبرک  رد  هکنیا  نآ  و  دوب ، نآ  قدـص  زا  یکاح  نئارق ، هک  تفای  ترهـش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

دندرکیم زیوجت  هک  اوادم  هنوگ  ره  دـیماجنا و  لوط  هب  يو  يرامیب  هدـش و  رامیب  رـسپ  نآ  اقافتا  سب . تشاد و  ناوج  کی  طقف  شرمع 
تفرگ و رارق  راـضتحا  لاـح  رد  کـناوج  يراـمیب ، تدـش  رثا  رد  اـهزور  زا  يزور  تشادـن . ياهدـیاف  یلو  دـنداد  ماـجنا  يو  يهراـبرد 
رس هب  رداچ  شردام  هاگان  نیب ، نیا  رد  دنهدب . ماجنا  ار  راضتحا  ماگنه  تافیرـشت  ات  دنتفرگ  ار  شرتسب  رود  کمک  ناونع  هب  ناگیاسمه 

مالـسلاهیلع ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  ار  دوخ  يو  دـش  مولعم  يریگیپ ، یـسررب و  زا  سپ  تفر . نوریب  لزنم  زا  عیرـس  هدرک و 
ار يو  ياپ  هک  یناسک  تسشن . دز و  ياهسطع  کناوج  دندید  هک  دیشکن  یلوط  دهاوخب . ترضح  زا  ار  شدنزرف  يافش  ات  تسا  هدیناسر 

ناهگان هک  دـش  هچ  يدوب ، یـشوهیب  راضتحا و  لاح  رد  امـش  دـنتفگ : یتفگـش  اب  دنتـشادن ، ار  وا  گرم  زج  يراـظتنا  هدـناشک  هلبق  هب  ور 
هاگنآ دـیروایب ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  جـئاوحلا  باـب  ترـضح  مرح  زا  ار  مرداـم  لوا ، تفگ : باوج  رد  ناوج  یتفاـی !؟ يدوبهب 

« جئاوحلا باب  ای   » دبوکیم و حیرض  هب  رس  دشکیم و  دایرف  ردام  دندید  دنتفر . ترضح  رهطم  مرح  هب  مدرم  داد . میهاوخ  حرش  ار  نایرج 
زا ارم  دیهاوخیم  امش  تفگ : باوج  رد  وا  تسا . هدش  بوخ  تدنزرف  هک ، دنداد  هدژم  يو  هب  دهاوخیم . ار  شرامیب  يافـش  دیوگیم و 

رارـصا هچ  ره  موشیمن . جراخ  مرح  زا  مریگن  ترـضح  زا  ار  مرامیب  رـسپ  يافـش  ات  مسق  ادخ  هب  دینک ، ادـج  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
گرزب ياملع  زا  یکی  اب  ار  نایرج  هکنیا ، نآ  و  دندیـشیدنا ، ياهراچ  اذل  تشاد . يراشفاپ  دوخ  يریگعـضوم  رد  نانچمه  وا  دـندرکیم ،

يافش یتمالس و  زا  ار  ردام  روبزم ، راوگرزب  دهتجم  ملاع و  دندرک . دادمتسا  يو  زا  دنتـشاذگ و  نایم  رد  دوب  فرـشم  مرح  رد  هک  البرک 
تفرگ و لغب  رد  ار  شاهتفای  دوبهب  دـنزرف  اـجنآ  هحفـص 446 ]  ] رد تفر و  لزنم  هب  دـیدرگ و  جراـخ  مرح  زا  وا  تخاـس و  نئمطم  ناوج 

ناهگان مدوب . هتفرگ  رارق  گرم  يهناتـسآ  رد  نم  درک : فیرعت  هنوگنیا  ار  دوخ  يافـش  نایرج  کـناوج ، سپـس  دنتـسیرگ . مه  اـب  یلیخ 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح  زا  هـک  مدرک  هدـهاشم  ار  یناوـج  ناـشرانک  رد  مدـید و  ار  هـبیط  يهـسمخ  تارـضح 

هدیسرارف ناوج  نیا  گرم  ماگنه  مسابع ، دومرف : يو  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوشن . ضبق  محور  هک  درکیم  شهاوخ 
ياههلان اب  هتخادنا و  هار  هب  نویـش  هیرگ و  نم  مرح  رد  نانچنآ  ناوج ، نیا  ردام  درک : ضرع  ناشیا  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تسا .

ضبق رامیب  حور  هک  دییامرفب  روتـسد  ای  کنیا  دنراد ، ار  ناوج  نیا  يافـش  راظتنا  یگمه  مدرم  هک  هدرک  عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  شیوخ 
دنوادخ زا  ار  میافـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  اذل  دوش . هتـشادرب  نم  زا  جـئاوحلا  باب  مان  دـییامرفب  هزاجا  ای  دوشن و 
موحرم يهدنیامن  یمق ، يوفطـصم  دمحا  دیـس  جاح  موحرم  هک  تسا  رکذ  نایاش  تشگرب . لیئارزع )  ) حاورألا ضباق  درک و  بلط  لاعتم 

يو هب  تسد  اب  مدرم  هک  مدـید  ار  يدرم  ـالبرک  رد  مدوخ  هک  درکیم  لـقن  ریقح  يارب  هرـس ،» سدـق   » يدرجورب ياـقآ  یمظعلا  هللاتیآ 
گرم زا  دیدرگ و  دنمهرهب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تمارک  زا  هک  تسا  یناوج  نامه  نیا  دنتفگیم : دـندرکیم و  هراشا 

. ةرخآلا یف  هتعافش  ایندلا و  یف  هدقرم  ةرایز  انقزرا  مهللا  تفای . تاجن  یمتح 

سابع ترضح  هب  لسوت  يهجیتن  تسا  نیا  يرآ ،
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یفطصم دیس  جاح  ياقآ  مدنزرف ، دومرف : سای  هاگشیارآ  بحاص  یلعقشع ، هلحم  مق ، نکاس  یمشاهریم ، نیـسح  دیـس  جاح  ياقآ  بانج 
هک دندوب  دقتعم  اهرتکد  دنتـشادن . تکرح  يردق  هک  يروط  هب  دـندوب ، هداتفا  رتسب  رد  هدـش و  ضیرم  لاس  کی  دودـح  رد  یمـشاهریم ،

، منکیم لمع  ار  وا  مریگیم و  ناموت  رازه  نم 200  هک  دوب  هتفگ  يرتکد  زین  اریخا  دنکب . لماک  تحارتسا  دیاب  دراد و  رمک  کسید  يو 
زا يدیماان ، اب  ناشیا ، منکیمن . تنامـض  ار  ناشیا  تحـص  مهدیم و  ماجنا  ار  مراک  طقف  نم  دوشب ، بوخ  امتح  هک  منکیمن  دـهعت  یلو 

لاوـنم نیمه  هب  ناـیرج  هحفـص 447 ] (. ] دوب مق  یگدـنزاس  داهج  دـنمراک  نوچ   ) دـمآ مق  هب  مق  یگدـنزاس  داـهج  سنـالوبمآ  اـب  نارهت 
رد راوگرزب ، ياقآ  ود  هک  دـنیبیم  اـیؤر  ملاـع  رد  شدوخ  لزنم  رد  اـعوسات  بش  لاس 1414 ه ق ، مارحلا  مرحم  رد  هکنیا  اـت  درذـگیم ،

باوج رد  زیخرب ! هک  دـنهدیم  روتـسد  وا  هب  قاـطا  هب  دورو  زا  سپ  دـنوشیم . يو  قاـطا  دراو  تسا ، عطاـس  ناـشلامج  زا  رون  هک  یلاـح 
يو هب  تشاد ، رارق  یلوا  ياـقآ  نآ  رـس  تـشپ  هـک  مود ، صخـش  مـنک . تـکرح  اـج  زا  مناوـتیمن  مراد و  رمک  کـسید  نـم  دـیوگیم :

يهمطاف ترـضح  رهطم  مرح  رد  ار  دوخ  ياهظحل  باوخ  ملاع  رد  ناشیا  دـیوش ! دـنلب  مه  امـش  دـیوش ، دـنلب  دـنیامرفیم  اـقآ  دـیوگیم :
دنیبیم نوچ  دوـشیم ، مسجم  شرظن  رد  یـسمش  لاس 1365  يهرظنم  باوخ ، رد  دـنیبیم . مالـسلامهیلع ، تیبلـها  يهمیرک  هموصعم ،

. دشابیمن شندب  رد  درد  زا  يراثآ  هک  دوشیم  هجوتم  دنیـشنیم و  تخت  يور  درپیم و  باوخ  زا  دـناهدمآ ، شزاوشیپ  هب  ماوقا  لیماف و 
، نیح نیمه  رد  تسا و  هدش  علاط  حبص  دنیبیم  دنکیم  هاگن  هک  تعاس  هب  دناهداد . افش  ار  يو  راوگرزب  ياقآ  ود  نآ  دمهفیم  اجنیا  رد 

قاطا هب  سپـس  دـنکیم . لسغ  ماـمح  دوریم  دزیخیمرب و  تسا . هدوب  اـهنت  لزنم  رد  دروخیم . شـشوگ  هب  زین  رهطم  مرح  ناذا  يادـص 
نیسح دیس  اقآ  شردپ  هب  دسریمارف . اروشاع  زور  حبـص  دناوخیم . ار  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  اقآ  زامن  دیآیم و 

رد ردپ  میایب . امش  اب  مهاوخیم  مه  نم  ياهدرکن ؟ تکرـش  نانزهنیـس  يهتـسد  رد  زونه  ناجردپ ، دیوگیم : دنکیم و  نفلت  یمـشاهریم 
: دیوگیم ردپ  باوج  رد  زین  وا  و  مهد !؟ تکرح  هتـسد  هارمه  هدرب و  نوریب  دراکنارب  اب  ار  امـش  هنوگچ  نم  ناجرـسپ ، دـیوگیم : باوج 

شردام هب  ار  يو  يافـش  ربخ  و  تسا ، هداد  افـش  ار  وا  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  هک  دوشیم  هجوتم  مه  ردـپ  سپـس  میآیم . مدوخ  نم 
رد تعاس  راهچ  تدم  اروشاع ، زور  رد  ردـپ ، هارمه  هب  دـیآیم و  رـسپ  دوخ  هک  دـشکیمن  یلوط  دـنوشیم و  لاحـشوخ  همه  دـهدیم .

ترضح مشاهینب  رمق  اقآ  تکرب  زا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا  زین  نونکا  دنکیم و  تکرـش  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  يرادازع 
هداتفا رتسب  رد  لاس  کی  دودح  هکنیا  تلع  هب  یفطصم ، دیس  جاح  ياقآ  هک  دنامن  هتفگان  دشابیم . حیحص  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
كاپ ار  مخز  لحم  دادیم و  وشتسش  ار  وا  راب  کی  زور  دنچ  ره  رتکد  روتسد  هب  شردام  دوب و  هدش  مخز  شرمک  دیباوخیم ، تشپ  هب  و 

ماش ار  رفن  یلا 500   400 لاس ، نامه  دـشن . هدـید  زین  رگید  مخز  نیا  زا  يراـثآ  هحفـص 448 ] ، ] يو نتفرگ  افـش  زا  سپ  یلو  درکیم ،
هللا ءاش  نا  و  دـش ، هداد  راهن  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تداهـش  زور  رد  دوب  شیافـش  لاـس  نیمود  هک  مه  لاـسما  میداد و 

. تشاد دهاوخ  همادا  لاس  ره  ناسحا  نیا  یلاعت 

دراد همادا  رذن  نیا  تسا  لاس  لهچ 

خیـش جاح  ياقآ  بانج  راوگرزب ، بیطخ  نیملـسملاو ، مالـسالاۀجح  هب  باطخ  ياهمان  یط  يریـشمار  یلکوت  میرک  جاـح  ياـقآ  باـنج 
يهرکاذم وریپ  دناهتشون : ناشیا  میروآیم . الیذ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  زا  یتمارک  يدومحم ، دیـسلادبع 

، لبق لاس  لهچ  دودـح  مهدیم : حرـش  ار  ارجام  متـشاد ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  كراـبم  ماـن  هب  هک  يرذـن  صوصخ  رد  یلبق 
مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  هب  تبـسن  هک  ياهدـیقع  يور  زا  ام  دـش و  ضیرم  سپـس  يو  دومرف . اطع  ام  هب  رـسپ  يدـنزرف  دـنوادخ 

زا يدادـعت  ياذـغ  نآ  حـبذ  اـب  هدـیرخ و  يدنفـسوگ  هک  میدرک  رذـن  میدـش و  راوـگرزب  نآ  هب  لـسوتم  يو  يافـش  نتفرگ  يارب  میراد 
نامیارب يدنفسوگ  میداد . شرافس  دیرخ  يارب  ار  يدنفسوگ  ررقم ، دعوم  رد  مییامن . كرادت  هیهت و  مرحم  متفه  رد  ار  اقآ  نآ  نارادازع 

یکی لیوحت  ار  نآ  اذل  تسا ، رتهب  مینکن  حبذ  ار  هدام  دنفـسوگ  میتفگ : لمأت ، یمک  اب  تسا . هدام  يدنفـسوگ  میدش  هجوتم  هک  دندروآ 
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ياهداـم يهرب  راـب  ره  رن ، مکـش  دـنچ  زا  دـعب  دنفـسوگ  نیا  هک  تسا  اـجنیا  هجوت  لـباق  يهتکن  میداد . اهاتـسور  زا  یکی  رد  نایانـشآ  زا 
! دراد همادا  نونکات  رما ، نیا  و  تفریم ، نیب  زا  دوخ  سپس  دییازیم ،

سابعلا لضفلاوبا  اقآ  اضر و  ماما  هب  لسوت  يهیاس  رد  زغم ، یحارج  لمع  تیقفوم 

دیس بناج  نیا  لسوت  ناتساد  دناهتشون : مق  يهیملع  يهزوح  ياملع  زا  یناردنزام  يوسوم  نیـسح  دیـس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
هب یسمش  لاس 1364  رد  يوسوم ، لـالج  دیـس  ماـن  هب  مزاـبناج  يوخا  هحفـص 449 ]  ] يافـشتسا يارب  مردام ، ردـپ و  يوسوم و  نیـسح 

، یلیمحت گنج  رد  ناشیا  تسا : هدوب  رارق  نیا  زا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مالـسلاهیلع و  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 
رداق دوب و  هداد  تسد  زا  ار  شییانیب  و  هدش ، شوهیب  یتدم  هک  يروط  هب  دندش ، حورجم  یتخـس  هب   1364  / 1 ردب 17 /  تایلمع  نامز 
نفلت مردام  ردپ و  هب  دننکیم . ماعطا  اروشاع  يههد  مایا  ناردنزام ) رـسلباب   ) نامدوخ لحم  رد  مردـپ  دوبن . مه  نتفر  هار  ندز و  فرح  هب 
اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  نابرهم  فوؤر و  ماما  هب  زین  هدنب  دوخ  دیوش . لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  هب  متفگ : مدرک و 

لمع تحت  دـیاب  ناشیا  تفگ : رتکد  لسوت ، زا  سپ  متـسج . لسوت  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  و  ءانثلا -  ۀـیحتلا و  فالآ  هیلع  - 
درک هفاضا  و  دشاب ، هتـشادن  یتیلوئـسم  داد  خر  ياهثداح  هدرکن  يادخ  رگا  ات  تفرگ  ام  زا  مه  اضما  راک  نیا  يارب  دریگب و  رارق  یحارج 

دش و ماجنا  تیقفوم  اب  یحارج  لمع  تالـسوت ، رثا  رد  یلو  دریمب . لمع  ریز  رد  تسا  نکمم  دوشب و  یحارج  يو  رـس  زغم  لوا  دیاب  هک ،
هصالخ 12 و  تفرگ ، ماـجنا  هریغ  تسد و  اـپ و  ياـهیحارج  زین ، نآ  یپ  رد  دـندرک و  یحارج  ار  شمـشچ  نآ  زا  سپ  دـمآ . شوه  هب  وا 
زا لاس  هس  ات  يو  هک  دندوب  هتفگ  اقفتم  ابطا  دش . ماجنا  تیقفوم  اب  اهنآ  يهمه  هک  دمآ  لمع  هب  راوگرزب  دیـس  نیا  ندب  رد  یحارج  لمع 

مالـسلاهیلع و اضر  ماما  تمارک  زا  ار  اهتیقفوم  نیا  يهمه  ام  دـش ! زین  دـنزرف  بحاـص  درک و  جاودزا  وا  یلو  دـشابیم ، عونمم  جاودزا 
ماجنا هک  میدوب  هدرک  راوگرزب  ود  نآ  يارب  مه  يرذن  مینادیم . مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  جـئاوحلا  باب  ترـضح  شراوگرزب ، يومع 

. تفرگ

تسج هانپ  ترضح  حیرض  هب 

ترـضح ترایز  مزع  سپ  دـش ، گنت  وا  رب  رما  دـمآ و  شیپ  شیارب  يزاـین  یناـمز  هک : دومن  لـقن  یناـمرک  ساـبع  ازریم  هتـسراو ، ملاـع 
هک ینالوط  یتدـم  زا  دـعب  دـش و  زاب  تمحر  رد  هک  تشذـگن  يزیچ  تسج . هانپ  ترـضح  نآ  حیرـض  هب  دومن و  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا 

هحفص 450] [ . ] 318 . ] تفای تسد  یبایماک  يداش و  هب  دوب ، هدییارگ  سأی  هب  شدیما 

تفای افش  انیبان  يوجشناد 

يابطخ زا  البق  مق و  نکاس  العف  هک  یجیریوط ، مساج  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالاۀجح  بانج  راوگرزب ، دنمـشناد  اناوت ، بیطخ 
مرح رد  يدالیم ، قباطم 1976  يرمق  لاس 1394  رد  دندومرف : باتک  نیا  فلؤم  هب  اهافـش  مالـسلااهیلع  هیمطاف  مایا  رد  دـناهدوب ، البرک 

، دوب مه  هعمج  بش  اقافتا  هک  ربنم ، زا  سپ  یبش  متفریم . ربنم  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  نأشلامیظع  ماما  رهطم 
مرح تارجح  زا  یکی  رد  متفر . مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  يافـصاب  مرح  هب  تجاـح  ضرع  تراـیز و  يارب 

وجـشناد یناوج  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  مدرک  لاؤس  تسه . مه  سیلپ  دناهدش و  عمج  يدایز  تیعمج  دشابیم . غولـش  یلیخ  مدید  رهطم 
راددـیلک قاطا  هب  ار  وا  تسا . هدـش  هداد  افـش  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  تیاـنع  هب  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شیاهمـشچ  هک 

رد نم  تفگ : هلئـسم  حیـضوت  رد  يو  تسا ؟ هدوـب  رارق  هـچ  زا  امـش  ناـیرج  هـک  مدیـسرپ  مدرک و  تبحـص  ناوـج  نـیا  اـب  هدـنب  دـندرب .
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هعفدکی داتفا  هرظنم  نآ  هب  ممشچ  نوچ  دندرکیم ، حیرشت  ار  یناسنا  ندب  یبط ، ياهـسالک  زا  یکی  رد  مدرکیم . راک  دادغب  بطلاۀنیدم 
قذاح ياهرتکد  مامت  هب  نایرج ، نیا  یپ  رد  دوزفا : دـشابیم ، يدادـغب  الـصا  يو  هک  هتکن  نیا  نتخاس  ناشنرطاخ  اب  سپـس  مدـش . اـنیبان 

نیا زا  لبق  هدش و  هتـسب  میور  هب  اهرد  مامت  نوچ  دـندش . سویأم  نم  زا  الک  قارع  ياهرتکد  دیـشخبن و  هجیتن  یلو  مدرک  هعجارم  دادـغب 
مدمآ البرک  هب  هتسکش  یلد  اب  افش ، دیما  هب  اذل  متشاد ، مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  اقآ  هب  یصاخ  تدارا  اصخـش  مدوخ  زین  هثداح 
ضرع ترضح  نآ  هب  باطخ  مدش و  مالسلاهیلع ، سابع  ترضح  مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  دیـشر  دنزرف  مرح  لخاد  و 

هک هاوخب  ادخ  زا  ياهدیـشچ ، ار  ییانیبان  تبیـصم  نامدرمان  تسد  زا  هک  ارچ  ینادیم ، بوخ  ار  مشچ  ردق  امـش  جئاوحلا  باب  يا  مدرک :
تلاح هب  ممشچ  دش و  هدیشک  نم  مشچ  يور  رب  تسد  دننامه  یحبش  کی  مدید  ناهگان  هک  دوب  اجنیا  ددرگرب . لوا  تلاح  هب  میاهمشچ 

زا ار  تمارک  نیا  هک  مدرم  دـندوزفا : یجیریوط  ياقآ  دـناهدروآ . راددـیلک  قاطا  هب  ارم  کنیا  و  متفایزاب ، ار  دوخ  ییانیب  تشگزاـب و  لوا 
راددیلک قاطا  هب  ار  وا  دندمآ و  نیرومأم  اذل  دنربب ، كربت  ناونع  هب  ار  شیاهـسابل  هک  دـندرب  شروی  ناوج  نآ  يوس  هب  دـندید  ترـضح 

هحفص 451] . ] دوشن تیذا  ات  دندرک  ییامنهار 

ییوگب هچ  مییوگیم  وت  هب  ام  نک ؛ هراختسا  حیبست ، اب  وت 

يهعماج راذگناینب  یمالسا  یلعـسابع  خیـش  جاح  ياقآ  هللاتیآ  موحرم  دنزرف  یمالـسا ، یلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
مدش قاتشم  هک  دندومن  لقن  يریمشک  میرکلادبع  دیس  هللاۀیآ  بانج  زا  ناتسود  ار  یناتساد  دنتـشاد : راهظا  نارهت ، رد  یمالـسا  تامیلعت 
دروم دنتـسیزیم ، فجن  رد  هک  يریمـشک ، ياقآ  مدش . فرـشم  ناشرـضحم  هب  روظنم  نیدب  مونـشب . ناشیا  دوخ  زا  هطـساو  نودـب  ار  نآ 

تفرگیم و تروص  حـیبست  اب  ناشیا  يهراختـسا  انمـض  دـشیم . هراختـسا  بلط  ناـشیا  زا  ارثکا  دـندوب و  مدرم  فلتخم  راـشقا  يهعجارم 
هدنام رهظ  هب  تعاس  ود  بیرق  اهحبـص  ناشیا  دندرکیم . نایب  دنتـساوخیم  هراختـسا  دندرکیم و  هعجارم  هک  زین  ار  دارفا  یبلق  تانونکم 

هراختسا نتفرگ  يارب  عقوم  نیا  رد  فلتخم  دارفا  دنتسشنیم و  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رهطم  نحـص  ياهناویا  زا  یکی  رد 
هک ینانز  هب   ) يدیعم نانز  تلاح  هایـس و  يابع  اب  ینز  مدیدیم  دوب  یتدم  هک : دندرک  لقن  يریمـشک  ياقآ  دـندرکیم . هعجارم  ناشیا  هب 
اب زین  وا  دننکیم و  هعجارم  وا  هب  اهنز  دنیـشنیم و  الط  نادوان  ریز  دـنیوگیم ) يدـیعم  دـننکیم ، یگدـنز  اهاتـسور  رد  ای  اهرداچ و  رد 

: متفگ رهطم  نحـص  مادـخ  زا  یکی  هب  يزور  درک . بلج  ار  مرظن  تلاـح  نیا  دریگیم . هراختـسا  ناـشیارب  دراد ، تسد  هـب  هـک  یحیبـست 
يهراختـسا راک  هکنیا  زا  سپ  زور  کی  روبزم ، مداخ  مراد . یتالاؤس  وا  زا  روایب ، نم  دزن  ار  وا  دوشیم  مامت  نز  نیا  راک  هک  رهظ  ماـگنه 

هک زا  ار  هراختـسا  متفگ : مریگیم . هراختـسا  اهنز  يارب  تفگ : ینکیم ؟ هچ  وت  مدرک : لاؤس  وا  زا  دروآ . نم  دزن  ار  وا  دش  مامت  نز  نآ 
درک و ناتساد  نآ  فیرعت  هب  عورش  و  مراد ، یناتساد  نم  تفگ : ییوگیم ؟ مدرم  هب  ار  لئاسم  هنوگچ  و  یناوخیم ، يرکذ  هچ  یتخومآ ،
مدـنام و نم  تفر و  ایند  زا  ياهثداح  رثا  رد  مرهوش  مدـنارذگیم . ار  ییيداع  یگدـنز  منادـنزرف  مرهوش و  اـب  هک  مدوب  ینز  نم  تفگ :

درط دوخ  زا  ارم  تسا ، هدش  ناشرسپ  گرم  ثعاب  نم  مدق  متسه و  نوگـشدب  نم  هک  ناونع  نیا  هب  مرهوش ، يهداوناخ  میتی . دنزرف  راهچ 
. مدـنارذگیم ناوارف  جـنر  دایز و  تامحز  اب  ار  یگدـنز  اذـل  دنتـشادن ، نم  يدام  تالکـشم  هب  ییانتعا  مه  مدوخ  يهداوناـخ  دـندرک و 

ياـهانگنت رثا  رب  هبترم  نیدـنچ  و  دـشیم ، هدرتـسگ  مفارحنا  يارب  زین  ییاـهماد  اـعبط  مدوب ، ناوج  ینز  هک  اـجنآ  زا  انمـض  هحفص 452 ] ]
دومن و کـمک  دـنوادخ  یلو  مهدـب . اـشحف  هب  نت  موش و  هدیـشک  داـسف  هب  هداـتفا و  ماد  هب  دوـب  کـیدزن  يداـم  تاـجایتحا  يداـصتقا و 

ياهراچ رگید  هدـش و  اسرفتقاط  میارب  یگدـنز  نوچ  هک  متفرگ  میمـصت  يراتفرگ ، جایتحا و  تدـش  رثا  رب  يزور  اـت  مدرک ، يراددوخ 
تـسا مسر  ام  نیب  رد  داد . تاجن  ارم  دیـسر و  مدایرف  هب  ادخ  زین  راب  نیا  اما  مدوب . هتفرگ  ار  دوخ  میمـصت  نم  مهدب . اشحف  هب  نت  متـشادن 

ارثکا و  میریگب ، ار  نامتجاح  ات  مینکیم  اذـغ  باصتعا  زور  هس  مییآیم و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  میراد  یتجاح  رگا  هک 
باصتعا هدش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  سدقم  تحاس  هب  متفرگ  میمـصت  زین  نم  دـنریگیم . ار  دوخ  تجاح  مه 
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حیرض رانک  هک  دوب  موس  زور  مدرک . عورـش  ار  اذغ  باصتعا  ترـضح  نآ  حیرـض  رانک  مدز و  شنماد  هب  لسوت  تسد  متفر و  منک . اذغ 
نم مدرک : ضرع  ریگب . هراختسا  مدرم  يارب  وت  دومرف : دروآرب و  ار  متجاح  دمآ و  مباوخ  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  درب و  مباوخ 
دوخ اب  مدش و  رادیب  باوخ  زا  ییوگب . هچ  هک  مییوگیم  وت  هب  میرضاح و  ام  ریگب ، تسد  هب  ار  حیبست  وت  دومرف : متسین . دلب  هراختسا  هک 

هچ مدوب  ددرم  تشاد !؟ مهاوخن  یلکـشم  رگید  تسا و  هدـش  اور  نم  تجاـح  یتـسار  هب  اـیآ  ماهدـید !؟ هک  تسا  یباوـخ  هچ  نیا  متفگ :
نحـص لـخاد  مدـش و  جراـخ  مرح  زا  دوشیم . هچ  منیبـب  موش  جراـخ  مرح  زا  هتـسکش و  ار  مباـصتعا  هک  متفرگ  میمـصت  هرخـألاب  منک ؟

نیا مدرک ، بجعت  يریگیم ؟ هراختسا  مناخ  تفگ : درک و  دروخرب  نم  هب  ینز  متـشذگیم  هک  یجورخ  ياهورهار  زا  یکی  زا  مدیدرگ .
مدید و هک  یباوخ  اب  مناخ  نیا  طابترا  ینابایب ! نیشنرداچ و  يدیعم و  ینز  مه  نآ  دریگب ، هراختسا  نز  هک  تسین  لومعم  دیوگیم !؟ هچ 
هب هرخألاب ، تسا !؟ رومأم  ترضح  فرط  زا  ایآ  تسا !؟ علطم  نم  باوخ  زا  مناخ  نیا  ایآ  تسیچ !؟ دنداد ، نم  هب  ترـضح  هک  يروتـسد 
اب مدرب و  تسد  نک ! هراختـسا  ریگب و  ار  حـیبست  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  یحیبـست  اروـف  مرادـن . هراختـسا  يارب  حـیبست  هک  نم  مـتفگ : وا 

دش و رهاظ  ملباقم  رد  ترـضح  مدید  متفرگ ، ار  حـیبست  ياههناد  زا  یتشم  متـشاد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  هک  یهجوت 
نادوان ریز  لحم  نیا  هب  زور  کی  ياهتفه  نم  خـیرات ، نآ  زا  تفر . وا  متفگ و  ار  بلاطم  میوگب . هحفص 453 ]  ] هچ نز  نیا  هب  هک  دومرف 

. دنهدیم نم  هب  یلوپ  هراختـسا  ره  تباب  مریگیم و  هراختـسا  ناشیارب  نم  دنیآیم و  نم  دزن  دننادیم ، ارم  عضو  هک  ینانز  میآیم و  الط 
تمارک بیجع و  ناتـساد  مدرگیمرب . لزنم  هب  منکیم و  هیهت  ار  منادـنزرف  مدوخ و  تشیعم  لـیاسو  هلـصاح ، لوـپ  اـب  دوـشیم ، هک  رهظ 

همه نیا  دـناوتیم  هانگ ، زا  زیهرپ  ادـخ و  زا  سرت  ایآ  اوقت . رثا  رب  داوسیب ، نز  کی  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هجوت  دوب . ییالاب 
ناتـساد يراب ، دننکیمن . هک  یفاطلا  هچ  نآ  شاداپ  هب  دنراد و  هجوت  اهناسنا  ياوقت  هب  همه  نیا  ام  يایلوا  هک  مینیبیم  دـشاب ؟ هتـشاد  رثا 
ياهزیچ هچ  هدـش و  وا  هب  يرگید  تیانع  هچ  منیبب  منک و  لاؤس  نیا  زا  زاـب  هک  مداـتفا  رکف  نیا  هب  ادـعب ، تفر . دـش و  دـنلب  تفگ ، هک  ار 

میورب و شلابند  دوشیم  مامت  شراـک  وا  هک  رگید  يهتفه  میدـمآرب  ددـصرد  اـقفر ، زا  یکی  اـب  تسا ؟ هدرک  كرد  اـی  هدـید  ار  يرگید 
میدوب بظاوم  میدرکیم و  تکرح  وا  لابند  هب  مه  ام  تفریم و  وا  میدش . ناور  وا  لابند  هب  دعب ، يهتفه  میریگب . دای  ار  شیانکـس  لحم 

نت رب  هراوق  کی  لکـش و  کی  هایـس  ياهابع  یگمه ، دـندوب . رادـیرخ  هدنـشورف و  ناـنز  ارثکا  هک  دـش  يرازاـب  لـخاد  مینکن . مگ  ار  وا 
تسشن وا  میشاب . شبظاوم  هدومن  ییاسانش  ار  وا  وربور  زا  مینک  یعس  میدش  راچان  دش و  لکشم  ام  رب  وا  صیخـشت  هک  يوحن  هب  دنتـشاد ،
بظاوم مینکیم و  هاگن  ار  وا  ام  هک  دـش  هجوتم  هرابکی  دوب . هتفر  رانک  شیاپ  زا  مه  شیابع  زا  يردـق  درخب . دـنک و  اوس  هیماب  يردـق  اـت 

، مینک شبیقعت  مه  زاب  میتفرگ  میمـصت  ام  دش . جراخ  لحم  نآ  زا  درخب  يزیچ  هکنیا  نودب  تساخرب و  یتحاران  اب  دش و  ینابـصع  مییوا .
نامنامشچ یلو  میدنام  فقوتم  دوب . لصاحیب  نامیعس  میرادن ! تکرح  ناوت  الصا  میاهدیکشخ و  اج  رب  هک  میدید  بجعت  لامک  اب  یلو 

هار میتسناوت  دـش و  دازآ  ام  ياهاپ  هک  دوب  هاگنآ  دـش . بیاغ  نامرظن  زا  دیـسر و  یچیپ  هب  هکنیا  ات  تفریم  وا  درکیم . بیقعت  ار  نز  نآ 
یعس ناسنا  رگا  هک  تسا  هانگ  زا  يرود  يونعم  راثآ  نیا ، میتشادن . وا  هب  یسرتسد  دب و  هدش  رود  ام  هاگن  سرریت  زا  وا  رگید  یلو  میورب 

ود هجوت ، کی  اب  هک  دریگیم  رارق  شئایلوا  هجوت  دروم  نینچ  نیا  ددرگن ، هانگ  درگ  دزرو و  تمواقم  هناروبـص  دـیادش  لـباقم  رد  دـنک 
هحفص 454] . ] دنکیم بوکخیم  نیمز  رب  نینچ  نیا  ار  ردقلالیلج  ملاع 

یتساوخیم هک  متسه  ياهیروح  نامه  نم 

مالسلاهیلع نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  يدنهدیب  يرقاب  رصان  ياقآ  بانج  اناوت ، يهدنسیون  دنمشناد ، لضاف  يهلیسو  هب  ریز  ناتساد 
: دندومرف دنراد  هعمج  ياهبش  رد  هک  یسلاجم  زا  یکی  رد  يراهدنق  يولوم  نسحدمحم  خیش  هللاتیآ  تسا : هتـشون  ناشیا  تسا . هدیـسر 
! مهاوخیم نیعلاروح  منک  جاودزا  مهاوخیم  هک  الاح  تفگیم  دوب و  هدرکن  جاودزا  هک  تسیزیم  فجن  رد  یلع  خیـش  ماـن  هب  ياهبلط 
هک دعب  درک و  تساوخرد  هیروح  ترضح  زا  دش و  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هب  لسوتم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  مرح  رد  تدم  دنچ  يو 
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راوگرزب ود  نآ  زا  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  ادهـشلادیس و  مرح  رد  دیدرگ و  فرـشم  البرک  هب  دوب  هدش  نونج  هب  نونظم  فجن  رد 
زا الک  دوشیم و  سرد  لوغـشم  باون  هسردم  رد  زاب  ددرگیمرب و  فجن  هب  هدرک  اهر  ار  ایاضق  نیا  یتدم  زا  دعب  اما  دومن . هیروح  بلط 

نحص طسو  رد  دنیبیم  هتشگیمرب  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  ترایز  زا  هک  بش  کی  دزادرپیم . سرد  هب  طقف  هتـشادرب و  تسد  انمت  نآ 
، مبیرغ مرادن و  ار  سک  چـیه  اجنیا  رد  نم  دـیوگیم : وا  هب  دزیخیمرب و  نز  نآ  دوشیم ، در  نز  نآ  رانک  زا  یتقو  تسا . هتـسشن  یمناخ 
زا رتدب  یتسه و  ناوج  ینز  امش  هدوب و  درجم  بزع و  يدرم  نم  هک  ارچ  درادن ، ناکما  دیوگیم : یلع  خیـش  دیربب . دوخ  اب  ارم  دیاب  امش 

، هصالخ ربب ! تاهرجح  هب  بشما  ارم  امتح  هک  دـنکیم  رارـصا  داتفا و  هار  یلع  خیـش  لاـبند  هب  نز  نآ  منکاـس . هسردـم  رد  نم  هکنیا  نآ 
رـس هب  شیوخ  ياههرجح  زا  نوریب  اههبلط  زا  ات  دنچ  هسردم ، هب  ندـش  لخاد  عقوم  رد  دربیم . شاهرجح  هب  بش  نآ  رد  ار  وا  یلع  خـیش 

ای ياهرجح  موریم  نم  نک ، تحارتسا  هرجح  رد  امـش  دیوگیم : نز  نآ  هب  یلع  خیـش  دننیبیمن . ار  نز  نآ  کی  چـیه  یلو  دـناهدربیم ،
هتشادرب ار  شرداچ  نز  نآ  ارهاظ   ) دنکیم ؤلألت  هرجح  زا  يرون  دیآیم ، نوریب  هرجح  زا  ات  اما  منکیم . ادیپ  دوخ  تحارتسا  يارب  ییاج 

تدوخ دیوگیم : نز  نآ  ای ... ینج ؟ یتسیک ؟ امـش  دیوگیم  نز  نآ  هب  هرهلد  سرت و  اب  ددرگیمرب و  شاهرجح  لخاد  هب  اروف  اذـل  دوب )
نم و يارب  البرک  يهلحم  نالف  رد  ياهناخ  کـی  مه  هحفـص 455 ]  ] نآلا متـسه ، وت  يارب  ماهیروح و  مه  نم  یتساوخیم ؛ هیروح  همئا  زا 

زار هدرک و  یگدـنز  هیروح  نآ  اب  لاس  دودح 17  خیـش  يراب ، میورب . اجنآ  هب  مه  اب  يروآرد و  دوخ  دقع  هب  ارم  دـیاب  هک  هدـش  هیهت  وت 
وا هک  هتـشاد  دمآ  تفر و  اهنآ  يهناخ  هب  دمحم ، خیـش  مان  هب  شیاقفر ، زا  رفن  کی  طقف  دراذگیمن . نایم  رد  سک  چیه  اب  زین  ار  شیوخ 

هدرک و ربخ  ار  دمحم  خیش  نز  نآ  دتفایم . يرامیب  رتسب  هب  یلع  خیـش  لاس ، هدفه  دودح  زا  دعب  تسا . هدوب  عالطایب  اهنآ  نایرج  زا  مه 
. یشاب شرس  يالاب  عقوم  نآ  دیاب  وت  اذل  دوریم ، ایند  زا  مه  زور  نالف  رد  تعاس  نالف  و  هداتفا ، يرامیب  رتسب  هب  تقیفر  دیوگیم : يو  هب 

زورما مهاوخیم  دـیوگیم : نز  ینکیم ! نییعت  لـجا  شیارب  هدـش ، ضیرم  ترهوش  هک  یتـسه ، ینز  بجع  وت  دـیوگیم : دـمحم  خـیش 
مالسلاهیلع لضفلاابا  ترضح  دش  مالعا  نم  هب  هک  متـشاد  رارق  شیوخ  هاگیاج  لحم و  رد  متـسه . هیروح  کی  نم  میوگب . وت  هب  ار  يرس 

زا رتمک  تدـم  يارب  دـیاب  وت  هک  دـناهداد  نامرف  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هک  دـش  باطخ  نم  هب  دـعب  دـناهدرک . راضحا  ار  وت 
کی سپـس  تسا . هتـساوخ  هیروح  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تارـضح  زا  هک  يوـشب  یـصخش  رـسمه  يورب و  نیمز  يور  هب  لاـس  تسیب 

خیش اب  هک  تسا  لاس  تدم 17  کنیا  مدش . هدروآ  نیمز  هب  مه  دعب  منک و  ادیپ  بسانت  اجنیا  رد  یناگدـنز  اب  هک  دـش  نم  رد  یتافرـصت 
. موشیم هدنادرگرب  دوخ  هاگیاج  هب  نم  دوریم و  ایند  زا  رگید  زور  دنچ  ات  یلع  خیش  هک  هدیسر  ربخ  اریخا  منکیم و  یگدنز  یلع 

ینافاش سابعلا 

هللاتیآ موحرم  عیـشت  ناهج  گرزب  عجرم  دـنزرف  يدورهاـش  ینیـسح  یلع  دیـس  جاـح  ياـقآ  هللاتیآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  باـنج 
مرح راـنک  رد  هتفر و  اـیند  زا  فرـشا  فجن  رد  لاس 1394 ه ق  نابعش  رد 17  هک  دنتـسه  هرـس » سدق   » يدورهاش دومحم  دیـس  یمظعلا 
دنچ يدورهاـش  یلع  دیـس  هللاتیآ  باـنج  دـناهدش . هدرپس  كاـخ  هب  مالـسلاهیلع ، بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  خـیرات ، مولظم  رهطم 

هحفـص  ] دـهاش مدوخ  مشچ  هب  يدورهاش  یلع  دیـس  جاح  بناج  نیا  هک  یتاـمارک  زا  یکی  . 1 دـیناوخیم : الیذ  هک  دـندرک  لقن  تمارک 
يارب يرفن  ود  مرـسمه  نم و  هعمج  ياهبـش  هتفه ، ره  اـبیرقت  داد . خر  قارع  زا  ناـمجورخ  زا  لـبق  هتفه  ود  یکی  اریخا  ماهدوب ، نآ  [ 456

دنتفرگیم و ار  اهناوج  هک  دوب  یمایا  میتفریم . البرک  هب  مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  ماما  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز 
وا دنتفرگ ، ارم  رگا  انایحا  هک  متخادرپیم  مرـسمه  هب  ار  نتـشگرب  يهیارک  اطایتحا  زین  سوبوتا  زا  ندش  هدایپ  زا  دعب  میتفریم . اهنت  ام  اذـل 

اهیناریا يارب  نوچ  ددرگ ، فرشا  فجن  مزاع  هدش  نیشام  راوس  دورب و  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  يهکلف  رد  عقاو  هاگتـسیا  هب  دوخ 
اعد و لوغـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  اقآ  مرح  رد  هعمج  بش  کی  ماـیا ، نیمه  رد  تشادـن . دوجو  یتینما  هجو  چـیه  هب 
اهومع و ردام و  ردپ و  تشاد . نس  لاس  ای 19  ابیرقت 18  هک  دندوب  هدروآ  ار  يرتخد  دش . غولـش  مرح  میدید  هبترمکی  هک  میدوب  ترایز 
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هتـسب لیخد  دـندوب و  هدروآ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  هتفرگ  ار  وا  رود  همه -  اـههلاخ -  اـههمع و  اـهییاد و 
نماد هب  تسد  دندنامزاب و  ندرک  ترایز  زا  همه  هک  دش  ادص  رس و  رپ  غولـش و  مرح  يروط  هب  دنتـساوخیم . اقآ  زا  ار  شیافـش  دندوب و 

اعد زا  تسد  زین  ریقح  دوب . زیگناتقر  رایسب  شلاح  دومنیم و  هناوید  تخس  وا  نوچ  دنریگب ، ناشیا  زا  ار  رتخد  يافش  ات  دندش  ترـضح 
ار رتخد  نیا  ترایز ، ضوع  بشما  میاهدیدن . یتمارک  امش  زا  هک  تسا  یتدم  مالسلاهیلع ، لضفلاابا  ای  ناج ، اقآ  مدرک : ضرع  هدیـشک و 

ردام دش . تکاس  رتخد  دندرک و  هلهله  دنداتسرف و  تاولص  يو  ناهارمه  ناهگان  دشاب . راکـشآ  نامیارب  میمهفب و  مینیبب و  ام  ات  هدب  افش 
دنتخادنایم ضیرم  ندرگ  هب  يزبس  لاش  مادخ  دوب  مسر  تسا . هدشن  بوخ  زونه  تفگ : تخادنا و  وا  ياهمشچ  هب  یهاگن  دمآ و  رتخد 

مالسلاهیلع لضفلاوبا  اقآ  هب  لسوتم  هبترم  ود  و  هدشن ! بوخ  زونه  هن ، تفگ : ردام  دنتـسبیم . سدقم  حیرـض  هب  لیخد  ناونع  هب  ار  نآ  و 
نیموس يارب  سپـس  هدشن ! زونه  هن ، تفگ : درک و  یلمأت  دمآ ، ردام  زاب  دش . دنلب  مدرم  يهلهله  اددجم  هک  تشذـگن  يدـنچ  میدـیدرگ .

ماهیـشوپ دز : ادص  كرتخد  هک  دوب  تقو  نیا  تسا ! تسرد  هبترم  نیا  ادخ  هب  يرآ ، تفگ : دمآ ، ردام  هک  هعفد  نیا  دش و  دنلب  هلهله  راب 
مدرم هحفـص 457 ] . ] داد افـش  ارم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ینعی  یناـفاش .» ساـبعلا  « ؟ تسیچ و  تسا ؟ اـجک  اـجنیا  وک ؟ میاـبع  وک ؟
ندرک هراپ  تسا ، نز  نوچ  دنتفگ : هدـش و  شیاهـسابل  ندرک  هراپ  عنام  مادـخ  دـنربب ، كربت  افـش و  ناونع  هب  ار  شیاهـسابل  هک  دـنتخیر 
ضرع هدنب  دنداد . فاوط  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  حیرض  درگ  هتشادرب  ار  يو  رتخد ، ماوقا  سپس  تسین . حیحص  شیاهسابل 

؛ مسرپب ار  هلئسم  هتفر و  تیعمج  لخاد  نم  هک  هدوبن  مه  يروط  و  تسا ، هدشن  راکشآ  میارب  تسرد  هزجعم  نیا  زونه  لضفلاابا ، ای  مدرک :
تفر و  تسا ؟ روطچ  تلاح  ناجومع ، تفگ : درک و  مالس  نم  هب  يو  دنوشب ، در  مرانک  زا  دندمآ  یتاظحل  زا  دعب  دیآیم . شدوخ  متفگ 

ای دـناوخیم  تسرد  ار  ترایز  نیبب  ورب  متفگ : مرـسمه  هب  لماک  نانیمطا  يارب  مدرک و  طایتحا  مه  زاب  دـش . ترایز  لوغـشم  قاور و  رد 
. میتشگرب فرشا  فجن  هب  لایع  هارمه  مدش و  لاحشوخ  نم  دناوخیم . حیحص  يرآ ، تفگ : دمآ و  تفر و  هن ؟

تفرگ افش  دازردام  يانیبان 

بوسحم دـنفورعم ، ياهفیاـط  هک  هیمعوـب ، لآ  تیب  زا  يو  تشاد . مه  دـنزرف  هس  هک  دوـب  يدازرداـم  ياـنیبان  ینز  اـم  یگیاـسمه  رد  . 2
. دش انیب  شیاهمشچ  ترضح  تایانع  هب  دنتسب ، لیخد  دندرب و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  ار  وا  دشیم .

... تسا هدوب  لضفلاوبا  ترضح  فطل  رظن  هللا ! ناحبس 

سابعلا لضفلاابا  ترـضح  اقآ  مان  هب  قارع  رد  اـعون  مرحم ، متفه  بش  مدوب . مادـخ  زا  یکی  دـنوخآ  گرزب  يهسردـم  رد  بناـج  نیا  . 3
دادعت هک   ) میدوب ياچ  يهرادا  لوغشم  مه  اب  هناخپاچ  رد  هک  ار  يرفن  دنچ  نم  یبش  نانچ  رد  دوشیم . هتفرگ  هضور  سلجم  مالـسلاهیلع 

يهضور انمـض  مدرک . توـعد  دوـب ) مود  نـالیم  ینعی  مود ، يهداـج  هک   ) مدوـخ لزنم  هب  ماـش  يارب  دـشیم ) رفن  تـفه  مدوـخ  اـب  اـهنآ 
جاح یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  بش ، نآ  دنک . یتبیـصم  رکذ  دـیایب  متفگ  یناسارخ  نیـسحلادبع  خیـش  ياقآ  هب  متـشاذگ و  مه  يرـصتخم 

نت ود  و  هتاکرب » تماد   » يدورهاش ینیسح  دمحم  دیس  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  ترضح  گرزب  يوخا  هارمه  زین  هرس » سدق   » دومحم دیس 
مه نایاقآ  زا  هحفص 458 ]  ] یخرب دنتسشن . ماش  فرص  يارب  همه  درک و  مامت  ار  سلجم  نیسحلادبع ، خیش  اقآ  دنتشاد . فیرشت  اهییاد  زا 

دهشم ياملع  زا  نآلا  هک  یناحور  ياقآ  بانج  هلمج  نم  دندنام ، یقاب  دندوب ، هدرک  تکرـش  هضور  رد  و  دندوب ، هدشن  توعد  ماش  يارب 
يوخا و  يروباشین ، یقتدمحم  خیش  ياقآ  ماییاد ، هب  دهدیم . ماش  بشما  یلع  دیس  هک  دوب  هداد  ربخ  اهنآ  هب  یـسک  هچ  منادیمن  تسا .

اجنآ رد  هناخزپشآ . مه  دوب و  قاطا  مه  هک  یقاطا  هب  میتفر  دـندمآ و  نوریب  دوب ، هدـش  هدـناوخ  هضور  نآ  رد  هک  یقاـطا  زا  مدرک  هراـشا 
بسانتم زین  شروخ  رادقم  تشاد و  دوخ  رد  ار  رفن  ياذغ 10  طقف  هک  دوب  جنرب  گید  کی  مداد : ناشن  اهنآ  هب  ار  شروخ  جنرب و  گید 
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جنرب و نیمه  دنتفگ : مناخ  دنوشیم . رفن  رب 24  غلاب  تسا و  دایز  اهنیا  دادعت  يراد ؟ هچ  اذغ  نیا  زا  ریغ  متفگ : مرـسمه  هب  دوب . نامه  اب 
موسرم فجن  رد  اهنیا  یبابکولچ و  نامز ، نآ  رد   ) درک هیهت  اذـغ  ناوتیمن  مه  رازاب  زا  تسا و  تقو  رید  تفگ  زین  ییاد  تسا و  شروخ 

متشادرب مرـس  زا  ار  همامع  نابایخ و  طسو  متفر  هدنب  تسـشن . سلجم  رد  تفر  و  تسا ! میرک  ادخ  شکب ، ار  نیمه  الاح  دندومرف : دوبن .)
يوربآ یهاوخیم  رگا  مراد . ار  امش  يرکون  تمس  مه  نم  تسا و  امش  سلجم  سلجم  لضفلاابا ، ای  متفگ : هدرک و  البرک  فرط  هب  ور  و 

هب هتشگرب و  لزنم  لخاد  هب  سپس  دش . بلقنم  مه  ملاح  هتبلا ، دوریم ! امـش  سلجم  مداخ و  يوربآ  تسین ؛ طوبرم  چیه  نم  هب  دورب ، نم 
ییاهفرظ میتشادن ؛ مه  ینیچ  فورظ  دوبن و  موسرم  لاگنچ  دراک و  تقو  نآ  رد  تسا ! میرک  ادـخ  دـیزیرب ، ار  اذـغ  امـش  متفگ : هداوناخ 

دـندرکیم و رپ  ار  اـهنآ  دوب ، ینوفاـف  مه  نآ  ینیـس ، هوهق  دوب و  ینیـس  سید  ضوع  دوـبن ؛ موـسرم  مه  سید  و  یحور ،)  ) ینوفاـف دوـب 
مه ام  تسا ! سب  یلع ، دیـس  دندرک : ادص  ینامهم ، قاطا  زا  يوخا ، ییاد و  موحرم  دـندرکیم . میـسقت  اهباقـشب  يهلیـسو  هب  دـندربیم و 
مه نم  ایب ! مه  وت  تسا ، سب  رگید  دـنتفگ : تیبلها . هن  نم ، هن  میدرکن ؛ ادـیپ  میاهدیـشک ، اذـغ  ردـق  هچ  هدـش و  روطچ  هکنیا  هب  تافتلا 
البق مدش . ندروخ  لوغشم  متسشن و  مدمآ  دوب . رپ  همه  دوب  سید  ياج  هک  مه  ینیس  نآ  یتح  تسا و  دایز  اذغ  مدید  و  هرفس ، رـس  متفر 

ربخ هک  نارگید ، و  تسا . برغم  زا  دـعب  کیدزن 4  تسا ، هدش  رید  روایب ، يراد  یماش  رگا  یلع ، دیـس  اباب ، دندوب  هدومرف  مردـپ  موحرم 
نیا وت  دنتفگ : ماش  ندید  زا  دـعب  و  ینک !؟ مورحم  ماش  زا  ار  ام  یهدـب و  ماش  نایاقآ  هحفص 459 ]  ] هب یهاوخیم  ناه ! دنتفگ : دنتـشادن ،

هک مسق  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  دوخ  هب  و  دینک ! هاگن  ار  گید  دییایب  متفگ : نم  ینک !؟ بدا  ار  ام  یتساوخیم  یتشاد ، ماش  همه 
نایاقآ دندمآ و  مردپ  موحرم  دوب ! هدـشن  یلاخ  دوب و  هفـصن  گید  زونه  دـینیبیم و  هک  تسا  نیمه  گید  الا  هدوب و  لضفلاابا  دوخ  رظن 

همه نیا  دـناوتب  دودـحم ، گید  نیا  هک  تسا  هدوب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  فطل  رظن  هللا  ناحبـس  دـنتفگ : دـندمآ و  مه 
اقآ دوخ  هب  دندرب . دوخ  لزنم  هب  افشتسا  ناونع  هب  ار  اذغ  نآ  زا  يرصتخم  زین  کی  ره  و  دنامب ! یقاب  شفـصن  زاب  دهدب و  اذغ  ار  تیعمج 
هـس ود  ات  ابیرقت  میدرک و  میـسقت  اههیاسمه  نایم  ار  نآ  دازام  ادرف  هک  يروط  هب  دمآ ، دایز  اذغ  هک  مسق ، مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح 

ات زین  نیوعدم  دادعت  میدرکیم و  توعد  ار  مدرم  متفه  بش  لاس  ره  هک  دش  ببـس  هصق  نیمه  زین  میدروخیم ! نآ  زا  نامدوخ  مه  زور 
دورهاش رد  مه  نآلا  هک  میدرکیم  تسرد  همیق  هلاسوگ  کی  اـبیرقت  میتخیریم و  جـنرب  ولیک  دـصراهچ  یلاـس  هک  تفاـی  شیازفا  اـجنآ 

. میراد ار  هیور  نیمه 

دیسر امش  ینابرق  دنفسوگ  لضفلاابا ، ای 

یگنوگچ تسا . اـهبرع  دنفـسوگ  يهصق  اـهنآ ، يهلمج  زا  مدوب . اـهنآ  دـهاش  مدوخ  هک  تسا  رگید  تیاـکح  دـنچ  هنیمز  نیمه  رد  و  . 4
هلاس ره  روط  نیمه  دوب  رارقرب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  اـقآ  ماـن  هب  هک  متفه  بش  ماـعطا  هضور و  يهسلج  دـش  ضرع  اـقباس  هکنآ :

ندوب گرزب  تلع  هب  دشیم . خبط  ام  لزنم  رد  همیق  شروخ  نآ و  تافلخم  اب  جنرب  ولیک  دصراهچ  لاس  ره  هک  يدح  هب  درک  ادیپ  هعسوت 
میدرکیم و شرف  ار  مابتشپ  رتشیب  فصن  اهناتـسبات  رد  هک ، هنوگنیدـب  دـندشیم ؛ خـبط  لوغـشم  مابتشپ  يالاب  نامه  رد  اهخابط  لزنم 
هک دـنامن  هتفگان  دـشیم . هداد  نییاپ  اذـغ  یلو  تفرگیم ، تروص  ماب  يالاب  رد  خـبط  اهناتـسمز  رد  میتخادـنایم و  الاب  ناـمه  ار  هرفس 

دادغب و زا  اهینس  یتح  دوب ، كربت  ناونع  هب  مه  اذغ  نیا  و  دنتفریم ، دندرکیم و  لیم  اذغ  دندمآیم  بترم  مدرم  دوبن ؛ راک  رد  یتوعد 
هب ناشدوخ  هحفـص 460 ]  ] اب كربت  ناونع  هب  مه  ار  يرادـقم  و  دـندمآیم ، نآ  فرـص  يارب  رگید  ياهاج  تیرکت و  لصوم و  هرماس و 

تلحر زور  دنتفر . ایند  زا  هرس » سدق   » يدورهاش دومحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  هکنآ  ات  تشاد  همادا  راک  نیا  دندربیم . لزنم 
زا ریغ  نینمؤملاریما ، ای  مدرک : ضرع  مداتسیا و  خیرات ، مولظم  مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  رهطم  مرح  لباقم  رد  مدمآ  ناشیا ،

كرتام مرادن . متشادن و  يرگید  لوپ  چیه  مداد ، ارقف  هب  مدرک و  رانید  عبر  مدروآرد و  مه  ار  اهنآ  متشاد و  بیج  رد  هک  يرانید  هد  نیا 
ضورقم یقارع  رانید  رازه   15 دش ، موحرم  دیس  یتقو  دوب . هرس » سدق   » یناهفـصا نسحلاوبا  دیـس  یمظعلا  هللاۀیآ  موحرم  دننامه  ناشیا ،
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هتفگان انمـض ، دندوب . نویدم  یقارع  رانید  رازه  ناشتلحر 25  تقو  زین  يدورهاش ، یمظعلا  هللاۀیآ  ترـضح  مردپ ، موحرم  دوب . نویدـم  و 
يهیرهش نیمأت  يارب  روبزم  یهدب  هکلب  دنشاب ، هتخاس  تالغتـسم  رـصق و  دوخ  يارب  هک  دوبن  نیا  يارب  ناشنوید  اهراوگرزب  نیا  هک  دنامن 

اجنآ زا  میدش . راتفرگ  یتخس  یلوپیب  کی  هب  اذل  دوب ؛ هدمآ  دوجو  هب  مالـسلاهیلع  قداصرفعج  ماما  بتکم  نادرگاش  ینید  مولع  بالط 
نم هب  دنتخانـشیم و  ارم  ملع  لـها  ارقف و  تهج  نیدـب  مدوب ، رادهدـهع  نم  ار  يدورهاـش  یمظعلا  هللاۀـیآ  مردـپ  موحرم  یلاـم  روـما  هک 

دیسرارف زین  مرحم  هام  نیب ، نیا  رد  مینادرگرب . دیماان  ار  ارقف  میتسناوتیمن  مه  فرط  نآ  زا  یلو  میتشادن ، يدمآرد  ام  دندرکیم . هعجارم 
یعرـش رذـن  هک  نم  متفگ : مرـسمه  هب  درک !؟ دـیاب  هچ  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  ماـش  عضو  نیا  اـب  میدوـب  رکف  رد  اـم  و 

هب باطخ  درک و  خـیبوت  ارم  هنمؤم ، نز  نیا  مرـسمه ، داد . میهاوخ  یماش  رـصتخم  کیدزن ، ماحرا  هب  اهنت  مهدیمن . ماش  لاسما  ماهدرکن ،
( هصوع ناولع  جاح   ) مان هب  مه  يزپشآ  دناسریم . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  اقآ  دوخ  نکن ! بارخ  ار  تاهدیقع  تفگ : نم 
هک مدوب  بظاوم  شاهمه  وا  يزپشآ  تقو  رد  و  يزپشآ ، مه  و  يراداوراچ ) ینعی   ) درکیم یلامح  مه  يو  دوب . یلاباال  یمدآ  هک  میتشاد 
مه اقآ  نویدم  مرادن و  متفگ : یتسین ؟ مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  رکف  رد  اندیـس  تفگ : ام و  لزنم  دمآ  زین  وا  دنکن . يراک  سجن 

سلجم يهمادا  نم  رب  ات  ماهدرکن  یعرـش  رذـن  اـقآ  يارب  هک  نم  ماهدـید . هیهت  ماـحرا  ماوقا و  يارب  مه  ار  نآ  تسه  يرـصتخم  و  متـسین ؛
اب ار  تلد  ینعی  سابعلا !» عم  کبلق  لدبت  ال  اندیس ، : » تفگ مه  زپشآ  تسا . نکمت  تروص  هب  طورـشم  مه  رذن  ماجنا  هزات  دشاب و  بجاو 
اقآ ینعی   ) درک دــهاوخ  تـسرد  ار  راـک  تیوـمع ، اـقآ ، دوـخ  دوزفا : نـکن و  ضوـع  مالــسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  هحفـص 461 ]  ] اقآ
زا هشیمه  ار  جنرب  نم  نک ! تسرد  تدوخ  لضفلاابا  ای  سپ  تفگ : روط  نیا  مه ، داوسیب  لامح  نیا  مرسمه و  متفگ : دوخ  اب  لضفلاابا .)

لــصا دوـخ  زا  ار  جـنرب  مورن  ارچ  مدرک  رکف  دوـخ  اـب  سلف . ولیک 55  ره  مدـیرخیم ؛ اهكرت ، دجـسم  لباقم  شورفجـنرب  دیعـس ، دـیس 
جنرب مه  ار  هدش  هداد  فیفخت  سلف  دنچ  هک  سلف ، هاجنپ  هب  مریگب  دراد ، هبعـش  مه  فجن  رد  دادغب و  رد  تسه  مه  رجات  هک  یبوکمید ،
فجن هب  یشکرس  يارب  دادغب  زا  يرهشوب  ینیعم  جاح  رسپ  دوخ  اقافتا  دوب . يرهشوب  ینیعم  جاح  نارسپ  لام  هک  یبوکمید  متفر  مریگب !؟

وا و  تسا ، هدمآ  يدورهاش  ياقآ  جاح  رـسپ  هک  دنتفگ  یجاح  هب  دنتفر  مدش  دراو  ات  هدنب  میتخانـشیمن . ار  رگیدـمه  ام  یلو  دوب ، هدـمآ 
: تفگ مریگب . جنرب  ماهدمآ  متفگ : دیراد ؟ يرما  دیدمآ ، شوخ  تفگ : نم  هب  هتـسب ، هتـسکش  یـسراف  هب  دمآ و  ام  لابقتـسا  هب  دش و  دنلب 

یتاهج يارب  هک : مدوزفا  و  میهدیم . ماعطا  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  اقآ  مان  هب  هک  مارحلا ، مرحم  متفه  بش  يارب  متفگ : هچ ؟ يارب 
سابعلا لـضفلاابا  اـقآ  رتفد  قودنـص ، واـگ  زا  تفگ : یـشنم  هب  دـیدمآ . شوخ  تفگ : مدـمآ . امـش  تمدـخ  هب  و  هتفرگن ، دیعـس  دیـس  زا 

لـضفلاابا اقآ  باسح  هب  جنرب  ولیک   400 سیونب »: تفگ  مالـسلاهیلع . سابعلا  لضفلاابا  اقآ  مان  هب  دوب  يرتفد  کـی  رواـیب . ار  مالـسلاهیلع 
تفگ هک  مداتفا  مرـسمه  يهتفگ  دای  هب  مدوب و  لاحـشوخ  ابلق  یلو  مدوب ، تکاس  هدنب  دش !» هداد  يدورهاش  یلع  دیـس  اقآ  هب  مالـسلاهیلع 

ار بابرا  لزنم  دوشیم  رگم  دـنتفگ : دـندمآ و  اـهنآ  دیـسانشیم ؟ ار  اـقآ  تفگ : درک و  ادـص  ار  اـهلامح  یجاـح  دـنکیم . تسرد  اـقآ 
: دـیوگیم هداتـسیا و  هصوع ) ناولع  جاح   ) نامزپشآ مدـید  مدیـسر ، هک  لزنم  هب  دـش ! هدرب  لزنم  هب  نم  زا  لـبق  جـنرب  يراـب ، میـسانشن !؟
هب باطخ  هداتـسیا و  البرک  هب  ور  یلاحـشوخ  زا  نم  نکن !؟ جک  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  اقآ  اب  ار  تلد  متفگن : دناسر !؟ اقآ  يدـید  اندـیس ،

دوشیمن هپل  تشوـگ و  نودـب  اـما  مدوزفا : و  يدرک ! ظـفح  ار  میوربآ  مدرگب  ترود  ناـج ، اـقآ  متفگ : مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح 
تخپ يارب  دـندیرخ  مزیه  مه  نیـشام  کی  مدـیرخ و  هلاسوگ  تشوگ  يرادـقم  هپل و  مداد  ار  جـنرب  لوپ  نک ! تسرد  تدوخ  ناجومع ،

نآ رد  انمـض  میدربیم . خـبطم  فرط  هب  ار  مزیه  دـندرکیم  کمک  اهرـسپ  میدوب و  هتخیر  نابایخ  طسو  رد  ار  مزیه  هحفص 462 ] . ] اذغ
ود مدید  لاح  نیمه  رد  تسه . نم  رمک  هب  زبس  لاش  نامه  مه  الاح  هک  مدوب ، هتسب  رمک  هب  يزبس  لاش  هکلب  متشادن ، رـس  هب  همامع  لاح 

يدسا داوج  جاح  ییاونان  زا  هار  رد  دنروآیم . دنراد  يرفن  ود  هتفرگ و  ار  یگرزب  چوق  کی  دندوب ، هرصب  عباوت  زا  هک  ینابایب ، برع  رفن 
وا و  يدورهاشلا » یلع  دیسلا  تیب  نیو  : » دندیسرپ ینابایب  يهجهل  هب  وا  زا  دنیـشنیم ) نادرمراهچ  نابایخ  مق ، رد  تسا  يدرمریپ  العف  هک  )
نم تسا ؟ اجک  يدورهاش  یلع  دیـس  هک  دـندرک  لاؤس  هدـنب  دوخ  زا  دنـشابیم . مزیه  ندرب  لوغـشم  هک  ییاج  نامه  رد  درک : هراـشا  مه 
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: دنتفگ دییامرفب . متفگ : مدمآ و  متـشاذگ و  رـس  هب  ار  همامع  هدیـشوپ و  ابق  ابع و  نوردنا و  متفر  منکیم ! شیادص  الاح  دییامرفب ، متفگ 
رهطم مرح  میتـفر  میدـش و  فرـشا  فجن  دراو  میدـمآ  اـم  تسا . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  رذـن  دـینیبیم  هک  ار  چوق  نیا 

ام لام  هن ، میتفگ : دـنک ! لوبق  ادـخ  دـنتفگ : دـنتفرگ و  ار  ام  رود  مادـخ  دوب  یگرزب  چوق  نوچ  مالـسلاهیلع ؛ بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح 
یلع نینمؤملاریما  ترـضح  ترایز  زا  سپ  دندش . رود  ام  رود  زا  اهنآ  يهمه  تسا . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  لام  تسین ،
لام چوق ، نآ  دیـسرپ : دوب ، دیفـس  نساحم  يدیـس  هک  مادخ ، زا  یکی  ناهگان  یلعم ، يالبرک  هب  نتفر  دـصق  هب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب 

هک دیهاوخیم  رگا  دنک ؟ هچ  دهاوخیم  ار  چوق  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  تفگ : یلب . میتفگ : تسا ؟ مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح 
بش هک  تسا  يدورهاش  یلع  دیس  اقآ  لزنم  مراهچ ، يهداج  رد  دسرب ، نآ  بوخ  فرصم  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رذن 
يارب و  دـنروخیم ، ماش  اـجنآ  دـنوریم  همه  رهـش  يارقف  دـهدیم و  ماـش  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  اـقآ  ماـن  هب  مارحلا  مرحم  متفه 

ام اذل  مالسلاهیلع . سابعلا  لضفلاابا  ترضح  ماعطا  يارب  اجنآ  دیربب  هک  تسا  نیا  حالص  سپ  دنربیم . افش  ناونع  هب  زین  دوخ  ياهـضیرم 
مسر نامه  هب  نابایخ ، رد  متفر  مه  هدنب  دینک . لوبق  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  فرط  زا  یلاع  ترضح  امـش ، تمدخ  میدروآ 

هحفـص  ] تلـصو سابعلا  اـی  : » متفگ مدرک و  ـالبرک  فرط  هب  ور  متخادـنا و  ناویح  نآ  ندرگ  هب  مدرک و  زاـب  رمک  زا  ار  زبس  لاـش  یبرع 
. دیشاب اج  نیمه  راهن  هک  مدوزفا  و  دیـسر ، امـش  يرذن  متفگ : برع  رفن  ود  نآ  هب  و  دیـسر ! امـش  ینابرق  دنفـسوگ  ینعی  کتحیبذ » [ 463
دنداد و نم  هب  تشاد ، تمیق  یلیخ  نامز  نآ  رد  هک  زمرق ، يرانید  جنپ  کی  رفن  ود  نیا  نآ ، رب  هفاضا  میورب . البرک  هب  ام  دیاب  هن ، دنتفگ :

نم تشپ  هب  فیثک ، ياهتـسد  نامه  اب  اهنآ ، نتفر  زا  دعب  زپشآ ، هک  دوب  نامز  نیا  رد  شاب ! هتـشاد  یتشوگاپ  ناونع  هب  مه  ار  نیا  دـنتفگ :
! یهدب دزم  نم  هب  لباقم  ود  دیاب  ینعی  دمآرد ، مه  شمزیه  یخابط و  لوپ  دیس ، يدید  تفگ : دز و 

؟ ینکیمن ادا  ار  ترذن  ارچ 

هراشا

ياپ رد  یمخز  لبق  لاس  لهچ  دندرک : لقن  هدـنراگن  يارب  ار  ریز  تمارک  ناضمر 1414 ق  هام  رد  يرکـش ، نسحلاوبا  جاح  ياقآ  بانج 
هکنیا ات  مدـش ، سویأم  اج  همه  زا  دایز ، تاجلاعم  زا  سپ  تشذـگ . لاونم  نیدـب  لاـس  ود  یکی  درکیم . متیذا  بترم  هک  دـش  ادـیپ  مپچ 

نم رذن  زا  مه  یسک  دش و  تسرد  میاپ  مخز  یتدم  زا  دعب  هللادمحلا  مدرک ، رذن  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يارب  يدنفـسوگ 
زور کی  مدرکیم . راک  ياهزاغم  اقآ  جاح  ناکد  رد  هدنب  هک  دوب  اهنامز  نامه  تشذـگ . ارجام  نیا  زا  هام  هس  یلا  ود  تشادـن . یعالطا 

لـضفلاوبا ترـضح  يارب  يرذن  وت  رگم  ازریم ، اقآ  تفگ : هدنب  هب  باطخ  نکاسب ، ادـتبا  و  دـمآ ، ناکد  هب  ياهزاغم  اقآ  جاح  ياقآ  حـبص 
ادا ار  ترذن  ارچ  وگب  نسحلاوبا  هب  تفگ  مدید ، باوخ  رد  ار  يدیـس  بشید ، تفگ : روط ؟ هچ  متفگ : ياهدرک ؟ هک  مالـسلاهیلع  سابعلا 

ار يدنفـسوگ  متفر  زور  ناـمه  يادرف  ماهدرک . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  يارب  يرذـن  یلب ، متفگ : باوـج  رد  ینکیمن ؟
. مداد ارقف  هب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  ار  شتشوگ  متشک و  هدیرخ و 

مشاهینب رمق  رضحم  هب  لسوت  يارب  هار  دنچ 

عفر تجاح و  ندش  هدروآرب  يارب  یـسک  هحفص 464 ]  ] رگا هک  هدیـسر  هبرجت  هب  تسا . ددع 133  اب  قباطم  دـجبا  فورح  رد  سابع  . 1
نیسحلا کیخا  قحب  یبرک  یل  فشکا  نیسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  : » دیوگب ءاجر  هبترم   133 هعمج ، زور  زامن  زا  دعب  يراتفرگ ،
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هب نتسج  لسوت  دنکاله ، ضرعم  رد  هنشت و  نابایب  رد  هک  یـصاخشا  . 2 دوشیم . فرطرب  شیراتفرگ  هدروآرب و  وا  تجاح  مالسلاهیلع ،»
موحرم . 3 [ . 319 . ] تسا هدـش  هبرجت  زین  رما  نیا  دوشیم . ناـنآ  زا  یگنـشت  عفر  هلیـسو  نیدـب  هدوـب و  رثؤـم  ۀـبرقلا » اـبأ  اـی   ) هبرقلا یبا 

لـضفلاابأ هللادبع   » دیوگب یـسک  رگا  مدید  ایؤر  ملاع  رد  تایلاع  تابتع  رفـس  رد  دـسیونیم : رمحا  تیربک  فیرـش  باتک  رد  يدـنجریب 
هدیسر هبرجت  هب  . 4 دش . هدروآرب  یگرزب  مهم و  جـئاوح  مدرک و  لمع  نآ  هب  ررکم  رقحا  نآ  زا  سپ  دوش . هدروآرب  وا  تجاح  کلیخد »

[ . 320 . ] تسا رثؤم  تاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  مالسلاهیلع ، لضفلاابا  مان  هب  نادنمتسم  ماعطا  مالسلااهیلع و  نینبلاما  يارب  رذن  هک  تسا 
، تالکشم رد  نم  دوب : هدومرف  هک  تسا  هدش  لقن  هرس » سدق   » يدورهاش ینیسح  دومحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  زا  . 5
هد هعمج ، بش  راهچ  . 6 [ . 321 . ] متسرفیم مالسلااهیلع ، نینبلاما  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ردام  يارب  تاولـص  هبترم  دص 

يهعمج بش  هبترم : هس  موس  يهعمج  بش  هبترم ؛ هس  مود  يهعمج  بش  هبترم ؛ هس  لوا  يهعمج  بش  قـیرط : نیدـب  سی ، يهروـس  هبترم 
نا دناوخب ، مالسلااهیلع  نینبلاما  شردام  يارب  هیده  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  زا  تباین  هب  سی  يهروس  هبترم  کی  مراهچ ،

[ . 322 . ] ددرگ اورتجاح  هللا  ءاش 

برجم متخ 

نیدـب ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  بانج  مالـسلامهیلع و  موصعم  هدراـهچ  تارـضح  هب  عجار  هبرجم  ياـهمتخ  زا  یکی  . 7
يهیدـه تاولـص  رکذ  هبترم  دـصراهچ  رازه و  دـناوخب و  تجاح  زاـمن  هحفـص 465 ]  ] تعکر ود  هقلطم  تبرق  تین  هـب  دـناهتفگ : لاوـنم 

دمحم لآ  هاگرد  باوب  هک  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هاگشیپ  هب  هیده  زین  هبترم  دص  دناوخب و  مالسلامهیلع  موصعم  هدراهچ 
[ . 323 . ] دوشیم اور  یلاعت  هللا  ءاش  نا  دبلطب ، ار  دوخ  تجاح  دتسرفب و  تسا ، تیالو  باب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هباجالا عیرس  برجم و  متخ 

لـضفلاوبا ترـضح  تاکربلا  ریثک  تحاس  هب  لسوت  و  بش ، کی  لهچ و  ات  دـناوخب  تجاح  زامن  تعکر  ود  اـشع ، برغم و  زاـمن  نیب  . 8
انمض  ) دوش هدناوخ  لماک  هجوت  اب  ریز  تاملک  سپس  و  تاولص ، فیرـش  رکذ  لوا  زامن ، زا  دعب  قیرط : نیدب  دیوج ، مالـسلاهیلع  سابعلا 

(. دروآ اجب  هاگنآ  دـش ، هدروآرب  تجاح  هک  یتقو  ات  تشاد ، هاگن  ورگ  ار  بش  لهچ  زا  رخآ  بش  کی  دـیاب  دـش ، ماـمت  هک  بش  لـهچ 
نامألا بلاطیبأ  نب  یلع  نب  سابع  ای  بر  ای  بر  ای  بر  اـی  ءوسلا  فشکی  هاـعد و  اذا  رطـضملا  بیجی  نم  اـی  : » تسا نیا  روبزم  تاـملک 

.9 [ . 324 . ] دوشیم اور  تجاح  هللا  ءاش  نا  دوش ؛ عطق  سفن  ات  دـیامن  رارکت  ار  رخآ  تـالمج  ینکردأ » ینکردأ  ینکردأ  ناـمألا  ناـمألا 
هاـگ ره  هک  مدوب  هدینـش  دوخ  يهدـج  لاز  هریپ  زا  متـشاد . یمهم  تجاـح  هک  ارم  داد  ربـخ  ياهقث  تسا : هدروآ  ساـسألا » نیکم   » فلؤم

ار ریز  درو  هبترم  دص  روبزم  ياهبش  زا  کی  ره  رد  هدش و  سابع  ترضح  هب  لسوتم  هبنـشراهچ  بش  تفه  شتجاح ، ياضق  يارب  یـسک 
، ردیح لد  رون  يا  سابع  اقل  دیـشروخ  مشاهینب ، هام  يا  تسا : نیا  نآ  و  دـش . دـهاوخ  هدروآرب  يداعریغ  لکـش  هب  وا  تجاح  دـناوخب ،

یجاح موحرم  ار ، لسوت  نیا  ریظن  سابع  ادـخ  رهب  زا  ریگ  نیکـسم  نم  تسد  میدروآ  وت  هب  ور  اـم  ماـیا  مغ  درد و  زا  ساـبع  ادهـش  عمش 
هدـش تکاس  اروف  ناشیا  ياپ  درد  دـندوب ، هدرک  لمع  هطورـشم ) رـصع  دـهاز  ياـملع  زا   ) لـیلخ ازریم  یجاـح  لـجن  ینارهت  نسح  ازریم 

[ . 325 . ] دوب هدرکن  دوع  رگید  و  هحفص 466 ] ]

سابع ترضح  هب  لسوت 
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رهطم مرح  رد  یناثلاعیبر 1414 ق  هبنـشکی  بش  رد  دوب ، البرک  رواجم  يدامتم  ياهلاس  هک  مرتحم  نیقثوم  زا  یکی  دیوگ : هدنراگن  . 10
یناردنزام يدهم  خیـش  موحرم  نیطبـسلا ، یلاعم  باتک  بحاص  دندرک : لقن  مالـسلااهیلع  هموصعم  يهمطاف  ترـضح  تیبلها  يهمیرک 
لـضفلاوبا ترـضح  قاور  رد  شربنم  نیرخآ  تفریم و  ربنم  اج  دـنچ  رد  ناضمر  كرابم  هاـم  ماـیا  ـالبرک  رد  يرمق  يرجه  لاس 1358 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  قاور  هب  ینعی  اجنیا  هب  بش  ادرف  یـسک  ره  دـندومرف : بش  کی  یناردـنزام  موحرم  دوب . مالـسلاهیلع  ساـبعلا 
ترـضح يارب  یمتخ  لـسوت و  ناـشیا ، میدـش . رـضاح  سلجم  نآ  رد  زین  اـم  بـش  ادرف  داد . مهاوـخ  وا  هـب  ياهـفحت  دـیایب ، مالـسلاهیلع 

ناـیب روـط  نیا  ار  متخ  يهقیرط  درادـن . یـصخشم  زور  تعاـس و  نیعم و  تقو  نآ  ماـجنا  هـک  درک  لـقن  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 
زا دعب  و  سابع ،» ای  سابع ، ای  : » دـیوگب هبترم  زین 133  دمحم ،» لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا   » دتـسرفب تاولـص  هبترم  ادتبا 133  دندومرف :

لقان دوش . هدروآرب  شتجاح  ات  دهد  ماجنا  زور  ره  ار  لمع  نیا  و  دـمحم .» لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  : » دـیوگب هبترم  اددجم 133  نآ 
متشه زور  مدرک ؛ عورش  ار  متخ  نیا  لاوش  لوا  زور  نامه  زا  روبزم ، ناضمر  هام  مامتا  زا  دعب  یتجاح ، ندمآرب  يارب  نم  دندوزفا : بلطم 
البرک هب  زین  يو  متـساوخیم  دربیم و  رـس  هب  ناریا  رد  مردام  مدوب و  البرک  رد  نم  دوب : نیا  نم  يهتـساوخ  دـش . هدروآرب  متجاـح  لاوش 

يهناخباتک رد  دوجوم  یطخ  ضایب  زا  . 11 دش . اور  البرک -  هب  ردام  ندمآ  متجاح -  دندومرف و  تیانع  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دیایب .
نینچ نیا  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  لسوت  متخ و  يهقیرط  هر »  » یناگیاپلگ اضردـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  موحرم 

یس و دصکی و  زور  و  زور ، هدزاود  دوش ، مامت  حبص  زامن  تقو  ات  عورش  حبص  زامن  زا  لبق  هبنـشود ، بش  ای  هعمج  بش  زا  تسا : هتـشون 
هب ور  نم  نارود  مغ  تسد  زا  سابع  ادهش  عمش  ردیح  لد  رون  يا  سابع  اقل  دیـشروخ  مشاهینب  هام  يا  هحفص 467 ] : ] دناوخب هبترم  هس 

سابع ادخ  رهب  زا  ریگ  سکیب  نم  تسد  مدروآ  وت 

رگید برجم  متخ 

يهزوح گرزب  ياملع  زا  هرـس ،» سدق   » يدرجورب اضردمحم  دیـس  ياقآ  هللاتیآ  موحرم  دندومرف : ینالیم  نیدـلارون  دیـس  هللاتیآ  . 12
ۀیحتلا و فالآ  هیلع  اضرلا -  یـسوم  نب  یلع  همئألانماث  ترـضح  رهطم  مرح  راوج  رد  سدقم  دهـشم  رد  اریخا  هک  دندوب  البرک  يهیملع 

البرک رد  هک  نامز  نآ  يدرجورب ، موحرم  درکن . افو  شرمع  یلو  دـشیم  داـی  عجارم  دادـع  رد  ناـشیا  زا  دـندوب . هدـیزگ  انکـس  ءاـنثلا - 
یبوخ يهجیتن  دنوشیم و  لسوتم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  ناشردام  لایع و  نیب  راتفرنسح  یتشآ و  يارب  دندوب ، نکاس 

قبط تسا : هدوب  وحن  نیا  هب  ناشیا  لسوت  ددرگیم . رارقرب  ناشیا  رداـم  رـسمه و  نیب  لـماک  تیمیمـص  افـص و  هک  يروط  هب  دـنریگیم ،
کیخأ قحب  یبرک  فشکا  نیسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای   » رکذ مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مان  ددع  هب  راب  روهشم 133 

« هرـس سدـق  ( » یناـپمک هـب  فورعم   ) یناهفـصا نیــسحدمحم  خیــش  هللاتـیآ  موـحرم  هـک  دـناهدرک  لـقن  و  . 13 مالـسلاهیلع .» نیـسحلا 
کیخأ هجوـب  یبرک  فـشکا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  کـیخأ  هجو  نع  برکلا  فشاـک  اـی  : » تسا نیا  شحیحـص  رکذ ، نـیا  دـندومرفیم :

لزنم دندوب و  هرس » سدق   » ینالیم يداهدمحم  دیس  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  مردپ ، موحرم  داتسا  یناهفصا ، موحرم  مالـسلاهیلع .» نیـسحلا 
: تسا هدمآ  پاچ 1312 )  ) بابش هب  صلختم  يرتشوش ، سابع  الم  ناوید  رد  اکبلا » يداو   » رد تمارک  زورب  دندروآیم . فیرـشت  دایز  ام 

زور نآ  هک  یترایز  رهب  زا  دش  ات  ود  نامـسآ  دق  مغ  زک  روشاع  زور  لاوز  ماگنه  دش  ایبنا  متخ  ترجه  زا  هن  دصیـس و  رازه و  لاس  نوچ 
راهظا هوک  نیمه  زا  تراـیز ، نیح  رد  هحفـص 468 ]  ] دش اکب  ترایز و  لوغـشم  اجنیا  رد  یتعامج  هعیـش  زا  دش  البرک  دیهـش  صوصخم 

نیز دش  اج  رازه  لب  هن ، اج  کی  هرطق  رازه  لب  هن ، هرطق  کی  دش  یفطـصم  طبـس  متام  رد  رادیدپ  نوخ  تارطق  يو  زا  دش  ام  هب  یتمارک 
هدید هچ  هبتر  نیا  دش  اعد  تباجا  قح  زا  رگ  یماقم  نینچ  رد  هک  تسین  کش  دش  ادج  نیمز  نیا  زا  یگنـس  ره  نینوخ  دوب  هتـشذگ  هوک 

رگ بابحا  و  بابـش )  ) رب هعقاو  نیا  دش  اکبلا  يداو  هب  موسوم  مولظم  هاش  هب  نوخ  وچ  تسیرگب  دش  انب  نیا  ناینب  يو  رد  هوک  نیا  زا  دـش 
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دش افص  هر  زا  دش  فشک 

البرک تشد  ياقس 

لقن نارهت  يهمشچرس  رد  عقاو  یچرهوج  يهناخوراد  بحاص  رسپ  زا  یمق ، یفحـص  نسح  دیـس  ياقآ  بانج  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
تفر و رتکد  دـنچ  شیپ  يو  داد . تسد  زا  ار  شیوخ  ییانیب  نآ  يهجیتن  رد  هک  دـش  التبم  یمـشچ  درد  هب  مردـپ  موحرم  تفگ : هک  درک 

دیاب شیادرف  هک  یبش  دندوب . هدز  تبون  شیارب  دبای . يدوبهب  امـش  مشچ  ات  دینک  لمع  دیاب  دـنتفگ  يو  هب  شجلاعم  ياهرتکد  زا  نت  ود 
زا بش  فصن  میدید  هعفدکی  تفگیم : شدنزرف  نک ! رارکت  ار  رعش  نیا  دنیوگیم : وا  هب  باوخ  رد  دنکیم و  ادیپ  لسوت  دشیم ، لمع 

. دش علاط  حبص  ات  درک  رارکت  ار  رکذ  نیا  لضفلاوبا  ادج  نت  زا  وت  ياهتسد  لضفلاوبا  البرک  تشد  ياقـس  دیوگیم : هدش و  رادیب  باوخ 
، دروآ لمع  هب  یقیقد  یـسررب  يو  يرامیب  باب  رد  هتخادرپ و  وا  يهنیاعم  هب  هرابود  رتکد  تفر و  شجلاعم  رتکد  دزن  لمع  يارب  هک  ادرف 

نیا دنتفگ : نم  هب  باوخ  رد  چـیه ، دوب : هتفگ  يدرک !؟ هچ  دوب : هدیـسرپ  يو  زا  یتفگـش  اب  دـشابیمن ! وا  مشچ  رد  يرامیب  زا  يرثا  دـید 
نیا یلب  دشابیم ! ملاس  نم  مشچ  مدـید  مدـش  هک  رادـیب  لضفلاوبا  ادـج  نت  زا  وت  ياهتسد  لضفلاوبا  البرک  تشد  ياقـس  وگب : ار  رکذ 

هحفص 469] . ] تنعل تامارک  هنوگ  نیا  نیرکنم  رب  مالسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تمارک  تسا 

تفای دوبهب  ییاسآ  هزجعم  روط  هب  لمع ، لحم  مخز 

هک يدرجورب ، يداه  خیش  ياقآ  مردپ ، دناهتشون : نینچ  یتشاددای  یط  مق ، يهیملع  يهزوح  زا  یکسمتم  دمحم  خیش  ياقآ  مالسالاۀجح 
یسمش يهنـس 1341  رد  دشابیم ، هماقم » هللا  یلعا   » يرئاح میرکلادبع  خیـش  جاح  موحرم  نادرگاش  زا  مق و  يهیملع  يهزوح  يامدـق  زا 

مان هب  يرتکد  دیدرگ و  يرتسب  نارهت  ناناگرزاب  ناتسرامیب  رد  درک و  ادیپ  یحارج  لمع  هب  زاین  هدیدرگ  لوبلا ) سبح   ) تاتـسرپ هب  التبم 
رد دندمآ و  مق  هب  دندش و  صخرم  ناتسرامیب  زا  ناشیا  دیشک و  ار  اههیخب  لمع ، زا  دعب  هتفه  کی  درک . لمع  ار  ناشیا  نایسیکرس  رتکد 

نامـسناپ اوادـم و  هچ  ره  تشگ . جراـخ  راردا  نوخ و  لـمع ، لـحم  زا  درک و  كرچ  اـههیخب  ياـج  یلو  دـنتخادرپ ، تحارتـسا  هب  هناـخ 
هک يروط  هب  تشاد ، همادا  هام  هس  ات  نایرج  نیا  دـشیم . جراخ  تحارج  نوخ و  لوب و  لمع ، لـحم  زا  زاـب  تشادـن و  هدـیاف  دـندرکیم 

مهدراهچ زور  مدرک . ترفاسم  غیلبت  يارب  هدنب  دیـسر و  مرحم  هام  دـندش . مورحم  دجـسم  ثحب و  سرد و  زا  هتـشگ و  نیـشنهناخ  ناشیا 
: دندومرف دیدش ؟ بوخ  مدیسرپ : دنوریم . دجسم  هب  زامن  يهماقا  يارب  ملاس و  الماک  ناشیا  مدید  متـشگرب ، غیلبت  رفـس  زا  هک  دوب  مرحم 

زور رصع  دندومرف : دیدرک ؟ ادیپ  لسوت  روطچ  مدیـسرپ : داد ! افـش  ارم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  دندومرف : هنوگچ !؟ مدیـسرپ : يرآ !
سرد زا  هک  مدروخیم  سوسفا  یلیخ  مدوب . يرتسب  هناخ  لخاد  اهنت  هکی و  نم  دندوب و  هتفر  هضور  هب  هداوناخ  ياضعا  مامت  دوب ، اعوسات 

هب قلعتم  اـعوسات و  زور  زورما  هک  مدـش  هجوتم  تقو  کـی  مدوب . رثأـتم  كاـنمغ و  یلیخ  ماهدـش . نیـشنهناخ  هداـتفا و  دجـسم  ثحب و  و 
ای  » متخ نایرگ ، یمـشچ  هتـسکش و  یلد  اب  هصالخ  موشب . ترـضح  نآ  هب  لسوتم  تسا  بوخ  متفگ  تسا . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 

نوخ و زا  رگید  درک و  ادـیپ  مایتلا  لمع ، لحم  مخز  ییاسآهزجعم  روط  هب  متفگ ، ار  نآ  هبترم  مدرک و 133  عورش  ار  برکلا »... فشاک 
هحفص 470] . ] متفرگ افش  هللادمحلا  و  متفر ، دجسم  هب  مدرک و  ریهطت  ار  مدوخ  مامح  متفر  دنامن . يرثا  تحارج 

تفرگ افش  دناوخ  ار  برکلا  فشاک  ای  متخ 

تمارک ود  لقن  هب  شیوخ  ياـهتشاددای  رد  یکارا ، یلوسر  یلعدـمحم  خیـش  جاـح  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  راوگرزب ، بیطخ 
يدابآزوریف ناتسرامیب  رد  لاس 1409 ق ، مارحلاةدعقیذ  اب  قباطم  یسمش  لاس 1368  هامریت  رد  . 1 مینکیم : دای  بیترت  هب  هک  دناهتخادرپ 
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. تسه زین  تحاران  لاح  نیع  رد  دـمآ و  ناتـسرامیب  هب  رید  نم ، جـلاعم  کشزپ  یتشهب ، یفطـصم  دیـس  رتکد  مدـید  يزور  مدوب . يرتسب 
لمع تسا ، يرتسب  نارهت  ياهناتـسرامیب  زا  یکی  رد  هک  ار ، مرتخد  تفگ : تسین !؟ هشیمه  لـثم  زورما  امـش  لاـح  عضو و  مدرک : لاؤس 
هللاۀیآ ترضح  تناما  دندمآ و  يدابآزوریف  ناتسرامیب  هب  مق  زا  مناگتـسب  زا  یـضعب  بش  نامه  دراد . ياهدننک  تحاران  عضو  دناهدرک و 

ار یبآ  يهشیش  اذل  متسه ، يرتسب  ناتسرامیب  رد  هدش و  ضیرم  نم  هک  دندوب  هدینـش  ناشیا  دندناسر . نم  هب  ار  یناگیاپلگ  ياقآ  یمظعلا 
زین ار  ياهرطق  مدروخ و  ار  نآ  زا  يرادقم  هدنب  دندوب . هداتسرف  نم  يارب  دوب ، هدش  جوزمم  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  تبرت  اب  هک 

. دراد اعد  هب  جاـیتحا  تفگ : داد و  حیـضوت  مدرک . لاؤس  شرتخد  عضو  زا  مدز و  ادـص  ار  رتکد  زور ، نآ  يادرف  مدـیلام و  دوخ  مشچ  هب 
: متفگ و  مداد ، ار  هشیش  نم  دمآ و  رهظ  کیدزن  تسا . هداتسرف  اقآ  هک  مهدیم  امـش  هب  ياهیده  دیورب  ناتـسرامیب  زا  دش  انب  یتقو  متفگ :

هللا ءاش  نا  دروخب  دیهدب  وا  هب  ار  بآ  نیا  زا  يرادقم  نآ ، زا  دعب  یتعاس  امش  موشیم ، یمتخ  لوغشم  نم  نیعم ، تعاس  نالف  رد  بشما ،
برکلا فشاک  ای   » متخ زین  دعب  مدرک و  عورش  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  ررقم ، تعاس  رد  بش ، نآ  تسا . رثؤم 

ار هشیـش  دـمآ و  رتکد  ادرف  مدرک . رارکت  راب  هس  ود  ار  مالـسلاهیلع » نیـسحلا  کـیخأ  قحب  یبرک  فشکا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هجو  نع 
هضیرم نآ  زا  دعب  تعاس  کی  دش ، لمع  امش  روتسد  قبط  تفگ : تسا ؟ روط  هچ  هضیرم  لاح  رتکد ، متفگ : دوب . لاحـشوخ  یلو  درواین ،

اذـغ تفگ : حبـص  داد . وا  هب  ار  هشیـش  بآ  يهیقب  شرداـم  ماهنـشت . تـفگ : و  دوـب ، هداـتفا  شوـهیب  زور  هـس  هـکنآ  اـب  درک ، زاـب  مـشچ 
دوبهب وا  لاـح  تسا ، بیجع  یلیخ  تفگ : درک  هحفـص 471 ]  ] هنیاعم هک  یتقو  دـنک ، هنیاعم  ار  وا  هرابود  دـنتفگ : شرتکد  هب  مهاوخیم !

: تفگ رتکد  دماین . شیپ  یییتحاران  میداد و  دـیهدب . يو  هب  مه  پوس  يرادـقم  تفگ : میتفگ . يو  هب  ار  نایرج  هدـش !؟ هچ  تسا ، هتفای 
تبرت و بآ  نایرج  ياهدرک ؟ هچ  وگب ، میارب  ار  نایرج  لصا  تفگ : نم  هب  دمآ و  رتکد  دعب  زور  تسا ! شخبتیاضر  هزادنایب  وا  عضو 

هزادـنایب متفگ . شیارب  ار  مالـسلاهیلع » نیـسحلا  کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  اـی   » متخ زین 
سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب ، رمق  جـئاوحلا ، باب  ترـضح  هب  لسوت  يهجیتن  تسا  نیا  دادیم . رکذـت  نآ  نیا و  هب  دـعب  دـش و  لاحـشوخ 

. مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسح  ماما  ءادهشلادیس  ترضح  تبرت  مالسلاهیلع و 

نم راک  هن  تسا ، مشاهینب  رمق  هب  لسوت  يهجیتن 

، بش نآ  مدوب . يرتسب  ممشچ  يهضراع  تلع  هب  يدابآزوریف  ناتسرامیب  رد  دوب ، هبنشهس  بش  اب  قباطم  هک  ، 1368  / 4 خیرات 6 /  رد  . 2
هب بش  لد  رد  تسا . رتـهب  صرق  زا  حـیبست  متفگ  مدروخن و  دـنداد ، روآباوخ  صرق  دربیمن . مباوـخ  داـیز ، ياـهوراد  فرـصم  رثا  رد 

قحب یبرک  فشکا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای   » متخ مدرک و  ادـیپ  لسوت  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح 
هللاتیآ موحرم  روضح  رد  هک  مدـید  باوخ  حبـص  ناذا  دودـح  رد  درب . مباوخ  مدرک ؛ رارکت  راب  هس  ود  ار  مالـسلاهیلع » نیـسحلا  کیخأ 
هللاتیآ ناشدنزرف  متـسه و  یناثلاعیبر 1373 ق ) هبنـش 19  زور  حبـص  یفوتم  « ) هرـس سدق   » ردص نیدلاردص  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا 

هب متفگ : هدنب  دنهد . رارق  بناج  نیا  رایتخا  رد  باتک  لوپ و  يرادقم  دندومرف  ردص  اضر  اقآ  هب  ناشیا  دنتسه . مه  ردص  اضر  دیس  ياقآ 
دندروآ ینیـس  کی  قاطا  يالاب  زا  ناشیا  روایب . ار  ناشیا  يهیده  دندومرف  دعب  و  دنداد ، ار  باتک  لوپ و  رارـصا ، اب  مرادن . یجایتحا  لوپ 

همه نیا  داتفا  مرکف  هب  مدـید  ار  نآ  یتقو  دوب . هدـش  شقن  یگرزب  هللا  هعطق  نآ  يور  رب  تشاد و  رارق  ـالط  هعطق  کـی  نآ  لـخاد  رد  هک 
؛ دربیم ار  ام  دادجا  ابآ و  مان  ناشیا  اریز  دـیهدب ، وا  هب  ار  هیدـه  دومرف : مرادـن . یجایتحا  هک  مدرک  راهظا  و  مهاوخیم !؟ هچ  يارب  ار  الط 
دمآ و رکذلا  قباس  یتشهب  یفطصم  دیـس  رتکد  ياقآ  هبنـشراهچ ، حبـص  زور ، نآ  يادرف  دوب . هدش  علاط  حبـص  مدش . رادیب  تسا . وا  قح 
هک دـندوب  هتفگ  اـهرتکد  رثکا  اریز  تسا ؟ روط  هچ  ناتمـشچ  عضو  هحفـص 472 ]  ] مینیبب مینکب ، امـش  مشچ  زا  هنیاعم  کـی  زورما  تفگ :
هچ دز : ادص  رتکد  هنیاعم ، ماجنا  زا  دعب  هنیاعم . يارب  میتفر  ددرگیمنرب . هرابود  ناتدـید  تسا و  هدـش  عقاو  امـش  مشچ  هت  رد  يزیرنوخ 
زا یتشهب  ریخ ، تفگ : دوبن . یتشهب  رتکد  تشگیمنرب ، رگا  متفگ : هدش !؟ ادیپ  دید  تمشچ  يارب  یکـشزپ ، يانبم  فالخرب  هک  ياهدرک 
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و دـیآیمنرب ، راکذا  داروا و  ندـناوخ  يرادـقم  زج  يراک  نم  زا  متفگ : ياهدرک !؟ هچ  منیبب  وگب  هدـشن ، يربخ  هدرک و  دایز  اـهراک  نیا 
لسوت يهجیتن  ناتمـشچ ، يدوبهب  تفگ : دش و  لاحـشوخ  رایـسب  مدرک . لقن  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوت  نایرج 

! نم راک  هن  تسا ،

مشاهینب رمق  رضحم  هب  هضیرع 

بلاج و بلطم  هس  یتشاددای ، یط  هعیـشلا  یتفم  دـمحم  دیـس  جاح  ياـقآ  هللاتیآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  یقتم ، ملاـع  راوگرزب ، هیقف 
مکقفو مکیلع ، مالسلا  دناهتـشاد : موقرم  ناشیا  دوشیم . جرد  الیذ  هک  دناهداتـسرف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  يارب  یندناوخ 

هک دـیاهتفرگ  رظن  رد  دیـشابیم و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  لسوتم  هک  یلاع ، بانج  ررکم  تساوخرد  رب  اـنب  هتاـضرمل . هللا 
یملق ار  ياهحفـص  دـنچ  دـنامب ، یقاب  امـش  بانج  زا  نادـیواج  يرثا  ات  دـیهد  رارق  ناتدوخ  فیلأت  شخبتنیز  ار  ترـضح  نآ  تاـمارک 

نآ زا  يددـعتم  تاـمارک  بناـج  نیا  دوب . دـهاوخ  ترخآ  يهریخذ  هتفرگ و  رارق  ترـضح  نآ  تیاـنع  دروـم  یلاـعت  هللا  ءاـش  نا  منکیم 
رـضحتسم انمـض  دـینک . باختنا  دـیدید  حالـص  ار  شمادـک  ره  منکیم ، تمارک  هس  رکذ  هب  افتکا  اهنت  اجنیا  رد  یلو  ماهدـید ، ترـضح 

ریرحت يهتـشر  هب  اسر  یملق  حیـصف و  ینایب  اب  ار  بلاـطم  هک  مرادـن  ار  نآ  تصرف  هقرفتم ، ياـهراک  اـب  ندوب  هجاوم  تلع  هب  هک  دـیتسه 
رـضحتسم لوا : بلطم  دینک . شیاریو  دینادیم  حالـص  هک  هنوگ  نآ  ار  ریباعت  تالمج و  دیتسه  زاجم  بلطم ، لصا  ظفح  اب  اذل  مروآرد ،

تمـصع و نادناخ  هب  لسوت  رد  مالـسلاهیلع و  تیبلالها  بحم  نآ  یلاها  هدوب و  داشرالاراد  یبهذم و  رهـش  میدق  زا  لیبدرا ، هک  دـیتسه 
اعوسات زور  و  دراد ، یصاخ  يافص  راید  نآ  رد  اروشاع ، اعوسات و  زور  اصوصخم  مرحم ، مایا  دنـشابیم . هحفص 473 ]  ] ریظنمک تراهط 

، تاروذن رب  هوالع  قباس ، نارود  رد  هژیو  هب  هقطنم  یلاها  زور ، ود  نیا  رد  تسا . مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  لسوت  صوصخم 
ضیرم و يافش  نید و  يادا  يارب  دوبیم -  دیس  رگا  اصوصخم  ار -  رابک  ياملع  يوضو  بآ  الثم  دنتشاد ، لسوت  رد  زین  یصاخ  تیفیک 
دنتفریم و اهنآ -  ياملع  هژیو  هب  روهشم -  تاداس  يهناخ  رد  هب  زین  دندربیم . كربت  هب  ناشدوخ  يهیعرش  تاجاح  رگید  نمشد و  عفد 

مالسلاهیلع تیبلها  يادهش  نیرهاط و  يهمئا  روضح  هب  اهیناشیرپ ، عفر  یعرـش و  جئاوح  ياضق  يارب  هک  دندرکیم  تساوخرد  اهنآ  زا 
جئاوح دنشاب و  تیدحا  هاگرد  رد  اهنآ  عیفش  هک  دنتساوخیم  اهنآ  زا  و  دنـسیونیم ) اسؤر  هب  مدرم  هک  ياهضیرع  لثم   ) دنـسیونب هضیرع 

هـضیرع تانمؤم  نینمؤم و  جـئاوح  ياضق  يارب  دنتـشادن و  ياهقیاضم  مه  روبزم  ياملع  تاداـس و  دـنهاوخب . لاـعتم  دـنوادخ  زا  ار  اـهنآ 
شراگن بلط  اهنآ  زا  دـندوب و  مدرم  يهعجارم  دروم  تخـس  دـندوب ، لیبدرا  فورعم  ياـهقف  زا  هک  اـم ، ماـمعا  يوبا و  یتح  دنتـشونیم .

نـس زا  بناج  نیا  دوخ  دندرکیم . لوبق  ار  نانآ  شهاوخ  ناکما ، ردق  هب  دندرکیمن . در  ار  نیعجارم  ياضاقت  زین  اهنآ  دـشیم و  هضیرع 
اصوصخم اروشاع ، مایا  رد  متـشونیم . ظفح  زا  متفرگ و  دای  مکمک  ادعب  مدرکیم و  یـسیونور  ترـضح  ياههضیرع  يور  زا  یگلاس   9

هضیرع بلاطم  یقاب  متشونیم و  ار  هضیرع  نابحاص  یماسا  و  اهمالـس ، اههللامسب ، طقف  دوبن . هضیرع  مامت  نتـشون  لاجم  اعوسات ، بورغ 
موحرم تنب  يهیولع  يهموحرم  يهدلاو  دوب . رایـسب  دشیم  بناج  نیا  دوخ  يارب  هک  یتاروذن  مدرکیم و  لیمکت  اروشاع  مایا  زا  دـعب  ار 
ترضح مان  هب  اعوسات  زور  نآ ، لصاح  زا  دشیم و  عمج  اهلوپ  نیا  دوب  هداد  روتـسد  یناروخلک  يراهطا  هللابیبح  ریماقآ  ياقآ  هللاتیآ 

، نزریجنز نزهنیس و  ياههتـسد  زا  مالـسلاهیلع ، هللادبعیبا  ترـضح  نارادازع  میدرکیم و  ناسحا  ماعطا و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
عامتـسا زا  تقو  ره  بناج ، نیا  هک  تسا  ینتفگ  دـندشیم . كربتم  دـندروخیم و  ترـضح  نآ  ماعطا  زا  دـندمآیم و  اعوسات  زور  رهظ 

هیرگ هب  شلاح  حرـش  ندینـش  ماگنه  الثم   ) مدشیم نیگهودنا  تدش  هب  دیدش  يراتفرگ  زا  مدشیم و  رثأتم  تجاح  بحاص  درف  نانخس 
تجاح بحاص  ردـق  نیا  دوشیم  روطچ  هک  متفگیم  دوخ  اـب  مسیونب ) لد  قدـص  يور  زا  ار  هضیرع  هک  دادیم  مسق  ارم  وا  مداـتفایم و 
ترضح هب  يهضیرع  نوگانوگ ، ضئارع  نیب  زا  اذل  ددرگ !؟ سویأم  دنک و  تساوخرد  نم  هحفص 474 ]  ] زا دشاب و  هتشاد  دوجو  راتفرگ 

ناشیا رـضحم  هب  ار  هضیرع  رگا  هک  متـشاد  نانیمطا  زین  ياهزادنا  ات  مدشیم و  لسوتم  ناشیا  هب  مدرکیم و  باختنا  ار  مالـسلاهیلع  سابع 
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دروـم تسا  نکمم  مسیوـنب  مالـسلامهیلع ، تیبلـها  يادهـش  همئا و  زا  نارگید ، رـضحم  هب  هـضیرع  رگا  اـما  دـنکیمن ، سویأـم  مسیوـنب 
ار ناشتاجاح  ندـش  هدروآرب  يهنیمز  ای  هتخاس  فرطرب  ار  رطـضم  دارفا  هنوگ  نیا  يراتفرگ  مناوتب  هکنیا  يارب  اذـل  دوشن ؛ عقاو  تباجتـسا 

مدوـب هتفرگ  داـی  هک  ار  تاـملک  نیا  مالـس ، ضرع  زا  دـعب  مدرکیم و  باـختنا  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  هب  هضیرع  مزاـس ، مـهارف 
. متسنادیمن ار  تاملک  تایصوصخ  مدوب و  هجوتم  ار  هضیرع  نومضم  يهصالخ  طقف  مدوبن  انشآ  یبرع  نابز  اب  نوچ  هتبلا  هک  متشونیم ،
کیلا و تأجل  دق  اهدرم ) يهضیرع  رد   ) لیلذـلا دـبعلا  انأف  ای  اهنز ) يهضیرع  رد   ) ۀـلیلذلا ۀـمألا  انأف  دـعب ، و  متـشونیم : نینچ  هضیرع  رد 

يربکلا بنیز  کتخأ  قحب  مولظملا و  دیهشلا  نیسحلا  کیخأ  قحب  کقحب و  کلأسأ  دارملا و  باب  جئاوحلا و  باب  تنأ  کب و  تلـسوت 
رد يریمـض . یف  روتـسملا  یبلطم  ینطعت  یتجاح و  یـضقت  نأ  یف  یلاعت  هللا  دنع  اعیفـش  یل  نوکت  نأ  مالـسلا  مهیلع  يرغـصلا  ۀقیدص  و 
نآ ضیارع ، نیا  نتشون  رثا  رد  ۀلجعلاب . ۀلجعلاب  ینکردأ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ای  يالوم ، يدیس و  ای  لیخدلا  متشونیم : زین  رخآ 

هرامـش هب  هک  مدید  اهیرهـشمه ) هچ  ماحرا و  هچ   ) اهنآ زا  يراتفرگ  عفر  نیلـسوتم و  تاجاح  ياضق  تهج  رد  ترـضح  زا  تامارک  ردـق 
نایب ار  ناـشیا  زا  هدـش  هدـید  تاـمارک  مالـسلاهیلع و  ساـبع  ترـضح  هب  لـسوت  جـیاتن  رذـن ، ندروآ  ماـگنه  اـهنآ ، زا  یخرب  دـیآیمن و 
نابز زا  رگا  هک  مدوب  هدرک  ادیپ  نانیمطا  دـیما و  مدوب ، دـهاش  مه  نم  دوخ  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تامارک ، نیا  زورب  تلع  هب  دـندرکیم .

. دیامرفیمن سویأم  ار  يو  ترضح  نآ  مسیونب ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  رضحم  هب  ياهضیرع  تجاح ، بحاص 

روشک لالقتسا  ظفح  يارب  مشاهینب  رمق  هب  لسوت 

ادج يزکرم  تموکح  زا  ار  ناریا  ناجیابرذآ  دندش ، طلـسم  ناجیابرذآ  رب  اهتارکمد  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  ریز  يارجام  مود : بلطم 
هحفـص  ] سیردت زا  تلود -  نآ  ردص  يروهشیپ -  و  تشگ ، نانآ  زکرم  زیربت  دـنداد ، لیکـشت  ار  ناجیابرذآ  يروهمج  تلود  دـندومن ،

زونه هتبلا  یلو  داد . رارق  دیدج  تموکح  یمسر  نابز  ار  يرذآ  نابز  درک و  يریگولج  رئاود  سرادم و  رد  یـسراف  تغل  نتـشون  و  [ 475
متفرگ میمصت  مق ، يهیملع  يهزوح  رد  لیـصحت  يهمادا  دصق  هب  مدوب . لصحم  لیبدرا  رد  نم  نامز  نآ  دوب . هدشن  نیعم  دودح  اهزرم و 
اههار ناجنز  هنایم و  ناتـسرهش  نیب  میدرک . تکرح  نارهت  فرط  هب  هتفرگ  نیـشام  مورب . مق  هب  سپـس  نارهت و  هب  هدـش  جراخ  لـیبدرا  زا 

اهنزریپ و دننام  دارفا  زا  یـضعب  هب  طقف  تفریم . نارهت  هب  ناجیابرذآ  فرط  زا  هک  دندشیم  ییاهنیـشام  روبع  عنام  اهتارکمد  دوب و  هتـسب 
کی دزن  تخانـش و  ارم  دوب ، ام  هارمه  هک  ناجیابرذآ ، شترا  رادهجرد  کی  میدرگرب ، میتساوخ  ام  دـشیم . هداد  روبع  يهزاجا  اهـضیرم 

تسا و دهتجم  [ 326  ] یقت دیـس  ياقآ  موحرم  دـنزرف  اقآ ، نیا  تفگ : يو  هب  درب و  دوب ) يرهـشمه  ام  اب  مه  وا  اـیوگ  هک   ) يرذآ ناورس 
. تسین ام  تسد  هزاجا  رودـص  تفگ : دـنکب . روبع  ناجیابرذآ  تموکح  زرم  زا  هک  دـیهدب  هزاـجا  وا  هب  دورب ، لیـصحت  يارب  دـهاوخیم 

مق هب  لیـصحت  يارب  دـهاوخیم  تسا و  ینید  مولع  لصحم  اقآ ، نیا  تفگ : درب و  وا  دزن  ار  ام  هدرک و  رکذ  ار  یـصخش  کـی  مسا  سپس 
نوچ داد ، هزاجا  دوشیمن  تفگ : تسا ، يوروش  ناـجیابرذآ  دارفا  زا  دوب  مولعم  شاهجهل  یتح  تماـق و  دـق و  زا  هک  صخـش ، نآ  دورب .

 - لیبدرا شیوخ -  هاگداز  هب  هناـسویأم  مدـش و  رثأـتم  نم  دـنهدیم . شرورپ  اـم  دـض  رب  مق  رد  ار  ناـشیا  دـنمهفیمن و  دـنناوج و  اـهنیا 
تخل ار  اهزابرس  دشیم . رگید  زور  زا  رتدب  عضو  زور  ره  یلو  مدش ، زامن  يهماقا  لوغشم  نامدوخ  يدادجا  ابآ و  دجاسم  رد  هتـشگرب و 
يارب ار  هدش  عمج  ياهلوپ  دندرکیم و  عنم  اههیکت  دجاسم و  هب  کمک  ناسحا و  ماعطا و  يرادهیزعت و  زا  ار  مدرم  دندربیم و  مامح  هب 
هلمج زا  یمیدق و  دجاسم  زا  یکی  هک  هعمج ، دجـسم  افداصت  هحفص 476 ] . ] دنتـساوخیم ناشدوخ  تاعامتجا  تاسلج و  جراخم  نیمأت 
زامن یناوخهضور و  زا  دـندوب  هلحم  نآ  رد  هک  زین  ذـفنتم  ياهیاهدوت  زا  رفن  دـنچ  تشادـن و  ملاع  دـشابیم ، لـیبدرا  رهـش  یناتـساب  راـثآ 

هـضور نآ  رد  زین  حبـص  فرط  هک  دـندرب  دجـسم  نآ  هب  ارم  زامن  يهماقا  يارب  لحم ، نادیفـس  شیر  زا  یعمج  اذـل  دـندرکیم . تعنامم 
دنداد و بلق  توق  نم  هب  نینمؤم  یلو  مورن  متـساوخیم  مدـشیم  دـیدهت  نوچ  متفریم و  دجـسم  نآ  هب  زامن  يارب  نم  دـندوب . هتـشاذگ 
هب هتبلا ، تفرگیم و  تروص  اـهتیذا  ماـسقا  عاونا و  نیفلاـخم  يوس  زا  دـندوب . روـبزم  دجـسم  رد  تعاـمج  يهماـقا  زا  نم  فارـصنا  عناـم 
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حبـص زامن  زا  دعب  زور  کی  يراب ، دشیمن . دجـسم  هب  ام  نتفر  زا  ینلع  تعنامم  ام ، ياهریـشع  ذوفن  يدادجا و  ابآ و  تیعقوم  يهظحالم 
بآ ياهتشط  هک  یتمـسق  يالاب  ینامز ، بحاص  موحرم  دجـسم  رد  دناهدوب . هدرک  دیدهت  ار  يو  هک  دش  مولعم  ادعب  دماین و  ناوخهضور 

رس هب  هدراو  يهبرض  رگنایامن  هک  ار  ترضح  نآ  لیامـش  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  سکع  دنهدیم ، رارق  اجنآ  رد  مرحم  مایا  رد  ار 
ياههتسد هک  ینامز  اروشاع ، ياهبـش  رد  طقف  ار  نآ  يور  يهدرپ  دراد و  رارق  هدرپ  تشپ  روبزم  لیامـش  هتبلا  دناهدز . دوب ، ناشیا  كرابم 
نارادازع تاساسحا  روش  و  دننزیم ، رانک  دنیآیم ، دجسم  نآ  هب  يرادهیزعت  يارب  صاخ  تافیرـشت  اب  رهـش  فلتخم  ياههلحم  زا  یمهم 

نآ رد  ناوخهضور  نوچ  هصالخ  دنتفایم . امغا  شغ و  لاح  هب  هیرگ  ترثک  زا  رفن  نیدنچ  هک  دوشیم  دیدشت  يدح  هب  لیامش  ندید  اب 
متفرگ رارق  اهنآ  ولج  رد  مه  نم  دنتـسشن و  هلبق  هب  ور  اهنآ  زا  یخرب  دناهدش . يو  ندمآ  عنام  اهیاهدوت  هک  دندز  سدح  مدرم  دـماین ، زور 

دنلب نساحم  دوب و  طاشناب  يدرف  یلو  رهـش  نیرمعم  زا  هک  فالع ، میهاربا  ییالبرک  مان  هب  نادرمریپ  زا  یکی  تعامج .) زامن  تلاح  لثم  )
مالـسا و نانمـشد  يدوبان  يارب  هک  دومن  توعد  ار  مدرم  دوب ، يوبا  موحرم  نیدـلقم  زا  اهدـیرم و  زا  تشاد و  ینارون  ياهفایق  دیفـس و  و 
زا ار  هدرپ  ناوخهضور  ضوع  دوخ  هاگنآ  دنوش و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  لسوتم  تکلمم  لالقتسا  نانمشد  وحم  و  یبهذم ، رئاعش 

بئاصم روآدای  اـهلد ، نآ ، هب  مدرم  هاـگن  و  ترـضح ، هب  بوسنم  لیامـش  روهظ  اـب  دز . ـالاب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  لیامـش  يور 
تلع هب  نینمؤم ، زا  یـضعب  دیاش  دنوریم و  لاح  زا  دنراد  مدرم  مدید  نوچ  نم  دنتفر . لاح  زا  اکب  ترثک  زا  یعمج  دـیدرگ و  ترـضح 

زا اعد  سامتلا  اب  هیرگ  یتدـم  زا  دـعب  مدرم  لاح ، ره  هب  مدروآ . نییاـپ  ار  هدرپ  متـساخرب و  دـندرگ ، یبیـسآ  راـچد  هلاـن ، هیرگ و  تدـش 
زور دماین . شیپ  یلکشم  هجیتن  رد  دندوبن و  ياهدوت  نارومأم  دوب ، حبـص  فرط  نوچ  هناتخبـشوخ ، دندش . قرفتم  رگیدکی  هحفص 477 ] ]

. دندرک راهظا  نم  هب  دندوب ، هدید  باوخ  رد  هک  ار ، زور  نآ  روشرپ  لسوت  يهجیتن  نینمؤم  زا  یتعامج  حبـص ، زامن  يهماقا  زا  دـعب  دـعب ،
ناشیکی هک  لسوت ، رد  نیرـضاح  زا  رفن  ود  دادیم . ار  اهیاهدوت  يدوبان  جرف و  یکیدزن  دیون  یگمه  دوب و  مه  هیبش  یلو  ددـعتم  اهباوخ 

ار اهرهـش  نمـشد  نوشق  میدـید  باوخ  رد  ام  دـنتفگ : تشاد ، مان  لاقب  نمؤم  جاح  يرگید  دوب و  فالع  میهاربا  ییالبرک  درمریپ  ناـمه 
يریشمش هدوب و  راوس  يدیفس  بسا  رب  هک  ینارون ، یـصخش  تقو  نیا  رد  دنناریح . نایرگ و  برطـضم و  ادیدش  مدرم  هدرک و  هرـصاحم 

. میدـش لاحـشوخ  اـم  و  تسا ، مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  وا  دـنتفگ : تسیک ؟ صخـش  نیا  میدیـسرپ  دـش . رهاـظ  تشاد  تـسد  رد  نارب 
ابیرقت هک   ) نمن ياههوک  زا  اهنآ  هکنیا  ات  تخادرپ . اـهنآ  بیقعت  هب  مه  ناـشیا  دـندرک و  رارف  اـهنآ  درب و  هلمح  ادـعا  رگـشل  رب  ترـضح 

ياههوک يالاب  رب  تشاد ، رگید  تسد  رد  هک  ار  یمچرپ  ترـضح  دـنتخیرگ و  ناشدوخ  رهـش  لخاد  هب  تسا ) ناجیابرذآ  يزرم  دودـح 
ادیپ نانیمطا  دندش و  لاحـشوخ  نیما  نمؤم  رفن  دنچ  نآ  زا  باوخ  نیا  ندینـش  زا  مدرم  يهمه  دش . بئاغ  اهمـشچ  زا  درک و  بصن  اجنآ 

يوروش روشک  هب  تارکمد  نارـس  يروهشیپ و  هک  دیـشکن  لوط  دایز  زین  نآ  زا  سپ  تسا . هدش  عقاو  هجوت  دروم  اهنآ  لسوت  هک  دـندرک 
. تفای تاجن  هیسور  لماوع  لاغشا  زا  ام  تکلمم  دندرک و  رارف  قباس 

تفای افش  رضتحم  ناوج 

مرح رد  یـصخش  اب  دوب  رارق  متـشاد و  مزـال  يراـک  مدـش . فرـشم  ـالبرک  هب  زور  کـی  مدوب ، فرـشا  فجن  رد  هک  یماـیا  موس : بلطم 
مدمآ مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مرح  هب  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  مرح  هب  فرشت  زا  سپ  منک . رادید  مالسلاهیلع  سابع  ترضح 

رد دیایب . دوب  هداد  هک  ياهدـعو  رـس  روبزم  صخـش  ات  مدـش  نآرق  ندـناوخ  لوغـشم  مالـسلاهیلع ، ترـضح  رـس  الاب  رد  ترایز  زا  دـعب  و 
هجلاعم زا  وا  راک  دندوب ، هتفگ  اهرتکد  ایوگ  هک  مدید  ار  هلاس ) یـس  ادودح   ) ضیرم یناوج  حیرـض ، کیدزن  ترـضح ، رـس  الاب  تمـسق 
ندناوخ نآرق  لوغـشم  نم  يراب ، هحفـص 478 ] . ] دندوب هتـسب  لیخد  افـشتسا  يارب  ار  وا  شماوقا  اذـل  و  تسین ، ریذـپ  يدوبهب  هتـشذگ و 

نیا اقآ ، تفگ : یسراف  هب  دمآ و  نم  دزن  تشاد ، هرهچ  رب  ياهدنبور  هدیـشوپ و  یهایـس  یبرع  يابع  هک  هبجحم  نز  کی  مدید  هک  مدوب ،
انتعا اهبرع  نیا  یلو  دـیربب ، دـینک و  زاب  دیاهتـسب  حیرـض  هب  هک  ار  ناتـضیرم  دـناهتفگ  راب  دـنچ  اهمداخ  تسا و  هدرک  توف  ارهاـظ  ناوج 
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. دنرادن ار  یمادقا  تئرج  اهمداخ  رگید  دناهدش و  عنام  هدرک و  اوعد  اهنآ  اب  دننک ، زاب  ار  لیخد  دناهتساوخ  اهمداخ  دوخ  یتح  دناهدرکن ،
یـصاخ مارتحا  تاداس  يارب  اهبرع  هک  اجنآ  زا  دیتسه و  دیـس  امـش  اریز  دینک ، زاب  تسا  هدرم  هک  ار  ضیرم  نیا  دـیروایب و  فیرـشت  امش 

یلیخ روبزم  مناخ  ممهفیمن . تسرد  ندرک  تبحـص  عقوم  رد  ار  اهنآ  نابز  نم  مناخ ، متفگ : باوج  رد  نم  دنوشیمن . امـش  عنام  دنلئاق ،
زا رفن  دنچ  مدید  هجیتن  رد  هک  تفگ  ینانخس  ناشدوخ  نابز  هب  اهبرع ، هب  ینعی  اهنآ  دوخ  هب  تفر  اذل  مدرکن و  لوبق  نم  یلو  درک  رارصا 

دوخ ضیرم  هک  ار  یلاش  دنکیم  توعد  نم  زا  مدیمهف  هک  تفگ  ار  یبلطم  دیـسوب و  ارم  تسد  اهنآ  زا  یکی  دندمآ و  نم  فرط  هب  اهنآ 
لوح حیرـض و  فارطا  رد  تیعمج  مدمآ ، مدش  دنلب  نم  دناهدش . سویأم  يو  يدوبهب  زا  اریز  منک ، زاب  دـندوب ، هتـسب  حیرـض  هب  نآ  اب  ار 

نیرئاز زا  یصخش  منک ، زاب  ار  لاش  هچراپ و  متساوخ  تسا . هدییارگ  يدرز  هب  شگنر  هدش و  توف  ضیرم  ارهاظ  مدید  دوب . دایز  ضیرم 
تلاخد نانآ  روما  رد  ارچ  هک  درک  دنهاوخ  هیالگ  امش  زا  نانآ  تسا و  همدخ  نیا  راک  اهراک ، هنوگ  نیا  نکن ، زاب  امش  اقآ  تفگ : نم  هب 
يرگید رد  زا  هرابود  متـشاد ، رادید  يهدعو  يو  اب  هک  مدوب  قیفر  نآ  رظتنم  نوچ  یلو  مدـش . جراخ  قاور  زا  متفر و  رانک  نم  دـینکیم .

مدمآ سپس  مدرک  ترایز  مدش و  مرح  لخاد  مدوخ ) ناگتشذگ  ماحرا و  زا  تباین  ناونع  هب   ) ترضح ترایز  دصق  هب  هدش و  قاور  دراو 
ناوج نآ  مدرک  لایخ  دش . دنلب  ادص  رس و  مدید  تقو  کی  دوب . هدش  دایز  رـس  يالاب  رد  تیعمج  مدش . ترایز  زامن  لوغـشم  يرانک  رد 

اهنز تسا ، هدش  دنلب  هتفای و  افـش  ناوج  نآ  مدید  مدمآ ، مدش و  دـنلب  یتقو  یلو  دـناهتخادنا . هار  هب  ادـص  رـس و  وا  ماحرا  و  هدرک ، توف 
تسد و ندیسوب  هب  هدش و  روآموجه  ناوج  تمس  هب  مدرم  هک  تشذگن  ياهظحل  دندناوخیم . یبرع  راعـشا  دندرکیم و  يداش  يهلهله 

ندرک هراپ  هب  دندمآ و  دندیود  هدش ، رهاظ  ترضح  زا  یتمارک  دندیمهف  ات  دندوب  نحص  رد  هک  مه  یتعامج  دندش . لوغـشم  يو  یناشیپ 
همدص ناوج  دنتشاد  نآ  فوخ  تیعمج  ترثک  رثا  رد  هک  زین  مرح  يهمدخ  دنربب . كربت  هحفص 479 ]  ] يارب ات  دنتخادرپ  يو  ياهسابل 
فجن هب  مدرکن و  ادـیپ  ناـیرج  زا  یلیـصفت  عـالطا  ماـحدزا ، تـلع  هـب  رگید  نآ ، زا  سپ  دـندشیم . مدرم  يهـلمح  موـجه و  عناـم  دـنیبب 

. متشگرب

نادرگزاب ار  ام  يهتفر  يوربآ 

نایب نینچ  ار  شیوخ  تادـهاشم  زا  يدروم  مق ، يهیملع  يهزوح  زا  ینادابآ ، یغلبم  هللادـبع  خیـش  جاح  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
حبص رد  یلو  میتشادن ، ترایز  دصق  دورو ، ودب  رد  هکنیا  اب  میدرک . نادابآ  هب  يرفس  هداوناخ  قافتا  هب  یـسمش  لاس 1340  رد  دناهتشاد :

مدـید ار  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  باوخ  رد  بشید  تفگ : مرـسمه  هضیرف ، ماجنا  زا  سپ  نادابآ ، هب  دورو  بش  نیلوا  يادرف 
اهلاس نوچ  میوشب . بایفرـش  ناتروضح  هب  هک  میراد  لیم  ام  اقآ ، مدرک : ضرع  ناشرـضحم  هب  نم  میدوب و  رفـسمه  ناشیا  قاـفتا  هب  هک 
تابتع رفس   » هب ار  باوخ  نیا  نم  مینارورپیم . رس  رد  ار  امش  بانج  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  نادیهـش  رورـس  ترایز  يوزرآ  هک  تسا 

رهطم نحص  رد  ام  تسا و  نابعش  بش 15  ایوگ  هک  درک  هدهاشم  دید و  باوخ  نیمه  هیبش  یباوخ  زاب  رگید  بش  مدرک . ریبعت  هدنیآ » رد 
یفرح رگید  باوخ  نیا  ریبعت  باب  رد  تشاذـگ . نایم  رد  هدـنب  اب  زین  ار  باوخ  نیا  میاهداتـسیا . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح 
یمئاق لوسرلادبع  خیش  جاح  ياقآ  هللاتیآ  ترـضح  یتسرپرـس  تمه و  هب  هک  نادابآ ، رهـش  يهیملع  يهسردم  هب  زور  نآ  يادرف  مدزن .

، مدوب هدرک  شومارف  ار  باوخ  ود  ره  هک  نم ، يورب ؟ تاـبتع  هب  يراد  لـیم  هللادـبع  دومرف : خیـش  جاـح  مدـش . دراو  دوـب ، هدـش  سیـسأت 
. متـسین اهنت  ماهدمآ و  هداوناخ  اب  نم ، متفگ : هدنب  منکیم . ضرع  ادج  ریخ ، دندومرف : ناشیا  يراذگیم !؟ مرـس  هب  رـس  اقآ  مدرک : ضرع 
رد دیتسه . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  نامهم  ماهداتسرف و  تابتع  هب  ار  امـش  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  بشید  دندومرف : ناشیا 

فطل زین  یقارع  رانید  هد  غلبم  روبع و  زاوج  نینچمه  باوخ ، رد  دومرف : مداد . تبثم  خساپ  ناشیا  هب  دش . هداد  نم  هب  ییادن  مدـید  باوخ 
يهیرق ژاراگ  فرط  هب  هدروخن  راهن  میدوب . ظعاو  هحفص 480 ]  ] یمشاه دمحم  دیس  جاح  مالسالاۀجح  نامهم  ار  راهن  زور  نآ  دندومرف .

میتفر البرک  هب  اجنآ  زا  و  نیمظاک ، هب  هرصب  زا  هرصب ، هب  واف  فرط  زا  حبـص  ناذا  زا  سپ  میدنام . هوسق  رد  ار  بش  میدرک . تکرح  هوسق 
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مرح هب  حبـص  زامن  زا  دعب  حبـص  میدرک و  هتوتیب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  ار  بش  هدـش ، البرک  دراو  نابعـش  بش 15  تـسرد  و 
تحارتسا يرادقم  رهطم  نحص  رد  هدش و  جراخ  مرح  زا  باتفآ  عولط  لوا  میدش و  فرشم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم 
دندرکیم یهارمه  ار  يو  مناخ  رفن  ود  درم و  دنچ  تشذـگیم و  شرمع  زا  لاس  دودـح 18  رد  هک  یناوج  مناخ  عقوم ، نیا  رد  میدومن .

هک ینامز  دندوب . هدنکفا  وا  نایرع  ندب  رب  یبرع  يابع  شناهارمه  دیدرگ . نحـص  دراو  دشیم ، هدـهاشم  وا  رد  يدـیدش  نونج  تلاح  و 
رگید تفر و  هلیبق  نایم  رد  ام  يوربآ  مشاهینب ، رمق  ای  تفگیم : نانز  زا  یکی  دندرب ، مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  ناویا  کیدزن  ار  وا 

مرح هب  ار  رتخد  نادرگزاب ! ام  هب  ار  ام  يهتفر  يوربآ  هد و  يرای  ار  ام  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترداـم  ناـج  هب  ار  وت  میرادـن . یتیثیح 
رهطم حیرـض  کیدزن  ار  رتخد  میدوب . هتـسب  ار  دوخ  نامـشچ  هتبلا  مینیبب ؛ کیدزن  زا  ار  نایرج  ات  میدش  مرح  دراو  مرـسمه  نم و  دـندرب .

: ینعی هنم . تدرأ  ام  ۀمطاف  نبا  یناطعأ  دق  ینیطغ ! ینیطغ ! تفگ : دز و  هجض  رتخد  نآ  هاگان  هک  دیشکن  لوط  هقیقد  جنپ  زا  شیب  دندرب .
شرـس رب  ابع  اروف  مادـخ  داد ! نم  هب  متـساوخیم  وا  زا  هچنآ  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاـف  رـسپ  مسق  ادـخ  هب  دـیناشوپب ، ارم  دـیناشوپب ، ارم 

مود يابع  دندروآ و  شیارب  ابع  هرابود  دندرک و  هراپ  هراپ  ار  وا  يابع  هرظنم  نیا  ندـید  اب  مدرم  یلو  دـندروآ ، سابل  وا  يارب  دـنتخادنا و 
ترایز زا  مدرم  مومع  هک  دـش  دـنلب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  رهطم  مرح  رد  هلان  هجـض و  نانچ  دـندرب . كربت  ناونع  هب  مدرم  زین  ار 

باب رد  ام  تشذـگ . نایرج  نیا  زا  هتفه  کی  دندیـسوبیم . ار  وا  ياپ  ياـج  نیرئاز  تشاذـگیم  مدـق  رتخد  نآ  هک  اـجک  ره  دـندنامزاب .
رمق ترـضح  تیاـنع  زا  دـعب  ار  وا  یتمالـس  و  دـییأت ، ار  وا  یلبق  نونج  ناـنآ  میدرک . لاؤس  ـالبرک  یلاـها  زا  یـضعب  زا  يو  یجازم  عضو 

وا لابقتـسا  هب  نانیـشنرداچ  هتـشگرب  دوخ  يهلیبق  هب  نتفای  افـش  زا  سپ  يو  هک : دندوزفا  و  دنداد . رارق  دیکأت  دروم  مالـسلاهیلع  مشاهینب 
. دوب نآ  دـهاش  زین  مرـسمه  هک  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  تمارک  زا  ریقح  تادـهاشم  دوب  نیا  دـندرک . ینابرق  شیارب  دـندمآ و 

هحفص 481] ]

يزاریش يدهم  ازریم  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  يافش 

داماد ق ،) هیناثلايدامج 1415 ه . یفوتم 13   ) ینیوزق مظاکدمحم  دیس  ياقآ  هللاتیآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  موحرم  راوگرزب  بیطخ 
لقن لاس 1389 ق  رد  رگید ،) ياهباتک  و  دحللا » یلا  دهملا  نم  یلع   » باتک فلؤم  و  يزاریـش ، يدهم  ازریم  موحرم  هعیـش  راوگرزب  هیقف 

دبک یتحاران  هب  التبم  شتوف  زا  لبق  لاس  تشه  دودح  نابعش 1380 ق ) یفوتم  « ) هرس سدق   » يزاریش يدهم  ازریم  هللاتیآ  موحرم  درک :
زا تکرح  تردق  دش و  نیگنس  شندب  هک  يدح  هب  دیدرگیمن ، عفد  وا  ندب  زا  اهبآ  دیشونیم  بآ  هچ  ره  ناشیا  رما ، نیا  يور  دیدرگ .

شتدایع هب  هک  ناضمر  هام  ياهبـش  زا  یکی  دش . راوشد  شیارب  مه  ندیباوخ  یتح  هکنیا  ات  تفای  تدش  روبزم  یتحاران  دیدرگ . بلـس  وا 
ترـضح مرح  هب  مدـش ، صخرم  ناـشیا  تمدـخ  زا  هکنآ  زا  سپ  دوـب . رکاـش  رباـص و  اـمئاد  یلو  مدـید ، تحاراـن  یلیخ  ار  ناـشیا  متفر 

ياهتـشگنا ددـع  زا  دـندوب  مرح  رد  هک  يدارفا  عومجم  دـیاش  دوب و  تولخ  یلیخ  مرح  مدـیدرگ . فرـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
متفرگ و، مناتسد  اب  ار  حیرض  هتسشن ، حیرـض  رانک  دندوب . يرحـس  ندروخ  لوغـشم  تقو  نآ  رد  مدرم  مامت  اریز  درکیمن ، زواجت  تسد 
رد مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  ترضح  ربق  هدش و  لصاح  یعادت  هظحل  نیا  رد  مداد . رارق  یهلا  هاگرد  عیفـش  ار  ترـضح  هناعرـضتم ،

دننام ییادص  ناهگان ، هک  متـشاد ، رارق  لسوت  لاح  رد  هنازجاع  هدوب و  لفاغ  تاهج  مامت  زا  نم  روبزم ، يهظحل  رد  دیدرگ . مسجم  مرظن 
، مدرک تکرح  اج  زا  دوبن . موهفم  ادص  تخادـنا . ممادـنا  رب  هزرل  دیـسر و  مشوگ  هب  دـچیپب  هوک  ود  نایم  رد  هک  لگنج  رد  ریـش  يادـص 

سرت تدش  زا  یلو  مدیناسر ، لزنم  هب  هلجع  اب  ار  دوخ  مدراذگ و  رارف  هب  اپ  ساره  سرت و  تدش  زا  دروخ . مشوگ  هب  مود  يادص  ابقاعتم 
، یتدم زا  دـعب  متـسناوتن . مباوخب  هک  مدرک  يراک  ره  نآ  زا  سپ  یلو  مدـناوخ ، زامن  دـش ، هتفگ  حبـص  ناذا  مدروخن . يرحـس  تشحو  و 
: هک دوب  نآ  هتشون  نومضم  دوب . نآ  رد  هتشون  رطـس  ود  هک  دنداد  متـسد  هب  کچوک  ياهمان  مدید  باوخ  ملاع  رد  درب و  مباوخ  ياهظحل 

ممادنا رب  هزرل  اددجم  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  داد . دـهاوخ  افـش  هحفـص 482 ]  ] ار وا  دـنوادخ  میدرک و  تعافـش  يدـهم  ازریم  يارب  ام ،
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هب کـلهم  ضرم  نآ  زا  ار  يو  دـنوادخ  درک . هیرگ  مداد . ار  وا  يافـش  تراـشب  متفر و  يدـهم  ازریم  موـحرم  تمدـخ  دـیدرگ . یلوتـسم 
[ . 327 . ] تشادن تهج  نیا  زا  یتحاران  هنوگ  چیه  رگید  درک و  رمع  هعقاو  نیا  زا  دعب  لاس  کی  وا  داد و  افش  يدمحم  يوراد  يهطساو 

دش لصاح  میارب  یشمارآ  لضفلاابا  ای  نتفگ  اب 

هراشا

دودح دـندرک : لقن  تسا ، فورعم  کین  نخـس  مان و  هب  دراد و  ییازـسب  ترهـش  تقادـص  ییوگتـسار و  رد  لیماف  مامت  رد  هک  ياهیولع 
اب رادید  تهج  تشذگیم . ممحر  رد  لفط  رمع  زا  هام  ابیرقت 6  متشاد و  لمح  عضو  مدنزرف  نیلوا  يارب  دوب . يرجه  یسمش  لاس 1349 

مناخ دـندوب . هدـنک  یلادوگ  دوب  لومعم  ناـمز  نآ  هک  راـبنا  بآ  ناونع  هب  لزنم ، طاـیح  طـسو  رد  متفر . وا  لزنم  هب  ناـگیاسمه  زا  یکی 
ابیرقت هک  روبزم  لادوگ  لخاد  دیزغل و  میاپ  هعفدکی  هک  منک ، روبع  وا  لابند  هب  متـساوخ  مه  نم  دـش ، در  لادوگ  نآ  رانک  زا  هناخبحاص 

یـشمارآ كرابم ، مسا  نیا  نتفگ  اب  لضفلاابا !» ای   » مدز ادـص  لاح  نامه  رد  اذـل  دوب ، یکاـنرطخ  قاـفتا  مداـتفا . تشاد  قمع  رتم  ای 3   2
هن مدوخ و  هن  مدوب ؛ هدیدن  مه  ياهمدص  هللادمحلا  دمآ و  میارب  یلاحـشوخ  تلاح  یتحاران  ضوع  تفر و  نیب  زا  مسرت  دش . لصاح  میارب 

لادوـگ رـس  هـب  ار  دوـخ  هدـش و  تحاراـن  نارگن و  ادـیدش  نارگید  لزنم و  بحاـص  نز  تـفرگ . ماهدـنخ  یلاحـشوخ  تدـش  زا  ماهـچب .
لضفلاوبا مشاهینب  رمق  هک  دش  لصاح  نیقی  میارب  لاوحا ، عاضوا و  نئارق و  زا  دماین . شیپ  میارب  یتحاران  هنوگ  چیه  نم  یلو  دندناسر ،

! تنعل تامارک  نیرکنم  رب  تسا . هدرک  ظفح  ار  مدنزرف  ارم و  مالسلاهیلع  سابعلا 

لجخ رخآ  متشگ 

هتخیمآ وت  نیریـش  قشع  ار  يراداـفو  سرد  نم ، هب  داد  مرداـم  مریگ  شتآ  وـت  زوسناـج  هصغ  زا  مد  ره  مریمیم  تبل  غاد  زا  مبآ و  بل  رب 
مدنک ات  ودع ، درک  اهیعس  هحفص 483 ]  ] مریش نوچ  نانز ، تشگ  تمرح ، ساپ  هب  هگ  اقس  یهاگ  مرادملع و  رادرـس و  هاگ  مریـش  اب  دش 
مریس ایند  يهفیج  نیزا  نم  يریـش  وچ  هک  دید  نمـشد  نم ، يهدولآ  بضغ  هاگن  رد  مریخـست ؟ دنک  هک  دناوت  هک  تدوجو ، اب  ادج  وت  زا 
رگد وت  نازخ  زا  تسا  رمع  راهب  یناوج و  روش  ارم  رگ  مرییغت  دـهدن  اهمغ  شتآ  نیا  رگید  بان  رز  نوچ  ارم  تسا  هدرک  وت  قشع  يهتوب 

؟ دیسرن رخآ  متبون  دش و  هتشک  تربکا  مریثأتیب  شـشوک  زا  لجخ  رخآ  متـشگ  تباریـس  منک  هک  مدومن  رایـسب  یعـس  مریپ  ارهز  لگ  يا 
همقلع مدـش  رومأم  هک  ات  مریگاپ  دوش  وت  عاطم  نامرف  کیل  زیخرب ! اج  زا  دـنز : مبیهن  هاگ  متریغ  مریخأت  دوب  هک  سب  زا  دـش  گنت  ماهنیس 
يهبعک البرک  مریگملاع  تلود  اـطع  درک  وت ، قشع  ارم  زارفارـس  درک  وت  مچرپ  يهیاـس  مریـشمش  بل  دـش ز  ناـیب  رهق ، تیآ  منک  حـتف  ار 

نآ زا  داد  نم ، مشچ  دشن  وت  بیـصن  هک  یبآ  هب  دروخ  نم ، تسد  مریـصقت  ات  ود  قاشع ، يهلبق  نیرد  دش  مارحا  ردـنا  نم ، تسا و  قشع 
رب مدناشف  وت  ياپ  هب  تسد  تهج ، ناز  مریدقت  نم و  جح  دوش  لیمکت  هک  ات  ینابرق  مهد  تسد ، نیا  هدید و  نیا  دیاب  مریوصت  ناور  بآ 
لاح دش  لصو  مریگ  تدوجو  ز  تدابع ، ماهلا  هک  يا  نم  تماق » دق   » ینعم وت ، تماق  دق و  يا  مریت  هار  هب  مشچ  ادف ، هدید  منک  ات  كاخ 

هنـشت نآز  هدز  تلاجخ  هک  دـیربن  رغـصا  يهمیخ  يوس  هب  ار  مدـسج  مریبکت  نیا  نم و ، زامن  تسا  عوکریب  دوجـس  هب  يدومع  ز  ممایق ،
مریرقت نم و  رعش  ناسح )  ) تسه اسران  داجس  ماما  لضفلاوبا ، حدم  دنک  ات  مریشیب  بل 

ماهتساوخن صقان  دنزرف  امش  زا  نم 
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لاسرا مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  رتفد  هب  هک  یتشاددای  رد  يدزی  یـسردم  یلع  دیـس  جاح  ياـقآ  ردـقلالیلج  ظـعاو  باطتـسم  باـنج 
رمق ترـضح  شراوگرزب ، ردارب  ادهـشلادیس و  ترـضح  ترایز  هب  قفوم  هک  دوب  یـسمش  لاس 1342  دـناهدومن : موقرم  نینچ  دناهتـشاد ،
کی متفگ : ترضح  نآ  مرح  مادخ  زا  یکی  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ترایز  زا  سپ  يزور  مدش . مالسلاهیلع ، مشاهینب 
دراو هراوس  هک  مدید  ار  برع  خویش  زا  یکی  يزور  هحفص 484 ] : ] تفگ مداخ  نک . فیرعت  میارب  ياهدید  دوخ  مشچ  هب  هک  ار  تمارک 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  ربق  فرط  هب  ار  هچب  نآ  دیـسر ، ترـضح  ناویا  هب  یتقو  تشاد ، لـغب  رد  ار  ياهچب  هک  يو  دـش . نحص 
تسا لیلع  اپ  زا  مدید  داتفا ، هچب  هب  مهاگن  نم  ماهتساوخن ! امش  زا  صقان  يهچب  نم  درک : ضرع  اقآ  هب  باطخ  هدرک و  باترپ  مالسلاهیلع 

ترضح هب  لسوتم  متشادن . دنزرف  نم  تفگ : تسا !؟ هدوب  هچ  هیضق  مدیـسرپ  ردپ  نآ  زا  تشگرب ! ردپ  فرط  هب  ملاس  یتدم  زا  سپ  یلو 
تمحرم ام  هب  ار  رـسپ  نیا  ادخ  هجیتن ، رد  دیامرف . تیانع  ام  هب  يدنزرف  ادـخ  هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  ات  مدـش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
هرخـآلاب هکنیا  اـت  مربـن . یپ  يو  وضع  صقن  هب  نم  اـت  تشادیم  ناـهنپ  نم  زا  ار  نآ  مرـسمه  دوب و  هدـمآ  اـیند  هب  لولعم  رـسپ  یلو  درک .

تـسا هدوب  وحن  نیمه  هب  دلوت  زور  زا  تفگ : مرـسمه  مدیـسرپ . ار  نآ  تلع  تسا . لولعم  مدـیمهف  داتفا و  مدـنزرف  ياپ  هب  ممـشچ  يزور 
مرح هب  هتفرگ و  مرـسمه  زا  ار  هچب  مه  نم  دش . شاف  زار  نیا  زورما  ات  متـشادیم ، ناهنپ  امـش  زا  مدرکیم  قادـنق  ار  وا  هک  یتقو  نم  یلو 

و مرح ، فرط  هب  مدرک  ترپ  ار  وا  متساوخن و  صقان  دنزرف  امش  زا  نم  ناج ، اقآ  مدرک : ضرع  مدروآ و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  رهطم 
. داد افش  ار  مرسپ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هک  دیدید  امش  نونکا 

مشاهینب رمق  تیافکاب  تسد  هب  يدزی  داوج  دیس  يافش 

فلؤم يارب  یتشادداـی  یط  1373 ش   / 2 خیرات 27 /  رد  مق  مئاق  رهـش  نکاس  یناهفـصا  يدـمتعم  یلع  خیـش  ياقآ  مالـسالاۀقث  بانج 
تـسا يدرمریپ  يدزی  یناقهد  داوج  دیـس  اقآ  میوگب  دـیاب  الوا ، تسا : هداد  حیـضوت  ریز  حرـش  هب  ار  يدزی  داوج  دیـس  اقآ  يافـش  نایرج 

نامز نآ  زا  دنکیم و  یبلق  يهتکس  هتشون ، نیا  ریرحت  خیرات  زا  شیپ  لاس  ناشیا 10  درذگیم . ناشرمع  زا  لاس  دودح 90  رد  هک  رمعم 
هوالع لاس 1371  رخاوا  رد  دناهتـشاد . انمـض  مه  سفن  یگنت  دوشیم و  یبلق  يهلمح  راچد  راب  دنچ  هتفه  رد  طسوتم  روط  هب  اهتدـم  ات 

نیا اهرتکد  رظن  هریغ ، يرادربسکع و  رتکد و  هب  هعجارم  زا  سپ  دنتـشگ . التبم  زین  تاتـسرپ ) « ) لوبلا سبح   » ضرم هب  قوف ، ياهیرامیب  رب 
هب هک  دش  ثعاب  درد  نیا  دندادن و  ناشیا  هب  ییوراد  هنوگ  چیه  اهنآ  دریگ . رارق  یحارج  لمع  نامرد و  تحت  دیاب  امتح  يو  هک  دوشیم 

، دادیمن یحارج  لمع  يهزاجا  وا  هب  مه  بلق  رتکد  فرط  نآ  زا  دوب ، هداتفا  رتسب  رد  هام  کی  هحفص 485 ]  ] بیرق دننک و  لصو  دنس  وا 
، دوب هدرک  هفالک  ارم  اـهدرد  سب  زا  دـیوگیم : داوج  دیـس  دوخ  دراد . ربرد  ار  گرم  رطخ  شیارب  روبزم  لـمع  هک  دوب  نیا  شرظن  نوچ 
دندروآ و فیرشت  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مدید  باوخ ، رد  دوب . مه  ناضمر  كرابم  هام  مدرک . ادیپ  مدج  هب  لسوت  یبش 

ورب شاـب ، هتـشادن  راـک  دـندومرف : میوشب !؟ ار  مدوخ  مناوتیم  روطچ  دنـس  عـضو  نیا  اـب  مدرک  ضرع  يوـشب ! ار  تدوـخ  ورب  دـندومرف :
وا متفگ . ناشیا  هب  ار  هیضق  دمآ . يدهم  دیس  مدنزرف  مدینش . ار  حبص  ناذا  يادص  مدش و  رادیب  باوخ  زا  تقو  نآ  رد  يوشب ! ار  تدوخ 
نآ زا  يرثا  چیه  دش و  فرطرب  الماک  تاتسرپ  یتحاران  هیـضق ، نیا  یپ  رد  مداد . وشتـسش  ار  دوخ  متفر و  مامح  هب  نم  درک و  زاب  ار  دنس 
هب داوج  دیس  نتفای  افش  ناتساد  دوب  نیا  دناهداد ! تیافش  تفگ : هنیاعم ، زا  دعب  مدرک . هعجارم  صـصختم  رتکد  هب  نآ  زا  سپ  دنامن . یقاب 
رد هام  کی  روبزم  دیـس  هک  دـندهاش  ناشیا  ناگیاسمه  نینمؤم و  زا  يدایز  يهدـع  مالـسلاهیلع . مشاهینب  رمق  ترـضح  فطل  تیاـنع و 

. تفای افش  وا  یلو  تساخ ، دهاوخرب  رتسب  زا  ملاس  يو  هک  درکیمن  نامگ  سک  چیه  دوب و  هداتفا  رتسب 

میتسه وت  مرحم  ام  وگب ، ار  تیتحاران 
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، ناشراوگرزب رهاوخ  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  زا  رگید  یتمارک  شرگید ، يهمان  رد  رکذـلا ، قوف  يدـمتعم  ياقآ  بانج 
انـشآ مه  اب  اهتدـم  هک  مناتـسود ، زا  یکی  دوب . یـسمش  لاس 1371  بجر  هاـم  دناهتـشاد : موقرم  نینچنیا  مالـسلااهیلع ، بنیز  ترـضح 

، تشاد یتحاراـن  ضرم و  نیدـنچ  اـم  رود  ياـهلیماف  زا  یکی  تفگ : نم  هب  يزور  متفریم ، ناـشیا  لزنم  هب  هضور  يارب  هدـنب  میتـسه و 
ار ياهچراپ  تسا . هدش  وا  زا  يراتفرگ  عفر  مالـسلاهیلع  بنیز  ترـضح  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوت  رثا  رد  کنیا 

يوب مدیسوب و  نم  داد . ناشن  نم  هب  ار  هچراپ  نآ  و  تسا ، هدروآ  ام  يهداوناخ  يارب  ار  هچراپ  نآ  زا  یمک  رادقم  وا  دناهداد و  يو  هب  مه 
. مونشب وا  دوخ  زا  ار  شنتفرگ  افش  نایرج  هحفص 486 ]  ] ات متفرگ  وا  زا  ار  هتفای  افـش  درف  سردآ  نآ  زا  سپ  مدرک . مامـشتسا  نآ  زا  رطع 

نز نآ  لزنم  هب  دوب ، یمناخ  هارمه  مه  وا  هک  نایرامعم  هللادبع  اقآ  مان  هب  ناتسود ، زا  یکی  قافتا  هب  مرـسمه  اب  اذل  دوب ، نز  ضیرم  نوچ 
مناخ نآ  هک  نآ  زا  سپ  تشاد . رارق  هیتس  يهسردم  بنج  ریم ، نادیم  نادرم ، راهچ  نابایخ  مق ، رهـش  رد  نز  نآ  يهناخ  میتفر . هتفای  افش 
مناخ دینک . نایب  نامیارب  ار  نآ  امش  دوخ  تسا  بوخ  هچ  میاهدینش ، امش  يهرابرد  ار  یناتساد  نینچ  ام  متفگ ،: نم  میدید ، شلزنم  رد  ار 

؛ مدرک هعجارم  نارهت  مق و  رد  مه  يدایز  ياـهرتکد  هب  مدوب و  هدـش  ـالتبم  بلق  یتحاراـن  هب  نم  درک : زاـغآ  نینچ  ار  دوخ  ناتـساد  حرش 
يرادن ياهراچ  تفگ : جلاعم  رتکد  دشیمن . زاب  رگید  دش و  هرگ  متـشم  هک  ياهنوگ  هب  تفرگ  درد  مه  متـسد  لبق  هام  دنچ  دـشن . جالع 

، گنج نامز  ياهنارابمب  رد  هک  متشاد  ياهچب  الثم  متشاد : مه  رگید  یتحاران  دنچ  انمض  دریگ . رارق  یحارج  لمع  دروم  تسد  هکنیا  زج 
جرخ میتشاد  هچ  ره  هصـالخ  دـننک و  جـالع  دنتـسناوتن  مه  اـهرتکد  هک  يوحن  هب  دوب ، يروک  هب  کـیدزن  دوب و  هدـید  بیـسآ  شمـشچ 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رکذ  مدیدن . لسوت  زج  ياهراچ  تسکـش و  ملد  اهراشف ، نیا  رثا  رد  میتفرگن . هجیتن  چیه  میدرک و 
هتفرگ دای  هضور  تاسلج  رد  نم  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  رکذ   ) متـسیرگیم متفگیم و  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  رکذ  زین  و 

ود هکنیا  ات  يدمتعم .) تسا - ؟ هدوب  هچ  مسرپب  وا  زا  هک  تفر  مدای  هنافسأتم  متسنادیمن و  ار  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  رکذ  یلو  مدوب 
هک مه  مدنزرف  متـسیرگیم . باتفآ  بورغ  ات  حبـص  زا  دوب و  هدش  راوگرزب  ود  نیا  هب  لسوت  همه -  مراک -  تدم  نیا  رد  تشذگ . هتفه 
ملد مدینـش ، هک  ار  فرح  نیا  ریگب . مه  ارم  يافـش  ردام  تفگ  نم  هب  دـید  ارم  لسوت  هیرگ و  عضو  هک  زور  کی  تشاد ، مشچ  یتحاراـن 

باوخ ملاع  رد  درب . مباوخ  تشذگ ، بش  زا  یتعاس  دنچ  مداتفا . هیرگ  هب  اذـل  دـنزیم ، ار  یفرح  نینچ  نس  نیا  رد  هچب  هک  تفرگ  شتآ 
امـش لزنم  هب  میهاوخیم  ام  دـندومرف : دـنبرع . نز  کی  برع و  درم  کی  مدـید  مدرک ، زاب  ار  برد  دـننزیم . ار  اـم  يهناـخ  برد  مدـید 

: متفگ هرخألاب  دـنیایب !؟ ام  لزنم  هب  دـنهاوخیم  هک  دنـشابیم  یـسک  هچ  اـهنیا  میرادـن ، ییانـشآ  اـهبرع  اـب  هک  اـم  متفگ : دوخ  اـب  مییاـیب .
هچ هحفـص 487 ] : ] دومرف هدرک و  نم  هب  ور  مناخ  نآ  سپـس  دنتـسشن . دـینیبیم -  هک  قاـطا -  نیمه  رد  دـندروآ و  فیرـشت  دـییامرفب .

. میتسه وت  مرحم  ام  وگب ، ارچ  دـندومرف : دـیوگب . سک  همه  هب  ار  شلد  درد  دـناوتیمن  ناسنا  مناـخ ، يا  مدرک : ضرع  يراد !؟ یتحاراـن 
یتقو هچ ... هچ و  و  هدش ؛ لیلع  متسد  مراد ؛ یبلق  یتحاران  هدش ؛ انیبان  ماهچب  متفگ : مدومن و  دوخ  ياهیراتفرگ  حیرشت  هب  عورـش  نم  سپ 

دنتسه و مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يو  هک  متفایرد  دنراد و  دنلب  یتماق  برع ، درم  نآ  هک  مدش  هجوتم  دنورب ، دنتـساوخ  هک 
زا هدرک و  زاب  مشچ  نآ  نامه  دندرب ، فیرشت  راوگرزب  ود  نآ  هک  یتقو  دنشابیم . مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  یبیب  مه  نز  نآ 
هک دیـشکن  لوط  رتشیب  هظحل  کی  یلو  تسا  هدش  نشور  یباتهم  هک  مدرک  لایخ  تسخن  تسا . نشور  قاطا  مدید  مدـش و  رادـیب  باوخ 

هچراپ هعطق  کی  مدید  مدمآ ، مدوخ  هب  یتقو  لاح  ره  هب  تسا . هدوبن  یباتهم  زا  قاطا  ییانـشور  مدـیمهف  اذـل  دـش ؛ شوماخ  قاطا  مدـید 
دش و فرطرب  الماک  نم  یبلق  ضرم  نآ  زا  سپ  مرادن . یتحاران  هنوگ  چیه  هدش و  زاب  دوب  هدش  هتسب  هک  یتسد  نآ  تسه و  متـسد  يور 

مناخ اجنیا ، رد  دـش . هدروآرب  یگمه  متـشاد  هک  مه  يرگید  ياهتجاح  تفای و  لـماک  يدوبهب  دوشب  اـنیبان  دوب  کـیدزن  هک  زین  مدـنزرف 
ياهشیـش رد  هک  ار  هچراپ  نآ  بآ  زا  يرادقم  ام  تشاذـگ و  ام  لباقم  دروآ و  دوب ، هتخادـنا  بآ  رد  هک  ار  هچراپ  نآ  زا  یتمـسق  روبزم ،

يوب نیا  هن ، هک  دروخ  مسق  ياهدز !؟ بآ  نیا  هب  رطع  مناـخ ، متفگ : وا  هب  هک  دادیم  بـالگ  رطع و  يوب  ناـنچنآ  میدیـشون . تشاد  رارق 
لاس ود  هک  نونکامه  داد و  نایرامعم ، هللادبع  ياقآ  مقیفر ، بناج و  نیا  هب  ار  هچراپ  نآ  زا  يرادقم  زین  تسا ! هچراپ  نیا  دوخ  زا  بالگ 
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نیا همتاخ  رد  تسا . یقاب  نآ  رد  ماهدرک  مامشتسا  هدنب  بآ ، نآ  زا  هچراپ و  نآ  زا  هک  یـشوخ  يوب  نامه  زونه  درذگیم ، هیـضق  نآ  زا 
هبترم هس  هداد ، خر  هیضق  نیا  هک  الاح  ات  شیپ  هتفه  ود  زا  تفگیم : ام  هارمه  ياهنز  هب  هتـسهآ  مدینـش  هک  مراذگن  هتفگان  مه  ار  هلمج 

. تسا هتفرن  شرطع  يوب  ماهتسش  ار  مندب 

مدنام هدنز  اقآ  فطل  هب  نم  اما  دش ، هتشک  هدننار 

يارب راوسهـش  زا  مدوب . يراب  نیـشام  يهدننار  درگاش  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دـندرک : لقن  یئاضر  دیـس  اضر  دیـس  ياقآ  بانج 
راسچگ يالاب  نارهت  فرط  هب  لنوت  زا  ندش  جراخ  زا  سپ  ناودـنک  يهداج  رد  میدرک . تکرح  میدز و  لاقترپ  راب  نارهت  هحفص 488 ] ]

نم مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ای  مدرک : ضرع  ندیتلغ ، راب  هس  ود  زا  سپ  درک . طوقـس  هرد  فرط  هب  هدش و  فرحنم  هداج  زا  نیـشام 
خر بش  تعاس 10  رد  قافتا  نیا  مدـیمهفن . يزیچ  رگید  و  سرب ! مداد  هب  منکیم ، تمدـخ  امـش  ردارب  يهناخ  برد  یگلاـس  هدزناـپ  زا 

: تفگ رتکد  دندناسر . جرک  ناتسرامیب  هب  ارم  ماهداتفا . اهفرب  يور  مه  نم  هدز و  باتفآ  مدید  مدمآ . شوه  هب  تعاس 8  حبص  ادرف  داد .
رمق اـقآ  تبحم  فطل و  هب  هدـنب  دوب ، هتـسویپ  یهلا  تمحر  هب  هتفر و  نیب  زا  نیـشام  يهدـننار  هکنیا ، اـب  دوشیمن ! هدـید  هریغ  مخز و  رثا 

. مدوب هدنام  ملاس  هدنز و  مالسلاهیلع  مشاهینب 

تفای افش  ناوج  نآ  ياهمشچ 

لآ  » مان هب  هک  دراد  دوجو  قارع  رد  ياهریـشع  دـندرک : لقن  یجیریوط  مساج  دیـس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  بانج  اـناوت ، بیطخ 
. تسا هدوب  رهظ  دودـح  رد  مرگ و  اوه  تسا . هدـنارچیم  ار  واگ  دـنچ  هناخدور  رانک  رد  اهنآ  زا  يرتخد  زور  کی  تسا . فورعم  راـسی »

لخاد هریغ  نهاریپ و  اب  دراذگیم و  يرانک  ار  یبرع ) رداچ   ) شاهیابع رتخد  تسا ، هدشیمن  در  اجنآ  زا  یسک  هدوب و  تولخ  ریسم  نوچ 
در ناوج  ات  دـنکیم  ناهنپ  یتخرد  تشپ  ار  شدوخ  رتخد  دـنکیم . روبع  اـجنآ  زا  یناوج  هک  دوشیم  هجوتم  هعفدـکی  یلو  دوریم . بآ 

ردـپ و يارب  ار  ارجاـم  هتفر و  لزنم  هب  تسین ، شاهیاـبع  دـنیبیم  دـیآیم ، نوریب  بآ  زا  هک  یناـمز  دزادرپیم . ینت  بآ  هب  سپـس  دوش و 
. درکن روبع  یلاوح  نآ  زا  یـسک  وا  زا  ریغ  هب  نوچ  دشاب ، هتـشادرب  ناوج  نآ  ار  هیابع  دراد  لامتحا  دیوگیم : دـنکیم و  فیرعت  شردام 

مه رتخد  ردام  دندرک و  غالبا  وا  هب  ار  هیضق  هتفر ، ناوج  غارس  هب  رتخد  ردام  ردپ و  دشاب . هتشادرب  ار  هیابع  ینمـشد  يور  زا  تسا  نکمم 
. دیامن ناسحا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هار  رد  دنک و  ینابرق  ار  يواگ  دش ، تباث  شرتخد  تحاس  یکاپ  رگا  هک  درک  رذن 

مه مدرم  دش و  انیبان  مشچ  ود  هحفص 489 ]  ] زا مسق  درجم  هب  مرادن . ربخ  نم  هک  دروخ  مسق  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  رد  ناوج 
ترـضح هک  تسا  ادیپ  نیاربانب ، دوب . وا  اب  قح  ارهاظ  و  مرادن » يربخ  هیابع  زا  نم  : » دوب هتفگ  ناوج  دندز . يدایز  کتک  ار  وا  دـنتخیر و 

رن واگ  مکـش  زا  هیابع  دـیرب و  رـس  ار  واگ  درک و  رذـن  يادا  رتخد  ردام  يراب ، دراد . يراک  نایرج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا 
مشاهینب رمق  زا  زراب  یتمارک  هنوگ ، نیدب  تفایزاب و  ار  دوخ  ییانیب  زین  ناوج  نآ  ياهمشچ  یلطعم  نودب  هلصافالب و  سپس  دمآ . نوریب 

[ . 328 . ] دیدرگ رهاظ  مالسلاهیلع 

مدرپس امش  هب  ار  ماهچب  سابعلا  لضفلاابا  ای 

نادرگاش زا  هک   ) رگید دـنمدوس  ياـهباتک  ۀعیـشلا و  هقف  باـتک  بحاـص  یلاـخلخ  يوسوم  يدـهمدمحم  دیـس  هللاتیآ  : دـیوگ هدـنراگن 
يهیردص دجـسم  تعامج  ماما  و  دـشابیم ،) [ 329  ] هرـس سدق  یئوخ  مساقلاوبا  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  ترـضح  يهتـسجرب 
نـسحلا نب  ۀـجح  ترـضح  دـلوت  يارب  بش  هس  نابعـش  يهمین  رد  هلاـس  ره  ناـشیا  يربهر  هب  هک  نارهت  ماـسر  ناـبایخ  ناـسارخ ، نادـیم 
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دیـس جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  ناـبیرغ  ماـش  بش  رد  ناـشیا  دـنریگیم . یلـصفم  نشج  فیرـشلا » هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع   » يرکـسعلا
رـس يالاب  دجـسم  رد  یناثلايدامج 1414 ق  قباطم 27  رذآ 1372  هبنـشکی 21  بش  ربارب  هرـس  سدـق  یناگیاپلگ  يوسوم  اضردـمحم 

هب هک  متـشاد  یگرزبردام  هدـنب  دـندومرف : لقن  نینچ  یتیاکح  مالـسلااهیلع  هموصعم  يهمطاف  ترـضح  مالـسلامهیلع  تیبلـها  يهمیرک 
. دنشاب رواجم  اج  نآ  رد  ات  دندش  تایلاع  تابتع  مزاع  شرتخد  ود  هارمه  هب  ناشیا  تشذگیم . شرمع  زا  لاس  بیرق 100  تلحر  ماگنه 
دتفایم و شردام  تسد  زا  ياهقادنق  انثا  نیمه  رد  دننکیم . تراغ  ار  ناشناوراک  اهدزد  دنسریم  هک  دابآدسا  هب  دننکیم ، تکرح  یتقو 
هک یتدم  زا  دعب  مدرپس ! امـش  هب  ار  ماهچب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ای  دـنزیم : ادـص  ردام  هعفد  کی  دـنکیم . طوقـس  هرد  فرط  هب 
زا دراد و  رارق  یگنس  رس  يالاب  هحفص 490 ]  ] ملاس حیحـص و  هچب  دننیبیم  دنوریم ، هرد  رعق  هب  هتفای و  تاجن  اهدزد  تسد  زا  تیعمج 

! تسا هدیسرن  وا  هب  یبیسآ  هنوگ  چیه  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تایانع 

دش رهاظ  اضف  رد  تسد  ود  ناهگان 

لاس هام  نیدرورف  رد  . 1 دندرک : لقن  لیذ  بیترت  هب  تمارک  هس  يا  هموقرم  یط  روپيدهم  ربکایلع  خیش  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالاۀجح 
لضفلاوبا ترضح  دجـسم  مان  هب  یهوکـشاب  رایـسب  دجـسم  اب  سابعردنب  ریـسم  رد  مدوب . سابعردنب  مزاع  ماحرا  يهلـص  يارب  1373 ش 

هتخاس دجسم  فارطا  رد  ار  ياهعفنملاماع  ياهنامتخاس  ینامرد و  زکارم  دوب . یناوارف  رایسب  قفارم  ياراد  هک  مدش  فداصم  مالـسلاهیلع 
ود رد  هک  زین  نیزنب  پمپ  لحم  ود  یتح  دوب ؛ هدـش  نیزم  رایـسب  ياهیـشاک  اب  هعبات  ياـهنامتخاس  دجـسم و  و  دـندوب ، هدرک  نآ  فقو  و 

و دجـسم ، ریگمـشچ  تیباذج  تمظع ، دوب . هدش  نییزت  دجـسم  ياهیراکیـشاک  نامه  اب  تشاد ، رارق  دجـسم  ترواجم  رد  هداج و  فرط 
دجسم نآ  سیسأت  تلع  دروم  رد  نارفاسم  زا  هک  دش  بجوم  دوب ، هدیدرگ  داینب  اجنآ  رد  دجسم  هک  یتوهرب  نابایب  اب  نآ  یگنهامه  مدع 
یلیرت ناگدننار  زا  یکی  يزور  هکنیا : نآ  دراد و  یبلاج  ناتساد  دجـسم  نیا  هک  دنتفگ  موش . ایوج  نابایب  طسو  رد  تامـضنم  همه  نآ  اب 
هلـصاف نیمز  زا  الماک  یلیرت  فرط  کی  هک  یلاح  رد  دوشیم و  جراـخ  هداـج  زا  نیـشام  دربیم . شباوخ  هدرکیم  روبع  هطقن  نیا  زا  هک 

ای دنزیم : دایرف  هبترم  کی  و  دنیبیم ، گرم  ماک  رد  ار  دوخ  دوشیم و  رادیب  باوخ  زا  هدـننار  دریگیم . رارق  یبیـشارس  رد  هدوب ، هتفرگ 
بجعت لامک  اب  سپـس  داد . له  هداج  فرط  هب  ار  یلیرت  دـش و  رهاظ  اضف  رد  تسد  ود  هک  دـنکیم  هدـهاشم  هظحل  نامه  رد  لـضفلاابا !
هدـننار لرتـنک  تحت  تشگزاـب و  هداـج  هب  يزیمآزاـجعا  تروـص  هب  نیـشام  تفرگ و  رارق  نیمز  يور  رب  یلیرت  ياـهخرچ  هـک  دـنیبیم 

، دوریم دوخ  نطو  هب  هاگنآ  دراذگیم . تمالع  ار  هطقن  نآ  دوشیم و  هدایپ  نیـشام  زا  هرهاب  تمارک  نیا  نید  اب  یلیرت  يهدننار  دمآرد .
، تمارک نیا  ربخ  شخپ  اب  دـنکیم . مادـقا  هعبات  ياـهنامتخاس  دجـسم و  نیا  سیـسأت  هب  دـشورفیم و  ار  دوخ  لوقنمریغ  لوقنم و  لاوما 

ترـضح گرزب  عمتجم  نیا  دـینیبیم ، هکناـنچ  اـت ، دـننکیم  هحفــص 491 ]  ] کـمک نآ  ناـمتخاس  هـب  زین  ریخ  دارفا  ناگدــننار و  رگید 
. دوشیم هتخاس  نابایب  طسو  رد  يدنموربآ  رایسب  تروص  هب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا 

تفای دیهاوخ  لماک  يافش  یگمه  دینک ، ربص  هظحل  دنچ 

روظنم هب  تابتع ، رد  شتماقا  مایا  رد  يدنبرد ، موحرم  درک : لقن  ربنم  رس  رب  قثوم ، دارفا  زا  لقن  هب  زیربت ، ظاعو  زا  یکی  ار  ریز  ناتساد  . 2
تعجارم زا  شیپ  دیدرگ . تابتع  مزاع  ناجیابرذآ  قیرط  زا  تعجارم  ماگنه  هب  دمآ و  ناریا  هب  مالـسلاهیلع  ججحلانماث  ترـضح  ترایز 

داشرا غیلبت و  طاسب  زیربت  عماج  دجـسم  رد  هدرک و  تماـقا  رهـش  نآ  رد  زور  هد  تدـم  هب  زیربت  نیدـتم  مدرم  ياـضاقت  هب  اـنب  تاـبتع ، هب 
نیدتم مدرم  زا  نآ ، رد  دوجوم  دجاسم  هیبلاط و  يهسردم  ياضف  يهمه  هک  هدوب  يوق  يردق  هب  ناشیا  ربنم  يهبذاج  دـنیوگیم : درتسگ .

يور دندرکیم و  شغ  ناشیا  يهضور  يانثا  رد  ینیسح  ناقـشاع  زا  یعمج  زور  ره  و  تشگیم ، رپ  نادیهـش  رالاس  يهتخوسلد  قشاع  و 
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لسوت مالـسلاهیلع  مشاهینب  رینم  رمق  هب  یـسلجم  ره  رخآ  زور  هک  تسا  موسرم  ناجیابرذآ  رد  دندشیم . هدرب  نوریب  دجـسم  زا  اهتسد 
سک ره  مناوخیم ؛ ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يهضور  ادرف ، درک : مـالعا  سلجم  مهن  زور  زین  يدـنبرد  موحرم  اذـل  دـنیوجیم .

رد دعب  زور  تفرگ . میهاوخ  مالسلاهیلع  مشاهینب  رینم  رمق  زا  ار  ناشهمه  يافش  هللا  ءاش  نا  هک  اجنیا ، دروایب  دراد  جالعلابعص  یـضیرم 
دوب و رامـشیب  دـندمآ  سلجم  هب  دوخ  ياـپ  اـب  هک  یناراـمیب  دادـعت  دـندروآ : ناـشیا  سلجم  هب  دوب ، هضیرم  ضیرم و  هچ  ره  زیربت  رهش 

يدنبرد موحرم  هک  یماگنه  دیـسریم . رفن  تفه  تسیب و  هب  دندوب  هدروآ  سلجم  هب  رگید  لیاسو  اب  ای  تخت و  يور  هک  یناسک  دادـعت 
سلجم نیا  زا  لماک  يافـش  اب  یگمه  دینک ، ربص  هظحل  دنچ  دومرف : نانآ  هب  درک و  يدقفت  اهنآ  زا  تفر و  نارامیب  دزن  دش  دجـسم  دراو 

هب نم  نم ، يالوم  يا  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رینم  رمق  هب  باطخ  تفگ ، رارق  ربنم  زارف  رب  هک  زین  ینامز  تفر . دـیهاوخ  نوریب 
زا دنوریم ؛ نوریب  ملاس  نت  اب  سلجم  نیا  زا  ناشنارامیب  هحفص 492 ]  ] يهمه زورما  هک  ماهداد  هدعو  رهش  نیا  یلاها  هب  امش  رکون  ناونع 

يهجیتن رد  هک  دناوخ  یلاحاب  رایسب  يهضور  هاگنآ  دینک . رابتعایب  مدرم ، همه  نیا  نایم  رد  ار  دوخ  رکون  هک  تسا  رود  رایسب  امـش  مرک 
ناـیاپ هب  سلجم  هک  یماـگنه  دـندش . هدرب  نوریب  هب  مدرم  تسد  يور  هدرک و  شغ  یعمج  دـندرک و  هیرگ  یباـتیب  اـب  مدرم  يهمه  نآ 

لـضفلاوبا ترـضح  تاـکرب  زا  یکی  نیا  و  دـنتفر ! دوخ  لزنم  هب  لـماک  يافـش  ملاـس و  نت  اـب  دوـخ ، ياـپ  اـب  رفن  نآ 27  يهمه  دیـسر ،
[ . 330 . ] دننک ادیپ  افش  هللا  یلا  جئاوحلاباب  نآ  هب  لسوت  اب  جالعلابعص  ضیرم  رفن  اههد  سلجم  کی  رد  هک  تسا  مالسلاهیلع 

دوشیم بوخ  دنک  لمع  شرذن  هب  رگا 

هراشا

: دومرفیم يرمق ) يرجه  لاس 1414  ناـضمر  یفوتم 16  « ) هرـس سدق   » یناتـسیس يدـهتجم  دومحم  دیـس  جاح  ياقآ  هللاتیآ  موحرم  . 3
تحاران رما  نیا  زا  ناتـسود  يهمه  دوب و  ندنک  ناج  لاح  رد  ییوگ  هام  دنچ  هک  ياهنوگ  هب  دـش ، ضیرم  تدـش  هب  ام  ناتـسود  زا  یکی 

ار يدنفـسوگ  صخـش  نیا  تفگ : مدومن ، راسفتـسا  ار  عضو  نیا  تلع  وا  زا  دروآیم ، ییاهربخ  ام  يارب  یهاگ  هک  دوب  يدرمریپ  دـندوب .
. دوشیم بوخ  دنک  لمع  شرذن  هب  رگا  دهد ؛ ماجنا  ار  نآ  تسا  هدرک  شومارف  سپس  هدرک و  رذن  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يارب 

مالـسلامهیلع تراهط  تمـصع و  نادناخ  هار  رد  ار  شایگدـنز  يهمه  مردارب  هک  دـینادیم  امـش  تفگ : وا  متفگ ، صخـش  نآ  ردارب  هب 
. دیهد ماجنا  ار  راک  نیا  دیاب  دیلئاق ، جرا  ناتردارب  يدوبهب  یتمالس و  يارب  رگا  دوشب ، دیاب  راک  نیا  لاح  ره  هب  متفگ : تسا . هدرک  جرخ 

شردارب هک  درک  هدهاشم  دنک ، حبذ  هحفص 493 ]  ] اج نآ  رد  ات  درب  شردارب  لزنم  هب  دیرخ و  يدنفسوگ  تفر ، ام  لزنم  زا  دش و  عناق  وا 
زا سپ  هدش و  دنلب  هظحل ا  نامه  رد  هدرک ، يرادیرخ  ار  دنفـسوگ  وا  هک  هظحل  نامه  هک  دش  مولعم  تسا . ندروخ  اذغ  لوغـشم  هتـسشن ،

! تسا هدش  ندروخ  اذغ  لوغشم  هتسشن و  اذغ  يهرفس  رس  راب  نیلوا  يارب  هام  نیدنچ  تشذگ 

نیسح ماما  زا  لضفلاوبا  ترضح  دادمتسا 

ییوگب تسا  راختفا  دوجو  میلقا  رورـس  يا  مأوت  دازهناخ  نم  رـس  رب  هنب  ياپ  ایب  هجنر  مدق  نک  نم  رت  مشچ  يهمرـس  تمدق  كاخ  هک  يا 
رانک هب  منینبما  دوبن  دوب  مترسح  نم  رورپمغ  لد  ترـسح  مغ  زا  صالخ  نک  ایب  همیخ  زا  مه  وت  دمآ ، فجن  زا  یـضترم  نم  رکون  رگا  وت 

نوگن داتفا و  متـسد  نم  رب  رد  نیـشنب  ایب و  تسا ، گرم  مد  وت  هر  نارگن  ممـشچ  وت و  يوس  هب  ور  نم  ردام  ضوع  دـمآ  همطاـف  ترداـم 
رب یـشکب  یتسد  هک  تسا  نآ  تقو  هداتفا  اپ  مولظم ز  همه  هاـنپ  يا  نم  رکیپ  ملع  وچ  بکرم  تشگ ز  نوگژاو  نوخ  هب  هقرغ  ملع  تشگ 
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نود لتاق  رجنخ  مراپسب  ناج  هک  هاش  يا  مأوت  نارگن  نم  رذآ  نیا  رب  بآ  ناشف  فطل ، هر  زا  ریگ  متسد  ایب  هدناماو ، همه  ریگتـسد  نم  رس 
زاورپ ناطلس  هگرخ  يوس  هب  مدومنیم  نم  رپهـش  نت  هدنکفا ز  رب  ریدقت  تسد  هداتفا  نود  سکرک  فک  هب  تزابهاش  نم  رجنح  رب  هدمآ 
كاخ رب  بل و ، رد  وت  ماـن  نم  رطـضم  لد  هب  ین  يرگد  يوزرآ  تیور  یقاـب  هللا  هجو  ندـید  زا  زجب  نم  رپ  دـنکب  هنیک  هر  رگ ز  ناـیفوک 

نم نم  رورس  يارس  هتسکشب  وت  نابرق  هب  يا  دراد  تقایل  هچ  تقشع  هب  تسد  نداد  نم  رت  مشچ  وت  مان  نیمز  هب  دسیونیم  خر  ملام  یمه 
رکون وگب  فطل  هر  زا  الوم  اقآ ، ماهتفگ  نم  وت  هب  مرمع ، همه  نم  رتفد  دور  لیطابا  لوق  زا  یلاخ  تمرک  تسد  هب  مشچ  مبـسن ، ینیـسح ) )

هحفص 494] [ . ] 331  ] نم رکاچ  نم ، نم ،

دش هدنز  هدرم  يهچب 

فورعم يابطخ  زا  یکی  هک  یناهفـصا ، یهدـس  يدـهم  خیـش  جاح  موحرم  دنتـشاد : راهظا  یناهفـصا  یماـما  يدـهم  دیـس  مالـسالاۀجح 
. تسا هدرک  لقن  نینچ  تسا  هدوب  نآ  دهاش  دوخ  هک  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  زا  یتمارک  دوب ، ناهفـصا  يهدس  يهقطنم 

مدید تقو  کی  هک  مدوب  ترـضح  همانترایز  ندـناوخ  لوغـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  يزور  دـیوگیم :
حیرـض هب  ار  هچب  سپـس  دش . رهطم  مرح  دراو  دوب  هتفرگ  شود  هب  ار  ياهدرم  يهچب  هک  یلاح  رد  دـمآ و  مامت  يهلجع  اب  برع  نز  کی 

هدامآ ریمخ  مه  نم  هتفر و  راک  رـس  حبـص  زا  مه  شردپ  تسا . هدرم  هچب  نیا  لضفلاابا ، ای  درک : باطخ  ترـضح  هب  يدـنت  نحل  اب  دز و 
نان هن  نم  دیآیم و  مرهوش  نآلا  هک  نک  هدنز  ار  هچب  نیا  دوز  تسا ؛ هدنام  زین  مرگید  ياهراک  مزپب و  نان  میاههچب  يارب  هک  مدوب  هدرک 

يهچب نآ  میدـش  هجوتم  تقو  کی  دـیوگیم : یهدـس  موحرم  مورب ! مهاوخیم  مراد و  هلجع  ماهداد . ماجنا  هناخ  رد  يراـک  هن  ماهتخپ و 
. تفر لزنم  هب  ردام  هارمه  دش و  هدنز  درک و  نتفگ  نخس  هب  عورش  هدرم 

؟ دییوگب يزیچ  دینکیمن  تأرج  ارچ  ناج ، ردپ 

نیملـسملاو مالـسالاۀجح  ناشردپ ، موحرم  زا  ار  یتمارک  یلیبدرا  يوسوم  میرکلادبع  دیـس  جاح  ياقآ  هللاۀیآ  هنازرف  هیقف  ردقنارگ ، ملاع 
، مردپ موحرم  دـنتفگ : ناشیا  میروآیم . الیذ  هک  دـندرک  لقن  رـضاح  باتک  فلؤم  يارب  هرـس ،» سدـق   » يوسوم میحرلادـبع  دیـس  ياقآ 

یتارکذت هضور  ندناوخ  زا  دعب  اهناوخهضور  هب  ارثکا  يو  تشاد . یـصاخ  تدارا  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  هب  تبـسن 
رگا دندشیم ، یـسلجم  دراو  یتقو  اهناوخهضور  هک  ياهنوگ  هب  دیوریم . ربنم  هعلاطم  نودـب  ارچ  ای  تسین  تسرد  ربخ  نیا  هک  دادیم ،

و دریذپب ، درادن  دنـس  هک  ار  ییاههضور  دروآیمن  تقاط  هاگ  وا  نوچ  دندشیم ، تحاران  دراد  فیرـشت  سلجم  نآ  رد  مردپ  دـندیدیم 
هحفـص  ] دنتفگیم دندوب و  هدـش  هلذ  ناشیا  تسد  زا  اهناوخهضور  هصالخ ، دادیم . رکذـت  دومنیم و  ضارتعا  ربنم  نییاپ  نامه  زا  اذـل 

نینچ مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  تشاد  اج  : » تفگیم یناوخهضور  هاگ  لثملا ، یف  دشابن ! سلجم  رد  میحرلادبع  دیـس  دنک  ادخ  [ 495
ساـبعلا لـضفلاوبا  مشاـهینب ، رمق  ترـضح  يهضور  رد  هک  تسا  بیجع  یلو  تشادـن !» اـج  هن  : » تفگیم ربنم  نییاـپ  زا  وا  تفگیم ،»

اب نارگید  هب  عجار  امـش  متفگ  مردپ  هب  يزور  دیامرفیم : یلیبدرا  هللاۀیآ  دیوگب ! يزیچ  تشادـن  تئرج  تفگیمن و  يزیچ  مالـسلاهیلع ،
مـشاهینب رمق  ترـضح  كرابم  مسا  تقو  ره  یلو  دیناوخب ؛ هضور  روط  نیا  تسین  حالـص  ای  تسین  تسرد  اجنیا  هک  دـییوگیم  تئرج 

دیـس ماـن  هب  دـشاب ، امـش  يومع  هک  متـشاد ، يردارب  دـندومرف : تسیچ !؟ نآ  رـس  دـییوگب . يزیچ  دـینکیمن  تئرج  دـیآیم  مالـسلاهیلع 
ترـضح رهطم  حیرـض  لخاد  هک  دـندوب  هداد  ام  هب  يداـیز  تاروذـن  مدرم  تاـبتع . تراـیز  يارب  میتفر  مه  اـب  لاـس  کـی  هک  ربکایلع ،

اهنآ اب  همدخ  تسین  مولعم  دیزادنایم و  حیرض  رد  ار  اهلوپ  امش  متفگ : ترضح ، رهطم  نحص  رد  نم ، میزادنایب . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
یعرـش هار ، نیا  مدرکیم  رکف  دوخ  شیپ  نم  دیهدب . اههبلط  هب  دـعب  دـینکب و  یطوش  کی  دـیراذگب و  بیج  يوت  ار  اهنیا  دـننکیم . هچ 
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هدـمآ و دـنب  مناـبز  مدـید  میناوـخب ، لوـخد  نذا  هک  میدـش  مرح  لـخاد  هتفگ و  رهطم  نحـص  رد  ار  فرح  نیا  هـکنآ  زا  سپ  اـما  تـسا .
تبحـص مناوتیمن  هدـمآ و  دـنب  مناـبز  هک  مدرک  ادـیپ  عطق  هرخـألاب  تشادـن . نم  عضو  زا  ربـخ  مه  يوخا  مناوخب ! لوخد  نذا  مناوتیمن 

نم دش . زاب  منابز  تخیر ، حیرـض  لخاد  ار  همه  یتقو  دزادـنایب . حیرـض  لخاد  ار  تارهاوج  متفگ  يوخا  هب  هراشا  اب  مدـمآ و  اذـل  منکب .
هتـشادن راک  ترـضح  اب  شاب  بظاوم  مرـسپ ، اذـل  مدرک ، هدـهاشم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  رهطم  مرح  رد  ار  ارجاـم  نیا  دوخ 

! یشاب

ساوسو يافش 

يهناخبحاص اینترایز ، یسوم  دیـس  جاح  دسیونیم : رد ص 60  یلماش ، رفعجدمحم  خیـش  جاح  مالـسلاهیلع  سابعلاةایح  باتک  بحاص 
يو دوش . هحفـص 496 ]  ] ملع لیـصحت  هب  قفوم  هک  دوب  قیاش  رایـسب  نیچ ، تبت  لها  زا  یمان  دـمحم  خیـش  درک : تیاکح  دهـشم  رد  اـم ،

فجن هب  دـمحم  خیـش  دوب . هدـمآ  گنت  هب  لکـشم  نیا  زا  داتفایم و  تمحز  هب  رایـسب  وضو  ماگنه  رد  دوب و  هسوسو  ضرم  راچد  اـنمض 
یعیبط لاح  زا  تخادرپ و  يراز  عرضت و  هب  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  حیرـض  ياپ  تجاح ، نیا  ندش  اور  يارب  تشگ و  فرـشم  فرـشا 

لـضفلاوبا ترـضح  دزن  زین  هسوسو  عفر  يارب  يوشیم ، ملع  لیـصحت  هب  قفوم  وت  تفگ : ياهدـنیوگ  هک  دینـش  تقو  نآ  رد  تفر . نوریب 
ترایز هب  سپس  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  مدمآ و  البرک  هب  متـساخرب  مدمآ ، لاح  هب  نوچ  تفگ : ورب . مالـسلاهیلع  سابعلا 

ملاع رد  مدـیباوخ ، نوچ  مدرب . رـس  هب  هسردـم  يهرجح  رد  ار  بش  مدـمآ و  هسردـم  هب  هاگنآ  متخادرپ . مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح 
، مدرک مالس  دناهتسشن . مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  مدید  هرجح ، هب  مدمآ  مدرک  هدهاشم  باوخ 
. درک مالس  ربمغیپ  ترضح  هب  دمآ و  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مدوب ، هتسشن  هک  روط  نامه  نیـشنب . دندومرف : دنداد و  نم  هب  باوج 
: دـندومرف دـنتخادرپ . سابع  ترـضح  زا  فیرعت  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  ریما  ترـضح  سپـس  نیـشنب . دـندومرف :

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  دیهدب . وا  هب  ياهیده  ماعنا و  کی  دندرک : ضرع  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  منادیم .
مالسلاهیلع سابع  ترضح  مینک . ادتقا  وا  هب  تعامج ، هب  ام ، دتسیاب و  زامن  هب  دریگب و  وضو  دزیخرب  هک  تسا  نیا  هیده  نیرتهب  دندومرف :

نآ یپ  رد  تخادرپ و  پچ  تسد  تسار و  تسد  نتسش  هب  سپـس  تسـش . ار  نآ  دز و  دوخ  تروص  هب  مک  یبآ  تفرگ ، وضو  تساخرب 
رگید نآ  زا  سپ  و  مدـش ، رادـیب  باوـخ  زا  نم  هک  مـیریگیم ، وـضو  روـط  نـیا  اـم  دوـمرف : درک و  نـم  هـب  ور  رخآ ، رد  دیـشک و  حـسم 

. متشادن وضو  ماگنه  رد  ياهسوسو 

مزیخیمنرب اجنیا  زا  مریگن ، ار  دوخ  لوپ  ات 

تقو رد  هک  يزاریش ، زازب  اقآ  جاح  هب  موسوم  زاریش  لها  نیقثوم  زا  رفن  کی  دسیونیم : نینچمه  مالـسلاهیلع  سابعلا  ةایح  باتک  فلؤم 
يارب هدنراگن  زاریـش ، هب  تشگزاب  زا  دـعب  دـش . البرک  هب  فرـشم  يرمق  لاس 1369  رفـص  مرحم و  رد  دراد ، تاـیح  بلطم  نیا  شراـگن 

یتیاـکح امـش  يارب  اـت  دـینک  فقوت  منکیم  شهاوخ  تفگ : مورب ، هک  متـساخرب  یتقو  متفر . وا  تاـقالم  هب  دورو  تینهت  رئاز و  تراـیز 
هک ارم  لوپ  درک : دایرف  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  مرح  رد  ینز  دوب . رفـص  هام  لـیاوا  تفگ : وا  متـسشن و  يور  نیا  زا  میوگب . هحفص 497 ] ]

تفریذپن و دوش ، ادیپ  لوپ  ات  دیایب  نوریب  هک  دنیامن  یـضار  عناق و  ار  وا  دنتـساوخ  وحن  ره  هب  تسـشن . اجنامه  و  دـناهدرب ، دوب  رانید   464
زا ناهگان  تشذگ ، یتدـم  مزیخیمنرب . مریگن  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  زا  ار  مدوخ  لوپ  ات  ماهتـسشن و  اجنیا  نم  تسا ؛ لاحم  تفگ :

اجنیا رد  ار  دوخ  لوپ  ات  ماهدرک  دهع  نم  اجنیا . دیروایب  تفگ  دـش . ادـیپ  تلوپ  هک  هدـب  ار  اهلوپ  تمالع  هک  دـش  دـنلب  ادـص  يرادـشفک 
: مدرک لاؤس  دنداد . وا  هب  ار  لوپ  دوب . عقاو  اب  قباطم  امامت  هکس ، ندوب و  سانکسا )  ) تون يهرامـش  اب  داد ، هک  یییناشن  مزیخنرب . مریگن 
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حازم و لیبس  رب  رفن  کی  دـمآ ، نوریب  مرح  زا  دراد . یبیرغ  طلـست  تقرـس ، رد  هک  تسا  اجنیا  رفن  کی  دـنتفگ : دـش ؟ ادـیپ  هنوگچ  اهلوپ 
يادص ناهگان  هک  دروآ  نوریب  هدرک  بیج  رد  تسد  يرآ ! دش : يراج  شنابز  رب  هن ؟ ای  يدرک  يدیـص  زورما  ایآ  تفگ : يو  هب  یخوش 

نز نآ  تسد  هب  لامک  مامت و  دوش  مک  اهنآ  زا  یـسلف  هکنیا  نودب  اهلوپ  هصالخ  و  دورب . نوریب  دنتـشاذگن  هجیتن  رد  دـش و  دـنلب  نز  نآ 
! دیسر

مشاهینب رمق  هب  لسوت  تکرب  هب  نافوط ، زا  تاجن 

نیمظاک رد  ریدـغ  دـیع  مدـش . نیمظاک  البرک و  هب  فرـشم  يرمق  يرجه  لاس 1337  رد  دـسیونیم : اضیا  سابعلا » ةاـیح   » باـتک فلؤم 
هب کچوک  یتشک  اب  سپس  متفر و  ردص  لیعامسا  دیس  اقآ  موحرم  دزن  نآ  زا  دعب  مدش . قفوم  مامه  ماما  ود  نآ  ترایز  فرش  هب  مدوب و 

دندرک فیقوت  ار  نآ  دش ، دراو  هک  ینامز  دـیماجنا . لوط  هب  هجحیذ  ات 28  مراظتنا  متسشن و  يدود  زاهج  راظتنا  هب  اجنآ  رد  مدمآ . هرـصب 
نم اب  زین  وکـشدف  ناگدنبون و  اسف و  لها  زا  رگید  رفن  لهچ  مدوبن و  اهنت  نم  رهـشمرخ ، هب  رفـس  يارب  دـندادن . ندـش  راوس  يارب  یتچ  و 

کی لهچ و  زا  میدش . یتشک  راوس  يرمق  يرجه  مرحم 1338  لوا  زور  میتسشن . يداب  یتشک  هب  راچان  میدید ، نینچ  هک  ار  عضو  دندوب .
هضور کی  هک  دندرک  اضاقت  نم  زا  مناهارمه  مرحم ، مود  زور  میدرک . تکرح  رهشوب  تمس  هب  دوب . هچب  نز و  اهنآ  رفن  دنچ  رفاسم ، رفن 

نیرکاذ زا  نم  هک  دنتـسناد  مدـناوخ . ار  ـالبرک  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  دورو  يهضور  متفرگ و  رارق  ییيدـنلب  رد  مناوخب .
ار هدـمآ  هار  زا  خـسرف  ود  اـبیرقت  فلاـخم ، داـب  رثا  رد  داـتفا و  بادرگ  هب  یتـشک  مرحم  مهدراـهچ  بـش  هحفص 498 ] . ] متسه تبیـصم 
هک ياهنوگ  هب  دیدرگ . خاروس  یتشک  دـش و  هراپ  نابداب  هدـش  تخـس  داب  دزیم . رود  ام  رـس  رود  هک  مدـیدیم  ار  نامـسآ  هام  تشگرب .

تـسد زا  یلک  هب  راـیتخا  دـیدرگیم و و  ناریح  دوخ  رود  تعاـس  ود  بآ ، يور  رب  یتشک  دزیریم . یتـشک  هب  نآ  ریز  زا  بآ  مدـیدیم 
، هدزتشحو حـالم ، ناـهگان  هک  میتفگ ، زین  ار  نیتداهـش  یتح  دـنداهن . گرم  رب  لد  دـنداتفا و  عزف  عزج و  هب  همه  دوب . هدـش  هتفرگ  حـالم 

يزیچ کی  دیتسه !؟ ناوخهضور  دیاهدمآ و  مالـسلاهیلع  ماما  تمدخ  زا  امـش  هکنیا  هن  رگم  دـیراوز !؟ امـش  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تفگ :
هب ار  ادخ  هدـش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  يهضور  ندـناوخ  لوغـشم  ریـصقت ، اپارـس  ریقح  میوش ! تحار  نافوط  نیا  زا  ات  دـییوگب 

هدومن یلـصفم  ینزهنیـس  درک و  یناوخهحون  ییاسف  رفن  کی  زین ، نم  يهضور  زا  دـعب  دوبن . تاـجن  زج  هب  یـضرغ  هک  مبلطیم  تداـهش 
نآ ریز  زا  ار  یتشک  خاروس  لسوت ، يانثا  رد  میداد . رارق  عیفـش  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  هتـشادرب و  اـعد  هب  تسد  میدـش . هتـسخ 

، هار تفاسم  هکنیا  اب  دمآ ! دارم  داب  دیـشاب ، رطاخ  هدوسآ  هک  دش  دنلب  حالم  يادص  لسوت ، متخ  اب  دندومن . بصن  رگید  يهدرپ  دنتفرگ و 
داب يا  میناگتسشن ، یتشک  ظافلا .) رد  یفرصت  اب  مالسلاهیلع ، سابعلا  ةایح  فلؤم  مالک  نایاپ   ) میدش رهش  دراو  بش  نآ  يادرف  دوب ، دایز 

ار انشآ  رادید  مینیبب  زاب  هک  دشاب  زیخرب  هطرش 

دوشیم ادیپ  ریشمش 

زا یکی  دـنیآیم ، مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رهطم  مرح  هب  تراـیز  يارب  بارعا  زا  یتعاـمج  يزور ، تسا : هدروآ  مالـسلاراد »  » فلؤم
رد هدرک و  زاـب  ار  ریـشمش  دوز  تسنادیم ، یبدایب  ار  رما  نیا  نوچ  تسا . هدرکن  زاـب  ار  دوخ  ریـشمش  هک  دوشیم  هجوتم  مرح  رد  ناـنآ 
هک لزنم  هـب  درادرب . ار  ریـشمش  هـک  دوریم  شداـی  هدرب و  نوریب  ار  وا  تـیعمج  جوـم  نـتفر ، نوریب  عـقوم  رد  دـنکیم . ناـهنپ  شرف  ریز 

ترضح هب  یهجوت  هدش  شحوتم  تسین . دوخ  ياج  رد  ریـشمش  دنیبیم  مرح  رد  ددرگیمرب . مرح  هب  ددرگیم و  هیـضق  هجوتم  دسریم ،
. متـشاذگ دوب  ینما  ياج  هک  اجنیا  رد  ار  ریـشمش  مدیزرو و  بدا  نم  هک  دینادیم  دوخ  امـش  دیوگیم : دـنکیم و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
وا هب  ياهدـنیوگ  باوخ ، ملاـع  رد  دوریم . باوخ  هب  داـیز  یگتـسخ  زا  سپـس ، مهاوخیم . امـش  دوخ  زا  ار  نآ  مه  ـالاح  هحفص 499 ] ]
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! نکم شاف  ار  وا  رس  یلو  هرـس » شفت  و ال   » رادرب وا  يهناخ  زا  ورب  تسا ، هدرب  هناخ  هب  هتـشادرب و  صخـش  نالف  ار  وت  ریـشمش  دیوگیم :
. دوریم نوریب  درادیمرب و  ار  دوخ  ریشمش  اذل  تسین ، هناخ  رد  وا  دوخ  دنیبیم  دوریم و  برع  نآ  يهناخ  رد  هب  دوشیم  رادیب  نوچ 

زاریش رد  سابع  ترضح  هاگمدق 

نیا لاثما  دوجو  و  درادیم ، تسود  ار  اهناکم  نآ  رد  ندرک  تداـبع  هک  تسا  ییاـهناکم  ار  دـنوادخ  هک  هدـش  دراو  راـبخا  یـضعب  رد 
تجاح دـنربیم و  هانپ  اجنادـب  اهنآ  ریاظن  فئاخ و  مولظم و  ضیرم و  صاخـشا  ناگدـنامرد و  هک  تسا  هیهلا  يهیبیغ  فاـطلا  زا  نکاـما 

رطاخ یگدوسآ  تیفاع و  هدـش و  هدروآرب  تجاح  اب  زین  اـبلاغ  و  دـننکیم ، تلئـسم  دـنوادخ  زا  ناـگرزب  زا  یکی  يهلیـسو  هب  ار  شیوخ 
بتک ضعب  امدق و  زا  هچنآ  تسا . فورعم  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هاگمدق  هب  هک  تسا  یناکم  نیمه  اهنآ  زا  یکی  دننکیم . تعجارم 

موحرم کلم  هدوب و  اوه  بآ و  شوخ  هایگ و  رپ  ياهقطنم  نیمز ، نیا  هک  تسا  نیا  هدمآ  تسد  هب  تسا  هدش  هتشون  زاریـش  يهرابرد  هک 
فقوت اجنآ  رد  قالشق  قالیی و  ماگنه  ییاقـشق  لیا  تسا و  هدشیم  بوسحم  یبنلادبع ، جاح  موحرم  دنزرف  عراز ، لیعامـسادمحم  جاح 

غاب و مامح و  هینیـسح و  دجـسم و  زا  وا  يهیریخ  راثآ  هینبا و  هک  لاس 1283 ق ،) یفوتم   ) یناخلیا ناخیلق  دمحم  لاس  کی  دـناهدرکیم .
هک هتـشاد  یناوج  وا  دـنکیم . فقوت  نیمزرـس  نیا  رد  تسا ، هدـمآ  مجع » راثآ   » باـتک رد  يو  داـی  هدوب و  فورعم  زاریـش  رد  اـهنآ  ریغ 
اب هتفر و  ارحـص  تولخ  ياهشوگ  هب  ددرگیم  سویأـم  وا  تاـیح  زا  نوچ  شرداـم  دوـشیم . گرم  هب  فرـشم  دوـشیم و  ضیرم  تخس 

ياهدـنیوگ هک  دونـشیم  و  هتفر ، لاح  زا  هیرگ  ترثک  زا  لسوت ، نیب  رد  دـیوجیم . لـسوت  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  هب  يراز  هیرگ و 
تکرب زا  ار  شیوخ  دنزرف  يافـش  دباییم . ملاس  حیحـص و  ار  شدـنزرف  دـیآیم و  رداچ  هب  دزیخیمرب  دـش ! بوخ  وت  دـنزرف  دـیوگیم :

جاح موحرم  زا  نیمز  دیرخ  ددصرد  یناخلیا ، ناخیلق  دمحم  دناسریم . يو  ردپ  ضرع  هب  ار  ارجام  هتسناد و  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح 
مالسلاهیلع سابع  ترـضح  میدقت  دشاب ، رتم  زا 2361  ترابع  هک  نیمز ، نامیف  کی  نآ  کـلام  هدـمآرب ، هحفص 500 ]  ] لیعامسادمحم

سک ره  ات  دننک  اپرب  ییانب  هدوب ، هدش  لسوتم  نز  نآ  هک  اجنامه  دنکیم  رما  مشاب . میهـس  ریخ  راک  نیا  رد  مه  نم  دیوگیم : دـنکیم و 
اب مدرم  ابلاغ  هیلاح ، هدـش و  فورعم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هاگمدـق  هب  لحم  نآ  رورم  هب  اذـل  دورب . اجنآ  هب  دـنک  یهجوت  دـهاوخب 
اب زین  ابلاغ  دـنوشیم و  عمج  ناکم  نآ  رد  يریثک  تیعمج  هبنـش  ياهزور  دـنیآیم و  اجنآ  هب  ماـعط  ماـعطا  دنفـسوگ و  حـبذ  تاروذـن و 

[ . 332 . ] تسا هدش  سیسأت  انب  نآ  یکیدزن  رد  لاس 1367 ق  رد  مه  يدجسم  دننکیم . تعجارم  هدش  هدروآرب  جئاوح 

مشاهینب رمق  رضحم  هب  هیده  اروشاع ، ترایز  زور  لهچ 

يهیملع يهزوح  سیئر  یناهفصا  نسح  خیش  جاح  ياقآ  هللاۀیآ  موحرم  دنزرف  یناهفصا ، یفاص  یلع  خیش  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح 
مالـسالاۀجح ترـضح  دنزرف  يردیح ، يدهمدمحم  دیـس  هب  طوبرم  مسیونیم  هک  ار  یتمارک  دناهتـشاد : موقرم  ياهتـشون  یط  ناهفـصا ،

ناشیا نابز  زا  ار  نآ  متـسه  ناشیا  داماد  هک  هدـنب ، و  دزی ؛ ناتـسا  ذوفن  اب  هتـسراو و  ملاع  يدزی ، يردـیح  اضریلع  دیـس  جاح  نیملـسملاو 
، نابعش يهمین  رد  ماهدینش . دشابیم ، هتسکش  لد  یقتم و  ياهیولع  هک  دوخ ، لایع  ردام  نابز  زا  نینچمه  و  يردیح ) اضریلع  دیـس  جاح  )

تنمیم هب  ار  شمان  دوب . مرگولیک  کی  زا  رتمک  تشاد  نت  رب  هک  ییاهـسابل  اب  شنزو  هک  دوشیم  دـلوتم  ناـشیا  زا  ياههاـم  تفه  دـنزرف 
هک یعقوم  يدـهم ، پچ  يوناز  هنافـسأتم  دـننکیم . نیجع  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا -  بحاص  ماـن  اـب  هتـسجخ ، زور  نیا 

ناریا رد  هچ  دندرب ، يدایز  ياهرتکد  دزن  ار  يو  دشیم . ات  ولج  تمس  هب  ملاس  ياهاپ  سکعرب  هجیتن  رد  تشادن و  ککـشک  دش ، دلوتم 
شیاپ هب  یعونصم  ککـشک  غولب  نس  زا  دعب  دوش و  گرزب  هکنآ  رگم  تسین  جالع  لباق  كدوک ، نیا  دنتفگ  همه  یلو  قارع ؛ رد  هچ  و 

هتشگ و فرـشم  البرک  هب  هعمج  ياهبـش  زا  یکی  رد  هتخوسلد ، ردپ  لامتحا .) دیق  اب  مه  نآ   ) ددرگرب يداع  تلاح  هب  دیاش  ات  مینز  دنویپ 
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لهچ دنکیم  رذن  دوش و  یم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  جـئاوحلا  باب  هب  لسوتم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هحفص 501 ]  ] رد
اروشاع تراـیز  زور ، لـهچ  هاـگنآ  دـیامن . هیدـه  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  رـضحم  هب  ار  شباوث  دـناوخب و  اروشاـع  تراـیز  زور 

دنچ دنکیم . عورـش  ار  رگید  ياروشاع  ترایز  لهچ  اددجم  درکن . یقرف  چیه  كدوک  ياپ  هک  دنیبیم  زور  لهچ  زا  دعب  یلو  دناوخیم 
، وش دنلب  دیامرفیم : دنکیم  رادیب  ار  وا  ینارون  هللجم و  یمناخ  هک  دنیبیم  باوخ  رد  كدوک  ردام  درذـگیم ، مود  يهلهچ  زا  هک  بش 

ملاس ياپ  اب  هدیباوخ  لگ  يهتـسد  کی  نوچمه  هچب  دـنیبیم  دوریم ، هچب  غارـس  هب  دوشیم  رادـیب  باوخ  زا  تسا ! هدـش  بوخ  تاهچب 
! دنزیم اپ  تسد و  دراد 

؟ متشون باتک  مشاهینب  رمق  تداهش  یناگدنز و  باب  رد  ارچ 

هراشا

یلع نب  سابعلا   » دنمـشزرا باتک  رد  یـشرق  فیرـش  رقاب  خیـش  جاح  ياقآ  ققحم ، يهمـالع  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  باطتـسم  باـنج 
شباتک يهمدقم  رد  يو  دنادیم . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مشاهینب  رمق  تایانع  نوهرم  ار  شدنزرف  تایح  مالسلاامهیلع ،»

درک ساسحا  ار  ردارب  نادقف  ییاهنت و  تبرغ ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیسر ، تداهش  هب  مالـسلاهیلع  سابع  هک  یماگنه  دسیونیم : نینچ 
گنج نادـیم  هب  سپـس  درک و  هبدـن  وا  رب  نیزح  یبلق  اـب  تسیرگ و  وا  رب  یخلت  هب  داد و  تسد  زا  یگدـنز  رد  ار  دوخ  يوزرآ  يهمه  و 

یگدـنز و رد  هک  لـضفلاوبا  يا  داـب  وـت  رب  ادـخ  مالـس  درک . رادـید  نیرب  تشهب  رد  ار  ردارب  دیـسر و  تداهـش  هـب  زین  دوـخ  اـت  تفاـتش 
فط نادیهـش  زا  ییالاو  يهنومن  ییاهنت  هب  هک  سب ، ار  وت  راختفا  نیمه  و  يدوب ، یناـسنا  ياهـشزرا  يهمه  ياـمنمامت  يهنیآ  تتداـهش ،

، مالـسلاهیلع سابعلا  لـضفلاوبا  يهریـس  نتـشون  فرـش  اـت  مدوب  نآ  رب  لـبق  لاـس  دـنچ  دـنتفای . تسد  تمارک  دـجم و  يهلق  هب  هک  يدوب 
نم زا  ار  تساوخرد  نیا  زین  فجن  يهیملع  يهزوح  نایاقآ  الضف و  زا  یکی  مزاس . دوخ  بیصن  ار  تما ، نیا  تمارک  تفارش و  گنهاشیپ 

هکنآ ات  تشادیمزاب ، هتساوخ  نیا  تباجا  زا  ارم  مالـسلامهیلع  تیبلها  ناماما  يهرابرد  یفراعملا  ةرئاد  نتـشون  هب  لاغتـشا  نکیل  تشاد ،
دنوادخ میدومن . هحفص 502 ]  ] تلئـسم ار  يراتفرگ  عفر  دنوادخ  زا  هناعـضاخ ، وا ، نم و  دش و  راوگان  ياهثداح  راچد  منادنزرف  زا  یکی 

یگدـنز و يهراـبرد  یباـتک  تساوخ  نم  زا  مدـنزرف  نآ ، زا  سپ  هللادـمحلا . داد -  تاـجن  ار  وا  درک و  تباـجا  ار  وا  نم و  ياـعد  لاـعتم 
هب مدرک و  فقوتم  متـشاد  نتـشون  تسد  رد  هک  ار  یعوضوم  مدروآرب . ار  شاهتـساوخ  مه  نم  مراگنب و  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  تداـهش 

، مراگنب تسا  هتسیاب  ار  هچنآ  تقیقح ، ظفح  تیعقاو و  نتفرگ  رظن  رد  اب  لماک  نشور و  ياهنوگ  هب  ات  دنادرگ  مقفوم  دنوادخ  هکنآ  دیما 
[ . 333 «. ] چیه رگد  دیابیم ، وت  فطل  ارم  ، » هک مداهن  هار  نیا  رد  ماگ  متشگ و  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  هجوتم 

مشاهینب رمق  اقآ  زا  بلاج  تمارک  دنچ 

لاسرا مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  زا  بلاـج  تمارک  دـنچ  بناـج ، نیا  تساوخرد  وریپ  يدیـشروخ ، اضردـمحم  خیـش  ياـقآ  باـنج 
مالـسالاۀجح ترـضح  تیالو  یماح  ردقنارگ  داتـسا  مزیزع  رورـس  تمدخ  دناهتـشاد : موقرم  ۀمدقم  ناشیا  دیناوخیم . الیذ  هک  دناهدرک 

، مراد ریصقت  هب  فارتعا  هتبلا  هتشون ، نیا  لاسرا  رد  دایز  ریخأت  زا  رایـسب  شزوپ  ضرع  اب  هللا » هظفح   » یلاخلخ ینابر  اقآ  جاح  نیملـسملاو 
قوثو و دروم  الماک  تسا  یـصخش  هک   ) يرظتنم اضر  ياقآ  ار ، اریز  تامارک  دییامرف . وفع  ار  هدنب  مراودـیما  تسا ، ناگرزب  زا  وفع  یلو 

تقو رد  هک  يدح  هب  تسا ، مدرم  دزنابز  راوگرزب  نآ  هب  وا  تدارا  ضرع  مالـسلاهیلع و  مشاهینب  رمق  هب  وا  قشع  و  دراد ، هزاغم  لباب  رد 
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نآ سپـس  هتـشون و  ناشرـسپ  هدرک و  لقن  اهافـش  ناشدوخ  ددرگیم ) ریزارـس  وا  مشچ  زا  کشا  تارطق  راوگرزب ، نآ  سدـقم  مان  ندرب 
ءاش نا  هک  تسه  مه  رگید  تمارک  هیضق و  دنچ  هک  دوشیم  يروآدای  نمض  رد  تسا . دوجوم  نم  دزن  نآ  لصا  هداد و  نم  هب  ار  هتـشون 

ظوفحم دـییأت و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ياناوت  يوزاب  اب  ارامـش  ملاع  دـنوادخ  منکیم . لاسرا  امـش  تمدـخ  رگید  زور  هس  ود  ات  هللا 
هحفص 503] : ] دنتشاد راهظا  يرظتنم  ياقآ  بجرملا 1416 . بجر   4 يدیشروخ ، اضردمحم  درادب .

مشاهینب رمق  هب  لسوت  رثا  رد  هناخ  ندش  مهارف 

، دندرکیم یگدنز  نآ  رد  رجأتـسم  هد  هک  ياهناخ  رد  مدوب و  دحاو  تکرـش  سوبوتا  يهدننار  نارهت  رد  هدنب  لبق ، لاس  لهچ  دودـح  . 1
سوبوتا یگدننار  لوغشم  هک  اهزور  زا  یکی  اروشاع ، يههد  مایا  رد  مدرکیم . یگدنز  ياهراجا  قاتا  کی  رد  دوخ  يهداوناخ  اب  مه  نم 

لاح عضو و  يهدهاشم  دندوب و  هدیلام  لگ  دوخ  رس  رب  هک  اهيرازاب ، يرادازع  يهتسد  ناهگان  دوب ، نیشام  رد  مه  يدایز  رفاسم  مدوب و 
رد ار  اهرفاسم  نیـشام و  هدـش ، رایتخایب  هنحـص  نیا  ندـید  اب  تشذـگ . نم  سوبوتا  يولج  زا  درکیم ، داجیا  مدرم  رد  یبیجع  رثأت  اهنآ 

هناخ ندیرخ  يارب  متفگیم ، لضفلاابا ! ای  لضفلاابا ! ای  مدزیم و  رـس  هب  هک  یلاح  رد  متفر و  اهرادازع  نایم  هب  مدرک و  اهر  نابایخ  طسو 
میظعلادـبع هاش  میآیم  هعمج  بش  ره  مدرک : ضرع  لسوت ، لـالخ  رد  مدـش و  لـسوتم  اـقآ  هب  دادیم  مرازآ  هک  يرجأتـسم  زا  تاـجن  و 

روط هب  یتدم ، زا  دعب  هکنیا  ات  مدرک ، ار  راک  نیا  زین  ادـعب  منکیم و  شخپ  مدوخ ) يهجدوب  رادـقم  هب   ) تشوگ مدرم  نیب  مالـسلاهیلع و 
. مدیرخ نیمارو  کچرق  رد  ياهناخ  دش و  هدامآ  هنیمز  هبقرتمریغ ،

مشاهینب رمق  هب  تراسج  يهجیتن 

، متفریم مالسلاهیلع  میظعلادبع  ترضح  ترایز  هب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اب  دهع  هب  يافو  يارب  هعمج  ياهبـش  هک  یتدم  نامه  رد  . 2
هک دوب  بارخ  ردق  نآ  نیـشام  عضو  مدیرخ . ناموت ) دصهن   ) ناموت غلبم 900  هب  ار  نآ  درک و  بلج  ار  مهجوت  ياهضارق  يراوس  نیـشام 

ار نیـشام  ات  يراد  نیزنب  يردق  ایآ  هک : دندرک  یخوش  نم  اب  و  دزرایمن ! رانـص  هک  نیا  دـنتفگ  اهراکریمعت  مدرب ، ژاراگ  هب  ار  نآ  یتقو 
سپـس هداد و  یتروص  رـس و  ار  نیـشام  یتدـم  زا  دـعب  هرخألاب  مراد . لضفلاوبا  اـب  تکارـش  نم  متفگ : باوج  رد  نم  یلو  مینزب !؟ شتآ 
اـضرلا یـسوم  نب  یلع  الوم  ترایز  يارب  هچب  نز و  اـب  درکیم ، عنم  نآ  اـب  ترفاـسم  زا  ارم  دـیدیم  سک  ره  هک  نیـشام ، ناـمه  طـسوت 

هب نتفر  مزع  ام  میدرب . دوخ  اب  دوب  تدابع  لـها  يدرمریپ  هک  مه  ار  مدوخ  يومع  و  میتفر ، لـباب  هب  نارهت  زا  میدرک . تکرح  مالـسلاهیلع 
مـشاهینب رمق  هب  لـسوت  اـب  نم  اـما  دـسریمن ! دهـشم  هب  نیـشام  نیا  تفگیم : دـیدیم  ار  نیـشام  هـک  سک  ره  یلو  میتـشاد ، ار  دهـشم 

نـشور ار  روامـس  میدرک و  فقوت  میدیـسر . بلاج  یناکم  هب  هار  نیب  رد  دیـسر . مهاوخ  دهـشم  هب  ملاس  هک  متـشاد  نانیمطا  مالـسلاهیلع 
دندش هدایپ  نآ  زا  رفن  راهچ  دیسر و  هار  زا  الاب  لدم  زنب  نیشام  کی  میدید  هحفص 504 ]  ] هعفد کی  میدرک . نهپ  ار  اذغ  طاسب  میدرک و 

لتک هندرگ و  زا  روطچ  دنتفگ : نارهت . زا  میتفگ : تسا !؟ هدمآ  اجک  زا  نیـشام  نیا  میـسرپب  میهاوخیم  طقف  ام  دنتفگ : دندمآ و  ام  دزن  و 
لـضفلاوبا اقآ  زا  یعمج  رطاخ  نوچ  متفگ : باوج  رد  هدـمآ !؟ ـالاب  تسا ) یکاـنرطخ  دـنلب و  رایـسب  لـتک  هندرگ و  هک   ) مشاـه هدازماـما 

نابز رب  يزیمآرفک  نهوم و  نانخـس  رفن  راهچ  نیا  زا  رفن  کی  مداد  هک  ار  باوج  نیا  دـمآ .) ـالاب  یتحار  هب  نیـشام   ) متـشاد مالـسلاهیلع 
بجعت لامک  اب  یتفاسم  یط  زا  سپ  اما  میداتفا . هار  هب  سپس  هدرک و  تحارتسا  اجنآ  رد  یتعاس  ام  دنتفر . دندرک و  تکرح  سپس  دنار و 

نآ زا  یلو  دنـشابیم  ملاس  رفن  راهچ  نآ  زا  نت  هس  هک  مدید  مدش ، هدایپ  نم  میدرک و  فقوت  تسا ! هدرک  هچ  روکذم  زنب  نیـشام  میدـید 
دندمآ و روکذم  رفن  هس  تسین ! يربخ  دوب ، هدرک  تراسج  رخـسمت و  هللااب ) ذوعن   ) مالـسلاهیلع سابع  ترـضح  هب  شیپ  يدنچ  هک  یکی ،

لیبموتا هدوب و  نیـشام  يهدننار  تفگیم ، تایرفک  هک  یکی  نآ  دندوزفا : و  تنعل ! لضفلاوبا  رکنم  رب  دنتفگ - : دندیـسوب و  ارم  تروص 
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اما میدنام ، ملاس  نت  هس  ام  دش و  پچ  نیـشام  یتلع ، چیه  نودب  ناهگان  هار ، نیب  رد  میدـش ، ادـج  امـش  زا  هکنیا  زا  سپ  دوب . يو  نآ  زا 
تیب نیا  هک  تسا  بساـنم  دـیوگیم  يدیـشروخ ) اضردـمحم   ) ریقح دـندرب . ناتـسرامیب  هب  ار  وا  هـک  دـش  یمخز  حورجم و  ثیبـخ  نآ 

داتفا رب  داتفا ، رد  هک  ره  یلع  لآ  اب  تافاکم  رید  نیا  رد  میدرک  هبرجت  سب  میوش : رکذتم  اجنیا  رد  ار  روهشم 

مشاهینب رمق  دالیم  نشج  هب  تراسج  يهجیتن 

تسا نیا  تسا  هداد  يرظتنم ، اضر  ياقآ  ینعی  درم ، نیا  هب  ملاع  دنوادخ  هک  یگرزب  قیفوت  دنامن  هتفگان  : » دناهتشون يدیـشروخ  ياقآ  . 3
اپرب یلصفم  رورس  نشج و  سلجم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  دلوت  تبسانم  هب  هلاس  ره  نونکات ، لبق  لاس  لهچ  یـس  دودح  زا  هک 

زا و  یسورع ) سلاجم  هحفص 505 ]  ] دننام  ) دنیچیم یلدنص  زیم و  نابایخ  رد  یهاگ  لزنم و  طایح  لخاد  یهاگ  هک  يروط  هب  دننکیم ،
مامت دراد  هک  یطـسوتم  یلام  عضو  اب  درم  نیا  هکنیا ، هصالخ  دنکیم . ییاریذپ  تاجهویم  ینیریـش و  اب  نارذگهر  رازاب و  هچوک و  مدرم 

: دیوگیم شدوخ  هک  يدـح  هب  تسا ، مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  دالیم  نشج  ییاپرب  نیمه  رمع  لوط  رد  هکلب  لاس  تدـم  رد  شیوزرآ 
زیچان رایسب  دهدیم ، تسد  نم  هب  نشج  نیا  ییاپرب  زا  هک  يرورس  یلاحشوخ و  لباقم  رد  منارـسپ ، يارب  یـسورع  سلاجم  ییاپرب  تذل 

رد دیوگیم : يرظتنم  ياقآ  منکیم . بلج  سلاجم  نیا  زا  تمارک  ود  يهعلاطم  هب  ار  یمارگ  ناگدـنناوخ  رظن  همدـقم  نیا  رکذ  اب  تسا .»
و دوب ، هدش  فداصم  ناتـسبات  يامرگ  اب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  دلوت  مایا  میدرکیم  یگدنز  نیمارو  کچرق  رد  هک  اهلاس  نامه 

یناغارچ دـشیم و  عمج  یبیجع  تیعمج  متـشاذگیم . وگدـنلب  هداد و  بیترت  نابایخ  رد  نابعـش  مراهچ  بش  ار  روبزم  نشج  سلجم  نم 
دالیم بش  رد  مدرم  یلاحـشوخ  يارب  طقف  هدنب ، دوخ  زین  دیـشخبیم . يرگید  ییابیز  ام  نشج  سلجم  هب  گنراگنر  ياهمچرپ  لصفم و 

مدرکیم و هایس  ار  متروص  هک  مدوب  هداد  رارق  نیا  ار  سلجم  ياههمانرب  زا  یکی  مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  بلق  يداش  البرک و  رادملع 
هدامآ يارب  نم  دوب و  نابعش  موس  زور  اهلاس ، نیا  زا  یکی  رد  ددرگ . نایعیش  مدرم و  يهدنخ  یلاحـشوخ و  ببـس  ات  مدروآیمرد  يزاب 

هک زاب  هقی  تفلک  ندرگ  مرادناژ  کی  مدید  هک  مدوب  وگدـنلب  بصن  یناغارچ و  ندز و  مچرپ  لوغـشم  نابعـش  مراهچ  بش  نشج  ندرک 
لاس رد 40  ابیرقت  هدوب و  توغاط  نارود  هب  طوبرم  هیـضق  هتبلا   ) دوب زاب  مه  وا  نیتوپ  دنب  یتح  هک  راجنهان  یعـضو  اب  دوب ، يرورـش  مدآ 

زا اقآ ، الصا  دیهد . ماجنا  ار  راک  نیا  امش  مراذگیمن  نم  تسیچ !؟ اهراک  نیا  تفگ : بیجع  یترارش  اب  دمآ و  ولج  تسا ) هداد  خر  لبق 
و تسا ! مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  اـقآ  هک  ماهتفرگ ، هزاـجا  اـیند  سیئر  زا  نم  متفگ : باوج  رد  دـیاهتفرگ !؟ هزاـجا  هاگـساپ  سیئر 

مه نم  دیود و  هاگساپ  تمس  هب  وا  مدش . هناور  شلابند  هب  نم  درک و  رارف  وا  مدرب . هلمح  وا  تمـس  هب  هتـشادرب و  یگرزب  نهآ  هلـصافالب 
مارتحا يارب  دوریم و  هاگساپ  هب  روبزم  مرادناژ  متـشگرب . درک ، رارف  دیـسرت و  نم  زا  اعقاو  مدید  یتقو  مدرک . بیقعت  نهآ  نامه  اب  ار  وا 
بـصن وگدنلب  نابایخ  رد  دریگیم و  نشج  هزاجا  نودب  ینالف  هک ، دیوگب  دـهاوخیم  و  هحفص 506 ]  ] دنزیم الاب  تسد  هاگـساپ  سیئر 

لخاد دسریم و  هار  زا  یشکرس  عاضوا و  یسررب  يارب  راسمیت  کی  مد  نامه  ناهگان ، هک  هدشن ، مامت  وا  فرح  زونه  یلو  دنکیم و ؛...
یلیس ود  درکیم ، لاح  ضرع  هاگـساپ  سیئر  يارب  رکذلا  قوف  مرادناژ  هک  لاح  نامه  رد  و  ندش ، دراو  ضحم  هب  يو  دوشیم . هاگـساپ 

مرادناژ عضو  هچ  نیا  هک  دنکیم  دوب ) گنهرس  هک   ) هاگساپ سیئر  هب  نداد  شحف  هب  عورش  مه  دعب  دزاونیم و  مرادناژ  شوگ  هب  رادبآ 
(، تسا هدوشگ  شکوقاچ  تال و  ياهمدآ  لثم  زین  شاهقی  و  زاب ، وا  نیتوپ  ياهدنب  يرادا ، تیرومأم  نامز  رد  هک  يرومأم   ) تسا نتـشاد 

دیروخب و ار  اجنآ  دیدش  يامرگ  ات  نادابآ  هب  منکیم  لقتنم  ادرف  سپ  ار  امـش  يود  ره  نم  نیاربانب  ینکیمن !؟ بدا  ار  مرادـناژ  نیا  ارچ 
ار نشج  لاس ، ره  مسارم  قبط  يراب ، مرادن . يربخ  چـیه  داتفا ، قافتا  هاگـساپ  رد  هک  ایاضق  نیا  زا  نم ، هک  تسا  نیا  بلاج  دـیریمب و !...

مدمآ سلجم  هب  مدرک و  هایس  ار  مدوخ  متفگ ، هچنانچ  مه ، نشج  نمض  رد  میدرک و  عورش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  دالیم  بش  رد 
اب دـنراد ! راک  وت  اب  يرادرهـش  سیئر  هاگـساپ و  سیئر  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  مدیـسر  یتقو  منک . عورـش  ار  يزابهایـس ) ینعی   ) ماهمانرب ات 

دنیوگیم دنراد و  تسد  رد  ینیریش  يهبعج  کی  مادک  ره  دناهدروآ و  گرزب  لگ  هتسد  ود  مدید  بجعت ، لامک  اب  اما  متفر ؛ تینابصع ،
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يراد و بارخ  يهناخ  کی  یتسه و  هدننار  دنیوگیم  هک  يرظتنم ، ياقآ   ) امش هب  صوصخلاب  مییوگیم و  کیربت  نایعیـش  يهمه  هب  هک 
؟ تسیک دهدیم  ياچ  تیعمج  نیب  رد  هک  یکی  نآ  هک  دندرک  لاؤس  نم  زا  دعب  مینکیم ! ضرع  کیربت  یتسه ) دحاو  تکرش  يهدننار 

راسمیت ندمآ  نایرج  دعب  و  دوش ! نشج  يرازگرب  عنام  تساوخیم  هک  تسا  یمرادـناژ  نامه  وا  تفگ : هاگـساپ  سیئر  منادیمن . متفگ :
زامن مهاوخیم  زورما  زا  هک  تسا  هتفگ  مرادناژ  نیا  یلیس ، ندروخ  خیبوت و  زا  دعب  هک  درک  هفاضا  داد و  حرـش  ار  وا  خیبوت  هاگـساپ و  هب 

زا هک  تسا  نیمه  يارب  بجع ، متفگ : موشیم ! مالسلاهیلع  لضفلاوبا  رکون  تعاس ، نیا  زا  نم  دنناملسم و  نم  ردام  ردپ و  نوچ  مناوخب ،
نوچ یلو  تسا  هدرک  یسوبور  هدش و  قیفر  نم  اب  تسا و  ندرک  وراج  بآ و  ندز و  مچرپ  لوغشم  تسا و  هدمآ  رهظ  زا  دعب  هس  تعاس 
رمق تردـق  زا  تسا  هدرک  هبوت  وا  هک  ـالاح  دیـشاب ، عمج  رطاـخ  هک  مدرک  هفاـضا  و  متخانـشن !؟ ار  وا  دوـب  هدروآرد  ار  یمرادـناژ  ساـبل 
نوچ دـش و  مه  روط  نیمه  دـننکیمن و  دـیعبت  نادابآ  هحفـص 507 ]  ] هب ار -  ناتمادـک  چـیه  ار -  وت  هن  ار و  وا  هن  مالـسلاهیلع  مشاـهینب 

، درک مارتحا  سلجم  هب  لگ  هتـسد  ینیریـش و  ندروآ  اب  مه  هاگـساپ  سیئر  دوب و  هدرک  هبوت  اقآ  نشج  سلجم  هب  نیهوت  زا  اعقاو  مرادناژ 
. دندنام یقاب  دوخ  تسپ  رد 

مشاهینب رمق  دالیم  نشج  ییاپرب  رثا  رد  رسپ  يافش 

متفر دندز . ادص  ارم  سلجم  نیح  رد  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  دالیم  بش  رد  هیـضق ، نیا  زا  دعب  رگید ، لاس  دیوگیم : يرظتنم  ياقآ  . 4
نم هب  تسا و  اهنآ  ناـیم  رد  مه  هصاـقر  باـجحیب  نز  کـی  نمـض  رد  هک  دـندش  هداـیپ  نیـشام  کـی  زا  رفن  شـش  دودـح  مدـید  ولج ،

لوبق هک  مداد  باوج  میراذگب . نییاپ  ار  اهنآ  دینک  کمک  تسا ، نیـشام  لخاد  میاهدروآ ، ینیریـش  رایخ و  روگنا و  دییایب  هک  دنیوگیم 
اهنآ زا  یکی  مینکیمن . لوبق  امـش  زا  دـنراد و  لوبق  مدرم  ماهتـشاذگ  زیم  يور  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  يارب  مدوخ  هچ  ره  نوچ  منکیمن ،

اجنیا زا  یبـش  نینچ  رد  لاـسراپ  نم ، هک : تسا  نیا  نآ  میراد و  ياهیـضق  نوـچ  ینک ، لوـبق  میاهدروآ  اـم  هک  ار  اـهنیا  دـیاب  داد : باوـج 
مدرم تسا ؟ ربخ  هچ  مدیـسرپ : دـناهدرک ، یگنـشق  ابیز و  یناغارچ  ار  نابایخ  مدـید  کـچرق )  ) اـجنیا رد  مورب . نیمارو  هب  اـت  متـشذگیم 
مدرم زا  ار  هملک  نیا  ات  دریگیم . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  اقآ  يارب  دلوت  نشج  لاس  ره  هک  تسا  دحاو  يهدننار  رفن  کی  راک  اهنیا  دنتفگ :

ره هب  دوب و  ضیرم  هک  مراد  هلاـس  ود  تسیب و  يرـسپ  متـسه  نارهت  رتاـئت  ریدـم  هک  مدوـخ  نوـچ  مداد ، رـس  ار  هیرگ  راـیتخایب  مدـینش ،
، مالـسلاهیلع لضفلاوبا  ترـضح  ای  متفگ : هیرگ  لاـح  رد  اذـل  دوب . هتفاـین  دوبهب  میدوب ، هدرب  مه  جراـخ  هب  یتح  و  هدرک ، هعجارم  يرتکد 

شیامن يزاب و  سلجم  مدمآ و  سلجم  نیا  هب  لسوت  نیا  زا  دعب  و  شاب ! مرـسپ  رتکد  وت  سپ  دـناهدرک ، باوج  ار  مرـسپ  اج  همه  اهرتکد 
شیامزآ ار  وا  اج  ره  نآلا  و  دش ، بوخ  مرسپ  بش ، نامه  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  يهزجعم  زا  متفر . نارهت  هب  سپس  مدرک و  اشامت  ار  امش 

لوبق ار  اهینیریـش  اههویم و  نیا  یناوتیمن  وت  نیاربانب  تسا ، ام  يهیـضق  نیا  درادن . یلکـشم  تسا و  ملاس  هک  دنهدیم  باوج  دـننکیم 
نآ ادـعب  میتشاذـگ و  نییاپ  ار  اهینیریـش  اههویم و  مه  ام  ماهدروآ . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  زا  رکـشت  ضرع  يارب  ار  اهنآ  نوچ  ینکن ،

سلجم رد  مه  وا  میداد و  يرداـچ  مه  باـجحیب  نز  نآ  هـب  دـندرک و  تکرـش  اـم  سلجم  هحفـص 508 ]  ] رد شناهارمه  رتائت و  ریدـم 
زا دعب  مه  رسپ  نآ  دندرکیم و  تکرش  همانرب  رد  دندمآیم و  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  دالیم  بش  رفن  دنچ  نیا  لاس  دنچ  ات  درک و  تکرش 

تفرعم و زور  هب  زور  ملاع  دنوادخ  يرظتنم .) ياقآ  مالک  نایاپ   ) دادیم همادا  یگدـنز  هب  لماک  یتمالـس  اب  درک و  یـسورع  نتفرگ ، افش 
ترـضح اصوصخم  نید ، نیغلبم  نیجورم و  يهمه  دزاس و  نوزفا  مالـسلاهیلع  البرک  رادملع  مشاهینب  رمق  سدق  تحاس  هب  ار  ام  تدارا 

بر نیمآ  دـیامرف . دـییأت  تسارح و  ظفح و  راوگرزب  نآ  ياناوت  يوزاب  هانپ  رد  ار ، یلاخلخ  یناـبر  اـقآ  جاـح  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
بجرملا 1416. بجر   4 يدیشروخ ، اضردمحم  نیملاعلا .

سرتن سابع  ترضح  هب 
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، دنـشابیم مق  يهیملع  يهزوح  ماقم  یلاع  نیـسردم  زا  یکی  هک  يدمحا  طبـس  نسح  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  بانج 
، يدمحا طبس  نسح  دیس  ریقح  دیناوخیم : هک  دناهتشاد  موقرم  ناشدج  موحرم  زا  لقن  هب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  زا  یتمارک 

تایانع تامارک و  زا  هک  ار  ناتـساد  هیـضق و  نیا  مداصتلا -  نع  یلاعت  هللا  اهناص  مق -  يهیملع  يهسدقم  يهزوح  رد  ینید  مولع  لصحم 
تاداسلا ۀلالس  روفغم  موحرم  مراوگرزب  دج  زا  هطساو  الب  تسا و  هیلع -  همالـس  هللا و  تاولـص  سابعلا -  لضفلاوبا  ترـضح  الوم  اقآ و 

زا لاس  دص  دودح  منکیم . لقن  امش  يارب  ماهدینـش  یـسمش  يهنـس 1335  رد  یفوتم  یجواس  نیدلادامع  دیـس  ریم  مانألا  ةودق  ماخفلا و 
تایلاع تابتع  یلعم و  يالبرک  ترایز  يهتفیـش  یناوج ، رورغ  بابـش و  ناوفنع  رد  هک : دـندومرفیم  ناشیا  درذـگیم . هیـضق  نیا  عوقو 

دوب نامز  نآ  رد  هار  ریـسم  هک  هاشنامرک  فرط  هب  رطاق  اب  هواس  يهدـلب  زا  هللا  یلع  ـالکوتم  ادرجم و  اهفرـش -  اـهزع و  یف  هللا  داز  مدوب - 
نیرفاـسم راوز و  محازم  دـندایز و  یغاـط  نزهار و  ياـهدرک  هقطنم ، نآ  رد  هک  مدوب  هدینـش  مدیـسر . نیریـش  رـصق  هب  اـت  مدرک  تکرح 

اذل دنربیم ؛ تراغ  هب  ار  ناشیا  يهیثاثا  دنـشکیم و  دننزیم و  ار  اهنآ  دنتفگیم  تومی  دحاو  نآ  هب  هک  ییاهزرگ  هبرح و  اب  دنوشیم و 
کیرات و بش  هکنیا  اب  مدیشک ، رس  رب  هراوس  ار  ابع  راچان  هب  دوب . درـس  اوه  مه  یفرط  هحفص 509 ]  ] زا متشاد . تشحو  مدوب ، اهنت  نوچ 
ار یصخش  يادص  تسار  تمس  رد  رس  بقع  زا  ناهگان  دیپطیم . سرت  زا  نم  بلق  اما  تفریم ، هار  تعرس  هب  رتسا  بکرم و  دوب و  درس 

رارکت ار  هلمج  نیا  هبترم  هس  سرتن ! سابع  ترـضح  هب  سرتن ! سابع  ترـضح  هب  سرتن ! سابع  ترـضح  هب  دیـس ، اقآ  دومرف : هک  مدـینش 
نیا نم  یتقو  دـندومرفیم : یـشوخ  لاـح  کـی  اـب  موحرم  نآ  نیبب ! ار  برع  خویـش  ياـهرداچ  نک  هاـگن  ناـما ، تسا و  نما  هار  دومرف ،

ولج و هب  ار  مرـس  هک  نیمه  اما  مدیدن ؛ ار  یـسک  هنافـسأتم  یلو  تسیک ، منیبب  ات  مدش  تسار  تمـس  هجوتم  مدینـش ، ار  شخبحرف  يادص 
ناما و نما و  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  تفر و  ملد  زا  یلک  هب  مسرت  داتفا ، يدایز  ياهرداچ  اهغارچ و  هب  ممـشچ  مدـنادرگرب  تروص  لـباقم 
، یلاعت كرابت و  هللا  دنع  هلالج  هتمرحب و  اهبحاص ، عم  هللا  انرـشح  اهترایز و  هللا  انقزر  اهتکوش و  اهزع و  یف  هللا  داز  مدید -  تکرب  ریخ و 

ۀیـالو ۀـمدخ  نیلـسرملا و  دیـس  ۀعیرــش  یجورم  نیلــصحملا و  مادـقأ  بارت  نـم  یندأ  موـحرم  نآ  دـیفح  مـلق  هـب  نیملاـعلا . بر  نـیمآ 
. يدمحا طبس  نسح  دیس  نیعمجأ . مهیلع  هللا  تاولص  نیدلا  بوسعی  نینمؤملاریمأ و 

مریگیمن تقبس  دوخ  يالوم  رب  زگره  نم 

دودـح دناهتـشاد : موقرم  هناورپ ،»  » يدـهاجم یلعدـمحم  ياقآ  بانج  مالـسلاهیلع ، تراهط  تمـصع و  تیبلها  رعاـش  مرتحم ، دنمـشناد 
هک یکوش  رثا  رد  و  مداد ، تسد  زا  ار  دوخ  پچ  شوگ  يهلال  زا  یتمسق  ییانثتسا ، يداعریغ و  رایـسب  يهثداح  کی  رد  شیپ  لاس  تسیب 
زا سپ  متفاـی . نارهت  رهم  ناتـسرامیب  ياـهقاتا  زا  یکی  رد  ار  دوخ  مدـمآ  دوخ  هب  یتقو  مدوب . شوهیب  اـهتعاس  دوب ، هدـش  دراو  نم  هب 

، سناژروا تروص  هب  یحارج  تایلمع  لیمکت  تهج  هتخود و  ار  هدش  ادج  تمـسق  مق ، رد  هک  دـش  صخـشم  رما ، یگنوگچ  زا  شـسرپ 
دمحم دیـس  ياقآ  هللاتیآ  ترـضح  مدوب ، هدش  يرتسب  رهم  ناتـسرامیب  رد  هک  يزور  يادرف  دناهدرک . لقتنم  هدـش  دای  ناتـسرامیب  هب  ارم 
دنتسه راگزیهرپ  لماع و  یملاع  هکنآ  رب  هوالع  راوگرزب  نیا  دندمآ . متدایع  هب  یلع  دیس  اقآ  دوخ  گرزب  دنزرف  قافتا  هب  ییوخ  ینیسح 

يدهاجم دـمحم  ازریم  هللاتیآ  ریبک ، يهمالع  موحرم  رهاوخ  رهوش  يواسم   ) دـنراد هحفص 510 ]  ] یببـس يهطبار  يدهاجم  نادناخ  اب  و 
ناشیا نادنزرف  نایم  رد  یلع  دیـس  ياقآ  دنتـسه و  نیدـتم  كاپ و  دـهعتم و  ینادـنزرف  ياراد  يرمق ،) يرجه  لاـس 1380  یفوتم  يزیربت 

نابل رب  توکس  رهم  روضح ، مرش  یلو  دراد  نتفگ  يارب  اهفرح  هک  مدناوخیم  اراکشآ  موصعم ، ناوج  نیا  يامیـس  رد  زور  نآ  دننیرتهب .
رد یئوخ  ياقآ  تسا ؟ هتفر  ورف  تریح  رد  هدش و  یگدزناجیه  راچد  یلع  دیـس  اقآ  زورما  ارچ  هک  مدیـسرپ  ناشیا  ردـپ  زا  تسا . هدز  وا 

شاهرهچ رد  يرایـسب  ناجیه  دش ، رادـیب  باوخ  زا  یلع  دیـس  اقآ  یتقو  دوز ، حبـص  زورما  دومرف : دوب ، هتفرگ  ار  شیولگ  ضغب  هک  یلاح 
یمان يواسم   ) نیدلاسمـش اقآ  هک  مدید  باوخ  رد  بشید  تفگ : تسیرگ و  تدش  هب  مدیـسرپ  ار  وا  ناجیه  تلع  یتقو  و  دوب ، روهـشم 
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رد يولج  رد  نم  دـناهدرک و  يرتسب  رهم  ناتـسرامیب  مود  يهقبط  نالف ، يهرامـش  قاطا  رد  ار  دـننکیم ) ادـص  نآ  اب  ارم  هداوناـخ  رد  هک 
عطاس و نانآ  يامیـس  زا  یگرزب  تلالج و  راثآ  هک  راوگرزب  دیـس  ود  مدـید  انثا  نیا  رد  دوش ، هداد  دورو  يهزاجا  ات  مدوب  هداتـسیا  قاـطا 

امش دومرف : يرگید  هب  راوگرزب  ود  نآ  زا  یکی  مدید  دندیـسر ، قاطا  کیدزن  هب  هک  یماگنه  دندمآ . تدایع  يارب  دندوب ، ینارون  رایـسب 
رد مریگیمن ! تقبس  دوخ  يالوم  رب  زگره  نم  هک  دومرف  تفریذپن و  راوگرزب  درم  نآ  یلو  میآیم ، امـش  لابند  هب  مه  نم  دیورب ، رتولج 
اب هدـش  عطق  ياضعا  میمرت  راـک  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  يزار  لـمع ، نیا  رد  دومرف : يرگید  هب  راوگرزب  یناـحور  درم  نآ  ماـگنه  نیا 

مدرک نیقی  دش و  هتـشادرب  منامـشچ  يولج  زا  هدرپ  ییوگ  انثا  نیا  رد  تسا ! هداد  رارق  امـش  صتخم  ار  تفارـش  نیا  دنوادخ  تسا و  امش 
یلو سای  رطع  هب  هیبش  یبیجع  رطع  مراد و  رارق  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  لضفلاوبا  ترضح  نیسحلا و  هللادبعابا  ترضح  رـضحم  رد  هک 

هب مه  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  اقآ  دندرک و  زاب  ار  قاطا  رد  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  دیـسر . مماشم  هب  نآ  زا  رتوبـشوخ  رایـسب 
رکف هب  ارم  یلع  دیـس  اقآ  باوخ  دـندومرف : یئوخ  هللاتیآ  مدـیرپ . باوخ  زا  قایتشا  رثأت و  تدـش  زا  نم  دـندش و  قاتا  دراو  ناشیا  لابند 

ياهایؤر تلاح  وا  ياهباوخ  یلو  دنیبیم  باوخ  مک  یلیخ  یلع  دیس  اقآ  اریز  تسا ، هدیدرگ  امش  هجوتم  يرطخ  هک  متسناد  تخادنا و 
نم هب  ار  رهم  ناتـسرامیب  رد  امـش  ندـش  يرتسب  هثداح و  نیا  ربخ  هنافـسأتم  متفرگ و  ینفلت  سامت  مق  اب  هلـصافالب  اذـل  دراد ، ار  هناـقداص 

ار امش  قاتا  غارس  هحفص 511 ]  ] هکنآیب مدش و  رهم  ناتسرامیب  یهار  یلع  دیس  اقآ  اب  اروف  دنتفگن . نم  هب  ار  قاتا  يهرامـش  یلو  دنداد ،
رثأت رطاخ  هب  قاتا  رد  نوریب  رد  یلع  دیس  اقآ  مدمآ و  امش  تدایع  هب  مدرک و  ییاسانش  ار  قاتا  یلع  دیس  اقآ  ییامنهار  هب  مریگب  یسک  زا 
رعاش نیدلاسمش  اقآ  دیوگیم : دسوبیم و  تسا ، هدرک  هدهاشم  باوخ  رد  ار  راوگرزب  ود  نآ  هک  ار  یلحم  هتسشن و  دراد ، هک  يدیدش 

ياههدورـس زا  هک  زین ، ار  ریز  یعابر  ود  نایاپ  رد  يدـهاجم ، بانج  دـشابیم . نادـناخ  نیا  تیانع  دروم  تسا و  مالـسلامهیلع  تیبلـها 
رد شطع  زوس  زو  دوب  هدمآ  بات  بت و  رد  طش  هک  زور  نآ  دناهدرک : مالسلاهیلع  نینبلاما  دیشر  دنزرف  رـضحم  میدقت  تسا ، ناشیا  دوخ 
زو شوپ  یلین  تمتام  غاد  هب  هبعک  يا  دوب ! هدمآ  بآ ، دـناسر  طش  بل  رب  ات  شود  هب  کشم  مرک ، رحب  نآ  هک  دـندید  دوب  هدـمآ  باهتلا 

! شود هب  کشم  دشک  هک  مدینشن  ایرد  تست  می  زا  ياهحشر  تارف  هک  وت ، زج  شورخ  شوج و  رد  تارف  تیگنشت 

؟ یشکیمن تلاجخ  داب  يا 

مرتحم فانـصا  هک  مدینـش  نیرمعم  امدق و  زا  دسیونیم : مالـسلاهیلع » ابع  لآ  نت  جـنپ  رطاخ  هب  ملاع  داجیا   » باتک رد  داژن  يراطع  ياقآ 
ازع و سلجم  تسا ، روهشم  هیناهرب  يهسردم  هب  العف  هک  رهش ، نآ  قیتع  يهسردم  رد  مالـسلاهیلع ) میظعلادبع  ترـضح   ) ير رهـش  رازاب 

ةالـص باـتک  بحاـص  هک  دـمحم  ازریم  جاـح  موحرم  راوـگرزب  ردـپ  ینادـمه ، ياـضر  ازریم  جاـح  موـحرم  زا  هدرک و  اـپرب  يراوـگوس 
هاگ اوه  دوب و  ناراب  داب و  یضتقم  و  راهب ، لصف  لصف ، دریگ . هدهع  رب  ار  سلجم  نآ  يهباطخ  ظعو و  هک  دندوب  هدومن  توعد  دشابیم ،
اوه ناهگان  دندوب ، ینارنخس  لوغشم  ربنم  رس  رب  ناشیا  هک  یماگنه  زور ، کی  هک  تسا  روهشم  تشاد . ریغت  دشیم و  یباتفآ  هاگ  يربا و 

راسی و فرط  هب  اهکرید  بانط  دنیآیمرد و  تکرح  هب  نآ  ياهکرید  اب  شـشوپ  رداچ  نآ  رثا  رب  هک  دزویم  يدیدش  داب  هدش و  ینافوط 
زا ار  كرابم  ياهتـسد  هنحـص  نآ  يهدهاشم  اب  ینابر  ملاع  نیا  دیازفایم . شدوخ  تدـش  رب  داب  هقیقد  هب  هقیقد  دـننکیم و  تکرح  نیمی 

دیامرفیم دنکیم و  داب  هب  هراشا  هبابـس  تشگنا  اب  دریگیم و  هحفـص 512 ]  ] رارق ربنم  يور  رب  بدؤم  وناز و  ود  دروآیمرد ، ابع  نیتسآ 
رکذ لوغـشم  نم  هک  يونـشیمن  ینیبیمن و  رگم  یتسه !؟ شکرـس  یغای و  ردـق  نآ  یـشکیمن !؟ تلاـجخ  يرادـن و  اـیح  داـب ، يا  هک :

تمظع نآ  اب  رداچ  هتساوخیم  هتساخرب و  هک  يدیدش  داب  نآ  دنیوگیم : مشابیم !؟ مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابع  ترـضح  تبیـصم 
. دندناسر نایاپ  هب  دندناوخ و  ار  دوخ  هضور  شمارآ  لامک  اب  ناشیا  ات  دش  تکاس  رـصتخم ، رـصتخم  مارآ ، مارآ  دنکرب ، نب  خـیب و  زا  ار 

تدش رثا  رد  رداچ  هک  دندوب  هدشن  جراخ  تیعمج  فصن  زونه  تساخرب و  يدـیدش  نافوط  اددـجم  ربنم ، زا  ناشیا  ندـمآ  نییاپ  زا  سپ 
تیبلها زا  يرکذ  نآ  رد  هک  ییاههبیتک  زج   ) دـندوب هدرک  بصن  راوید  رد و  رب  هک  ار  یهایـس  ياهرداچ  يهمه  تشگ و  هراپ  هراپ  داـب ،
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هحفص 513] ! ] دومن هراپ  هراپ  دنک و  اج  زا  دوب ) هتفر  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مالسلامهیلع و 

تنس لها  هب  مشاهینب  رمق  تایانع 

دش هعیش  تمارک  يهدهاشم  زا  ینس ، درم 

دج طخ  هب  تمارک  نیا  دناهتشون : مق  يهیملع  يهزوح  نیـسردم  زا  روفغ ، لآ  يریازج  یلعدمحم  دیـس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
رییغت نودب   ) تارابع ظافلا و  رد  حالـصا  یکدنا  اب  کنیا  هک  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  هدش و  هتـشون  روفغلادبع  دیـس  موحرم  ام  يالعا 
اجنآ زا  ینزهنیـس  ازع و  تاجتـسد  اروشاع  زور  هلاس  همه  هک  البرک  یخـسرف  هس  رد  تسا  یهد  جیریوط  . 1 ددرگیم : میدقت  یناعم ) رد 

ترـضح رذن  ياهلاسوگ  تسا ، هتـشاد  یتجاح  جـیریوط ، لها  زا  ینز  يراب ، تسا . روهـشم  جـیریوط  يهتـسد  دـنوریم و  البرک  هب  هدایپ 
دوخ هارمه  ار  هلاسوگ  دوشیم  فرشم  البرک  هب  هک  بجر  هام  لوا  ترایز  يارب  دوشیم . هدروآرب  شتجاح  دنکیم و  مالـسلاهیلع  سابع 
رذـن دـیوگیم : يربیم ؟ اـجک  ار  هلاـسوگ  دـسرپیم  دـنیبیم و  ار  وا  هدوب ، ینـس  هک  يرمرادـناژ ، نیرومأـم  زا  یکی  هار  نیب  رد  دربیم .

شهاوخ رارـصا و  نز  هچ  ره  يربـب ! ـالبرک  هب  دـهاوخیمن  دـیوگیم  دریگیم و  وا  زا  ار  نآ  مربیم . ـالبرک  هب  تسا و  ساـبع  ترـضح 
نم هک  دنکیم ، ضرع  اقآ  هب  ار  نایرج  مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترضح  مرح  رد  دوشیم و  البرک  هب  فرـشم  نز  دهدیمن . سپ  دنکیم ،

هحفص 514] . ] دریگب ینس  رومأم  نآ  زا  ار  هلاسوگ  هک  دنکیم  شهاوخ  اقآ  زا  و  تفرگ ، نم  زا  ینس  درم  نآ  یلو  مدرک  افو  دوخ  رذن  هب 
، ترـضح هدش  هلیـسو  ره  هب  هک  دنکیم  شهاوخ  اددـجم  هدیـسر و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تمدـخ  باوخ  رد  دـباوخیم  هک  بش 
: دیامرفیم دیریگب . وا  زا  دهاوخیم  ملد  نم  هک  دنکیم  ضرع  تسا ! لوبق  دیـسر و  وت  رذن  دیامرفیم : ترـضح  دریگب . وا  زا  ار  هلاسوگ 

ترـضح دـنکیم . رارـصا  نز  زاب  میریگیمن . سپ  ار  نآ  میدیـشخب  یـسک  هب  يزیچ  یتقو  هداوناـخ  اـم  مدیـشخب و  وا  هب  ار  هلاـسوگ  نم 
امش رب  یقح  هچ  ینس  درم  نآ  دسرپیم : مدیـشخب . وا  هب  ار  هلاسوگ  قح ، نآ  یفالت  هب  نم  دراد و  نم  ندرگ  هب  یقح  درم  نآ  دیامرفیم :

کیدزن هک  يدح  هب  دش  بلاغ  وا  رب  یگنشت  و  دوب ، مرگ  رایـسب  اوه  تفریم . ییاج  هب  يزور  درم  نیمه  شیپ ، یتدم  دیامرفیم : دراد !؟
نیـسح ماـما  مردارب ، یگنـشت  داـی  هب  دـش ، باریـس  نوـچ  دـیماشآ . نآ  بآ  زا  دیـسر و  یبآ  رهن  راـنک  هـب  سپ  دـسرب . تکـاله  هـب  دوـب 

. مدیـشخب وا  هب  ار  هلاسوگ  نم  بیترت  نیا  هب  داتـسرف . تنعل  ترـضح  نآ  نالتاق  رب  دـش و  يراج  شمـشچ  زا  کشا  داتفا و  مالـسلاهیلع ،
: تفگ ریگب ! ار  هلاسوگ  ایب  تفگ : درم  درک . لقن  وا  يارب  ار  شباوخ  نایرج  دـید و  ار  ینـس  درم  نآ  زاـب  تشگرب ، جـیریوط  هب  نز  یتقو 

هبوت اذل  تشادن . ربخ  یـسک  ادخ  زج  هب  عوضوم  نیا  زا  مسق ، ادخ  هب  تفگ : درم  هدیـشخب . وت  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مریگیمن ،
مالـسلاهیلع لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  هب  البرک  زور  نامه  دش و  هعیـش  يو  هللا . یلو  ایلع  نأ  دهـشأ  دنقحرب . هداوناخ  نیا  تفگ : درک و 

عیشت نیئآ  هب  زین  درم  نآ  ناگتسب  زا  یضعب  دندش و  فرـشم  ترـضح  ترایز  هب  همه  دندینـش  ار  ربخ  نیا  هک  مه  بارعا  فیاوط  تفر و 
. دندمآرد

میرادن وت  سورخ  هلاغزب و  هب  يزاین  ام 

يهطـساو هب  ار  تمارک  ود  تیوک ، يهیاسمه  روشک  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دجـسم  مرتحم  تعامج  ماما  رهوج ، حـلاص  ياقآ  بانج 
و قارع )  ) هرـصب لـها  هـک  يدـهم ، رتـکد  . 2 دـیناوخیم : هک  دـناهدرک  لاسرا  یقداص  ریمألادـبع  خیـش  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 

هحفص  ] هدیچیپ رایسب  لکـشم  کی  راتفرگ  ینامز ، درک : لقن  میارب  دشابیم ، نم  راکمه  تیوک  سرادم  زا  یکی  رد  تسا و  کشزپنادند 
روشک نآ  روهمج  سیئر  ربـهر و  هب  هک  دوـب  هتخاـس  مهتم  ار  وا  قارع ، تینما  ناـمزاس  هک  دوـب  رارق  نیا  زا  هیـضق  مدـش . تخـس  و  [ 515

نآ هب  رهش  نیا  زا  هتـسویپ  تشادن و  رارق  مارآ و  هاگ  چیه  هک  دوب  هدمآرد  يرارف  صخـش  کی  تروص  هب  ور  نیا  زا  تسا . هدرک  نیهوت 
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يارب ار  قارع  هک  داتفا  رکف  نیا  هب  دـعب  یتدـم  ددرگن . راتفرگ  راکتیانج  نامیخژد  نآ  لاـگنچ  هب  دوشن و  ییاسانـش  اـت  تخیرگیم  رهش 
شخپ اـهزرم  يهمه  رد  هدـش و  دراو  بیقعت  تحت  دارفا  تسیل  رد  شماـن  هک  تفاـی  عـالطا  شناتـسود  قیرط  زا  اـما  دـنک ، كرت  هشیمه 

هدش عقاو  انگنت  رد  تهج  ره  زا  ام  تسود  دوب . يریگتـسد  اب  يواسم  يدیدرت ، چیه  نودب  جورخ ، هب  يو  مادـقا  نیاربانب  تسا ، هدـیدرگ 
، نیب نیا  رد  دبای ... ییاهر  رابتقشم  عضو  نآ  زا  دنزب و  یشکدوخ  هب  تسد  هک  داتفا  رکف  هب  یتحاران  هودنا و  تدش  زا  هک  يروط  هب  دوب ،

یتاجن هار  درک  ساسحا  گنردیب  هک  وا ، دهاوخب و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  زا  ار  دوخ  تجاح  درک  هیصوت  وا  هب  نایانـشآ  زا  یکی 
وت زا  ار  متجاـح  مروآیم و  يور  وـت  هـب  ساـبعلا ، لـضفلاابا  يا  نـم ، رورـس  يا  تـفگ - : هلــصافالب  تـسا ، هدـش  هدوـشگ  شیاـپ  شیپ 
رد تفرورف و  باوخ  هب  سپـس  بایرد ! ارم  مالـسلاهیلع  نیـسح  تدیهـش  مولظم و  ردارب  قح  هب  ار  وت  مرادن ، یهانپ  وت  زج  هک  مهاوخیم 
رب هک  ینارون  یـصخش  ماگنه  نیا  رد  تسا ، هداتـسیا  يزبسرـس  تخرد  ریز  مرخ ، هدرتسگ و  تشد  کی  رد  هک  درک  هدـهاشم  ایؤر  ملاع 
زا دـش و  هدروآرب  وت  تجاح  يدـهم ، : » تفگ وا  هب  باطخ  دـش و  کیدزن  وا  هب  دوب  هتفرگ  لغب  ریز  يدـنلب  يهزین  راوس و  يدیفـس  بسا 

ار یـسک  هچ  وـت  تفگ : راوـس  ینادیم !؟ ارم  لکـشم  هک  یتـسه  هک  وـت  تفگ : يدـهم  تشاد .» یهاوـخن  یلکـشم  چـیه  رگید  سپ  نیا 
هب يزاین  چیه  ام  هک  نادـب  یلو  هلب ، تفگ : راوس  یلـضفلاوبا ! وت  یلـضفلاوبا ! وت  تفگ : يدـهم  يدـش ؟ لسوتم  یـسک  هچ  هب  یتساوخ و 

هلاغزب و ندرک  ینابرق  يارب  گنردیب  تساخرب و  باوخ  زا  يدهم  ینک ! حبذ  ام  يارب  ار  اهنآ  تسین  مزال  و  میرادن ، وت  سورخ  هلاغزب و 
غاب رد  سورخ  هلاغزب و  دوب . هدرک  رذـن  مالـسلاامهیلع  لضفلاوبا  نیـسح و  ماما  يارب  ار  اهنآ  هک  ارچ  داتفا ! هحفص 516 ]  ] هار هب  سورخ 

هک داد  روتـسد  وا  هب  دز و  ادص  ار  نابغاب  تفر و  غاب  هب  يدهم  دشیم . يرادهگن  درکیم ، راک  اجنآ  رد  هک  ینابغاب  طسوت  يدهم ، ردـپ 
ینابرق مالسلاامهیلع  لضفلاوبا  ترضح  نیسح و  ماما  هار  رد  دوب  هدرک  هک  يرذن  هب  يافو  يارب  ار  اهنآ  دنک و  رضاح  ار  سورخ  هلاغزب و 
ناشیا يارب  هک  دیراد ، هدیقع  مالسلاامهیلع  سابع  نیسح و  هب  امـش  رگم  تفگ : تسا ، تنـس  لها  زا  يدهم  تسنادیم  هک  نابغاب  دیامن .

لضفلاوبا زا  هک  یماگنه  دروآ  دای  هب  يدهم  دنرادن ! اهامش  ینابرق  هب  زاین  سابع ، نیـسح و  درک : هفاضا  یخوش  هب  دعب  و  دینکیم !؟ رذن 
هچ منادناخ  مردارب و  نم و  اب  ینادیم  تفگ : داد و  ناشن  ار  شاهدیرب  ياهتسد  وا  دسوبب ، ار  ترـضح  نآ  ياهتـسد  تساوخ  مالـسلاهیلع 

يدهم اجنیا  رد  مدرکیم !؟ عافد  ادخ  ربمایپ  يهداوناخ  زا  نم  هک  یلاح  رد  دیدرک ، عطق  ارم  پچ  تسار و  تسد  امـش  ینادیم  دیدرک !؟
یتفگـش و دـعب ، یکدـنا  دـیامن ... ینابرق  ار  اهنآ  دروایب و  ار  سورخ  هلاغزب و  هک  تساوخ  نابغاب  زا  سپـس  داتفا . هیرگ  هب  رثأت  تدـش  زا 
، دنتفای ياهشوگ  رد  تساخیمرب ، اهنآ  زا  نفعت  يوب  دـندوب و  هدرم  هکیلاح  رد  ار ، ناویح  ود  نآ  اریز  تفرگارف . ار  نانآ  یبیجع  تشحو 

قیرط زا  ام  تسود  نایرج ، نیا  زا  سپ  تسا ! هدـید  ندروخ  اذـغ  لاح  رد  هدـنز و  ار  ود  ره  شیپ  یتعاس  تشاد  دـیکأت  ناـبغاب  هکنآ  اـب 
تفریم و قارع  هب  ررکم  روط  هب  زین  اهدـعب  و  دـیوگب ، يزیچ  وا  هب  يدرف  ای  دوشب  وا  محازم  یـسک  هکنآیب  دـش ، جراخ  قارع  زا  ییاوه 

! دش هتسب  هشیمه  يارب  سورخ ، هلاغزب و  یگدنز  رتفد  نوچمه  وا ، ماهتا  يهدنورپ  تشگیمزاب و 

میدرب لضفلاوبا  حیرض  رانک  رد  ار  وا  شدلوت  زور 

ار یموینیمولآ  ياهرد  باسح  تروص  ات  دـمآ  نم  دزن  يدرف  راب  کی  متخاسیم ، ار  دوخ  ینونک  يهناخ  هک  یماـگنه  شیپ ، لاـس  هد  . 3
تشاذگ نم  زیم  يور  روکذم  باسح  تروص  هارمه  هب  زین  ار  دوخ  تیزیو  تراک  وا  دنک . هئارا  نم  هب  مدوب  هداد  شرافس  هناخ  يارب  هک 

داتفا تراک  هب  ممشچ  ات  تسا ؟ هدش  هتشون  هحفص 517 ]  ] هچ نآ  يور  منیبب  ات  متشادرب  ار  تراک  مریگب . سامت  وا  اب  موزل  تروص  رد  ات 
شدوخ میوگب ، يزیچ  نم  هکنیا  زا  شیپ  و  یتـسه »؟ تیبلـها  ناوریپ  زا  وت  : » تفگ گـنردیب  وا  و  مداـتفا ، هدـنخ  هب  يرادینعم  روط  هب 

نم مـسا  هـب  تروـص ، نـیا  ریغ  رد  نوـچ  مرادـن ، يدـیدرت  چــیه  عوـضوم  نـیا  رد  یتـسه و  يرفعج  وـت  : » تـفگ داد و  ار  دوـخ  خــساپ 
زور بش و  دوشیم  روطچ  رخآ  یمگردرـس ، یناشیرپ و  ینعی  نیا  تسا و  سابعلاوبا » هیواعم  ، » تراک يور  مسا  متفگ : يدیدنخیمن .»!

دنگوـس ساـبعلا  لـضفلاوبا  قـح  هب  ار  وـت  هک  دراد  یناتـساد  مسا  نیا  تفگ : تخود !؟ مه  هب  ار  نیمز  نامـسآ و  درک و  عـمج  مـه  اـب  ار 
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دوب لاس  هدفه  درک : فیرعت  نینچ  دیشک  یقیمع  سفن  هکنآ  زا  سپ  تخادنا و  یلدنص  يور  ار  شدوخ  درم  نآ  يونشب ! ار  نآ  مهدیم 
هار تسا  نکمم  اجنآ  رد  متـشاد  نامگ  هک  ییاهروشک  يهمه  هب  دوب . هدیـشخبن  نم  هب  يدـنزرف  دـنوادخ  زونه  مدوب و  هدرک  جاودزا  هک 
زج تشادن ، ندـش  هلماح  ییاناوت  هک  مرـسمه ، يهرهچ  رد  تدـم  نیا  مامت  رد  مدرک و  رفـس  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نم  لکـشم  يارب  یلح 

میدوب هدروآ  يور  اهنآ  هب  هک  ییاهروشک  رگید  اکیرمآ و  اپورا و  رد  ناصـصختم  ناکـشزپ و  يهمه  دـشیمن . هدـهاشم  کشا  هودـنا و 
مارآ نم  اما  مهدـب . تیاضر  عضو  نیا  هب  دـیاب  نم  تفای و  دـهاوخن  يرادراب  ناـکما  هاـگ  چـیه  تسا و  ازاـن  مرـسمه  هک  دنتـشاد  دـیکأت 

ناکـشزپ هب  یهاگ  مدرک . رفـس  فلتخم  ياهاج  هب  مرـسمه  قافتا  هب  لکـشم ، نیا  يارب  یلح  هار  نتفای  دـیما  هب  اهراب  اـهراب و  متـسشنن و 
شـشوک شـالت و  همه  نآ  زا  یلو  تشذـگ ، اـهلاس  . میدروآیم يور  یتنـس  بـط  نایعدـم  ناراـطع و  هـب  یناـمز  مـیدرکیم و  هـعجارم 

يارب تسا  هدینـش  یمناخ  زا  تفگیم  هک  دروآ  نایم  هب  نخـس  یـصخش  زا  مرـسمه  ردام  زور  کی  میتفرگن ... ياهجیتن  چـیه  اسرفتقاط 
رد البرک  رد  شفیرش  دقرم  و  مالسلاهیلع » سابع   » صخش نآ  مان  تسا . هدیسر  هجیتن  هب  دوز  یلیخ  هدش و  وا  نماد  هب  تسد  ندش  هلماح 
زج دومنیم ، يداعریغ  ینارحب و  زین  قارع  هیروس و  طباور  دوب و  هیروس  لها  اـم  تسود  نیا  هک  اـجنآ  زا  تسا . هدـش  عقاو  قارع  روشک 

نیا دوب  هدش  ادیپ  وا  لکشم  يارب  یلح  هار  وجتسج ، اهلاس  زا  هحفص 518 ]  ] سپ هک  مه  الاح  اریز  دیسریمن ... شنهذ  هب  ياهراچ  هیرگ 
لـسوت هب  دـنکیم  عورـش  ام  تسود  دـندرکیم ... يریگولج  ناشروشک  هب  وا  دورو  زا  اهیقارع  املـسم  تشاد و  رارق  البرک  رد  لـح  هار 
دنیبیم ار  یتماق  دنلب  تبیهاب و  صخش  باوخ ، رد  دوریم . باوخ  هب  لاح  نامه  رد  و  ندرک ... شیوخ  نوگژاو  تخب  رب  هیرگ  نتسج و 

دزیخیمرب و باوخ  زا  ناباتـش  اـم  تسود  دـش ! یهاوـخن  هجاوـم  یلکـشم  چـیه  اـب  هک  اـیب  اـم  يوـس  هب  هیواـعم ! يا  دـیوگیم : وا  هب  هک 
دروخرب یعنام  اب  هکنآیب  دنوشیم ، قارع  دراو  شنزردام  نز و  وا و  دـعب  یتدـم  دزادرپیم . رفـس  تامدـقم  ندروآ  مهارف  هب  گنردیب 

يور ار  ناشدوخ  هیرگ  اب  هدش و  فرـشم  مرح  هب  اجنآ  رد  دنناسریم . البرک  هب  ار  دوخ  اروف  دـنوش و  عقاو  باوج  لاؤس و  دروم  ای  دـننک 
شقن مدرب و  یپ  ترضح  نآ  گرزب  تیـصخش  هب  یتقو  دیوگیم : ام  تسود  دنزادرپیم . حاحلا  لسوت و  هب  دنزادنایم و  سدقم  حیرض 

هک مدرک  رذـن  ددرگ و  نم  بیـصن  شدوخ  نوچ  يدـنزرف  هک  متـساوخ  وا  زا  متـسناد ، البرک  يارحـص  رد  ار  وا  يهناـنامرهق  هناـعاجش و 
. تشذگ هام  کی  میامنن . كرت  ار  نآ  هاگ  چیه  مورب و  شفیرـش  دقرم  ترایز  هب  هلاس  ره  مدرک  رذن  نینچمه  مراذگب و  سابع  ار  شمان 
میدرب و کشزپ  دزن  ار  وا  دـشاب . هداد  خر  شیارب  ياهزات  زیچ  ییوگ  هکنانچ  دـش ، نوگرگد  مرـسمه  تاکرح  تالاح و  كدـنا  كدـنا 
رد هک  دنادیم  ادخ  اهنت  تسا ! هلماح  مناخ  دـشاب ، كرابم  تفگ : رتکد  اریز  تسا ، هتـسویپ  عوقو  هب  یهلا  يهزجعم  متـسناد  هک  دوب  اجنآ 

دنوادـخ زا  يرازگـساپس  يارب  گنردیب  هدژم ، نیا  ندینـش  اب  و  میدرک ، رورـس  یناـمداش و  یتخبـشوخ و  ساـسحا  ردـقچ  تاـظحل  نآ 
ره تدم  نیا  رد  دوش . ام  محازم  یـسک  هکنآیب  میدرک ، فقوت  البرک  رد  هام  هن  هک  تسا  نیا  مهم  میداتفا . هار  هب  البرک  يوس  هب  گرزب 

میدیمان و سابع  ار  وا  هک  داد  ام  هب  يدنزرف  دنوادخ  هکنیا  ات  میدشیم ، فرشم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سابع و  ترـضح  ترایز  هب  زور 
سرت زا  تسا و  هلاس  تفه  ام  دنزرف  کنیا  میدرب . مالسلاهیلع  لضفلاوبا  حیرض  رانک  هب  ار  وا  شدلوت  زور  نامه  رد  كربت  رکشت و  يارب 

هب شتماـق  دـق و  وم و  مشچ و  دـشخردیم و  ناـنچنآ  وا  هاـم  نوچ  يهرهچ  هک  ارچ  میرواـیب ، نوریب  هناـخ  زا  ار  وا  میناوتیمن  مدرم  مشچ 
هحفص 519] ! ] تسا نم  دنزرف  وا  هک  ینک  رواب  یناوتیمن  ینیبب  رگا  هک  تسا  نوزوم  ابیز و  ياهزادنا 

هارمگ درم  تیاده 

. تسا هدوب  نآ  دهاش  دوخ  هک  دنکیم  لقن  ار  یتفگش  يارجام  مرقم  قازرلادبع  دیس  موحرم  يارب  لیخد ، نسح  خیش  رحبتم ، يهمالع  . 4
کیدزن سپس  مدومن . ترایز  ناتسبات  لصف  رد  ترایز ، مایا  ریغ  رد  ار  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  مرح  ینامثع ، تلود  رخاوا  رد  دیوگیم :

يدرم اهنت  دوبن و  رهطم  مرح  نحص و  رد  یسک  اوه  یمرگ  ببس  هب  هک  یلاح  رد  مدش . مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هجوتم  رهظ ،
زامن ترایز  زا  دعب  نم  دوب . هداتـسیا  لوا  برد  رانک  درکیم  تظفاحم  مرح  زا  ییوگ  تشاد و  لاس  تصـش  کیدزن  يرمع  هک  مادخ  زا 
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نآ ببـس  هب  هک  مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  تهبا  تمظع و  يهرابرد  هتـسشن ، سدـقم  رـس  يـالاب  رد  سپـس  مدـناوخ و  ار  رـصع  رهظ و 
اپارـس هک  یلاح  رد  و  دـش ، مرح  دراو  هک  مدـید  ار  ینز  انثا ، نیا  رد  متخادرپ . رکفت  هب  دوب ، هدروآ  تسد  هب  میظع  يرگراثیا  يزاـبناج و 

، درکیم تکرح  شلابند  هب  درک  فارشا  سابل  ابیز و  یتروص  اب  هلاس  هدزناش  ادودح  يرسپ  دوب و  راکشآ  وا  زا  یگرزب  راثآ  بوجحم و 
تاموسر اما  دش ، دراو  يدرک  یتئیه  یئانح و  نساحم  دیفس ، خرس و  یتروص  اب  دق  دنلب  يدرم  سپـس  دومن . ربق  فارطا  فاوط  هب  عورش 

اهریـشمش و ياشامت  هب  عورـش  هدرک و  رهطم  ربق  هب  تشپ  يو  درواین . اج  هب  ترایز  دروم  رد  دنناوخیم  هحتاف  هک  ار  تنـس  لها  ای  هعیش 
. دیامن سدقم  مرح  بحاص  لالج  تمظع و  هب  یهجوت  هنوگ  چیه  هکنیا  نودـب  درک ، دوب  نازیوآ  حیرـض  يالاب  هک  ییاههرز  اهرجنخ و 

نز نآ  يهداوناخ  زا  مدز  سدح  هکنیا  زج  دشابیم ، ياهفئاط  موق و  هچ  زا  هک  مدشن  مه  هجوتم  مدرک و  بجعت  رایسب  وا  راتفر  نیا  زا  نم 
! دیامنیم یمارتحایب  هنوگنیا  وا  دزرویم و  بدا  رهطم  رـس  يالاب  رد  هنوگنآ  نز  مدید  هک  دش  رتدایز  هاگنآ  نم  بجعت  و  تسا ، رـسپ  و 
هک مدیدن  دش و  دنلب  نیمز  زا  تماق ، دنلب  درم  نآ  مدرک  هدهاشم  ناهگان  هک  مدوب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ربص  وا و  یهارمگ  يهشیدنا  رد 

. درک ندیود  هب  عورش  مامت  تدش  اب  ربق  رود  دیشکیم ، دایرف  دروخیم و  رهطم  حیرض  هب  هک  یلاح  رد  يو  دومن . دنلب  ار  يو  یـسک  هچ 
شتـسد ناتـشگنا  هتفرگ و  ار  يو  قرب  ییوگ  دوب ! رود  نآ  زا  هن  دوب و  هدـیبسچ  ربـق  هب  هن  هک  یلاـح  رد  تشادیمرب ، زیخ  دزیم و  خرچ 

ریجنز هک  تشاد  یتعاـس  تفرگ . دوـخ  هب  یلین  گـنر  سپـس  تفر و  یخرـس  هب  ور  ادـتبا  شتروـص  تلاـح ، نیا  رد  دوـب . هـتفرگ  جنـشت 
وس نآ  زا  زین  تسکش . ات  دروخیم  فیرش  ربق  هب  تعاس  تفرگیم  زیخ  هک  هاگ  ره  دوب و  هتخیوآ  ندرگ  هب  ار  نآ  ياهرقن  هحفص 520 ] ]

شیابع دمآیم و  دورف  نیمز  هب  شرگید  فرط  هکلب  داتفایمن  نیمز  دروخن ، نیمز  دنک و  لیامح  ات  دروآیم  نوریب  ابع  زا  ار  شتـسد  هک 
دینابسچ راوید  هب  ار  دوخ  دومن ، هدهاشم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  زا  ار  تمارک  نیا  نوچ  مناخ  نآ  دش . هراپ  اهنتفرگ  زیخ  نیا  اب 

نینچ هک  زین  نم  مییامش . لیخد  مرسپ  نم و  لضفلاوبا ، تفگیم - : یپایپ  درک و  هبانا  عرـضت و  هب  عورـش  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  رـسپ  و 
هک دوبن  مرح  رد  مه  یسک  تشاد و  دنمونت  یندب  درم  نآ  منک . هچ  متسنادیمن  هک  یلاح  رد  مداتسیا ؛ هدش و  كانمیب  لاح  نیا  زا  مدید ،

دراو مرح  مداخ  ماگنه  نآ  رد  دـیخرچ . باتـش  اب  درادـن ، رایتخا  دوخ  زا  هک  تعاس  يهبرقع  نوچ  مرح ، رود  راـب  ود  دریگب . ار  شلباـقم 
دـنتفرگ و ار  درم  نآ  مه  کمک  هب  دز و  ادـص  ار  رفعج ، ماـن  هب  مادـخ ، زا  رگید  یکی  تفر و  نوریب  تیعـضو ، نآ  يهدـهاشم  اـب  دـش و 
زا ار  وا  دوب . جراخ  يداع  لاح  زا  دیـشکیم و  داـیرف  زونه  اـما  داتـسیا  عیطم  وا  دنتـسب . شندرگ  هب  دوب  عارذ  هس  شلوط  هک  ار  ینامـسیر 

نایم رد  دیایب . مالسلاهیلع  ادهشلادیس  ترـضح  مرح  هب  اهنآ  هارمه  هک  دنتفگ  مه  نز  هب  دندرب و  نوریب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح 
وا نوچ  دیشکیم . دوخ  لابند  هب  ار  اهنآ  هدرک و  عمج  دوخ  هب  ار  مدرم  هجوت  يو  بارطـضا  دایرف و  يادص  میتشذگیم ، رازاب  زا  هک  هار 
عبر زا  دعب  دیباوخ ، دش و  مارآ  شلاح  دنتسب ، مالسلاهیلع  ربکایلع  ترـضح  رهطم  حیرـض  هب  دندومن و  ناکم  یـسدق  هاگراب  نآ  دراو  ار 

یگناگی هب  تداهـش  هب  عورـش  ناـسرت  بوعرم و  یتلاـح  اـب  دـش و  رادـیب  دوب ، هتـسشن  شاهرهچ  رب  يرایـسب  قرع  هک  یلاـح  رد  تعاـس ،
هللا لجع  تجح -  ترـضح  ات  مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تماـما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  توبن  دـنوادخ و 

باوخ رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نونکا  مه  تفگ : دندیـسرپ ، وا  زا  هک  ار  عوضوم  دوـمن . فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت 
! دـیامنیم كاله  ار  وت  سابع  ینکن  نینچ  رگا  هک ، دوزفا  درمـشرب و  میارب  ار  اهنآ  نک و  فارتعا  قیاـقح  نیا  هب  دومرف  نم  هب  هک  مدـید 

مرح رد  شبیجع  زیخ  تفا و  نآ  زا  سپـس  میوـجیم . يربـت  ناـنآ  هحفـص 521 ]  ] ریغ زا  مهدیم و  نانآ  تیـالو  هب  تداهـش  نم  کـنیا 
، گس يا  تفگ : تفرگ و  ارم  یتماق  دنلب  درم  هک  مدوب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مرح  رد  تفگ : دندیسرپ ، مالسلاهیلع  سابع  ترـضح 
زا نم  رارف  يهنحـص  دـیدیدیم  هچنآ  دزب و  ارم  رـس  تشپ  زا  اصع  اـب  دـیبوک و  ربق  هب  ارم  هاـگنآ  يرادیمنرب !؟ تیهارمگ  زا  تسد  زونه 

نکاس هینامیلس و  لها  زا  هک  دشابیم  مرهوش  درم  نیا  و  مدادغب ، لها  زا  هعیش و  نم  تفگ : دندش ، ایوج  ار  ارجام  مناخ ، زا  دوب ! وا  تسد 
زا دراد و  تسود  ار  کین  تافـص  دهدیمن ، ماجنا  تیـصعم  هانگ و  هدوب ، نیدتم  دوخ  بهذـم  رد  اما  دـشابیم ، ینـس  يو  تسا . دادـغب 

ناشلغـش هک  متـشاد  ردارب  ود  زین  نم  دوب و  لوغـشم  نوتوت  تراجت  هب  موش  وا  يهجوز  نم  هکنآ  زا  شیپ  دیوجیم . يرود  تشز  لاصخ 
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نآ يهدـهع  زا  نوـچ  دـندرک و  ادــیپ  یهدــب  وا  هـب  یناـمثع  يهریل  تـسیود  یناـمز  دوـب . نارگید  هـب  نآ  شورف  وا و  زا  نوـتوت  دــیرخ 
هب رهظ  ماگنه  ار  وا  ور  نیا  زا  دننک . ترجاهم  دادغب  زا  دوخ  دـنهدب و  وا  هب  لباقم  رد  ار  دوخ  يهناخ  هک  دـنتفرگ  میمـصت  دـندمآیمنرب 
زا بیجع  یتماهـش  وا  هاگان  ماگنه  نآ  رد  دنرادن . زین  يرگید  يراکهدب  هک  دنتـشاد  راهظا  دنتفگ و  وا  هب  ار  ناشرظن  دندناوخارف و  هناخ 

لوپ مه  رادقم  ره  هک  داد  نانیمطا  نانادب  دنازوس و  سپـس  دومن و  هراپ  ار  اهنآ  ادتبا  دروآ و  نوریب  ار  نانآ  یهدب  قاروا  داد : ناشن  دوخ 
شاداپ ار  وا  اجنامه  رد  هک  دنتفرگ  میمصت  دندش و  لاحشوخ  رایـسب  دندید ، نینچ  نوچ  نانآ  دنریگب . وا  زا  دنناوتیم  دنـشاب  هتـشاد  زاین 

اور شناردارب  قح  رد  هک  يدرمناوـج  نیا  هب  هجوـت  اـب  ارم ، يأر  نوـچ  دـندرک و  یهاوـخرظن  نم  زا  شناردارب  هک : داد  همادا  نز  دـنهد .
هب ارم  هک  متـساوخ  وا  زا  یتدم  زا  سپ  دـندروآرد . يو  دـقع  هب  ار  نم  دـندید ، قفاوم  دوخ  اب  هانگ ، زا  شیرود  نیدـت و  زین  دوب و  هتـشاد 

هفارخ یعدم  تفریذپن و  وا  اما  دربب ، مالسلاهیلع  داوج  ماما  ترضح  مالسلاهیلع و  مظاکیسوم  ماما  ترضح  رهطم  دقرم  نیمظاک ، ترایز 
میور و ترایز  هب  دش  شبیـصن  يدنزرف  رگا  دنک  رذن  مدرک  تساوخرد  میوش  زا  تشگ  رادـیدپ  نم  رد  لمح  راثآ  نوچ  دـش . نآ  ندوب 
هب لوکوم  ار  نآ  دز و  زاب  رس  نآ  لوبق  زا  يو  اما  مدرک  بلط  وا  زا  ار  رذن  هب  يافو  دمآ ، ایند  هب  دنزرف  هک  یماگنه  دومن . تقفاوم  مه  وا 

يارب هک  تساوخ  نم  زا  دیـسر و  فیلکت  نس  هب  رـسپ  هکنیا  ات  تخاس ، دـیماان  ارم  وا  دروخرب  دومن . شدـنزرف  غولب  ناـمز  هحفص 522 ] ]
لوبق هارکا  اب  يو  هک  دوب  ور  نیا  زا  درک . مهاوخن  نینچ  دنکن  افو  شرذن  هب  هک  یماگنه  ات  متفگ  يو  هب  نم  اما  مبایب ، يرسمه  نامدنزرف 
عیشت هب  ار  يو  هک  مدومن  تساوخرد  ناراوگرزب  نآ  زا  مالسلاامهیلع ، مامه  ماما  ود  نآ  ترایز  ماگنه  رد  دروآ . ترایز  هب  ار  ام  دومن و 

نوزحم مومغم و  رایـسب  مرـسمه  يازهتـسا  بدا و  يهئاسا  زا  هکلب  مدومنن ، هدهاشم  دوش  وا  رورـس  يهیام  هک  يراثآ  اما  دنیامن ، تیادـه 
یلو مدرک  اعد  مه  اجنآ  رد  و  درب ، ارماس  رد  مالسلاامهیلع  يرکسع  ماما  ترضح  يداه و  ماما  ترضح  ترایز  هب  ار  ام  يو  سپس  مدش .

مالـسلاهیلع لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  هب  متفگ : میدیـسر  البرک  هب  نوچ  تشگ . نوزفا  میوش  بدا  يهئاـسا  ازهتـسا و  دـشن و  باجتـسم 
تراـیز ار  مالـسلاامهیلع  نینمؤملاریما  شردـپ  ادهـشلادیس و  شردارب  رگید  دادـن ، ار  متجاـح  تسا ، جـئاوحلا  باـب  هک  وا ، رگا  موریم ،

مالـسلاهیلع مشاهینب  رمق  ضرع  هب  ار  ناـیرج  میدیـسر ، مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  نوچ  مدرگیمرب . دادـغب  هب  منکیمن و 
میاعد دـمآ و  شوج  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دوج  مرک و  ناشورخ  يایرد  ناـهگان  هک  متـشاد ، مـالعا  ار  دوخ  يهصق  مدـناسر و 

[ . 334 . ] تشگ لیان  يدبا  تداعس  هب  مرهوش  تفای و  تباجتسا 

درک مهاوخ  تمین  ود  ریشمش ، کی  اب 

فیرعت دـشابیم ، گنهرف  هب  دـنمقالع  اشوک و  نیملعم  زا  هک  دابآمرخ ، ناتـسرهش  ياهناتـسبد  راگزومآ  ینـسحم ، میرکدـمحم  ياـقآ 
مالسلاهیلع و نیـسح  ماما  يارب  يرادازع  يهدامآ  دورد ، رهـش  یکیدزن  رد  ياهیرق  مدرم  یـسمش ، لاس 1346  مرحم  ماـیا  رد  . 5 دنکیم :

ایوگ تشاد و  لحم  رد  يذوفن  هک  یتلود ، نیرومأم  زا  یکی  نکیل  دوب ، هدـش  هیهت  زین  مزال  لیاسو  جراـخم و  دـناهدوب و  ـالبرک  يادـهش 
یفرط زا  هک  هیرق ، يهنکـس  دننکن . يرادازع  دـنوش و  فرـصنم  راک  نیا  زا  دـیاب  هک  دـهدیم  ماغیپ  نارادازع  تئیه  هب  دوب ، بهذـم  ینس 

، دندوب كانمیب  یتلود  رومأم  نآ  مشخ  ذوفن و  زا  رگید  یفرط  زا  دننکن و  رازگرب  هحفص 523 ]  ] ار دوخ  يهلاس  همه  مسارم  دنتسناوتیمن 
هدیـشوپ و ازع  هایـس  سابل  شدوخ  رومأم ، نآ  هک  دـننکیم  هدـهاشم  حبـص  ادرف  راظتنا ، فالخرب  یلو  دـننامیم ، فیلکتالب  نادرگرس و 
زا سپ  تسا ! هدش  لوغشم  يرادازع  هب  نارگید  زا  رتدوز  روصت  لباقریغ  ینامیا  هنهرب و  ياپ  رـس و  اب  هتخادنا و  شود  رب  بآ  رپ  یکـشم 

تسا و هدرک  ترایز  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  جـئاوحلا  باـب  هتـشذگ  بش  يو  هک  دوشیم  مولعم  قیقحت ،
تبرض کی  اب  يریگب  ار  ام  ناتسود  يرادازع  يولج  رگا  دیامرفیم : رومأم  نآ  هب  تسا ، هدوب  كانبضغ  تدش  هب  هک  یلاح  رد  ترـضح 

رد زین  دوخ  یلبق ، میمـصت  فـالخرب  دروآیم و  يور  هعیـش  بهذـم  هب  رومأـم  نآ  باوخ  نیا  رثا  رب  و  درک ! مهاوـخ  تاهمین  ود  ریـشمش 
، هیرق نآ  رد  لاس  ره  زا  رتشیب  یتمشح  هوکـشاب و  لاس  نآ  رد  يرادازع  مسارم  هثداح ، نیا  يهجیتن  رد  دنکیم . تکرـش  يرادازع  مسارم 
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هحفص 524] [ . ] 335 . ] دوشیم رازگرب 

نایحیسم هب  مشاهینب  رمق  تایانع 

هراشا

يهیملع يهزوح  زا  اناوت  يهدنسیون  عیشت و  میرح  عفادم  رذنم )  ) ینسحلاوبا یلع  خیش  ياقآ  ماقم  یلاع  ققحم  نیملسملاو ، مالـسالاۀجح 
نیا زا  یلاخلخ ، ینابر  یلع  خیـش  ياقآ  مالـسالاۀجح  بانج  ردـقنارگ ، زیزع و  ردارب  دناهتـشون : باتک  فلؤم  هب  باطخ  ياهلاقم  رد  مق ،

رد ینـسحلاوبا ، دمحم  خیـش  جاح  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  مردپ ، موحرم  زا  هک  ار  هچنآ  ات  دناهتـساوخ  رذنم )  ) ینـسحلاوبا یلع  بناج 
يروآدای ۀمدقم  منک . یملق  مراد  دای  رد  مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  لئاضفلاوبا -  لب  لضفلاوبا -  ترـضح  تامارک  باب 

ینید سورد  تایبدا و  سیردـت  اب  ار ، تعامج  يهماقا  ربنم و  هب  لاغتـشا  هک  دوب  نارهت  تسدربز  يابطخ  زا  ینـسحلاوبا  موحرم  دوشیم :
هتخادرپ قلخ  داشرا  ظعو و  هب  هسردم -  بارحم و  رگنس  رد  زارد -  يرمع  هک  يو  دوب . هدرک  عمج  تختیاپ  ياهناتـسریبد  زا  یخرب  رد 

ینیـسح کـناب  رد  اـم  : » هک تفگیم  هنارختفم ، و ، تشاد ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمیپ  كاـپ  ترتع  هب  قشع  زا  راشرـس  یلد  دوب ،
يرایسب رد  دنراد و  دای  هب  ار  قانتخا  ياهلاس  رد  شلیمک  ياعد  زادگ  زوسرپ و  تاسلج  زونه  نیمارو  مدرم  میراد .» باسح  مالـسلاهیلع 

هحفـص  ] زا ریخ ، داییب  عمتـسم ، قطان و  دور ، نایم  هب  يو  زا  يرکذ  هچنانچ  كرمگ ) یـسابع و  يهقطنم  هصاخ ،  ) نارهت برغ  تائیه  زا 
هار مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  قیرط  زج  هک  تخومآ  ام  هب  یکدوک  زا  هک  دزرمایب  شیادـخ  دـنرذگیمن . يو  ماـن  [ 525

«. قلاخلا رکشی  مل  قولخملا  رکـشی  مل  نم   » و ثدحف ،) کبر  ۀمعنب  امأ  و  . ) تسا یهارمگ  تلالـض و  دشاب ، هچ  ره  هیقب ، تسین و  یتاجن 
شتآ نسحلاابأ  يوهأ  يذ  اذ و  نم  ترـصف  نسحلاابأ  يوهی  دـلاو  یل  ناک  نبللاب و  هینتذـغف  یـصولا  بح  تبرـش  اهنا  یما  هللا  بذـع  ال 

رد تخیر  نینزان  نآ  دیـشکرس  ردـیح  بح  زک  یتبرـش  داب  رورـسم  نادواج ، قح ، تمعن  تشهب  رد  داب  رود  سب  مرداـم  ناـج  ز  خزود ،
بجع سپ  تسا  ربمغیپ  ترتع  رادتسود  ردام ، وچمه  تسا  ردیح  رای  زین  اباب  هک  میوگ  قح  رکش  [ 336  ] نیعم ءام  نوچ  ریش ، هار  مماک ز 

، ینسحلاوبا دمحم  خیـش  جاح  ناورداش  يراب  [ 337  ] نسحلاوب بح  هب  دـشاب  رختفم  ناـج ، نب  زا  نحم  جـنریب و  ود ، نآ  روـپ  هک  دوـبن 
ناتـسود و هب  راوگرزب  نآ  ناکیدزن  مالـسلامهیلع و  راهطا  يهمئا  تامارک  تایانع و  باب  رد  یندینـش  بلاـج و  تارطاـخ  زا  ولمم  ینهذ 

نآ شیوخ  یصوصخ  یمومع و  ياهینارنخس  رد  دوب و  يو  دوخ  میقتسم  تادوهشم  هکلب  تاعومـسم ، اضعب  هک  تشاد  شیوخ  نایعیش 
رد هدنب ، نیا  هک  اغیرد  تفرگیم . کشا  راضح ، مشچ  زا  دناشنیم و  مالک  زا  بسانم  یعضوم  رد  يدنبندرگ ، رب  يرد  نوچمه  ار ، همه 
رد هصاخ  مراد ، دای  رد  هتخیرگ -  هتسج و  کنیا -  هک  هچنآ  مدماینرب و  تفگش  تارطاخ  نآ  طبض  عمج و  ماقم  رد  ناشیا ، تایح  نامز 
هب هک ،  ) دورن تسد  زا  زین  هدـنامزاب  رادـقم  نیمه  هکنآ  يارب  فصولا ، عم  تسا . هدـنامن  نوصم  رهد  ضراوع  زا  اـضعب  اـیاضق ، تاـیئزج 

هتـشاذگن خساپیب  هرـسکی  مه  ار  یلاخلخ  بانج  شهاوخ  انمـض  و  ۀباتکلاب )» ملعلا  اودیق   » ای دیق ،» ۀباتکلا  دیـص و  ملعلا  : » دـناهتفگ قح ،
دیهاوخ هکنانچ  مرادیم . میدـقت  تسا -  طبترم  رـضاح  گنـسنارگ  باتک  عوضوم  اب  هک  ار -  ردـپ  ياههتفگ  زا  ناتـساد  ود  کی  مشاـب ،

هب یتفرعم  اما  دنتسه ، رود  هب  یناملسم  نیئآ  زا  دنچ  ره  هک  تسا  یناسک  هب  لئاضفلاوبا  ترـضح  تایانع  زا  یکاح  ناتـساد ، ود  ره  دید ،
، هک دراد  ياج  دـناهدرب . یتیانع  هدومن و  یتدارا  ینعم ، رد  دناهتـشاد ؛ هگن  ار  يو  تمرح  ساپ  هتفاـی و  راوگرزب  نآ  ماـقم  هحفص 526 ] ]
اب هک  وت  مورحم  ینک  اـجک  ار  ناتـسود  يراد  روخ  هفیظو  اـسرت  ربگ و  بیغ  يهنازخ  زا  هک  یمیرک  يا  مییوگب : لد  زوس  اـب  راويدـعس ،

: اهناتساد نآ  کنیا ، يراد و  رظن  نارگید » »

لضفلاابا ترضح  اب  تکارش 
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: تفگیم يو  هک  درک  لقن  رـصاعم ) هاـگآ  لد  ملق و  شوخ  يهدنـسیون  هاگـشناد و  داتـسا   ) یمولظم یلعبجر  رتکد  باـنج  زا  مردـپ ، . 1
رفـسمه نارای  زا  دـنچ  ینت  اب  دورهاش  يهداج  ياـههناخهوهق  زا  یکی  رد  روباـشین ، ریـسم  رد  قباـس ، میژر  نارود  رد  نیا ، زا  شیپ  اـهلاس 

زا نیرـضاح  ام و  يهمه  زادـگناج ، ياهثداح  ناهگان  هک  میهد ... همادا  تکرح  هب  هاگنآ  مییاسایب و  هار  جـنر  زا  یتعاس  اـت  میدوب  هتـسشن 
تسد زا  نآ  لرتنک  هک  يراب  نویماک  کی  هناخهوهق ، ياهیکیدزن  رد  هک : دوب  رارق  نیا  زا  ارجام  دیناشک . هناخدور  رانک  هب  ار  لحم  لها 
قامعا هب  درکیم ، دیلوت  یبیهم  ياهادص  هرد  ياههرخص  اب  نآ  دروخرب  هک  یلاح  رد  دش و  فرحنم  ریـسم  زا  دوب  هدش  جراخ  شاهدننار 

همه دنامیم ، ملاس  هدننار  رگا  دوبن و  مهم  نادنچ  نیـشام ، دوخ  هک  تسا  ادیپ  دنامن . یقاب  نآ  زا  هراپ  نهآ  یتشم  زج  تفر و ... هناخدور 
نهآ نایم  رد  زین  هدننار  هک  دومنیم  ملسم  یکانلوه ، فداصت  طوقس و  نینچ  اب  اما  دوب ؛ ناربج  لباق  ددجم -  ششوک  شالت و  اب  زیچ - 

نویماـک يهدـننار  راز  لاـح  رب  ناـیوگ ، اـغیرد  اـم ، يراـب ، تسا !» وا  شوـگ  شاهگرزب ، هکت  : » فورعم لوـق  هب  هدـش و  هکت  هکت  اـههراپ 
هداج حطـس  هب  اههراپ  نهآ  نایم  زا  هرد و  قمع  زا  ار  وا  يهدـش  هعطق  هعطق  يهزانج  هنوگچ  هک  میدوب  هشیدـنا  رد  میدروخیم و  سوسفا 

هدننار دوخ  وا  میدوب ، هدرکن  هابتـشا  يرآ ، دیآیم : الاب  ملاس  حیحـص و  هک  داتفا  نویماک  يهدـننار  هب  ناممـشچ  ناهگان ، هک ، میروآ  الاب 
رب ام  دش و  هناخهوهق  دراو  ام  يهدمآرد  هقدح  زا  نامشچ  ربارب  رد  تسا ، ینمرا  درف  کی  دش  مولعم  يدوز  هب  هک  نویماک ، يهدننار  دوب !
زا شیپ  ینمرا ، يهدـننار  راظتنا ، فالخرب  هک  مینک ، لاؤس  وا  زا  ار  ارجاـم  هحفـص 527 ]  ] تاـیئزج هک  میدوب  نآ  رب  میدز . هقلح  شدرگ 
هب باطخ  تشاذگیم  زیم  يور  هک  یلاح  رد  دروآ و  نوریب  سانکسا  گرزب  هتـسد  کی  هدرک و  بیج  رد  تسد  دنک  هزات  یـسفن  هکنآ 
درف کی  نم  داد . تاجن  ارم  اهناملـسم  امـش  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دـیدوب ، دـهاش  هک  کـلهم ، طوقـس  نیا  رد  تفگ - : نینچ  اـم 

وا نماد  هب  لسوت  تسد  شیوخ  تاجن  يارب  درک ، طوقـس  هرد  قمع  رد  نیـشام  هک  ینامز  زین ، راب  نیا  مراد و  یباـسح  وا  اـب  اـما  مینمرا ،
نیا امش  متسین ، انشآ  طیحم  اب  مسانشیمن و  ار  یـسک  لحم  نیا  رد  نم  داد . تاجن  ارم  ناج  وا  و  مدروآ ، نابز  هب  ار  وا  كرابم  مان  مدز و 

...! دننک جرخ  يو  هار  رد  مالسلاهیلع و  سابع  ترضح  ناونع  باسح و  هب  هک  دیهدب  لحم  تئیه  ای  دجسم  هب  دیریگب و  ار  لوپ 

بدا شاداپ 

هراشا

هک دوب  يرتسب  ینمرا  یصخش  نارهت ، ياهناتـسرامیب  زا  یکی  رد  قباس ، میژر  نامز  رد  اضیا  هک  درک  لقن  ینـسحلاوبا ، موحرم  مردپ ، . 2
 - دوب نراقم  اعوسات  بش  اب  هک  اهبش -  زا  یکی  يهمین  دوب . هدنکفا  بعت  تدش و  رد  ار  وا  يرامیب  جـنر  دوب و  تخـس  یـضرم  راتفرگ 

کیدزن هدش و  يو  قاتا  لخاد  قرع  يرطب  کی  اب  هک  دید  ار  ناتسرامیب  یلاباال ) اما  ناملسم  حالطـصا  هب   ) ناراتـسرپ زا  یکی  روبزم  درف 
کین تشاد ، ناریا  یمالـسا  يهعماـج  اـب  هک  یترـشاعم  رثا  رد  ینمرا ، صخـش  تسا ! هدرتسگ  شون  شیع و  طاـسب  نیمز  يور  وا ، تخت 

زور بش و  نایعیش  تعامج  نآ ، رب  هوالع  دوشیم و  دادملق  هدیهوکن  تشز و  سب  يراک  مالـسا  هاگدید  زا  يراوخبارـش  هک  تسنادیم 
دنرمـشیم و مرتحم  رایـسب  هتـسناد و  مالـسلاهیلع ) سابعلا  لضفلاوبا  اقآ   ) شیوخ یبهذم  سدـقم  ياههرهچ  زا  یکی  هب  قلعتم  ار  اعوسات 

تشز راک  زا  يور ، نیا  زا  دنیوج . يرود  اوران  مارح و  لامعا  زا  دنـشوکیم  یتاقوا  نینچ  رد  زین  نامیا  تسـس  راب و  دنبیب و  دارفا  یتح 
: - هک دوشگ  تمالم  هب  نابز  رایتخایب  دمآ و  تفگش  هب  تخس  یبش -  نانچ  رد  مه  نآ  يراوخبارـش ، هعیـش - ! و  ناملـسم ! راتـسرپ  نآ 

یناملسم و یتمالسان ، وت ، اما  مرامش . بجاو  هحفص 528 ]  ] دوخ رب  ار  یبش  نینچ  تمرح  هک  متسین  ناملـسم  وت  لثم  مینمرا و  نم  ینالف !
 - دراد رگید  ینید  هک  نم -  نوچ  یـسک  ربارب  رد  هک  دیآیمن  تمرـش  دوشیم . یقلت  سدقم  یبش  نایعیـش  امـش  نیئآ  رد  مه ، بش  نیا 

هکنآ ياج  هب  هناـقداص ، دـنپ  نیا  فسـألاعم ، يرادیمن !؟ هگن  ار  بش  نیا  تمرح  يراذـگیم و  ياـپ  ریز  ار  شیوخ  بهذـم  تاسدـقم 
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شحف و زا  هچ  ره  هک  تـشاداو  تخاـس و  نیگمـشخ  ادـیدش  ار  وا  دراداو ، هـبنت  هبوـت و  هـب  دروآ و  دوـخ  هـب  ار  ياهمانـسانش » ناملـسم  »
، ینمرا صخش  تسا !... هدماین  وت  هب  اهیلوضف  نیا  وگن ... نایذه  ینمرا ... كدرم  وش  تکاس  دنک - : رامیب  راثن  دراد ، هتنچ  رد  تحیـضف 

تخـس هتفرگ ، رارق  یکاـته  نیهوت و  دروم  نینچ  نیا  هناـقداص ، رکذـت  کـی  رطاـخ  هب  دـیدیم  هکنیا  زا  تخوسیم ، ضرم  شتآ  رد  هک 
دیشک و رس  رب  ار  دمـش  ای  وتپ  دوب ، ریزارـس  شمـشچ  ياههشوگ  زا  کشا  تارطق  هک  یلاح  رد  تسکـش و  شلد  دش و  تحاران  نیمغ و 
هب باوخ ، ملاع  رد  یعاضوا ! دوب و  یملاع  دـش ... یلوتـسم  وا  رب  باوخ  دـعب  یتعاس  درک و  ناهنپ  یناملـسم » گنن   » نآ مشچ  زا  ار  دوخ 

نادیهـش رالاس  روضح  هب  تسا ) هتفر  مرطاخ  زا  نآ  تایئزج  فسألا  عم  یلو  دادیم  حیـضوت  ار  نآ  مردـپ  موحرم  هک   ) تفگـش ياهنوگ 
اعوسات و تمرح  زا  يو  هک  ياهناناج  عافد  ساپ  هب  ناراوگرزب ، نآ  دیسر و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  شایمارگ  ردارب  مالـسلاهیلع و 

ینامز دندوب . هداد  يو  هب  افـش  دـیون  هداد و  رارق  صاخ  یتیانع  تافتلا و  دروم  ار  وا  دوب ، هدینـش  اهنیهوت  هار  نیا  رد  هدرک و  نآ  بحاص 
یهاوگ قیقد ، ینومزآ  زا  سپ  اهرتکد ، زین  زور  نآ  يادرف  دیدن و  دوخ  رد  ضرم  جنر و  زا  يرثا  دـش ، رادـیب  باوخ  زا  روبزم  ینمرا  هک 
ینمرا یگتسکش  لد  يو و  رابنیهوت  خساپ  روبزم و  راتسرپ  هب  ینمرا  دنپ  يارجام  تسا . هتفای  دوبهب  اسآهزجعم  يوحن  هب  رامیب  هک  دنداد 

، ناراوگرزب نآ  تسد  هب  شیدوبهب  ربخ  مالـسلاهیلع و  ـالبرک  رادـمچرپ  مالـسلاهیلع و  نادیهـش  رـالاس  رـضحم  هب  باوخ  رد  شفرـشت  و 
هب ینمرا  صخـش  لاقتنا  زا  سپ  يور ، نیمه  زا  دـیدرگ . نینمؤم  لفحم  لقن  درک و  ادـص  فارطا  طـیحم  ناتـسرامیب و  رد  یبمب  نوچمه 
يو تمه  هحفص 529 ]  ] زا افش ، کیربت  ضرع  نمـض  ات  دندش  وا  لزنم  يهناور  عامتجا ، تئیه  هب  لحم ، نیملـسم  زا  يریثک  عمج  لزنم ،

يو و مشچ  زا  کشا  تارطق  هک  یلاح  رد  دیـسر ، هک  ناتـساد  ياـجنیا  هب  مردـپ ، دـننک . رکـشت  مالـسلاهیلع  هللا  لآ  تحاـس  زا  عاـفد  رد 
مدرم هک  ینامز  درک : لقن  نینچ  تسه -  زین  نآ  مایپ »  » يواح هک  ار -  ناتـساد  يهدرپ  نیرخآ  كانزوس ، ینحل  اـب  تخیریم ، ناعمتـسم 
رکشت تعامج  نآ  فطل  راهظا  زا  هداتـسیا و  الاب  يهقبط  يهرجنپ  رانک  رد  هک  وا  دندرک ، عامتجا  ینمرا  یـصخش  يهناخ  ربارب  رد  نیدتم 

، دیاب هکنانچ  نامایند ، رگا  اهینمرا ، ام  دیشک - : دایرف  وا  درک . هلان  هجض و  رد  قرغ  ار  تیعمج  هوبنا  هک  تفگ  ینخـس  ناهگان  درکیم ،
نینچ هک  تسا  اههعیـش  اهناملـسم ، امـش  زا  بجع  تسین . یبجع  مییوربور ، لکـشم  کی  رازه و  اـب  یگدـنز  رد  تسین و  هاربور  داـبآ و 

نیا زا  ار  ناتیاهدرد  يافش  ارچ  اهناملسم ، دینزیم !؟ اپ  تسد و  تالکـشم  رد  لاح  نیع  رد  دیراد و  يراوگرزب  اقآ و  میرک و  نایاوشیپ 
!؟ دیریگیمن ناراوگرزب 

رغصایلع ترضح  يارب  هضور  سلجم  ییاپرب  و  ینمرا ، صخش 

زین ناتـساد  نیا  رکذ  تفر ، نایم  هب  هعیـش  یبهذـم  نایاوشیپ  تحاس  هب  نیملـسمریغ  زا  یخرب  يزروبدا  رطاخ و  قلعت  زا  نخـس  هک  لاح 
تـشاد دوجو  ینمرا  کی  اقباس  نارهت ، تالحم  زا  یکی  رد  هک  تسین ) منهذ  رد  هدـنیوگ  مان  و   ) مدینـش تسین . تربع  فطل و  زا  یلاـخ 

لزنم رد  القتـسم و  ای  لاح   ) تفرگیم هضور  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  يههام  شـش  لفط  ناونع  هب  ار  زور  کی  مرحم ، مایا  رد  هک 
هک درکیم  شرافـس  و  تسا ) نم  زا  دیدرت  مرحم -  هام  ياهزور  زا  یکی  رد  لحم  يرادازع  تئیه  جراخم  لبقت  تروص  هب  ای  و  شیوخ ،

یلئاسم یتسه و  ناملـسمریغ  ینمرا و  یـصخش  وت  هک  دـش  هتفگ  وا  هب  دـنناوخب ! ار  مالـسلاهیلع  رغـصایلع  ترـضح  يهضور  اـصوصخم 
هب طوبرم  یمالـسا و  افرـص  يرما  يو ، عابتا  دـیزی و  رب  نیرفن  نعل و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  رب  هیرگ  مرحم و  ماـیا  يرادازع  نوچمه 

نیـسح ماما  رغـصایلع  يهضور  مه  نآ  و  ینکیم ، اـپ  هب  یناوخهضور  سلجم  زور  کـی  یلاـس  تبـسانم ، هچ  هب  تسا ؛ نایعیـش  داـقتعا 
دراد یعیـش  یمالـسا و  يهبنج  افرـص  هک  هچنآ  اب  ارم  ةدـعاق  متـسه و  ینمرا  کـی  نم  تسا ، تسرد  دوب : هتفگ  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع !؟

هدوب و توافتیب  زین  يو  ینیشناج  نایعدم  ای  نانیشناج  هب  تبسن  اعبط  مرادن ، لوبق  ار  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  لصا  نوچ  نم  تسین . يراک 
هیلع ای  هل  رب  یبصعت  دناهتشاد ، عازن  مه  اب  مالسا  ربمایپ  ینیشناج  رـس  رب  هک  دیزی ، نیـسح و  ماما  نایم  ياوعد  رد  هجیتن ، هحفص 530 ]  ] رد
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نیا رد  هتشاد و  تسد  رد  مه  ار  تردق  هدرمشیم و  نیملـسم  يهفیلخ  ار  دوخ  قحان ، هب  ای  قح  هب  دیزی ، مرادن . اوعد  نیفرط  زا  مادکچیه 
نت هدوب و  وا  تخسرس  نیفلاخم  زا  زین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تسا . هتـشادن  ابا  شیوخ  نیفلاخم  لتق  یتح  يریگتـسد و  بیقعت و  زا  هار ،

تماما هب  دقتعم  نایعیـش -  نوچمه  هک -  نم  يارب  هثداح ، نیا  تسا . هدیماجنا  ندش  هتـشک  هب  ۀیاهن  شراک  هدادن و  وا  تیمکاح  لوبق  هب 
هب ار  شیوخ  نیفلاخم  زا  یخرب  دشیم  زوریپ  رگا  مه  نیسح  ماما  اسب  هچ  تسین و  دیزی  تیموکحم  لیلد  متسین ، مالسلااهیلع  ارهز  دنزرف 

نارادرـس و شکاشک ، نآ  رد  منیبیم  هک  تسا  اجنیا  نخـس  اما  مرادن ، يراک  نت  ود  نیا  يریگرد  اب  نم  يرآ  درپسیم . مادـعا  يهخوج 
غیرد دزیم -  رپ  رپ  یگنشت  تدش  زا  ردپ ، شوغآ  رد  هک  زین -  رغصایلع  نوچ  ياههام  شـش  لفط  هب  نداد  بآ  زا  یتح  دیزی ، نایهاپس 

، ملاع يالقع  ناـیدا و  يهمه  تداهـش  هب  هدوبن و  دراو  نیفرط  عازن  رد  هجو  چـیه  هب  لاـس ، نس و  نیا  رد  یکدوک  هکیلاـح  رد  دـناهدرک .
، يو نامرف  هب  دیزی ، هاپس  مینیبیم  هکنیا  زا  دنشکب . ار  شردپ  یلو  دننک  باریس  ار  وا  دنتسناوتیم  تسا ؛ هتـشادن  يریـصقت  نیرتکچوک 
اب وا  نایهاپس  نارادرس و  دیزی و  گنج  هک  میمهفیم  دناهدیناسر  لتق  هب  مامت  یلدگنس  اب  ار  وا  هدرکن و  محر  زین  هراوخریش  لفط  هب  یتح 

، اهنآ تسا و  هدوبن  اهفرح  نیا  مالسا و  نید  زا  عافد  يارب  حالطـصا  هب  يداقتعا و  یبهذم و  یگنج  يو ، نارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما 
تیناسنا دناهتساوخیم  هک  دناهدوب  ینایشحو  دناهتشاد ؛ گنج  يرـشب  ساسحا  هفطاع و  هنوگ  ره  اب  تیناسنا و  ناسنا و  اب  الوصا ، اساسا و 

هک  ) ناسنا کی  ناونع  هب  مک  تسد  و  صاخ ، یبهذم  ینید و  شیارگ  هنوگ  ره  زا  رظن  فرص  مه  نم  هک  تسا  اجنیا  رد  دننک و  دوبان  ار 
سلجم نتخادـنا  هار  هب  اب  مینیبیم و  ساسح  رـضاح و  لیخد و  شکاشک ، نیا  رد  ار  دوخ  تسا ) اـهیتشز  زا  رفنتم  اـهیبوخ و  هب  دـنمقالع 

زاربا يرشب ، تورم  هفطاع و  دض  ناسنا و  دض  هورگ  نیا  اب  ار  متفلاخم  مهاوخیم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مولظم  لفط  يارب  یناوخهضور 
يههام شش  لفط  تداهش  ندش  هدناجنگ  زومر  زا  یکی  هک  درک  طابنتسا  ناوتیمن  ایآ  بیترت ، نیدب  ینمرا .) صخـش  مالک  نایاپ   ) مراد

هب ترضح  مادقا  و  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  ياروشاع  يهمانرب  رد  لاعتم ) قح  يهنامیکح  تیشم  ریدقت و  ساسا  رب   ) مالسلاهیلع هللادبعابا 
دـیزی و یناسنا  دـض  يهرهچ  ياـشفا  ینعی  دوصقم ، نیمه  هب  یباـیتسد  وا ، هحفـص 531 ]  ] يارب بآ  بلط  نادـیم و  هب  هراوخریـش  ندروآ 

؟ تسا هدوب  خیرات ، ربارب  رد  وا  ییاوسر 

دوش زاب  امیپاوه  ياهخرچ  نک  تمارک  اهناملسم ، لضفلاوبا  يا 

هراشا

رد هرـس » سدق   » یناگیاپلگ يوسوم  اضردمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللاۀـیآ  ناتـسرامیب  مرتحم  تسایر  رهاب ، اضرمالغ  رتکد  ياقآ  بانج 
نارود زا  ار  وا  هب  تدارا  هک  مـنیرید  راـی  زیزع و  تـسود  ار  ریز  ناتـساد  . 3 دناهتـشاد : موقرم   74  / 6 خیرات 24 /  رد  ياهتـشون  یط  مق ،

ترـضح تاـمارک  يهراـبرد  ناگدـنناوخ  رتـشیب  ییانـشآ  يارب  نم  تسا و  هدرک  فـیرعت  میارب  منکیم  ساـسحا  مدوـجو  رد  ناتـسریبد 
اب  72  / 2 خیرات 30 /  رد  هک  زین  ار  يرعش  يهعطق  نایاپ ، رد  مروآیمرد و  ریرحت  يهتـشر  هب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا 

یتقو رفـس ، ياهتنا  رد  میدوب . نارهت  مزاع  ییامیپاوه  اـب  دهـشم  زا  تفگیم : متـسود  منکیم . میدـقت  ماهدورـس  ـالبرک » رادـملع   » ناونع
دعب ياهظحل  اما  دـندش . هاگدورف  رد  امیپاوه  دورف  رظتنم  دنتـسب و  ار  اهدـنبرمک  ناـگمه  دـش ، نشور  دـیدنبب » ار  اهدـنبرمک   » ياـهغارچ

ياهخرچ میتسه و  ندز  تشگ  لاح  رد  هاگدورف  دـناب  يالاب  رد  ام  تفگ : داد و  رارق  بطاخم  ار  امیپاوه  نانیـشنرس  اـمیپاوه ، يوگدـنلب 
و دیشاب ! يرارطضا  ياههرجنپ  زا  جورخ  طوقس و  یلامتحا  دمآشیپ  اب  ییورایور  يهدامآ  افطل  دوشیمن ، زاب  ینف  صقن  تلع  هب  امیپاوه 
هیرگ و لوغـشم  مدرم  دـنریگ . راک  هب  ار  امیپاوه  یلامتحا  راجفنا  طوقـس و  اب  هزرابم  يارب  مزال  ریبادـت  ات  دوب  هدـش  مالعا  زین  هاگدورف  هب 

تمارک اهناملـسم ! لضفلاوبا  يا  تفگ : دوخ  صاخ  يهجهل  اب  ینمرا »  » رفاسم کی  ناهگان  هک ، دندوب  رگیدـکی  اب  یظفاحادـخ  يراز و 
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هاگدورف رد  لماک  تمالـس  اب  امیپاوه  دـش و  زاب  اهخرچ  درک و  ار  دوخ  راک  هتخوسلد  درف  نیا  يهلان  دوش ! زاب  امیپاوه  ياهخرچ  اـت  نک 
هحفص : ] میزاسیم راتفگ  نیا  شخب  تنیز  هک  دناهدورس  مالسلاهیلع  البرک  رادملع  باب  رد  زین  يرعش  رهاب ، رتکد  ياقآ  تسشن ! نیمز  رب 

[532

البرک رادملع 

ارم مدز ، ار  يرد  ره  سابع  اود  لد  درد  رب  وت  زج  سک  مرادـن  مراد و ، لد  درد  سابع  اـی  وت  نماد  نم ، تسد  ساـبع  ـالبرک  رادـملع  يا 
وت تسد  نت  دش ز  نامز  نارگمتـس  يافج  زا  سابع  ایب  دـش  قاط  متقاط  یبرکلا  فشاک  دـنیوگ  همه  سابع  ارم  ترد  زا  نارم  وت  دـندنار 
هچ اب  سابع  اههدعو  بآ  رب  شقن  دش  اما  يداد  بآ  يهدعو  سابع  ادگ  نم  زا  ریگ  تسد  تسد  دـشابن  ار  وت  نت  رد  هچ  رگ  سابع  ادـج 

نیسح هب  تتدارا  ناتـساد  سابع  ادص  دنک  ینب  ای  ارهز  ار  وت  نوچ  وت  رب  نیرفآ  سابع !؟ اههمیخ  هب  یلاخ  تسد  یتفر  ناکدوک  يوس  ور 
رطاخ زا  زگره  سابع  ات  ود  نم  تشپ  مغ  دـش ز  دومرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  تاهتـشک  رـس  رب  سابع  امنناهج  دـش  ناـهج  رد  مالـسلاهیلع 

سابع ای  كاخأ  كردأ  گناب  تفرن  دیعس ) )

دینک تلالد  هعیش  بهذم  مالسا و  تناید  هب  مه  ارم 

« نآرقلا رابخألا و  جهن  یلع  نایبلا  جاهنم   » باتک رد  هریثک ، تافیلأت  بحاص  یناگیاپلگ  ینرق  یلع  خیـش  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
زا ابترم  نم  دوب ، زاب  تایلاع  تابتع  هار  هک  یمایا  رد  درک  لقن  مق  ناتـسرهش  سوبوتا  ناگدننار  زا  یکی  . 4 تسا : هدروآ  (ص 24 و 25 )
هب مدـمآیم ، مدوـب و  هدز  رفاـسم  نیمظاـک  زا  هک  تبوـن  کـی  رد  مدـیناسریم ، مق  هب  رفاـسم  اـجنآ  زا  مدربیم و  نیمظاـک  هب  رفاـسم  مـق 

دمآ هک  يردق  دش و  ادیپ  هندرگ  رس  زا  یشکتفن  نیشام  مدید  هندرگ  طسو  رد  مدیسر . تسا  یتخس  يهندرگ  اتبسن  هک  قاطاپ  يهندرگ 
راوز همه  هک  يرفاسم  تصش  دریگیم و  ریز  ارم  نیشام  دیآیم و  تداع  بسحرب  نیشام  نآ  نونکا  هدش و  هراپ  وا  زمرت  مدش  هجوتم  نم 

رد هک  ار  یبرد  ات  تفر  متـسد  مدیدیمن . دوخ  يارب  زا  مه  يرارف  هار  الـصا  و  دنکیم ، دوبان  هل و  دنـشابیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق 
هب هک  شکتفن  نیـشام  هاگان  هک  موشن ، هتـشک  دوخ  القا  هحفـص 533 ]  ] ات منک  باترپ  نوریب  هب  ار  دوخ  میاـمن و  زاـب  دوب  مدوخ  يولهپ 
هب نیـشام  برد  میدید  میدیود و  متـشاد و  هاگن  ار  سوبوتا  نم  دـیباوخ . دروخ و  هوک  هب  تشگرب و  شرـس  دـمآیم  ام  فرط  هب  تعرس 

نوریب ار  هدننار  میدرک و  زاب  ار  نیشام  برد  تمحز  هب  دیآ . نوریب  نیـشام  زا  دناوتیمن  نکلو  هدیدن  ياهمدص  هدننار  هدرک و  ریگ  هوک 
هب مه  ارم  تفگ : میشابیم . هعیش  ناملسم و  میتفگ : دیراد ؟ یبهذم  هچ  امش  درک : لاؤس  دمآ ، نوریب  نیـشام  زا  هکنآ  درجم  هب  میدیـشک .
نأ هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشأ  وگب  میتفگ : مدقتعم . تینارـصن  شیک  هب  هدوب و  ینمرا  نم  اریز  دییامن ، تلالد  هعیـش  بهذم  مالـسا و  تناید 
یلع ام  يهمئا  زا  لوا  دنزرف  سابع  میتفگ : ام  تسیک ؟ سابع  دیسرپ : تخاس ، يراج  نابز  اب  ار  نیتداهـش  هکنآ  زا  سپ  هللالوسر . ادمحم 

ياـقفر مدرکیم ، یگدـننار  هک  ناریا  رد  تفگ : ینکیم ؟ لاؤس  ساـبع  زا  وت  روـطچ  میدرک : لاؤـس  تسا . مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب 
نم هب  تحیصن  يزوسلد و  هار  زا  نانآ  مدرکیمن . لوبق  نم  نکلو  دنیامن  يربهر  تلالد و  عیشت  مارم  هب  ارم  دنتـساوخیم  هعیـش  يهدننار 

دهاوخ یـسرداد  وت  زا  اعطق  وا  و  سابعلا ، لضفلاابا  ای  وگب : یناهرب ، يراتفرگ  زا  ار  دوخ  یتساوخ  يدش و  هراچیب  ییاج  هاگ  ره  دندومرف 
هک مدرک  نیقی  نم  دـیرب و  نآ  زمرت  هاـگان  دـش ، ریزارـس  هندرگ  يـالاب  زا  نم  نیـشام  نوچ  هکنیا  اـت  دوـب  نم  نهذ  رد  بلطم  نیا  دوـمن .
ارم نیـشام  يرآ ، سابعلا ، لضفلاابا  ای  متفگ : هبترم  دنچ  مدش و  راچان  اذل  دوشیم ، هعطق  هعطق  مندب  دنکیم و  طوقـس  هرد  هت  هب  منیـشام 
هار رد  مشاب  هدـنز  ات  هدومن و  وا  فقو  ار  دوخ  نیـشام  دـمآرد  ثلث  نم  درک و  يرادـهاگن  وا  ارم  ناج  دومن و  ظفح  لضفلاوبا  ترـضح 

. مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  اب  تکرش  تشون : نیشام  ولج  رد  بکرم  اب  دوخ  تشگنا  اب  اجنامه  میامنیم و  فرصم  وا  یناوخهضور 
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مشاهینب رمق  تیانع  هب  یمتح  گرم  زا  یحیسم  صخش  تاجن  زین  و  ام ، تفگش  يارجام 

يرظتنم اضر  ياقآ  دناهتـشون : ياهموقرم  یط  بجر 1416 ق ، خیرات 4  رد  يدیشروخ ، اضردمحم  خیش  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالاۀجح 
نارهت هب  لباب )  ) دوخ رهش  زا  هداوناخ ، اب  . 5 هحفص 534 ] : ] دندرک لقن  میدرک -  رکذ  ار  ناشیا  زا  تمارک  زین 4  البق  هک  لباب - ) نکاس  )
نیشام قرب  ياهمیـس  لوا ، لنوت  لخاد  رد  دوشیم ) عورـش  ددعتم  ياهلنوت  هک   ) زاره يهداج  رد  لباب ، يرتمولیک  دودح 60  میدمآیم .

زا ياهلعـش  هک  اهمیـس  نایم  رد  ار  متـسد  نم  تفرگ ! شتآ  نیـشام  هک ، دـش  دـنلب  اههچب  غیج  دایرف و  تفرگ . شتآ  درک و  ادـیپ  لاـصتا 
لیبموتا ياهغارچ  ییانـشور  زا  راک  نیا  اب  اما  دنام ؛ ملاس  نیـشام  یلو  تخوس ، متـسد  مدرک . عطق  ار  اهمیـس  متـشاذگ و  دوب  هدش  شتآ 

. میتشاد شیپ  رد  دنـشابیم ) ینالوط  مه  یلیخ  اهنآ  زا  یـضعب  هک   ) لنوت تسیب  ات  هدزناپ  دودـح  القا  هک  دوب  نیا  مهم  و  میدـنام ، مورحم 
رمق يارب  هک  تسا  نیا  مراک  هک  نم  متفگ : مینک . تکرح  نارهت  يوس  هب  دعب  مینک و  ریمعت  ار  نیشام  لباب  میدرگرب  اباب  تفگیم : مرسپ 

؟ دسریمن ام  هب  يرذن  تشوگ  نیا  ارچ  هک  دـننکیم  هلگ  نم  زا  اههیاسمه  یـضعب  یتح  مهدیم و  ارقف  هب  تشوگ  مالـسلاهیلع  مشاهینب 
. میدرک تکرح  نارهت  فرط  هب  يراب  میورب . و  لضفلاابا ! ای  وگب : يدـید !؟ هچ  لضفلاوبا  زا  منزیم ؛ ناشیا  نماد  هب  لـسوت  تسد  کـنیا 

يارب ار  غارچ  ياهمیـس  يهیلک  نوچ  دوبن ، ندش  نشور  لباق  مه  نآ  کچوک  ياهغارچ  زا  یکی  یتح  رگید  ام  لیبموتا  هک  دـیراد  هجوت 
، تسا فداصت  اب  يواسم  دـص  رد  دـص  زین  لنوت  لخاد  رد  غارچ  ندوب  شوماـخ  مدوب و  هدرک  عطق  نیـشام  يرطاـب  زا  دریگن  شتآ  هکنیا 

لامک اب  میدـش  مود  لنوت  دراو  هکنیا  ضحم  هب  لاح ، نیا  اب  دوب . ضحم  کیرات  دوب  لـبق  لاـس  هک 40  اهنامز  نآ  رد  لنوت  لـخاد  اریز 
وش هدایپ  متفگ : مرسپ  هب  میدمآ ، نوریب  هک  لنوت  زا  تسا ! هدرک  نشور  ار  لنوت  لخاد  نکفارون  لثم  نیـشام ، يولج  غارچ  میدید  بجعت 
هب دوخ  بیجع  يرگنشور  اب  غارچ  مه  يدعب  لنوت  رد  میدرک و  تکرح  هرابود  تسا ! شوماخ  غارچ  تفگ : دش و  هدایپ  نیبب ! ار  غارچ  و 
هک لنوت  ره  لخاد  هصالخ ، میداد و  همادا  دوخ  هار  هب  دـیدرت  کش و  نودـب  تسا . هدـش  اـقآ  بناـج  زا  یفطل  مدـیمهف  دوزفا ! اـم  تریح 

تـسد زا  ار  دوخ  ؤلـألت  میدـمآیم  نوریب  لـنوت  زا  هکنیا  درجم  هب  یلو  درکیم  نشور  ار  اـضف  هدـننک  هریخ  يرون  اـب  غارچ  میدیـسریم 
مناوـتیمن هک  دوـب  هداد  تسد  نم  هب  یبـیجع  لاـح  تفگـش ، يهنحـص  نیا  يهدـهاشم  رثا  رد  درادـن ! غارچ  نیـشام  هـکنیا  لـثم  دادیم ،

ياهمیس میس  یتسیابیم  اعبط  میدیـسر . هحفـص 535 ]  ] نارهت هب  هرخألاب  ات  مدرکیم ، هیرگ  ابترم  مدوب و  هدـش  هدز  قوذ  منک . فیـصوت 
هب هک  نم  : » هک تسا  نیا  دـنزیم  هک  یفرح  لوا  مربـب ، تسا  زاـسيرطاب  هک  مقیفر  دزن  ار  نیـشام  رگا  متفگ  مدرکیم . تمرم  ار  هتخوـس 

لاسنایم يدرم  هک  يرگید  زاسيرطاب  دزن  ار  نیشام  اذل  دوشیم ، نم  یگدنمرـش  ثعاب  نیا  و  نکن »!! ترفاسم  نیـشام  نیا  اب  متفگ  امش 
تخادنا و یهاگن  دمآ و  زادنیب . نیشام  هب  یهاگن  کی  ایب  متفگ : وا  هب  مدرب . تسا ) ینمرا  يدرف  يو  هک  مدیمهف  ادعب  و   ) دوب هبیرغ  یلو 
، ار نیشام  نیا  ياهغارچ  زا  یکی  دوشب  هک  درادن  میس  مه  هعطق  کی  و  تسا ، هتخوس  نیشام  ياهمیس  مامت  تفگ : نیشام ، ندید  زا  سپ 

مالسلاهیلع لضفلاوبا  دشاب ، هتشادن  مه  روتوم  ام  نیـشام  رگا  تفگ : زاسيرطاب  ینمرا  درکیم ! نشور  دوخبدوخ ، و  میـس ، نتـشاد  نودب 
!؟ ینزیم ار  فرح  نیا  روطچ  یتـسه  یحیـسم  ینمرا و  هک  وـت  متفگ : بجعت  اـب  دوـشیمن ! مه  بارخ  نیـشام  دزادـنایم و  هار  هب  ار  نآ 

دزن دوب ، اجنآ  هک  ار  ياهچب  هرخألاب  مرادـن . داوس  متفگ : تسا ؟ هتـشون  هچ  لوپ  قودنـص  نآ  يور  نیبب  نم و  هاگریمعت  لخاد  ایب  تفگ :
دش رتشیب  نم  بجعت  لضفلاوبا !» تکرش  : » دوب هتـشون  هک  دناوخ  ار  نآ  يور  ترابع  وا  مدرب و  دوب  ینمرا  نآ  هاگریمعت  رد  هک  یقودنص 

مخ و چـیپ و  رپ  ياهيریزارـس  زا  ماهچب  نز و  اب  ینامز  مدوب ، یلیرت  رفوش  نم  تفگ : ینمرا  زاـسيرطاب  مدیـسرپ . يو  زا  ار  هیـضق  رـس  و 
هاگان هک  مدـمآیم  نییاپ  تسا ) هدـش  روهـشم  گرم  يهداج  هب  نآ  ياهتمـسق  یـضعب  هک   ) سولاچ ناودـنک  يهداج  كانرطخ  رایـسب 
دایرف بترم  هصمخم ، زا  تاجن  يارب  میدید . دوخ  مشچ  يولج  ار  گرم  داد . تسد  زا  ار  دوخ  زمرت  نیشام ، درک و  یلاخ  زمرت ، داب  پمپ 

هدـش دـیماان  اج  همه  زا  هک  مه  نم  و  اهناملـسم ! لضفلاوبا  ای  وگب  تفگ : نم  مناخ  هعفدـکی  دیـشخبن . ياهدـیاف  میرم ! نب  یـسیع  ای  میدز 
تیعـضو ینعی   ) هیـضق دش . فقوتم  هرد  بل  رد  یلیرت  مدز  ادـص  ار  لضفلاوبا  هکنیا  ضحم  هب  اهناملـسم ! لضفلاوبا  ای  مدز : ادـص  مدوب 
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نادنبهار دندشیم . فقوتم  يدعب  ياهنیـشام  هک  دوب  روآتفگـش  يردـق  هب  هرد ) رد  نآ  طوقـس  مدـع  هاگترپ و  رانک  رد  یلیرت  فقوت 
روـط هب  و  هحفـص 536 ]  ] هعفدـکی اما  مینک ، لـسکب  ار  نآ  دـیاب  تکرح  يارب  اذـل  درادـن  زمرت  نیـشام  نوچ  دـنتفگیم : اههدـننار  دـش .
خرچ هب  یتسد  منکیم ! تسرد  ار  نیـشام  نیا  نآلا  نم  تفگ : دـمآ و  ولج  رـس ، هب  لـکاک  هلاـس ، هدزاود  هد  يهچبرـسپ  کـی  هتخانـشان ،
روط هب  سپس  و  ورب ! نک و  نشور  ار  نیشام  تفگ : نم  هب  و  تشادن ) نیشام  خرچ  هب  یطبر  چیه  زمرت  ندرک  باوج  هکنیا  اب   ) دز نیـشام 

هب میدـمآ  میدرک و  تکرح  تسا ! ملاس  مدـید  مدرک ، ناحتما  ار  زمرت  متـسشن و  نامرف  تشپ  نم  دـش . دـیدپان  تیعمج  نیب  رد  یناـهگان 
يزاسيرطاب هب  هک  تسا  اهلاس  متخورف و  ار  یلیرت  اما  مدشن ، ناملـسم  هتبلا  مدـش و  لضفلاوبا  اب  تکارـش  يهمیب  خـیرات  نامه  زا  نارهت .

دمآرد هچ  ره  هک  تسا  نآ  يارب  ماهتشاذگ ، ماهزاغم  رد  ینیبیم  هک  ار  قودنص  نیا  تسا و  بوخ  میداصتقا  عضو  مراد و  لاغتشا  نیشام 
ار ییاهلوپ  دسریمارف ، هک  اروشاع  مایا  مزیریم ، قودنـص  نیا  رد  ار  رگید  فصن  مرادیمرب و  دوخ  ار  نآ  فصن  منکیم ؛ فصن  مراد 
اقآ يارب  ات  مهدیم  اجنآ  یلوتم  هب  هدرب  تسا ، ناریمـش  رد  هک  دیز ، هدازماما  هب  ار  همه  منکیم و  یلاخ  هدـش  عمج  قودنـص  نیا  رد  هک 
دوب هدشن  ناملـسم  زونه  وا  میدرک ، لقن  دوب و  هتفگ  زاسيرطاب  نیا  دوخ  هکنانچ  دیـشاب  هتـشاد  هجوت   ) دـنک جرخ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 

(. تشاد مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  هب  یمکحم  داقتعا  نینچنیا  یلو 

؟ منک تکرش  هداد  لیکشت  مشاهینب  رمق  يارب  ینمرا  کی  هک  ياهضور  سلجم  رد  مناوتیم  ایآ 

ياقآ هللاتیآ  زا  ار  یتمارک  یناهفصا  یحطبا  اضردمحم  دیس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  لاس 1416 ق  مارحلا  مرحم  خیرات 28  رد 
يدوس وا  تاجلاعم  زا  دربیم و  یحایر  رتکد  بطم  هب  ار  شضیرم  ینمرا  یـصخش  . 6 دندرک : لقن  هر )  ) یناهفصا بابرا  میحر  اقآ  جاح 
دیهاوخ هجیتن  امتح  دـیوشب  لـسوتم  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  اـقآ  هب  دیـشابن ، تحاراـن  هک ، دـیوگیم  وا  هب  یـسک  هار  نیب  رد  دربیمن .

رذـن مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهرفـس  يارب  دنفـسوگ  کی  متفرگ ، هجیتن  لسوت  نیا  زا  نم  رگا  دـیوگیم : ینمرا  تفرگ .
لیکشت ترضح  مان  هب  ار  ياهرفس  نتفرگ  هجیتن  زا  سپ  دناهتفگ ، باوج  ار  مضیرم  اهرتکد  يهمه  هکنیا  هب  هجوت  اب  دیازفایم : و  منکیم .

رتکد زا  دیآیمرب و  شیوخ  رذن  هب  لمع  ماقم  رد  زین  وا  دنکیم و  ادیپ  افـش  ینمرا  ضیرم  روبزم ، رذن  زا  سپ  هحفص 537 ] . ] داد مهاوخ 
رتکد نم  دـنزادنیب ، هرفـس  شیارب  ات  هداد  یناملـسم  هب  ار  یلوپ  ینمرا  یـصخش  هک ، دـسرپیم  ناشیا  زا  هتفر و  بابرا  ياـقآ  دزن  یحاـیر 

ار نآ  لوپ  یلو  هتفرگ  ماجنا  ناملسم  کی  تسد  هب  هک  ياهرفس  رـس  هب  نم  نتفر  ایآ  منک . تکرـش  هک  تسا  هدرک  توعد  مه  ار  یحایر 
. درادن یلاکشا  دندومرف : مه  بابرا  ياقآ  هن ؟ ای  تسا  زیاج  تسا ، هداد  ینمرا  کی 

دیراذگب نیسح  ارم  مان 

ياهلاس دودح  . 7 دندرک : لقن  ياهموقرم  یط  یناغماد  دیحو  میهاربا  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  هنازرف  ققحم  لضاف و 
نایماظن نایم  رد  دـیاب  هکنیا  رب  ینبم  هر )  ) یناقلاط دومحم  دیـس  جاح  ياقآ  هللاۀـیآ  موحرم  رظن  قبط  هک ، دوب  يدیـشروخ  1338 و 1339 

مالسا ردص  رد  یمالسا  ياههیرـس  تاوزغ و  لیلحت  هیزجت و  هب  گنج  هاگـشناد  داتـس و  ناکرا  هب  طوبرم  شترا  يهمانهم  رد  درک ، ذوفن 
يهناهب هب  هلجم  اب  يراکمه  دیـسر و  مالـسا  تفرـشیپ  رد  نایدوهی  ینکـشراک  دحا و  ردب و  ياهگنج  نایم  يهلـصاف  هب  ات  متخادرپیم ،

ینابژد ناگداپ  رد  ار  مرحم  لوا  بش  هد  خـیرات ، نامه  رد  تفای ... همتاخ  دنتـسه  يدوهی  یحیـسم و  اـم  شترا  یماـظن  ناراشتـسم  هکنیا 
هک ياهفیظو  رسفا  متفگ . نخس  شتمارک  مالـسلاهیلع و  لضفلاوبا  ترـضح  تیـصخش  يراوگرزب و  باب  رد  بش  کی  متـشاد . ینارنخس 

ییاسانش يارب  دمآ و  بش  نآ  يادرف  تسا ، هدنامن  منهذ  رد  اقیقد  هک  تشاد  کشرد »  » هیبش یمان  تشاد  یهاگـشناد  يالاب  تالیـصحت 
مالـسلاهیلع لضفلاوبا  ترـضح  هجوت  زا  مهم  یبلطم  هدـید و  مه  یتمارک  ایوگ  درک . یتـالاؤس  نم  زا  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  رتشیب 
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ییایوپ و هب  مالـسا  نتفریذپ  هک  متفگیم  متـشاد و  لمأت  يردق  نم  دـینک . ناملـسم  ارم  هک  تشاد  رارـصا  و  دوب ، هدـمآ  تسد  هب  شیارب 
زا دعب  تسین . رتشیب  يهرکاذـم  هب  يزاین  ماهدیـسر و  مسرب  دـیاب  هچنآ  هب  نم  تفگ  وگتفگ ، يرادـقم  زا  سپ  دراد . زاین  يرتشیب  تریـصب 

ساـبع ترـضح  : » دـیتفگ امـش  رخآ  تفگ : هحفـص 538 ]  ] مالـسالا دـیدج  ردارب  میراذـگب ، ساـبع  ار  شماـن  میتـساوخ  مسارم ، ماـجنا 
زا هک  دیراذگب  نیسح  ارم  مان  سپ  تشاد ؛» مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  شیاوشیپ  نامرف  ربارب  رد  میلست  زا  تشاد  هچ  ره  مالسلاهیلع 

روبزم صخـش  هتبلا  دـندش . ناملـسم  يو  يهلیـسو  هب  مه  شناگتـسب  زا  نت  دـنچ  هکنآ  هصالخ  تسا . رتالاب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
. دندش یماما  هدزاود  يهعیش  شناکیدزن  دوخ و  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  تکرب  هب  هک  دوب ، ینمرا 

نینبلاما يهرفس 

مق يهیملع  يهزوح  رد  مالـسلاهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  نادـنمتدارا  زا  یکی  هک  ظعاو ، یقداص  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
هداز هللاتیآ  دجسم  فرط  هب  هک  مدش  یـسکات  راوس  دوب . اعوسات  زور  متفریم . ربنم  نارهت  رد  اهلاس  زا  یکی  . 8 دندرک : لقن  دنشابیم ،

کیفارت هب  ریـسم  رد  دوب . هاگتـسد  دص  فرط  هب  ادهـش  نادیم  زا  تکرح  ریـسم  مورب . هرـس » سدـق   » يدرجورب دـمحا  دیـس  جاح  موحرم 
زور اعوسات و  زور  دیتسین ؟ ناملسم  امش  رگم  متفگ : تسا !؟ ربخ  هچ  تفگ : هدننار  دوب . هدش  داجیا  اهتئیه  دمآ  تفر و  زا  هک  میدروخرب 
نم تفگ : تسا . مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  زور  متفگ : متـسه . یحیـسم  نم  تـفگ : تـسا . مالـسلامهیلع  تیبلـها  يارب  يرادازع 
جلف شیاپ  ود  مدش ، رادهچب  هک  مه  یتدم  زا  دعب  مدشیمن . رادهچب  نم  دوزفا : سپس  مسانشیم . بوخ  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح 
هیرگ منز  مدید  لزنم ، مدمآ  اهبش  زا  یکی  دشن . هتفرگ  هجیتن  یلو  متخورف ، ار  منیـشام  لزنم و  مدرک ، جرخ  متـشاد  تورث  هچ  ره  دـش .
هدرک توعد  مالسلااهیلع  نینبلاما  يهرفس  يارب  ارم  زورما  هناخ  بحاص  میتسه ، رجأتـسم  هک  اجنیا  تفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  متفگ : دنکیم .

لـضفلاوبا ترـضح  هب  لـسوتم  هضور و  هرفـس  رـس  مدرب  ار  مجلف  يهچب  مه  نم  تفگ : داد . حرـش  میارب  تسیک ؟ نـینبلاما  مـتفگ  تـسا .
ناویا رد  بش  میدرک . ار  راک  نیمه  مییوجب و  لسوت  ترـضح  نآ  هب  هدرک  لغب  ار  اههچب  يرفن  ود  ام  مه  بشما  الاح  مدش ، مالـسلاهیلع 

، راوـس بسا  اـقآ ، نیا  تفگ : متفرگ . ار  شتـسد  تسا ! ربـخ  هچ  متفگ : دودیم ! هدـش و  دـنلب  هچب  مدـید  بـش  فـصن  میدوـب ، هدـیباوخ 
هحفص 539] . ] مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  يهزجعم  دوب  نیا  تسیک ؟

دنتشاذگ لضفلاوبا  ار  ممسا 

یناوج هک  مدـید  مق  رد  هاشنامرک  لـها  زا  ار  یـصخش   - 9 درک : لقن  یجنایم  يردنکسا  هللاتردق  خیش  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
؟ دـیدش ناملـسم  امـش  ببـس ، هچ  هب  متفگ : دوب . ینمرا  البق  دوب ، هدـش  ناملـسم  یگزات  هب  هک  يو ، دوب . ردنکـسا  ياقآ  مان  هب  ـالاب  دـنلب 

زاب متـسناوتن  مدرک  هچ  ره  دوب و  هدش  هتـسب  مکحم  شیاهرد  تفرگ . شتآ  نیـشام  یگدننار ، نیح  رد  متـشاد . يراب  نیـشام  نم  تفگ :
شوهیب مداتفا . نوریب  هب  نیشام  زا  دش و  زاب  اهبرد  لسوت  درجم  هب  مدش . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  ریزگان  منک .

مه ارم  مسا  مدـش . ناملـسم  متفر و  مق  عـجارم  زا  یکی  شیپ  اذـل  تسا . هتخوـس  اـمامت  نیـشام  مدـید  مدـمآ ، شوـه  هب  هک  یتـقو  مدوـب .
نم هک  متفگ  هتفر و  مردام  ردـپ و  شیپ  نآ  زا  سپ  دـندرک . تنـس  اجنآ  رد  هداتـسرف و  ییوکن  ناتـسرامیب  هب  ارم  دنتـشاذگ و  لـضفلاوبا 

: دـندوزفا یجنایم  يردنکـسا  ياقآ  منکیم . یناریـسکات  شاعم  رارما  يارب  مق و  هب  ماهدـمآ  الاح  دـندرک . درط  ارم  اهنآ  ماهدـش . ناملـسم 
. دوب هتخوس  مه  شیاهتسد  هک  دنامن  هتفگان 

یحیسم کی  بدا  افو و 
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: هک تسا  هدروآ  ص 220 ) « ) البرک رادمچرپ  یناگدـنز   » فیرـش باتک  رد  ظعاو ، فراعم  رفظم  خیـش  جاح  ياقآ  مالـسالاۀجح  بانج 
لـضفلاابا ادهـشلادیس و  ترـضح  هب  لسوت  قیرط  رد  تشاد و  یغاـب  یحیـسم  نت  کـی  اـم ، روشک  يرواـخ  زرم  رد  هک  مراد  داـی  هب  . 10

ات دنیچب  روگنا  ولیک  دص  ردق  هب  دوب  هدرک  رما  شناملسم  نابغاب  هب  دوب . هدش  هدروآرب  شتجاح  دوب و  هدرک  يرذن  مالـسلاامهیلع  سابعلا 
نابغاب يدرک !؟ عمج  ار  تسپ  ياهروگنا  ارچ  هک  تفشآرب  يوسیع  درک . رـضاح  ار  روگنا  نابغاب  دوش . رذن  هب  افو  و  شخپ ، نایاونیب  نیب 

زا دیاب  دـنلباق . منکیم ، میدـقت  نم  هک  ینایاقآ  يارب  تفگ : یحیـسم  دنتـسین ! نیا  زا  رتهب  لباق  دـیهدیم ، نانیکـسم  هب  تفگ : تفرعمیب 
هحفص 540] . ] دش هداد  نادنمتسم  هب  يروآعمج و  هبترم  ود  اذل  دوش . باختنا  دشاب  اهنآ  ماقم  يهتسیاش  هک  روگنا  نیرتهب 

دوشیم هعیش  یحیسم  يهدننار 

ناشیا هک  یسوواک  دمحا  ياقآ  مان  هب  شناتسود  زا  یکی  لوق  زا  دابآمرخ ، ناتسرهش  ياهناتـسبد  راگزومآ  ینـسحم ، میرکدمحم  ياقآ 
هب هک  یلحم  رد  هار ، نیب  رد  مدوب . زاوها  مزاع  یصخرم  زا  هدافتـسا  يارب  شیپ  لاس  دنچ  . 11 دنکیم : فیرعت  نینچ  تسا ، راگزومآ  زین 

تلاـح رد  هـتفرورف و  هرد  رد  نآ  يوـلج  تمــسق  هـک  مدـید  ار  ینویماـک  دراد ، یکاـنرطخ  يهـندرگ  تـسا و  فورعم  ینف » گـنت   » ماـن
لیبموتا ام  دشیم . نوگنرـس  هرد  قمع  هب  دندرکیم  دراو  نآ  هب  يراشف  كدـنا  رفن  دـنچ  رگا  هک  یهجو  هب  دوب ، هتفرگ  رارق  يروآسرت 

ندروخ لوغشم  هتـسشن و  نویماک  نامه  رانک  رد  ياهدع  میدید  ماگنه  نیا  رد  مینک . هاگن  نویماک  نآ  هب  هک  میدرک  فقوتم  ار  نامدوخ 
هیـضق يایوج  هدش  هدایپ  لیبموتا  زا  میتفریذـپ و  ار  اهنآ  توعد  دـندرک . نامتوعد  ندروخ  هب  دـندید  ار  ام  هک  نیمه  اهنآ  دنتـسه ! بابک 

هب تسا و  یحیـسم  يدرم  هک  هدننار  دوشیم . هدیرب  ینف ) گنت   ) هندرگ يریزارـس  يادـتبا  زا  روبزم  نویماک  زمرت  هک  دـش  مولعم  میدـش .
. دوشیم هدوزفا  نویماـک  تعرـس  رب  هظحل  ره  زین  لاـح  نیع  رد  دـنکیم و  مگ  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  هدرکیم ، رفـس  شاهداوناـخ  قاـفتا 

هجیتن اـهاعد  اـهراک و  نیا  زا  اـما  دوشیم  لـسوتم  ناربماـیپ  رگید  مالـسلاامهیلع و  یـسوم  یـسیع و  هب  درادـن ، ياهراـچ  دـنیبیم  هدـننار 
اتلفغ نویماک  و  سابع ! ترـضح  ای  دنزیم - : دایرف  رایتخایب  شلاسدرخ  لفط  انثا  نیا  رد  هک  دـسریم  هاگترپ  بل  هب  نویماک  دریگیمن .

زا سپ  تسا ، هدـش  توهبم  تمارک  نیا  زا  هک  یحیـسم ، درم  دریگیم ! ار  نآ  يولج  روصت  قوفام  يوق و  یتسد  ییوگ  دوشیم ! فقوتم 
رذن يو  هک  ار  يدنفـسوگ  کنیا ، دیآیمرد و  مالـسا  نید  هب  دوریم و  هعیـش  بهذـم  نویناحور  غارـس  هب  شاهداوناخ  دارفا  ندرک  هدایپ 

هحفص 541] . ] دندومنیم ماعطا  زین  ار  نارذگهر  بلغا  دندوب و  نآ  بابک  ندروخ  لوغشم  نانآ  هدرک و  حبذ  دوب  هدرک 

سرب مدایرف  هب  اهناملسم ، لضفلاوبا  يا 

نینچ باتک  نیا  فلؤم  يارب  یتشاددای  یط  هرـس ،» سدق   » یناگیاپلگ یمظعلا  هللاۀیآ  ناتـسرامیب  دـنمراک  راشفا ، داوج  جاح  ياقآ  بانج 
، ار لاس  نس 32  هب  ینمرا  يدرم  زور  کی  دندرکیم ، تارهاظت  هاش  هیلع  دنتسبیم و  ار  اههزاغم  مدرم  هک  لاس 1356 ، رد  . 12 دناهتشون :
هدرک و ادیپ  فرـشت  مالـسا  نیبم  نید  هب  ناشیا  هک  دنتفگ  دندروآ و  ییوکن  ناتـسرامیب  هب  هر »  » یناگیاپلگ یمظعلا  هللاۀیآ  تیب  فرط  زا 

امـش هک  دش  ثعاب  يزیچ  هچ  مدیـسرپ  وا  زا  نم  دندرک . هنتخ  يرتسب و  ار  وا  دوش . هنتخ  هک  میاهدروآ  اجنیا  هب  تنـس  يارب  ار  يو  نونکا 
تکرح نارهت  فرط  هب  دابآمرخ  زا  دوب . ینمرا  نم  نوچ  مه  هدننار  مدوب . خرچ  یلیرت 18  ياهنیشام  درگاش  نم  تفگ : يدش ؟ ناملسم 

هب ای  منزب  هوک  هب  ار  نیـشام  منکب ؟ هچ  تسا ، هدیرب  زمرت  ینالف ، تفگ : نم  هب  هدننار  تقو  کی  میدیـسر ، هک  نازار  يهندرگ  هب  میدرک .
کی زین  نم  اذـل  دـنوشیم . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  هب  لسوتم  تخـس ، عقاوم  رد  اهناملـسم ، هک  دـمآ  مدای  هب  عقوم  نآ  رد  مزادـنایب ؟ هرد 

هدرک و طوقـس  هرد  هت  هدننار  مدید  مدرک ، زاب  مشچ  هک  یعقوم  مدـیمهفن . رگید  و  سرب ! مدایرف  هب  اهناملـسم  لضفلاوبا  ای  متفگ : هبترم 
ملاس مدید  مداد ، تکرح  ار  متـسد  دشاب . هدش  عطق  میاپ  تسد و  دیاب  مه  نم  متفگ : مدوخ  هب  تسا . هدش  هکت  دنچ  نیـشام ، فرط  کی 
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تـسد کچوک  تشگنا  طقف  هدوب و  گنـس  هتخت  کی  يور  نم  مدـید  مدرک ؛ تکرح  ! تسا ملاـس  مدـید  مداد ، ناـکت  ار  میاـهاپ  تسا !
هب نیـشام و  راوس  هدمآ ، الاب  هرد  زا  تفگ : داد و  ناشن  نم  هب  دوب  یقاب  نآ  رد  شارخ  رثا  هک  ار  شتـسد  تسا . هتـشادرب  یـشارخ  متـسار 

یتسیاب هدننار  لثم  مه  نم  الاو  داد ، تاجن  ارم  هک  تسیک  لضفلاوبا  نیا  مدرک  رکف  متسشن و  قاطا  کی  رد  متفر . هناخ  هب  مدمآ و  نارهت 
مالسلاهیلع لضفلاوبا  نیا  نید  هب  یتسیاب  نم  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  طقف  مدروخیمن و  تسرد  اذغ  زور  دنچ  تدم  مشاب !؟ هدش  هکت  دنچ 

لثم ار  تدوـخ  ارچ  دـنهاوخیم ، ناـن  وـت  دـنزرف  نز و  راـک ، رـس  ورب  زیخرب  دـنتفگیم : نم  هب  دـندمآیم و  منز  رداـم و  ردـپ و  میآرد .
زا موریمن ! راک  رس  میاینرد ، وا  نید  هب  مسانـشن و  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  نیا  نم  ات  متفگ : اهنآ  هب  ياهدرک !؟ سبح  قاطا  رد  اههناوید 
ارم متفگیم ، ار  ملاح  حرـش  مدرکیم و  هحفص 542 ]  ] تبحـص نآ  زامنـشیپ  اب  متفریم و  دجاسم  کی  کی  برد  هب  مدمآ . نوریب  هناخ 

مدـق هپـس  نابایخ  رد  اههناوید  لـثم  يزور  هکنآ  اـت  تفریذـپن . ار  مفرح  یـسک  متفر  اـج  ره  دادیم . يرگید  زامنـشیپ  دجـسم و  هب  هلاوح 
متفگ وا  يارب  ار  ملاح  حرـش  متفرگ و  ار  وا  يولج  تشاد . یکـشم  ياهمامع  هک  مدروخرب  ممعم  يدرف  هب  هناخپوت  ياهیکیدزن  مدزیم ،

هب مه  اب  ایب  تفگ : اقآ  نآ  منک ؟ هچ  منادیمن  دادن ، نم  هب  یتبثم  باوج  هداد و  هلاوح  يرگید  هب  ارم  متفر  يزامنـشیپ  ره  شیپ  مدوزفا : و 
نیلوا ناـمب . اـجنیا  تفگ : هدروآ و  هیـضیف  يهسردـم  برد  هب  ارم  میدـمآ . مق  هب  میدـش و  سوبوتا  راوس  ورـسخرصان ، میتـفر  میورب . مق 

، مدرگیمرب منک ، تراـیز  ار  ماهمع  موریم  نم  دربیم . ار  وت  وا  وگب . وا  هب  ار  تلاـح  حرـش  ریگب و  ار  وا  يوـلج  دـمآ  نوریب  هک  ياهبلط 
عجرم لزنم  هب  ارم  وا  مداد . حرـش  وا  يارب  ار  ارجام  دـمآ . نوریب  ناوج  ياهبلط  ات  مداتـسیا  مربیم . ار  وت  مدوخ  دوب  هدربن  ار  وت  یـسک  رگا 

هنتخ ات  تسا  هداتـسرف  اجنیا  هب  ار  ناـشیا  زین  نونکا  مدـش و  فرـشم  مالـسا  نید  هب  یناـگیاپلگ  یمظعلا  هللاتیآ  تسد  هب  درب و  نیملـسم 
. مسرب ناشتمدخ  هب  اددجم  مدش  صخرم  هک  اجنیا  زا  موشب و 

منک ادا  ياهدرک  ادیپ  ام  رب  هک  یقح  مدمآ  متسه ، سابعلا  لضفلاوبا  نم 

خیـش جاـح  هللاۀـیآ  موحرم  قـالخا  سرد  نادرگاـش  زا  هک  يزار ، فیرـش  دـمحم  خیـش  جاـح  ياـقآ  باـنج  نیملـسملاو ، مالـسالاۀجح 
.13 هک : دـندومرفیم  لقن  دـناهدرک ، فیلأت  نادنمـشناد  يهنیجنگ  ۀـجحلا و  راثآ  نوچ  يدنمـشزرا  بتک  دنـشابیم و  یقفاب  یقتدـمحم 
هک دشاب  بظاوم  دراذگب و  زاب  ار  هناخ  رد  اهبش  هک  دوب  هداد  روتـسد  يدزی  سابع  جاح  ياقآ  شمداخ  هب  یقفاب ، ياقآ  موحرم  نامداتـسا 

یـسک ات  دنک  رادیب  ار  وا  دشاب  هک  بش  عقوم  ره  رد  دـش  مزال  رگا  یتح  دـهدب . تبثم  باوج  اهنآ  هب  دـندرک  هعجارم  جـئاوح  بابرا  رگا 
رد رانک  رد  هک  مدوخ  قاطا  رد  یبش  همین  هک ، دـنکیم  لقن  يدزی  سابع  جاـح  ياـقآ  ددرگنرب . وا  يهناـخ  رد  زا  باوج  تفاـیرد  نودـب 

اروف نم  درک . رادیب  باوخ  زا  ارم  طایح  لخاد  رد  ییاپ  يادص  ناهگان  دوب . هدیباوخ  دوب  یقفاب  یقتدمحم  خیـش  جاح  ياقآ  لزنم  طایح 
هچ دیتسه و  هک  امش  متفگ : متفر و  وا  دزن  تسا . هداتـسیا  طایح  طسو  رد  هدش و  هحفص 543 ]  ] لزنم دراو  یناوج  مدید  متساخرب . اج  زا 
هچ وا  هب  یـسراف  هب  نم  هک  دـشن  هجوتم  ای  دوب و  هتفرگ  سرت  زا  شنابز  ای  الاح  دـهدب . ارم  باوج  اروف  تسناوتن  هکنآ  لثم  دـیهاوخیم ؟

لخاد زا  دیوگب  يزیچ  وا  هکنآ  زا  لبق  یقفاب  ياقآ  موحرم  یلو  تسا ) برع  تسا و  دادـغب  لها  وا  هک  دـش  مولعم  اهدـعب  اریز   ) میوگیم
ییاـمنهار ار  وا  نم  دـیایب . نم  دزن  هک  نک  ییاـمنهار  ار  وا  دراد . راـک  نم  اـب  تسا و  ینمرا  سنوی  وا  ساـبع ، جاـح  هک : دز  ادـص  قاـطا 
یهاوخیم تنـسحا ، دومرف : وا  هب  یلاؤس  چیه  نودـب  داتفا  وا  هب  شمـشچ  یتقو  یقفاب  ياقآ  موحرم  تفر . یقفاب  ياقآ  قاطا  هب  وا  مدرک .

، یلطعم نودب  یقفاب ، ياقآ  موحرم  ماهدمآ . مالـسا  هب  فرـشت  يارب  یلب ، تفگ : ناشیا  هب  ییوگتفگ  چیه  نودـب  مه  وا  يوش !؟ ناملـسم 
تانایرج يهمه  هک  نم  دش . مالسا  سدقم  نید  هب  فرشم  مه  وا  دومن و  هضرع  ناشیا  هب  ار  مالسا  هب  فرـشت  طیارـش  بادآ و  هلـصافالب 
فرـشم مالـسا  سدـقم  نید  هب  همدـقم  نودـب  ارچ  هدوب و  هچ  وت  ناـیرج  هک  مدرک  لاؤس  ناملـسم  هزاـت  سنوـی  زا  دوـب ، يداـعریغ  میارب 

هب يرهـش  زا  ابلاغ  مراد و  يراب  نیـشام  مدادـغب و  لـها  نم  تفگ : يدومن !؟ باـختنا  لـمع  نیا  يارب  ار  بش  عقوم  نیا  ارچ  يدـیدرگ و 
تکاله هب  کیدزن  یگنـشت  زا  هداتفا و  يدرمریپ  هداج  راـنک  رد  مدـید  متفریم ، ـالبرک  يوس  هب  دادـغب  زا  زور  کـی  مربیم . راـب  يرهش 
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. مدرب البرک  فرط  هب  مدرک و  نیشام  راوس  ار  وا  سپس  مداد . وا  هب  متشاد  همقمق  رد  هک  بآ  يرادقم  متشاد و  هگن  ار  نیـشام  اروف  تسا .
! دهدب ار  وت  رجا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ناوج ، ورب  تفگ : دش  هدایپ  یتقو  متسه ، ینمرا  یحیـسم و  نم  هک  تسنادیمن  وا 
مدیـسر و نارهت  هب  بش  رـس  بشما  مروایب . نارهت  هب  هک  دنداد  نم  هب  يراب  زور  دـنچ  زا  سپ  مدـش . ادـج  مدرک و  یظفاحادـخ  وا  زا  نم 
. مدرک زاب  ار  رد  متفر و  رد  تشپ  دـنزیم . ار  لزنم  نآ  رد  یـصخش  متـسه و  یلزنم  رد  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  مدـیباوخ . مدوب  هتـسخ  نوچ 
: متفگ منک . ادا  ياهدرک  ادیپ  ام  رب  هک  یقح  ماهدمآ  متسه ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نم  دیوگیم  تسا و  بسا  راوس  یصخش  مدید 
هب يدش ، رادیب  باوخ  زا  یتقو  تفگ : درک و  هفاضا  سپس  يدیـشک . درمریپ  نآ  يارب  هحفص 544 ]  ] هک یتمحز  قح  دومرف : یقح !؟ هچ 

نید هب  یتفر  ناشیا  دزن  یتقو  دربیم . یقفاب  یقتدمحم  خیش  ياقآ  لزنم  هب  ینک  لاؤس  وت  هکنآ  نودب  ار  وت  یصخش  يوریم و  ير  رهش 
مدـش و رادـیب  باوخ  زا  نم  تفر . درک و  یظفاحادـخ  نم  زا  ترـضح  نآ  و  نابرق ، مشچ  متفگ : نم  يدرگیم . فرـشم  مالـسا  سدـقم 

ناشیا دنروآیم . فیرـشت  نم  اب  هک  مدـید  ار  ییاقآ  هار  نیب  رد  مدرک . تکرح  مالـسلاهیلع  ینـسح  میظعلادـبع  ترـضح  فرط  هب  هنابش 
موحرم زا  ام  یتقو  مدـش . ناملـسم  نم  يدـید  هکنانچ  دـندروآ و  اجنیا  هب  دـندرک و  ییاـمنهار  ارم  منک  لاؤس  يو  زا  يزیچ  هکنیا  نودـب 

؟ دوشب ناملـسم  هک  تسا  هدمآ  وا  هک  دیتسنادیم  دیتخانـشیم و  ار  وا  هنوگچ  امـش  هک  میدرک  لاؤس  یقفاب  یقتدـمحم  خیـش  جاح  ياقآ 
دراد و مان  هچ  دیآیم و  وا  هک  دندومرف  نم  هب  مالـسلاامهیلع ، نسحلا  نب  ۀجح  ینعی  درک ، ییامنهار  اجنیا  هب  ار  وا  هک  یـسک  نآ  دومرف :

[ . 338 . ] دهاوخیم هچ 

تفرگ افش  زورید  مجیلفا  رسپ  تفگ : ینمرا 

رد عقاو  يدجسم  رد  اعوسات ، زور  شیپ ، لاس  زا 10  رتمک  . 14 دندومرف : ینالیم  دوخ  تانایب  نمض  رد  نیدلارون  دیس  هللاۀیآ  دهاز ، ملاع 
اج نیمه  لضفلاوبا  دـنزیم : دایرف  یـصخش  ناهگان  دـندزیم . هنیـس  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  مان  هب  یعمج  نارهت ، قباـس  سوریـس  ناـبایخ 

حیحص و نآلا  متفرگ و  ار  وا  يافـش  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  مان  هب  مدروآ و  اجنیا  رد  زورید  دوب ، جیلفا  نم  رـسپ  متـسه ، ینمرا  نم  تسه ،
! دودیم دوریم و  هار  ملاس 

دیناوخب ار  لضفلاوبا  ترضح  يهضور 

لها تاقث  زا  یکی  هک  لضاف ، اضر  خیـش  اقآ  ياقآ  مالـسالاۀقث  . 15 تسا : هتشون  ص 136 ) « ) ناراودـیما هار  ای  تالـسوت   » باتک فلؤم 
هک ییاهنابایخ  هحفـص 545 ]  ] زا یکی  زا  يزور  درک : فیرعت  دوب  ربـنم  لـها  ناـیاقآ  هب  قلعتم  هک  یعمجم  رد  تسا ، نارهت  لـیزن  ربـنم و 

لابند هب  داد و  مالس  نم  هب  دوب  هداتسیا  دوخ  يهناخ  برد  رد  هک  رس  هب  کچل  ینز  لاح  نیا  رد  متشذگیم . دنراد  نکسم  نآ  رد  هنمارا 
ییامنهار یقاطا  هب  ارم  وا  متفر . هناخ  نآ  هب  نم  دییامرفب . تفگ : مداد ، تبثم  باوج  هکنآ  زا  دعب  دیناوخیم ؟ هضور  امـش  اقآ  تفگ : نآ 

. دـش هدـناوخ  روکذـم  يهضور  نیاربانب  دـیوش . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  هک  تشاد  راهظا  تشاذـگ و  یلدنـص  درک و 
مجنپ زور  دوب . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  زین  اهزور  مامت  رد  درک و  متوعد  اـیلاوتم  زور  راـهچ  يارب  یظفاحادـخ  ماـگنه 

ای 500 وا 450  هکنیا  زا  دوب ! لایر  اعمج 486  مدرمش ، ار  تکاپ  ياوتحم  مدمآ و  هناخ  هب  هک  یتقو  داد . نم  هب  مدقلا  قح  ناونع  هب  یتکاپ 
. مدید هداتسیا  اجنامه  رد  ار  نز  نامه  متشذگیم ، اجنامه  زا  اقافتا  يزور  ارچ !؟ دروخ  لوپ  نیا  مدرکیم  رکف  مدرک . بجعت  دادن ، لایر 
. مراد یفرح  وا  اـب  هک  دـش  هجوتم  ماهیحور  زا  وا  یلو  دوب ، نم  عناـم  مرـش  لاـح  نیع  رد  اـما  مسرپـب ، لوـپ  نآ  یگنوـگچ  زا  متـساوخیم 

لایر ای 500  دـیداد و 450  لایر  ارچ 486  مسرپیم  امـش  زا  یلو  هن ، متفگ : دوب ؟ مک  امـش  لوپ  اقآ  تفگ : مالـس  زا  دـعب  دـمآ ، کیدزن 
مالـسلاهیلع لضفلاوبا  ترـضح  هب  دـیاین  دراو  نامراک  هب  یتسکـش  هکنیا  يارب  تسا . بساـک  مرهوش  میتسه . ینمرا  اـم  تفگ : دـیدادن ؟
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لضفلاوبا ترضح  يهیمهس  هچنآ  مینکیم ، باسح  هبترم  کی  یلاس  ره  میراد و  تکرـش  وا  اب  راک  بسک و  تعفنم  رد  میدش و  لسوتم 
! دش میدقت  هک  دوب  نامه  مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  لاسما  باسح  مینکیم . یناوخهضور  زور  جنپ  وا  يارب  نآ  اب  دوشیم  مالسلاهیلع 

دش هدید  مشاهینب  رمق  دیدج  حیرض  زا  یتمارک 

هراشا

ترضح حیرـض  هک  یتقو  . 16 دندرک : لقن  رـضاح  باتک  فلؤم  يارب  یناشاک  سابع  دیـس  جاح  ياقآ  هللاۀیآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
موحرم فرط  زا  هک  میدوب  رفن  هدزاود  ام  دـندروآیم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يالبرک  هب  ناهفـصا  زا  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا 

ناریا هحفـص 546 ]  ] هاـشنامرک هب  قارع  زا  حیرـض ، زا  لابقتـسا  روـظنم  هب  یفوتم 1390 ق ) « ) هرـس سدـق   » میکح ياقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ 
رد دوب . هداتـسرف  حیرـض  هارمه  هاشنامرک  ات  نارهت  زا  هقردب  تهج  ار  یتئیه  مه ، نامز  نآ  تقو  تلود  هک ، تسا  رکذ  روخ  رد  میدمآ و 

ياهتئیه دندرکیم . اهینابرق  دندمآیم و  لابقتـسا  هب  هتـسب  ار  اههزاغم  اجنآ  مدرم  درکیم  روبع  يرهـش  ره  زا  رهطم  حیرـض  زین  هار  لوط 
رهش هب  ات  تشاد  همادا  ارجام  نیا  و  دنتخیریم ... کشا  دندشیم و  عمج  حیرـض  رود  هناورپ  دننام  ینزهنیـس  ینزریجنز و  يارب  يرادازع 

مه اـجنآ  دنـشابیم . مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نایعیـش  زا  زین  یـشخب  دنتـسه و  ینـس  مدرم  زا  یـشخب  هبوقعب ، رد  میدیـسر . هبوقعب 
. دنیامن هتوتیب  هبوقعب  رد  یتعاس  ای 3  ابیرقت 2  دنتسه  حیرض  هارمه  هک  يدارفا  مامت  دش  انب  دوب ، بش  يهمین  دودح  دش . یبیجع  لابقتـسا 
ار ام  زا  ياهدع  تشاد ، یگرزب  لزنم  هک  دارم ، جاح  مان  هب  یـصخش  دندومن و  ینایاش  ییاریذپ  سدـقم  حیرـض  ناهارمه  زا  هبوقعب  مدرم 

ترـضح سدـقم  حیرـض  مدـش  ربخاـب  نوچ  دیـسر . ماـمتا  هب  لـبق  هاـم  ود  رد  لزنم  نیا  ناـمتخاس  راـک  تفگ : وا  درک . شیوـخ  ناـمهم 
مروایب ار  سدقم  حیرـض  ناهارمه  نیلماح و  كربت ، نمیت و  يارب  متـساوخ  دنروآیم ، قارع  هب  ناریا  زا  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

دیاهدومن و فرـشم  نیزم و  ارم  لزنم  نایاقآ  امـش  هک  منکیم  راختفا  متـسه ، ینـس  هکنیا  اب  نم  دوزفا - : سپـس  دوشب . حاتتفا  هناخ  نیا  ات 
لوط رد  مدرم  لابقتسا  میدرک . تکرح  هبوقعب  زا  دش  هک  حبـص  دیدرگ . فرـشم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تمظعاب  مان  هب  نم  يهناخ 
یتح اهیحیـسم و  اهینـس ، نایعیـش ، رب  هوـالع  یفک .) هللا و  ملع   ) تسا زجاـع  مناـبز  منک و  فصو  مناوتیمن  ار  دادـغب  اـت  هبوقعب  زا  هار 

مظاعا و عییشت  ای  زاوشیپ  رد  یتح  یلابقتـسا  نینچ  هک  یتسار  هب  دندرکیم و  هوکـشاب  یلابقتـسا  سدقم  حیرـض  زا  هک  مدید  ار  اهيدوهی 
ام یگیاسمه  رد  یحیسم  ینز  مدرک : هدهاشم  یبیجع  زیچ  هک  تفگ  نم  هب  دادغب  لها  زا  یـصخش  تسا . هتفرگ  تروص  مک  زین  ناگرزب 
هب ار  دوـخ  دـنزرف  درکیم ، روـبع  دادـغب  زا  سدـقم  حیرـض  هک  يزور  يو ، دـندوب . هدرک  باوـج  اـهرتکد  ار  شـضیرم  دـنزرف  هـک  دوـب 

ضیرم يهچب  تروص  ندـب و  هب  دـیلامیم و  حیرـض  هندـب  هب  ار  دوخ  تسد  هدرک و  کـیدزن  دوـب  رهطم  حیرـض  لـماح  هک  ییاهنیـشام 
ام نونکا  تفای و  افش  سدقم  حیرض  نآ  تکرب  هب  ام  دنزرف  تفگ : مدید ، ار  هچب  نآ  ردپ  هک  زور ، دنچ  زا  سپ  دیشکیم . هحفص 547 ] ]

بانج مییامن . رکشت  ریدقت و  شترـضح  زا  مینک و  ترایز  ار  رهطم  ربق  کیدزن  زا  هدش و  بایفرـش  یلعم  يالبرک  هب  میهاوخیم  هداوناخ 
نیا رد  مدوب و  البرک  رد  مراد ، دای  هب  بوخ  ار  نآ  تارطاخ  هک  لاس ، هاجنپ  تدم  مریگیم  دهاش  ار  ادـخ  بناج ، نیا  دـندوزفا : یناشاک 

دلجم دنچ  منک  رکذ  مهاوخب  ار  اهنآ  يهمه  رگا  هک  ماهدرک  هدهاشم  رهطم  ربق  نآ  زا  تفگـش  تامارک  تداع و  قراوخ  ردـق  نآ  تدـم 
مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  حیرض  باب  رد  مالسلامهیلع  تیبلها  نیبحم  هک  يراعشا  زا  ياهراپ  هب  ار  امـش  هجوت  اجنیا  رد  دش . دهاوخ 

: مینکیم بلج  دناهدورس  میکح ) هللاۀیآ  موحرم  روتسد  هب  ناهفصا ، رد  هدش  هتخاس  )

مشاهینب رمق  دیدج  حیرض  يهرابرد  هدیصق 
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حیـسم شخب  ناج  مد  شـسدق  تحاس  يهحفن  میظعت !؟ رد  وا  رد  شیپ  هدـش  مخ  نامـسآک  میظع  هاج  نیدـب  تسیک  هگراـب  نیا  بر  اـی 
، نابل هنـشت  یقاس  میهید  ار  ناهـشداپ  شهر  كاخ  دوب  هک  تسا  یلع  سابع  مشاهینب  هام  يهعقب  میلک  ياـضیب  دـی  شماـب  دـبنگ  يهجنپ 

مزمز یکی  تسا  وا  يهحشر  ضیف  هک ز  تمحر  يهمشچ  نآ  دوب  تیاقس  رد  میعن  تانج  تریغ  وا  دهـشم  يهضور  دوب  هک  جئاوح ، باب 
زاین بابرا  يهبعک  وا  يهضور  تحاس  میمر  مظع  نانکصقر  دحل  درآرب ز  رـس  كاخ  رب  یبآ  يهعرج  مرک  دـناشف ز  رگ  مینـست  رگید  و 

ز ناشفا ، تسد  میهاربا  درب  کشر  نآ  رب  هک  یماقم  نآ  تسافـص  یعـس و  زا  شنمآ  مرح  میرح  رد  میطح  نکر  هگیاپ  وا  يهعقب  يهیاـپ 
لوه زا  نمیا  تفرگ  ياج  شمرک  فطل و  يهیاس  رد  هک  ره  میلـست  تداهـش  نادیم  هب  درک  ار  ود  ره  تسد  رـس و  زا  تشذگ  قشع ، رس 
سابع دـقرم  دوب  هضور  نیا  يراب  میحر  بر  لبق  زا  مالـس  لوق  دونـشب  صولخ  هار  زا  دـش  هک  ره  وا  رد  مالـس  هب  میحج  ران  دوب و  تمایق 
میکح رمـألا  بسح  ناهافـص  لآ  تعنـص  دـشاب  ینیب ، هدـش  ون  وا  رب  هک  یحیرـض  نیا  میقع  تسا  رهد  رداـم  یفلخ  وا  نوچ  هک ز  دـیهش 
نایعیش مانا  ردص  مجع ، رخف  برع ، کلم  رویز  هحفص 548 ]  ] میکح نآرق  ترتع و  دنس  نیسای  لآ  دوب  هک  نسحم ، دیـس  نامز  هللاتیآ 

يهدنخرف رهص  میس  رز و  زا  دوب  هک  یحیرـض  دنزاس  هزات  كاپ  دهـشم  نیا  يهتـسیاش  هک  دومرفب  يو  میعز  رالاس و  دیـس و  ناهج  هب  ار 
میظع قیفوت  هلحرم  نیا  رد  یعس  زا  تفای  لیلخ  مانمه  دیس  يو ،

دناهدورس شرهطم  مرح  برد  هب  عجار  زین 

یمد ار  ردب  نیا  دـسریمن  یلو  لاله  هاگ  ردـب و  هاگ  دوش  رهپـس  هم  ناکما  ات  بوجو  دـح  تسا ز  توافت  نابات  هم  مشاهینب و  هام  نایم 
ماقم نیا  رد  قلخ  هک ز  ادـخ  يهناخافـش  تسوا  میرح  نامیا  روشک  هام ، نیا  زا  تسا ، رونم  اربغ  يهصرع  هام ، نآ  زا  تسا ، نیزم  ناصقن 
يداد دوخ  غیت  ز  لوا ، يهلمح  هنرگو  نارغ  رفنضغ  نآ  گنج  مزاع  دوبن  ریلد  ریما  نآ  زا  راکیپ  تصخر  تشادن  نامرد  اودیب  درد  دوش 

هب هک  رگن  افو  نادـیم  رد  يور  هدرک  ادـخ  ریـش  هرابود  تفگ  دوخ  اب  دـید  هک  ره  شاهکرعم  نایم  نایاپ  ار  مصخ  گنج  الببرک  تشد  هب 
هچ ناور  بآ  رانک  وا  زا  دـسر  لد  شوگ  هب  ءاملا  قوذأ  هللاو ال  يهمغن  زونه  ناشطع ! بل  نورب  دـمآ  طش و  رد  تفرب  لافطا  ردارب و  دای 

فک هب  تشاد  هچ  رگا  نیسح  شدزاس ز  تسناوتن  ادج  ودع  ناویح !؟ يهمـشچ  دوب  وا  بل  يهنـشت  هک  ار  سک  نآ  تارف  بآ  هب  جایتحا 
رد نیا  دش  هیهت  شقشع  هبوچ  ناهفصا  رد  نآرق  توالت  وا  زا  دونشب  تساوخ  هک  دوب  ردارب  رس  يافق  هزین  هب  شرس  نانس  غیت و  رازه  دص 

بوخ هچ  زین  ناـبرد  دوـب  کـلم  شـسدق  يهناتـسآ  هب  شخیراـت  يارب  یـسمش ، هب  تفگ  ریغـص )  ) ناـشیلاع نارگتعنـص  یناـب و  یعـس  ز 
سکعنم رمق  رون  نوچ  تفگ  تسا  رمق  سپ  ارچ  باتناهج  دیـشروخ  مان  تسا  رظن  رد  روخ  وچ  هک  سابع  يهضور  نیا  متفگ  دـناهدورس 

تسا رگهولج  وا  رد  هک  تسا  ینیسح  رون  همه  نیا  تسا  دیشروخ  زا 

موش ناملسم  ات  ماهدمآ 

فلؤم يارب  مق  مظعا  دجسم  رد  يهدعقيذ 1414 ه ق  موس  بش  رد  يروکشا  ثدحم  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالاۀجح 
دومحم دیـس  جاح  ياقآ  هللاتیآ  تمدـخ  تشر  ناـشورف  هساـک  دجـسم  رد  یـسمش  لاـس 1347  رد  . 17 هحفـص 549 ] : ] هک درک  لـقن 

. موشب ناملسم  هک  ماهدمآ  امش  تمدخ  متسه و  ینمرا  نم  تفگ : دمآ و  يربایض  ياقآ  رـضحم  هب  یـصخش  مدوب . هرـس » سدق   » يربایض
فرط هب  نارهت  زا  تفگ : ینمرا  يدرک ؟ باختنا  ار  مسا  نیا  ببـس  هچ  هب  دـندومرف : اـقآ  دـیراذگب . لـضفلاوبا  مهاوخیم  مه  ار  نم  مسا 

رثا رتمک  مدز ، ادـص  ار  نامدوخ  نایاوشیپ  هچ  ره  دـمآرد . تکرح  هب  هرد  فرط  هب  دـیرب و  زمرت  نم  نیـشام  هداـج ، رد  مدـمآیم . تشر 
تاجن یمتح  گرم  زا  دش و  بوکخیم  نیمز  رد  نیـشام  ایوگ  هلـصافالب  سرب ! مداد  هب  اهناملـسم ، لضفلاوبا  يا  متفگ : هعفدکی  مدـید .
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. دیراذگب لضفلاوبا  مه  ار  ممسا  موشب و  ناملسم  ات  امش  تمدخ  ماهدمآ  الاح  مدرک . ادیپ 

سرب مداد  هب  اهناملسم  لضفلاوبا  يا 

دیـس جاح  ياـقآ  هللاتیآ  موحرم  زا  يهدعقيذ 1414 ه ق ، خیرات 24  رد  یشیاشخب ، نمحرلادبع  خیش  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
زا ار  ندش  ناملسم  تلع  دوشب . ناملسم  ات  دمآ  نم  دزن  یحیسم  یصخش  . 18 دندومرف : ناشیا  هک  درک  لقن  هرس » سدق   » يدورهاش رفعج 
هک یلاح  رد  تفرگ ، رارق  هرد  هب  طوقـس  ضرعم  رد  نادمه  دابآدـسا  يهندرگ  رد  هک  متـشاد  يرلیرت  نیـشام  تفگ : مدـش . ایوج  ناشیا 

اهناملـسم سلاجم  رد  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  كرابم  مسا  دوب . هتفرگارف  ار  اج  همه  مه  ناتـسمز  يامرـس  دوب و  بش 
تفرگ و متسد  زا  ار  نامرف  یسک  هکنیا  لثم  سرب ! مداد  هب  اهناملسم  لضفلاوبا  ای  متفگ : هعفد  کی  هنحص  نیا  يهدهاشم  اب  مدوب . هدینش 

هداج رد  یـسک  مدـید  مدـمآ . هداـج  حطـس  هب  نیـشام  فقوت  زا  سپ  درک . فقوت  دروخ و  یگرزب  گنـس  هب  نیـشام  مدرک . ادـیپ  تاـجن 
. تسین شبحاص  یلو  تسا ، ایهم  ییاچ  اذغ و  هدامآ و  هناخهوهق  مدـید  متفر ، رون  نآ  غارـس  هب  تسا . ادـیپ  هرد  زا  غارچ  رون  یلو  تسین ،
. مدیباوخ متفرگ  دماین . یسک  مدید  مدرک ، ندروخ  اذغ  هب  عورـش  هنـسرگ ، هتـسخ و  مروخب . اذغ  دیاب  راچان  متـسه و  هنـسرگ  نم  متفگ :

غارس هب  هکنآ  زا  سپ  مدرگرب . منک و  هاگن  نیـشام  هب  مورب  متفگ  مهدب . ار  ياچ  اذغ و  لوپ  هک  دماین  یـسک  زاب  مدید  مدش ، رادیب  حبص 
تایانع زا  مه  نیا  مدش  هجوتم  هک  دوب  اجنیا  یییچهوهق ! هن  و  هحفص 550 ]  ] تسا راک  رد  ياهناخهوهق  هن  مدید  متشگرب ، هتفر و  نیشام 

. دش ناملسم  و  موشب ، ناملسم  ماهدمآ  اذل  تسا . هدوب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 

تشاذگ دمحا  ار  شمسا 

هموصعم يهمطاف  ترضح  رهطم  نحص  رد  مارحلا 1414 ه  ةدعقلايذ  بش 24  رد  يرها  یسیع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح 
خیش جاح  ياقآ  بانج  نینچمه  و  دش ، لقن  ناشیا  زا  هتشذگ  تمارک  هک  یشیاشخب ، ياقآ  مالـسالاۀجح  ترـضح  قافتا  هب  مالـسلااهیلع 

هک دوب  ياهدننار  رها  رد  . 19 دندومرف : ناشیا  مدوب . يرها  یسیع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح  تمدخ  رد  داژنرافغ ، نیـسح 
. دوب نینچ  درکیم  فیرعت  شدوخ  هک  هنوگ  نآ  يو  ندـش  ناملـسم  تلع  دـندیمانیم . نتراـه  دـمحا  يدهـشم  ار  يو  هدـش و  ناملـسم 

لیبموتا هدیرب و  نیـشام  نامرف  مدید  هعفدکی  مدش ، ریزارـس  هک  هندرگ  زا  مدوب . تکرح  رد  لیبهجیوگ  هوک  تمـس  هب  زیربت  زا  تفگیم :
زا ملاس ، حیحص و  مدرم ، دش و  فقوتم  اجنامه  نیشام  مالک ، نیا  نتفگ  اب  و  لضفلاابا ! ای  متفگ : ناهگان  تسا . تکرح  رد  هرد  فرط  هب 

. تشاذگ دمحا  ار  شمسا  دش و  ناملسم  نتراه  میدیشک . هداج  لخاد  هب  ار  نیشام  هدروآ  لیقثرج  زور  نآ  يادرف  دندمآ ، نوریب  نیشام 

دراد امش  هب  قلعت  تسا و  لضفلاوبا  ترضح  مهس  لوپ ، نیا 

هک دنتشاد  راهظا  مق ، يهیملع  يهزوح  يالضف  زا  يدزی ، يهدوسآ  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالاۀجح  اناوت ، بیطخ  ظعاو و 
رهـش رد  یناگیاپلگ  ياقآ  موحرم  يهسردم  رد  راعـش ) يدـحوا   ) يوسوم نامیلـس  دیـس  جاح  ياقآ  زا  ناضمر 1410 ق  كرابم  هاـم  رد 

متسناوتن ياهضراع  رثا  رد  لاس  کی  نم  تفگ : هک  درک  لقن  ینارهت  هللادبع  خیش  زا  ظاعو  زا  یکی  . 20 دومرفیم : هک  دندینش  ناگیاپلگ 
. متفریم اجنآ  هب  سانشان  تروص  هب  نم  تشاد و  رارق  ياهیکت  نم ، هاگتماقا  کیدزن  متفر . اهناتسرهش  زا  یکی  هب  مورب و  ربنم  نارهت  رد 

يهضور کی  دـییایب  تفگ : مداتـسیا . نک ! ربص  خیـش ، اقآ  تفگ : دز و  ادـص  ارم  یناوج  مدـمآ ، نوریب  هحفـص 551 ]  ] سلجم زا  يزور 
ار برد  هرابود  میدـش . هناخ  دراو  دومن و  زاب  ار  برد  میدیـسر . ياهناخ  رد  هب  ات  متفر  وا  اب  دـیناوخب . میارب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح 
. مدرک ندناوخ  هب  عورش  مه  نم  دومن . هضور  تساوخرد  نم  زا  تشاذگ و  مه  يور  اکتم  ود  دومن و  ییامنهار  قاطا  کی  هب  ارم  هتسب و 
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ردق نآ  مایا  نآ  نوچ  تسا . لوپ  ناموت  رازه  غلبم  مدید  مدرک ، هظحالم  سپس  مدمآ . نوریب  نم  داد و  نم  هب  یتکاپ  هضور  مامتا  زا  سپ 
: مـتفگ دـنزیم ؟ رد  یـسک  هـچ  دیـسرپ : مدز . ار  هناـخ  برد  متـشگرب و  دـشاب . هدرک  هابتــشا  مداد  لاـمتحا  دـندادیمن ، يربـنم  هـب  لوـپ 
ار ارجام  هاگنآ  دراد و  ياهیضق  ندناوخ  هضور  نیا  هن ، تفگ : دیاهدادن ؟ یهابتشا  ار  تکاپ  متفگ : درک . زاب  ار  برد  متـسه . ناوخهضور 
درک و ادیپ  ینف  صقن  منیشام  نادمه ، دابآدسا  يهندرگ  رد  يزور  تسا . یگدننار  ملغش  متسه و  ینارصن  رفن  کی  نم  داد : حرـش  نینچ 

ناملـسم ياههدننار  زا  تاقوا  زا  یـضعب  اههناخهوهق  رد  نوچ  و  مدـش ، سویأم  یگدـنز  زا  دوب . دودـسم  هراچ  هار  دـش . فرحنم  هداج  زا 
زا مبای  تاجن  رطخ  نیا  زا  رگا  هک  مدرک  رذن  زین  نم  دنوشیم ، لسوتم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  اهيراتفرگ  رد  هک  مدوب  هدینش 

کی دمآرد  زا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مهـس  دـیدید ، هک  ار  لوپ  نیا  دـنناوخب . هضور  ترـضح  نآ  مان  هب  مهدـب  نیـشام  دـئاوع 
. دراد امش  هب  قلعت  تسا و  نم  يهلاس 

مراذگب لضاف  ار  شمسا  مهدیم  لوق 

ياهیاسمه مدوب  دادـغب  نکاس  هک  یناـمز  درک : لـقن  نم  يارب  ییـالبرک  يداـنق  یلع  جاـح  . 21 دندومرف : ینالیم  نیدلارون  دیـس  هللاۀـیآ 
دنزرف نم  تفگ : ياهتـشاذگ !؟ لضاف  ار  ترـسپ  مسا  تبـسانم  هچ  هب  مدرک  لاؤس  وا  زا  تشاد . لضاف  مان  هب  يرـسپ  هک  متـشاد  یحیـسم 
تیانع نم  هب  يرسپ  ادخ  ات  دوشب  هطساو  گرزب  يادخ  دزن  متساوخ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  زا  متفر و  البرک  هب  متـشادن .
مـسارم قبط  درک و  تیانع  يرـسپ  دنزرف  نم  هب  ادخ  مراذگب . لضاف  ار  شمـسا  مدش ، يرـسپ  ياراد  رگا  هک  مدرک  دهع  نامزمه ، دنک و 

متفگ وا  هب  دـیامن . تبث  رتـفد  رد  ار  يو  مسا  و  هحفـص 552 ]  ] هداد ماجنا  ار  مزال  مسارم  ات  مدرب ، شیـشک  دزن  اسیلک  هب  ار  وا  نایحیـسم ،
مدـنزرف يور  یمـسا  کی  شدوخ  و  تسا ، اهناملـسم  یماسا  زا  مسا  نیا  تفگ  درکن و  لوبق  وا  سیونب .) اـی   ) راذـگب لـضاف  ار  شمـسا 

نم هب  ادـخ  متـسب و  يدـهع  ناکامک  مدـش و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لـسوتم  هراـبود  درم ! هچب  نآ  یتدـم  زا  دـعب  تشاذـگ .
تبث لضاف  یحیـسم ، یماسا  تسیل  رد  ار  يو  مسا  هک  دندرکن  لوبق  زین  هراب  نیا  متفر . اسیلک  هب  هرابود  يو  دـلوت  زا  سپ  داد و  يدـنزرف 

مرح هب  موس  راب  دش ! توف  مه  هچب  نآ  یتدم ، زا  سپ  یلو  متفگن . يزیچ  مه  نم  تشاذگ و  وا  يور  یمان  شیشک  دوخ  اددجم  و  دننک ،
مهاوخن اسیلک  هب  ار  يو  رگید  هک  مهدیم  لوق  دییامرف ، تیانع  نم  هب  يرسپ  رگا  هعفد  نیا  متفگ : ترضح  هب  لسوت  نمض  متفر و  رهطم 

وا راب  نیا  اقآ  تکرب  هب  متـشاذگ . لضاف  مه  ار  شمـسا  مدرکن و  هعجارم  اسیلک  هب  رگید  داد  نم  هب  ار  دنزرف  نیا  ادـخ  هک  هعفد  نیا  درب .
. درمن دنام و  هدنز 

دش بوکخیم  نیشام  و  لضفلاوبا ! ای  تفگ : مرسمه 

تشاد و فادـنالیل  نیـشام  ددـع  هس  هک  دوب  نارهت  رد  یتوهال  ماـن  هب  ینمرا  رفن  کـی  . 22 دنتفگ : ییاضردیـس  اضر  دیـس  ياقآ  بانج 
. مدوب سیورـسمه  وا  اب  نم  اهترفاسم  زا  یکی  رد  مالـسلاهیلع . ساـبعلا  لـضفلاابا  اـب  تکرـش  دوب : هتـشون  اهنیـشام  زا  مادـک  ره  يولج 

لاس رد  نم  تفگ : دـیاهدرک ؟ تکرـش  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  اـب  اهنیـشام  نیا  رد  ار  دوخ  امـش  هک  تسیچ  تلع  مدیـسرپ :
. مدربیم رهش  نآ  هب  دوخ  اب  حیرفت  يارب  زین  ار  هچب  نز و  مدوب و  نادهاز  مزاع  دوب ، هدمآ  ناریا  هب  هزات  هک  مارک  نیشام  اب  یسمش   1319

عیرـس یلیخ  ار  نامرف  نم  تفر . نوریب  متـسد  زا  نیـشام  لرتنک  چـیپ ، کی  رـس  رد  نآ  لابند  هب  دـش و  هدـیرب  نیـشام  زمرت  ياهندرگ ، رد 
تاجن گرم  زا  هکنآ  زا  سپ  دش ! بوکخیم  نیشام  و  لضفلاوبا ! ای  تفگ : مرسمه  هعفد  کی  دوب ، طوقس  فرـش  رد  نیـشام  مدنادرگرب .

زور کی  میدوب ، نارهت  رد  اـم  هک  یتقو  تفگ : هحفص 553 ] [ ؟ دیدز ادص  امـش  هک  دوب  یـسک  هچ  مسا  نیا ، متفگ : منز  هب  میدرک ، ادیپ 
ای تفگ : دـشاب ، هچب  ردام  هک  هناخبحاص ، نز  داـتفا . ضوح  رد  هناـخبحاص  يهچب  هک  مدوب  نتـسش  ساـبل  لوغـشم  ياهراـجا  يهناـخ  رد 
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يدنچ مدروخ و  ناکت  مدینش ، ار  فرح  نیا  نم  هک  ینامز  منادیمن . يزیچ  رگید  و  مدینـش ، وا  زا  راب  نیتسخن  ار  مسا  نیا  نم  لضفلاوبا !
ناملسم ناشیا  كرابم  تسد  هب  هتفر و  دوب -  يراوزبس  هللاتیآ  ایوگ  دهـشم -  ياملع  زا  یکی  دزن  داتفا  سدقم  دهـشم  هب  مروبع  هک  دعب 

لـضفلاوبا ترـضح  اب  ار  اهنیـشام  نامز  نآ  زا  دندرک . هنتخ  اجنآ  رد  دنداتـسرف و  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ناتـسرامیب  هب  ارم  سپـس  مدش .
ام راک  تسایس  نیا  مناملسم و  دننزیم ، میادص  لوا  مان  نامه  هب  هنمارا  زونه  هکنیا  دوجو  اب  مه ، نم  دوخ  ماهدرک و  کیرش  مالـسلاهیلع 

. تسا

! دنتفرگ افش  ود  ره  ینمرا ، رفاسم  ردقلاوذ و  ناخیلع  دمحم  ازریم 

يزاریـش ردـقلاوذ  ناخیلع  دـمحم  ازریم  دنتـسه . فورعم  زاریـش  رد  اهنآ  لیماف  هک  تسا  ناخهللادـبع  ازریم  دـنزرف  ناـخیلع  دـمحم  ازریم 
نم هدرک و  پچ  نیشام  ناهفصا  هب  ندیسر  زا  لبق  تشگرب  هار  رد  مدوب . نارهت  مزاع  زاریش  زا  نیـشام  رب  راوس  . 23 تسا : هدرک  تیاکح 
دید همدص  مه  وا  رـسپ  هک  تشاد  دوجو  ینمرا  رفن  کی  دندوب  نم  هارمه  هک  یناسک  نایم  رد  تسکـش . میاپ  هک  يوحن  هب  مدید ، همدص 

، مالسلاهیلع سابع  ترضح  رذن  دنفسوگ ، کی  امش  متفگ : دوخ  ناهارمه  هب  ناتسرامیب  رد  دندرب . ناتـسرامیب  هب  ار  ام  تسکـش . شیاپ  و 
صخش دنفسوگ ، حبذ  زا  دعب  زور  دنچ  منکیم . میدقت  يدنفسوگ  امش ، سابع  ترـضح  يارب  مه  نم  تفگ : مه  ینمرا  نآ  دییامن . حبذ 

ام هکنیا  هن  رگم  داد : باوـج  دوـش . بوـخ  تدـنزرف  ياـپ  اـت  شاـب  يوریم ؟ ارچ  متفگ : نـم  دورب . هـک  درک  یظفاحادـخ  دـمآ و  ینمرا 
شیاپ مدید  دمآ ، یتقو  دیایب . شرـسپ  دز  ادص  سپـس  دش ! بوخ  نم  دـنزرف  ياپ  میتشک ؟ مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يارب  يدنفـسوگ 
هحفـص  ] نآ هب  لسوتم  مدرک و  هیرگ  دـش ، بش  نوچ  دـیوگیم : ناخیلع  دـمحم  ازریم  دوریم . هار  اپ  یتمالـس  تلاـح  رد  تسا و  ملاـس 

. مراتفرگ زونه  نم  دش  بوخ  وا  ياپ  یلو  میتشک ؛ دنفسوگ  مه  اب  ود  ره  ام  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  ای  متفگ : مدش و  راوگرزب  [ 554
: متفگ دوش . بوخ  امش  ياپ  ات  دینامب  اجنیا  هام  شـش  دیاب  تفگ : دینک ! زاب  دیاهتـسب ؛ تخـس  ارم  ياپ  متفگ : دمآ ، رتکد  دش و  هک  حبص 

دیورب دیریگب و  ییاصع  الاح  تفگ : تسا . هدش  بوخ  یلک  هب  دنکیمن و  درد  چیه  نم  ياپ  مدید  دـندومن ؛ ناحتما  دـینک ! ناحتما  الاح 
[ . 339 ! ] تسا ملاس  حیحص و  ماهتسکش  ياپ  موریم و  هار  یبوخ  لامک  رد  نآلا  و 

دوشیم ناملسم  یحیسم  نز 

زا ار  تمارک  نیا  . 24 دناهتشون : یناهفصا  یفاص  نسح  خیش  جاح  هللاۀیآ  موحرم  دنزرف  یفاص  یلع  خیش  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالاۀجح 
یلیلجریم اضریلع  رتکد  دندومرف : ناشیا  مدینـش . يدزی  يردـیح  اضریلع  دیـس  جاح  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  ترـضح  دوخ ، لایع  ردـپ 

ماگنه ناـنآ ، دـناهدوب . هلاـس  هس  يرتخد  ياراد  هدوب و  یحیـسم  شرـسمه  هک  هتـشاد  یتسود  هدـناوخیم  سرد  جراـخ  رد  هک  یماـگنه 
مرح دراو  ترایز  نیرخآ  ناونع  هب  تایلاع ، تابتع  هسدقم و  دهاشم  ترایز  زا  دعب  دنوشیم و  فرـشم  قارع  هب  لوا  جراخ ، زا  تعجارم 

: دیوگیم دـنکیم و  هراشا  حیرـض  لخاد  هب  نانآ  يهلاس  هس  دـنزرف  دـننیبیم  ناهگان  دـنوشیم . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
هچ دیوگیم  وا  هب  همیـسارس  شردام  تسیک !؟ تسا  هدش  عطق  وزاب  زا  وا  تسد  ود  هتـسشن و  حیرـض  لخاد  هک  ییاقآ  نیا  نامام ! نامام ،

نوگرگد شلاح  ردام  درادن . تسد  ود  منیبیم ، ار  وا  نم  هتـسشن ، حیرـض  لخاد  تسا ، نیا  دیوگیم : اقآ !؟ مادک  ییوگیم !؟ ار  یـسک 
هحفص 555] . ] دوشیم فرشم  مالسا  نید  هب  اجنامه  دوشیم و 

نایمیلک هب  مشاهینب  رمق  تایانع 

! دیآیمرب شتسد  زا  اهراک  یلیخ  هک  دینادب  ار  لضفلاوبا  ترضح  دوخ  ياقآ  ردق 
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يدمحمریم ياقآ  مالسلامهیلع  تیبلها  حادم  . 1 تسا : هدروآ  ( 117 ص 118 -   ) ۀینیـسحلا تامارک  باتک  رد  هدازفلخریم  یلع  ياقآ 
یمیدـق و يهرقن  ياهزیچ  ریاس  نادـلگ و  لیبق  زا  هرقن  يهسیک  کی  هک  ناهفـصا  رد  يدوهی  رفن  کی  لبق ، زور  دـنچ  دومرف : لـقن  میارب 

هار نوچ  دراذگیم و  شیاپ  رانک  مه  ار  هسیک  دنیشنیم و  اهیلدنص  زا  یکی  يور  ددرگیم و  دحاو  طخ  سوبوتا  دراو  هتـشاد  شزرارپ 
هدایپ نانز ، رـس  رب  تسین . شاهسیک  هک  دنکیم  هدهاشم  دنکیم ، زاب  مشچ  یتقو  دیابریم . باوخ  يرادـقم  ار  وا  هدوب  ینالوط  يرادـقم 

، مشاهینب رمق  يا  [ » هحفـص 556 : ] دیامنیم رذن  هلاسوگ  کی  دـنکیم و  ادـیپ  لسوت  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  هب  هار  رد  دوشیم و 
وت زا  ـالاح  یهدیم ، ار  اـهنآ  جـئاوح  وـت  دـننکیم و  لـسوت  وـت  هب  اههعیـش  نیا  هک  منادیم  ار  نیمه  اـما  یتـسه ، یک  وـت  مـنادیمن  نـم 

يهزاـغم برد  دـمآ  تفگیم  منکیم .» وـت  رذـن  هلاـسوگ  کـی  نـآلا  نیمه  مه  نم  ینادرگرب و  نم  هب  ار  مییاراد  لاـم و  هک  مهاوـخیم 
لضفلاوبا رذن  وگب  هدب و  نافعضتسم  نادنمتسم و  ارقف و  هب  نک و  حبذ  ار  هلاسوگ  نیا  تفگ : داد و  وا  هب  ار  هلاسوگ  کی  لوپ  و  یباصق ،

رفن کی  مدـید  تقو  کی  مدوب ، رکف  رد  مدوب و  هتـسشن  هزاغم ؛ برد  مدـمآ  زور  نآ  يادرف  دـیوگیم : روبزم  يدوهی  تسا . مالـسلاهیلع 
: متفگ تسا . مدوخ  يهرقن  ياهنادلگ  مدـید  مدرک ، هاگن  يرخیم ؟ ار  اهنیا  اقآ  دـیوگیم : تسا و  شتـسد  هرقن  نادـلگ  ود  دـش و  دراو 
رد اما  مراد ، هلب  تفگ : مرخب . امش  زا  بوخ  تمیق  اب  يراد  مه  زاب  رگا  مهاوخیم  نم  تسا ، یلیخ  شتمیق  تسا و  ییاههرقن  بوخ  اهنیا 

، دننک تیذا  ار  وت  دنمهفب و  رگید  ياهرادـناکد  دوش و  تمحز  بابـسا  تیارب  مسرتیم  يروایب ، دـهاوخیمن  بوخ ، متفگ : تسا . لزنم 
زا هک  ار  یفخم  سیلپ  کی  يرتنالک ، متفر  مه  نم  تفر . داد و  نم  هب  ار  سردآ  میآیم . مدرگاـش  اـب  مدوخ  نم  هدـب  ار  لزنم  سردآ  وت 
ریز هب  ار  ام  دومن و  زاب  ار  برد  دـمآ  مدز ، ار  برد  مدرب . سردآ  رارق و  رـس  هب  دوخ  اب  ار  وا  متفگ و  يو  هب  ار  نایرج  مدـید و  دوب  اـقفر 

ار وا  دروآرد و  ار  شاهحلـسا  زین  وا  تسا و  مدوخ  يهسیک  ناـمه  متفگ : سیلپ  هب  تسا . مدوـخ  يهسیک  ناـمه  مدـید  درب . شلزنم  نیمز 
دوـخ ياـقآ  ردـق  اههعیـش ، يا  اهناملـسم و  يا  مدرب .. هزاـغم  هب  متـشادرب و  ار  ماهرقن  يهسیک  مه  نم  درب . يرتنـالک  هـب  درک و  ریگتـسد 

! دیآیمرب ناشتسد  زا  اهراک  یلیخ  اقآ  نیا  هک  دیشاب  هتشاد  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح 

سابع ترضح  هب  لسوت  هب  عجار  يدوهی  لاؤس 

مارحلا 1416 مرحم  خیرات 28  رد  دش  رکذ  ناشیا  زا  یتمارک  زین  البق  هک  یناهفصا  یحطبا  اضردمحم  دیس  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح 
ار زامن  هدـشن  اضق  اـت  هحفـص 557 ]  ] متـساوخ مدوب . هدـناوخن  زاـمن  دوب و  بورغ  کـیدزن  مدـش . ناهفـصا  دراو  يزور  . 2 دـندومرف : ق 

هتشگرب هک  دیشکن  یلوط  برد و  تشپ  دنتفر  هر »  » یحطبا یضترم  دیـس  هللاتیآ  موحرم  مردپ  دش . هدز  لزنم  برد  هعفدکی  هک  مناوخب ،
: دیوگیم يو  هک  دوزفا  سپس  دراد ! یلاؤس  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هب  لسوت  هب  عجار  يدوهی  صخـش  نیا  هک  دینیبب  دییایب  دندومرف : و 
هب متـشگیمرب ، رتکد  زا  هک  هعفد  نیرخآ  دـندنام . زجاـع  شاهجلاـعم  زا  ینعی  دـندرک ، شباوج  اـهرتکد  ماـمت  هدـش و  ضیرم  نم  دـنزرف 
اب مه  نم  دناهدش . ترضح  هب  لسوتم  هدوب و  هیرگ  لوغشم  هناخاقس  لباقم  هک  مدید  ار  یعمج  مدیـسر و  دوب ، هار  نیب  رد  هک  ياهناخاقس 

ینابرق دنفسوگ  کی  يداد  افش  ار  مضیرم  نیا  حبص  ات  امش  رگا  اهناملسم ، لضفلاابا  ای  مدرک : ضرع  رایتخا  نودب  هنحـص  نیا  يهدهاشم 
هب هدنز  ار  نآ  ای  مشکب ، مدوخ  ار  دنفسوگ  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  تسا و  هدش  بوخ  مدنزرف  الاح  درک و  مهاوخ  امش  يهناتـسآ  میدقت 
زین رگا  دنروخیمن و  اهناملـسم  مهدب  ماجنا  مدوخ  رگا  اریز  دنهد ؟ ماجنا  دنهاوخیم  هچ  ره  ناشدوخ  رگید  مهدـب و  اهناملـسم  تسد 

؟ ماهدرکن حبذ  مدوخ  مهدب  اهنآ  هب  هدنز 

ماهتفرگ سابع  ترضح  زا  ار  مرسپ  ود 

يارب تشادن . دنزرف  یلو  تشاد ، يدایز  تورث  هک  دوب  رتکد  هب  فورعم  فسوی و  هب  موسوم  يدوهی  يدرف  درجورب  رد  دننکیم : لقن  . 3
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نارگید زین  هچ  ره  تسنادیم و  شدوخ  هچ  ره  دماین . ایند  هب  يدنزرف  مادک  چیه  زا  اما  تفرگ  يرـسمه  هب  نز  دـنچ  دـنزرف ، ندرک  ادـیپ 
دـمآ و وا  دزن  یناملـسم  درم  دوب ، هتـسشن  سویأم  يزور  دیـشخبن . يرثا  زین  اهنیا  یلو  درک ، لمع  تسب و  راک  هب  وراد ، اـعد و  زا  دـنتفگ ،

دعب هک  مرادن  دنزرف  اریز  نانمشد ! يارب  ماهدرک  عمج  تورث  لام و  لایر  نویلیم  دنچ  مشابن ؟ هدرسفا  ارچ  تفگ : ياهدرسفا !؟ ارچ  دیسرپ :
رگا منادیم ، وت  هار  زا  رتهب  یبوخ  هار  نم  تفگ : تنیط  كاپ  ناملـسم  نآ  دوشیم . نم  تورث  ثراو  فاقوا  دوش ، اهنآ  کـلام  مگرم  زا 

سابعلا لضفلاوبا  شمان  هک  میراد  جـئاوحلا  باب  کی  اهناملـسم  ام  يوش . لیان  تدوصقم  هب  قیرط  نآ  زا  یناوتیم  یـشاب  هتـشاد  قیفوت 
وا يهلیسو  هب  ار  نامتجاح  میوشیم و  لسوتم  ترـضح  نآ  هب  ام  دوشیمن . دیماان  دوشب  لسوتم  راوگرزب  نآ  هب  هک  ره  تسا . مالـسلاهیلع 

فـسوی رتکد  هحفـص 558 ] . ] يوـش راددـنزرف  اـت  نـک ، تجاـح  ضرع  ورب و  ترـضح  نآ  تمدـخ  یفخم  مـه  وـت  مـیریگیم . ادـخ  زا 
تکرح البرک  يوس  هب  ياهلفاق  اب  مدرم ، اـههیاسمه و  اـهنز و  مشچ  زا  یفخم  هتفرگ و ، شوگ  هب  ار  ناملـسم  درم  نیا  فرح  دـیوگیم :

هدمآ تاهناخ  رد  تردپ  نمشد  وت و  نمشد  اقآ ، مدرک : ضرع  هدش و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  دراو  اجنآ  رد  مدرک .
روط هب  زاب  مدـمآ و  نوریب  مرح  زا  هتـشاد و  راهظا  ار  دوخ  تجاح  يراب ، ینادرگرب . دـیماان  ارم  هک  امـش  هب  اشاح  دراد ، تجاـح  ضرع  و 

سابعمالغ ار  شمان  نم  دروآ  ایند  هب  يرـسپ  دنزرف  نوچ  دش و  هلماح  منز  هام  هس  زا  سپ  متـشگرب . درجورب  هب  يرگید  يهلفاق  اب  یفخم 
ياهيدوهی متـشاذگ . نیـسحمالغ  ار  شمان  راب  نیا  دروآ  ایند  هب  يرـسپ  زاـب  نوچ  دـش و  هلماـح  مود  راـب  يارب  زین  دـعب  يدـنچ  مداـهن .

. دـشن مدروآ  لـیلد  هچ  ره  ياهتـشاذگ !؟ تنارـسپ  يور  ار  ناناملـسم  مسا  ارچ  هک  دـندرک  نم  هب  اـهضارتعا  هدـیمهف  ار  بـلطم  درجورب 
ماهتفرگ و مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  زا  ار  رـسپ  ود  نیا  هک : متفگ  اهنادـب  تسا . رارق  هچ  زا  هیـضق  هک  متفگ  اهنآ  هب  تبقاع ،

یلو تشاذـگیم ، لماک  مارتحا  تاداس  املع و  هب  دوب  هدـنز  ات  يدوهی  نآ  دـننکیم : لقن  مدرک . لقن  ناـشیارب  رخآ  اـت  لوا  زا  ار  ناـیرج 
[ . 340 . ] دوب یقاب  دوهی  نید  رد  نانچمه 

مدش ناملسم  متفای و  افش  سابع  ترضح  تکرب  هب 

هب ندـناوخ  هضور  يارب  ارم  يدوهی  کـی  مدوب ، ناـچوق  رد  نم  . 4 تفگیم : هک  مدینـش  یظعاو  زا  درک  لقن  ربنم  لـها  ناـگرزب  زا  یکی 
: تفگ مدیسرپ ، ار  يو  ندروآ  مالسا  تلع  موش . ناملسم  مهاوخیم  تفگ : وا  متفر و  شاهناخ  هب  هدزتفگـش  نم  درک ! توعد  شاهناخ 
رد مدرک ، لاؤس  شاهیرگ  تلع  زا  تسا . نایرگ  رایـسب  مدـید  مدـش ، لزنم  دراو  ماهناختراجت  زا  هک  یعقوم  بشید  دوب . رامیب  نم  رـسمه 

ندرک تکرح  زا  یلک  هب  مراچد و  اپ  مسیتامور  ضرم  هب  هک  تسا  لاس  هدفه  دودح  اریز  ماهدنمرـش ؛ امـش  زا  نم  مرهوش ، تفگ : خـساپ 
مالسلاهیلع لضفلایبا  ترضح  هب  مهاوخیم  بشما  مدیماان . يدوبهب  زا  دیاهدومن ، فرص  یناوارف  يهنیزه  امـش  هکنآ  اب  مشابیم و  زجاع 

نم نوچ  دندرکیم و  ربخ  هضور  يارب  ار  رگیدکی  ناملسم  نانز  مدیدیم  تاقوا  زا  یـضعب  اریز  موش ، لسوتم  ناناملـسم ، هحفص 559 ] ]
ساـبع ترـضح  هب  لـسوتم  اـجنآ  رد  میوشیم و  رـضاح  يرادازع  سلجم  رد  اـم  دـنتفگیم : تسا ؟ ربـخ  هچ  مدرکیم  شـسرپ  ناـنآ  زا 

مهاوخیم بشما  مه  نم  دزاسیم . اور  ار  نامتجاح  دهدیم و  افش  ار  ام  نارامیب  لسوت  نیا  يهطساو  هب  دنوادخ  میدرگیم و  مالسلاهیلع 
هیرگ اب  مدید  یلب و  متفگ : يوش ؟ ناملسم  يرضاح  ایآ  متفای  افـش  هچنانچ  مزیرب . کشا  وا  تیمولظم  يارب  موشب و  رورـس  نآ  هب  لسوتم 
مدید متساخرب و  نک ! هاگن  زیخرب ، دیوگیم : مدینش  هک  دیشکن  یلوط  دوبررد  باوخ  ارم  دعب  یتدم  لضفلاابا ! ای  لضفلاابا ، ای  تفگیم :
نآلا دـیوگیم : هداتـسیا و  اپ  رب  دتـسیاب ، تسناوتیمن  هک  یتروص  رد  یتمالـس ، لاح  اـب  ماهجوز ، هدـش و  نشور  دوب ، کـیرات  هک  قاـطا 

ات مدرک  يراز  عرضت و  ردق  نآ  نم  دیدیباوخ ، هک  امش  تفگ : نک . وگزاب  ار  ارجام  متفگ : دوب . اجنیا  رد  مالسلاهیلع  لضفلایبا  ترضح 
مدوزفا و  مرادـن ، نتـساخرب  تردـق  مدرک : ضرع  وش . دـنلب  دومرف : نم  هب  يردـقلالیلج  ياقآ  کی  مدـید  ایؤر  ملاـع  رد  متفر . باوخ  هب 

ندـب رد  تسد  مدـید  مدرک  هظحالم  سپـس  دـش . نوزحم  هک  مدومن  هدـهاشم  میاـمن . یتکرح  مناوتب  دـیاش  دـیهدب  نم  هب  ار  دوخ  تسد 
هداد لیکشت  یهوکشاب  سلجم  ادعب  میوشیم و  فرشم  مالسا  فرش  هب  رفن  ود  ام  نونکا  دوزفا : قوف  ناتـساد  لقن  زا  سپ  يدوهی  درادن .
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. میهدیم شیارگ  مالسا  هب  ار  يدایز  تیعمج  مینکیم و  وگزاب  نارگید  ناشیوخ و  يارب  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تمارک  نیا  و 

مشاهینب رمق  يارب  يدوهی  سدنهم  رذن 

بش رد  مالسلامهیلع ، تراهط  تمصع و  تیبلها  بتکم  نیجورم  زا  یکی  يوسوم ، نسحم  دیس  ياقآ  بانج  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
يوسوم اضردمحم  دیـس  سدـنهم  ياقآ  بانج  شدوخ  یمارگ  يومع  زا  نارکمج ، سدـقم  دجـسم  رد  مظعملا 1414 ه ق  نابعش  مشش 

هب هجلاـعم  يارب  هحفـص 560 ]  ] يو دوب . مورحم  دـنزرف  نتـشاد  زا  هک  [ 341  ] تشاد يدوهی  قیفر  کی  سدـنهم  ياـقآ  . 5 هک : درک  لـقن 
لـضفلاوبا کی  ام  دـیامرفیم : ناشیا  هب  يوسوم  ياقآ  دوب . هتفرگن  هجیتن  یلو  دوب ، هتفر  مه  اـپورا  هب  یتح  هدرک و  هعجارم  اـبطا  زا  یلیخ 

يهمانرب منادیمن  نم  دیوگیم : يدوهی  ياقآ  دوش . لح  تلکـشم  يریگب و  هجیتن  تسا  دیما  نکب ، يرذن  ناشیا  يارب  میراد  مالـسلاهیلع 
يوسوم سدـنهم  ياقآ  نکب . يرذـن  نم  فرط  زا  امـش  مسرب . فدـه  هب  مهد و  ماـجنا  اـت  تسا ، وحن  هچ  هب  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  رذـن 

هب يدوهی  ياقآ  مینک . ینابرق  ار  دنفـسوگ  دش  رادهچب  رگا  هللا  ءاش  نا  هک  مايدوهی  قیفر  فرط  زا  مدرک  رذن  يدنفـسوگ  نم  دـیامرفیم 
قبط دیدوب  هدرک  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يارب  هک  ار  يرذن  نآ  يوسوم  ياقآ  هک  دنکیم  نفلت  یتدـم  زا  سپ  دوریم و  اکیرمآ 
ياقآ بانج  سپس  تسا . هدش  هلماح  منز  هک  تسا  یهام  دنچ  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  تیانع  هب  دیهدب ، ماجنا  ناتدوخ  موسر 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  مان  هب  لومعم  قبط  هداد و  ماجنا  ار  رذن  نآ  مه  يوسوم  اضردـمحم  دیـس  سدـنهم 
. دش میسقت  هک  دندرک  ینابرق  يدنفسوگ 

ناوخب میارب  لضفلاابا  يهضور  کی 

رد عقاو   ) يدهلا دجسم  هک  لبق ، لاس  دودح 25  . 6 دندرک : لقن  یناهفصا  یحطبا  دحوم  یلع  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالاۀجح 
نیا رد  ناهفصا  يابطخ  اههدنیوگ و  نیرتهب  تشاد . ياهدرتسگ  ياههمانرب  دجسم  دنتخاس ، ار  غاب ) راهچ  کیدزن  ناخیلع ، دیـس  نابایخ 
اهنآ زا  یعرـش  نیزاوم  تاعارم  اب  دندوب و  هداد  رارق  اهینارـصن  اهيدوهی و  ییاریذپ  يارب  ار  یلحم  یتح  دنتـشاد و  یناوخهضور  مسارم 

هب ار  لوـپ  نیا  دـیوگیم : دروآیم و  دجـسم  روـما  يدـصتم  شیپ  یلوـپ  هدـننک  تکرـش  ياـهيدوهی  زا  یکی  يزور  دـشیم . ییاریذـپ 
دجـسم يدصتم  دناوخب . نم  يارب  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  يهضور  کی  دییوگب  دیهدب و  یماما  اقآدـمحا  جاح  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 

يزیچ ره  رد  ام  دـیوگیم : هیرگ ، تلاح  اب  يدوهی ، هنتف !؟ مه  یناوخهضور  رد  دـینکیم ؛ هنتف  يراک  ره  رد  اـهيدوهی ، امـش  دـیوگیم :
ییاضاقت نینچ  یهدیم و  لوپ  هک  هدش  هچ  سپ  دنکیم : لاؤس  مینکیمن . هنتف  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  هب  تبـسن  میزروب ، هنتف 

ره دـنتفگ  تبحـص  نمـض  رد  دـندناوخ و  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  يهضور  یماما  ياقآ  زورید  هحفـص 561 ] : ] دیوگیم ییامنیم ؟ ار 
مداتفا مرسپ  يهچب  دای  هب  هاگان  نخـس  نیا  ندینـش  اب  ینارـصن . هاوخ  دشاب  يدوهی  هاوخ  دننکیمن ؛ مورحم  ار  وا  دروآ  ناشیا  هب  هانپ  سک 

نم مالـسلاهیلع ، لضفلاابا  اقآ ، مدرک : ضرع  مدرک و  هیرگ  و  دوب ، هدرک  تحاران  ار  ام  اهرتکد  سأی  باوج  ناوختـسا و  یمرن  رثا  رد  هک 
ادـیپ یلاح  مدـش و  نایرگ  دـینکن . مورحم  ارم  موشیم ، امـش  هب  لسوتم  مرـسپ  يافـش  يارب  اقآ  نیا  يهتفگ  هب  انب  اما  مسانـشیمن ، ار  امش 

ار شتـسد  مدید  طقف  منادیمن ؛ تفگ : داتفا !؟ هار  هب  هک  دش  هچ  مدیـسرپ : منز  زا  دوریم ! هار  مدنزرف  مدید  مدـمآ ، هناخ  هب  یتقو  مدرک .
نیا زا  ناتساد  متفگ  یشاب ! لاحشوخ  دیاب  ینکیم !؟ هیرگ  ارچ  دیسرپ : منز  تفرگ . ارم  هیرگ  درک . نتفر  هار  هب  عورش  تفرگ و  راوید  هب 

ارم يهچب  دنوادخ  دندش و  هطساو  هداد و  رارق  تیانع  دروم  ارم  مالسلاهیلع  لضفلاابا  اقآ  هنوگچ  هک  تسا  قوش  يهیرگ  نیا  تسا و  رارق 
هحفص 562] . ] داد افش 

نایتشدرز هب  مشاهینب  رمق  تایانع 
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تفرگ افش  یناطرس  یتشدرز 

دزی میقم  ياهییالبرک  يهینیسح  هب  دزی  رد  یتشدرز  رفن  ود  يزور  دندرک : لقن  راکزیهرپ  دومحم  خیش  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  بانج 
باوج رد  دیراد ؟ نم  اب  يراک  هچ  دسرپیم : اهنآ  زا  دیآیم و  هینیسح  لوئـسم  هک  یتقو  دنریگیم . ار  هینیـسح  لوئـسم  غارـس  دنیآیم و 

ياهدنفـسوگ نتفریذپ  زا  سپ  هینیـسح  لوئـسم  میاهدرک . رذـن  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يارب  دنفـسوگ  ود  ام  دـنیوگیم :
يرگید هب  هراشا  اب  دندوب ) ردارب  مه  اب  هک   ) رفن ود  نآ  زا  یکی  دیاهدرک ؟ ار  رذن  نیا  يروظنم  هچ  يارب  امـش  دسرپیم : ترـضح ، يرذن 

میخو و رایـسب  شلاح  لبق ، بش  ود  دـشابیم . ناطرـس  هب  التبم  ناشیا  هک  دـنتفگ  ابطا  درک و  ادـیپ  یتخـس  ضرم  مردارب ، نیا  دـیوگیم :
هب ارچ  دیاهتفرگن . ياهجیتن  دیاهتفر و  رتکد  همه  نیا  امش  متفگ : مردارب  نیا  هب  نم  تخادنا . ینارگن  هب  ار  ام  يهمه  دش و  هدننک  تحاران 

دنفسوگ ود  داهنشیپ ، نیا  زا  سپ  ناشیا  دیوشیمن !؟ لسوتم  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  [ 342 ، ] نامداماد ردارب 
لضفلاوبا ترضح  تیافکاب  تسد  هب  ار  دوخ  يافش  بش  نامه  يادرف  هدرک و  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رذن 

. میراد میدقت  هینیـسح  هب  ار  ترـضح  نآ  باب  رد  دوخ  رذن  میاهدمآ  نونکا  اذـل  مریگیم . دـنوادخ  زا  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا 
هحفص 565] ]

نالفاغ بیدأت  ناخاتسگ و  هیبنت  هب  يو  مادقا  مشاهینب و  رمق  ییامنتردق  یخاتسگ  رورغ و  ناوات 

دز ارم  سابع 

هنیـس ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  ناتـسود  زا  یعمج  ارماس ]  ] يأر نم  رـس  رد  درک : لـقن  ناهفـصا  قثوم  ياـملع  زا  یکی  . 1
ینس نآ  دنزیم . ار  وت  سابع  ینعی  کبرضی ، سابع  دیوگیم - : وا  هب  اهرادازع  زا  یکی  درکیم . ازهتسا  اهنآ  هب  ینس  یصخش  دندزیم ،
ینعی تومأ ، ینبرـض و  سابع  دـیوگیم - : هتفر و  دوخ  لزنم  هب  دـعب  اما  دـنکیم . تراسج  دـیوگیم و  زیمآنیهوت  ياهملک  تخبنوگن 

یمیحرت سلجم  شیارب  وا  ناگتـسب  نآ  زا  دعب  تسا . هدرم  دننیبیم  دـنوریم  وا  نیلاب  هب  نوچ  دـباوخیم . و  مریمیم . نم  دز و  ارم  سابع 
[ . 343 . ] دننکیم ابا  نتفر  زا  اهنآ  یلو  دننکیم ، توعد  يو  متخ  يهسلج  رد  تکرش  يارب  ارماس  رد  هعیش  بالط  زا  دنراذگیم و 

دیربب لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  ارم 

قـالخا ملع  زا  نکیلو  هدومنیم  لوصا  هقف و  ملع  لیـصحت  یتدـم  فرـشا  فجن  رد  بـالط  زا  یکی  هک : هدرک  لـقن  نیقثوـم  زا  یکی  . 2
الاو دراد ، تفارـش  ام  رب  تبـسن  يهطـساو  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  هک  درادیم  راهظا  سلاجم  یـضعب  رد  يو  تسا . هدوب  هرهبیب 

ترضح یبش  دنتفگ : هحفـص 566 ] ! ] میمهفیم رتشیب  وا  زا  هدیـشک و  تمحز  رتشیب  هینید  مولع  رد  تسا و  رتالاب  ام  داـهتجا  ملع و  ماـقم 
و تسا ، تاینظ  دیاهدرک  لیصحت  امـش  هچنآ  هک : دیامرفیم  يو  هب  نایب  نیا  هب  بیرق  ترـضح  دنیبیم و  باوخ  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا 
زا تشحو  فوخ و  تلاـح  هب  دوشیم و  هدز  وا  تروص  هب  یلیـس  کـی  سپـس  ماهدوـمن . هینیقی  موـلع  لیـصحت  نیقی ، ملع و  ماـقم  زا  نم 

سابعلا لضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  دیربب  ارم  دیوگیم : دوشیم !؟ هچ  ار  وت  دنیوگیم : تسا ، هتـشاد  يدیدش  بت  دوشیم . رادـیب  باوخ 
[ . 344 . ] دوشیم هداد  افش  دنکیم و  هثاغتسا  هبانا و  هبوت و  اجنآ  مالسلاهیلع .

راب شتآ  ریشمش 
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لزنم و رد  ناوارف  هعمج ، ياهزور  يهضور  سلاـجم  رد  رایـسب  ار  وا  هک   ) دوخ ردـپ  موحرم  زا  يدزی ، نسح  ازریم  اـقآ  نیدـتم ، نمؤم  . 3
البرک هب  گرزب  ناوراک  کی  هارمه  رایـسب  لاوما  اب  دزی  زا  هک  یلاس  رد  تفگیم : هک  درک  تیاـکح  میدرکیم ، تاـقالم  رگید  ياـهاج 

دوخ اب  ـالط  زا  يداـیز  ياههکـس  نم  میدـش . وربور  قیرطلا  عاـطق  نادزد و  اـب  یهوک  کـیدزن  بش  همین  یلاوح  رد  میدـشیم ، فرـشم 
دنتخیر و اهدزد  انثا  نیا  رد  مداد . شردام  هب  ار  وا  مدراذگ و  دشاب -  نیسح  ازریم  نیمه  هک  كدوک -  يهقادنق  رد  ار  اهنآ  اروف  متـشاد ،

دـش دنلب  اهادص  دومنیم . نایرگ  ار  رام  روم و  مشچ  درکیم و  رک  ار  راود  کلف  شوگ  راوز  يهثاغتـسا  دایرف  دندش . يرگتراغ  لوغـشم 
اب بایطا ، ترتع  هام  نآ  لامج  باتناهج  رهم  کیرات ، بش  نآ  رد  هاگان  سرب ! اـم  داد  هب  مشاـهینب ، رمق  يا  ساـبعلا ، لـضفلاوبا  اـی  هک :
ار تشد  هگلج و  ناشخرد و  عقرب  ریز  زا  شرونا  تروص  رون  دیدرگ . ریزارـس  هوک  يهنماد  زا  بسا  راوس  راکـشآ و  هدیـشک ، عقرب  يور 
دز و نادزد  رب  نارغ  دعر  دننام  ياهحیص  تسد ، رد  رارک  ردیح  راقفلاوذ  نوچ  راب  شتآ  ریشمش  تخاس . رونم  نمیا  روط  يداو  نوچمه 

نآ راسخر  رون  شبات  اهدزد  يهمه  هلفاق و  لها  مامت  درک . مهاوخ  كاله  ار  امـش  يهمه  هنرگو  دـیوش  رود  دـیرادرب و  تسد  دومرف - :
رارف هب  رس  اپ  ياج  هب  اهدزد  اروف  دندینـش . ار  رورـس  نآ  يابرلد  يادص  دندومن و  هدهاشم  هحفص 567 ]  ] ار راربا  ریما  لالج  نامـسآ  هام 

نآ هرخاف  يهزجعم  نیا  زا  لیلجت  يارب  راوز  دـش . بیغ  دوب  هداتـسیا  هک  لحم  نامه  رد  ترـضح  نآ  دندیـشک و  راوز  زا  تسد  هداـهن و 
هـضور تراـیز و  اـعد و  دنتـسج و  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  هب  لـسوت  يراز و  هیرگ و  دـندنام و  لـحم  ناـمه  رد  حبـص  هب  اـت  ار  بش 

ياج رد  لاح ، نامه  هب  دـندوب ، هدرب  يرانک  هب  اهدزد  هک  زین  ار  اهنآ  زا  يرادـقم  دـندید و  اج  هب  ار  دوخ  يهیثاـثا  ماـمت  ناـنآ  دـندناوخ .
اهلاس هک  دوب  يدیـس  هلفاق  يهنایم  رد  هک  دوب  نآ  بش  نآ  رد  ترـضح  نآ  روهظ  تاـکرب  يهلمج  زا  دـندوب . هدرک  رارف  هتـشاذگ  دوخ 
شنابز زا  یـشومخ  لفق  درک ، رادید  ار  رادمان  ردیح  دنزرف  تماق  دق و  راگدرورپ و  رون  يهولج  راد و  ریگ و  نآ  نوچ  دوب . هدـش  گنگ 

[ . 345 . ] دیدرگ تاولص  مالس و  هب  لوغشم  ایوگ  ناسل  هب  هتشادرب 

سابع ترضح  رذن  يادا 

مالـسلاهیلع لضفلایبا  رهطم  مرح  رد  تفگ : هک  درک  تیاکح  شردـقیلاع  ردـپ  زا  یهاشنامرک ، يدـهم  خیـش  اقآ  ملاـع ، لـیلج  خیـش  . 4
ات دوب  فاوط  ترایز و  لوغشم  شنز  اب  برع  يدرم  نیب  نیا  رد  دوب . دایز  یلیخ  مرح  رد  راوز  ماحدزا  یترایز و  مایا  مایا ، مدوب . فرـشم 

یناشیپ و زا  شیاضعا  مامت  هک  يروط  هب  دـیبسچ ، حیرـض  هب  دـش و  دـنلب  نز  هبترمکی  ور ، شیپ  زا  لوا  يهرجنپ  رـس ، يـالاب  هب  دندیـسر 
دنهد تکرح  ار  وا  دنتساوخ  هچ  ره  تساخرب  نز  درم و  زا  نویش  هثداح ، نیا  لوه  زا  دیبسچ . حیرـض  هب  همه  اپ  تسد و  مکـش و  غامد و 

. مروآیم ار  شیم  واگ  موریم  نآلا  دـشاب ؛ ورگ  وت  دزن  رد  نم  نز  ساـبعلا » اـی  : » تفگ دـش و  دـنلب  شرهوش  داـیرف  راـچان  دـشن ، نکمم 
هک يروط  هب  دندش ، عمج  مدرم  مک  مک  تفر . نوریب  برع  درم  تسا ! هدرواین  هدش و  نامیـشپ  دعب  اما  هدرک  رذن  یـشیم  واگ  دـش  مولعم 

میدرکیم لایخ  ام  دوشیم ؟ هچ  رخآ  هک  دندوب  رظتنم  همه  دش . دودسم  دـمآ  تفر و  هار  دـش و  تیعمج  زا  رپ  الط  ناویا  قاور و  مرح و 
هکنیا لثم  یلو  دیشک ، دهاوخ  هحفـص 568 ]  ] لوط تعاس  دنچ  شندمآ  نتفر و  تسا و  رود  رهـش  زا  خـسرف  هس  ود  برع  درم  نیا  لزنم 
حیرـض زا  نز  نحـص ، رد  ندش  دراو  درجم  هب  دیآیم . هتفرگ و  ار  قاچ  شیم  واگ  کی  راسفا  میدـید  یتعاس  زا  دـعب  نوچ  دوب ، کیدزن 

[ . 346 . ] دمآ نوریب  مرح  زا  مالس  تاولص و  يداش و  هلهله و  اب  دش و  اهر 

دش هایسور  بلقتم ، رگرز 

موحرم تفرگ و  الط  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ناویا  یمورا ، راشفا  هللارکـش  یجاح  مدـج ، یئاد  دـسیونیم : یمورا  يهمالع  . 5
رد وا  مان  دـندرک و  کمک  قیوشت و  ار  وا  راک  نیا  رد  هدعقلايذ 1309 ق ) یفوتم   ) یناردنزام نیدباعلانیز  خیـش  جاح  یمظعلا  هللاتیآ 
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يرگرز یلو  تفرگ ، الط  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  يهرانم  هلودلاریصن ، دسیونیم : يو  تسا . دوجوم  الط  هب  راوید  یبرغ  فرط 
برطـضم دش ، نحـص  لخاد  دمآ و  البرک  هب  دادغب  زا  نوچ  يو  دـش . هایـس  يدوز  هب  دوب ، هدرک  فرـصم  دـب  يالط  دوب و  يدـصتم  هک 

. درم دش و  هایس  شیور  دیرپ و  شگنر  تشگ و 

هدننک تناها  رفیک 

ترضح رهطم  نحـص  رد  مادخ  زا  یعمج  اب  تفگ : يریاح  سردم  هللارـصن  دیـس  هک  دنکیم  لقن  ةدابعلا » ریـسکا   » زا رمحا ،» تیربک  . » 6
رب ار  دوخ  تسد  کـی  دوریم و  باتـش  اـب  هدـمآ و  نوریب  رهطم  مرح  زا  يدرم  مدـید  هک  مدوـب ، هتـسشن  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 
بآ دننام  نوخ  هدش و  عطق  وا  تشگنا  هک  میدـید  میدـیناسر ، وا  هب  ار  دوخ  هلجع  هب  ام  تسا . هتـشاذگ  شرگید  تسد  کچوک  تشگنا 

رهاـظ نآ  زا  ینوخ  چـیه  دراد و  رارق  رهطم  حیرـض  ياههکبـش  ناـیم  وا  تشگنا  میدـید  میتـشگرب  فیرـش  مرح  هب  نوچ  دزیریم . نآ  زا 
نآ هب  هک  یتناها  تلع  هب  يو ، هک  میتسناد  ادعب  تفر و  ایند  زا  درم  نآ  بش  کی  يهلصاف  هب  تسا ! هدش  ادج  هدرم  مدآ  زا  ییوگ  تسین ،

[ . 347 . ] تسا هدوب  هتفرگ  رارق  هحفص 569 ]  ] مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  بضغ  دروم  دوب ، هدرک  ترضح 

قحتسم يهبلط 

خیـش اقآ  راوگرزب  هیقف  زا  رهاوج ، بحاص  لجن  نسح  خیـش  اقآ  موحرم  زا  مولعلارحب ، لآ  یفجن  رفعج  دیـس  اقآ  باـنجیلاع ، دنـس ، دـیس 
فرـشم البرک  هب  فجن  زا  يزور  سالفا ، یگبلط و  ماـیا  رد  . 7 دومرفیم : هط  خیـش  هک  دومن  تیاکح  مهتاماقم -  هللا  یلعا  هط -  دـمحم 

کی یبرع  درم  مدید  هاگان  مدوب ، ترایز  لوغـشم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رهطم  مرح  رد  دوب  رتسلفم  مدوخ  زا  هک  یقیفر  اب  هدش و 
: متفگ متفر و  شیپ  دزادنیب . سدقم  حیرـض  رد  دهاوخیم  دراد و  تسد  رد  تشاد ، شزرا  الط  لاقثم  عبر  هک  ینامثع ، يهکـس  يدـیجم 

یلو مهدب ، امش  هب  دهاوخیم  ملد  تفگ : برع  تسا . رتشیب  شباوث  هدهاجم  متـسه ، لطعم  تشیعم  روما  رد  هدوب و  قحتـسم  ياهبلط  نم 
هچ ره  یلو  دراد !؟ لوپ  نیا  هب  تجاح  هچ  سابع  ترـضح  متفگ : دـهاوخیم . ار  نآ  ماهدرک و  ناـشیا  رذـن  نوچ  مسرتیم ، ترـضح  زا 

ار خن  رـس  وت  میدنبیم ، خن  اب  ار  يدیجم  نیا  ام  متفگ : برع  درم  هب  مراد ، بیج  رد  يدنق  خن  مدید  مدرک  رکف  درکن . لوبق  مدرک  رارـصا 
ار داهنـشیپ  هدب . هبلط  نیا  هب  یهاوخیم  ریگب و  یهاوخیم  مداد ؛ ار  ترذن  وگب  زادـنیب و  حیرـض  لخاد  هب  ار  يدـیجم  هتفرگ و  تسد  رد 

هبترم دنچ  تشاد ، تسد  رد  ار  خن  رس  هک  یلاح  رد  درک و  اهر  حیرض  رد  ار  نآ  مداد . وا  هب  هتـسب و  خن  هب  مکحم  ار  يدیجم  درک . لوبق 
هنوگ نامه  هاگنآ ، تفگ و  ار  روبزم  مالک  سپس  تسا . هدیسر  حیرض  هت  هب  هک  دش  نئمطم  دینش و  ار  هکس  يادص  ات  درک  لو  دیـشک و 

زاب دیـشک ، الاب  اددجم  دیـسر ! نیمز  هب  درک  لش  زاب  دماین ! الاب  درک و  ریگ  هار  همین  رد  خن  دیـشک . ار  خن  دشکب ، الاب  ار  لوپ  دوب  رارق  هک 
ار يدیجم  مالـسلاهیلع  سابع  نیبب ، تفگ : برع  درم  دیـشخبن ! ياهدیاف  درک ، الاب  نییاپ و  هبترم  دـنچ  مسق ، نیمه  هب  درک ! ریگ  هار  طسو 
: متـشاد هضرع  مدرک و  حیرـض  هب  يور  نم  دوش . هراپ  دوب  کیدزن  هک  میدیـشک  ردق  نآ  داد  ام  هب  ار  خن  رـس  دـیآیمن ! الاب  دـهاوخیم ،

نیمز هب  درک ، لش  تفرگ  ار  خـن  برع  درم  نک ! لو  ار  ام  خـن  یلو  تسا ، وت  لام  هحفص 570 ]  ] يدیجم مراد . یعرـش  فرح  نم  انالوم ،
. میدمآ نوریب  مرح  زا  میتفرگ و  ار  نامدوخ  خن  دمآ ! الاب  یلاخ  خن  دیشک  نوچ  هعفد  نیا  دروخ ؛

... الاو دندرک ، یخوش  امش  اب  مه  ترضح 

رقابدـمحم ازریم  خیـش  جاح  هللاتیآ  بناج ، نیا  يهجوزلاوبا  هک : دـندرک  لقن  یناـجنز  ینیئوخ  یلع  خیـش  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  . 8
يهسردـم رد  میدـش و  البرک  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يارب  فرـشا  فجن  زا  ياهدـع  اب  دـنتفگیم : هرـس ،» سدـق   » یناجنز
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ترـضح تفگ : اـههبلط  زا  یکی  میورب . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  تراـیز  هب  میتفگ  اـقفر  هب  میدرک . تماـقا  اـهیاهبوکداب 
يارب میوریم  مه  اب  ادعب  دییایب ، دیورب و  امش  میآیمن ، ترـضح  مرح  متـسه و  هتـسخ  نم  تسین ! ماما  هک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

: دنتفگ تسا ؟ هدش  هچ  میدیسرپ : تسا . غولش  هسردم  میدید  میتشگرب ، یتقو  میتفر . ام  دماین و  وا  يراب ، مالسلاهیلع . نیسح  ماما  ترایز 
: تفگ يو  هب  اقفر  زا  یکی  تسا ! ام  قیفر  ناـمه  میدـید  دـندروآرد ، زربم  زا  ار  وا  هک  یتقو  تسا . هداـتفا  هاـچ  رد  حارتسم و  هتفر  یخیش 

امش اب  مه  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تفگ : اقفر  زا  یکی  مدرک . یخوش  ترـضح  اب  نم  تفگ : اهینکن ! اهطلغ  نیا  زا  رگید 
! درکیم كاله  ار  امش  الاو  درک  یخوش 

يزارد نابز  ناوات 

نحـص هب  هدرک و  البرک  هب  يرفـس  يو  دنـشابیم . فجن  بـالط  زا  وا  دـالوا  نـآلا  دوب و  فجن  نکاـس  ياهبلط  یـسافط ، نسح  خیـش  . 9
بترم و سابل  اب  خیش  دشیم . هدافتسا  نتفرگ  وضو  يارب  نحص  نایم  بآ  ضوح  زا  مایا ، نآ  رد  دش . فرشم  مالسلاهیلع  سابع  ترضح 
هزات و بآ  ضوح  هب  شمـشچ  نوچ  تسـشن و  ضوح  بل  دـمآ  اپ ، رد  دوب  ملع  لها  شفک  نیرتهب  هک  ون  دـمحم  راک  نیلعن  تفج  کی 

لها مه  امـش  میوگب : سابع  يا  وت  هب  ۀسایـسلا .» لها  نم  مه  تنا  ساـبع  اـی  : » درک باـطخ  ناـشیا  هب  داـتفا ، ترـضح  هاـگراب  هاگتـسد و 
رد دـندوب  هدرب  رگا  یـشاب ! هتـشاد  یلقتـسم  هاگتـسد  هکنیا  يارب  دـنربب ، هاگهمیخ  هب  ار  وت  یتشاذـگن  يدرک  رکف  بوخ  دـیتسه ! تسایس 

هحفـص  ] بآ ضوح  رد  درک و  دنلب  ار  وا  یـسک  ییوگ  ناهگان  هک  دوب  هدشن  مامت  شیاهفرح  زونه  يدشیم ... باسح  باحـصا  يهرمز 
مگ يو  شفک  هگنل  کی  هکیلاح  رد  دـمآ ، نوریب  تمحز  هب  بآ ، رد  ندروخ  هطوغ  هبترم  دـنچ  زا  دـعب  هراـچیب  خیـش  تخادـنا ! [ 571

اهبرع هک  تسا  یترابع  نیا  « ) راحلا سأر  وبا  : - » تفگ درک و  ترـضح  هب  ور  درواین ! تسد  هب  درک  وجتـسج  ار  نآ  هچ  ره  دوب و  هدش 
[ . 348 ! ] مدرک حازم  هفطالم و  نم  دیتسین ، مه  رادربیخوش  امش  جازم ) نیشتآ  ینعی  دننکیم ، باطخ  ترضح  هب 

دنزب ار  وت  لضفلاوبا  ترضح 

یط يدنبهرـس  يدـهم  ازریم  اـقآ  ياـقآ  ار  هیـضق  نیا  حرـش  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  كارا )  ) دابآناطلـس تاـهد  زا  یکی  رد  ریز ، يارجاـم 
تیزعت مالـس و  میدـقت  زا  سپ  موش ، تناـبرق  . 10 تسا : هتـشون  نینچنیا  يدنبهرـس  کلامملا  ماصمـص  جاح  ياـقآ  موحرم  هب  ياهموقرم 

هبنـشجنپ بش  رد  دیدوب ، هدومرف  موقرم  شرـسپ  یقت و  ییالبرک  يهرقف  رد  درادیم : ضورعم  مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  هللادبعیبا  ترـضح 
رقابالم دجـسم  رد  دـشاب ) يهنـس 1344 ه ش  دودـح  رد  ایوگ  دـندرک  لـقن  هک  يروط  هب  هتـشونن ، ار  یخیراـت  لاـس   ) مارحلا مرحم  رهش 

رـسپ دومنیم . یناوخهحون  نانزهنیـس  يارب  يوالح  نیـسحلادبع  دیـس  ياقآ  هدوب ، ابع  لآ  سماـخ  يهیکت  هک  تسا ) یهد  مسا  رقاـبالم  )
: تفگ موقرم  دیـس  درک . یناوخهحون  هب  انب  دومن و  عطق  ار  اقآ  نآ  مالک  هتفرگ  روبزم  ياقآ  هب  يرترب  هتفر  ربنم  يهشرع  هب  یقت  ییـالبرک 
رب هلمح  هدمآرب ، شرسپ  تیامح  هب  یقت  ییالبرک  دش . ناشیوگتفگ  هطساو  نیا  هب  نآ . يهشرع  اصوصخ  تسین ، اپ  رسیب و  ره  لام  ربنم 

دیـس نآ  هب  تبـسن  یفرح  دب  یکاته و  یقت  ییالبرک  دندرک . تعنامم  دنتـشاد ، فیرـشت  دجـسم  رد  هک  نایاقآ  دنزب . ار  وا  هک  دومن  دیس 
ياهامنقاط زا  یکی  هک  دوخ  لزنم  رد  تفر  دز و  ار  فرح  نیمه  دیـس  دنزب ! ار  وت  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دنتفگ : ناشیا  هدرک و 

مان یقت  ییالبرک  عیاقو  تقیقح  دومن . توف  دروخ و  نیمز  هب  یقت  ییالبرک  هدماین  نیمز  هب  همامع  هتشادرب ، همامع  دشاب و  موقرم  دجـسم 
مه نوخ  هک  نایامن ، نداد  لسغ  نامز  رد  یمخز  یئزج  وا  رـس  زا  و  هحفص 572 ]  ] دوب هایـس  الاب  هب  ندرگ  زا  و  دش ، ضرع  هک  تسا  نیا 

ییالبرک هدوبن  بلطم  نیا  تسا ، فرح  ضحم  هدرکن  لوبق  كاخ  هک  نآ  یلو  هللا ، دـنع  ملعلا  دوب ؟ یمخز  هچ  مخز  نآ  لاـح  دـمآیم .
نآ شماه  رد  و  هموقرم ، داوس  دـش  مامت  نسحم . نب  يدـهم  یناـجلا  يدـنع ، اـم  اذـه  مدوب ، دجـسم  رد  ریقح  دوخ  هک  تسا  یـسح  یقت 
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اب تسا  قباطم  داوس  میحرلا : نمحرلا  هللا  مسب  هتشون : هتاجرد -  هللا  یلعا  يدزی -  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  هللاۀیآ  باطتسم  ترضح 
زا یضعب  زا  هک  یلاؤس  باوج  رد  هتشون ، رقاب  الم  هب  ةامسم  يهیرق  نکاس  يدهم  ازریم  اقآ  ياقآ  رادمتعیرـش  باطتـسم  بانج  هک  یلـصا 

و تسین ، ههبش  کش و  دروم  تناید  تقاثو و  تهج  زا  يدهم  ازریم  اقآ  ياقآ  بانج  هعقاو و  نیا  صوصخ  رد  دوب  هدش  ناشیا  زا  فارشا 
رکذ زا  سپ  يریبش ، یناجنز  دمحا  دیس  جاح  هللاۀیآ  موحرم  موحرم . نآ  كرابم  رهم  لحم  يرئاحلا . میرکلادبع  رقحألا  هررح  ملاعلا . هللا 

يهموقرم نآ  نیع  متـشون و  دوب  هللاتیآ  موحرم  رهم  طـخ و  هب  هک  داوس  ناـمه  يور  زا  ار  هخـسن  نیا  هدـنراگن ، دـناهدوزفا : قوف  بلطم 
متفرگ و وا  زا  ار  هقرو  ود  ره  ریقح  تسا . يدرجورب  يدهم  ازریم  جاح  ياقآ  شیپ  تسا ، یتمارک  عوضوم  رد  مه  نآ  هک  کلملا ، نامقل 

[ . 349 . ] متشون نآ  يور  زا  اجنیا  رد 

دیچیپیم وا  ياهمدق  ریز  نیمز 

لیذ تمارک  ود  میدرک ، لقن  ناشیا  زا  تمارک  دنچ  مه  البق  هک  ینالیم  یلعدمحم  دیس  جاح  ياقآ  یقتم  ملاع  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
، دومحم خیـش  جاح  نیثدـحملا  ۀـقث  موحرم  زا  . 11 میروآیم : اـجنیا  رد  هک  دـناهدومن  لاـسرا  یناـجنز  ناـجاقآ  ـالم  جاـح  موحرم  زا  ار 

ناویا هحفص 573 ]  ] رد يدرس ، رایسب  ناتسمز  بش  کی  رد  تفگیم : هک  مدینـش  هیلع  هللا  ناوضر  یناجنز ، ناجاقآ  الم  جاح  هب  فورعم 
اجنآ شوهیب  هک  مدید  ار  یبرع  درم  دوب . هتسب  رد  مدوب . هتشاذگ  رهطم  مرح  برد  يهنشاپ  هب  رس  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  ترـضح  رهطم 

. دیـسریم ناویا  رگید  فرط  هب  نآ  يادص  هک  دیـشکیم  سفن  دنلب  نانچ  دوب . هدـش  هدـیبوک  شندـب  ياهناوختـسا  مامت  ییوگ  هداتفا و 
باوخ زا  ایوگ  هک  مدـید  وا  رد  یتلاح  متفر ، ولج  متـساخرب و  یمع .» دالوا  یمع -  دالوا  : » دز ادـص  داد و  دوخ  هب  یناکت  رحـس  کیدزن 

اجک زا  بش  عقوم  نیا  دنتفگ : دیروایب . نامـسیر  تفگ : اهنآ  هب  یبرع  هب  دندمآ ، دندوب  فارطا  رد  هک  ناوج  رفن  دنچ  تسا . هدـش  رادـیب 
ار وا  دندرک و  نینچ  اهنآ  دیناشکب . مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  فرط  هب  دیدنبب و  میاپ  هب  ارم  لاگع » : » تفگ میروایب !؟ نامـسیر 

دوب هدش  زاب  هزات  هک  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  نحـص  برد  هب  مداتفا . هار  هب  اهنآ  اب  مه  نم  دندیـشک . ترـضح  نآ  مرح  فرط  هب 
ناهارمه و زا  درک . یهاوخرذع  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  زا  داتسیا و  ناویا  يولج  دش و  دنلب  درم  نآ  میدش ، نحص  دراو  هدیـسر و 

تمدـخ میوریم  دوب : هتفگ  مه  وا  دوب . هدرک  مهتم  يدزد  هب  ار  یـصخش  درم  نیا  دـنتفگ : اـهنآ  تسیچ ؟ هیـضق  مدرک  لاؤس  شناگتـسب 
کی دروخ  مسق  درم  نیا  یتقو  یلو  دـشن ، يروط  دروخ و  مسق  مهتم  دـندمآ . نیفرط  میروخیم . مسق  مالـسلاهیلع و  لضفلاوبا  ترـضح 
سفن طـقف  هک  ار  یندـب  میربب ، لـحم  هب  ار  وا  هنوگچ  میتـفگ  دوخ  اـب  تسا . هدروخ  مسق  غورد  هب  دـش  مولعم  دـیدرگ . نیمز  شقن  هبترم 

ار شیافـش  هکلب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تمدـخ  میربب  ار  وا  تسا  رتهب  هدـش ، هتـسکش  شیاهناوختـسا  مامت  اـیوگ  دـشکیم ،
؟ یتفای افـش  هنوگچ  دش و  هچ  مدیـسرپ  درم  نآ  دوخ  زا  میتشاذگ . اجنآ  مالـسلاهیلع و  ادهـشلادیس  ترـضح  ناویا  هب  میدرب  اذـل  میریگب .

نیمز هکلب  دوریمن  هار  نیمز  رب  ایوگ  یلو  دیآیم ، مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  فرط  زا  یـصخش  مدید  مدوب ، هداتفا  نم  تفگ 
نامسآ ار  نیمز  نیمز و  ار  نامـسآ  دهاوخب  ادخ  زا  مردارب  رگا  دومرف : دز و  نم  هب  اپ  رـس  اب  ناویا ، هب  دیـسر  ات  دچیپیم ، وا  ياهمدق  ریز 

. متفای افش  مه  نم  دش و  مرح  دراو  ناشیا  سپس  هک ... وت  تسین ، يزیچ  دنک 

غورد مسق 

رارق رهطم  حیرض  رانک  اپ  نییاپ  هحفص 574 ]  ] رد دندش و  دراو  اهنز  زا  یعمج  مدید  مدوب ، مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  رد  . 12
نز هب  یلحم  یبرع  نابز  اب  نز  نآ  دـش . نارئاز  يهمه  هجوت  بلج  ارهق  دزیم ، ادـص  ار  ترـضح  دـنلب  يادـص  اب  ناـنز  زا  یکی  دـنتفرگ .

دروخ و نیمز  هب  دش و  دـنلب  نیمز  زا  دروخ  مسق  هکنیا  درجم  هب  یلو  دروخ ، مسق  نز  نآ  روخب ! مسق  تفگ : دوب  وا  رانک  رد  هک  يرگید 
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ار رگید  نز  نآ  دروخ ، مسق  هک  نز  نیا  دـنتفگ : دوب ؟ هچ  ناتـساد  مدرک : لاؤس  دـندرب . دـنتفرگ و  ار  وا  فارطا  اـهنز  دـیدرگ . شوـهیب 
. دش نینچ  هجیتن  و  میروخب ، مسق  مالسلاهیلع و  لضفلاوبا  ترضح  مرح  میورب  دوب  هتفگ  مه  وا  دوب ، هدومن  مهتم 

روخب مسق  ییوگیم  تسار  رگا 

لقن يو  لوق  زا  حلاص ، دیـس  دنزرف  دوب . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مادخ  زا  دیعـسوبا ، هب  فورعم  حـلاص ، دیـس  موحرم  . 13
: میتفگ تسا . هدرک  هزجعم  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  تفگ : ناوارف  یلاحـشوخ  اب  دش و  هناخ  دراو  مردپ  يزور  تفگ : هک  دنکیم 

تسار رگا  دنتفگ  دندروآ و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  رهطم  حیرـض  دزن  ار  یـصخش  درک : فیرعت  نینچ  ار  ارجام  هدش ؟ هچ 
حیرض زا  هدش  دنلب  نیمز  زا  راب  هس  ندروخ ، مسق  درجم  هب  دروخ . مسق  تشاذگ و  حیرـض  هب  تسد  صخـش  نآ  و  روخب ! مسق  ییوگیم 
هدروخ غورد  مسق  هک  درک  رارقا  راـب  نیا  تفرگ . رارق  نیمز  يور  یمارآ  هب  و  میوگیم ! تفگ : موس ، راـب  دروخ . نیمز  هب  تفر و  رتـالاب 

. دندرک شخپ  لقن  لوپ و  دندش و  لاحشوخ  همه  تسا . هدوب 

تسا نم  رهوش  زا  لمح  نیا  لضفلاابا ، ای 

هک دـندرک  لقن  نیدلاءایـض ، خیـش  جاح  ياقآ  هللاتیآ  ترـضح  ناشهلاخ ، رـسپ  لوق  زا  يرهبا  یمطاف  دـمحم  دیـس  جاح  ياـقآ  هللاتیآ 
مرح هب  دش  انب  ياهداد . انز  وت  تسین ؛ نم  زا  يراد  وت  هک  یلمح  دوب  هتفگ  دوب و  هداد  شنز  هب  تفع  فالخ  تبـسن  یـصخش  . 14 تفگ :

، دنریگیم رارق  رهطم  حیرض  رانک  یتقو  دنکب . تواضق  مه  ترضح  دننزب و  ار  ناشیاهفرح  هتفر  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  رهطم 
رهوش تبون  هک  ینامز  اما  . دـیآیمن هحفـص 575 ]  ] شیپ ياهثداح  تسا و  نم  رهوش  زا  نم  لمح  نیا  لضفلاابا ، اـی  دـیوگیم : نز  ادـتبا 

هایس شتروص  دننیبیم  هعفدکی  تسین ؛ نم  زا  منز  لمح  نیا  لضفلاابا ، ای  هک ، دروخیم  مسق  دتسیایم و  رهطم  حیرض  لباقم  وا  هدیسر و 
. تسا هداتفا  قافتا  نیا  زا  شیپ  لاس  تسیب  ابیرقت  نایرج  نیا  درم ! اج  هب  اج  داتفا و  نیمز  هب  دش و 

درک جلف  ار  دزد  غورد ، مسق 

، مالسلاهیلع اضر  ماما  ربق  ترایز  ماگنه  هب  دهشم  رهش  رد  هک  تسا  هدش  هدینش  . 15 دسیونیم : ص 284 ) « ) جئاوحلا باب   » باتک فلؤم 
وا بیج  زا  تسا  هقبط  نیا  صوـصخم  هک  یـصاخ  یتـسدرت  اـب  ار  نـیرئاز  زا  یکی  لوـپ  رببـیج ، رفن  کـی  ناـهج ، نایعیـش  متـشه  ماـما 
هب ناشیرپ  یتلاح  اب  دوب ، هتخاب  ار  شدوخ  هبقرتمریغ  دمآشیپ  نیا  زا  هک  هراچیب ، دزد  دوشیم . جـلف  رببیج  نیا  دـعب  ياهظحل  دـیابریم و 

دیآیم و شباوخ  هب  مالسلاهیلع  ماما  دعب  بش  ددنبیم . ماما  حیرـض  هب  ار  شدوخ  نتفای ، افـش  يارب  دوریم و  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  مرح 
يارب تسا . نیگنس  رایـسب  رئاز ، کی  زا  يرـصتخم  لوپ  تقرـس  رطاخ  هب  نم  تازاجم  مالـسلاهیلع ، اضر  ماما  ای  دیوگیم : سامتلا  اب  دزد 

هب نم  مان  هب  يدزد ، زا  سپ  نوچ  درادیم : نایب  شخساپ  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  موشب ؟ جولفم  هنوگ  نیدب  دیاب  ارچ  زیچان ، يدزد  نیا 
درم هک  یماگنه  تسا ! هدروآرد  تروص  نیا  هب  ار  وت  هدش و  كانبـضغ  رما  نیا  زا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يدروخ ، مسق  غورد 

نآ زا  هک  دنکیم  هبوت  دهاوخیم و  جئاوحلا  باب  زا  ار  دوخ  يافـش  دوشیم ، هاگآ  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  رـسپ  بضغ  زا  رببیج 
يرببیج يدزد و  اب  ار  دوخ  رمع  هک  يدرم  بیترت  نیدـب  دـهدیم و  افـش  ار  وا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ددرگن . اوراـن  ياـهراک  درگ  سپ 

هحفص 576] . ] ددرگیم تیاده  تسار  هار  هب  دوب  هدنارذگ 

دنکیم هراچیب  ار  ناسنا  غورد ، مسق  متشک -  ار  وا  نم  امش ، هب  مسق 
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، یلعهمشچ رد  لبق ، لاس  تصش  بیرق  . 17 درک : لقن  میدرک ، لقن  يو  زا  ار  یتمارک  زین  البق  هک  يرکـش ، نسحلاوبا  جاح  ياقآ  باـنج 
هدرک شرافـس  اـهرگراک  هب  میتشاد . بیبح ... ماـن  هب  مه  يرگراـک  میدوب و  هدرک  هراـجا  ار  یغاـب  دـشابیم ، مق  ياهاتـسور  زا  یکی  هک 

دننزن و تسد  دنک  هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  ات  دهدیمن  رارق  هراجا  رد  و  [ 350  ] دنکیم انثتـسا  غاب  بحاص  الومعم  هک  یتخرد  دنچ  هب  میدوب 
، تسا هدرک  اهنم  ار  نآ  غاب  بحاـص  هک  تخرد ، دـنچ  نیا  هب  اـما  دـننک  هدافتـسا  راـنا  ریجنا و  ياـهتخرد  رگید  زا  میدوب  هدرک  دـیکأت 

مردام هک  تقو  کی  تشاد ، دوجو  مه  یلگ  تخرد  کی  رانا  تخرد  دنچ  نآ  رانک  رد  تسا . مارح  اهنآ  زا  هدافتـسا  هک  دـنوشن  کیدزن 
كوپ دنیبیم  درادیمرب و  ار  یکی  تسا . هدش  هتخیر  تخرد  ياپ  رانا  ددـع  دـنچ  هک  دوب  هدرک  هدـهاشم  دوب ، هتفر  اهتخرد  یـشکرس  هب 

نیا هب  متفگن  نم  رگم  دیوگیم : اهرگراک  هب  هیضق ، هب  یهاگآ  زا  سپ  مردپ  دناهتخادنا . اجنآ  رد  ار  نآ  هدرک و  هدافتـسا  شبآ  زا  تسا ؛
لـضفلاوبا تسا ، نم  هب  ناـترظن  امـش  رگا  تفگ  دوـب ، بیبـح ... شمـسا  هک  يرگراـک  دـینیچن !؟ نآ  راـنا  زا  دـیوشن و  کـیدزن  تخرد 

كرظن شتسد  يرآ ، متسش ! ياو  تفگ : دش . دنلب  بیبح  يهلان  هعفدکی  حبص ، ادرف  مشاب ! هدیچ  رانا  نم  رگا  دنزب ، ار  متسش  مالـسلاهیلع 
میداد ار  شدزم  اذل  دنک . يرگراک  دـناوتن  رگید  دـتفیب و  شتـسش  تشگنا  هک  تشگ  ثعاب  مخز  نآ  و  تسا ) مخز  یعون  كرظن   ) دـش

. مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  تمارک  دوب  نیا  تفر .

دیرادرب تسد  خیش  زا 

: مدینش طبنتسم  هللارصن  دیس  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  موحرم  زا  هک  دناهتـشون  ینالیم  یلعدمحم  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
، تشگ ياهلفاق  رظتنم  دـشیم ، ترفاسم  هواجک  هلفاق و  اب  دـیاب  هک  یمایا  رد  دوب . البرک  مزاع  فجن  زا  یناریا  ياهبلط  . 18 هحفص 577 ] ]
. دیدرگن فرصنم  دندومن  یهن  ار  وا  دشاب . هلفاق  نآ  رد  تفرگ  میمصت  دشن . تفای  دوب  اهینـس  هب  طوبرم  هک  ياهلفاق  زج  هب  هنافـسأتم  اما 
ار هبلط  خیـش  اقآ  يو  هکنیا  ضحم  هب  تشاد . هدـهع  هب  ار  یهن  رما و  دوب  مرتحم  یلیخ  هک  ننـست  لها  خویـش  زا  یکی  رتخد  هلفاـق  نآ  رد 
مالـسلامهیلع و نیرهاط  يهمئا  هب  درب و  الاب  ار  تحاقو  مک  مک  درک و  هعیـش  عجارم  تیناحور و  هب  ییوگازـسان  مانـشد و  هب  عورـش  دـید 

ارهز ترـضح  هب  مانـشد  هک  یتـقو  یلو  دومن  لـمحت  ربـص و  یلیخ  روـبزم  خیـش  تفگ ! دـب  زین  مالـسلااهیلع  هرهاـط  يهقیدـص  ترـضح 
رد ریق  يرادقم  تسا ، یبوچ  هک  راوگم ،» . » دمآرب بدایب  خاتسگ و  نز  نآ  زا  ماقتنا  ددصرد  درواین و  تقاط  رگید  دینش  ار  مالسلااهیلع 
هب تفرگ و  ار  نآ  دید ، يراوگم  نیرضاح  زا  یکی  تسد  رد  هبلط  خیش  دننکیم . هدافتسا  نآ  زا  حالس  ناونع  هب  ابلاغ  اهبرع  دراد و  رس 

. دیدرگ حورجم  شوهیب و  دش و  نیمز  شقن  هک  درک  دراو  وا  رس  هب  یتبرض  نانچ  مالـسلاهیلع » لضفلاابا  ای   » يادن اب  درک و  هلمح  نز  نآ 
ار وا  دیرادرب و  تسد  خیـش  زا  تفگ : دـمآ و  شوه  هب  نز  ياهظحل  زا  سپ  دـندرک ! ندز  کتک  هب  عورـش  هدرک  ریگتـسد  ار  وا  نایفارطا 
وا هن ، تفگ : دزن !؟ ار  امـش  درکن و  هلمح  تراسج و  امـش  هب  رگم  دـشابیم ، هانگیب  هنوگچ  دـنتفگ : تسا ! هانگیب  نوچ  دـینزن ، کـتک 
يو مارتحا  اج  همه  البرک  ات  دومن و  یهاوخترذعم  خیـش  زا  یلیخ  و  دومرف ! هیبنت  ارم  هک  دوب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هکلب  دوبن ،

. درک تیاعر  ار 

دز شین  رام  ار ، لضفلاوبا  نمشد 

يدامع نیدلارخف  دیـس  بناج  نیا  . 19 دناهتشاد : موقرم  مق  يهیملع  يهزوح  زا  يدامع ، نیدلارخف  دیـس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
دندرکیم کمک  دوخ  يهبون  هب  مادک  ره  مدرم  دـنتخاسیم و  ناهفـصا  رد  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  حیرـض  هک  ینامز 

هب هک  دننکیم  هیارک  ار  یتسبرد  يراوس  نیشام  ترضح ، نآ  حیرض  هب  کمک  ناونع  هب  شرـسمه ، اب  نارهت  لها  زا  یجاح  کی  مدینش :
، هدوب اـهبنارگ  رایـسب  هک  یجاـح ، نز  ندرگ  تارهاوج  هب  اـفداصت  شمـشچ  هنیآ  يوت  زا  نیـشام  يهدـننار  هار ، نیب  رد  دـنورب . ناهفـصا 
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ترضح حیرـض  هب  کمک  رفن ، هحفـص 578 ]  ] ود ام  دصق  دیوگیم : دیوریم ؟ ناهفـصا  هب  هچ  يارب  امـش  دسرپیم : یجاح  زا  دـتفایم .
هب یناوارف  لوپ  مه  یجاح ، نز  یجاح و  هک  دمهفیم  هدننار  میوریم . ناهفصا  هب  روظنم  نیا  هب  دشابیم و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
زا ار  اهنیا  هار  نیب  رد  هک  تسا  بوخ  هچ  دیوگیم : دوخ  اب  تسا . هتخیوآ  نز  ندرگ  تسد و  هب  ییاهبنارگ  تارهاوج  مه  دنراد و  هارمه 

صقن نیشام  هکنیا  ناونع  هب  نابایب ، نایم  رد  دوشیم  در  هک  ناجیلد  زا  موشب ! صالخ  یگدننار  نیا  زا  مرادرب و  دنراد  هچ  ره  مربب و  نیب 
ات دشکیم  رانک  هداج  زا  هتفرگ  ار  یجاح  يهقی  سپس  دنکیم و  هدایپ  نیـشام  زا  ار  درم  نز و  درادیم و  هاگن  ار  نیـشام  هدرک ، ادیپ  ینف 
هچ ره  ثیبـخ ، نآ  یلو  میهدیم . وـت  هب  یهاوـخب  هچ  ره  شکن ، ار  اـم  وـت  دـنکیم : راـهظا  دـنیبیم ، ار  ارجاـم  هک  شنز  دـنکب . شاهفخ 

تکرح سپس  دنریمب . حبـص  ات  دیاش  هک  دزادنایم  هدوب  هداج  یمدق  دص  رد  هک  یهاچ  رد  زین  ار  اهنآ  دوخ  دریگیم و  اهنآ  زا  دناهتـشاد 
ناکما دیوگیم  دوخ  اب  دربیمن و  شباوخ  یلو  دباوخب  دهاوخیم  یگتـسخ  رثا  رد  دوریم . هناخ  هب  دوشیم و  ناهفـصا  دراو  دـنکیم و 

اهنآ دنتـسه  هدنز  رگا  مدرگرب  تسا  بوخ  موش . راتفرگ  نم  هجیتن  رد  دهدب و  تاجن  ار  اهنآ  یـسک  دنریمن و  هاچ  نایم  رد  اهنآ  هک  دراد 
. دنکیم راوس  مه  رفاسم  دنچ  انمـض  دـنکیم و  تکرح  نارهت  فرط  هب  حبـص  ياهیکیدزن  دـشاب . تحار  ملایخ  دـناهدرم  رگا  مشکب و  ار 

تکرح میآیم و  رگید  يهقیقد  دـنچ  دیـشاب ، اـجنیا  دـیوگیم : نیرفاـسم  هب  درادیم و  هاـگن  ار  نیـشام  دـسریم  ناـکم  ناـمه  هب  نوـچ 
هب مدرم  دنیوگیم  هک  تسا  دنلب  اهنآ  يهلان  دـنیبیم  دـسریم  هاچ  کیدزن  هب  هک  ینامز  مدرگیمرب . نآلا  مراد و  راک  يرادـقم  منکیم .

هتخادنا و هاچ  هب  هدرک و  تخل  هدننار  ار  ام  دنیوگیم  دـیتسه ؟ هک  امـش  دـیوگیم : هدـننار  دـننزیم . هلان  و  میدرم ؛ مدرم  دیـسرب ، ام  داد 
ناهفـصا هب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  حیرـض  هب  کمک  يارب  ام  هک  هدب  تاجن  ار  ام  ناملـسم ، يا  میریمب . ام  ات  تسا  هتفر  شدوخ 

هاچ هب  دنکب و  دنلب  دوب  هاچ  کیدزن  رد  هک  ار  یگنـس  دوریم  هتفگ و  ار  نیا  منکیم ! صالخ  ار  امـش  نآلا  دـیوگیم : هدـننار  میتفریم .
دایرف هدـننار  دـنکیمورف ! يو  ندـب  رد  اروف  ار  دوخ  شین  دـیآیم و  نوریب  گنـس  ریز  زا  يرام  هعفدـکی  هک  دـشکب ، ار  اـهنآ  دزادـنیب و 

دنزیم و دایرف  هداتفا  هدننار  دننیبیم  دـننکیم و  تکرح  ادـص  لابند  هب  دـندوب ، هدـننار  رظتنم  هک  نیرفاسم  وا ، يادـص  رثا  زا  دـشکیم و 
دنوریم ادص  نآ  لابند  هب  هک  یتقو  دنونشیم و  ییادص  زین  رگید  یفرط  زا  نیح ، نیا  رد  تشک ! هحفص 579 ]  ] ارم رام  مدرم ، دیوگیم :
دنسرپیم اهنآ  زا  دنروآیم و  نوریب  هاچ  نایم  زا  ار  شنز  یجاح و  هدرک و  هیهت  ینامسیر  دشابیم . هاچ  نایم  زا  مود  يادص  دنمهفیم  و 
لـضفلاوبا ترـضح  هب  ار  ام  هک  میدرک  سامتلا  هدـننار  هب  ردـقچ  دـیوگیم  دـنکیم و  نایب  ار  شترفاسم  نایرج  یجاح  تسا ؟ هدـش  هچ 

دزن هب  نوچ  و  يرآ ، دـنیوگیم : یـسانشیم ؟ ار  هدـننار  دـنیوگیم : نیرفاـسم  تخادـنا . هاـچ  هب  ار  اـم  درکن و  لوبق  شخبب ، مالـسلاهیلع 
سابل نوچ  دریمیم و  رام  مس  رثا  زا  هدننار  لاح  نیمه  رد  تسا . صخـش  نیمه  هدـننار ، نآ  دـنیوگیم : شنز  یجاح و  دـیآیم ، هدـننار 

نیا جئاوحلا ! باب  يا  تنابرق  تسا ! هدرکن  ناهنپ  ییاج  هدوب و  وا  بیج  رد  یجاح  نز  تارهاوج  لوپ و  زونه  دننیبیم  دـندرگیم  ار  يو 
. مدینش مه  نم  دندرک و  نایب  ربنم  يور  رد  تسین ، مدای  نآلا  شمان  هک  زین ، ربنم  لها  نایاقآ  زا  یکی  یتح  ار  عوضوم 

يدز کتک  ار  نیسح ، مدنزرف ، رادازع  وت 

نیا . 20 دناهتـشون : مق ، يهیملع  يهزوح  روهـشم  ناگدـنیوگ  زا  يدرمناوج ، هللادـسا  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  باـنج 
رد یباتک  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  مزیزع  ردارب  هک  مدرک  لصاح  عالطا  يدرمناوج  هللادسا  بناج 

دودح رد  هک  ار  یتمارک  متساوخ  دنراد . فیلأت  تسد  رد  مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ترضح  البرک ، تضهن  دیشر  رادرس  یناگدنز  باب 
باتک رد  ات  مسیونب  ناشیا  يارب  ماهدینـش  نیـسحمالغ  مان  هب  یـصخش  زا  هطـساو  نودب  روطـس ، نیا  ریرحت  خیرات  زا  لبق  لاس  جنپ  یس و 
ماگنه رد  ار  هیـضق  نیا  هکنیا  زا  مفـسأتم  نم  دنیامن و  جرد  مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  تامارک  زا  یکی  ناونع  هب  ناشدـنمدوس ، دـیفم و 
یتمارک لاح  نیع  رد  تسا . هتفر  مدای  زا  نآ  تایئزج  زا  یـضعب  منیبیم  نآلا  مدـش و  رورغم  هظفاح  توق  هب  مدومنن و  تشادداـی  ندـینش 

نیا زا  بلطم  تسا . هدشن  هتـشون  یباتک  رد  لاح  هب  ات  دشاب  هدینـش  رگا  ای  هدینـشن و  ای  یـسک  ار  نآ  دیاش  هک  رکب ، بلاج و  رایـسب  تسا 
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هتفر تسا ، نم  هاگداز  هحفص 580 ]  ] هک تسود ،» بیرغ   » هب ناتسبات  ندنارذگ  تهج  هک  دوب  نم  یگبلط  ياهلاس  لیاوا  هک : تسا  رارق 
يهیاس ریز  رد  هد  نادیفـس  شیر  زا  رفن  دـنچ  اب  هک  مدـید  ار  ياهبیرغ  درم  مدـمآ ، نوریب  لزنم  زا  دوب . اهزور  زا  یکی  رهظ  زا  دـعب  مدوب .

هلاس جـنپ  تصـش و  دودـح  رد  انـس  بیرغ  درم  متـسشن . نانآ  رانک  رد  مدرک و  مالـس  نانآ ، شیپ  مدـمآ  مه  نم  دـندوب . هتـسشن  یتخرد 
زا یضعب  هدرک و  زاب  مه  یطاسب  انمض  دوب . تبحص  لوغشم  دیفس . شتروص  رس و  ياهوم  و  غاز ، نامـشچ  ياراد  لکیه ، يوق  دومنیم ؛

: درک عورـش  نینچ  ار  شیوخ  یگدـنز  خـیرات  حرـش  متـسه ، هبلط  نم  درک  ساسحا  ات  درکیم . یـشورفتسد  هدـیچ و  نآ  يور  ار  لیاسو 
نیع رد  ماهدمآ و  نییاپ  هب  الاب  زا  هک  متسه  یناسک  زا  نم  ریخ ، متـسه . يداع  درگهرود  شورفتـسد  کی  نم  دننک  ساسحا  نایاقآ  دیاش 

ياملع نینل  دـش و  یکیوشلب  هیـسور  روشک  هک  ینامز  نآ  رد  تسا : نینچ  نم  یگدـنز  ناتـساد  مرازگرکـش . لاـح  نیا  هب  ار  ادـخ  لاـح 
رایسب بطق و  ياهیکیدزن  هک  هیسور ، يربیس »  » تمسق هب  زین  ار  يدایز  عمج  تخیر ؛ ایرد  هب  ای  تشک و  ای  ار ، ذوفناب  ناناملسم  مالسا و 

، نم ییاد  دوشیم .) ینابرهـش  گنهرـس  اـم ، حالطـصا  هب   ) مدوب يربیـس  ینابرهـش  يودـنامک  ناـمز  نآ  رد  نم  دومن . دـیعبت  تسا ، درس 
زا میدوب و  دـقتعم  مالـسلاهیلع  دواد  ترـضح  توبن  هب  ناماس  نآ  رد  ام  دوب و  نم  مناخ  ردـپ  لاـح  نیع  رد  تمـسق و  نآ  مومعلا  یعدـم 

نوریب هدرـشف  تاجهتـسد  تروص  هب  يدـیعبت  ناناملـسم  هک  دـنداد  ربـخ  نم  هب  يزور  میدـشیم . بوسحم  یـسور  داژن ، لـسن و  ظاـحل 
قالش هتشادرب ، ار  دوخ  ریت  تفه  نم  دننکیم . هیرگ  دنناوخیم و  رعش  دننزیم و  هنیس  رس و  هب  دنوریم و  هار  هنهرب  اپ  رـس و  دناهتخیر و 

مه اهدـعب  هکنانچ  دوب و  هدیـشارت  مه  ار  شرـس  نانآ  زا  یکی  متفر . ناـنآ  يولج  هب  نانابـساپ  زا  یعمج  اـب  هتفرگ ، تسد  هب  زین  یمکحم 
مدمآ نم  درکیم . يربهر  ار  تاجتسد  تفگیم و  نیسح » او  «، » نیـسح هاش   » شورخ شوج و  اب  اهفـص  يولج  رد  دوب و  نزهمق  مدیمهف 
يزور اب  فداصم  اروشاع و  زورما  تفگ : هچ !؟ ینعی  اهیزابهناوید  اهیرگیشحو و  نیا  دینکیم !؟ هچ  اههناوید  متفگ  متفرگ و  ار  وا  يولج 

: متفگ مینکیم . يرادازع  میرادیم و  یمارگ  ار  وا  تداهش  زور  مه  ام  دناهتشک . البرک  رد  هنـشت  بل  اب  ار  ام  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  هک  تسا 
هچ وا  دراد و  هدیاف  هچ  اهراک  نیا  وا  يارب  هدرم ، وا  رگید  متفگ : تسا ! لاس  رازه  زا  شیب  تفگ  هدش ؟ هتشک  تسا  لاس  دنچ  امـش  ياقآ 

نانچ مه ، ندرم  زا  دـعب  ام ، نایاوشیپ  هک  میراد  داقتعا  ام  تفگ : باوج  رد  وا  دـینزیم !؟ کتک  ناـتدوخ  هحفص 581 ]  ] هب امـش  دنادیم 
ناتدادـما هـب  ار  ناـنآ  ارچ  تـسا  نـینچ  رگا  مـتفگ : تـسا ! یکی  ناـنآ  يهدـنز  هدرم و  دـندوب و  هاـگآ  ناـشندوب  هدـنز  رد  هـک  دـنهاگآ 

وت لثم  يارب  ار  ناـمیاقآ  اـم  تفگ : باوج  رد  وا  دـنهدب !؟ تاـجن  نم  تسد  زا  لقادـح  اـی  دـیعبت و  زا  ار  امـش  دـنیایب  هک  دـیناوخیمنارف 
هدـنک شتروص  رـس و  تسوپ  هک  متخادرپ  يو  ندز  هب  نانچنآ  قالـش  اب  مدـش و  ینابـصع  نم  میناوخیمنارف ! اهگـس  ینعی  هرـالخاباس » »

کـشا اـنثا  نیا  رد  ! ) مالـسلاهیلع لـضفلاابا  اـی  تفگیم : دـنک  هیرگ  هکنیا  نودـب  وا  مدزیم و  ار  وا  نم  دـیبسچیم ! قالـش  هب  دـشیم و 
تشپ زا  مدید  هبترمکی  مالسلاهیلع ! لضفلاابا  ای  تفگیم : نانچمه  وا  مدزیم ، هک  یقالش  ره  نم  و  دش ) ریزارـس  ناتـساد ، لقان  نامـشچ 

رب ایند  مدرک  لایخ  دش و  کیرات  نم  نامـشچ  رد  ایند  هک  درک  رثا  نم  رد  نانچنآ  یلیـس  نیا  دـش . هدز  نم  رب  مکحم  يهدیـشک  کی  رس 
نیا انعم  رد  یلو  دز  دوب ، ممناـخ  ردـپ  هک  میئاد ، رهاـظ  هب  ار  یلیـس  نیا  تفگیم : درکیم و  هیرگ  زاـب  ناتـساد  لـقان  دـمآ . دورف  نم  رس 

هچ هک : درک  شاـخرپ  نم  هب  تسا . هدز  یلیـس  نم  رب  میئاد  مدـید  مدرک و  هاـگن  رـس  تشپ  هـب  دز . نـم  رب  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ار  یلیس 
، يراب دوب . هدرک  ار  شراک  یلیس  مدوب و  هدش  جیگ  تحاران و  یلیخ  یلو  متشگرب ، هناخ  هب  نم  یشکیم !؟ ار  هراچیب  نیا  ارچ  ینکیم و 
رد نیرخآ ، نیلوا و  زا  مدرم ، يهمه  هدـش و  اپرب  تمایق  مدـید  باوخ ، ملاع  رد  مدـیباوخ . مروخب  يزیچ  هکنیا  نودـب  مدـش و  هناخ  دراو 

رارق مدرم  رـس  يور  باتفآ  هک  ییوگ  دناهدش . قرع  قرغ  همه  هک  دنروآیم  راشف  رگیدمه  هب  نانچنآ  مدرم  دـناهدش . عمج  ارحـص  کی 
رگیدمه هب  مدرم  دنتـسه و  بآ  لابند  هب  همه  دوب . هدمآ  نوریب  اهناهد  زا  یگنـشت  تدش  زا  اهنابز  هدرک و  تقاطیب  ار  همه  امرگ  دراد .

یلع ترضح  هک  مدید  مدناسر ، ضوح  رانک  ار  دوخ  دوب  یعضو  ره  اب  مه  نم  دهدیم . بآ  مدرم  هب  نامزلارخآ  ربمغیپ  طقف ، دنیوگیم :
! دـیهدب بآ  مه  نم  هب  اقآ ، اـقآ ، مدرک : ضرع  مه  نم  دـهدیم . بآ  مدرم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناـمرف  هب  مالـسلاهیلع 

هابتـشا اـقآ ، متفگ : ياهدز !؟ کـتک  ار  مالـسلاهیلع ، نیـسح  مدـنزرف ، رادازع  زورما  هک  مهد  بآ  وت  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
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هک مدرکیم  سامتلا  هلان و  نانچمه  نم ، هحفص 582 ] . ] دیهدب بآ  نم  هب  ات  موش  ناملـسم  میوگب  هچ  دییامرفب  منکیم ، ناربج  ماهدرک ،
نآ اب  اهناملـسم ، سیئر  زا  ارچ  سپ  تفگ : متـسین . هنـشت  نم  متفگ : مدروآ ! بآ  وشاپ ، تفگ : درک و  رادیب  ارم  مرـسمه  مدـید  هبترمکی 
لثم بآ  نیا  مدید  یلو  مدروآ  میاهبل  ربارب  ات  متفرگ و  شتـسد  زا  ار  بآ  دـمهفن ، يزیچ  وا  هکنیا  يارب  یتساوخیم !؟ بآ  سامتلا ، همه 

، دهدیم دب  يوب  متفگ : تسا !؟ هنوگچ  رگم  تفگ : يدروآ !؟ نم  يارب  تسا  یبآ  هچ  نیا  متفگ : تسا ! وبدب  هدیدنگ و  بالضاف  ياهبآ 
نید زا  یـسک  رگا  هک  دوب  نیا  ام  بهذم  نوناق  يروآیم ! هناهب  ار  اهنیا  ياهدش ، ناملـسم  وت  درادـن ، يداریا  بآ  تفگ : تسا . هدـیدنگ 

هب تسارکی  درک و  رارف  هک  منزب  متـشادرب  ار  ریت  تفه  دـهدن . وـل  ارم  اـت  مشکب  ار  نز  نیا  مدرک  رکف  نم  دوـش . هتـشک  دـیاب  دور ، نوریب 
دندنک و ارم  ياههجرد  دنتخیر و  نم  يهناخ  هب  هک  تشذگن  يزیچ  درک . وگزاب  شردـپ  يارب  ارم  باوخ  نایرج  تفر و  شردـپ  يهناخ 

یفرط زا  هدوب و  دوخ  راک  بقاوع  رظتنم  مدش ، نادنز  دراو  نم  مدوب . مردام  ردپ و  دنزرف  هناگی  مه  نم  دندرب . نادـنز  هب  هتـسب  تسد  ارم 
هیرگ راز  راز  مردام  دـننیبب . ارم  دنتـسناوت  رود  زا  راب ، ود  اـهنت  مرداـم  ردـپ و  نادـنز ، رد  نم  فقوت  تدـم  رد  ماهدـش . تاـقالملا  عونمم 

نتـشک دـصق  هکنآ  يرگید  ماهتفر و  نوریب  منید  زا  هکنیا  یکی  مرج : ود  هب  درک ، دـنهاوخ  مادـعا  ارم  هـک  متـشادن  کـش  نـم  درکیم و 
یلع و ترـضح  ادخ و  ربمایپ  هب  منکیم و  هیرگ  زور  بش و  نادنز  رد  یلو  ماهتـشاد . تسا ، هقطنم  مومعلا  یعدـم  رتخد  هک  ار ، مرـسمه 

نم يهمکاحم  هب  زور  هس  ود  زا  شیب  مهاوخیم . نانآ  زا  ار  دوخ  تاجن  موشیم و  لسوتم  مالسلامهیلع  لضفلاوبا  ترضح  نیسح و  ماما 
یسک هچ  هک  تفگیم  لقان  دوخ  الاو  هتفر ، هدنـسیون  نم  دای  زا  تمـسق  نیا  هتبلا   ) نایاقآ زا  یکی  مدید  باوخ  بش  هک  دوب  هدنامن  یقاب 
يوش همکاحم  رگا  هدنامن و  تاهمکاحم  نامز  هب  يزیچ  وت  هک : دومرف  نم  هب  دـمآ و  نم  باوخ  هب  يدرمناوج ) تشاد - ؟ مان  هچ  دـمآ و 

. دنـشاب ترظتنم  نادنز  تشپ  رد  میاهتفگ  تردام  ردپ و  هب  دوب و  دهاوخ  زاب  نادنز  تشپ  هب  نیمزریز  هار  بش  ادرف  دـش ، یهاوخ  هتـشک 
هب دـعوم  رـس  مدـش . بش  ادرف  رظتنم  هناربصیب ، نم ، اـمن . تکرح  ناریا  يوس  هب  ترداـم ، ردـپ و  هارمه  نک و  رارف  نادـنز  زا  بش  ادرف 

رظتنم نادنز  تشپ  مردام  ردپ و  مدید  متفر ، نوریب  اجنآ  زا  تسا . هدـش  زاب  نوریب  هب  ياهنزور  هحفص 583 ]  ] مدید متفر ، نیمزریز  فرط 
دوخ ریـسم  زور  بش و  کی  راطق  هکنآ  زا  سپ  میدومن . تکرح  میدناسر و  راطق  هاگتـسیا  هب  ار  دوخ  هدرک و  تکرح  مه  اب  دنتـسه ! نم 

يرارف رفن  کـی  دـنتفگ : دنتـشاد ؟ هگن  ار  راـطق  ارچ  مدرک : لاؤس  هدـش و  تحاراـن  رایـسب  نم  داتـسیا . راـطق  عقومیب  مدـید  داد ، همادا  ار 
. دهدب تاجن  ار  ام  هک  مدش  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  هب  لسوتم  زاب  نم  دنتـسه . وا  لابند  نارومأم  دنک و  رارف  هیـسور  زا  راطق  اب  دـهاوخیم 
. میدش کیدزن  ناریا  زرم  هب  ات  دندیدیمن ، ار  ام  یلو  دنتشذگیم  ام  رانک  زا  دندیدن ؛ ار  ام  یلو  دنتـشگ  ار  راطق  يهمه  هک  تسا  بیجع 

سرا زا  اهنآ  هک  هدـنامن  لقان  داـی  رد  زاـب  اـجنیا  رد   ) دراد رارق  يوروش  ناریا و  زرم  رد  هک  سرا ، دور  راـنک  میدـمآ  هداـیپ  ياـپ  اـب  بش 
مان میدش . ناملسم  هعیش  ملاع  کی  تسد  هب  لیبدرا  رد  میدناسر و  لیبدرا  هب  ار  دوخ  هتشذگ  سرا  زا  يدرمناوج .) دناهتـشذگ -  هنوگچ 

دندنام و فجن  رد  مردام  ردپ و  میتفر . البرک  هب  سپس  دنتشاذگ . مناخ  نیریش  ار  مردام  مان  یلعنیریش و  ار  مردپ  مان  نیسحمالغ ، ار  نم 
راک لوغـشم  امیپاوه  ینف  تمـسق  رد  نارهت  هاگدورف  رد  یتدم  متـشگرب و  ناریا  هب  هرابود  نم  یلو  دنتفر ، كاخ  هب  دـندرم و  اجنامه  رد 

درگهرود تروص  هب  نـآلا  دـش و  لولعم  ممـسج  تدـم  نیا  رد  دـندرک . منوریب  ماهدـمآ  هیـسور  زا  نم  دـندیمهف  نوـچ  دـعب  یلو  مدـش ،
لوسر تیبلها  نارادتـسود  وزج  ماهدش و  ناملـسم  هک  مرازگرکـش  ار  ادخ  لاح  نیع  رد  منارذگیم ، ار  یگدنز  منکیم و  یـشورفتسد 

. مراد رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

يریگب ار  شضوع  لضفلاوبا  مدج ، زا 

ندومن لکشلا  دحتم  مایا  رد  ناخاضر ، نامز  . 21 دنسیونیم : ص 223 ) « ) مق يرادازع  ایاکت و  خیرات   » دنمشزرا باتک  رد  یـسابع  ياقآ 
یناوخهضور يارب  هک  یـشوواچ  بیبح  دیـس  اقآ  رب  ار  هار  بیاـن  ناـخيداه  رازاـب ، قوس  راـهچ  رد  يزور  يرادازع ، تیعونمم  ساـبل و 

هدوب و ردقلالیلج  يدرم  هک  رکذلا ، قوف  دیـس  دوش . لکـشلا  دحتم  هداد و  لیوحت  ار  دوخ  يهمامع  هک  دهاوخیم  وا  زا  هتفرگ و  هتفریم 
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رد يردلق  و  هحفص 584 ]  ] رارصا اب  بیان  یلو  دنکن ، ار  راک  نیا  درذگرد و  وا  زا  هک  دهاوخیم  بیان  زا  هتشاد ، یتیبوبحم  مدرم  نیب  رد 
بیان هب  باطخ  هدوب  ریزارس  شناگدید  زا  کشا  هکیلاح  رد  هدش و  هتـسکش  شلد  دیـس  درادیمرب . دیـس  رـس  زا  ار  همامع  مدرم ، روضح 

هب هدوب ، رازاب  کیـشک  ناخيداه  هک  بش ، نامه  يریگب ! ار  شـضوع  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  مدـج  زا  هللا  ءاش  نا  بیاـن . ورب  دـیوگیم :
راد هب  دیکرتب و  مد  رد  هدومن و  تباصا  نیمز  اب  شزغم  هداتفا  ریز  هب  الاب  زا  ناهگان  وس ، راهچ  ماب  يهچیرد )  ) هنزور زا  رازاب  ندییاپ  دصق 

. دیمارخ ازج 

؟ منک ادیپ  ار  وا  اجک  نم  يدیس  ای 

موحرم ناشردپ ، زا  لقن  هب  میدرک ، لقن  ناشیا  زا  تمارک  دنچ  زین  البق  هک  ةوعدلا ، باجتسم  یفطصم  دیـس  ياقآ  تاداسلا  ۀلالـس  بانج 
ياپ اب  دوشیم . ضیرم  شاهچب  نیـشنهیداب  یبرع  . 22 دناهدروآ : مالسلاهیلع ) سابع  ترـضح  مرح  رادشفک   ) ةوعدلا باجتـسم  یقت  دیس 
رارق رهطم  حیرـض  لباقم  رد  دناسریم و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ار  دوخ  هدـمآ و  البرک  هب  ناود ، ناود  هنهرب ،

دـنزیم و برع  هب  یمکحم  یلیـس  اذـل  دـنیبیم ، حیرـض  راـنک  فیثـک  دوـلآنوخ و  هـنهرب و  ياـپ  اـب  ار  برع  مادـخ ، زا  یکی  دریگیم .
رئاز هب  هصالخ ، درک و  یتالابمیب  روط  نیا  دـیابن  تسا ، یتیمهااب  ساسح و  رایـسب  ياج  اـجنیا  ياهدرکن . ار  بدا  تیاـعر  وت  دـیوگیم :

، تسا امـش  يهناخ  اجنیا  مدرک  لایخ  نم  مالـسلاهیلع ، لضفلاابا  ای  دـیوگیم : هدرک  حیرـض  هب  هراشا  برع  دـنکیم . رایـسب  نیهوت  برع 
لزنم ییارـسناوراک  رد  ددرگیمرب و  یتحاراـن  اـب  هتفگ ، ار  نـیا  دـنکیم . یهن  رما و  نآ ، رد  هـک  تـسا  صخـش  نـیا  مـنیبیم  ـالاح  یلو 

مه وا  دهدیم . ییایاده  ایاطع و  مادـخ  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هک  دـنیبیم  ایؤر  ملاع  رد  بش  روبزم ، مداخ  دـنکیم .
هجوت نم  هب  ارچ  ناجاقآ  دـنکیم  ضرع  یتقو  دـنادرگیمرب . ور  يو  زا  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  اما  دریگب . ياهلـص  ات  دوریم  ولج 
ياهدز برع  نآ  هب  وت  هک  تسا  یییلیس  رثا  رد  نآ ، يدوبک  تسا ، هدش  دوبک  نیبب  ار  متروص  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  ترـضح  دیرادن ؟

ای دـیوگیم : مداخ  دـش ! مهاوخن  یـضار  وت  زا  ینکن  یـضار  ار  وا  ات  يدرک !؟ نوریب  مرح  زا  ار  وا  ارچ  تسا . هدروخ  نم  هب  عقاو  رد  یلو 
دـهدیم و وا  هب  ار  برع  تنوکـس  لـحم  سردآ  هحفـص 585 ]  ] مالـسلاهیلع مشاهینب  رمق  ترـضح  منک !؟ ادـیپ  ار  وا  اجک  نم  يدـیس ،
. درک رادیب  ار  برع  هدناسر و  ارـسناوراک  هب  ار  دوخ  هدش و  رادـیب  باوخ  زا  بش  همین  مداخ  میداد . افـش  ار  تاهچب  وگب  وا  هب  دـیوگیم :
ار مداخ  نابرهم ، ياـقآ  هک  تسنادیمن  یلو  دـنک ! هیبنت  ار  وا  اـت  تسا  هدـمآ  هراـبود  هک  درک  ناـمگ  اریز  دیـسرت ، هراـبود  هراـچیب  برع 
زا دـنکیم و  فیرعت  وا  يارب  ار  باوخ  نایرج  هدیـسوب و  ار  برع  تروص  تسد و  مداـخ  يراـب ، دـنک . ییوجلد  وا  زا  اـت  تسا  هداتـسرف 

مهدب تراشب  امش  هب  دندومرف  اقآ  دیوگیم ، دناسریم و  وا  هب  ار  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  زیمآترـسم  مایپ  دبلطیم و  شزوپ  برع 
مشاهینب رمق  اقآ  تیانع  فطل و  دروم  هک  دنکیم  رکش  ار  ادخ  هدش  لاحشوخ  رایسب  برع  هک  دوب  اجنیا  میهدیم . افـش  ار  شدنزرف  هک 

. تسا هتفرگ  رارق  مالسلاهیلع 

رسمه مه  تفای  هناخ  مه  مشاهینب  رمق  تیانع  هب 

لقن دنتـسه ، نیوزق  گرزب  ياملع  زا  یکی  هک  يرفظم ، ياقآ  هللاۀیآ  لوق  زا  یناجنز  ینیئوخ  یلع  خیـش  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
هب یسک  تشادن  دیما  زگره  هک  ورهلبآ ، هفاضا  هب  هایس و  رایسب  یگنر  ياراد  هفایقدب ، زاریـش ، تشد  لحم  زا  دوب  ياهبلط  . 23 هک : دندرک 

تطاسو لاعتم  يادخ  دزن  هک  دهاوخیم  ترـضح  زا  دوشیم و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  يو  دـهدب . نز  ناشیا 
هدـمآ هدرک و  هقالط  هس  ار  شنز  اقآ  یجاح  کی  دـنیبیم  دـیآیم ، نوریب  مرح  زا  دـیامن . مهارف  ار  جاودزا  لیاسو  شیارب  ادـخ  اـت  دـنک 
سپس دنکیم و  جاودزا  هبلط  اب  یجاح  يهقلطم  نز  دنکیم . لوبق  مه  وا  دنکیم و  داهنـشیپ  یتشد  خیـش  نیا  هب  دهاوخیم . یّللحم  تسا 
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! دوشیم یگدنز  نز و  ياراد  وا  دریگیم و  هبلط  يارب  يرسمه  هناخ و  مه  یجاح  دیآیمرد و  یجاح  دقع  هب  اددجم  هتفرگ و  قالط 

دشیم هدیرب  نیمجاهم  ياهرس 

هحفـص  ] فیلأت مالـسلامهیلع  ۀمئألا  دالوا  دقارم  نم  مالـسلامهیلع  ۀـمئألا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  تازجعم  باتک  رد  . 24
هب یتمیق  هقیتع و  ابیز و  رایـسب  یلاق  کی  هک : تسا  هدـش  لقن  [ 351  ] یناشاکلا يدابآكرتلا  دـمحم  ازریم  الم  جاحلا  نبا  اضر  الم  [ 586
زا اشامت  تهج  هب  ار  وا  تساوخ  هدرک و  یلاق  نآ  هب  عمط  قارع  ناطلـس  دندوب . هدرک  ادـها  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رهطم  مرح 
رد بش  یـشاب ، یلوتم  هکنیا  ات  تشاد ، همادا  شکمـشک  دـندش . نآ  ندرب  زا  عنام  هدرک و  يریگولج  مرح  مادـخ  دربب . نوریب  رهطم  مرح 

مادخ دیزادنیب . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مردارب  مرح  رد  دیربب و  ار  یلاق  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  ترضح  هک  دید  باوخ 
هب دنربب ، ار  یلاق  دنتفر  هاش  فرط  زا  رفن  دنچ  دنداد . لاقتنا  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  مرح  هب  ار  یلاق  هدرک  ارجا  ار  اقآ  روتـسد 

! تفای نینچ  یماجرف  تفر  سک  ره  دشیم و  هدیرب  ناشاهرس  یلاق  هب  ندش  کیدزن  درجم 

يدلگ سابع  ماما 

. دوب ینامثع  تلود  يهرمعتـسم  قارع ، اـقباس  . 25 دندومرف : هر ،»  » ینالیم یمظعلا  هللاۀیآ  موحرم  دـنزرف  ینالیم ، نیدـلارون  دیـس  هللاۀـیآ 
ار روبزم  تایلام  هک  دندرک  تساوخرد  يو  زا  دنتفر و  وا  تاقالم  هب  برع  ياسؤر  تشاذگ . ارجا  هب  ار  يدـیدج  تایلام  البرک  رادناتـسا 
دش راچان  رادناتسا  دش . یمومع  لیطعت  دنتسب و  ار  رازاب  مدرم  دوش . هتسب  اهرازاب  دنداد  روتسد  اهبرع  درکن . لوبق  وا  یلو  دریگن ، مدرم  زا 

دراو اهیرازاب  اب  هلباقم  يارب  ینامثع  نایرگـشل  زا  یعمج  دـنک . بلط  یماظن  کمک  تسا ، البرک  یخـسرف  شـش  هک  بیـسم ، ناـگداپ  زا 
لـضفلاوبا ترـضح  نابایخ  فرط  ود  رد  ار  نانآ  رادناتـسا  دش ، البرک  دراو  رکـشل  یتقو  دنهد . همتاخ  یمومع  لیطعت  هب  ات  دـندش  البرک 

تشپ مه  بارعا  داد . شاب  هدامآ  روتسد  هدومن و  فیدر  دراد ، دادتما  رهـش  رخآ  ات  رهطم  نحـص  يهلبق  برد  زا  هک  مالـسلاهیلع ، سابعلا 
نیا اب  دندرکیم و  کیلش  اوه  فرط  هب  ناراب  تارطق  لثم  اهنآ  دنداد . رارق  رگنس  دوخ  يارب  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  نحـص  ماب 
هتسب نیرهطم  نیمرح  دیماجنا . لوط  هب  هتفه  کی  هلئسم  نیا  میرادن . یکاب  امش  رکـشل  زا  ام  هک  دننامهفب  هحفص 587 ]  ] دنتساوخیم راک 
کی يزور  هکنیا ، ات  دـناهتفر . رهـش  جراخ  ای  تاغاب  هب  فلتخم  ياهقیرط  زا  یمک  يهدـع  رگم  دـناهدنام ، دوخ  لزاـنم  رد  مدرم  هدـش و 

ریـشمش اب  دوب  هتـسب  رـس  رب  دیفـس  یلامتـسد  هدیـشوپ و  یبرع  نهاریپ  کی  تشاد و  بلاج  نوزوم و  یتماق  دـق و  هک  تماق  دـنلب  صخش 
داد و هیکت  راوید  هب  ار  ریـشمش  يو  دـش . جراخ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  نحـص  يهلبق  برد  زا  تسد ، رد  ياهنهرب 

دایرف تشحو  سرت و  اـب  هک  یلاـح  رد  هدـش و  بوعرم  دوخبدوخ  رکـشل  يو ، لـمع  نیا  اـب  دز . ـالاب  ار  دوخ  نیتسآ  هدرب و  تسد  سپس 
. دندرک زاب  ار  رازاب  مرح و  مدرم  دروخ و  تسکش  تلود  هجیتن  رد  دنتخیرگ . بیسم  ناگداپ  تمس  هب  يدلگ »! سابع  ماما   » دندزیم

دوشیم بیدأت  خاتسگ  یفوص 

زا دـنمدوس و  تاـفیلأت  بحاـص  هک  یلاـعلا ، هلظ  ماد  يدرجورب  ینیمظاـک  یلعدـمحم  دیـس  یمظعلا  هللاتیآ  راوگرزب ، هیقف  یقتم ، ملاـع 
فوصت يهلسلس  وزج  افرع و  زا  فرشا  فجن  رد  یکلوپرس  هللادسا  خیش  . 26 دندرک : لقن  دنتسه ، عیشت  بتکم  نیعفادم  نارهت و  ياملع 

ییافـص ماقم و  بحاص  هدرک و  رود  دوخ  زا  ار  بویع  ام  دـنتفگیم  رگیدـمه  هب  تاسلج  نآ  رد  دنتـشاد و  هسلج  بش  ود  هتفه  ره  دوب .
ترـضح زا  هک  ماهدـیمهف  الاح  ماهدرک و  رود  مدوخ  زا  بیع  ود  هام  نیا  رد  نم  دـیوگیم : تاسلج ، زا  یکی  رد  هللادـسا  خیـش  میاهدـش !

هکنیا يارب  مراد ؛ لـیلد  تفگ : دـینزیم ؟ امـش  تسا  یفرح  هچ  نیا  هک  دـندرک  شاـخرپ  يو  هب  ياهدـع  مرتـالاب ! مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا 
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يداتسا نینچ  ترضح  هک  مراد  یفوص  فراع  نالف  لثم  مه  يداتسا  انمض  مشابیم . دهتجم  نم  دوبن ، دهتجم  مالسلاهیلع  سابع  ترضح 
خیـش زا  یلو  دـندمآ ، همه  دـنوشب  عمج  دوب  انب  هک  یعمجم  رد  ادرف  تشذـگ و  بش  نآ  دـندوب . هدـیدنخ  وا  هب  یلیخ  شیاقفر  تشادـن !
ایوج ار  شلاح  هتفر و  شاهناخ  برد  تسا ، هدز  یبوچ  ار  وا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دیاش  دنتفگ : رگیدمه  هب  دـشن . يربخ  هللادـسا 
شوه هب  هک  ـالاح  تسا ، هدوب  شوهیب  ـالاح  اـت  بشید  زا  خیـش  دـش : هتفگ  باوج  رد  دندیـسرپ ، ار  شلاوحا  دـندمآ و  هک  یتقو  میوش .

دـنتفر و مالـسلاهیلع  ترـضح  مرح  فرط  هب  وا  ياـقفر  تسا . هحفـص 588 ]  ] هتفر مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  هدـمآ 
الاح مرتالاب ، مالـسلاهیلع  ترـضح  زا  نم  یتفگیم  بشید  هک  وت  دنتفگ : وا  هب  دربیم . رـس  هب  یتحاران  هیرگ و  لاح  رد  اجنآ  هک  دـندید 

میهاوخن اهر  ار  وت  ییوگن  ار  بلطم  ات  دـنتفگ : شیاقفر  مدرک ! طلغ  اقفر ، تفگ : باوج  رد  ياهدـش !؟ ترـضح  هب  لسوتم  هک  هدـش  هچ 
دنلب يدیـس  مدید  هک  دیـشکن  یلوط  متفر . مه  نم  دناهدش . عمج  یغاب  رد  مدرم  مدید  باوخ  ملاع  رد  مدیباوخ ، هک  بشید  تفگ : درک .
متفر اجنیا . ایب  هللادسا ، خیـش  دومرف : گنردالب  مدرک . تدارا  ضرع  مه  نم  دندرک و  میظعت  اقآ  نآ  هب  همه  دـش . دراو  لکیه  يوق  الاب و 

. میوگب باوج  متسناوتن  دومرف ، یلاؤس  مدهتجم . نم  مرتالاب و  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  زا  نم  یتفگ  امـش  بشید  دومرف : شتمدخ ،
ماما مردارب  مالسلاامهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نم  داتسا  اما  دراد ، ار  بیع  نالف  بیع و  نالف  بیع و  نالف  تداتـسا ، دومرف :

. متفر شوه  زا  نم  و  ینکن ! اهتراسج  نیا  زا  رگید  دوزفا : دز و  نم  هب  هدیشک  کی  سپس  تسا  هدوب  مالسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و 
مالسلاهیلع ترضح  مرح  هب  متفرگ و  وضو  دوب .)! هدناوخن  مه  ار  حبص  زامن  خیـش ، هک  دنامن  هتفگان   ) دوب رهظ  کیدزن  مدش ، رادیب  یتقو 

کی اب  امـش  مدرک ، یخوش  متـشادن ، یـضرغ  نم  دوشیمن !؟ ترـس  مه  یخوش  امـش  موش ، تیادـف  ناـجاقآ ، مدرک : ضرع  مدـش ، دراو 
! منکیم هبوت  مدرک و  طلغ  هک  منک  ضرع  ماهدمآ  يدروآرد ! ار  مردپ  هدیشک 

شکمالغ سابع  ترضح  هب  مسق 

نآ فارطا  ناـهبهب و  رهـش  رد  . 27 هک : دنتـشاد  راهظا  مق  يهیملع  يهزوح  زا  یناهبهب  یموصعم  هللادـبع  خیـش  جاح  ياـقآ  مالـسالاۀجح 
زا دنروخیم  مسق  هنوگ  نیا  هک  نیا  زمر  شکمالغ ! سابع  ترضح  هب  مسق  دنیوگیم  دنروخیم ، مسق  یتقو  هک  تسا  روهشم  فورعم و 

راـهطا يهمئا  حدـم  هک  یـشیورد  دـشابیم ، ناـهبهب  تـالحم  زا  یکی  هک  اـهیئالقع ، يهـلحم  رد  دوـشیم : لـقن  ـالیذ  هـک  تـسا  يرارق 
شقن هدرپ  نآ  رب  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هحفص 589 ]  ] ترضح كرابم  لاثمت  هک  دوب  هدز  راوید  هب  ياهدرپ  دناوخیم  ار  مالسلامهیلع 

شیورد هک  یلاح  رد  هزاغم ، بحاص  تسا . هدوب  هتفرگ  ار  مالغ  مان  هب  یصخش  يهزاغم  يولج  هدرپ ، نیا  يهشوگ  زا  یتمـسق  دوب . هتـسب 
يولج ارچ  هک  دنکیم  ضارتعا  يو  هب  دـسریم و  هار  زا  هدوب ، لوغـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  بئاصم  حدـم و  رکذ  هب 
فرط هب  ور  هدـش  تحاران  يو  لمع  نیا  زا  شیورد  دزادـنایم . رود  هب  دـنکیم و  ار  هدرپ  خـیم  مه  دـعب  تسا ؟ هدـش  هتفرگ  وا  يهزاـغم 

بلق يور  رب  تسد  روبزم  مانمالغ  اروف  مهاوخیم . وت  زا  ار  تراسج  نیا  تازاجم  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ای  دـیوگیم : دـنکیم و  البرک 
مدرم تسار  مسق  دـعب ، هب  خـیرات  نآ  زا  دـهدیم ! ناج  اجنامه  هتـشگ و  هایـس  شگنر  نآ  یپ  رد  دوشیم و  دـنلب  شدایرف  هتـشاذگ  دوخ 

هب مه  همه  دنروخیم و  مسق  شکمالغ » سابع  ترـضح   » هب ناشراک  لکـشم  يارب  هک  تسا  هنوگ  نیا  هب  راولا  هقطنم و  ریاشع  ناهبهب و 
مسق : » دوشیم هتفگ  هک  یتقو  تسا . هدش  هتـسب  مسق  نیا  يهلیـسو  هب  اهنوخ  هک  تسا  هدش  هدید  اضعب  یتح  دنراذگیم ، مارتحا  مسق  نیا 

. دنک تماقتسا  نآ  لباقم  درادن  تئرج  یسک  رگید  شکمالغ » سابع  ترضح  هب 

درم داتفا و  دیزرل و  خاتسگ ، يهطرش 

هک دندرک  لقن  هر »  » یناجنز هللادابع  خیش  جاح  موحرم  لوق  زا  یناجنز  یسربط  یضترم  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالاۀجح  بانج 
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مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  ترایز  زا  دـعب  مدوب ، هدـش  فرـشم  تایلاع  تابتع  هب  لاـس  کـی  . 28 تـفگ : يو 
زونه دوب و  هدمآ  ترایز  هب  قاچاق  قیرط  زا  روبزم  یناریا  دربیم . هناخهطرـش  فرط  هب  هتفرگ و  ار  یناریا  رئاز  هطرـش ، کی  مدید  ناهگان 

مرح مورب  نم  هدـب  هزاجا  هک  درکیم  سامتلا  رومأـم  هب  بترم  وا  دوب . هدـش  ریگتـسد  هک  دوب  هتفرن  مرح  هب  تراـیز  تدارا و  ضرع  يارب 
رقم فرط  هب  ناشک  ناشک  ار  وا  هطرـش  دیـشخبن . يدوس  درک  رارـصا  رومأم  هب  هچ  ره  اـما  متـسه ، امـش  راـیتخا  رد  سپـس  منکب ، تراـیز 
رئاز نآ  هک  مدید  یمک ، تدم  زا  دعب  تسیرگنیم ... رهطم  مرح  تمس  هب  رابترسح  یهاگن  اب  روبزم  رئاز  دربیم و  سیئر  دزن  ناشدوخ 

راچد رومأم  نآ  میدـش  سیئر  قاطا  دراو  یتقو  تفگ : دـیتشگرب !؟ اـهنت  ارچ  دـش ، هچ  امـش  يهصق  متفگ : هتفر و  يو  دزن  تشگرب . اـهنت 
ناریا زا  قاچاق  قیرط  هب  ترایز  يارب  نم  متفگ : دشابیم ؟ هچ  هصق  دیسرپ : هطرش  سیئر  درم ! و  هحفص 590 ]  ] داتفا اج  رد  اج  هدش  هزرل 

مـسرتیم نم  هک  ورب  اجنیا  زا  دوز  سپ  تفگ : هطرـش  شیئر  دروآ . امـش  دزن  اجنیا  روز  هب  تفرگ و  ارم  امـش  رومأم  مدوب . هدـمآ  اجنیا  هب 
تـسا نیا  و  دـنک ؛ تراسج  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  هک  یـسک  يازـس  تسا  نیا  يرآ ، دریگب ! مه  ارم  نماد  ـالب  شتآ 

. شبیرغ رئاز  زا  جئاوحلا  باب  تیامح 

دوبن دوهشم  راوس  بسا  بسا و  یلو  دشیم ، هدینش  بسا  يههیش 

.29 درک : لقن  باتک  نیا  فلؤم  يارب  یچیپمیـس  يهزاغم  ياراد  مق ، لنیز  جاح  يهچوک  نکاـس  یمق ، يوسوم  دـمحا  دیـس  اـقآ  باـنج 
هنـشت و تخـس  میدوـب . هدرک  ریگ  ییاـج  رد  يورـسخ  زرم  يههبج  رد  تفگیم : تسا ، مق  نیدـتم  ناـناوج  زا  هک  میاـهمزرمه ، زا  یکی 
. میدرک دروخرب  دندوب  هدرک  عمجت  اجنامه  رد  هک  یلاباال  دارفا  زا  رفن  دنچ  هب  تشذگیم . تخس  رایسب  ام  رب  تباب  نیا  زا  میدوب . هنسرگ 
ره میهدب . امـش  هب  میرادـن  يزیچ  ام  دـنداد : باوج  میتفگ ، اهنآ  هب  ار  بلطم  میتفر و  هک  یتقو  مییامن . هقوذآ  بلط  اهنآ  زا  میورب  میتفگ 

ساـبعلا لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  سدـقم  تحاـس  هب  ار  امـش  دـنیوگیم : هرخـألاب  میتـفرگ . هجیتـن  رتـمک  میدرک  ساـمتلا  هـچ 
ترـضح سدـقم  تحاس  هب  تیعمج  نآ  یلو  میدـمآرد . اپ  زا  یگنـسرگ  یگنـشت و  زا  دـینک ، محرت  ام  هب  هک  میهدیم  مسق  مالـسلاهیلع 

، رابغ درگ و  نایم  زا  دـش . دـنلب  رود  زا  يراـبغ  درگ و  اـنثا  نیمه  رد  تفگیم : دراد . مرـش  نآ  رکذ  زا  ناـسنا  هک  دـننکیم  ییاـهتراسج 
ار ام  يهمه  میدینش  هک  ار  ادص  دندوب . حلسم  خاتسگ  دارفا  نآ  دوبن . دوهـشم  راوس  بسا  بسا و  دوخ  یلو  دشیم ، هدینـش  بسا  يههیش 

فـصن هعفدـکی  روسج ، صخـش  نآ  تفگیم : دـش . هدامآ  يزادـناریت  يارب  هناروسج ، خاتـسگ ، درف  هس  نآ  زا  یکی  یلو  تشادرب  سرت 
يزادناریت ات  دوب  هدش  هدامآ  هک  مه  صخش  نآ  دناهدرک و  رارف  شیاقفر  میدید  دیباوخ  رابغ  درگ و  هک  ادعب  داد و  تسد  زا  ار  شتروص 

دوب نیا  دوب . هداتـسرف  كرد  هب  ار  يو  هدیناسر و  بیـسآ  وا  هب  ریـشمش  ایوگ  تسا ! هدرم  هداتفا و  درادـن و  تروص  فصن  میدـید  دـنک ،
هحفص 591] . ] مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يهزجعم 

درم ادخدک 

هب تفگ : ادـخدک  هب  زب  بحاص  دـش . مگ  يزب  ام  يهیرق  رد  . 30 درک : لقن  یناجنز  يرهبا  يدمحملگ  اضریلع  خیـش  ياقآ  دـهاز ، ملاع 
هد دش . ادیپ  زب  دندز و  راج  داد  روتـسد  ادخدک  میهدیم . ادخدک  يامـش  هب  یهاش  هد  دش ، ادـیپ  زب  رگا  دـنک ، نالعا  وگب  دوخ  یچراج 

ادخدک ماهداد . تفگ : ياهدادن . ار  یهاش  هد  وت  تفگ  زب  بحاص  هب  دریگب ؛ يو  زا  يرگید  یهاش  هد  درک  دـصق  ادـخدک  داد . ار  یهاش 
ار یهاش  هد  وگب : ورب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  فرط  هب  ور  مدـق  تفه  تفگ : زب  بحاـص  هب  ادـخدک  ياهدادـن . تفگ :

رگا تفگ : درک و  شخپ  ار  متفه  يهپک  دیـسر ، هک  یمتفه  هب  تشادرب . ماـگ  اـهنآ  يور  درک و  عـمج  كاـخ  يهـپک  تـفه  يو  ماهداد .
! درم ادخدک  دعب ، زور  هس  دوش ! شخپ  اهكاخ  نیا  لثم  ادخدک  رمع  ماهدادن ، ار  یهاشهد 
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تسا هزانج  زا  یلاخ  نفک  دندید 

يادتبا رد  . 31 تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  ناشیا  يردام  دج  زا  هک  دنتشاد  راهظا  یلاف ، نیسح  دیس  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
ناشتسد رد  قارع  زور  نآ  تموکح  هک  ینامثع -  ياهکرت  مدید  مدوب ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  نحـص  رد  يزور  یناوج ،

، مه نم  دـننک . نفد  ترـضح  نحـص  رد  ات  دـندروآ  ار  شیوخ  دارفا  زا  ياهزانج  دوب -  تنـس  لـها  بهذـم  زین  ناشبهذـم  تشاد و  رارق 
فرط هب  ار  هزانج  نانآ  یتقو  دش : هدهاشم  یبیجع  يهنحـص  هبترم  کی  هک  مدرکیم ، اشامت  ار  اهنآ  مدوب و  هداتـسیا  مدرم  رگید  دـننامه 
دنتشگ ناشیرپ  اهینامثع  رما ، نیا  يهجیتن  رد  درادن ! دوجو  ياهزانج  تسا و  یلاخ  نفک  دندید  دنراپسب ، كاخ  رد  دنتـساوخ  هدرب و  ربق 

يراپسکاخ يارب  ار  ناشیاههزانج  تقو  چیه  رگید  نآ  زا  سپ  دنتفر ! دنتشادرب و  ار  توبات  هتفگ و  مه  هب  يزیچ  ینامثع  یکرت  نابز  هب  و 
هحفص 592] . ] دندرواین نآ  فارطا  رهطم و  نحص  هب 

متفرگ وا  زا  متخانش و  ار  دوخ  يهسیک 

نیا مظعم  دـلاو  . 32 دنتـشاد : راهظا  مق ، يهیملع  يهزوح  نیـسردم  زا  یکلم ، يوسوم  نسح  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
بـسک هب  لیان  هلـضاف و  تاکلم  هب  فصتم  دـهاز و  یجوست ، یکلم  يوسوم  سابع  دیـس  جاح  ياقآ  هللاتیآ  موحرم  ینابر  ملاع  بناج ،
یلاعت هللا  ناوضر  یناهفـصا -  نسحلاوبا  دیـس  اقآ  يزاریـش و  مظاکدمحم  خیـش  جاح  یقارع و  ءایـض  اقآ  ماظع  تایآ  زا  داهتجا  يهزاجا 

، ناشردپ زا  ناشیا  دـندیدرگ . نفد  مق  ناوضر  غاب  ناتـسربق  رد  دنتـسویپ و  يدزیا  تمحر  هب  یـسمش  لاس 1361  رد  هک  دـندوب  مهیلع - 
نیسح نادیهش  رالاس  یسوب  هبتع  هب  فرشت  مایا  رد  دومرفیم : هک  دندرک  لقن  یجوست ، یکلم  يوسوم  نسح  دیـس  اقآ  ردقلا  لیلج  ملاع 
سابع ترـضح  رهطم  مرح  رد  يزور  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رینم  رمق  ناـشیا  ياول  بحاـص  مالـسلاامهیلع و  یلع  نب 
هرونم يهضور  زا  نیرئاز  تیعم  رد  مه  نم  دـش . زادـنانینط  رهطم  نحـص  زا  یگناب  مدـید  ناهگان  هک  مدوب  ترایز  لوغـشم  مالـسلاهیلع 

دنلب یبرع  میدید  میتفر ، اهنآ  فرط  هب  مه  ام  دـندوب . هتفرگ  ار  یـصخش  رود  یعمج  رهطم  نحـص  طسو  رد  مدـش . نحـص  دراو  جراخ و 
برع ندـب  زا  حور  مد  نامه  رد  تفرگ و  وا  زا  ار  لوپ  يهسیک  دوخ  تسد  اـب  ناـمز  ناـمه  رد  يرگید  درف  دـش و  نیمز  رب  شقن  تماـق 
يارب متـسه و  هقطنم  نالف  لـها  نم  داد : باوج  دـندرک . لاؤس  وا  زا  ار  هیـضق  دـنتفرگ و  ار  هسیک  بحاـص  رود  نیرئاز ، دـیدرگ . جراـخ 

لوغـشم مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  رهطم  مرح  رد  هک  یناـمز  یلو  مدوب . هداد  رارق  هسیک  نیا  رد  زین  ار  رفـس  جراـخم  ماهدـمآ . تراـیز 
هضرع هدرک و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم  حیرض  هب  ور  دناهدیدزد . مبیج  زا  ار  ملوپ  يهسیک  مدش  هجوتم  مدوب ، ترایز 

يزاون و بیرغ  يهقیرط  ایآ  مرادن . ییانشآ  امـش  زا  ریغ  دینادیم  دیـسانشیم و  ارم  امـش  نامهم ، رئاز و  مبیرغ و  نم  لضافابا ، ای  متـشاد :
یلع ناگراچیب ، سرداد  سدقم  ناتسآ  هب  دینکن  تباجا  رگا  مهاوخیم ، امش  زا  ار  ملوپ  يهسیک  نم  نآلا  نیمه  تسا !؟ نیا  يرادنامهم ،

مدینـش و ار  برع  نیا  يادـص  هلـصافالب  هک  درک ! مهاوخ  تیاکـش  امـش  يزاون  ناـمهم  زا  تفر و  مهاوـخ  مالـسلاامهیلع ، بلاـطیبا  نب 
هحفص 593] ! ] متفرگ وا  زا  هتخانش و  هدید و  وا  تسد  رد  ار  دوخ  يهسیک 

رگشل شیپاشیپ  مشاهینب  رمق  ریشمش 

هراشا

دمحا . 33 دسیونیم : ندـمت  نید و  باتک  زا  يهحفص 289  دلج 1 ، رد  ینانبل ، یناموح  یلعدمحم  اناوت ، يهدنـسیون  ققحم و  دنمـشناد 
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تسکش ایناتیرب  شترا  زا  قارع  رد  ام  رکشل  لوا ، یناهج  گنج  رد  دیوگیم : ینامثع ، نامز  رد  نیطسلف  تموکح  سیئر  دهاجم ، یملح 
رد زین  ناتـسلگنا  رکـشل  تسا . هدش  عقاو  دادـغب  کیدزن  هک  میدرب  نئادـم )  ) كاپ ناملـس  رهـش  هب  هانپ  میدرک و  ینیـشنبقع  ام  دروخ و 
ام دوبن و  رفن  رازه  راهچ  زا  شیب  ام  تیعمج  دنربب . نیب  زا  ار  ام  هک  دندش  ایهم  اهیسیلگنا  زا  یتعامج  سپس  دنتفرگ . هانپ  هرامالا » توک  »
زا ام  دندیبوکیم و  ار  ام  دیدج  یگنج  ياهحالـس  اب  نمـشد  ياوق  اریز  دهدب . تاجن  ار  ام  ات  میدوب  یکمک  ياهورین  ندیـسر  راظتنا  رد 

تشادن و باوخ  نمـشد  یناهگان  موجه  سرت  زا  یکرت ، نیدلارون  ام ، يهدنامرف  میتشادن . ار  نانآ  اب  مزر  یگدامآ  یگنج  تازیهجت  رظن 
ياوق ندش  رام  رات و  نمـشد و  یناهگان  يهلمح  راظتنا  هظحل  ره  میدرکیم و  یط  ار  اهزور  نیرتتخـس  ود  ره  مدوب . وا  دـننامه  مه  نم 

یفارگلت تروص  وا  مدرک ، تاقالم  يو  اب  نوچ  درک و  راضحا  دوخ  دزن  ارم  یکرت ) نیدلارون   ) هدـنامرف زور  کی  میدربیم . رـس  هب  دوخ 
هللاتیآ ترضح  قارع ، رد  هعیش  یمالـسا  يالعا  عجرم  هک : دوب  نینچ  نآ  نومـضم  هدیـسر و  البرک  يهدنامرف  زا  هک  داد  ناشن  نم  هب  ار 

بلاـطیبا نب  یلع  نـب  ساـبع  ترـضح  راوـگرزب  دیهـش  يرمق ،) يرجه  لاس 1338  یفوتم  « ) هرـس سدـق   » ردـص لیعامـسا  دیـس  ياقآ 
هب باطخ  ینعی   ) يو هب  باطخ  هک  هدـید  باوخ  اروشاع  زور  رد  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  شردارب  رادـمچرپ  مالـسلامهیلع 
هب ریشمش  نیا  اب  ات  تسرفب  رکشل  هدنامرف  نیدلارون  يارب  رادرب و  تسا  نازیوآ  نم  حیرض  يالاب  هک  يریـشمش  نیا  تسا : هدومرف  ردص )
ارم يأر  داد و  نم  تسد  هب  ار  فارگلت  یکرت  نیدـلارون  دـیوگیم : یملح  دوـشب . زوریپ  امـش  رکـشل  هک  تـسا  دوز  درب ، هـلمح  نمـشد 

گنج نامز  نونکا ، هک  دوب  نیا  شاهدیقع  اریز  تسا . هتفرگ  کبـس  ار  رما  نیا  هک  مدـناوخ  نیدـلارون )  ) وا يهرهچ  رد  درک . تساوخرد 
هک تسا  نمـشد  رب  اـم  يزوریپ  يوـنعم  لـماع  نیرتگرزب  نیا  هک  مدـقتعم  نـم  مـتفگ : يو  هـب  دـیوگیم  يرگنوـسفا ! اـعد و  هـن  تـسا 
نم نخس  یتقو  دننک  کمک  ام  هب  ایوق  گنج  هحفص 594 ]  ] نیا رد  زین  ریاشع  هک  دوشیم  ببـس  دربب و  نیب  زا  ار  اهنیا  يهمه  دهاوخیم 
دیـس فارگلت  تروص  نیدلارون ، تقفاوم  اب  هد . ماجنا  یهاوخیم  ار  هچنآ  بوخ ، رایـسب  تفگ : سپـس  دز و  يدـنخبل  وا  دـسر ، اجنیدـب 

ساـبعلا لـضفلاوبا  مشاـهینب ، رمق  ترـضح  ریـشمش  میدوـمن . زاـغآ  ار  موـجه  زور  نآ  يادرف  هدرک و  شخپ  ریاـشع  ناـیم  رد  ار  ردـص 
رکـشل دـندمآرد . تکرح  هب  نآ  رـس  تشپ  رد  هقطنم  ریاـشع  شترا و  میداد و  رارق  رکـشل  يولج  رد  صاـخ  یمارتـحا  اـب  ار  مالـسلاهیلع 

ار اهنآ  یگنج  ياهیتشک  مه  هلجد  رهن  زا  هتشاد و  هارمه  ار  گنفت  کنات و  پوت و  دننام  یگنج  لیاسو  مامت  هک  یلاح  رد  زین ، سیلگنا 
دننامه نمشد  هب  هلمح  رد  ام  زا  يزابرـس  ره  میدید  يریگرد  ماگنه  مسق ، ادخ  هب  لاح  نیع  رد  دندش . روهلمح  ام  هب  دندرکیم ، کمک 

! تسا هدمآ  نیمز  هب  نامسآ  میدرکیم  لایخ  هک  ياهنوگ  هب  دوب  هدیچیپ  اضف  رد  هرـصن  زع  ربکا  هللا  ياهدایرف  دنکیم . لمع  رکـشل  کی 
تسکش ربخ  ات  ددرگرب  توک  هب  هک  دنامن  ایناتیرب  نوشق  زا  زابرس  کی  یتح  تیاهن ، رد  دیماجنا و  لوط  هب  زور  راهچ  يریگرد  گنج و 

رد هشیمه  خیرات ، نآ  زا  سپ  میدش . زوریپ  ام  دیسر و  کمک  ام  هب  يدوز  هب  نآ  زا  سپ  میداد و  همادا  ار  هلمح  دناسرب ! اهنآ  شوگ  هب  ار 
. تسا هدوب  البرک  دیهش  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  تایانع  زا  یشان  حتف  نیا  هک  ماهدوب  رکف  نیا 

نم مایخ  نابهگن  روآمان  سابع  دوب 

زا بلابل  يدـنوادخ  فطل  زا  هک  مزابناج  زابرـس  نآ  نم  نم  مارک  باب  یلع  مام و ، نینبلاما  دوب  نم  مان  تسا  سابع  هک  مشاهینب  هام  منم 
هک مریـش  نآ  نم  نم  ماین  رد  نادرم  هاش  زیت  ریـشمش  دوب  نانود  نتـشک  رهب  هک  مروشحلـس  درم  نآ  نم  نم  ماج  هتـشگ  ینیـسح  بح  یم 
وچ نانود ، رـس  اجیه  يهصرع  ردـنا  هک  مرادـملع  ریم  نآ  نم  نم  ماد  دزیرگب ز  هک  یهار  وا  رهب  دـشابن  نآرق  نمـشد  مماد  هب  دـتفا  نوچ 

راثنناج و مالغ و  نم  مایخ  نابهگن  روآمان  ساـبع  دوب  ناـبوخ  ورـسخ  دـیوگ  هک  سب ، مراـختفا  نیا  دوب  نم  ماـگ  ریز  ددرگ  مرن  ییوگ ،
رب هک  يراوـخ  تلذ و  ملظ و  راـب  ریز  هب  نـت  مدادـن  هحفـص 595 ]  ] نم مالغ  ملاع  رد  دـنناهاش  هبتر  ردـنا  هک  شرابرد  هب  مدـبع  رکاچ و 

مدروخن نم  ماقم  يراکادف  نیز  تباث  تشگ  ملاع  هب  نابوخ  ورسخ  نآ  نیـسح ، اب  ییافویب  مدرکن  نم  مارتحا  بجاو  هتـشگ  ملاع  تارذ 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 371 

http://www.ghaemiyeh.com


زگره ناـملاظ  تسد  ریز  راز و  راوخ و  ددرگن  نم  ماـک  بآ  رهب  تخوسیم  یگنـشت  زوـس  بآ ز  نورد  رد  ناـج و ، هنـشت  مداد  بآ و ،
نم مالس  ضرع  زا  سپ  نم  ناتسود  دزن  هب  نایاپیب  مرگ و  دورد  نوزحم  يهدیلوژ )  ) ناسر نم  مارم  رب  سک  ره  رادرک  يوریپ  دیامن 

دیسر دوخ  يازس  هب  خاتسگ  سیلپ 

، نارهت میقم  ياهیناجیابرذآ  مرتحم  ظاعو  زا  تدحو ، دومحم  خیش  جاح  ياقآ  هک  دناهتشون  شیوخ  ياهتشاددای  رد  روپيدهم  ياقآ 
زیربت یگنس  لپ  يهلحم  رد  یمناخ  يزور  دنتشادیمرب ، رابجا  هب  اهنز  رس  زا  ار  رداچ  هک  ناخاضر ، یهاشمتـس  دهع  رد  . 34 دندرک : لقن 

وا زا  ار  رداچ  نابساپ  هک  هدرکیم  سامتلا  تدش  هب  نز  نآ  دریگیم . وا  زا  روز  هب  ار  شرداچ  دوشیم و  فداصم  ینابساپ  اب  هک  هتفریم 
هب لحم ، نیمرتحم  زا  یکی  عقوم  نیا  رد  تسا . هدرکیمن  ییانتعا  وا  دزاسن و  باجح  رتسیب و  نامرحمان  دـید  ضرعم  رد  ار  يو  دریگن و 

سپ نز  هب  ار  رداچ  هک  دنک  شهاوخ  وا  زا  ات  دوریم  نابـساپ  يوس  هب  هنحـص ، يهدهاشم  اب  دسریم و  هار  زا  ینازودزود ، رخف  جاح  مان 
لاـمک اـب  نابـساپ  نآ  یلو  هدـب ؛ نم  هب  ار  مرداـچ  مالـسلاهیلع ، لـضفلاوبا  ترـضح  هب  ار  وـت  دز : داد  نز  دـنیبیم  هظحل  نیمه  رد  دـهد .

وا هب  دـنکیم . جـک  ار  شهار  رخف  جاـح  ماـگنه  نیا  رد  دریگب ! نـم  زا  ار  رداـچ  دـیایب و  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  وـگب  تـفگ : یخاتـسگ 
ترـضح تسین ، نم  ياـج  رگید  اـجنیا  دـندرک ؛ هلاوح  یگرزب  درم  هب  ار  وا  دـیوگیم : وا  ینک ؟ تطاـسو  اـت  یتفرن  ولج  ارچ  دـنیوگیم :

هبترم کی  دوب ، هداد  هیکت  شیوخ  گنفت  رب  هداتـسیا و  رورغ  لاح  هب  هک  نابـساپ  دنکیم . لح  ار  لکـشم  شدوخ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
زین نز  دوشیم ! نیمز  شقن  دـنکیم و  تباـصا  شاهناـچ  هب  هدـش ، کیلـش  نآ  زا  يریت  هجیتـن  رد  دروخیم و  گـنفت  يهشاـم  هب  شیاـپ 
دوخ مشچ  اب  دندوب ، بدایب  نآ  یخاتسگ  رظان  هک  يدارفا  يرآ ، دهنیم . رـس  رب  درادیمرب و  دیلپ  نآ  دسج  يور  زا  ار  شرداچ  دودیم 

هحفص 596] . ] دناسر دوخ  يازس  هب  ار  بدایب  درک و  لح  ار  لکشم  هنوگچ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هک  دننیبیم 

دنیبیم رفیک  خاتسگ ، يهدننار 

رتخد هب  یهاگن  هدننار  دـنوشیم . يراوس  نیـشام  راوس  فجن  دـصق  هب  البرک  زا  رئاز  يرتخد  ردام و  . 35 دـیوگیم : سابعلا  ةایح  فلؤم 
ارـسناوراک هب  هدـننار  دراد . ام  يهرابرد  یئوس  لایخ  وا  دـیوگیم  رتخد  ردام  دـنکیم . تکرح  دریگب  رگید  رفاـسم  هکنیا  نودـب  هدرک و 

هب ار  ام  دراد و  ءوس  لایخ  متفگ  يدـید  دـیوگیم : رتخد  ردام  دوریم . ارحـص  لخاد  هب  هدـش و  جراخ  یهاـش  هار  زا  دـسریم ، هک  روش 
، دینک ادص  رـس و  رگا  دیوگیم : دوشیم و  هدایپ  تسا ؛ رود  یلیخ  طخ  زا  نابایب  دـنیبیم  دـنکیم ، نوریب  ار  رـس  هدـننار  دربیم !؟ ههاریب 

دنلب ار  رـس  هدمآ  نوریب  دوخ  شاب و  نیـشام  رد  وت  دیوگیم : ناوج  رتخد  هب  هراچیب  ردام  دیهدن ... ادـص  رگا  تسا و  راک  رد  مه  نتـشک 
هدـش و ادـیپ  رفن  کـی  اروف  مینیبیمن . ار  وت  اـم  ینیبیم ؛ ار  اـم  وت  مالـسلاهیلع ، لـضفلاوبا  يا  دـیوگیم : رطـضم  راوهراـچیب و  دـنکیم و 

يدعـصا دیوگیم : نزریپ  هب  سپـس  دوشیم . هراپ  شمکـش  دروخیم و  نیمز  هب  دوشیم و  دنلب  هدـننار  دـنکیم . هدـننار  نآ  هب  ياهراشا 
ایاضق هدنناریب و  نیشام  زا  اهنز  مرح ، رد  ادعب  دروآیم . فجن  هب  ار  نیـشام  هدننار  ياج  هب  دوخ  وا  دوشیم و  راوس  نزریپ  وش .) راوس  )

لقن راددیلک  يارب  ار  ایاضق  هدوب ، مرح  رد  هک  راددـیلک  تفلک  الامجا  تسا . ام  نیـشام  نامه  دـیاش  دـیوگیم : رتخد  دـننکیم . تبحص 
هب راددـیلک  رتخد و  ردام و  هارمه  یتلود  تاماقم  زا  نت  دـنچ  ادـعب ، دـناسریم . یتلود  تاـماقم  ضرع  هب  ار  نآ  مه  راددـیلک  دـنکیم و 

[ . 352 . ] دننیبیم هدیشاپ  مه  زا  نفعتم و  ار  هدننار  يهزانج  دنوریم و  اجنآ 

دوشیم بصغ  ناتسغاب 

دمحم دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  یقتم  ملاع  دـنزرف  يدورهاش ، ینیـسح  مظاکدـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاتجح 
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لاس رد  . 36 هحفـص 597 ] : ] دناهتـشاد موقرم  نینچ  لاس 1416 ه ق  مظعملا  نابعـش  خـیرات 27  رد  فراولا ، هلظ  ماد  يدورهاش  ینیـسح 
هارمه هدـنب  میدوب و  هدرک  يرتـسب  قارع ) هفوک -   ) ناتـسرامیب رد  ار  وا  تشاد . یحارج  لـمع  اـهيوخا  زا  یکی  یـسمش ، يرجه   1358
شرـس يالاب  مه  یـصخش  دوب و  شوهیب  صخـش  نآ  دـندناباوخ . يوخا  تخت  رانک  دـندروآ و  ار  يدرم  مدـید  زور  کی  مدوب . ناـشیا 

هدز ار  وا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هک ، تسا  رـصقم  شدوخ  تفگ  مدیـسرپ ، ار  ضیرم  نآ  یـشوهیب  ببـس  دوب . شبظاوم 
ار یسک  نزریپ  نیا  ام ، ریاشع  رد  تسا  ینزریپ  کی  تسا . رارق  نیا  زا  نایرج  تفگ : تسا ؟ هدز  ار  وا  ترـضح  تلع  هچ  هب  متفگ  تسا .

نزریپ نیا  يومعرـسپ  دراد . امرخ  تخرد  هلـصا  لهچ  دودح  رد  غاب  نآ  هک  دراد  یناتـسغاب  کی  طقف  دنک ، نیمأت  ار  وا  جرخ  هک  درادـن 
نزریپ نوچ  دیامن ، شدوخ  غاب  يهمیمـض  دروآرد و  نزریپ  نیا  گنچ  زا  ار  غاب  داتفا  رکف  نیا  هب  ومعرـسپ  دراد . یغاب  نز  نیا  غاب  بنج 

هک یسک  تسا  مسر  اهنز  نیب  رد  قارع  رد  دومن . فرصت  هدروآرد و  شتسد  زا  شیومعرـسپ  ار  غاب  هصالخ  تشادن . یـسرداد  یـسک و 
رهطم حیرـض  لـخاد  رد  دـنیچیم و  ار  شناوـسیگ  زا  يرادـقم  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترــضح  رهطم  حیرــض  راـنک  دوریم  دراد  تجاـح 
حیرـض رانک  سپـس  درک . ار  راک  نیمه  تیاکـش  تجاح و  ضرع  باب  زا  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  تفر  مه  نزریپ  دزادـنایم ،

، دوـب هدـش  بصغ  شقح  هک  نزریپ  تیاکـش  زا  سپ  دـتفیب ! دورب  ـالاب  تخرد  نیا  زا  سک  ره  تسا : نیا  نم  تجاـح  درک  ضرع  رهطم 
ياقآ تسا  هتـسکش  شیاههدند  تسا و  هدش  شوهیب  حورجم و  هداتفا  هک  دوب ، صخـش  نیمه  تفر  الاب  تخرد  نیا  زا  هک  یـسک  نیلوا 

دامتعا اهفرح  نیا  هب  نم  تسا ! رگراک  نیا  هزاـت  ، هن تفگ : تسا ؟ نیبصاـغ  زا  شوهیب  ضیرم  نیا  متفگ : نم  هک  دـندوزفا  يدورهاـش 
همه هارمه  صخـش  مدرک . لاؤس  يو  هارمه  زا  اددجم  وا ، دوخ  روضح  رد  ار  هصق  شتخت و  رانک  متفر  دـمآ  شوه  هب  وا  هک  ادرف  مدرکن .

دنشاب هتـشاد  هجوت  مرتحم  ناگدنناوخ  درک . قیدصت  دادیم  شوگ  ار  همه  دوب و  هدمآ  شوه  هب  هزات  هک  زین  حورجم  درم  داد و  باوج  ار 
دمحم قوقح  نیبصاغ  لاح  هب  ياو  میوگب : هراشا  هب  طقف  تسا ! هدوب  بصاغ  درم  نآ  نارگراـک  زا  هدوبن و  یلـصا  بصاـغ  نیا  هزاـت  هک 

هحفص 598] ! ] خیرات لوط  رد  مالسلامهیلع  دمحم  لآ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

؟ یتشادرب دوخ  يارب  ار  يرز  میجاج  ارچ 

هب مق ، یبهذم  رهش  هیملع و  يهزوح  راختفا  یمان و  يابطخ  زا  هط ، لآ  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالاۀجح  باطتـسم  بانج 
هک دندومرف  لقن  باتک  يهدنسیون  يارب  ار  یتیاکح  هرس » سدق   » یجنایم هللاترـصن  خیـش  ياقآ  هللاۀیآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  زا  لقن 

هتفر ناجیابرذآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  سدقم  نید  غیلبت  يارب  اهلاس  زا  یکی  . 37 دنتفگ : یجنایم  موحرم  دیناوخیم . الیذ 
ترضح رذن  هکنیا  ناونع  هب  ار  لحم  تفاب  تسد  میجاج  کی  دمآ و  یصخش  هک  مدوب  مق  سدقم  رهـش  مزاع  هفیظو ، ماجنا  زا  دعب  مدوب .

دمحم دیـس  یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  كرابم  رـضحم  هب  سپـس  مدروآ . مق  هب  دوخ  اب  ار  میجاج  داد . نم  هب  تسا ، مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا 
یمیجاج اقآ ، متفگ : هتفر و  يرجه  یسمش   1331 هامید ، قباطم 29  لاس 1372 ق ، لوالايدامج  يافوتم  هرس » سدق   » يرمکهوک تجح 

ترضح تین  هب  ار  نآ  دندومرف : منکب ؟ دیاب  هچ  کنیا  ماهدروآ ، مق  هب  ناجیابرذآ  زا  دناهدرک ، مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  رذن  هک  ار 
تـسد زا  ار  نآ  تسا  فیح  تسا ، یـسیفن  زیچ  میجاج  نیا  مدرک  رکف  نم  دنک . هدافتـسا  ات  هدـب  يریقف  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

ایؤر ملاع  رد  بش  یتدم ، زا  دعب  متـشادرب . مدوخ  ار  میجاج  مداد و  ریقف  هب  ار  نآ  تمیق  ربارب  ار  یغلبم  هدرک و  تمیق  ار  نآ  اذـل  مهدـب .
دراد تسد  رد  یبوچ  دناریم  ارم  هک  یسک  نآ  منزیم و  مخش  ار  نیمز  دناهتـسب  شیخ  هب  ارم  ماهدمآرد و  واگ  تروص  هب  نم  هک  مدید 

نم هب  هک  یشیخ  ات  دناریم  هلیسو  نآ  اب  ارم  روبزم ، صخش  يراب  دننزیم . مه  یخیم  نآ  رـس  دنریگیم و  تسد  هب  نانارواگ  الومعم  هک 
راتفرگ تخـس  باذـع  رد  روج  نیا  دـیاب  هک  ماهدرک  یهانگ  هچ  نم  رخآ  متفگ : دـناریم  ارم  هک  یـسک  هب  دفاکـشب ! ار  نیمز  دوب  لصتم 

نم صلخت  يارب  هک  مدرک  ساـمتلا  وا  هب  یفاکـشب ! اـمامت  ار  نیمز  نیا  اـت  تفگ : يو  تشاد ؟ دـهاوخ  هـمادا  یک  اـت  راـک  نـیا  و  مشاـب ،
نآ دـیاب  ار  امـش  فیلکت  تفگ : نم  هب  تشاد ، فیرـشت  نیمز  فرط  نآ  هک  یـصخش  منک . ادـیپ  تاجن  يراـتفرگ  زا  اـت  دـیامن  ياهراـچ 
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دهاوخ همادا  یک  ات  یتخبدـب  نیا  مدرک : ضرع  مدیـسر  راوگرزب  نآ  تمدـخ  هب  یتقو  دـنک . نشور  دراد  رارق  ام  لـباقم  رد  هک  یـصخش 
تدوـخ يارب  ارچ  يدوـب ، هدیـسرپ  مـه  ار  شاهلئـسم  دوـب و  اـم  هـب  طوـبرم  هـک  ار  یمیجاـج  دوـمرف : باوـج  رد  تـشاد ؟ هحفص 599 ] ]

مه نم  لوپ  مداد . ریقف  هب  مدرب و  ار  میجاج  مشابیم . قرع  رد  قرغ  مدید  مدش و  رادـیب  باوخ  زا  هک  مدوب  راد  ریگ و  نیا  رد  یتشادرب !؟
يهمه هب  یلاعت  هللا  ءاش  نا  دنوادخ  لام . بحاص  يهزاجا  تیاضر و  نودب  ریغ ، لام  ندروخ  ماجرف  هجیتن و  تسا  نیا  يرآ  تفر ! نیب  زا 

هحفص 615] . ] میشابن راتفرگ  ةرسحلا  موی  رد  هک  دیامرف  تیانع  هاگآ  یلد  انیب و  مشچ  ام 

مالسلا هیلع  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  یسانشباتک 

، هوسا تاراشتنا  زا  یناشاک ، قفـشم  یخرهاش و  دومحم  ناگدنروآدرگ : البرک ) رادملع  يهرابرد  یثارم  حـیادم و  لماش   ) راثیا يهنیآ  . 1
دیس نب  دیعس  دیس  فیلأت : مالـسلاهیلع : سابعلا  لئاضف  یف  سانلا  مالعا  . 2 تسا . هتفای  راشتنا  هحفص  رد 530  لاس 1372 ش  لوا ، پاچ 

: فیلأت مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  یناگدنز  ای  جئاوحلا  باب  . 3 هحفص . زا 400  شیب  رد  یبرع ، هـب  يافوتم 1355 ه  یناهبهب ، میهاربا 
رشتنم نادیواج  تاراشتنا  نامزاس  يهلیسو  هب  یعقر ، يهحفص  رد 365  یسمش ، نیدرورف 1348  لوا  پاچ  ینمؤم ، نیسحلادبع  گنهرس 

رد 3 باتک  نیا  تسا ، هدیـسر  پاچ  هب  لاس 1369 ه  هب  نآ  لوا  دلج  هک  رفظم ، دـحاولادبع  خیـش  فیلأت : یمقلعلا  لطبلا  . 4 تسا . هدش 
مـشاهینب رمق  یثارم  لئاضف و  رد  یناشاک ، یمرـش  دمحم  عبط  رثا  البرک  رادـمچرپ  . 5 دشابیم . هحفص  رب 400  غلاب  يدلج  ره  دـلجم و 

داوج فیلأت : ـالبرک  رادـمچرپ  . 6 تسا . هدیـسر  عـبط  هـب  نارهت  رد  یـسمش  لاـس 1348  هب  هحفـص  رد 208  نآ  لوا  پاـچ  مالـسلاهیلع .
مـشاهینب رمق  یناگدنز  خـیرات  . 7 تسا . هدـش  رـشتنم  و 63  لاـس 62  رد  ساـن  تاراـشتنا  طـسوت  یعقر ، يهحفـص  رد 240  ياهزبـس ،

لا پاچ  مالسلامهیلع . تراهط  تمصع و  نادناخ  یناگدنز  باب  رد  دنمشزرا  فیلأت  اههد  بحاص  هدازدامع ، نیسح  فیلأت : مالسلاهیلع 
[ . 353 . ] تسا هدش  رشتنم  هحفـص  رد 304  ش  لاس 1333  هب  نآ  مود  پاـچ  هحفـص و  رد 200  یـسمش  لاس 1322  هب  هدـنزرا  رثا  نیا 

لوا پاچ  یلاخلخ . ینابر  یلع  فیلأت : رـضاح .) باتک   ) مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  . 8 هحفص 616 ] ]
لضفلاوبا ترـضح  . 9 تـسا . هدـش  رـشتنم  مارحلا 1415 ق  مرحم  رد  يریزو  عــطق  هحفــص  رد 576  نـیلقث  يهسـسؤم  يهلیـسو  هـب  نآ 

.10 [ . 354 . ] تسا هدیـسر  پاچ  هب  سدقم  دهـشم  رد  هحفـص  رد 184  ش  خـیرات 1352  هب  هک  یناسارخ ، ییاطع  فیلأـت : مالـسلاهیلع 
، یلماش رفعجدمحم  خیش  فیلأت : مالـسلاهیلع  سابعلا  ةایح  . 11 يدنه . ناخیصو  دمحم  فیلأت : تازجعم )  ) مالـسلاهیلع سابع  ترـضح 

صئاصخلا . 12 تسا . هدـش  رـشتنم  پاـچ و  هامرهم 1353 ش  قباـطم 15  كرابملا 1394 ق  ناـضمر  هاـم  رد  یبیج  يهحفـص  رد 100 
لـضفلاوبا ترــضح  يهژیو  لـیاضف  راوـگرزب ، فـلؤم  ياـفوتم 1363 ق . یفجن ، یـسابلک  میهاربادـمحم  خیـش  جاـح  فیلأـت : ۀیـسابعلا 

یگنـس پاچ  نارهت  رد  خـیرات  نامه  رد  تسا و  هتفای  تغارف  نآ  فیلأت  زا  لاس 1359 ق  هب  هدروآ و  درگ  باتک  نیا  رد  ار  مالـسلاهیلع 
رکذ . 13 تسا . هدـش  پاچ  دـیدجت  نارهت  رد  يریزو  عطق  هب  هحفـص  رد 420  هدازدامع  ياـقآ  زا  یتاـقیلعت  همدـقم و  اـب  اریخا  هدروخ و 

لـضفلاوبا ترـضح  تداهـش  یناگدـنز و  . 14 [ . 355  ] لضافالاردـص يورارک  نـسحلامجن  دیـس  اـنالوم  فیلأـت : مالـسلاهیلع  ساـبعلا 
هدش رشتنم  یبیج  يهحفص  رد 176  هدیدپ  تاراشتنا  يهلیـسو  هب  مارحلا 1386 ق  مرحم  لوا  نالیگ ، پاچ  ناسحا ، فیلأـت : مالـسلاهیلع 

رد 224 ش  خـیرات 1349  هب  نآ  مود  پاچ  هک  فراـعم ، يرفظم  نسح  فیلأـت : ـالبرک  رادـمچرپ  یناگدـنز  . 15 هحفـص 617 ] . ] تسا
البرک نازورف  عمش  رادمچرپ و  مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  یناگدنز  . 16 تسا . هدیسر  پاچ  هب  سدقم  دهـشم  رد  یعقر ، يهحفص 

هدش رشتنم  یبیج  عطق  رد  هحفـص  رد 221  رگید  راب  کـی  باـتک  نیا  1351 ش . هحفص ،  155 نارهت ، پاچ  يریـصن ، نیدلاردب  فیلأت :
فیرش رقاب  يهتشون  مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابعلا  باتک  يهمجرت  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  یناگدنز  . 17 [ . 356 . ] تسا

رد نآ  لوا  عبط  پاـچ و  یعقر  يهحفـص  رد 224  یمالسا  نسح  دیـس  ياقآ  بانج  نیریـش  ناور و  ملق  اب  نآ  یـسراف  نادرگرب  یـشیرق .
یلع نـب  ساـبعلا  باـتک  يهـمجرت  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترــضح  یناگدـنز  . 18 تـسا . هدـش  رــشتنم  مـق  رد  یــسمش  خـیرات 1371 
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عطق هب  هحفص ، رد 208  یناتسدرا ، یقداصدمحا  خیش  ملق  هب  نآ ، یسراف  نادرگرب  یماحملا . نسح  لماک  دمحم  يهتشون  مالسلاامهیلع ،
رد 128 حایـس ، دـمحا  فیلأت : مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  البرک ، رالاسهپـس  . 19 تسا . هدـش  رـشتنم  نارهت  رد  لاـس 1373  رد  یعقر ،

ناگراتس . » 20 تسا . هدش  رشتنم  مالسا  تاراشتنا  يهلیسو  هب  پاچ و  نارهت  رد  یـسمش  خـیرات 1373  رد  نآ  لوا  پاچ  یعقر ، يهحفص 
رد نآ  مجنپ  پاچ  یبیج ، يهحفص  رد 208  یفجن ، داوجدمحم  خیش  فیلأت : مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  تشذگرـس  ناشخرد :»

: مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  البرک ، رادرـس  . 21 تسا . هدش  رشتنم  هیمالـسا  یـشورفباتک  طسوت  نارهت  رد  یـسمش  لاس 1370 
تاراشتنا يهلیـسو  هب  مـظعملا 1411 ه  نابعـش  رد  يریزو  يهحفـص  رد 440  مرقم ، قازرلادـبع  دیـس  يهتـشون  سابعلا ، باـتک  يهمجرت 

رفعج دیـس  فیلأت : هاگن  کی  رد  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  ـالبرک  رادرـس  . 22 هحفـص 618 ] . ] تسا هدش  رـشتنم  ریدـغلا 
: فیلأت هنیکس  ياقس  مق 23 . مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  يهناخباتک  تاغیلبت  دحاو  تاراشتنا  زا  یعقر  يهحفـص  رد 120  یمیظعریم ،

ییاطع فیلأت : مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  تیـصخش  . 24 [ . 357 . ] دـنه پاچ  ودرا ، ناـبز  هب  يدـنه ، سردـم  نیـسح  ریـشب  دـیس 
دیس هللاۀیآ  مرتحم  دنمشناد  فیلأت : مالـسا  گرزب  رادنامرف  تیـصخش  . 25 [ . 358 . ] هحفص  272 یسمش . دهشم 1349  پاچ  یناسارخ ،

سدـقم میرکلادـبع  فیلأت : ناحیر  يهقاط  . 26 تسا . هدش  رـشتنم  یـسمش  هاـم 1333  دادرخ  رد  یعقر ، يهحفـص  رد 48  ردـص ، نسح 
.27 [ . 359 . ] اهنآ زج  حابـص و  ياعد  حرـش  راثآلا ، جـعاول  یـسدق ، رازلگ  نوچ : ياهدـنزرا  تافیلأت  بحاص  يافوتم 1358 ق ، يومرا ،
هک راددیلک  داوج  دیس  جاح  موحرم  فیلأت : مالـسلاهیلع  سابعلا  . 28 ه . يافوتم 1391  مرقم ، قازرلادبع  دیس  فیلأت : مالـسلاهیلع  سابعلا 

. تسا هدش  رشتنم  هحفص  رد 214  یعقر  عطق  اب  یشرقلا ، فیرش  رقاب  فیلأت : مالسلاهیلع  سابعلا  .29 [ . 360 . ] تسا هدیسرن  پاچ  هب  زونه 
پاچ یبرع ، نابز  هب  یماحملا ، نسح  لماک  دـمحم  فیلأت : مالـسلاهیلع : مشاهینب  رمق  بلاطیبا  نب  یلع  نب  ساـبعلا  . 30 هحفص 619 ] ]

نیسحلا ریصن  مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابعلا  . 31 تسا . هدش  رشتنم  توریب  رد  یعقر  يهحفـص  رد 146  يدالیم  لاس 1980  رد  نآ  موس 
رشتنم عبط و  یعقر  يهحفص  رد 84  لاس 1416 ق  رد  عیقب  تاراشتنا  طسوت  نآ  لوا  پاچ  یسردم ، یقتدمحم  دیس  فیلأت : مالـسلاهیلع 

رد هحفص و  ادودح 300  تاحفص  دادعت  يریزو ، عطق  رجاهملا ، دیمحلادبع  خیشلا  فیلأت : مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابعلا  . 32 تسا . هدش 
رمق . 34 [ . 361 (. ] رادملع سابع  ترضح  لاح  حرش   ) يوضر يدهم  اقآ  دیس  انالوم  فیلأت : حلاصلا  دبعلا  . 33 تسا . هدش  رشتنم  توریب 

مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  . 35 میرادـن . عالطا  نآ  فلؤم  پاچ و  تایـصوصخ  زا  ام  تسا و  مرقم  موحرم  عبانم  زا  مالـسلاهیلع  مشاـهینب 
یتارجگ و نابز  هب  رگید  رثا  زا 120  شیب  یتارجگ و  نآرق  بحاـص  دودح 1367 ق ، يافوتم  يدـنه ، يرگنواهب  یلعمالغ  جاح  فیلأت :
1351 ش، دهشم ، پاچ  ییاضر ، نیسحلادبع  دیس  فیلأت : مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  . 36 [ . 362 «. ] تاجن هار   » یتارجگ يهلجم  بحاص 
(. روصم  ) يریزو يهحفص  رد 32  هدازیئافش ، قداص  دیس  فیلأت : اروشاع  رادمچرپ  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  . 37 یبیج . يهحفص   96

يداوج ردـیح  ناشیذ  همالع  فیلأت : مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  . 38 هحفص 620 ] . ] تسا هدیدرگ  رـشتنم  یـسمش  لاس 1362  خـیرات  رد 
، یسراف هب  يافوتم 1347 ق ، يدزی ، یئابطابط  يدهم  دیس  فیلأت : مالـسلاهیلع  سابعلا  لتقم  . 39 نآرق . مجرتم  فورعم ، بیطخ  يدـنه ،

خیش فیلأت : مالسلاهیلع  سابعلا  عرـصم  لتقم و  . 40 [ . 363 . ] تسا هتفای  شراـگن  لاس 1307 ه  هب  تسا و  باتکلاما »  » مراـهچ دـلج  هک 
هب فرشا  فجن  رد  راب  راهچ  هتفای و  شراگن  لاس 1361 ق  هب  هک  یبرع ، هب  يافوتم 1387 ق ، ینارحب ، یحیدق  نسح  نب  یلع  نب  نیسح 

لوا پاچ  هک  نیرحب ، يابطخ  زا  يرصان  یلعدمحم  فیلأت : مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابعلا  دلوم  یف  یلجلا  صنلا  . 41 تسا . هدیسر  عبط 
یحیدق نیسح  خیـش  فیلأت : مالـسلاهیلع  سابعلا  ةافو  . 42 تسا . هدـش  رـشتنم  نارهت  رد  خیرات 1364 ش  هب  یعقر  يهحفـص  رد 88  نآ 

مـشاهینب رمق  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  تارـضح  هاگـشیپ  رد  لباقان ، تمدـخ  نیا  هک  تسا  دـیما  [ . 364 . ] ق ياـفوتم 1387  ینارحب ،
رادـمچرپ گرزب  تدالو  زورلاس  اب  ربارب  يرمق ، يرجه  نابعـش 1415  مراهچ  ددرگ  لیان  لوبق  يهجرد  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

یلاخلخ ینابر  یلع  مالسلامهیلع  تیبلها  مرح  مق -  مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  ترضح  ینیسح  ياروشاع 

یقرواپ
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[3 . ] نارهت يدعس ، تاراشتنا  یمیقم ، دمحم  مرتحم  دنمشناد  يهتشون  هفیقس : ياغوغ  باتک  زا  سابتقا  [ 2 . ] يهیآ 35 هدئام : يهروس  [ 1]
يهحفص یسمش ، لاس 1366  مود ، پاچ  هماخ ، تاراشتنا  هر ،»  » یفجن یـسابلک  میهاربا  دـمحم  خیـش  جاح  هللا  ۀـیآ  ۀیـسابعلا  صیاـصخ 

پاچ تسفا  مق ، ینادجو  یـشورفباتک  رـشان : ریدـغلا ، فیرـش  باتک  بحاص  هر »  » ینیما يهمالع  حیحـصت  هب  تارایزلا ، لماک  [ 4 . ] 297
هک دـنکیم  تیاور  هشیاع  زا  یـسوط  خیـش  [ 6 . ] يهحفـص 119 ۀیـسابعلا : صیاصخ  [ 5 . ] يهحفـص 257 لاس 1356 ق ، فرـشا  فجن 

نوچ ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  دشاب  رتهیبش  نخـس  راتفگ و  رد  هک  ار  يدـحا  مدـیدن  تفگیم :
نوـچ دـناشنیم و  دوـخ  ياـج  رد  دیـسوبیم و  ار  وا  ياهتـسد  تفگیم و  اـبحرم  ار  وا  دـمآیم  ترـضح  نآ  دزن  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف 

ردپ ياهتسد  تفگیم و  ابحرم  درکیم و  لابقتسا  ترضح  نآ  زا  تساخیمرب و  يو  تفریم  مالسلااهیلع  همطاف  يهناخ  هب  زین  ترـضح 
تیاور ینیلک  خیش  [ 7 (. ] يهحفص 97 دلج 1 ، هیمالسا  يهیملع  پاچ  یمق ، سابع  خیـش  راوگرزب  ثدحم  لامآلا : یهتنم  . ) دیـسوبیم ار 

هللا یلو  ای  کیلع  مالـسلا  : » مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  ربق  دزن  ییوگیم  هک  مالـسلاهیلع  یقنلا  یلع  ماما  ثلاث  نسحلاوبا  ترـضح  زا  هدرک 
کلتاـق هللا  بذـع  دیهـش  تنأ  هللا و  تیقل  کـنأ  دهـشأف  نیقیلا  کـیتأ  یتح  تبـستحا  تربص و  هقح  بصغ  نم  لوأ  مولظم و  لوأ  تنأ 

ءاش نا  یبر  کلذ  یلع  یقلأ  کملظ  نم  کئادعأل و  ایداعم  کنأشب  ارـصبتسم  کقحب  افراع  کتئج  باذعلا  هیلع  ددج  باذعلا و  عاونأب 
یلاعت هللا  لاق  دق  ۀعافش و  اهاج و  هللا  دنع  کل  نا  امولعم و  اماقم  هللا  دنع  کل  ناف  کبر  یلا  یل  عفـشاف  ةریثک  ابونذ  یل  نا  هللا  یلو  ای  هللا 

یملع ص یلع  دـمحم  يهناخپاچ  یـشورفباتک و  تاراشتنا  یمق ، ثدـحم  نانجلا  حـیتافم  مجنپ  ترایز  « ) یـضترا نمل  الا  نوعفـشی  و ال 
رارـسا زا  لقن  هب  راهب 72 ، مراهچ  پاچ  رـصان ، تاراشتنا  يدراهتـشا ، يدمحم  دمحم  راوگرزب  ققحم  دـمحم : لآ  يهمانگوس  [ 8 . ] 641
خیرات مود ، پاچ  یتیآ ، میهاربا  دمحم  رتکد  اروشاع : خیرات  یـسررب  [ 9 . ] يهحفص 452 دلج 1 ، نیطبسلا : یلاعم  يدنبرد و  يهداهـشلا 

يهحفص 68؛ دلج 1 ، قودص : خیـش  لاصخ  [ 10 . ] يهحفص 315 دلج 4 ، يربط : خـیرات  و  يهحفص 111 . یـسمش  يرجه  پاچ 1347 
تاراشتنا ق  لوا 1407  پاـچ  يهحفـص 349  نیـسح : ماما  دلج  ملاوع  يهحفـص 274  دـلج 22 ، راحب : يهحفـص 373 ؛ قودص : یلاما 

ماما دلج  خیراوتلا : خسان  [ 11 . ] يهحفص 257 خیراوتلا : بختنم  يهحفص 155 ؛ ج 2  راحبلا : ۀنیفس  مالـسلاهیلع ؛ يدهم  مامالا  يهسردم 
، یناقمام هللادبع  خیـش  هللاۀـیآ  مود : دـلج  لاقملا  حـیقنت  [ 12 . ] یـسمش تسفا 1351  پاـچ  يهحفـص 348 ، ءزج 2 ، مالسلاهیلع ، نیـسح 
يهحفص 66. دلج 45  راحب : زا  لقن  هب  مراهچ ، پاچ  مق ، رـصان  تاراشتنا  زا  يهحفص 299  دمحم : لآ  يهمانگوس  [ 13 . ] يهحفص 128

ناهج لاوحألا  ةآرم  موس ، پاـچ  ج 1 ص 51  بدألا : ۀـناحیر  [ 15 . ] يهحفـص 429 یناسارخ ، ییاطع  یـسررب ، ای  باتک  يهناسفا  [ 14]
[16 . ] یسمش پاچ 1373  نایراصنا  تاراشتنا  زا  يهحفص 132  دلج 1  اقآ ) لآ   ) یناهبهب یلع  دمحم  نب  دمحا  اقآ  فیلأت  همانرفس ، امن ،

هللا تیآ  يهداهشلا  رارسا  زا : لقن  هب  ص 336 ، البرک : رادرس  [ 17 . ] یسمش لاس 1375  پاچ  يهحفص 53 . ۀیلوصالا : لئاسرلا  يهمدقم 
مالـسلاهیلع نینمؤـملاریما  یلع  ترـضح  تیب  لـها  یلمع  يهریـس  [ 19 . ] يهحفـص 3 دـیفم : داشرا  [ 18 . ] ص 66 و  يدـنبرد ص 146 

یلاما يهحفص 9 و  ج 35  راونألاراحب : زا  لقن  هب  قباـس  كردـم  [ 20 . ] يهحفـص 393 بلاطیبا  نب  یلع  ماـمالا  زا  لـقن  هب  يهحفص 8 
مظاک دیس  مالسلاهیلع : یلع  ماما  مالسلامهیلع ؛ تیب  لها  یلمع  يهریـس  [ 22 . ] يهحفص 30 ۀمهملا : لوصفلا  [ 21 . ] يهحفص 80 قودص 

يهحفص 31. ۀمهملا : لوصفلا  [ 23 . ] 411 يهحفص 415 -  مالـسلاامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  مامالا  زا : لقن  هب  . 26 يهحفص 27 -  عفرا ،
رابخا یف  رصتخملا  زا  لقن  هب  لاس 1358 ، نارهت  زورما  حبص  پاچ  يهحفص 534 ، يزاجح ، اضرلادبع  دیس  یمالسا : دیاقع  لوصا  [ 24]

دلج 1 ص 37 یمق ، سابع  خیش  لامآلا : یهتنم  [ 26 . ] يهحفص 32 ۀمهملا : لوصفلا  [ 25 . ] يهحفص 120 دلج 1  ءادفلاوبا  يهتشون  رشبلا 
رد یلح  يهمالع  [ 29 . ] هـیآ ي 207 هرقب : هروـس ي  [ 28 . ] یمق ص 327 سابع  خیـش  جاح  مایالا : عیاـقو  [ 27 . ] هیمالـسا يهیملع  پاچ 
زا هکنیا  انمـض  تسا . هدوزفا  نآ  رب  رگید  يهیآ  قدـصلا 16  لئالد  فلؤم  هدرک و  رکذ  ار  هیآ   84 قدصلا » جـهن  قحلا و  فشک   » باتک
له يهروس  تایآ  لثم  هاگ  یتح  و  هیآ ، هس  ای  ود  هاگ  هیآ ، کی  هاگ  اهلـصف  هک  تسا  تلع  نیدـب  مینکیم  لصف »  » هب ریبعت  روبزم  دراوم 
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يهروس [ 33 . ] يهیآ 33 بازحا : يهروـس  [ 32 . ] يهیآ 67 هدـئام : يهروس  [ 31 . ] يهیآ 55 هدـئام : يهروس  [ 30 . ] تسا هیآ  هدـجیه  یتا 
[37 . ] و 22 ياـههیآ 1  رهد : يهروس  [ 36 . ] يهـیآ 61 نارمع : لآ  يهروـس  [ 35 . ] يهـیآ 207 هرقب : يهروـس  [ 34 . ] يهیآ 23 يروـش :
يهحفص 44 و 225. قدصلا : لئالد  [ 40 . ] يهیآ 59 ءاسن : يهروس  [ 39 . ] يهیآ 25 بازحا : يهروس  [ 38 . ] يهیآ 3 زا  هدـئام : يهروس 

نیب عمجلا  ملسم ، حیحـص  يراخب ، حیحـص  زا  لقن  هب  يهحفص 314 ، دلج 2  قدـصلا : لئالد  [ 42 . ] 226 يهحفص 328 -  دلج 2  [ 41]
دمحم رتکد  هفوک : دجسم  ات  مارحلا  دجسم  زا  مالسلاهیلع  یلع  يامیس  باتک  زا  هدش  هدافتسا  ر.ك ، [ 43 . ] دمحادنسم و  ۀتسلا ، حاحصلا 

اههلـسلس نیا  زا  کی  ره  تفالخ  تدم  خیرات  یماسا و  تسرهف  [ 44 . ] مق يزکرم  رتفد  ارآ  ناهج  تاراشتنا  زا  هرـسسدق )  ) یتیآ میهاربا 
لجر یلا  ادغ  ۀیارلا  عفاد  ینا  : - » تسا ریز  رارق  زا  رگید  ثیدـح  هن  [ 45 . ] دیرگنب  207 يهحفص 220 -  سلدنا »  » باتک تاقیلعت  رد  ار 

یلو وه  و  یلع ، نم  انأ  ینم و  ایلع  نا  «. - » ةرخآلا ایندـلا و  یف  یخأ  تنأ  «. - » هلک كرـشلا  یلا  هلک  ناـمیالا  زرب  «. - » هلوسر هللا و  بحی 
الا کبحی  ال  (. - » حاحـص دمحا و  دنـسم  زا  لقن  هب  هحفص 271 ، دـلج 2  قدـصلا : لئالد  « ) یلع وأ  الا  ینع  يدؤی  ال  يدـعب ، نمؤم  لک 
نیب عمجلا  نیحیحـصلا و  نیب  عمجملا  دمحا ، دنـسم  زا : لقن  هب  يهحفص 276 ، دـلج 2 ، قدـصلا : لئالد  «. ) قفانم الا  کضغبی  نمؤم و ال 

ال (. - » ملسم حیحـص  دمحا و  دنـسم  زا : لقن  هب  يهحفص 284 ، دلج 2 ، قدصلا : لئالد  « ) اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ  (. » ۀتـسلا حاحـصلا 
دـلج 2 قدـصلا : لـئالد  « ) ضوحلا یلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  قحلا ، عم  یلع  یلع و  عم  قحلا  «. - » یلع ـالا  یتف  ـال  راـقفلاوذ و  ـالا  فیس 

نل امهنا  و  یتیب ، لهأ  هللا و  باتک  نیتفیلخ : مکیف  كرات  ینا  . - » تسا هشئاـع  صخـش  ثیدـح ، نیا  يوار  هکنآ  بلاـج  يهحفص 303 .)
یقرواپ زا  تمـسق  نیا  رگید .) ذـخآم  دـمحا و  دنـسم  زا  لـقن  هب  هحفص 306  دـلج 2  قدـصلا : لئالد  «. ) ضوحلا یلع  ادری  یتح  اـقرتفی 

[46 «. ] هر  » یتیآ میهاربا  دمحم  رتکد  دیقف  دنمشناد  زا  هفوک  دجسم  ات  مارحلا  دجـسم  زا  مالـسلاهیلع  یلع  يامیـس  باتک  زا  هدش  هدافتـسا 
[47 . ] دلج 2 هحفـص 304  يهحفـص 298 و  بهذـلا  جورم  زا  لقن  هب  قح ، هار  رد  يهسـسؤم  مالـسلاهیلع : یلع  ناـنمؤمریما  لوا  ياوشیپ 
[49 . ] يهحفص 364 ج 2 ، يدوعـسم ، بهذلا : جورم  يهحفص 155 ؛ ج 2 ، یبوقعی : خـیرات  [ 48 . ] يهحفص 154 ج 2 ، یبوقعی : خـیرات 
دندرک و فلخت  تعیب  زا  مالـسلاهیلع  یلع  يوریپ  هب  يرامـش ، تشگنا  تیلقا  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  [ 50 . ] يهبطخ 15 هغالبلاجهن :
هب یهجوت  لباق  تیلقا  زین  مالـسلاهیلع  یلع  تفالخ  زاغآ  رد  و  دـندوب ، راـمع  دادـقم و  رذوبا و  ناملـس و  هباحـص ، زا  تیلقا  نیا  سأر  رد 

مکح و نب  ناورم  هبقع و  نب  دـیلو  صاع و  نب  دیعـس  تخـسرس ، نیفلاـخم  نیفلختم و  هلمج  زا  دـندز و  زابرـس  تعیب  زا  فلاـخم  ناونع 
رد لمأت  و  هتـسد . ود  نیا  یفارگویب  يهعلاطم  دندوب . ناشیا  ریغ  هبعـش و  نب  ةریغم  بدنج و  نب  ةرمـس  ةاطرا و  نب  رـسب  صاع و  نب  ورمع 

. دـنکیم نشور  یبوخ  هب  ار  ناشیا  فدـه  ینید و  تیـصخش  هدرک ، طبـض  ناشیا  زا  خـیرات  هک  ییاهناتـساد  دـناهداد و  ماجنا  هک  یلامعا 
دروم یمالسا و  ناهاوخیدازآ  ناراکادف و  دابع و  داهز و  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  صاخ  باحـصا  زا  یلوا ، يهتـسد 

زین ارم  دراد و  تسود  ار  رفن  راهچ  هک  داد  ربخ  نم  هب  ادخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دندوب ، مرکا  ربمغیپ  صاخ  يهقالع 
: هجام نبا  ننس   ) درب ار  دادقم  ناملس و  رذوبا و  مان  سپـس  یلع ، دومرف : هبترم  هس  دندیـسرپ ، ار  ناشیا  مان  مرادب . ناشتـسود  هک  هدرک  رما 

دش راوقح  امتح  دوش  هضرع  رامع  رب  هک  يرما  ود  ره  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : هشیاع  يهحفص 66 .) ج 1 
نیمز و نایم  رد  رذوبا  زا  رتوگتسار  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يهحفص 66 .) ج 1 ، نامه :  ) درک دـهاوخ  رایتخا  ار  اهنآ 

قحانب ینوخ  هدـشن و  لقن  عورـشم  ریغ  لمع  کی  تایح ، تدـم  يهمه  رد  ناـنیا ، زا  يهحفص 68 .) ج 1  نامه :  ) درادن دوجو  نامـسآ 
عیاجف زا  خیرات  یلو  دـناهتخادرپن . مدرم  یهارمگ  داسفا و  هب  ای  دـناهدوبرن ، ار  یـسک  لام  دـناهدشن ، ضرعتم  یـسک  ضرع  هب  دـناهتخیرن ؛
ماجنا هک  روآمرـش  لامعا  دناهدوبر و  هک  ناناملـسم  ياهلام  دناهتخیر و  هک  قحان  ياهنوخ  تسا و  رپ  مود  يهتـسد  ياهیراکهبت  لامعا و 
نانیا زا  ادخ  دنیوگیم ) تعامج  هک  نانچ   ) دوش هتفگ  هکنیا  زج  درک ؛ هیجوت  ناوتیمن  يرذع  چـیه  اب  تسا و  نوریب  هرامـش  زا  دـناهداد 
هدوب هدـش  عضو  نارگید  قح  رد  تسا  تنـس  باتک و  رد  هک  مالـسا  تاررقم  دـندوب و  دازآ  دـندرکیم  هک  یتیانج  ره  رد  دوب و  یـضار 

ج 1 دـیدحلایبا : نـبا  يهحفـص 160 ، ج 2  یبوــقعی : يهـبطخ 122 ؛ هغالبلاجـهن : يهحفـص 362 ؛ ج 2 ، بهذــلا : جورم  [ 51 !. ] تسا
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دلج 2، یبوقعی : خیرات  [ 53 . ] يهحفص 366 ج 2 ، بهذلا : جورم  يهحفص 172 ؛ ج 1 ، ءادفلایبا ، ج 2 ؛ یبوقعی : [ 52 . ] يهحفص 180
هک یماگنه  [ 56 . ] يهحفص 152 دلج 2 ، یبوقعی : [ 55 . ] يهحفص 152 دلج 2 ، یبوقعی : [ 54 . ] ج 1 ص 171 ءادفلاوبا : يهحفص 154 ؛

هنیدم يوس  هب  هدرک  هیهت  زهجم  رگشل  رازه  هدزاود  هیواعم  درک . دادمتسا  هیواعم  زا  همان  يهلیسو  هب  دوب ، نایشروش  يهرصاحم  رد  نامثع 
وت تفگ : نامثع  داد . شرازگ  ار  رکشل  یگدامآ  هدمآ  نامثع  دزن  شدوخ  دنیامن و  فقوت  ماش  دودح  رد  داد  روتسد  یلو  دومن ، تکرح 

يهحفص 152؛ ج 2 ، یبوقعی : ! ) ینک مایق  هدرک  هناهب  ارم  یهاوخنوخ  سپـس  موش ، هتـشک  نم  ات  يدرک  فقوتم  اجنآ  رد  ار  رکـشل  ادـمع 
قلطناو  ) يهیآ لوزن  نأش  هب  [ 58 . ] يهحفص 415 ج 2 ، بهذلا : جورم  [ 57 (. ] يهحفص 402 يربط : يهحفص 25 ؛ ج 3 ، بهذلا : جورم 
نکرت تدـک  دـقل  كانتبث  نأ  الول  و   ) يهیآ و  يهیآ 5 ) يهروس ص  ( ) داری ءیـشل  اذـه  نا  مکتهلآ  یلع  اوربصا  اوشما و  نأ  مهنم  ـألملا 

. دوش هعجارم  یتیاور  ریسافت  رد  يهیآ 9 ) ملق : يهروس  ( ) نونهدیف نهدـت  ول  اودو   ) يهیآ و  يهیآ 73 ) ءارسا : يهروس  ( ) الیلق ائیش  مهیلا 
دلج 1، دـیدحلایبا : نبا  يهحفص 431 ؛ دلج 2 ، بهذـلا : جورم  [ 60 . ] ثیدـح عماوج  تاقرفتم  و  يدـمآ ، رردـلا  ررغلا و  باـتک  [ 59]
رد [ 63 . ] هغالبلاجـهن هب  دوش  عوـجر  [ 62 . ] يهحفص 6 دـلج 1 ، دـیدحلایبا : نبا  وحن ؛ رد  یطویـس  ریاظن  هابـشا و  [ 61 . ] يهحفص 181

فرط ره  زا  مدرم  تسا ؟ دحاو  ادـخ  ییوگیم  وت  نینمؤملاریما ، ای  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  یلع  تمدـخ  یبرع  لمج ، گنج  يهحوبحب 
یملع ثحب  هب  هک  ینکیمن  هدـهاشم  ار  مالـسلاهیلع  یلع  رطاـخ  شیوشت  بلق و  یگدـنکارپ  رگم  برع ، يا  دـنتفگ : هدرک  هلمح  يو  هب 
نشور زج  مه ، موق  نیا  اب  گنج  رد  نم  اریز  دیراذگب ، دوخ  لاح  هب  ار  درم  نیا  دومرف : دوخ  باحـصا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  يزادرپیم !؟

نبا [ 64 (. ] يهحفص 65 ج 2  راحب :  ) تخادرپ برع  لاؤس  خساپ  هب  الیـصفت  سپـس  مرادن . يروظنم  نید  دصاقم  تسرد و  دیاقع  ندـش 
لاس 1348 ش. مود  پاچ  مق ، یمالسا  غیلبتلاراد  تاراشتنا  زا  ییابطابط ، همالع  مالسا : رد  هعیش  [ 65 . ] 6 يهحفص 9 -  ج 1 ، دیدحلایبا :

ةرکذـت زا  لقن  هب  يهحفص 129 ، مالسا : رد  هعیـش  [ 67 . ] هحفـص 27 صاوخلا : ةرکذـت  زا  لقن  هب  يهحفص 129 ، مالسا : رد  هعیـش  [ 66]
بقاـنم يهحفـص 221 و  دـلج 3  مالــسلامهیلع : بلاـطیبا  لآ  بقاـنم  [ 68 . ] هحفـص 71 یمزراوـخ : بقاـنم  يهحفـص 27 ؛ صاوـخلا :

درد دمر : [ 70 . ] یسمش ص 317 لاس 1351  تاراشتنا  نوناک  تاراشتنا  زا  یمق ، ثدـحم  مایألا : عیاـقو  [ 69 . ] يهحفص 92 یمزراوخ :
، نخس يهیامرس  زا : لقن  [ 74 . ] ص 321 یمق ، ثدحم  مایألا : عیاقو  [ 73 . ] لپ هرطنق : [ 72 . ] یتسس فعض و  نودب  یناوتیب : [ 71 . ] مشچ

ثیدح زا  تمسق  نیا  [ 76 . ] يهحفص 20 ۀیسابعلا : صئاصخ  [ 75 . ] يهحفص 290 دادرم 1339 ، فاقوا ، لک  يهرادا  يهرامش 7  يهیرشن 
انءانبأ و عدـن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دـعب  نم  هیف  کجاح  نمف  : » دـیامرفیم لاـعتم  يادـخ  هک  دراد  هفیرـش  يهیآ  نیا  هب  هراـشا 

عیبانی [ 77 (. ] يهیآ 61 نارمعلآ : يهروس  « ) نیبذاکلا یلع  هللا  تنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنأ  انـسفنأ و  مکءاسن و  اـنءاسن و  مکءاـنبأ و 
يهحفص ةدوملا : عیبانی  [ 80 . ] 55 يهحفص 83 -  ةدوملا : عیبانی  [ 79 . ] 55 يهحفص 83 -  ةدوملا : عیبانی  [ 78 . ] 55 يهحفص 83 -  ةدوملا :

عیبانی [ 84 . ] يهحفص 109 ج 39 ، راحب : [ 83 . ] يهحفص 222 یمزراوخ : بقانم  [ 82 . ] يهحفص 222 یمزراوخ : بقانم  [ 81 . ] 55  - 83
يهحفص ةدوملا : عیبانی  [ 87 . ] يهحفص 107 قودص : یلاما  [ 86 . ] 76 يهحفص 133 -  ةدوملا : عیبانی  [ 85 . ] 76 يهحفص 133 -  ةدوملا :

[91 . ] 75 يهحفص 76 -  ةدوملا : عیبانی  [ 90 . ] 75 يهحفص 76 -  ةدوملا : عیبانی  [ 89 . ] 75 يهحفص 76 -  ةدوملا : عیبانی  [ 88 . ] 75  - 76
[95 . ] يهحفص 265 ج 100  راحب : [ 94 . ] يهحفص 45 ج 28  راحب : [ 93 . ] يهحفص 45 ج 28  راحب : [ 92 . ] يهحفص 48 هعیـش : خیرات 

ياقآ باتک  زا  هدش  سابتقا  تمسق  نایاپ   ) يهحفص 159 نازحألاتیب : [ 96 . ] يهحفص 21 ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رارـسا 
ۀنیفس يهحفـص 539 و  مارملا : ۀـیاغ  باتک  زا  لقن  هب  يزاجح ، اضرلادـبع  دیـس  يهحفـص 524 ، دیاقع : لوصا  [ 97 (. ] عفرا مظاک  دـیس 

[99 (. ] ق لاـس 1415  ج 1  یفوتم 26   ) ردـص اـضر  دیـس  هللاۀـیآ  مالـسلاهیلع ، یلع  هار  زا : ساـبتقا  [ 98 . ] يهحفـص 289 ج 1  راـحبلا :
: زا لقن  هب  لاس 1370 ش ، مود  پاچ  یچباتک ، تاراشتنا  يهحفص 44 ، هدازدامع ، مالسلاهیلع : سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  یناگدنز 

ۀـضور خسان -  بلاطیبا -  لآ  باسنأ  یف  بلاطلا  ةدمع  ریثانبا -  لماک  خیراوتلا -  بختنم  دولخلا -  بانج  يدوعـسم -  بهذلا  جورم 
: ۀباصالا [ 101 . ] يهحفص 128 ج 2  لاقملا : حـیقنت  [ 100 . ] باسنا بتک  ریاـس  يربط و  خـیرات  خـیراوتلا -  بل  ریـسلا -  بیبح  افـصلا - 
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[103 . ] يهحفـص 128 ج 2  لاـقملا : حـیقنت  [ 102 . ] ح 15 يهحفـص 50  یناغا : يهحفـص 92 ؛ هبیتقنبا : فراـعم  ج 1 ؛ يهحفص 375 
: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  [ 104 (. ] یبرقلا یف  ةدوملا  ـالا  ارجأ  هیلع  مکلأـسأ  ـال  لـق  : ) يهیآ 23 يروش ، يهروـس 
هحفص 595 دلج 10  قحلا : قاقحا  يهحفص 166 و  هدوملا : عیبانی  يهحفص 85 و  قودص : یلاما  « ) هللا لوسر  اتناحیر  نیسحلا  نسحلا و  »

یناگدنز [ 106 . ] يهحفص 21 مالسلاهیلع : سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  [ 105 (. ] يهحفص 180 دیفم  داشرا  يهحفص 626 و  یلا 
( یسیاو  ) ناشمان يهحفص 317  دلج 2  سیمخلا : خیرات  رد  بلاطلا و  ةدمع  [ 107 . ] يهحفص 21 مالسلاهیلع : سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 
رد یلو  تسا ، هدمآ  هطقن  نودب  يار  اب  مارح »  » يهحفص 92 هبیتقنبا : فراعم  يهحفص 37 و  دلج 1  هباصا : رد  [ 108 . ] تسا هدش  هتفگ 
دای یلیل »  » مان هب  وا  زا  بلاـطلا  ةدـمع  رد  [ 109 . ] تسا هدش  تبث  ءاز  اب  مازح )  ) نیغ ءادـفلایبا و  خـیرات  ریثانبا و  خـیرات  يربط ، خـیرات 

يهحفص مرقم ، موحرم  سابعلا  يهمجرت  البرک : رادرـس  [ 111 . ] تسا هدمآ  هدلاخ )  ) هحفص 50 دـلج 15  یناغا : رد  [ 110 . ] تسا هدرک 
دلج مجعلا : ۀیمال  رب  يدفص  حرش  يهیشاح  رد  نودیزنبا  يهلاسر  [ 112 . ] لاس 1411 ق لوا  پاچ  ریدغلا ، يهسسؤم  تاراشتنا  زا  ، 154

يهحفص 89؛ دلج 2  یلائللا : طمس  [ 114 . ] يهحفص 317 دـلج 1  برألا : غولب  يهحفص 50 ؛ دلج 15  یناغا : [ 113 . ] يهحفص 130  1
: ءادفلاوبا خیرات  يهحفص 158 ؛ دلج 3  ریثانبا : خیرات  يهحفص 89 ؛ دلج 6  يربط : خـیرات  [ 115 . ] يهحفص 23 دـلج 2  لاثمألا : عمجم 
دلج 1 ءادفلاوبا : خیرات  يهحفص 158 ؛ دلج 3  ریثانبا : خیرات  يهحفص 89  دلج 6  بوشآرهشنبا : بقانم  [ 116 . ] يهحفص 181 دلج 1 
يهحفص 145؛ ۀمهملا : لوصفلا  يهحفص 32 ؛ ۀمغلا : فشک  [ 118 . ] يهحفص 93 دلج 2  بوشآرهشنبا : بقانم  [ 117 . ] يهحفص 181
[120 . ] يهحفص 76 دلج 2  بوشآرهشنبا : بقانم  [ 119 . ] يهحفـص 63 لوؤسلا : بلاطم  يهحفص 76 ؛ دلج 2  بوشآرهـشنبا : بقانم 

يهمجرت [ 122 . ] يهحفص 134 ج 6  یمق ، ثدحم  موحرم  راحبلا : ۀنیفس  [ 121 . ] يهحفص 133 ج 6  یمق ، ثدحم  موحرم  راحبلا : ۀنیفس 
: ملسم حیحص  [ 125 . ] يزیربت زئاف  زا  [ 124 . ] يهحفـص 81 و 82 نییبلاطلا : لتاقم  يهمجرت  [ 123 . ] يهحفص 81 و 82 نییبلاطلا : لتاقم 
رد هعیش  [ 126 . ] ظافلا رد  توافت  رـصتخم  اب  يهحفـص 35  ةدوملا : عیبانی  دـلج 9 ص 309 و  قحلا : قاقحا  زین  و  يهحفص 122 . دلج 7 

: ۀمهملا لوصفلا  [ 128 . ] 309 يهحفص 379 -  ج 9  قحلا : قاـقحا  311 ؛ يهحفـص 318 -  ةدوملا : عیبانی  [ 127 . ] يهحفص 116 مالسا :
بقاـنم [ 130 . ] و 217 يهحفـــص 211  مارملا : ۀـــیاغ  ك ، ر . [ 129 . ] يهحفـص 27 مالــسلاهیلع : اـضرلا  راـبخا  نوـیع  يهـحفص 25 ؛

لئالد يهحفص 28 ؛ دلج 4  بوشآرهشنبا : بقانم  [ 131 . ] يهحفص 67 و 121 یبقعلا : رئاخذ  يهحفص 21 و 25 ؛  4 دلج بوشآرهشنبا :
: صاوخلا ةرکذت  يهحفص 133 ؛ ۀمهملا : لوصفلا  يهحفص 60 ؛ يرجه ، لاس 1369  فجن ، پاچ  يربط . ریرج  نب  دمحم  فیلأت  ۀمامالا :

داشرا [ 132 . ] يهحفص 461 ج 1  یفاک : لوصا  يهحفص 204 ؛ دلج 2  يرجه ، لاس 1314  فجن ، پاچ  یبوقعی : خیرات  يهحفص 193 ؛
يهحفص 172؛ دیفم : داشرا  [ 133 . ] يهحفص 144 ۀمهملا : لوصفلا  يهحفص 33 ، دلج 4  بوشآرهشنبا : بقانم  يهحفص 172 ؛ دیفم :
: ۀمهملا لوصفلا  يهحفص 163 ؛ دلج 1  هبیتق ، نب  ملسم  نب  هللادبع  فیلأت  ۀسایسلا : ۀمامالا و  يهحفص 33 ؛ دلج 4  بوشآرهشنبا : بقانم 

ۀمامالا يهحفص 35 ؛ دلج 4  بوشآرهشنبا : بقانم  يهحفص 173 ؛ دیفم : داشرا  [ 134 . ] يهحفص 197 صاوخلا : ةرکذت  يهحفص 145 ؛
: ۀـمهملا لوصفلا  يهحفـص 42 ؛ دـلج 4  بوشآرهـشنبا : بقانم  يهحفـص 174 ، دیفمداشرا : [ 135 . ] يهحفـص 164 دلج 1  ۀسایـسلا : و 
[137 . ] يهحفص 129 و 134 دلج 5  ةادـهلا ؛ تابثا  يهحفـص 181 ؛ دیفم : داشرا  [ 136 . ] يهحفـص 211 صاوخلا : ةرکذت  هحفص 146 ؛
لاس 1320، نارهت ، پاچ  يدوعـسم ، فیلأت  ۀیـصولا : تاـبثا  168 ؛ يهحفص 212 -  دلج 5  ةادـهلا : تابثا  يهحفـص 179 ؛ دیفم : داشرا 
[139 . ] يهحفص 163 ۀمهملا : لوصفلا  226 ؛ يهحفص 228 -  دلج 2  یبوقعی : خیرات  يهحفص 182 ؛ دیفم : داشرا  [ 138 . ] يهحفص 125
ۀمامالا و يهحفص 182 ؛ دیفم : داشرا  يهحفص 88 ؛ دلج 4  بوشآرهشنبا : بقانم  [ 140 . ] يهحفص 88 دلج 4  بوشآرهشنبا : بقانم 
يهحفـص 235. صاوخلا  ةرکذت  يهحفـص 163 ؛ ۀمهملا : لوصفلا  يهحفص 229 ؛ ج 2  یبوقعی : خـیرات  يهحفص 203 ؛ ج 1  ۀسایـسلا :

لوصفلا يهحفـص 201 ؛ دـیفم : داشرا  [ 143 . ] يهحفـص 89 ج 4  بوشآرهـشنبا : بقاـنم  [ 142 . ] يهحفـص 201 دـیفم : داشرا  [ 141]
يهحفـص 73. مود ، پاچ  نییبلاطلا : لـتاقم  يهحفـص 170 ؛ ۀمهملا : لوصفلا  يهحفـص 204 ؛ دیفم : داشرا  [ 144 . ] هحفص 168 ۀمهملا :
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ج 4 بوشآرهشنبا : بقانم  [ 146 . ] يهحفص 73 نییبلاطلا : لتاقم  يهحفص 171 ؛ ۀمهملا : لوصفلا  يهحفـص 205 ؛ دیفم : داشرا  [ 145]
دلج 4 بوشآرهـشنبا : بقانم  [ 148 . ] يهحفـص 214 دیفم : داشرا  يهحفص 99 ؛ دلج 4  بوشآرهـشنبا : بقانم  [ 147 . ] يهحفص 98

تمسق نیا  [ 150 . ] تاحفص 200 و 202 و 203 دلج 10  یناپمک ، پاچ  راونألاراحب : [ 149 . ] يهحفص 214 دیفم : داشرا  يهحفص 99 ؛
لاس مود  پاچ  یمالسا ، غیلبتلاراد  تاراشتنا  زا  نازیملا ، فیرش  ریسفت  بحاص  هرس » سدق   » ییابطابط يهمالع  مالسا : رد  هعیش  باتک  زا 
رثا ، 55 تاحفـص 57 -  مالـسلاهیلع : نیـسح  ماما  بالقنا  يهناوتـشپ  يربک  بنیز  يهباـطخ  [ 151 . ] تسا هدـش  هدافتـسا  یـسمش   1348

يربـک بنیز  ترـضح  [ 152 . ] و 22 يهحفـص 32  بهذـملا : زارط  زا  لـقن  هـب  يدعـس ، تاراـشتنا  زا  یمیقم  دـمحم  مرتـحم  دنمــشناد 
«، هر  » یتالحم هللا  حیبذ  خیش  دیقف  دنمـشناد  رثا  ۀعیرـشلا : نیحایر  [ 153 . ] يدعـس تاراشتنا  زا  يهحفص 49  یمیقم ، دمحم  مالـسلااهیلع :

: ۀعیرشلا نیحایر  يهحفص 27 ؛ هیبنیز : صئاصخ  [ 155 . ] يهیآ 1 میرم : يهروس  [ 154 . ] نارهت هیمالسالا  بتکلاراد  يهحفص 63 ، دلج 3 
دلج 3 هعیرشلا : نیحایر  [ 158 «. ] هر  » اسر مساق  رتکد  زا  رعش  [ 157 . ] يهحفص 64 دلج 3  ۀعیرشلا : نیحایر  [ 156 . ] يهحفص 57 دلج 3 

موحرم ناـسحلا  يرقبع  زا  لـقن  هب  يهحفص 145 ، يدهاز ، یضاق  ياقآ  مالـسلاهیلع ، يدهم  ترـضح  ناگتفیـش  [ 159 . ] يهحفص 164
تیب لها  دقارم  فیرش  باتک  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  [ 161 . ] يهحفص 251 ج 1 ، مالسلاهیلع : يدهم  ترضح  ناگتفیش  [ 160 . ] يدنواهن

[164 . ] يهحفص 256 دلج 3  هعیرشلا : نیحایر  [ 163 . ] يهحفص 245 دلج 3  هعیرشلا : نیحایر  [ 162 . ] دوش هعجارم  يرهف  ياقآ  يهتشون 
رادرس [ 166 . ] يهحفص 152 دـلج 1  لامآلا : یهتنم  [ 165 . ] يهحفص 304 دلج 1  یبلح : يهریـس  يهحفص 152 ؛ دلج 1  لامآلایهتنم :

مشاهینب رمق  ترضح  تشذگرس  [ 168 . ] يهحفص 151 مالسلاهیلع : مشاهینب  رمق  ترضح  تشذگرـس  [ 167 . ] يهحفص 112 البرک :
مود پاچ  باتک  رشن  زکرم  تاراشتنا  زا  يهحفص 193  ج 1 ، یتالحم ، هللاحیبذ  خیش  ءاجیهلا : ناسرف  [ 169 . ] يهحفص 152 مالسلاهیلع :

يهحفص 169، دـلج 2  یتالحم  هللا  حـیبذ  خیـش  كانبات : نارتخا  [ 171 . ] يهحفص 169 دـلج 2  كانبات : نارتخا  [ 170 . ] ق لاس 1390 
[173 . ] قودص خیش  نیدلالامک  یلاما و  یـشاجن و  تسرهف  یـسوط ، خیـش  لاجر  ك ، ر . [ 172 . ] نارهت هیمالسا  یـشورفباتک  تاراشتنا 

يرکـسع ترـضح  ناـمز  رد  هیلع ، هللا  مالـس  ماـما  رداـم  هک  تسا  هدـمآ  قودـص  نیدـلالامک  رد  اـما  يهحفـص 145 . یـشاجن : تسرهف 
دلج اب  هارمه  هک   ) يرون ثدحم  يوأملاۀنج : زا : لقن  يهحفص 51 ؛ مرقم ، سابعلا  يهمجرت  البرک : رادرس  [ 174 . ] تشذگرد مالسلاهیلع 

: یحیرط بختنم  [ 177 . ] يهحفص 118 ۀیـسابعلا : صئاصخ  [ 176 . ] يهیآ 29 حـتفلا : يهروس  [ 175 (. ] تسا هدـش  پاچ  راونألاراحب   53
: البرک رادرس  [ 179 . ] مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  یناگدنز  [ 178 . ] يهحفص 312 یفوتم 1085 )  ) یحیرطلا نیدلارخف  خـیش 

ساـبعلا لـضفلاوبا  ترــضح  یناگدـنز  ك ، ر . [ 181 . ] يهحفــص 437 شیرق : راــبخأ  یف  قـمنملا  زا  لــقن  هـب  [ 180 . ] يهـحفص 164
: رطاف يهروس  [ 184 . ] يهحفص 185 دلج 1 ، ءاجیهلا : ناسرف  [ 183 . ] يهحفص 120 ۀیسابعلا : صیاصخ  [ 182 . ] يهحفص 29 مالسلاهیلع :
: هیسابعلا صیاصخ  [ 187 . ] تسا هدوب  دـیزی  تماقا  لـحم  ناـکم و  ماـن  نوریج : یبر  [ 186 . ] يهیآ 45 ناـقرف : يهروس  [ 185 . ] يهیآ 1

دنچ نیا  [ 190 . ] يهحفص 131 هیسابعلا : صئاصخ  [ 189 . ] يدیهش نیسحلادبع  تشاددای  زا  عیشت : فراعملاةرئاد  [ 188 . ] يهحفص 124
. تسا هدـش  هدافتـسا  گنرآ  یفطـصم  دیـس  ياقآ  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  يهتخوسلد  رعاش  تشادداـی  زا  ریخا  طـخ 

رظن هب  حجرا  تسا  ءاول »  » یبرع رد  هک  رالاسهپـس  اذل  تسا ، یـسراف  رد  پیترـس »  » لداعم هزورما  هک  تسا  هدـمآ  دـیمع »  » نتم رد  [ 191]
. یـشرق فیرـش  رقاب  خیـش  همالع  فیلأت  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابعلا  فیرـش  باتک  مرتحم  مجرتم  یمالـسا ، نسح  دیـس  زا : لقن  دیـسر .

یناگدنز [ 194 . ] يهحفص 190 دـلج 1 ، ءاجیهلا : ناسرف  [ 193 . ] يهحفص 26 مالـسلاهیلع : سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  یناگدنز  [ 192]
ناسرف [ 197 . ] يهحفـص 191 دـلج 1 ، ءاـجیهلا : ناـسرف  [ 196 . ] كردـم ناـمه  [ 195 . ] يهحفـص 25 مالـسلاهیلع : لضفلاوبا  ترـضح 

دیس هللاۀیآ  موحرم  ، 414 يهحفص 417 -  قرش : تحایس  [ 199 . ] يهحفص 317 البرک : رادرس  [ 198 . ] يهحفص 192 دلج 1 ، ءاجیهلا :
يورغ نیـسح  دمحم  خیـش  هللاۀـیآ  زا  [ 200 ،. ] ش  1322  / ق لاـس 1363  یفوـتم  یناـچوق  یفجن  اـقآ  هب  فورعم  یفجن  نـسح  دـمحم 

يهدیصق نیا  [ 203 . ] يهحفص 165 یبارـس ، راتفگ  داتفه  زا : لقن  [ 202 . ] هحفص 68 قودص : خیـش  لاصخ  [ 201 (. ] یناپمک  ) یناهفصا
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: تشذـگ هچ  البرک  رد  [ 204 . ] دشابیم نانمـس ، میقم  یناردـنزام ، يریاح  حـلاص  دـمحم  خیـش  ياقآ  هللاتیآ  موحرم  داقو  عبط  رثا  ارغ ،
، مالـسلاهیلع مشاهینب  رمق  دـلج 15  ناشخرد : ناگراتـس  [ 205 «. ] هرـس سدـق   » ياهرمک رقاـب  دـمحم  هللاتیآ  موـمهملا ، سفن  يهمجرت 

رورس نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  نارایمه  [ 207 . ] يهحفص 193 دلج 1 ، ءاجیهلا : ناسرف  [ 206 . ] هیمالسا پاچ  مجنپ ، پاچ  يهحفص 54 
هیلع يوضر ، سدق  ناتسآ  يارعـشلاکلم  اسر ، موحرم  [ 208 . ] حایـس دمحا  مرتحم  فلؤم  زا  ، 24 يهحفص 30 -  مالسلاهیلع : ناگدازآ 

ریـصن هجاوخ  هب  فورعم  یـسوط -  يدورهج  نسح  نب  دمحم  نب  دمحم  نیدلاریـصن  هجاوخ  سودق ، ملاع  [ 209 . ] ءانثلا ۀـیحتلا و  فالآ 
لاس رد  یلوق  هب  انب  مق ،) تافاضم  زا   ) دورهج يهدلب  زا  شلصا  هجاوخ ، شترهش  یسوط ، نیدلاریصن  شبقل  رفعجوبا ، شاهینک  یسوط - 

لاس 673 رد  یـضعب  لوق  هب  زین  هجاوخ  تافو  تسا . هدیدرگ  دلوتم  سوط  رد  ق  لاس 597 ه . یلوالايدامج  رد 11  روهشم  رب  انب  595 و 
بجوم هب  تسا . هتـشذگرد  دادغب  رد  ریدـغ 672 ق  دـیع  زور  رثکا ، روهـشم و  لوق  قفاوم  نکل  تسا ، هداد  خر  يرگید 675  معز  هـب  و 

دندرپس و كاخ  هب  مالسلامهیلع  مامه  ماما  ود  نآ  ياپ  نییاپ  رد  دندرک و  لقن  مالـسلامهیلع  نیمظاک  دهـشم  هب  ار  يو  يهزانج  تیـصو ،
یلعدمحم ازریم  بدألاۀناحیر : ك ، ر . ( ) دیصولاب هیعارذ  طساب  مهبلک  و  : ) دنتـشون ار  فهک  يهروس  زا  هفیرـش  يهیآ  نیا  شربق  حول  رب 

پاچ يهحفص 196 ، دلج 2 ، خیراوتلا : خسان  [ 210 (. ] مود پاچ  مایخ ، یشورفباتک  تاراشتنا  زا  ص 171 و 181 ، ج 2 ، يزیربت ، سردم 
یف ءاکبلا  ظعاوملا و  سلاجم  [ 212 . ] تسا یشاداپ  ینازوس  هدیتفت و  رگج  ره  ندرک ) باریـس   ) يارب [ 211 . ] یسمش لاس 1351  تسفا 

ناتسمز موس ، پاچ  متشه ، سلجم  يرمق ، يرجه  لاس 1303  رفص  یفوتم 28  هدق »  » يرتشوش رفعج  خیـش  یمظعلا  هللاۀیآ  ءاروشاع : مایأ 
ار مچرپ  نیتسخن  خیراوت ، زا  یخرب  [ 214 . ] دناهدرک تمیق  مهرد   200 هب 000 /  ار  قریب  نیا  یتمیق  يایشا  تارهاوج و  [ 213 . ] 1371 ش

تسد زا  ار  طول  درک و  هبلغ  مور  رب  هک  دننادیم  قریب  نیتسخن  ار  مالـسلاهیلع  لیلخ  میهاربا  تیار  زین  یـضعب  هدرمـش و  ینایواک  شفرد 
باتک زا : هدش  هدافتسا  [ 215 (. ] يهحفص 168 دلج 1 ، ریثانبا ، زا : لقن  هب  فراعم ، يرفظم  نسح  خیش  البرک : رادمچرپ   ) داد تاجن  اهنآ 

ص 234، ج 2  ناتسود : ناتـساد  [ 216 . ] یناسارخ ییاطع  ياـقآ  راوگرزب  دنمـشناد  رثا  يهحفص 46 ، مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  تیـصخش 
يهحفـص 279. راحب ، رـشاع  يهمجرت  راربـألانحم : [ 217 . ] ینانبل یناـموح  یلعدـمحم  نیدـمت : نید و  باـتک  زا  لـقن  هب  ناتساد 164 ،
و 35. ص 34  نامه ، مالـسلاهیلع : نیـسحلا  راصنأ  یف  نیعلا  راـصبا  [ 219 . ] ص 35 مالـسلاهیلع : نیـسحلا  راصنأ  یف  نیعلا  راـصبا  [ 218]
[222 . ] ص 35 نامه ، مالـسلاهیلع : نیـسحلا  راصنأ  یف  نیعلا  راصبا  [ 221 . ] دادرخ 1332 پاچ  یمرـش ، دمحم  البرک ، رادـمچرپ  [ 220]
[226 . ] نمشد هب  ندرک  هلمح  رک : [ 225 . ] البرک فط : [ 224 . ] يهحفص 254 دلج 6  يربط : خیرات  [ 223 . ] يهحفص 322 البرک : رادرس 

ياهراتس مان  ناویک : [ 230 . ] تسد دی : [ 229 . ] هنوگ دخ : [ 228 . ] نآرق ياههروس  زا  یکی  ماـن  یحـضلاو : [ 227 . ] هوکـش تکوش و  رف :
، ءارعشلا سمش  زا  [ 233 . ] يهحفص 196 دلج 1 ، ءاجیهلا : ناسرف  [ 232 . ] یتریصب پاچ  يهحفص 230 ، دیفم : خیش  داشرا  [ 231 . ] تسا
يهحفص 104. مالسلاهیلع : لضفلاوبا  ترضح  تیصخش  [ 235 . ] يهحفص 243 و 244 و 245 ءادهشلا : ةرکذت  [ 234 . ] یناهفصا شورس 

یف نامزلا  ةآرم  [ 237 . ] يهحفص 38 ردص ، نسح  دیس  مالسلاهیلع : سابعلا  لضفلایبا  ترضح  مالسا  گرزب  رادنامرف  تیـصخش  [ 236]
دلج فارشألا : باسنا  زا  لقن  هب  يهحفص 168 ، مالسلاهیلع : سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  یناگدنز  [ 238 . ] يهحفص 89 نایعألا : خیراوت 
خیش نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  زا  ناشخرد ، ناگراتـس  دلج 15  يهحفـص 153  مشاـهینب : رمق  [ 239 . ] بقاـنم یف  يوسلا  طارـصلاو   2

[241 . ] يهحفص 454 دلج 1 ، نیطبسلا : یلاعم  زا  لقن  هب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  يهمانگوس  [ 240 . ] یفجن داوجدمحم 
: فنخمیبا نیـسحلا  لـتقم  يهمجرت  يهحفـص 41 و  دـلج 45 ، راـحب : زا  لـقن  هب  ملـس ، هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  يهماـنگوس 
[244 . ] يهحفـص 276 راونألاراحب : لتقم  يهمجرت  راربـألا ، نحم  [ 243 . ] يهحفص 205 دـلج 1 ، ءاجیهلا : ناسرف  [ 242 . ] يهحفص 97
، تحلصم هب  انب  قوف ، رعش  رخآ  عارـصم  رد  دوب . رامیب  ادیدش  یهلا ، تحلـصم  هب  اروشاع ، رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دوصقم ،
: نامه [ 247 . ] يهحفص 283 راربألا : نحم  [ 246 . ] يهحفص 275 یناشاک ، هللابیبح  الم  ءادهشلا : ةرکذت  [ 245 . ] میاهداد يرییغت  كدنا 
زا [ 249 . ] تسا یناپمک )  ) یناهفصا نیسحدمحم  خیـش  جاح  هللاۀیآ  موحرم  راوگرزب  هیقف  میکح و  صلخت  رقتفم ، [ 248 . ] يهحفص 274
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ةرکذت [ 251 . ] یناـشاک زاـبخ  هللابیبـح  زا  رعـش  [ 250 (. ] ناسح  ) ناـیچیاچ بیبح  مالـسلامهیلع  تیبلـها  يهتخاـبلد  یمیمـص و  رعاـش 
: نیطبـسلا یلاعم  زا  لقن  هب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  يهمانگوس  [ 252 . ] يهحفص 443 یناشاک ، هللابیبح  الم  ءادهـشلا :
ص 326. مرقم ، مالـسلاهیلع : نیـسحلا  لتقم  [ 254 . ] مالـسلامهیلع تیبلها  رعاش  یعاجـش ، یلع  دیـس  زا  [ 253 . ] يهحفص 452 دلج 1 ،
[256 . ] روپيدـهم ربکایلع  خیـش  ياقآ  مالـسالاۀجح  ملق  هب  ینیوزق ، مظاکدـمحم  دیـس  جاح  همـالع  موحرم ، نآ  دـنزرف  زا  لـقن  [ 255]
: ۀیسابعلا صیاصخ  [ 257 . ] يهحفـص 261 خیراوتلا : بختنم  يهحفـص 159 ؛ صاوخلا : ةرکذـت  زا : لقن  هب  يهحفـص 446 ، راخز : ماقمق 
[260 . ] قباس ردـصم  [ 259 . ] و 242 يهحفص 92  دـلج 4 ، ریثا : نبا  لماک  يهحفص 62 ؛ دلج 6 ، يربط : خـیرات  [ 258 . ] يهحفص 235

مایق تیهام  [ 261 . ] يهحفص 375 دلج 45 ، راونألاراحب : يهحفص 242 ؛ دلج 4 ، لماک : رصم ؛ پاچ  يهحفص 63 ، دلج 6 ، يربط : خیرات 
يهحفص 241. یهتنملا : ۀمتت  [ 262 . ] ج 4 ص 242 ریثا ، نبا  لماک  زا  لـقن  هب  ، 478 یناکدرا ص 480 -  يوضر  لضافوبا  دیـس  راتخم :
يهیآ 9. رشح : يهروس  [ 264 . ] مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  تشذگرس  ج 15 ، یفجن ، داوجدمحم  مالسالاۀجح  ناشخرد : ناگراتس  [ 263]

تیبلها ناتسآ  رد  زا : لقن  هب  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  نیـسح  ناشخرد  يهرهچ  [ 266 . ] يهحفص 513 یقارع : موحرم  مالـسلاراد  [ 265]
نایعا باـتک  بحاـص  یفوتم 1371 ق )  ) یلماع لبج  نیمانسحم  دیـس  يهتـشون  مالـسلاامهیلع ، نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  مالـسلامهیلع 

، دریگیم تروص  یطوسبم  یخیرات  یملع -  قیقحت  هعیش ، یخیرات  بادآ  ننـس و  زا  کی  ره  باب  رد  هک  ینامز  زین ، اعون  [ 267 . ] ۀعیشلا
: ینیوزق سدقلا  ضایر  [ 268 (. ] یلاخلخ ینابر   ) تسا هریـس  ثیدـح و  خـیرات و  رد  يراوتـسا  نیتم و  ياههیاپ  ياراد  هک  دوشیم  مولعم 

يهمدقم [ 271 . ] يهحفـص 12 ۀیـسابعلا  صیاـصخلا  يهمدـقم  [ 270 . ] يهحفـص 322 ـالبرک : رادرــس  [ 269 . ] يهحفــص 81 دـلج 2 ،
دلج 45، دیدج : عبط  راحب ، زا  لقن  هب  مالسلاهیلع ، نیسح  رهش  [ 273 . ] يهیآ 32 هبوت : يهروس  [ 272 . ] يهحفص 14 هیسابعلا : صیاصخلا 

شیوخ دوس »  » یپ زا  ناـسک  ناـیز  رعاـش : لوق  هب  تسا ! هدوب  ـالم  فاـحل »  » رـس رب  اوـعد  فورعم : لوـق  هب  يرآ ، [ 274 . ] يهحفص 404
ییاـکیرمآ یناـپمک  يهدیـشک  کـلف  هـب  رـس  تاسیـسأت  دوعـس ، لآ  تموـکح  ورملق  رد  زین  هزورما  شیپ ! دـنرآ  ردـنا  نـید »  » دـنیوجب و

: عبانم [ 275 ...!. ] زا متریح  یمع !؟ نیا  زاب و ، شوگ  زاب و  مشچ  تسا ! تعدـب  عیقب ، يهکربتم  عاـقب  ریمعت  اـما  تسین ، تعدـب  وکمارآ ،» »
ءالبرک خیرات  268 ؛  - 270 راددیلک ، داوجلادبع  رتکد  ءالبرک : خیرات  262 ؛ 317 و 5 /   / 3 يوارغلا ، سابع  نیلالتحا : نیب  قارعلا  خیرات 

سلاجم یطخ ؛)  ) اهیـضام اهرـضاح و  یف  ءالبرک  271 ؛  / 12 ۀیعیشلا : ۀیمالـسالا  فراعملا  ةرئاد  180 ؛  - 196 هدازدامع ، نیـسح  یلعم :
نیمه ینعم  هـب  مود  بآ  و  وربآ ، ینعم  هـب  لوا  بآ  [ 276 . ] 45 يوامس ، دمحم  خیـش  فطلا : ضرأب  فطللا  یلاجم  318 ؛  / 2 نینمؤملا :

خیش مالـسلاهیلع : نیـسحلا  تفرعم  باتک  زا  [ 278 . ] يهحفـص 439 يرون ، یجاح  مالـسلاراد : [ 277 . ] دـنماشآیم هک  تسا  یناور  عیاـم 
يهحفص طایخ ، رفعج  داتسا  يهمجرت  یـسیلگنا ، کیرگنول  رتسم  نآرقلا : خیرات  نم  نورق  ۀعبرأ  [ 279 (. ] هر  ) يدورهاش یلالج  نیسح 

مالسلاهیلع نیسح  رهـش  [ 282 . ] يهلسلس 1283 نیـسحلا : ۀنیدم  [ 281 . ] يهحفـص 310 ناخبلاطوبا ، ازریم  یبلاط : ریـسم  [ 280 . ] 233
. میاهتفرگرب ياهشمق  یهلا  داتـسا  موـحرم  يهمجرت  ناـنجلا  حـیتافم  زا  ار  اـههمانترایز  يهمجرت  [ 283 . ] 353  - 367 سردم : رقابدـمحم 
زا ص 46  نانجلا : حـیتافم  [ 286 . ] يهحفص 115 دـلج 2 ، یتالحم  موحرم  كانبات : نارتخا  [ 285 . ] ص 19 ج 5  بدألا : ۀـناحیر  [ 284]

مایألا عیاـقو  [ 288 . ] يهحفـص 92 يراصنا : خیـش  تیـصخش  یناگدـنز  [ 287 . ] یملع یلعدـمحم  يهناـخپاچ  یـشورفباتک و  تاراـشتنا 
يهحفص 450، یقارع : مالسلاراد  [ 289 «. ] هرس سدق   » یناجنز دمحا  دیس  جاح  هللاتیآ  مالکلا : رجی  مالکلا  مارحلا ؛ مرحم  دلج  ینابایخ :
يهحفص 264. مرقم : موحرم  سابعلا  يهمجرت  البرک ، رادرـس  [ 291 . ] يهحفص 243 هیسابعلا : صیاصخ  [ 290 . ] نارهت يهیمالسا  پاچ 
تازجعم و [ 295 . ] يهحفص 40 عیاقولا : زا  لقن  هب  قح ، مایق  [ 294 . ] يهحفص 148 قح : مایق  [ 293 . ] يهحفص 262 البرک : رادرس  [ 292]
زا [ 296 . ] يهحفـص 94 فراعم ، يرفظم  رادمچرپ ، یناگدـنز  ك : زین ر . يهحفـص 44 . یناسارخ ، يداه  ازریم  جاح  هللاتیآ  تاـمارک :

ياقآ ياهتـشاددای  زا  لقن  يهحفـص 226( ۀنجلا : حاتفم  [ 298 . ] يهحفـص 50 تاـمارک : تازجعم و  [ 297 . ] یناطحق ياقآ  ياهتـشاددای 
تافیلأت زا  يهحفص 334 ، ناهج : رتسگلدع  [ 300 . ] يهحفص 408 دلج 2 ، یمق ، یمطاف  نیسح  اقآ  جاح  رردلا : عماج  [ 299 (. ] یناطحق
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يهحفص 65. مالسلاهیلع : لضفلاوبا  ترـضح  تیـصخش  [ 301 . ] یلاعلا هلظ  ماد  يدرجورب  ینیمظاک  یلعدـمحم  دیـس  هللاتیآ  دنمـشزرا 
دناهتشاد موقرم  زین  ار  يرگید  تامارک  ینالیم  بانج  [ 303 . ] يهحفص 241 دلج 2  ياهرمک ، هللاتیآ  يهمجرت  يرون : مالسلاراد  [ 302]

هک دـندادیم  لامتحا  روبزم ، يهزیـشود  یهانگیب  هب  هجوت  اب  يدورگنل ، هللاۀـیآ  ترـضح  [ 304 . ] دناوخ دیهاوخ  هدـنیآ  تاحفـص  رد  هک 
ظعاو ار ، بلطم  نیا  [ 306 . ] یسابع ياقآ  مق ، يرادازع  ایاکت و  [ 305 . ] تسا هدوب  هدش  نتـسبآ  هتفر و  شمحر  هب  هفطن  مامح ، رد  دیاش 

زا هلیـسو  نیدب  هک  دـنداهن  ام  رایتخا  رد  مق ، يهیملع  يهزوح  زا  درفنم  يرظن  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  راوگرزب ،
زا زین  عاجش  اقآ  جاح  موحرم  و  دشابیم ، ینیوزق  اتلاصا  مساق  خیـش  [ 308 . ] رادناتسا ینعی  فرصتم ، [ 307 . ] دوشیم رکشت  ناشیا  فطل 

[310 . ] یمق يدروجال  هللاۀیآ  يهبتکم  تاطوطخم  زا  هدافتسا  [ 309 . ] تسا یعاجش  مرتحم  نادناخ  نامدودرس  نیوزق و  راوگرزب  ياملع 
هـعمج 10 بـش  رد  یحطبا  هللاتـیآ  یناـبر  ملاــع  [ 311 . ] یـسمش ناـبآ 1372  رهم و  مراـهچ ، يهرامــش  مـهد ، لاـس  هزوـح : يهـلجم 
زا لبق  بش  فصن  زا  دعب  تعاس 2  هتفگ و  عادو  ار  یناف  راد  لیمک ، ياعد  اشع و  برغم و  زاـمن  زا  دـعب  لاس 1413 ه ش  یناثلايدامج 

هتشادرب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  لحم  زا  شیپ ، اهلاس  هک  یتبرت   ) مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  صلاخ  تبرت  اب  دش و  هداد  لسغ  حبـص  ناذا 
هدرک رذن  ایوگ  [ 312 . ] تفای كربت  دمآیمرد ) نوخ  گنر  هب  اروشاع  زور  رد  هشیمه  تشاد و  دوجو  موحرم  نآ  يهداوناخ  رد  هدـش و 

ار يرگید  دنفـسوگ  دصق  رذن  هب  لمع  ماگنه  رد  یلو  دنـشکب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مان  هب  ار  صوصخم  يدنفـسوگ  هک  دـناهدوب 
یلع خیش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  فیلأت  يهحفـص 5 ، طوطخم : سـسؤم ، هللاۀـیآ  باتک  تاقیلعت  ك ، ر . [ 313 . ] دننکیم

[315 . ] یسمش لاس 1370  مجنپ  پاچ  ص 54  مالسلاهیلع : لضفلاوبا  ترضح  تیصخش  [ 314 . ] مق يهیملع  يهزوح  زا  یمرهج  یمیرک 
، مزال حیضوت  [ 316 . ] تسا هدش  دراو  ییاهنت  هب  رینپ  ندروخ  رد  هک  تسا  هدوب  یتهارک  تهج  هب  ترـضح ، زیهرپ  دیاش  دیوگ : هدنـسیون 

دیس هللاتیآ  ق  كرابملا 1416 ه . ناضمر  هام  متفه  بش  رد  مدوب  رـضاح  باتک  مود  پاچ  حیحـصت  لوغـشم  هک  یتقو  دیوگ : هدنراگن 
هـس هتفگ  نم  دوـخ  هب  ینارهت ، يدنـشف  یلعدـمحم  جاـح  موـحرم  قوـف ، ناتـساد  رد  هک : دـندومرف  ینفلت  ساـمت  یط  ینـالیم  نیدـلارون 

يهحفص دلج 1  يدهم : ترضح  ناگتفیـش  [ 317 . ] تسا هابتـشا  یلایر  دص  سانکـسا  ود  نیاربانب  و  دوب ، يدوعـس  یلایر  دص  سانکـسا 
يهحفص یناردنزام ، يدهم  خیش  جاح  نیطبـسلا : یلاعم  [ 319 . ] ص 264 البرک : رادرـس  و  ص 145 . مرقم : موحرم  ساـبعلا  [ 318 . ] 154

یلالج نیسح  خیش  جاح  نیملسملاو  مالـسالاۀجح  هیلالج : يهیعدا  زا  لقن  [ 321 . ] مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  تیصخش  [ 320 . ] 276
[324 . ] يهحفـص 290 هیـسابعلا : صیاصخ  [ 323 . ] يهحفـص 46 سابعلاةایح : [ 322 . ] يهحفـص 432 دلج 2 ، هرـس » سدـق   » يدورهاش

قحلا تیآ  [ 326 . ] يهحفـص 73 مالـسلاهیلع : سابعلا  لضفلایبأ  لاوحأ  یف  ساسألا  نیکم  [ 325 . ] ص 7 و ص 317 يراطع : لوکشک 
لاس 1282 دودـح  رد  هک  دوب  هیماما  نادنمـشناد  اهقف و  زا  یـضترم  دیـس  شردـپ  تسا . لیبدرا  رد  ریخا  نرق  ياهقف  زا  یقتدـمحم  دـیس 
رد نطوت  دـصق  يدـنچ  زا  سپ  تشگرب و  لاخلخ  شهاـگداز  هب  يو  ردـپ  هک  دوب  كدوک  زونه  دـمآ و  اـیند  هب  فجن  رد  يرمق  يرجه 

همئـالاداوج یقتدـمحم  ماـما  تداهـش  اـب  فداـصم  هک  يرمق ، يرجه  لاـس 1361  يهدـعقیذ  بـش  نـیرخآ  رد  وا  تاـفو  درک . لـیبدرا 
يهحفـص خـیرات : هاگرذـگ  رد  لیبدرا  موس  دـلج  زا  لقن   ) دـش هدرپس  كاـخ  هب  هعمج  دجـسم  ترواـجم  رد  داد و  خر  دوب ، مالـسلاهیلع 

دمحم خیـش  جاـح  ياـقآ  باـنج  راوگرزب  ملاـع  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  ترـضح  ینیوزق ، موحرم  زا  تمارک  نیا  لـقان  [ 327 (. ] 355
نیا [ 328 . ] دناهداد رارق  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رایتخا  رد  بوتکم  وحن  هب  ار  نآ  هک  دنتـسه  هتاکرب  تماد  يرئاح  یمامس 

« هرس سدق   » يزیربت يداه  دیس  هللاۀیآ  موحرم  راوگرزب  هیقف  دنزرف  يزیربت  نیسح  دیس  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح  يهلیسو  هب  ناتساد 
، عیـشت ناهج  گرزب  عجارم  زا  یکی  یئوخ  یمظعلا  هللاۀـیآ  ترـضح  [ 329 . ] تسا هدیسر  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب 

تافیلأت بحاص  و  هتـسجرب ، رایـسب  يدنمـشناد  يراصنا ، خیـش  نیرـصاعم  زا  يدـنبرد  موحرم  [ 330 . ] يرمق يرجه  لاـس 1413  یفوتم 
يهنارک رب  ناوریش  عباوت  زا  دنبرد »  » رد دشابیم ، هیرصان  تاداعس  ةداهـشلا و  رارـسا  لوصألا ، نئازخ  ماکحألا ، نئازخ  نوچ : ياهیامنارگ 

یمالـسا و فراعم  رـشن  رد  دوب ، رظن  بحاص  يوق و  رایـسب  یبرع  مولع  زا  یناوارف  ياههتـشر  رد  هک  يو  تسا . هدمآ  ایند  هب  رزخ  يایرد 
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هیرگ هب  ار  ناعمتـسم  يهمه  دزیم و  شتروص  رـس و  رب  ربنم  يور  رد  و  تشاد ، هلیمج  یعاـسم  يرادازع  مسارم  ياـیحا  رد  صوصخلاـب 
نحـص رد  تفای و  لاقتنا  تایلاع  تابتع  هب  شکاـپ  رکیپ  تشذـگرد و  نارهت  رد  ای 1286 ه  لاس 1285 و  هب  يدـنبرد  موحرم  دروآیم .

[331 (. ] يهحفص 217 دلج 2  يزیربت ، سردم  بدألاۀناحیر : ك ، ر .  ) دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نادیهـش  رالاس  رهطم 
باتک زا  ار  قوف  رعش  دشابیم ، مالسلاهیلع  تیبلها  بتکم  صالخااب  نادنمتدارا  زا  یکی  هک  مهف  شوخ  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالاۀجح 

، سابعلا ةایح  [ 332 . ] دوشیم رکشت  ناشیا  زا  هلیسو  نیدب  هک  دنتشاذگ  ام  رایتخا  رد  یناجیابرذآ ، رعاش  ینیسح ، موحرم  ناشخرد  موجن 
نب سابعلا  فیرش  باتک  يهمجرت  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  یناگدنز  زا : لقن  [ 333 . ] ص 71 یلماش ، رفعجدمحم  خـیش 

يهمجرت البرک ؛ رادرـس  [ 334 . ] مق يهیملع  يهزوـح  نیـسردم  يهعماـج  تاراـشتنا  زا  یمالـسا ، نسح  دیـس  يهمجرت  مالـسلاهیلع  یلع 
رد هک  تسا  اراوـگ  لـالز و  بآ  ینعم  هب  نیعم ، ءاـم  [ 336 . ] يهحفـص 286 جئاوحلا ، باب  [ 335 . ] يهحفـص 260 مرقم : موحرم  سابعلا 

یسراف راعشا  [ 337 . ] تسا هدش  لیوأت  ریـسفت و  مالـسلاهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  تیالو  هب  تایاور  رد  هدمآ و  مه  دـیجم  نآرق 
: زا لقن  [ 338 . ] تسا هدـش  هدورـس  اهنآ  زا  ياهنوگ  همجرت  ناونع  هب  و  روبزم ، یبرع  تایبا  زا  ماهلا  اـب  هک  تسا  روطـس  نیا  مقار  زا  قوف ،

باتک زا  لقن  تسا . هدش  عقاو  يدیـشروخ  لاـس 1328  رد  قوف  تمارک  [ 339 . ] يهحفص 75 دلج 2 ، مالـسلاهیلع : نامز  ماما  اب  تاقالم 
يدرجورب يرکش  لیعامسا  جرف  حتف و  باتک  زا  لقن  هب  یناطحق ، ياقآ  ياهتشاددای  [ 340 «. ] هر  » یلماش رفعجدمحم  خیش  سابعلا  ةایح 

، تسا یقاب  دوهی  نید  رد  مه  زونه  هک  تسا  نیا  بیجع  دراد و  تماـقا  جراـخ  رد  ـالعف  يدوهی  نید  نهک  سدـنهم  [ 341 . ] دهشم پاچ 
مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  نامداماد ، ردارب  زا  روظنم  [ 342 . ] درادیم زاربا  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  هب  یصاخ  يهقالع  یلو 

نب زیورپ  نب  رایرهش  نب  درجدزی  رتخد  اب  ترضح  اریز  دشابیم . نانآ  داماد  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  هک  دندقتعم  اهیتشدرز  نوچ  تسا .
ماما مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  داجـس  ماما  ترـضح  يهمرکم  يهدـلاو  روبزم ، يوناب  هدرک و  جاودزا  مجع ، هاشداپ  ناوریـشونا ، نب  زمره 

يهحفـص 242. ۀیـسابعلا : صیاصخ  [ 344 . ] يهحفـص 243 ۀیـسابعلا : صیاصخ  [ 343 . ] ونابرهـش مان  هب  دـشابیم ، ناهج  نایعیـش  مراهچ 
ك: ر . زین : يهحفـص 44 . یناسارخ ، يداه  ازریم  جاح  هللاتیآ  تاـمارک : تازجعم و  [ 346 . ] يهحفـص 48 تامارک : تازجعم و  [ 345]
: ةداهشلا رارسا  يهحفص 57 ؛ سابعلا : لضفلاوبا  ترـضح  تیـصخش  [ 347 . ] يهحفـص 94 فراعم ، يرفظم  البرک ، رادمچرپ  یناگدـنز 

یمظعلا هللاتیآ  مالکلا : رجی  مـالکلا  [ 349 . ] يهحفـص 47 یناسارخ ، يداه  ازریم  هللاتیآ  تاـمارک : تازجعم و  [ 348 . ] يهحفص 325
تخرد ابیرقت 3  [ 350 . ] 137 يهحفص 138 -  لوا ، دلج  ق ،) لاس 1393 ه . یفوتم  « ) هرس سدق   » یناجنز يریبش  دمحا  دیـس  جاح  ياقآ 

زا یمق ، يدروجال  يدهم  دیـس  هللاتیآ  يهبتکم  رد  یطخ  باتک  نیا  [ 351 . ] دوب هتـشادرب  شدوخ  يارب  غاب  بحاص  هک  تسا  هدوب  رانا 
يهحفص دـلج 1 ، راشم : تسرهف  [ 353 . ] يهحفص 100 مالـسلاهیلع : سابعلا  ةایح  [ 352 . ] دـشابیم دوجوم  مق ، يهیملع  يهزوح  ياملع 

: راشم تسرهف  [ 356 . ] يهحفـص 105 ناسارخ : یپاچ  بتک  تسرهف  [ 355 . ] يهحفـص 105 ناسارخ : یپاچ  بتک  تسرهف  [ 354 . ] 710
يهمدقم [ 359 . ] يهحفـص 169 ناسارخ : یپاچ  بتک  تسرهف  [ 358 . ] يهحفص 204 دلج 12 ، ۀعیرذلا : [ 357 . ] يهحفص 177 دلج 1 ،

نیسح دیس  ناتـسکاپ : يهیماما  ياملع  يهرکذت  [ 361 . ] يهحفص 3 ۀیـسابعلا : صیاصخ  يهمدقم  [ 360 . ] يهحفص 3 ۀیسابعلا : صیاصخ 
يهمجرت يوقن ، فراع  نیسح  دیـس  ناتـسکاپ : يهیماما  ياملع  يهرکذت  [ 362 . ] ص 273 مشاه ، دـمحم  رتکد  يهمجرت  يوقن ، فراـع 

[363 (. ] يهحفص 159 دلج 4 ، رشبلا : ءابقن  يهحفص 170 ؛ دلج 17 ، يهحفص 84 و  دلج 16 ، ۀعیرذلا : . ) ص 273 مشاه ، دمحم  رتکد 
تـسرهف زا  دروـم   20 هـک : دوـشیم  يروآداـی  انمـض  يهحفـص 119 . دـلج 25 ، ۀـعیرذلا : [ 364 . ] يهحفـص 303 دـلج 22 ، ۀـعیرذلا :

. میاهتفرگرب دناهتشون  البرک  رادرس  فیرش  باتک  رب  هک  روپيدهم  ربکایلع  خیش  جاح  ياقآ  يهمدقم  زا  یسانشباتک 

دلج 2)  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ 

راتفگشیپ
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هراشا

مهقوقح و یبصاغ  مهئادـعا و  یلع  هللا  ۀـنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  نیملاعلا و  بر  دـمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
اوقتا اونمآ  نیذـلا  اهیأ  ای  : » میرکلا هباتک  یف  میظعلا  هللا  لاق  نیدـلا . موی  مایق  یلا  نیعمجأ  سنالا  نجلا و  نم  مهبقاـنم  مهلئاـضف و  يرکنم 

هک دـشاب  دـینک  داهج  وا  هار  رد  دـییوجب و  وا  هب  برقت  يارب  ياهلیـسو  دیـسرتب و  ادـخ  زا  نامیا  لـها  يا  [ . » 1 « ] ۀلیـسولا هیلا  اوغتبا  هللا و 
هک ار  ینانآ  دیناوخب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يا  وگب  [ 2 « ] ۀلیسولا مهبر  یلا  نوغتبی  نوعدی  نیذلا  کئلوا  «. » دیوش راگتـسر 

بلط ادخ و  زا  دنتساوخ  [ . 3 « ] امیحر اباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتـساف  . » دنتـسه ینایادخ  ادخ  زا  ریغ  دیدرک  نامگ 
هدننکلوبق هک  ار  ادخ  تفای  دنهاوخ  ناشیا  يراکهانگ  زا  اهنآ  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  درک  شزرمآ  ياضاقت  ترفغم و 

رادـمچرپ گرزب  هب  میوشیم  لسوتم  اجنیا  رد  مه  ام  اذـهل  دراد . لسوت  يهلئـسم  هب  هراشا  قوف ، تایآ  تسا . نابرهم  اهنآ و  يهبوت  تسا 
هب مسق  ملاع  دنوادخ  هک  میدرک  هراشا  رضاح ، باتک  لوا  دلج  يهمدقم  رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  اروشاع 
زین تسا . زجاـع  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  یفرعم  زا  شتمظع  يهـمه  اـب  مـلق  هـک  مـیدوزفا  هدروـخ و  مـلق 

. دناهدرک دای  تمظع  اب  ادخ  حلاص  دبع  نیا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  زا  مالـسلامهیلع  هعیـش  ناماما  هک  میتخاس  ناشنرطاخ 
يا وت  رب  مالـس  [ 4 . ] ملـس مهیلع و  هللا  یلـص  نیـسحلا  نسحلا و  نینمؤملاریمأل و  هلوسرل و  عیطملا هللا و  حلاصلا  دـبعلا  اهیا  کیلع  مالـسلا 

. مهیلع همالس  هللا و  تاولص  نیسح  نسح و  ترضح  نینمؤملاریما و  عیطم  و  وا ، لوسر  ادخ و  رما  عیطم  و  ادخ ، يهتسیاش  يهدنب 

تایاور رد  لسوت 

هب لسوت  هیماما ، يداقتعا  ینابم  هب  هجوت  اب  تسا . هدش  دیکأت  نید  يایلوا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  لسوت  رب  زین  تایاور  رد 
زا يرایـسب  رد  هحفـص 6 ] . ] تسا هدش  هیـصوت  مالـسا  رد  تما ، نیحلاص  املع و  ادهـش  نآرق ، برقم ، يهکئالم  مالـسلامهیلع  نیموصعم 

عیفـش ار  اهنآ  وت  هک  مالـسلاهیلع  نیموصعم » يهمئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  قح  هب  ار  وت  ایادخ  : » تسا هدـمآ  هیعدا  رابخا و 
رد هکنآ  رگم  دـش ، دـهاوخن  تباجا  یناملـسم  چـیه  ياعد  هک  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  زین  امرفب .» اور  ار  ام  تاـجاح  ياهداد ، رارق  تما 

ماما مظعالا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  هب  بوسنم  يهمانترایز  رد  [ . 5 . ] دوش هداتـسرف  دورد  ناشیا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  زاـغآ 
سابعلا یلع  مالسلا  : » تسا هدش  هداتسرف  دورد  نیرز  تاملک  نیا  اب  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  رب  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

دنزرف سابع  رب  مالـس  هادـی .» ۀـعوطقملا  هئامب  هیلا  یعاسلا  یقاولا  هل  يدافلا  هسما  نم  هدـغل  ذـخآلا  هسفنب  هاخا  یـساوملا  نینمؤملاریما  نب 
يارب ار  شناج  درک و  فرـص  ترخآ  لیـصحت  هار  رد  ار  شیاـیند  دومن ، میدـقت  شردارب  اـب  تاـساوم  هار  رد  ار  شناـج  هک  ناـنمؤمریما 

. تخاس ینابرق  شردارب  زا  تظافح 

مشاهینب رمق  مرح  و  يدورهاش ، هللاتیآ 

هب لوا  دنتفریم  یلعم  يالبرک  هب  ترایز  يارب  فرشا  فجن  زا  هک  تقو  ره  هرس  سدق  يدورهاش  ینیسح  دومحم  دیـس  یمظعلا  هللاتیآ 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هللادبعابا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ادـعب  و  دـندشیم ، فرـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح 

نینچمه تفر . الوم  تمدخ  هب  ادعب  دیـسر ، ریفـس  ریزو و  تمدخ  دیاب  لوا  هک ، دـندومرفیم  زین  رما  نیا  تلع  يهرابرد  ناشیا  دـنتفریم .
فطل رظن  رگ  هرذ  هب   - ) فورعم رعـش  نآ  دـندشیم ، فرـشم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  رهطم  نحـص  دراو  هک  تـقو  ره 

دور و نامـسآ  هب  دنک  بارتوب  لبـش  يرظن  رگ  هرذ  هب  دندرکیم : همزمز  وحن  نیا  هب  ار  دنک ) باتفآ  راک  دور و  نامـسآ  هب  دـنک  بارتوب 
[ . 6 . ] دنکیم نوگرگد  ار  یملاع  دنک  هراشا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  یلع  رسپ  رگا  ینعی  دنک  باتفآ  راک 
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مشاهینب رمق  و  ریدغلا ، بحاص  ینیما  همالع 

کی يزور  تفگیم : هک  مدینش  یقثوم  صخش  زا  دنکیم : لقن  هر »  » ینیما همالع  زا  ار  ریز  ناتـساد  ینیـسح  نیـسحدمحم  دیـس  موحرم 
ریدغلا بحاص  دوب . هتفر  تشاد ) رارق  ناریمـش  چـیپ  نارهت  رد  هک   ) ناشیا تقوم  لزنم  هب  ینیما  همالع  موحرم  تدایع  يارب  ممعم  صخش 

ترـضح هب  یـسک  رگا  الثم  اقآ ! هک ، دوب  هتفگ  همالع  هب  دوخ  نانخـس  نمـض  رد  روبزم  صخـش  دوب . هدیباوخ  تشپ  هب  و  ضیرم ، تخس 
تلاسک تلاح  نآ  اب  هدش ، ریغتم  تخس  ینیما  همالع  دروخیم !؟ همطل  نامیا و  ياجک  هب  دشاب  هتشادن  تبحم  هقالع و  مالـسلاهیلع  سابع 
نارکون زا  يرکون  هک  مه  نم  شفک  دنب  هب  رگا  تسا ، لهس  هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  دندوب : هتفگ  و  هحفص 7 ]  ] هتسشن

[ . 7 [ ؟ داتفا دهاوخ  شتآ  رد  ور  هب  هللاو  مرکون ، هک  تهج  نیا  زا  دشاب ، هتشادن  هقالع  ملضفلاوبا  ترضح 

لضفلاوبا مشاهینب  رمق  هب  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللاۀیآ  تدارا  ضرع 

دادرخ خروم 15  ياهمان  یط  یمق ، يراصنا  نیدلارصان  خیـش  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج  دنمجرا ، لضاف  اناوت و  يهدنـسیون 
مالـسالاۀجح و ترـضح  مظعم  قیدـص  مرتـحم  روضح  دناهتـشون : نینچ  رـضاح  باـتک  فلؤم  هب  ریخلا 1419 ق  رفــص  ربارب  1377 ش 
، حبـص يهضیرف  ندـناوخ  زا  سپ  يزور  دـناسریم : یلاع  ضرع  هب  یلاعلا  هزع  دـیز  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیـش  ياـقآ  باـنج  نیملـسملا 

تقد يهدید  هب  ار  نآ  زا  یتاحفص  متشادرب و  ار  مالـسلاهیلع » سابعلا  لضفلابا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ   » يهدنزرا نیزو و  باتک 
رد دوبر . رد  ار  منامشچ  باوخ  زامن  ياج  نامه  رد  دنچ ، ینامز  تشذگ  زا  سپ  متفرگ . رارق  نآ  بلاطم  ریثأت  تحت  تخس  متـسیرگن و 

فـص رد  مه  نم  تسا و  هدـش  اپرب  یناگیاپلگ  اضردـمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  تماما  هب  تعامج  زامن  مدـید : ایؤر  ملاع 
دور و ربنم  هب  دـییوگب  يراصنا  ياقآ  هب  دومرف : درک و  زامن  فوفـص  هب  ور  دـیقف  عجرم  زاـمن ، ماـمتا  زا  سپ  مراد . تکرـش  نآ ، نیتسخن 
ار مالـسلاهیلع  لضفلابا  ترـضح  يهضور  دومرف : رگید  راب  اـقآ ، هک  مداـهن  لوا  يهلپ  يور  رب  اـپ  متـساخرب و  نم  دـیامنب . تبیـصم  رکذ 
زا یتاظحل  زا  سپ  دنتـسیرگ و  نارازگزامن  متفگ و  زاـب  مدوب ، هتفرگارف  امـش  باـتک  زا  هک  ار  یبلاـطم  ناـمه  ربنم ، زارف  رب  نم  دـیناوخب !

ترـضح هب  یناگیاپلگ  هللاۀیآ  موحرم  دنتفگ : ناشیا  متفگ . زاب  هل  مظعم  مرتحم  نادنزرف  يارب  ار  باوخ  نیا  دعب  زور  مدش . رادـیب  باوخ 
. دومنیم ار  راک  يهراچ  دشیم و  لسوتم  ترضح  نآ  هب  اهیراتفرگ  اهیتخـس و  رد  تشاد و  یبیجع  يهقالع  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلابا 
رخافم و يایحا  هار  رد  ار  یلاع  بانج  لاعتم  دـنوادخ  دومرفیم . ار  ناشیا  بئاـصم  ندـناوخ  شرافـس  رایـسب  ناـناوخهضور ، هب  نینچمه 

نیدلارـصان نیحلاصلا  هللا  دابع  یلع  مکیلع و  مالـسلاو  دـیامرف . اطع  قیفوت  شیپ  زا  شیب  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  رثآم 
هحفص 8]  ] يراصنا

سابع ترضح  هب  یناتسهوک  دمحم  خیش  جاح  هللاۀیآ  تدارا 

مشاهینب رمق  ترضح  هب  ار  ناشردپ  تدارا  یناتسهوک  هللاۀیآ  دنزرف  یناتـسهوک  لیعامـسا  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و 
ترـضح هب  يداـیز  يهقـالع  ناردـنزام ، لدـبحاص  هتـسراو و  هیقف  دـندومرف : ناـیب  نـینچ  هدـنراگن  يارب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

. دناوخیم ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلابا  ترضح  يهضور  طقف  دناوخیم  هضور  هک  یهاگ  یتح  تشاد و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
ساـبعلا لـضفلاابا  ترـضح  يهضور  طـقف  هکنیا  لـثم  یناتـسهوک  هللاۀـیآ  دـنتفگیم : دـندرکیم و  حازم  دارفا  زا  یـضعب  هک  ياهنوگ  هب 

. دش ام  ماما  مه  نآ  دمحلا هللا  تشاد ، مالـسلاهیلع  یلع  کی  یلاعت  يادخ  تفگیم : یناتـسهوک  هللاۀـیآ  موحرم  دـنادیم ! ار  مالـسلاهیلع 
يهضور دومرفیم : زین  درکیم . تکرـش  يرادازع  رد  داتفایم و  هار  هنهرباپ  دروآیمرد و  اپ  زا  ار  اهباروج  اروشاع  اـعوسات و  زور  مردـپ 

تیاعر الماک  ار  يربت  یلوت و  دـینک و  یناغارچ  اهنـشج  رد  دـیریگب و  هضور  مه  تاـیفو  رد  دـینکن و  كرت  نم  زا  دـعب  ار  لزنم  یگتفه 
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سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ردام  ردپ و  هدج ، دـج ، اب  ییانـشآ  لوا : شخب  تسا : هدـش  میظنت  شخب  جـنپ  رد  رـضاح  باتک  دـییامن .
اههاگمدـق و اهـسابعلاتیب و  موـس : شخب  مالــسلاهیلع . ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترــضح  نادـنزرف  مود : شخب  مالــسلاهیلع .

تامارک مجنپ : شخب  مالـسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  يهرابرد  اـههتفگان  مراـهچ : شخب  یبهذـم . تاسـسؤم  اـههاگرظن و 
. تمارک لماش 240  نایتشتدرز ، نایدوهی و  نایحیسم ، تنس ، لها  نایعیش ، هب  تبسن  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح 
انعم و لماک  ظفح  اب  دراد ) رارق  همویگ  رد  هچنآ  زج   ) نوگانوگ ذـخآم  زا  لوقنم  بلاطم  باتک ، رثن  یگچراـپکی  تدـحو و  ظـفح  يارب 

لوا [ . 8 « ] بینأ هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  تعطتـسا و  ام  حالـصالا  ـالا  دـیرا  نا  . » تسا هدـش  شیاریو  اـب  صیخلت  نومـضم ،
هموـصعم يهمطاـف  ترـضح  تیب  لـها  يهمیرک  دـلوت  زورلاـس  یـسمش  هاـم 1377  نـمهب  قباــطم  يرمق  يرجه  مارحلا 1419  ةدـعقیذ 

هحفص 12]  ] یلاخلخ ینابر  یلع  مالسلامهیلع  تیب  لها  مرح  مق -  مالسلاهیلع 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ردام  ردپ و  هدج ، دج ، اب  ییانشآ 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  راوگرزب  ياین  بلاطوبا  ترضح  یناگدنز  رد  يریس 

مشاهینب رمق  دج  بلاطوبا  بسن  مان و 

تیاغ هب  یتیاور  نیا  و  تسا ، نارمع  وا  مان  دـناهتفگ  یـضعب  بلاطیبا  مان  رد  دـناهدرک . فالتخا  وا  بسن  مالـسلاهیلع و  بلاطوبا  ماـن  رد 
ار مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  طخ  هکلب  دناهدرک ، نآ  رب  جاجتحا  و  تسا ، وا  تینک  وا  مان  دـناهتفگ  یـضعب  و  تسا ، فیعض 

هکنآ ای  و  ءای ، هب  یفوک  طخ  رد  دوشیم  هبتشم  واو  هچ  تسا ، ثحب  لحم  زین  نیا  و  مالـسلاامهیلع » بلاطوبا  نب  یلع   » هتـشون هک  دناهتفای 
فانمدـبع وا  مان  هکنآ  حیحـص  و  تسا . هتخاس  ملع  ار  وا  تینک  اذـهل  دنـسیونب  ار  وا  مان  هک  تساوخیمن  نوچ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

دعب دحاوب  يدعب  فانمدبع  ای  کیصوا  دیوگیم : دوخ  تیصو  رد  هچ  انعم ، نیا  رد  تسا  حیرـص  مالـسلاهیلع  بلطملادبع  رعـش  و  تسا ،
دمحلاۀبیـش ار  وا  و  هبیـش ، بلطملادـبع  رـسپ  وا  براـجت و  وذ  وـه  فانمدـبع و  بلاـطب  هـتینک  نـم  تیــصو  دـیوگیم : رگید  درف و  هـیبأ 

دندید ار  وا  شیرق  نوچ  و  هکم ، هب  دروآ  هنیدم  زا  ار  وا  فانمدبع  نب  بلطملا  شمع  هکنآ  رهب  زا  دنتفگ  بلطملادبع  ار  وا  و  دنناوخیم ،
روـسرپ سلجم  هب  هدـیناشوپ  ار  وا  بوـخ  ياـههماج  رگید  زور  ماهدـیرخ . ار  وا  تسا ، نم  دـبع  تفگ : بلطملا  تسیک ؟ نیا  هک  دـنتفگ :

و دـندناوخ ، بلطملادـبع  ار  وا  تهج  نیا  هب  تسا ، شیرق  رـسپ  مشاـه  رـسپ  تـسا ، نـم  يهدازردارب  نـیا  تـفگ : هدروآ ، فانمدـبعینب 
رهب زا  دـندناوخ  شمـشاه  و  دـنناوخ ، یلعلاورمع  ار  وا  و  تسا ، ورمع  مشاه  مان  و  تسا ، مشاه  رـسپ  وا  و  تسا . روهـشم  وا  ردـق  تلالج 
نب ةریغملا  فانمدبع  مان  و  تسا ، فانمدبع  رـسپ  وا  و  هحفـص 13 ] . ] درکیم نایجاح  شیرق و  رهب  زا  طحق  ياهلاس  رد  دـیرث  مشه  هکنآ 

یـصق و  دروآ ، دورف  هکم  رد  درک و  عمج  ار  شیرق  لئابق  هکنآ  رهب  زا  دنناوخیم  عمجم  زین  ار  وا  و  تسا ، دیز  یـصق  مان  و  تسا . یـصق 
لفط تقو  نآ  رد  یـصق  نوچ  و  تفرب ، هکم  زا  وا  هارمه  و  هودعینب ، زا  درک  يرهوش  شردپ  زا  دـعب  شردام  هکنآ  رهب  زا  شدـنتفگیم 

شیرق هک  تسا ، رـضنلا  نب  کلام  نب  دـهف  نب  بلاغ  نب  يول  نب  بعک  نب  ةرم  نب  بالک  یـصق  ردـپ  مان  و  درب . شدوخ  هارمه  ار  وا  دوب 
رد و  برع ، لیابق  رب  دندوب  طلسم  يوق و  تیاغ  هب  هلیبق  نیا  هکنیا  حصا  تسه ، هیمست  نیا  تهج  رد  رایسب  لاوقا  و  دنرضنلالصن . زا  همه 

و تهج . نیا  هب  دندناوخ  وا  مان  هب  ار  هلیبق  نیا  سپ  دنناوخیم ، شیرق  ار  وا  ایرد ، تاناویح  رب  طلسم  يوق و  تیاغب  تسا  يروناج  يایرد 
ثحب ناندع  رد  تسا . ناندع  نب  دعم  نب  رازن  نب  رـضن  نب  سایلا  نب  تسا -  ورمع  وا  مان  ۀکردم -  نب  ۀمیزخ  نب  ۀـنانک  رـضنلا  ردـپ  مان 
لوسر تسا و  رایسب  فالخ  مالـسلاهیلع  میهاربا  ات  ناندع  نایم  زا  ءابآ  ددع  رد  اما  دشابیم ، مالـسلاهیلع  لیلخلا  میهاربا  لسن  زا  هک  تسا 

: دوب رـسپ  راهچ  ار  مالـسلاهیلع  بلاطوبا  و  نوباسنلا . بذک  دومرف : هدناوخ و  ار  دوخ  فیرـش  بسن  ناندع  ات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یلع ترــضح  زا  بلاـط  هچناـنچ  دــندوب ، يرگید  زا  رتـگرزب  لاـس  هد  ناـشیا  زا  یکی  ره  مالــسلامهیلع و  یلع  رفعج و  لـیقع ، بلاـط ،
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دوخ اب  روز  هب  ار  وا  دندوب  هدمآ  ردب  گنج  هب  شیرق  هک  تقو  نآ  رد  تشادن . لسن  بلاط  و  تسا ، هدوب  رتگرزب  لاس  یس  هب  مالسلاهیلع 
لوسر ترضح  اب  ار  مالـسلاهیلع  بلاطوبا  بانج  [ . 9 . ] درک قرغ  ایرد  رد  ار  دوخ  دنتفگ : یـضعب  اذل  هدـش  مگ  هار  رد  نوچ  دـندروآ و 

راوگرزب نآ  راعشا  زا  تشادن و  تلفغ  ترضح  نآ  ترصن  تیوقت و  زا  هاگ  چیه  هکنادنچ  دوب ، مامت  یتبحم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هب نیکرـشم  [ . 10 . ] تسا هتـشاد  هحفـص 14 ]  ] قیدـصت ار  ترـضح  نآ  توبن  هک  دوشیم  هدـیمهف  مالـسلامهیلع  راـهطا  يهمئا  راـبخا  و 
ام نایادخ  هب  درادرب و  تسد  دیحوت  هب  توعد  زا  وگب  میهدیم ، وا  هب  دهاوخب  هچ  ره  تاهدازردارب  دـندرک : ضرع  مالـسلاهیلع  بلاطوبا 

توعد زا  نم  یمارگ ، مع  يا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دیناسر ، ترـضح  هب  ار  نانآ  نانخـس  بانج  نآ  دیوگن . دب 
بلاـطوبا باـنج  میآ . نوریب  امـش  تیاـمح  زا  اـت  دـییامرفب  هدـش  تمحز  امـش  باـنج  رب  رگا  تشاد ؛ مهاوـخنرب  تسد  دـیحوت  هب  دوـخ 

ینتعد و انیفد و  بارتلا  یف  دسوا  یتح  مهعمجب  کیلا  اولصی  نل  هللاو  دومرف : ار  راعشا  نیا  تشگ و  هدرسفا  رایسب  نایب  نیا  زا  مالـسلاهیلع 
ماهدنز نم  ات  مسق ، ادخ  هب  انید  ۀـیربلا  نایدأ  ریخ  نم  هنأب  تملع  دـق  ایند  تضرع  انیمأ و  مث  تنک  تقدـص و  دـقل  حـصان و  کنا  تمعز 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شیامرف  دـمآ و  اروف  تسا . نایدا  نیرتهب  وت  نید  ینیما و  قداـص و  حـصان و  وت  دـنباین . تسد  وت  هب  زگره 
. تشاد راهظا  ار  دوخ  يرای  يراکادف و  دیناسر و  نیکرشم  هب  ار  ملس 

بعش رد  ربمغیپ  زا  بلاطوبا  تیامح 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  تظفاحم  موزل  رب  دایز  دـیکأت  اب  ار ، بلطملادـبع  دالوا  مشاـهینب و  مالـسلاهیلع ، بلاـطوبا  باـنج 
بلاطیبا بعش  هب  مالسلااهیلع  هجیدخ  بانج  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  تمزالم  رد  شیوخ  دالوا  لایع و  هارمه  ملس ،

هب زور  بش و  ناـشیوخ ، قاـفتا  هب  هاـگنآ  تشاذـگ . نابهدـید  درک و  مکحم  ار  بعـش  فارطا  داد و  چوک  هوک ) ود  نیب  دوب  ياهرد  هک  )
ياهبـش رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دوخ  دنزرف  يو  تخادرپ . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  فیرـش  دوجو  زا  يرادساپ 

يو و زین  درکیم . یفخم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لحم  دیناباوخیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياج  هب  يرایـسب 
هحفص 15]  ] هک دنتسناد  دندید  ار  عضو  نیا  هک  شیرق  رافک  دنتشگیم . راوهناورپ  ملاع  دیس  فارطا  ریـشمش  اب  بش  همه  هزمح )  ) بانج
اب شورف  دیرخ و  دـندرک و  هطبار  عطق  بلطملادـبع  لآ  مشاهینب و  اب  اقفتم  اذـل  دـنباییمن . تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب 

يهرـصاحم بعـش  رد  مشاهینب  اهنآ ، نامیپ  نیا  يهجیتن  رد  دنتخیوآ . هبعک  رد  هدرک و  اضما  دنتـشون و  هماندـهع  هدومن ، نغدـق  ار  اهنآ 
رازآ زین  ار  بعش  زا  هدنوشجراخ  دسریمن و  اهنآ  هب  یماعط  دندیشک . رامشیب  ياهیتخـس  دنتفرگ و  رارق  راشف  قیـض و  رد  هدش ، يداصتقا 

بعـش هب  ار  اهنآ  هدرک ، نارتش  راب  امرخ  مدـنگ و  هنایفخم  روط  هب  عیبر  نب  صاعلاوبا  مازح و  نب  میکح  هاـگ  اـهنت ، دـندادیم . هجنکـش  و 
عـضو نیا  هب  لاس  راهچ  ای  هس  دـننک . میلـست  نانآ  هب  ار  ربمغیپ  ات  دـنتخاسیم  دراو  راشف  هنوگ  همه  ـالامجا  دـندرکیم . اـهر  دـندربیم و 

مان اهنت  دروخ و  ار  هماندهع  تاملک  روطـس و  يهمه  يو  تخاس و  طلـسم  نیکرـشم  يهماندهع  ذـغاک  رب  ار  هنایروم  دـنوادخ  تشذـگ ،
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  داد و  ربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلامتاخ  هب  ار  هیضق  نیما  لیئربج  تشاذگ . ياج  رب  ار  ادخ 

رد شیرق  عـمجم  هب  و  هدـمآ ، نوریب  بعـش  زا  مشاـهینب  زا  یعمج  اـب  مالـسلاهیلع  بلاـطوبا  باـنج  دوـمرف . مالـسلاهیلع  بلاـطوبا  هب  مه 
جنر و زا  بانج  نآ  هک  دـندرک  نامگ  دـندومن ؛ میرکت  میظعت و  بلاطوبا  ربارب  رد  شیرق  دـننک . هملاکم  اهنآ  اب  هک  دـنتفر  مارحلادجـسم 
. تسا نآ  رد  امش  ریخ  هک  میوگیم  ینخس  نامدرم ، يا  تفگ : نانآ  هب  وا  یلو  دنک . میلست  ار  ربمغیپ  دهاوخیم  هدمآ ، هوتـس  هب  تقـشم 
زا ار  هفیحـص  تاجردنم  دنوادخ  رما  هب  هنایروم  هک : تسا -  قداص  وا  و  هداد -  ربخ  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ماهدازردارب 

ملظ و زا  تسا  هتفگ  تسار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رگا  دـیرگنب  کنیا  تسا ، هتـشاذگ  یقاب  ار  ادـخ )  ) ماـن اـهنت  هدرب و  نیب 
هک ار  هفیحـص  دـندرک . قیدـصت  همه  منکیم . میلـست  امـش  هب  ار  وا  نوـنکا  هتفگ  غورد  رگا  دـیرادرب ، تسد  يو  هب  تبـسن  دوـخ  يهنیک 

یقاب يزیچ  دنتـشونیم  اههمان  رـس  رب  تیلهاج  رد  هک  مهللا » کمـسب   » ظفل زج  هدروخ ، هنایروم  ار  نآ  مامت  دندید  دندوشگ ، دـندروآ و 
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ام دنتفگ  ناگرزب  زا  رفن  دنچ  دیرادرب ! متـس  ملظ و  نیا  زا  تسد  دیـسرتب و  ادخ  زا  دومرف : بلاطوبا  دندش و  راسمرـش  مدرم  تسا ! هدنامن 
ناـگرزب زا  یعمج  رگید  زور  دومرف . تعجارم  بعـش  هب  بلاـطوبا  نآ  زا  سپ  میرازیب و  هعطاـق  يهملاـظ  يهفیحـص  هحفـص 16 ]  ] نیا زا 

يریثک يهدـع  دـش و  رـشتنم  لیابق  نیب  رد  ربخ  نیا  دـنداد . اج  دوخ  لزانم  رد  هدروآ و  هکم  هب  بش  زا  ار  نانآ  دـنتفر و  بعـش  هب  شیرق 
اب نیتسخن  يهدیقع  هب  نیکرشم  زاب  دش ، جراخ  بعش  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ینامز  دندرک ، لوبق  ار  مالـسا  نید 

شتیامح رد  زین  مالـسلاهیلع  بلاطوبا  دندیـشوک و  ترـضح  نآ  رازآ  تیذا و  هب  دندرک و  تموصخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
. دش ضیرم  مالسلاهیلع  بلاطوبا  بانج  یمک  تدم  زا  سپ  دیزرون . یهاتوک 

بلاطوبا نامیا 

ناـمیا دـنهد  رارق  رگید  يهفک  رد  ار  مدرم  نیا  ناـمیا  وزارت و  يهفک  کـی  رد  ار  بلاـطوبا  ناـمیا  رگا  دوـمرف : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
شاداپ هرابود  نانآ  هب  دـنوادخ  دـنتخاس . رهاظ  ار  رفک  دـندرک و  ناهنپ  ار  دوخ  ناـمیا  فهک  باحـصا  تشاد . دـهاوخ  ینوزف  بلاـطوبا 

یلع بنذم  لک  یف  یبأ  عفش  ول  ایبن  قحلاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  ثعب  يذلا  و  : » دندومرف مالـسلاهیلع  یلع  [ . 11 . ] دهدیم
مامت قح  رد  مردـپ  رگا  دـیزگرب  يربماـیپ  هب  قح  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  یـسک  هب  مسق  هللا .» هعفـشل  ضرـألا  هجو 
هلمج زا  هتـشادن  كاـپ  بسن  لـصا و  دوخ  هک  يرـصانع  يزروضرغ  [ . 12 . ] دریذپیم دنوادخ  دـنک ، تعافـش  نیمز  يور  ناراکهانگ 
لوسر ترضح  هب  مالسلاهیلع  بلاطوبا  تسا . مالسا  مالـسلاهیلع و  بلاطوبا  نامیا  رد  ههبـش  حرط  يهدمع  لیالد  زا  نایفـسوبا  نب  ۀیواعم 

. ناسرب نایاپ  هب  ار  دوخ  تیرومأم  وت  مرادیمنرب و  تسد  وت  تیامح  زا  مسق  ادخ  هب  هحفص 17 ] : ] تفگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
رگا نیاربانب  دهد . رازآ  یتخـس  هب  ارم  تسناوتن  شیرق  دوب ، هدنز  بلاطوبا  ات  اذل  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  [ . 13]

ثیداحا نیا  زا  یخرب  تفریم . نیب  زا  نایـشیرق  دزن  شتمرح  ناناملـسم  رگید  دـننام  دـمآیم  نوریب  رییغت  عضوم  زا  مالـسلاهیلع  بلاطوبا 
. اریخ ینع  هللا  كازجف  اریبک  ترـصن  امیتی و  تلفک  اریغـص و  تیبر  مع  ای  - 1 دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دنترابع 
لاس 10 رد  ار  وا  تشذگرد  لاس  يدـنا  داتـشه و  اب  داتفا و  گرم  رتسب  رد  شالت  لاس  دـنچ  لهچ و  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  بلاطوبا  [ . 14]

دوخ رمع  ياههظحل  نیسپاو  رد  مالسلاهیلع  بلاطوبا  [ . 15 . ] دندرپس كاخ  هب  نوجح  ناتسربق  رد  بلطملادبع  شردپ  ربق  رانک  رد  تثعب 
هب ار  نت  راهچ  دومرف : نینچ  هتخاس  بطاخم  ار  هداوناخ  ناگرزب  تشادنرب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  يرای  زا  تسد  زین 
زا هرامه  هک  هزمح  ادخ  ریش  سابع و  يهلیبق  گرزب  مالسلاهیلع و  یلع  مدنزرف  منکیم  شرافس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرای 

يارب هشیمه  داب  ناتیادف  هب  نم  نازیزع  هک  امـش  دیـشاب و  روای  ار  وا  ات  رفعج  مدـنزرف  هدرک و  تیامح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یلع شدـنزرف  مالـسلاهیلع  بلاـطوبا  [ . 16 . ] دیـشاب ظـفاحم  اـهرپس  نوـچ  نانمـشد  ربارب  رد  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

رد شیرق  يهسیـسد  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ات  دناباوخیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتسب  رد  اهراب  ار  مالـسلاهیلع 
گرم يوس  هب  ياهدـنز  ره  تسا . يدـنمدرخ  ياههناشن  زا  هک  نک  هشیپ  يرابدرب  مدـنزرف  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  هب  يزور  دـنامب  ناما 

[ . 17 . ] ماهدرک بیجن  دنزرف  بیجن  ندنام  هدنز  يادف  ار  وت  دنراوشد  و  هحفص 18 ]  ] تخس اهالب  ماهدومزآ و  ار  وت  يرابدرب  نم  دوریم 
لیسگ یشاجن  يوس  هب  ار  رفن  هدزیس  مالسلاهیلع  بلاطوبا  ترضح  داتـسرف  هشبح  هب  ار  یهورگ  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هاگنآ  و 

مه اب  نانآ  دـندرک . هدافتـسا  رگید  ياهبرح  زا  تثعب  متفه  لاس  رد  ناکرـشم  دـنک  يراتفرشوخ  ناناملـسم  اب  دـنهاوخب  يو  زا  اـت  تشاد 
[ . 18 . ] دننک عطق  ار  مشاهینب  اب  هطبار  عون  ره  ات  دنتسب  نامیپ 

بلاطوبا بانج  تلالج  تافو و 
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زا شیپ  تفر . ایند  زا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مرکم  مع  مالـسلاهیلع ، بلاطوبا  باـنج  هک  دوب  تثعب  مهد  لاـس  رد 
. دومن میلست  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  دوب  وا  دزن  هک  ایبنا  ریاس  لیعامـسا و  میهاربا و  بتک  عیادو و  ایاصو و  تافو 

تـسا هدمآ  هریغ  یفاص و  ریـسفت  رد  تشادیم . یفخم  اتحلـصم  ار  دوخ  نامیا  هک  تسا ، بوسحم  ناقیدـص  يهلمج  زا  ثیداحا  رد  يو 
ناهنپ نیملـسم ) مالـسا و  تحلـصم  يور   ) ار دوخ  نامیا  ینعی : ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ةرـصن  یلع  ردقأ  نوکیل  نامیالا  رـسا 

، دیزرون یهاتوک  ترضح  نآ  يرای  ترصن و  زا  ياهقیقد  دیامن . تیامح  رتشیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دناوتب  ات  تشادیم 
نیفلاخم زا  یـضعب  دـش . هراشا  البق  و  دوشیم ، مولعم  بلطم  نیا  بانج  نآ  دوخ  راعـشا  زا  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  تایاور  زا  هکنانچ 

ترضح هب  دنیامنیم . راکنا  ار  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نامیا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  توادع  ضغب و  تهج  هب  مالـسلامهیلع ، تیب  لها 
: دومرف مالسلاهیلع  ترضح  دوبن ، ناملـسم  مالـسلاهیلع  بلاطوبا  هک  دنراد  نامگ  نیفلاخم  زا  یـضعب  دش : ضرع  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

بتکلا لوأ  یف  طـخ  یـسومک  اـیبن  ادـمحم  اندـجو  اـنا  اوملعت  ملأ  تسا : هتفگ  هک  یلاـح  رد  دـشابن ، ناملـسم  هنوگچ  دـنیوگیم . غورد 
و هدومن ، حدم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يو  لمارألل  ۀمصع  یماتیلا  لامث  ههجول  مامغلا  یقستسی  ضیبأ  و  هحفص 19 ] ]
، ةراتخملا لوصفلا   ) باتک زا  لقن  لطاب  ریغ  هقح  انید  رهظأ  هرـصنب و  دابعلا  بر  هدیأ  و  دیوگ : ياهدیـصق  رد  تسا . هدرک  رارقا  شتوبن  هب 

یلع لدی  امم  لوقی  دیفملا ) خیشلا   ) هزع هللا  مادا  خیشلا  تعمـس  هک و  دراگنیم  يدهلاملع  یـضترم  دیـس  لیلج ، دیـس  قارع ) ص 80 ط 
یضر ارفعج  مالسلاهیلع و  ایلع  هیدل  هرمأ و  هناسل و  هدی و  هبلقب و  هل  ةرصنلا  هللالوسرل و  دولا  یف  هصالخا  هنع  هللا  یـضر  بلاطیبأ  نامیا 

، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تبحم  هار  رد  مالسلاهیلع  بلاطوبا  صالخا  دومرفیم : هک  مدینش  دیفم  خیش  زا  ینعی : هعابتاب . هللا 
لیلد تشادیماو ، ترـضح  نآ  یناـبیتشپ  يراـی و  هب  ار  رفعج  یلع و  شنادـنزرف  درکیم و  يراـی  وا  هب  دوخ  ناـبز  تسد و  لد و  اـب  هک 
نیلوا دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسا  روطـسم  هرـس  سدق  هللارون  یـضاق  نینمؤملاسلاجم  رد  تسا . بانج  نآ  نامیا  رب  گرزب 
بانج درک . ادتقا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  اهنت  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  دندروآ  اج  هب  مالـسا  رد  هک  ار  تعامج  زامن 
تمـس رد  دـمآ و  رفعج  کمع ) نبا  حانج  یلع  لص   ) دومرف رفعج  هب  دـندرکیم ، روبع  اجنآ  زا  رفعج  شدـنزرف  اب  مالـسلاهیلع  بلاـطوبا 

ملم دـنع  یتقث  ارفعج  ایلع و  نا  دومرف : ار  اهتیب  نیا  بلاطوبا  و  تشاذـگ ، زاـمن  وا  اـب  داتـسیاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  پچ 
ادخ هب  و  دیادش ، تایلب و  رد  دننم  دـمتعم  ود  ره  رفعج  یلع و  ینعی : بسح  وذ  ینب  نم  هلذـخی  الف  یبنلا  لذـخأ  هللاو ال  برکلا  نامزلا و 

نیبـم و نید  رد  باـنج  نآ  تامدـخ  ترـضح و  نآ  هـب  هقـالع  راـهظا  میاـمنن . راوـخ  ار  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هـک  مـسق 
لامک اب  بلطملادبع  بانج  زا  سپ  هکنانچ  دـیاین . فصو  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلامتاخ  قح  رد  راوگرزب  نآ  ياهیناشفناج 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تثعب  زا  سپ  درب . ماش  هب  هحفـص 20 ]  ] دوخ هارمه  ار  يو  و  دوب ، ترـضح  نآ  لیفک  مارکا  تقفش و 
نکل دندرک ، يربت  وا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناشیوخ  يهمه  درک ، توعد  مالسا  هب  ار  دوخ  ناشیوخ  موق و  ترضح  هک  زین 

نارـسپ و تافو ، نیح  رد  یتح  دومن . عفد  ترـضح  نآ  زا  ار  رافک  رـش  گرم  مد  اـت  تسب و  ناـیم  رد  باـنج  نآ  ترـصن  رمک  بلاـطوبا 
باطخ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نانخس  هکنانچ  درک  تیصو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مانا  دیس  يرای  هب  ار  دوخ  يابرقا 

هیلع هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دومن ، عادو  ار  ایند  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  بانج  نوچ  تسا . انعم  نیا  رب  دهاش  يوقا  بانج  نآ  يهزانج  هب 
تخیریمورف و هدید  زا  کشا  بانج  نآ  يهزانج  عیشت  رد  هکنادنچ  دش ، نوزحم  رثأتم و  رایـسب  راوگرزب  نآ  تبیـصم  رد  ملـس  هلآ و  و 

وت تبیـصم  يداد ؟ ترـصن  ار  ادخ  نید  يدوب و  افواب  ردقچ  یتشاذـگن . اهنت  ارم  يرما  چـیه  رد  يدومن و  محريهلـص  مع ، ای  دومرفیم :
هب باـنج  نآ  تامدـخ  لـیاضف و  ءازجلا .) ریخ  هللا  كازج   ) يدوب نم  هاـنپ  یماـح و  هناـگی  وت  هچ ، تسا . هتخاـس  کـیرات  نم  رب  ار  اـیند 
نآ حدم  رد  هک  یلزتعملا ، دیدحلایبانبا  نیدلازع  خیشلا  رد  و هللا  دجنگیمن . رصتخم  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

صخش نیدلا  لثم  امل  هنبا  بلاطوبا و  ول ال  و  تسا : هتفگ  هغالبلاجهن  حرش  رد  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شمظعم  دنزرف  بانج و 
یهلا نید  دندوبن ، مالـسلاهیلع  یلع  شمرکم  دنزرف  بلاطوبا و  رگا  ینعی : امامحلا  سج  برثیب  كاذ  یماح و  يوآ و  ۀکمب  كاذـف  اماقف 
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زین مالسلاهیلع  یلع  و  دومن ، تیامح  داد و  هانپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  هکم  رد  مالسلاهیلع  بلاطوبا  دشیمن . مئاق  راوتسا و 
. تخادنا کلاهم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يرای  رد  ار  دوخ  هنیدم  رد 

هجیدخ بانج  تافو 

يهدباع يهملاع  هلیلج و  يهردخم  كرابملا  ناضمر  مهد  زور  رد  مالـسلاهیلع ، بلاطوبا  بانج  تافو  زا  دـعب  زور  جـنپ  و  لهچ ) ای   ) یس
مالس نینمؤملاما  هجیدخ  بانج  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  يهلیلح  و  هحفـص 21 ]  ] ادخ يهبوبحم  دجملا ، زعلا و  لصا  هدهاز ،

هللا یلـص  مرکا  لوسر  اذل  دوب . وا  دـیحوت ، توعد  يهدـننکتباجا  لوا  هک  سب  نیمه  همرکم  نآ  فصو  رد  دومن . عادو  ار  ایند  اهیلع  هللا 
مکحم یهلا  نید  هردخم  نآ  تورث  اب  دومرفیم . دای  ریخ  رکش و  هب  هتشاد ، روظنم  هشیمه  ار  وا  تلیضف  نامیا و  تقبس  ملس  هلآ و  هیلع و 

یهلا مالس  ابلاغ  لیئربج  دش . راوتسا  مئاق و  یلع  ریشمش  هجیدخ و  لام  اب  نم  نید  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هکنانچ  دش ،
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  دوخ  تافو  تقو  رد  دناسریم . مالـسلااهیلع  هجیدخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـضحم  هب  ار 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دیراد . مّوفعم  هدز  رس  نم  زا  يریـصقت  امـش  هب  تمدخ  رد  رگا  هللالوسر ، ای  درک : ضرع  ملس 
سپ تسا . وت  رادـید  قاتـشم  تشهب  هک : دوزفا  مدـیدن و  يزیچ  وت  زا  يراداوه  ییوکین و  زا  ریغ  مدوب و  یـضار  وا  زا  هشیمه  نم  دوـمرف :

، رشحم عیفش  زا  دوخ  يارب  درک و  دیکأت  هیـصوت و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  نازیرکشا ، همرکم  نآ 
. مناسریم امش  ضرع  هب  ار  نآ  مالسلااهیلع  همطاف  طسوت  هب  تسا ، عنام  ایح  یلو  مراد  ییاضاقت  درک : ضرع  سپس  دومن . تعافـش  بلط 

مراد اضاقت  نک  ضرع  تراوگرزب  ردـپ  هب  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  هب  هللجم  نآ  سپ  تساخرب . ياج  زا  ناـیرگ  يهدـید  اـب  ترـضح 
محر نم  رب  نآ  تکرب  هب  ملاع  دـنوادخ  دـیاش  هک  دـهد  رارق  نم  نفک  دـنکفایم  دوخ  كرابم  رـس  رب  یحو  لوزن  تقو  رد  هک  ار  ییاـبع 

رد دوش . لدشوخ  ات  داتسرف  همرکم  نآ  دزن  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  طسوت  ار  شیوخ  يادر  تسیرگ و  ترـضح  دزرمایب . ارم  هدرک و 
کـصخی مالـسلا و  کـئرقی  هللا  نا  هللالوـسر ! اـی  درک : ضرع  دروآ و  تشهب  زا  ار  هللجم  نآ  نفک  دـش و  لزاـن  نیما  لـیئربج  لاـح  نآ 

هدـناسر و تیحت  مالـس و  لاـعتم  دـنوادخ  ینعی : اـنلیبس . یف  اـهلام  تلذـب  اـهناف  اندـنع  نم  ۀـجیدخ  نفک  نا  لوقی : مارکـالا و  ۀـیحتلاب و 
دومن و نفک  نآ  اب  ار  وا  ربمغیپ  درک ، هحفـص 22 ]  ] لذب ام  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  مامت  وا  اریز  تسا ، ام  فرط  زا  هجیدخ  نفک  دیامرفیم :
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  مالـسلاامهیلع  هجیدخ  بلاطوبا و  بانج  تافو  زا  دعب  درپس . كاخ  هب  نوجح )  ) رد دوخ  تسد  اب 
هودـنا و لاـس  ینعی  نزحلاماـع »  » ار لاـس  نآ  و  تشگ ، بجحتم  قلخ  زا  دـیدم  یتدـم  هک  دـش  رثأـتم  نوزحم و  ياهزادـنا  هب  ملـس  هلآ و 
ار ناشتیذا  زور  هب  زور  دندرک و  ادیپ  تئرج  هدوزفا ، دوخ  دانع  رب  مالسلاهیلع  بلاطوبا  بانج  تافو  زا  دعب  زین  نیکرشم  دندیمان . تبیصم 

. دومن ظفح  شیادخ  یلو  دندمآرب ، ترضح  نآ  لتق  ددصرد  هدرک و  دایز 

سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  يهدج  دسا  تنب  همطاف 

نوچمه ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ندروآ  ناـمیا  زا  سپ  هک  فانمدـبع ، نب  مشاـه  نب  دـسا  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاـف 
هللا یلـص  ربمایپ  اب  مالـسلااهیلع  يربک  يهجیدخ  زا  سپ  هک  دوب  ینز  نیلوا  يو  دیگنج . یتسرپتب  كرـش و  هنوگ  ره  اب  هوتـسن  ینامرهق 

رایـسب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  دـیدرگ . هنیدـم  یهار  هکم  زا  هدایپ  هک  دوب  ییوناب  نیتسخن  و  درک ، تعیب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
دوخ نهاریپ  اب  داد  روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شگرم ، زا  سپ  هک  اجنآ  ات  دوب ، ردام  دننامه  يو  يارب  هکلب  نابرهم ،

[ . 19 . ] دننک نفک  ار  وا  يو ،

بلاطوبا ترضح  دروم  رد  هدوهیب  نانخس  هب  نامز  ماما  خساپ 
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هک یلوا  رفـس  نامه  رد  تسا : ریز  نایرج  دندومن ، لقن  میارب  یهللاتیآ  همالع  خیـش  جاح  ياقآ  هللاۀیآ  دـنمجرا  قیدـص  هک  يدراوم  زا 
زور کی  ش ،) لاس 1343 ه . دودح   ) مدوب هدش  فرـشم  جـح  هب  هحفـص 23 ] ، ] مراوگرزب ردـپ  اب  هارمه  نیا ، زا  شیپ  لاس  یـس  زا  شیب 

يارب تنس  لها  ظاعو  زا  یکی  هتسشن و  مارحلادجسم  زا  ياهشوگ  رد  هک  مدید  ار  ياهدع  مدوب ، هتفر  مارحلادجـسم  هب  فاوط  ماجنا  يارب 
يهرابرد هک  مدش  هجوتم  مدرک  شوگ  یتقو  دنکیم . تبحـص  یعوضوم  هچ  يهرابرد  منیبب  ات  متفر  اهنآ  کیدزن  دـیوگیم ، نخـس  اهنآ 

دوب و هدرواین  نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  وا  هک  دنکیم  اعدا  نینچ  دیوگیم و  نخس  مالسلاهیلع  بلاطوبا  ترـضح 
هدوـهیب و نانخـس  زا  تسا ! هتـشادن  یتـعفنم  دوـس و  وا  لاـح  هب  شناـمیا  مدـع  لـیلد  هب  تـسا  هتـشاد  ربماـیپ  زا  یتیاـمح  یناـبیتشپ و  رگا 

لـسوتم مالـسلاهیلع  تجح  ترـضح  هب  مهد  ماجنا  يراک  شنانخـس  وا  هیلع  متـسناوتیمن  نوچ  مدش و  تحاران  رایـسب  وا  يهدننکهارمگ 
نادان و نیا  باوج  تدوخ  مرادن ، ياهراچ  دیآیمنرب و  يراک  متسد  زا  هک  نم  اقآ  مدرک : ضرع  ترضح  هب  رابکشا  ینامـشچ  اب  مدش و 
هب مالـسلامهیلع  عیقب  يهمئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترایز  يارب  جح  لامعا  ماجنا  زا  سپ  هدـب . ار  شاهدوهیب  نانخس 

، حبـص تعامج  زامن  ماـجنا  زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  رد  هنیدـم  هب  دورو  موس  زور  حبـص  میتفر ، هرونم  يهنیدـم 
يدیفس زیمت و  رایـسب  يابع  سابل و  هکیلاح  رد  اهبرع ، تئیه  هب  ینارون  يدرم  نم  يولج  رد  مدوب  هتـسشن  هک  ینوتـس  رانک  مدید  ناهگان 

زامن زا  سپ  زور  ره  الومعم  دش . ینارنخس  لوغشم  حیـصف  رایـسب  یبرع  نابز  اب  داتـسیا و  تشاد ، رـس  هب  زین  يدیفـس  يهمامع  هدیـشوپ و 
هب دنتـسشن و  تکاـس  یگمه  زور  نآ  رد  یلو  دـندرکیم ، كرت  ار  دجـسم  زین  ياهدـع  دـندشیم و  قرفتم  نارازگزاـمن  تـیعمج  حـبص 
هب نوچ  مدرک  شوگ  بوخ  یتقو  یلو  دناوخیم  هغالبلاجهن  ناشیا  مدرک  رکف  ینارنخـس  يادتبا  رد  دـنداد . شوگ  برع  درم  نآ  نانخس 
هانگ زا  بانتجا  يراگزیهرپ و  اوقت و  هب  ار  مدرم  دومن و  ینارنخس  یتدم  دشابیم . شدوخ  ياشنا  هک  مدش  هجوتم  مدوب  انـشآ  یبرع  نابز 

تکرح شفرط  هب  ینارنخس  نایاپ  زا  سپ  موشیم . انشآ  وا  اب  موریم و  وا  دزن  دش  مامت  شنانخـس  یتقو  متفگ : دوخ  شیپ  دومن . شرافس 
ناـمناوراک تحارتسا  تماـقا و  لـحم  هب  یتقو  هحفـص 24 ] . ] دـش بیاـغ  مرظن  زا  میاـمن و  ادـیپ  یـسرتسد  وا  هب  مدـشن  قـفوم  یلو  هدرک 

رازگرب نامتماقا  لحم  نامه  رد  ار  تعامج  زاـمن  ناوراـک  لـها  زا  ياهدـع  اـب  هک  مردـپ  مدومن . فیرعت  مردـپ  يارب  ار  ناـیرج  متـشگرب 
ادرف مینکیم . تکرـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  تعامج  زامن  رد  حبـص  ادرف  هک  دندرک  مالعا  دارفا  هب  بش  دـندرکیم ،

ربمایپ ربق  کیدزن  زامن  رد  تکرـش  يارب  مردپ  میدرک . تکرح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  فرط  هب  مردـپ  قافتا  هب  حـبص 
حبص تعامج  زامن  ماجنا  زا  سپ  متـسشن . نوتـس  نامه  رانک  يزورید و  ياج  نامه  رد  نم  یلو  دنتفر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
دنلب شیاج  زا  یـسک  هکنیا  نودب  هتـسشن و  تکاس  زین  تیعمج  دومن . ینارنخـس  هب  عورـش  داتـسیا و  نوتـس  رانک  اقآ  نامه  مدید  اددجم 

يهرابرد زور  نآ  تفرگیم . رارق  نم  يوناز  يور  ناشیا  يابع  هک  مدوب  کیدزن  ناشیا  هب  ردق  نآ  نم  دندش . نداد  شوگ  لوغـشم  دوش 
ملاظ و ار  اهنآ  یگمه  دومن و  داقتنا  اهنآ  درکلمع  زا  تفگ و  دـب  نیمز  يور  نیطالـس  هب  تفگ و  نخـس  مالـسا  تمظع  تناـید و  لـصا 

لاؤس وا  زا  مریگیم و  ار  ناشیا  يابع  زورما  متفگ : دوخ  شیپ  دومن . ییاهشرافـس  زین  مالـسا  نید  ظفح  يرادهگن و  يارب  دـناوخ . رئاج 
هک دوب  هدش  داجیا  نم  رد  یفرصت  نانچ  نآ  مود  زور  مدیدن . ار  وا  رگید  دش  مامت  شینارنخـس  هکنیا  ضحم  هب  یلو  تسیک ، هک  منکیم 

: مدیـسرپ ناشیا  زا  طقف  دندرکن . یتبحـص  نم  اب  دروم  نیا  رد  مه  ناشیا  متفگن و  يزیچ  مردـپ  هب  برع  درم  نیا  نانخـس  دروم  رد  الـصا 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  هب  موس  زور  مییاـیب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  هب  اـمتح  دـنتفگ : مینک ؟ هچ  ادرف 

نوتـس رانک  اقآ  نامه  اددجم  حبـص  تعامج  زامن  زا  سپ  متفرگ ، اج  متـسشنیم  لبق  ياهزور  هک  یلحم  نامه  رد  اددـجم  نم  میدـمآ و 
ترـضح دومرف : درک و  يدایز  ياهتبحـص  وا  نامیا  مالـسلاهیلع و  بلاطوبا  ترـضح  هب  عجار  زورما  دومن . ینارنخـس  هب  عورـش  داتـسیا و 

ترضح هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلامتاخ  تدالو  زا  شیپ  هدوب و  مالسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  يایـصوا  زا  مالـسلاهیلع  بلاطوبا 
رد هک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  مشـش  ترایز  زا  یترابع  هراب  نیا  رد  یتح  تسا . هدوب  رهطم  كاپ و  يدرف  تسا ؛ هتـشاد  نامیا 
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[ . 20 ...«. ] رهطم هحفـص 25 ]  ] رهاـط رهط  نم  رهطم  رهاـط  رهط  کـنأ  دهـشأ  تسا ...« : نینچ  تراـبع  هک  دروآ  دراد  دوجو  مه  حـیتافم 
نینچمه ياهدـمآ ... دوجو  هب  ناج  هزیکاپ  رهوگ و  كاـپ  ياـبآ  زا  هزیکاـپ و  شیـالآ  ره  زا  وت  كاـپ  تاذ  هک  مهدیم  تداهـش  ینعی ...:

داریا اهنآ  هب  هداد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  نیخیش  راکشآ  روط  هب  تفگ و  نخـس  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تفالخ  يهرابرد 
ندیزرل هب  مدرک  عورش  دیوگیم ! نخس  نینچ  نیا  هدومن و  ادیپ  یتئرج  نینچ  تنـس  لها  نایم  رد  ار  وا  هنوگچ  هک  مدرک  بجعت  تفرگ .

مدوب و کـیدزن  ناـشیا  هب  یلیخ  هکنیا  دوجو  اـب  زین  زورما  دـناسرب . یتـیذا  رازآ و  وا  هب  دریگب و  ار  اـقآ  یـسک  دـنکن  متفگ  دوـخ  شیپ  و 
سپ میامن . ادیپ  یـسرتسد  ناشیا  هب  متـسناوتن  دش و  دیدپان  مرظن  زا  ینارنخـس  نایاپ  زا  سپ  یلو  متفرگیم  ار  ناشیابق  ناماد  یتح  یهاگ 

یبنلادجـسم ياجک  ره  رد  سک  ره  دش  مولعم  مدرک ، تبحـص  دروم  نیا  رد  هک  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  اب  دـندش  قرفتم  تیعمج  هکنیا  زا 
هک اهنآ  یتح  دـناهدرکیم . تبحـص  شرانک  رد  راـگنا  هک  هدینـشیم  يروط  ار  ناـشیا  يادـص  هدوب  هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ینارنخس یبرع  نابز  هب  اهبرع  هکنیا  رتمهم  دندوب و  هدینش  حضاو  روط  هب  ار  ادص  دندوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  زا  نوریب 
هب هک  دوب  اجنیا  رد  دندوب . هدش  ناشیا  نانخـس  هجوتم  شدوخ  نابز  هب  سک  ره  ارهاظ  یـسراف و  نابز  هب  ارثکا  اهیناریا  دندوب و  هدینـش  ار 
ءاش نا  دندوب  هتفگ  نم  هب  ینم  نیمزرس  رد  هک  مداتفا  ترضح  نخس  نیا  نینچمه  اقآ و  هب  مارحلادجسم  رد  ملسوت  دای  هب  متفرورف و  رکف 
[ . 21 . ] دـناهدوب مالـسلاهیلع  نامز  ماما  ینعی  ترـضح  دوخ  ناشیا  هک  دـش  لصاح  میارب  نیقی  هجیتن  رد  دـید . دـیهاوخ  ارم  هنیدـم  رد  هللا 

هحفص 28] ]

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  راوگرزب  ردپ  نینمؤملاریما  ترضح  تمظع  لیاضف و  زا  یلامجا 

یلع ترضح  ربق  ندوب  یفخم  تلع 

تمظع و زا  هنومن  يارب  اکربت  انمیت و  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناتـسود  يارب  یلامجا  خـیرات  مولظم  زا  تسا  مزال  باـتک  زا  شخب  نیا  رد 
رـس منک  رت  هک  تسین  یفاـک  رحب  بآ  ارت  لـضف  باـتک  دوـش . هدروآ  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  تلیـضف 

نفدم هیولع ، ] يهناتسآ  يواسم  هیردیح  هناتسآ  يواسم   ] مالسلاامهیلع بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هناتسآ  مرامشب  هحفـص  تشگنا و 
ریما ترـضح  رهطم : ربـق  لـحم  ندوـب  یفخم  ناـهج . نایعیـش  ماـما  نـیلوا  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  نینمؤـملاریما  ترــضح  رهطم 

رد تشگ و  یمخز  ریـشمش  اب  ناضمر  حبـص 19  زامن  ماگنه  يدارم  مجلم  نب  نمحرلادـبع  تسد  هب  هفوک  مظعا  دجـسم  رد  مالـسلاهیلع 
راهطا همئا  زج  هب  دنتشاد و  هاگن  یفخم  ار  وا  ربق  ترضح  نآ  تیصو  ساسا  رب  دیسر . تداهش  هب  يرجه  لاس 40  ناضمر  هعمج 21  بش 

رد سوواط  نب  دیس  تشادن . یعالطا  نینمؤملاریما  ترـضح  نفد  لحم  زا  سک  چیه  نادناخ  نیا  نایعیـش  صاوخ  صخا  مالـسلامهیلع و 
حرـش ار  رهطم  ربق  ندوب  یفخم  ببـس  لیـصفت  هب  ( 37  - 95  / 1  ) فجنلایـضام رد  هبوبحملآ  رفعج  خیـش  و  ( 17  - 129  ) يرغلاۀحرف
نیسح ماما  نسح و  ماما  هدرک و  جراخ  هنابش  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رهطم  رکیپ  دسیونیم ...« : سوواط  نب  دیـس  دناهداد .

نفد هفوـک  تشپ  ار  نآ  دـندوب و  فیرـش  دـسج  هارمه  يو  نادـناخ  زا  ياهدـع  رفعج و  نب  هللادـبع  هیفنح و  نـب  دـمحم  مالـسلاامهیلع و 
یلو دندومنیم .» شبن  ار  وا  ربق  نوچ  جراوخ  زا  سرت  تهج  دندومرف  خساپ  رد  دیدرک  یفخم  ار  ربق  ارچ  دش  لاوئس  هک  یعقوم  دندومن ،

نینمؤملاریما ترـضح  ربـق  لـحم  دیـشرلانوراه ، رـصع  رد  يرجه ، مود  نرق  رد  جراوـخ  نتـشگ  قرفتم  هیماینب و  تلود  طوقـس  زا  سپ 
هحفص 29] . ] دش ینلع  مالسلاهیلع 

خیرات لوط  رد  يولع  يهناتسآ 

بولقلاداشرا باـتک  رد  هکناـنچ  رهطم  مرح  تشگ . اـنب  دیـشرلانوراه  طـسوت  لاس 175 ق  دودـح  رد  هیردـیح : يهناتـسآ  لوا  ترامع 
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بـصن يزبس  تامالع  نآ  يالاب  هک  خرـس  لگ  زا  دبنگ  هدوب و  دیفـس  گنـس  زا  سدقم  حیرـض  تشاد و  برد  راهچ  تسا  هدمآ  یملید 
مود ترامع  ناتـسربط ، رد  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  نب  دیز  ناگداون  زا  ریغـصلایعاد  ندیـسر  تردق  هب  زا  سپ  مود : ترامع  دوب .

 - 46  / 2  ) دوخ هغالبلاجهن  حرـش  رد  دیدحلایبانبا  تشاد . قاط  داتفه  ترامع  نیا  دـش ، زاغآ  تمظع  هوکـش و  تیاهن  رد  هناتـسآ  نیا 
ق دودـح 372  رد  تشگ و  اـنب  یملید  يهلودـلادضع  طـسوت  موس : تراـمع  تسا . هدرک  هراـشا  تراـمع  نیا  دـبنگ  ياـنب  هب  طـقف  ( 45

البق هناتـسآ  ترامع  رد  هک  یـصاخ  يهربقم  رد  يو  تیـصو  بسح  هک  تسا  هلودـلادضع  تافو  لاس  نیا  تفاـی و  ناـیاپ  نآ  ناـمتخاس 
رد هک  دوب  یـصخش  نیلوا  يو  زین  تسا و  فورعم  هیوبلآ  نیطالـس  رباقم  هب  هرجح  نآ  رـضاح  رـصع  ات  دـش و  نفد  دوب  هدـش  ینیبشیپ 

لاوما درک و  انب  تمظع  هوکـش و  تیاهن  رد  ار  هناتـسآ  ترامع  هلودلادضع  دـش . نفد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يهناتـسآ 
نادـناخ و نیا  نیطالـس  مامت  نینچمه  و  درک . توعد  راک  نیا  يارب  فانکا  فارطا و  زا  ار  نادـنمرنه  نارامعم و  دومن و  فرـص  يدایز 

نینمؤملاریما ترضح  يهناتـسآ  ترامع  يانب  رب  هوالع  هلودلادضع  دنتـشاد . ار  مامتها  تیاهن  هناتـسآ  نیا  نییزت  ریمعت و  رد  نانآ  يارزو 
هب قیوشت  ار  نایعیش  سیسأت و  ددعتم  ياهرازاب  اهمامح و  رایسب و  ياههناخ  نآ  رد  دومن و  انب  مه  ار  فرشا  فجن  رهش  مالسلاهیلع ، یلع 
دش فجن  دراو  لاس 727 ق  هب  هک  هطوطبنبا  دومن . نآ  فقو  يدایز  تافوقوم  نییعت و  هناتـسآ  يارب  ياهمدـخ  درک و  اجنآ  رد  تنوکس 
نیا رد  دنراد . تنوکس  نآ  رد  هعیش  نایفوص  بالط و  هک  دنوشیم  یگرزب  يهسردم  دراو  ترـضح  باب  زا  : » دسیونیم شاهمانرفـس  رد 

ناـنامهم هب  اـمرخ  تشوـگ و  ناـن و  زا  بکرم  ییاذـغ  راـب  ود  زور  ره  دوـشیم و  ییاریذـپ  زور  هس  اـت  دراو  هزاـت  رفاـسم  ره  زا  هسردـم 
يارب یـسک  نوچ  دنـشابیم و  راوز  بقارم  لحم  نیا  رد  نارادیارـس  نابیقن و  نابجاح و  دـنوشیم . هلبقلاباب  دراو  هسردـم  زا  دـنهدیم .

مرح يهناتـسآ  رد  وا  اب  دنوشیم و  دنلب  اهنآ  زا  یکی  ای  تعامج  نآ  یگمه  وا  ماقم  عضو و  تبـسن  هب  دوشیم  دراو  هحفص 30 ]  ] ترایز
مرح لخاد  دـسوبب و  ار  يدورو  برد  يهبوچراچ  فرط  ود  هناتـسآ و  هک  دـننکیم  تراشا  سپـس  دـنناوخیم ، لوخد  نذا  دنتـسیایم و 

رد هتخیوآ . نآ  رد  هرقن  الط و  زا  کچوک  گرزب و  ياهلیدـنق  تسا و  شورفم  هریغ  نیمـشیربا و  ياهـشرف  عاونا  هب  مرح  لـخاد  دوشب .
نآ نتخاس  رد  هک  راگن  شقنرپ و  يالط  تاحفص  قودنص  يور  رب  دراد و  نیبوچ  یقودنص  هک  تسا  یشوگراهچ  يهبطصم  مرح  طسو 

عافترا تسین . رادومن  بوچ  زا  يزیچ  چـیه  هک  نانچ  دـناهدیبوکورف  ياهرقن  ياهخـیم  اب  دـناهدرب و  راک  هب  ار  تراـهم  يداتـسا و  لاـمک 
حوـن نآ  زا  يرگید  مالـسلاهیلع و  مدآ  نآ  زا  یکی  دـنیوگیم  هک  تسه  ربـق  هس  نآ  رد  تـسا و  یمدآ  تماـق  عاـفترا  زا  رتـمک  هبطـصم 

تایرطع عاونا  کشم و  بـالگ و  نیمیـس  نیرز و  ياهتـشط  رد  ربق  هس  نیا  نیب  دـشابیم و  مالـسلاهیلع  یلع  نآ  زا  یموس  مالـسلاهیلع و 
يهناتـسآ هک  مرح  رگید  برد  دنـشکیم . دوخ  يور  رـس و  رب  كربت  ناونع  هب  هدربورف  نآ  رد  ار  دوخ  تسد  راوز  هک  دناهتـشاذگ  رگید 

ياراد برد  راـهچ  ره  دراد و  رد  راـهچ  دوـخ  نآ  هـک  دوـشیم  يزاـب  يدجــسم  يوـس  هـب  دراد  ناوـلا  نیمــشیربا  ياــههدرپ  ياهرقن و 
روتسم ریرح  ياههدرپ  اب  نآ  فقس  اهراوید و  دناهتخادنا و  یلاع  ياهشرف  زین  دجسم  لخاد  دشابیم . مشیربا  ياههدرپ  هرقن و  ياههناتسآ 

، تشگ يزوسشتآ  راـچد  يوـلع  يهناتـسآ  زا  یتمـسق  لاـس 775 ق  رد  يرجه : متـشه  نرق  رد  يوـلع  يهناتـسآ  يزوـسشتآ  تـسا .»
هناتـسآ ياهـشرف  ریرح و  ياههدرپ  دوب و  هدـش  سیفن  یـشاقن  يراـکهنییآ و  جاـس و  بوچ  زا  نآ  یماـمت  هک  اـهراوید  نییزت  اـصوصخم 
هدومن هدهاشم  ار  يولع  يهناتسآ  يزوسشتآ  دوخ  هک  یفجن  یلح  یقیاتع  نمحرلادبع  نیدلالامک  خیش  تشگ . قیرح  يهمعط  یگمه 

رد باتک  نیا  فیلأت  دسیونیم  دوخ  هیقالیالا  لوصفلا  حرـش  باتک  رخآ  رد  دیامن  هراشا  قیرح  تراسخ  رادقم  مجح و  هکنیا  نودب  دوب ،
ق يهنـس 760  رد  هناتـسآ  ترامع  هک  هدومن  هفاـضا  سپـس  تفرگ  ناـیاپ  يولع ، يهناتـسآ  رد  يزوسشتآ  لاـس  يهنـس 755 ق ، مرحم 

صخـشم ار  قیرح  رادـقم  مجح و  رتـقیقد  روط  هب  هدومن ، فیلأـت  يهنـس 812 ق  رد  ار  بلاطلاةدمع  باتک  هک  هبنعنبا  دـش . انب  دـیدجت 
روبق هک  هناتـسآ  ترامع  زا  یتمـسق  دش و  قیرح  راچد  يولع  هحفص 31 ]  ] يهناتـسآ ترامع  نییزت  زا  یتمـسق  هک  دراد  دیکأت  دنکیم و 
خیـش ترجه  زا  سپ  هک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يهناتـسآ  يهناخباتک )  ) يهنازخ دنام ، ملاس  تشاد  ربرد  ار  هیوبلآ  نیطالس 

ار دوخ  سیونتسد  زا  یلصا ) يهخسن  ابلاغ  و   ) ياهخسن نیفلؤم  رثکا  دوب و  هتفرگ  رارق  هعیش  ياملع  هجوت  دروم  فرشا  فجن  هب  یسوط 
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نیب زا  يزوسشتآ  نیا  رد  هک  یطخ  سیاـفن  هلمج  زا  تشگ . قیرح  يهمعط  ـالک  يزوـسشتآ  نیا  رد  دـندرکیم ، ادـها  هناتـسآ  نیا  هب 
زا یکی  هک  دنامن  هتفگان  تسا . هدوب  گرزب  دلج  هس  رد  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  طخ  هب  دنیوگیم  هک  وهآ  تسوپ  رب  دوب  ینآرق  تفر 

نیخروم نیققحم و  زا  کی  چـیه  يولع : يهناتـسآ  مراهچ  ترامع  تسا . هدـنام  ملاس  نآ  طوطخ  هتخوس و  نآ  یـشاوح  طـقف  تادـلجم 
هک دناسریم  نیا  دـنهدیمن و  تبـسن  ینیعم  صخـش  هب  تفرگ  تروص  يزوسشتآ  زا  سپ  هک  ار  يولع  يهناتـسآ  تاریمعت  حالـصا و 

يریثک عمج  فرط  زا  رهطم  مرح  تانییزت  سپـس  هدش ، قیرح  يهمعط  تانییزت  زا  یتمـسق  هدوب و  ملاس  یملید  هلودلادضع  ترامع  لصا 
زا ياهعومجم  هیوفـص و  راثآ  زا  فیرـش ، نحـص  هیوبلآ و  راثآ  زا  هناتـسآ  رهطم  مرح  هزورما  تسا . هتفای  لماکت  نیطالـس  نایعیـش و  زا 
رد هیوفص  يهلسلس  ندیسر  تردق  هب  زا  سپ  هیوفص : رصع  رد  يولع  هناتسآ  دوریم . رامـش  هب  ناهج  رد  یمالـسا  يرامعم  ياهراکهاش 

يولع يهناتسآ  تاریمعت  مالسلاامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  نادناخ  نیا  نیطالـس  خسار  داقتعا  ساسا  رب  ناریا و 
فیرش نحص  یئاهب  خیش  یسدنهم  هشقن و  حرط و  اب  سابع و  هاش  رـصع  رد  دش و  زاغآ  لاس 914 ق  رد  يوفص  لیعامسا  هاش  تسد  هب 

رد يوفص  لیعامسا  هاش  تفای . رارمتسا  عاطقنا  نودب  هیوفـص  نارود  رد  ایاده  تاریمعت و  تانییزت و  تشگ و  لیمکت  هیردیح  يهناتـسآ 
سپس تفرگ . رارق  قارع  نایعیـش  لابقتـسا  دروم  دومن و  لزنم  قادوب  ریپ  غاب  رد  تشگ و  دادغب  دراو  لاس 914 ق  یناثلايدامج  زور 25 

يهناتـسآ يهنازخ  هب  یـسیفن  يایاده  تفاتـش و  فرـشا  فجن  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ترایز  هب  دعب  دش و  البرک  راپـسهر 
مرح هب  ییانـشور  تهج  الط  ياهلیدـنق  دومن و  شورفم  یمـشیربا  ياهـشرف  اب  ار  فیرـش  ياهقاور  رهطم و  مرح  مامت  درک و  ادـها  يولع 

لاس 1156 ق رد  راشفا : هاـشردان  رـصع  رد  يولع  يهناتـسآ  داد . رارق  مرح  رد  متاـخ  قودنـص  هحفـص 32 ]  ] ددع شـش  تشاد و  میدقت 
ییاهب خیش  حرط  هب  هیوفص  رصع  رد  هک  یگنرزبس  ياهیشاک  هک  داد  روتسد  دش  فرشم  يولع  يهناتـسآ  ترایز  هب  هاشردان  هک  یماگنه 

دومن و هناتـسآ  تاریمعت  فرـص  یمیظع  لاوما  يو  دننک . نییزت  الط  اب  ار  نآ  یمامت  دـنرادرب و  دوب  هدرک  نییزت  ار  هتـسدلگ  ود  دـبنگ و 
رد هک  هناتسآ  دبنگ  تسا . یقاب  يولع  يهناتسآ  يهنازخ  رد  رـضاح  رـصع  ات  اهنآ  رثکا  هک  درک  ادها  يولع  يهنازخ  هب  يرامـشیب  يایاده 

ناویا يهبیتک  رد  ار  نآ  خیرات  دـش و  نییزت  الط  اب  هاشردان  رـصع  رد  دوب ، هتـشگ  زبس  هیوفـص  رـصع  رد  دوب و  دیفـس  هلودـلادضع  رـصع 
لوحف زا  ریثک  یعمج  داهن و  نایعیـش  بولق  رد  یقیمع  ریثأت  هاشردان  لـمع  نیا  دناهتـشاگن . لاس 1156 ق  الط  اب  يولع  يهناتـسآ  يالط 

رهطم و مرح  نـییزت  رد  هاـشردان  نـینچمه  دناهدورـس . تبـسانم  نـیا  هـب  يراعــشا  يدـنه  یکرت و  یبرع و  یــسراف و  هـب  هعیــش  يارعش 
تمس هب  قاور  بنج  ءاملعلاناویا  يراکیشاک  تسا  یقاب  نونکات  هک  يو  راثآ  يهلمج  زا  درک ، رایسب  ششوک  فیرش  نحص  يراکیشاک 

نوفدـم هیوفـص  يامعز  زا  یـضعب  هعیـش و  ياـملع  لوحف  زا  يرایـسب  ناـکم  نیا  رد  دراد و  ترهـش  مه  ءاـملعلاماقم  هب  هک  تسا  لاـمش 
فقو هکربتم  نکاما  تمرم  تاریمعت و  تهج  يرایسب  غلبم  زین  يوفص ، نیسح  ناطلس  هاش  رتخد  مگیب  هیـضر  هاشردان ، رـسمه  دنـشابیم .

هیراجاق ناهاش  زا  کـی  ره  هیراـجاق : رـصع  رد  يولع  يهناتـسآ  تفرگ . ماـجنا  لـحم  نآ  زا  يولع  يهناتـسآ  يراکیـشاک  رثکا  هک  دومن 
میدقت يولع  يهناتسآ  هب  هرقن  حیرض  لاس 1211 ق  رد  راجاق  هاشدمحم  اقآ  هلمج  نآ  زا  دناهتشاذگ ، یقاب  دوخ  زا  هناتسآ  نیا  رد  يراثآ 

تسا و هلمج  نآ  زا  هناتسآ  يهتـسدلگ  ود  يالط  دیدجت  هک  داد  ماجنا  هناتـسآ  رد  یتاریمعت  لاس 1236 ق  رد  هاشیلعحتف  سپس  هدومن ،
. تشگ ءادها  هناتسآ  هب  هرقن  زا  يرگید  حیرض  راجاق  يازریم  سابع  دنزرف  هاشدمحم  ریزو  ناخیلق  سابع  رما  هب  لاس 1262 ق  رد  دعب 

رضاح رصع  رد  يولع  يهناتسآ 

نحص ياراد  هناتسآ  رضاح  لاح  رد  تفریذپ . هحفص 33 ]  ] ماجنا لاس 1370 ق  رد  اهقاور  مرح و  يراکهنییآ  هناتسآ و  تاریمعت  نیرخآ 
. دراد ربرد  ار  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  سدقم  رکیپ  هک  تسا  عقاو  فیرـش  ربق  رهطم  مرح  طسو  رد  تسا و  مرح  گرزب و 
رب یتاریمعت  هتشذگ  نورق  رد  هتفرگ و  رارق  تسا  يوفص  لیعامسا  هاش  ییادها  هک  سیفن  يراکمتاخ  جاس  زا  یقودنص  رهطم  ربق  يور  رب 

رهطم قودنـص  فارطا  رد  تسا . هدـش  تبث  تاریمعت  زا  یـضعب  خـیرات  هک  هدـش  یتاـنییزت  تاـفاضا و  هدـش و  ماـجنا  قودنـص  نیا  يور 
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ینیسح و دمحم  نیدلاءالع  نب  دمحم  يابیز  طخ  اب  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  يهرابرد  ثیداحا  زا  یـضعب  رهدلا و  يهروس 
رکذ هدش  ماجنا  يرجه  مهدزیس  نرق  علطم  رد  هک  یتاریمعت  قودنص  يور  رب  ترضح  رـس  يالاب  تمـسق  رد  تسا . تبث  خیرات 1198 ق 

تسا ياهرقن  حیرض  قودنص ، نیا  يور  رب  يزاریش .» راجن  نیسحدمحم  راسکاخ  هدنب   » هدش رکذ  راکداتسا  مان  نآ  نایاپ  رد  تسا و  هدش 
نــشج صاـخ و  تافیرــشت  یط  يهنـس 1361 ق  بـجر  رد 13  هدـش و  ادـها  هرهب  هیلیعامـسا  يهـقرف  ربـهر  نیدلافیــس ، طـسوت  هـک 
يدنه نادنمرنه  دش ، يرادربهدرپ  نآ  زا  دندوب  رـضاح  هعیـش  یـسایس  يامعز  رگید  دیعـسلايرون و  تقو  ریزوتسخن  هک  يدـنمهوکش 
يالاب تسا . هدـش  لیکـشت  هرقن  لاقثم  نویلیم  ود  صلاخ و  يالط  لاقثم  دـصناپ  رازه و  هد  زا  دـندوب و  هدرک  راک  نآ  يور  رب  لاـس  جـنپ 

هب دبنگ  نیلوا  دناهدورس . نآ  فصو  رد  يدایز  راعشا  هماع  زا  یضعب  هعیش و  يارعـش  هتـشذگ  نورق  لوط  رد  هک  دراد  رارق  دبنگ  حیرض ،
ییاهب خیش  يارجا  حرط و  اب  هیوفص و  رصع  رد  درک و  انب  دیفس  يدبنگ  هلودلادضع ، سپس  تشگ ، انب  دیشرلانوراه  طسوت  خرس  گنر 

زا دبنگ  عافترا  دشابیم . الط  زا  يولع  يهناتـسآ  دبنگ  رـضاح  رـصع  ات  هک  تشگ  الط  دـبنگ  هاشردان  طسوت  دـعب  دـش و  انب  يزبس  دـبنگ 
طسوت رهطم  مرح  فک  دشابیم . رتم  دبنگ 35  رـس  ات  هدعاق  ياپ  زا  نآ  عافترا  رتم و  نآ 50  يهدعاق  طیحم  رتم ، رهطم 42  نحص  فک 

يراکیـشاک و تسا . هدیدرگ  هدیـشوپ  ناریا  رمرم  گنـس  زا  رتم  ود  دودـح  ات  نآ  ياهراوید  هدـش و  شورفم  رمرم  گنـس  اب  هرهب  يهقرف 
نیا تسا . هدومن  هطاحا  ار  نآ  قاور  راهچ  رهطم و  مرح  فرط  راهچ  هدـش ، ماجنا  یناریا  نادـنمرنه  تسد  هب  نآ  یمامت  هک  يراـکهنییآ ،
قاور نینچمه  دـنزاسیم ، رارقرب  رهطم  مرح  اب  ار  هحفـص 34 ]  ] یجورخ يدورو و  ياهبرد  قرـش ، بونج و  لامـش ، فرط  هس  زا  اهقاور 

ددرگیمزاب الط  ناویا  لخاد  هک  تسا  یبرد  ياراد  یقرش  قاور  دهدیم . طابترا  رهطم  مرح  اب  ار  فیرش  نحـص  یبونج  قاور  یلامش و 
رد تسا . هدش  نییزت  الط  زا  نآ  ياهراوید  یمامت  تسا و  عقاو  رهطم  مرح  قرش  فرط  رد  دشابیم و  لیطتـسم  لکـش  هب  هک  ناویا  نیا  و 

هعمج يهروس  تاـیآ  زا  یـضعب  نآ  يـالاب  رد  هک  تسا  عقاو  رتم  عافترا 35  هب  الط  هراـنم )  ) يهتـسدلگ ود  ناویا  بونج  لامـش و  فرط 
، یناهفصا رفعجدمحم  يابیز  طخ  هب  الط  فورح  اب  یـسراف  يهدیـصق  قاور  هب  يدورو  برد  بنج  رد  الط  ناویا  طسو  رد  هدش و  هبیتک 

هدش هتشون  م 999 ق )  ) يزاریش یفرع  ياهدورس  زا  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  حدم  رد  خیرات 1156 ق ، هب 
يهناتـسآ يالط  ناویا  سامم  ار  وت  ضیـضح  حطـس  شرع  جوا  ياک  سارهیب  دـنیوگ  هک  تسیک  هاـگراب  نیا  تسا : نینچ  نآ  علطم  هک 

ودـب ناویا  نیا  ددرگیم . یهتنم  فیرـش  نحـص  هب  دـنناوخیم و  هیناوشک  هک  تسا  نکشفک  ياراد  بوـنج  لامـش و  تمـس  رد  يوـلع 
یعیدب حرط  يولع  يهناتسآ  فیرش  نحص  تسا . رادروخرب  یصاخ  يافـص  تمظع و  هوکـش و  زا  هناگی و  دوخ  عون  رد  اذل  تسا  فقس 

رد نیعم  ياهطقن  رد  دـباتیم و  رهطم  ربق  هب  امیقتـسم  باتفآ  عولط  لاس  لـصف  راـهچ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  صیاـصخ  نیرتمهم  زا  دراد و 
رد تسا . شوگراهچ  لکش  هب  هدش و  لیکشت  هقبط  ود  زا  رهطم  نحص  ددرگیم . ماجنا  اجنآ  رد  فجن  رد  رهظ  لاوز  ناتسبات  ناتـسمز و 

مهدراهچ نرق  لوا  يهمین  لیاوا  ات  هک  تسا  عقاو  کچوک  ناویا  کی  هرجح  ره  لباقم  رد  هدش و  انب  ییاههرجح  فیرـش  نحـص  فارطا 
اهراوید و یمامت  دوب . عیشت  ناهج  گرزب  هاگشناد  زکرم  رهطم ، نحـص  دندادیم و  لیکـشت  هیماما  ياملع  لوحف  ار  نآ  يهنکـس  يرجه 

هتـشذگ نورق  رد  تسا . هدش  دیدجت  نآ  ياهیـشاک  نامز  تشذگ  اب  هتـشگ و  نییزت  ناهفـصا  ياهیـشاک  نیرتهب  زا  تارجح  ناویا  فقس 
ناهج نیملسم  عامجا  فیرشرازم : ای  خلب و  رد  يولع  مود  يهناتسآ  تسا . لصفم  نآ  حرـش  هک  هدش  ماجنا  فیرـش  نحـص  رد  یتاریمعت 

هحفص 35] [ . ] 22  ] تسا نوفدم  فرشا  فجن  رد  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  سدقم  رکیپ  هک  تسا  نیا  رب 

نینمؤملاریما ترضح  قلخ  نسح 

یمود دنتـسنادیم . بیع  ترـضح  يارب  ار  راـک  نیا  نانمـشد  هـک  يدـح  هـب  هدوـب ، لثملابرـض  ترـضح ، ییورهتفکـش  قـلخ و  نـسح 
هللا محر  تفگ : دعس  نب  سیق  هب  هیواعم  درمـشیم . بیع  ترـضح  يارب  هک  دوب  تفالخ  بصغ  تهج  هب  و  تسا ، حیبق  رایـسب  تفگیم :

حدم ارهاظ  وت  هیواعم ، ای  دوب ! نادنخ  عبطشوخ و  هباحص  اب  مه  ادخ  لوسر  یلب ، تفگ : سیق  دوب . عبطشوخ  نادنخ و  رایـسب  نسحلاابأ 
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تبیه نآ  دوب و  نوزفا  سک  همه  زا  شتبیه  ینادنخ ، یگتفکـش و  نآ  اب  ترـضح  نآ  هللاو  يدرک ، بانج  نآ  مذ  دصق  یلو  يدومن  ار  وا 
رازاب رد  هدایپ  تفالخ  نامز  رد  ترـضح  تسا : هدـش  تیاور  دـنراد . وت  زا  ماش  لذارا  هک  یتبیه  لثم  هن  تشاد ، رورـس  نآ  هک  دوب  يوقت 

، دروخیمرب قلخ  ماـحدزا  هب  هک  هار  رد  دنتـشادن . ربـخ  ترـضح  رورم  زا  دـندوب و  لوغـشم  دوخ  تـالماعم  هب  مدرم  تشذـگیم و  هفوک 
ار هناخ  جئاوح  ضعب  ترضح  يزور  دندرکیم . زاب  ترـضح  نآ  يارب  ار  هار  دندینـشیم و  ار  شکرابم  زاوآ  نانآ  دیهد و  هار  دومرفیم 

ماـما یناـمز و  يهفیلخ  وت  درک : ضرع  مداـخ  دادـن . ترـضح  درادرب ، تساوـخ  همدـخ  زا  یکی  درکیم . لـمح  ار  اـهنآ  دوـخ  هدـیرخ و 
هک يراب  دنکن  مک  درم  لامک  زا  هلایع  یلع  هلمحی  ام  هلامک  نم  لجرلا  صقنی  ال  دومرف : درادن . تبسن  امش  لاح  اب  تروص  نیا  ینانمؤم ،

. دنکیم لمح  دوخ  يهلئاع  يارب 

نینمؤملاریما ترضح  تعاجش 

رارف و ریغ  رارک  نیقیرف ، قافتا  هب  دیسرتن ؛ هحفص 36 ]  ] یگنج چیه  رد  تسا . روکذم  فورعم و  شتاوزغ  روهشم و  اهگنج  رد  شتاماقم 
هک نانچ  تسا . وا  ریظنیب  تعاجـش  هاوگ  دومن ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هک  ییاهگنج  دوب . بلاغ  لک  بلاـغ 
رفن دصهن  یلوق  هب  رفن و  دصناپ  زا  هدایز  ریرهلاۀلیل  رد  هک  نیفص )  ) و لمج )  ) دننام تسا ، نینچ  زین  ترـضح  نآ  تفالخ  نارود  تاوزغ 

تردق رد  يرایسب  يایاضق  تایاور  رد  درک . ناریح  ار  لاطبا  ناعاجش و  ناورهن »  » گنج رد  دومرفیم و  يریبکت  یتبرـض  رهب  تشک و  ار 
روهظ و  دـندوب ، زجاع  نآ  نتـشادرب  زا  یهورگ  هک  همـشچ  يور  زا  میظع  یگنـس  نتـشادرب  نوچمه : تسا ، هدـش  دراو  ترـضح  توق  و 

، نیفـص هب  تمیزع  ماگنه  تسا : هدمآ  یلبرا  همغلافشک  رد  تسا . هدش  سکعنم  هربتعم  تایاور  رد  هک  ترـضح  نآ  تاماقم  تلالج و 
يرید کیدزن  ار  رگشل  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دنتفاین . بآ  دندیود  فرط  ره  هب  دندش و  هنشت  بآیب و  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  رگشل 

، دـنروایب دـنورب  دنتـساوخ  هزاجا  باحـصا  تسا . هار  خـسرف  ود  بآ  اـت  اـجنیا  زا  تفگ : بهار  دومن . بآ  بلط  رید  بحاـص  زا  دروآ و 
ار نیمز  يرادقم  درک  رما  دوب ، رید  کیدزن  هک  ییاج  رد  تخات و  هلبق  بناج  هب  ار  دوخ  بکرم  نانع  سپس  تسین . یتجاح  نآ  هب  دومرف 
نآ دینک  یعـس  دومرف  مالـسلاهیلع  ماما  تشادرب . ار  نآ  دشیمن  رگراک  نآ  هب  ياهلیـسو  چـیه  اب  هک  دـش  نایامن  یگرزب  گنـس  دـندنک ،
زا دـیدب ، نیا  هک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دـنهد . تکرح  ار  نآ  دنتـسناوتن  دـندرک  یعـس  هچ  ره  باحـصا  دـیرادرب ، ار  گنس 

. تخادـنا رود  هب  همـشچ  يور  زا  هتـشادرب ، دـنهد  تکرح  دنتـسناوتن  رگـشل  هک  ار  میظع  گنـس  نآ  دوـخ  تسد  اـب  دـمآ و  دورف  بکرم 
ار گنس  نآ  رگید  راب  ترضح  دنتشادرب . هشوت  دندش و  باریس  همه  دش . رهاظ  درس  نیریـش و  فاص و  یبآ  دنداتفا . تریح  هب  باحـصا 

مالـسلاامهیلع بلاطیبا  نب  یلع  ماما  تمدخ  هب  درک  هدـهاشم  ار  لاح  نآ  رید  بهار  نوچ  تخیر . كاخ  نآ  يور  داهن و  همـشچ  يالاب 
هیلع و هللا  یلص  نییبنلامتاخ  هللادبع  نب  دمحم  لسرم ، ربمغیپ  یصو  نم  هن  دومرف : یتسه ؟ برقم  کلم  ای  لسرم  یبن  امش  دیـسرپ : دمآ و 
ار وا  مالسا  ببس  ترضح  دش . فرشم  مالسا  هب  داد و  ترضح  نآ  ندوب  یصو  هب  تداهش  تفگ و  نیتداهـش  بهار  متـسه . ملـس  هلآ و 

گنس نآ  همشچ و  نآ  هب  عجار  دوب  هدینـش  دوخ  هحفص 37 ]  ] ياملع زا  هدید و  دوخ  بتک  رد  هچنآ  بهار  دنونشب . نیرـضاح  ات  دیـسرپ 
قح فرط  هب  ار  مدرم  تسا و  دـنوادخ  یلو  صخـش  نآ  وا ؛ یـصو  اـی  ربـمغیپ  زج  دـناوتن  ار  نآ  ندـنک  دـنادن و  ار  نآ  لـحم  هک   ) میظع
هب نم  هللادمحب  نونکا  دـناهدرکن و  كرد  ار  وا  هدـنام و  وا  راظتنا  رد  رابحا  املع و  رید  نیا  رد  اهلاس  درک : ضرع  درک و  نایب  دـناوخیم )

تسیرگ و تدش  هب  تاملک  نیا  عامتسا  زا  سپ  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  متفای . ار  دوخ  دوصقم  مدیـسر و  دوخ  يوزرآ 
دندومن ار  ادخ  رکش  دمح و  یگمه  رگشل  متـسین . هدش  شومارف  وا  دزن  نم  هک  ار  ادخ  دمح  ایـسنم  هدنع  نکا  مل  يذلا  دمحلا هللا  دومرف :

هللا ۀمحر  دش ، دیهش  هتفر و  گنج  هب  ترضح  باکر  رد  بهار  سپس  تخاس . انشآ  مالـسلاهیلع  ترـضح  تلالج  ماقم و  هب  ار  نانآ  هک 
عمج هکنیا ، ترـضح  نآ  تاداع  قراوخ  هبیجع و  لیاضف  زا  درک . رافغتـسا  وا  يارب  دومن و  نفد  ار  وا  دناوخ و  زامن  وا  رب  ترـضح  هیلع .

هحدـم یف  یلحلا  یفـصلا  لاق  ام  نسحأ  ام  و  دوب . عمج  ترـضح  رد  هداضتم  تافـص  و  دوب ، هدومن  تاتـشالا  نیب  فیلأـت  دادـضالا و  نیب 
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یف نعمج  ام  میش  داوج  ریقف  کسان  کتاف  عاجش  میلح  مکاح  دهاز  دادنالا  کب  تزع  اذهلف  دادضالا  کتافـص  یف  تعمج  مالـسلاهیلع 
هحودـمم و تافـص  یمامت  رد  مالک ، کی  رد  دامجلا  هنم  بوذـی  سأب  فطللا و  نم  میـسنلا  لجخی  قلخ  دابعلا  نهلثم  زاح  طق و ال  رـشب 
. تشاد يرترب  قوفت و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شمع  رسپ  زج  تاقولخم -  عیمج  رب  يونعم  تالامک  یناسفن و  لیاضف 

نینمؤملاریما ترضح  تماما  لیالد  تازجعم و 

رد تسا . اصحا  دـح  زا  جراخ  ءایـصوا  دیـس  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رهاـظ  راکـشآ و  تاـمارک  تازجعم و 
یمیتی يهدید  ندش  انیب  و  نیفص ، گنج  رد  هحفص 38 ]  ] رگشلرس ینادمه  يدع  نب  ماشه  هدش  عطق  تسد  ندیشخب  مایتلا  لثم  یـضارما 

هدنز و  لباب ، نیمزرس  رد  ترضح  نآ  اب  هدیسوپ ) يهلک   ) همجمج نتفگ  نخـس  تاوما  يایحا  رد  اهنیا . ریظن  و  دوب ، هدش  روک  هلبآ  زا  هک 
تبحـص دوب و  هداد  ریـس  اوه  رد  طاسب  رد  هک  دوخ  باحـصا  زا  یعمج  روضح  رد  فهک  باحـصا  ندومن  هدـنز  و  حون ، نب  ماـس  ندرک 

و ءایبنألا ، ناسلب  مهفهک  یف  ۀیتفلا  ملکم  یلع  مالسلا  تسا  ترضح  نآ  يهمانترایز  رد  هچنانچ  فهک ، باحـصا  اب  ترـضح  نآ  ندرک 
: دیوگ هک  مهیلع  هللا  ناوضر  یسراف  ناملس  زا  هیطع ، نب  ةرمس  زا  شمعا ، ناملـس  زا  دنکیم  تیاور  جیارخ  رد  يدنوار  بطق  اهنیا . ریظن 
وا رکبوبا  درک . یم  قیوشت  رکبوبا  اب  تعیب  نتـسکش  هب  ار  مدرم  تفریم و  باحـصا  لزانم  هب  مان ، هورفما  راصنا ، زا  هحلاـص  هنمؤم و  ینز 
هب وت  رگم  يزاـس ، قرفتم  نم  زا  ار  مدرم  یهاوـخیم  ادـخ ، نمـشد  يا  تفگ : رکبوـبا  دوـمنن . لوـبق  درک ، یهن  لـمع  نیا  زا  دـیبلط و  ار 

قرفتم دـشابن  رگا  و  دـناهدش ، عمج  وت  فارطا  ایند  عمط  هب  هک  یتسه  یناـسک  نآ  ماـما  وت  هن  تفگ : هورفما  يرادـن !؟ هدـیقع  نم  تماـما 
تب دشاب و  نطاب  رهاظ و  هب  ملاع  دنکن و  تفلاخم  ادخ  مکح  اب  دیاب  ماما  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  لوسر ، ادخ و  صن  هب  ماما ، دنوشیم !

بصن تفالخ  هب  ناگدنب  حالصا  يارب  ارم  دنوادخ  تفگ : رکبوبا  دیشابیم !؟ تما  ماما  هنوگچ  دیتسین ، نانآ  زا  وت  قیفر  وت و  دتـسرپن . ار 
نآرق رد  دـنوادخ  دوبیم  عامجا  هار  زا  تماـما  رگا  یتفگ . ارتفا  غورد و  هللاو  تفگ : هورفما  تسا . هدـینادرگ  بجاو  ارم  تعاـطا  هدرک و 

مان یناشیا ، زا  وت  رگا  [ 23 « ] نونقوی انتایآب  اوناک  اوربص و  امل  انرماب  نودـهی  ۀـمئا  مهنم  انلعج  و  : » هدومرف هک  نآ  لاح  و  دومرفیم ، ناـیب 
هحفـص  ] نتـشک زا  ارم  تفگ : نزریـش  نآ  مناسریم ! لتق  هب  ار  وت  الا  و  وگب ، وت  تفگ : دـنام و  زجاـع  باوج  زا  رکبوبا  وگب . ار  اهنامـسآ 

. درمـشرب دوب  هدینـش  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  هک  ار  اهنامـسآ  مان  سپ  مرادـن ! یکاـب  گرم  زا  هللاو  یناـسرتیم !؟ [ 39
ماما یف  لوقا  نأ  یسع  ام  تفگ : هورفما  مالـسلاامهیلع ؟ بلاطیبا  نب  یلع  قح  رد  ییوگیم  هچ  دنتفگ : دندنام ، ریحتم  وا  عباوت  رکبوبا و 

: ینعی كایندب . کنید  تعب  تلدبتـسا و  تثکن و  کنکل  هتفرعمب و  الا  دیحوتلا  متی  نم ال  ءامـسلا و  ضرالا و  هرونب  تقرـشا  نم  ۀـمالا و 
هب رگم  دوشن  ماـمت  دـیحوت  هک  تسا  یـسک  تسا و  نشور  نامـسآ  نیمز و  وا  رون  هب  تسا و  تما  ماـما  هک  یـسک  تماـما  رد  میوگب  هچ 

هحلاص نآ  دادترا  هب  مکح  دمآرد و  بصغ  هب  رکبوبا  یتخورف -  دوخ  يایند  هب  ار  دوخ  نید  يدومن و  تعیب  ضقن  وت  نکل  وا -  تفرعم 
مالسلاهیلع نینمؤملاریما  ترضح  تقو  نآ  رد  دندومن . نفد  دوخ  يهناخ  رد  ار  وا  نز  نآ  يابرقا  دندناسر . لتق  هب  ار  وا  داد  نامرف  درک و 

مالـسلاامهیلع بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  ضرع  هب  ار  هورفما  لاـح  تـیفیک  دوـمن . تـعجارم  زور  هـس  زا  دـعب  دوـب ، دوـخ  يهـعرزم  رد 
ربق دزن  دندید  دندیسر ، راوگرزب  يوناب  نآ  ربق  رب  هک  ینامز  درب  فیرشت  هورفما  ربق  رس  هب  دوخ  باحـصا  اب  دش و  رثأتم  رایـسب  دندیناسر ،
ادـص دـندز و  مه  هب  ار  دوخ  ياهرپ  دـندید  ار  ترـضح  ناـغرم  هک  یتقو  تسا . خرـس  ناـشراقنم  هک  دنتـسه  يدیفـس  ناـغرم  هنمؤم  نآ 

ای توملا و  دعب  سوفنلا  ییحم  ای  درک : ضرع  دومن و  دنلب  ار  كرابم  تسد  داتـسیا و  دروآ و  فیرـشت  هورفما  ربق  دزن  ترـضح  دـندرک .
يهیام نایـصاع  يارب  دـنک و  هدـنز  ار  هورفما  دـنوادخ  دومن  اعد  كاصع  نمل  ةربع  اهلعجا  هورفما و  اـنل  یحا  تاسرادـلا  ماـظعلا  ءیـشنم 
هکیلاح رد  دمآ  نوریب  ربق  زا  هورفما  دش و  هتفاکش  ربق  ناهگان  دومرف ، ياهراشا  ربق  هب  ترضح  دندرکیم ، رظن  باحـصا  دهد . رارق  تربع 

رسپ نم ، يالوم  يا  ائایض . الا  كرونل  هللا  یباف  كرون  ءیفطی  نا  هفاحقیبانبا  دارا  يالوم  ای  درک : ضرع  دوب . هدش  هدیچیپ  زبس  سابل  هب 
. دـندنام ریحتم  ود  ره  دیـسر ، رمع  رکبوبا و  هب  ربخ  نیا  درک . دایز  ار  وت  ییانـشور  دـنوادخ  دـنک ، شوماـخ  ار  وت  رون  تساوخ  هفاـحقوبا 
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نیرخآ نیلوا و  هکنیا  رب  دهد  مسق  ار  ادـخ  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  رگا  تسین ، بجعت  ياج  تفگ : اهنآ  هب  ناملس 
يو هب  تبـسن  نیفلاخم  دانع  دومن ، در  شرهوش  هب  ار  هورفما  هحفص 40 ]  ] ترضح درک . دهاوخ  هدنز  ترـضح  نآ  ياعد  هب  دیامن ، هدنز 

تماما لیالد  تایآ و  يهلمج  زا  زین  دومن . تافو  مالسلاهیلع  ترضح  تداهش  زا  دعب  هام  شـش  دش و  دلوتم  وا  زا  رـسپ  ود  دیدرگ ، رتیوق 
رد تسا . هدـش  رکذ  ارتاوتم  هک  نانچ  لباب ، ضرا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نامز  رد  تسا  سمـش  در  اـیلوا ، هاـش 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  زا  ترضح  نآ  مالسلاهیلع و  داجس  ترضح  زا  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هک : تسا  هدمآ  هریغ  بقانم و 
تقو دیـسر . لباب  نیمز  هب  دومن  تعجارم  ناورهن  گـنج  زا  نوچ  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  مردـپ  تسا : هدومن  تیاور 
ینیمز لوا  دومرف : یتیاور  هب  و  تسا ، هدومن  فسخ  هعفد  هس  دنوادخ  ار  نیمز  نیا  سانلا ، اهیا  دومرف : دیوگ  رهـسم  نب  هیریوج  دوب ، زامن 

مه ام  دنار ، ار  دوخ  رتسا  ترـضح  سپ  دنناوخب . زامن  نآ  رد  یـصو  یبن و  هک  تسین ، راوازـس  دـناهدش و  تدابع  ناتب  اجنیا  رد  هک  تسا 
ناذا  ) رـصعلل نذا  هیریوج ، ای  دومرف : تفرگ و  وضو  ترـضح  میدمآ  نوریب  لباب  نیمز  زا  هک  نآ  زا  دعب  دومن . بورغ  باتفآ  ات  میدـنار ،
ادتقا ام  دناوخ و  زامن  ترـضح  متفگ ، هماقا  تشگرب . باتفآ  داد ، تکرح  ار  كرابم  ياهبل  متفگ ، ناذا  تریح  اب  رـصع .) زامن  يارب  وگب 
دومرف دش و  هجوتم  نم  هب  ترضح  تشگ ! نایامن  اههراتس  دش و  شوماخ  غارچ  ایوگ  درک ، بورغ  باتفآ  اتعفد  دش ، مامت  نوچ  میدرک .

هل تدر  نم  ای  کیلع  مالـسلا  میناوخیم : ترـضح  نآ  يهماـنترایز  رد  میدـناوخ . ار  برغم  زاـمن  سپ  نیقیلا  فیعـض  اـی  برغملل  نذا 
بحب هلمج : نآ  زا  دناهتفگ ، رایسب  راعشا  رعش  هدیسر و  یناوارف  بلاطم  نیثدحم  املع و  زا  باب  نیا  رد  افـصلا . نوعمـش  یماسف  سمـشلا 

نم ای  هتفگ : تایولع  دیاصق  رد  دیدحلایبانبا  لباب و  یف  سمشلا  هل  تدرو  تلزنا  هحدم  یف  محف  یلیال  هب  الاقم  اولاق  رـشع و  مالغ  یلع 
تدر اهالج  يوقتلا  لعج  ةولـص  سانلا  لوا  دیوگ : زین  دابع  نب  بحاص  و  هحفـص 41 ]  ] عشوی الا  لبق  نم  اهریظنب  زفی  مل  ءاکذلا و  در  هل 

راوگرزب نآ  اب  ناگدنرد  ناگدنرپ و  ندرک  تبحص  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  تازجعم  تایآ و  رگید  زا  اهانس  باغ  ام  دعب  هیلع  سمـشلا 
زا دـیاب  هنومن  ناونع  هب  تسا . هدـش  دراو  هددـعتم  بتک  رد  هک  دـشابیم  ءانث  ۀـیحت و  فالآ  هیلع  ناـنمؤمریما  هب  اـهیهام  ندرک  مالـس  و 

رهاظ ییاهدژا  هاگان  دناوخیم ، هبطخ  تعامج  روضح  رد  هفوک  دجسم  رد  ربنم  رس  رب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  درک  دای  اهدژا  اب  هبطاخم 
. دیـشاب دوخ  لاح  هب  درک  هراشا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  یلو  دندمآرب ، نآ  عفد  ددـصرد  هدرک  تشحو  مدرم  تفر . ربنم  يالاب  دـش و 

شوگ هب  ار  دوخ  ناهد  نابعث  درب و  يو  بناج  هب  ار  رس  ترضح  دیناسر . مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هب  ار  دوخ  نابعث 
زا دمآ و  دورف  اهدژا  سپ  دندوب . توکـس  تریح و  رد  مدرم  دادیم . تکرح  ار  دوخ  ياهبل  راوگرزب  نآ  درک . ادص  داهن و  ترـضح  نآ 

، دندرک لاؤس  اهدژا  عوضوم  زا  مدرم  نخـس ، زا  غارف  زا  دعب  داد . همادا  ار  دوخ  يهبطخ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تفر و  نوریب  دجـسم 
رد و  تفر . درک و  اـعد  وا  متفگ . ار  وا  مـکح  مـه  نـم  درک ، لاؤـس  نـم  زا  دوـب  هدـمآ  شیپ  ياهیـضق  دوـب . نـج  ماـکح  زا  یکی  دوـمرف :

ترـضح نآ  تازجعم  هـلمج  زا  زین  ـالفلا . بـئذ  ناـبعثلا و  بطاـخ  نـم  اـی  کـیلع  مالـسلا  هـک : میناوـخیم  ترــضح  نآ  يهماـنترایز 
: دومرف مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  ملاوع  رد  تسا . رورـس  نآ  هب  تبـسن  تاناویح  دایقنا  تعاطا و  مالـسلاهیلع 
ای دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  دوب . رفـس  مزاـع  مالـسلاامهیلع ، بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  صاـخ  باحـصا  زا  رهـسم ، نب  هیریوـج 
نب یلع  نینمؤملاریما  وگب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  يدید ، ار  وا  هک  ینامز  دردب  ار  وت  ات  دیآیم  وت  فرط  هب  يریش  رفـس  نیا  رد  هیریوج ،

هیریوج دـمآ . وا  فرط  هب  دـش و  نایامن  يریـش  هار  رد  ناهگان  تفر ، رفـس  هب  هیریوج  تسا . هداد  ناما  وت  زا  ارم  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا 
ناتسین هب  درک و  شرغ  هبترم  جنپ  تخادنا و  ریز  هب  ار  رس  دینشب ، نیا  نوچ  ریش  دیناسر . وا  هب  ار  ترـضح  بانج  زا  شیوخ  ناما  مالس و 

يو دومرف : مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  ماما  دومن . نایب  ترـضح  يارب  ار  ارجام  تعجارم ، زا  سپ  هیریوج  هحفص 42 ] . ] تفر
نآ زین  دـیناسر ، مالـس  هبترم  جـنپ  و  ناسرب ، مالـس  نم  بناج  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یـصو  تفگیم : دوخ  شرغ  رد 
خاش رب  هدـیرب و  ار  وت  ياـپ  تسد و  دـشکیم و  تسپ  میئل و  هدازاـنز و  دـناعم و  تسرپمکـش و  يدرم  ار  وت  دومرف : هیریوج  هب  ترـضح 
ياـپ تسد و  دـش ، قارع  یلاو  هیواـعم ، تفـالخ  ناـمز  رد  داـیز  دـش . رهاـظ  دوب  هدومرف  ترـضح  هک  هنوگ  ناـمه  و  دزیوآیم ، تخرد 
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نداد ریـس  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تامارک  زجاعم و  زا  رگید  تخیوآ . تخرد  رب  درک و  عطق  ار  هیریوج 
ترـضح زا  دـیوگ  ناملـس  تسا : نیا  شاهصالخ  هک  هدـمآ  یتیاور  یناپمک ) عبط   ) راـحب مهن  دـلج  رد  دـشابیم : اوه  رد  ناملـس  باـنج 

نوریب سپ  دـش و  هناخ  لخاد  دومرف ، تباجا  بئاجعلارهظم  نآ  مدومن ، ياهزجعم  ياضاقت  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 
درک ادن  ار  ربنق  هاگنآ  دومرف . نم  هب  ور  دمآ  یمهدا  بسا  راوس  تشاد و  رس  رب  دیفس  ياهوسنلق  رب و  رد  دیفـس  یـسابل  هک  یلاح  رد  دمآ 

. دندرک ریس  دنتـساخرب و  اوه  هب  دز ، اهبـسا  هب  ياهحیـص  مدش ، راوس  هک  نیمه  هللادبعابا . ای  وش  راوس  دومرف : نآ  هب  دروآ و  یمهدا  بسا 
رهاظ ياهقان  هریزج  رد  يو  زاجعا  هب  داد . مناشن  ار  تقلخ  بیاجع  ضعب  هیلاع و  رظانم  دـینادرگ و  اههریزج  رد  داد و  روبع  اهایرد  زا  ارم 

زا ییاههرگنک  دوب و  الط  زا  يرصق  نآ  رد  هک  میدیسر  ياهریزج  هب  نانکریس ، سپ  دوب . رتنیریش  لسع  زا  هک  مدیماشآ  نآ  ریـش  زا  دش ،
نآ رب  دوخ  داد و  ناشلحم  هب  تعجارم  نذا  ترـضح  دندرک ، میظعت  مالـس و  ترـضح  هب  دندمآ و  شیپ  هکئالم  فوفـص  تشاد . رهاوج 

ای دومرف : میاهدرک !؟ ریـس  خـسرف  دـنچ  نینمؤملاریما ، ای  مدرک : ضرع  ریحت  اـب  تسـشن . رهاوج  هب  عصرم  یـسرک  رب  دومن و  دوعـص  رـصق 
ایند برغ  قرش و  نینرقلاوذ  دنک  فاوط  هک  یتقو  دومرف : مدومن ، بجعت  رایسب  نم  ررکم ! ار  ایند  فارطا  يدز  رود  يدومن و  ریس  ناملس 
ایآ ناملـس ، اـی  نیملاـعلابر . يهفیلخ  نینمؤـملاریما و  نم  هک  یتلاـح  رد  مشاـبن ، رداـق  نـم  اـیآ  جوجأـم ، جوجأـی و  دـس  هـب  دـسرب  ار و 
نآ منم  و  لوسر » نم  یضترا  نم  الا  هحفص 43 ]  ] ادحأ هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  مالع  : » دیامرفیم هک  ار  یلاعت  يادخ  مالک  ياهدناوخن 
هک یـسک  نآ  منم  ینابر و  ملاع  منم  دیعبلا .» هل  يوطف  دئادشلا  هل  هللا  نوه  يذلا  انا  ینابرلا ، ملاعلا  انا  . » هتخاس علطم  ارم  ادخ  هک  یـضترم 

ار وا  یـصخش  یلو  درک ، ادـن  یفتاـه  ماـگنه  نیا  رد  ار . رود  ره  وا  يارب  دـیدرونرد  تسا و  هدرک  ناـسآ  وا  رب  ار  دـیادش  یلاـعت  يادـخ 
مه نم  دـش ، بسا  راوس  تساخرب و  بانج  نآ  سپ  کیلع .» هللا  تاولـص  قدـصملا  قداصلا  تنأ  نینمؤملاریمأ  ای  تقدـص  : » هک مدـیدن ،
هک یلاح  رد  میتشاذگ ، هفوک  دجـسم  باب  رب  مدق  هکنیا  ات  دندمآرد ، زاورپ  هب  اوه  رد  اهنآ  دز و  اهبـسا  رب  ياهحیـص  اددجم  مدـش ، راوس 

، ار ام  تیالو  دیامن  راکنا  هک  یسک  لاح  رب  ياو  انتیالو » رکنا  نمل  لیولا  لک  لیولا  ناملس ، ای  : » دومرف نآ  زا  دعب  دوب . هتشذگ  بش  ثلث 
فصآ دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مدرک  ضرع  نامیلس ؟ ای  تسا  لضفا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دومرف : سپس 

دزن هک  یتلاح  رد  میامنن ، نم  هنوگچ  باتک ، زا  یملع  رـصتخم  اب  دـنکیم . لمح  نیعلاۀـفرط  کی  هب  سراف  زا  ار  سیقلب  تخت  اـیخرب  نب 
اذکه نینمؤملاریمأ  ای  تقدـص  : » مدرک ضرع  دراد !؟ دوجو  ناقرف  روبز و  لیجنا و  ۀـیروت و  ءایبنا و  بتک  راهچ  تسیب و  دـص و  ملع  نم 

یف لجوزع  هللا  ضرف  دـق  انقوقح  انتفرعم و  یف  يرتمملاک  انمولع  انروما و  یف  كاـشلا  نا  مالـسلاهیلع : لاـقف  «. » مالـسلاهیلع ماـمالا  نوکی 
بجاو شیوخ  باتک  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  ام  تفرعم  رد  هدـننککش  دـننام  اـم  مولع  اـم و  روما  رد  يهدـننککش  ینعی  هباـتک ،»

لاجر رد  و  تسا ، هدوب  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  باحصا  نایم  رد  تقیقح  رس و  بحاص  نییراوح و  لضفا  ناملس ، حیضوت : تسا . هدرک 
هبزور ناملس ، بانج  مسا  قودص ، خیش  تیاور  هب  و  دومرفیم . ریبعت  يدمحم  ناملس  هب  لد  زا  مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  هک : تسا  یـشک 

هللا یلص  لوسر  ترضح  دسیونیم : لامآلایهتنم  رد  یمق  ثدحم  تسا . هدوب  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  یصو  وا  هک  هدوب  ناروشیخ  نب 
یتؤی ۀمکحلا و  حنمی  تیبلا  لهأ  انم  ناملـس  دـفنی ، زنک ال  فزنی و  رحب ال  ناملـس  : » تسا هدومرف  ناملـس  تلیـضف  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 

اطع هک  تسا  تیب  لها  ام  زا  ناملس  درادن . انف  هک  تسا  یجنگ  و  هحفص 44 ]  ] درادن یندشمامت  هک  تسا  ییایرد  ناملس  ینعی  ناهربلا ،»
مالـس ناملـس  باـنج  هب  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  طـسوت  راـگدرورپ  زا  لـیئربج  ار . تـجح  دروآیم  ار و  تـمکح  دـنکیم 

نینمؤملاریما ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـنادرگ . علطم  ایالب  اـیانم و  ملع  هب  ار  ناملـس  هک  درکیم  رما  دـیناسریم و 
تسا و دایز  تایاور  رد  وا  حدـم  الامجا  تشادـن . ار  نآ  لمحت  تیلباق و  وا  ریغ  يدـحا  هک  دـندومن  ناملـس  میلعت  ییاهزیچ  مالـسلاهیلع 

ناملـس تلالج  رد  درک .) تافو  نئادم  رد  يرمق  لاس 36  رد  بانج  نآ  و   ) دندومن فیرعت  ار  وا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تارـضح  مامت 
زا بوشآرهشنبا  بقانم  رد  دش . رضاح  بانج  نآ  يهزانج  رس  رب  ضرألایط ، هب  هنیدم ، زا  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  مینادب ، تسا  یفاک 

، هدش راوس  ءابضع  يهقان  رب  سپس  داد ، ار  ناملـس  تافو  ربخ  حبـص ، زامن  زا  سپ  ریما  ترـضح  دیوگ : هک  تسا  هدش  لقن  يراصنا  رباج 
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هاگن ترـضح  نآ  تروص  هب  ناملـس  هتـشادرب ، وا  تروص  زا  ار  ادر  اجنآ  رد  دـمآ . بانج  نآ  يهزانج  رـس  رب  تشادرب و  دوخ  اـب  ار  ربنق 
نم کیخأ  یلع  رم  ام  هل  لقف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  تیقل  اذا  هللادبعابأ ، ای  ابحرم  : » دومرف ترـضح  دومن ، یمـسبت  هدرک و 

ره اب  هک  یلاح  رد  رایط ، رفعج  رضخ و  ترـضح  ترـضح ، نآ  رب  هوالع  داتـسیا و  زامن  هب  هدرک و  زیهجت  ار  وا  ترـضح  سپـس  کموق .»
. دومرف تعجارم  هنیدم  هب  بش  نامه  ترضح  دش و  نوفدم  نئادم  رد  يو  دندش . رضاح  ناملـس  بانج  زامن  هب  دوب ، کلم  نارازه  مادک 

تازجعم زا  زین  تسا . هدومن  لقن  هفلتخم ، لاوقا  هب  هاجنپ  دصیـس و  ات  لاس  هاجنپ  تسیود و  زا  ار  بانج  نآ  رمع  یـسلجم ، همالع  موحرم 
، دـشابیم یـصوصخ  یمومع و  يهیتآ  عیاقو  زا  وا  رابخا  ییوگـشیپ و  مالـسلاهیلع ، یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يهرهاظ  لـیالد  هرهاـب و 

هاگلتق البرک ، زا  روبع  تقو  هکنانچ  مالسلاامهیلع ، نیسح  ماما  ءادهشلادیس  یبتجم و  ماما  ترـضح  دوخ و  تداهـش  زا  ررکم  رابخا  دننام 
رابخا زا  زین  یتیفیک و  هب  کی  ره  دوخ  باحصا  تداهش  تیمولظم و  زا  رابخا  داد و  ناشن  نایفارطا  هب  ار  مایخ  لحم  ترـضح و  باحـصا 

ولمم نآ  زا  هعیـش  بتک  دیاین و  رـصح  هب  هک  هریغ  سابعلاینب و  ملظ  روج و  و  هیماینب ، دیزی و  هیواعم و  هحفص 45 ]  ] عیاجف تایانج و  و 
تموـصخ راوـگرزب  نآ  اـب  تدـش  هب  هک  یتعاـمج  كـاله  ریظن  داد ، خر  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  هک  ار  یتازجعم  زا  دـیاب  زین  تسا .

ندمآرد گس  تروص  هب  و  يرگید )  ) ندش ریزنخ  تروص  هب  و  ثدحملا ) هللادبعوبا   ) ندـش روک  دـننام  دـنتفگیم ، ازـسان  دـندرکیم و 
تسا هماع  ياملع  مظاعا  زا  هک  يدقاولا  رمع  نب  دمحم  تسا  روکذم  هصاخ  هماع و  بتک  زا  هریغ  بقانملابقاث و  رد  یقـشمد .) بیطخ  )

ملع و لاجر  زا  ولمم  سلجم  دندوب و  رـضاح  دادـغب  ياملع  يهمه  دوب  هدومن  سولج  املع  تهج  هب  يزور  دیـشرلانوراه  [ . 24 : ] دیوگ
ای : » درک باطخ  یعفاش  هب  نوراه  دـش . وگتفگ  باب  ره  زا  دـندوب و  اجنآ  رد  املع  مهم  مظاعا  زا  رفن  داـتفه  هک  نادـنچ  دوب ، نادنمـشناد 

. سرتم وگب و  يراد  ظفح  رد  مالـسلاهیلع  یلع  لیاضف  زا  ثیدح  دـنچ  فخت .» لق و ال  بلاطیبا ؟ نب  یلع  لئاضف  یف  يوت  مک  معلانبا ،
زا تفگ : ینادیم ؟ ترـضح  نآ  تلیـضف  رد  ثیدح  دنچ  وت  دیـسرپ : یفوک  قاحـسا  نب  دمحم  زا  سپـس  دصناپ . زا  شیب  تفگ : یعفاش 

؟ يراد تاهظفاح  رد  تایاور  مالـسلاهیلع  یلع  لیاضف  زا  ردـقچ  وت  تفگ : هدرک ، فسویوبا  فرط  هب  ور  نآ  زا  دـعب  تسا . زواجتم  رازه 
هدزناپ تفگ  یناما ، رد  تفگ : نوراه  تسا . رامـش  زا  شیب  یلع  لیاضف  رد  نم  تاـیاور  دوبن ، سرت  رگا  تفگ : فسویوبا  سرتم . وگب و 

: متفگ ینادیم  ردقچ  وت  تفگ : دش و  نم  هجوتم  دیـشر  دـیوگ : يدـقاو  [ . 25 . ] منادیم لسرم ، ثیدح  ردـق  نیمه  و  دنـسم ، ربخ  رازه 
مشچ اب  هک  منادیم  یتلیضف  تفگ  دیشرلانوراه  ینعی  ینیعب .» اهتیأر  ۀلیضف  هل  فرعا  ینکل  دیـشرلا : لاق  : » تفگ فسویوبا  هک  روطنامه 

قـشمد رد  تشون  نم  هب  مدومن ، قشمد  یلاو  ار  جاجح  نب  فسوی  تفگ : نوراه  دـیوگب . ار  نآ  میدرک  اضاقت  ام  ماهدـید ... ار  نآ  مدوخ 
وا قح  رد  امش  مکح  دریذپیمن . هحفص 46 ]  ] وحن ره  هب  زین  ارم  تفلاخم  دیامنیم و  بس  ار  بلاطیبا  نب  یلع  زور  ره  هک  تسا  یبیطخ 
!؟ ییوـگیم ازـسان  ار  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ارچ  متفگ : وا  هب  دـش ، رـضاح  نوـچ  تسرفب . نم  دزن  دـیقم  ار  وا  متـشون  تسیچ ؟

ادـخ و رما  هب  هتـشک  ار  سک  ره  یلع  وـت  رب  ياو  متفگ : درک . مهاوـخن  كرت  ار  وا  بس  مراد و  توادـع  وا  اـب  هتـشک ، ارم  ناردـپ  تفگ :
يو هب  هنایزات  دص  نم  روضح  رد  مدرک  رما  دیشک ، مهاوخن  تسد  تفگ : نک ، هبوت  متفگ : تسا  هدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر 

هب ار  بش  وا ، لتق  بیذعت و  تیفیک  رد  دندز . لفق  ار  هرجح  برد  دنتخادنا و  هرجح  هب  دندرب و  ار  وا  درکیم ، دایرف  هلان و  رایـسب  دـندز ،
مالسلاهیلع و نینمؤملاریما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامـسآ  زا  هک  مدید  باوخ  رد  متفر . باوخ  هب  بش  رخآ  مدنارذگ  رکفت 
هدب و مالسلاهیلع  یلع  هب  ار  ماج  دومرف : لیئربج  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوب ، یماج  لیئربج  هارمه  دندش  لزان  لیئربج 

يرایـسب قلخ  سپ  دـییایب ! یلعلآ ، یلع و  نایعیـش  يا  هک ، دومن  ادـن  دـنلب  زاوآ  هب  داد و  یلع  هب  ار  ماج  لـیئربج  نک . ادـن  ار  وا  ناـیعیش 
، داد بآ  همه  هب  ماج  نآ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دندش . رـضاح  متخانـشیم  ار  همه  هک  ياهدـع  نم  نابرقم  نامالغ و  زا  دـندمآ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  درک : ضرع  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  دروآ ، ار  وا  نوچ  دروایب . ار  یقـشمد  هک  دومن  رما  یمداخ  هب  سپ 
ار بلاطیبا  نب  یلع  یهدیم  مانـشد  وت  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگیم . مانـشد  ارم  ببـسیب  درف  نیا  ملـس ، و 
. ریگب وا  زا  ار  یلع  ماقتنا  امن و  خسم  ار  وا  ایادخ  هنم .» مقتنا  هخسما و  مهللا  : » درک ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یلب . تفگ :
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رادـیب باوخ  زا  نازرل  ناسرت و  نم  و  دـندش ، نامـسآ  هجوتم  هدـینادرگرب و  هرجح  نامه  هب  ار  وا  دـش ، گس  اروف  مدـید  دـیوگ : نوراه 
گس مدید  دروآ ، روایب . ار  گس  متفگ  تسین ! دوجوم  هرجح  نآ  رد  یگس  زا  ریغ  هک  دروآ  ربخ  روایب . ار  یقـشمد  متفگ  ار  مالغ  مدش .

بآ ار . دوخ  راگدرورپ  باذع  يدـید  هنوگچ  کبر » ۀـبوقع  تیأر  فیک  : » متفگ وا  هب  تسا . دوخ  لاح  هب  زونه  وا  شوگ  ود  یلو  هدـش 
اجنآ رد  نونکا  دندرب و  هرجح  نامه  هب  زاب  ار  يو  مدرک  رما  تساوخیم . رذـع  ایوگ  درکیم ، هراشا  رـس  هب  تخیریمورف و  شمـشچ  زا 
اهبل دروآیم و  نوریب  ار  دوخ  نابز  گس ، هحفص 47 ]  ] تروص رد  دنتشاد . هگن  راضح  لباقم  رد  دندروآ و  ار  وا  دومن  رما  سپـس  تسا .
رما نوراه  سپ  متـسین . نمیا  وا  هب  باذع  لوزن  زا  تسا و  هدش  خسم  نیا  تفگ : نوراه  هب  یعفاش  هدنروآرذع ! دننام  دادیم ، تکرح  ار 

ار گس  هرجح و  هدمآ ، هرجح  نآ  ماب  هب  هقعاص  میدینـش ، یمیظع  كانلوه  يادـص  هک  تشذـگن  ياهظحل  دـندرب ، هرجح  نامه  هب  درک 
یلص مرکا  لوسر  ترضح  تسا : هدرک  لقن  ملاوع  باتک  رد  [ 26 «. ] منهج ران  یلا  هحورب  هللا  لجع  ، » تسا هدش  رتسکاخ  مدید  دینازوس .
ثبخ يهناشن  ار  ترضح  نآ  اب  دانع  ینمـشد و  داد و  رارق  دولوم  تراهط  تمالع  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تیالو  لوبق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هنیدم ياههچوک  رد  اصع  اب  رمع  رخاوا  رد  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  هک : تسا  همئالاةرکذـت  رد  درک . مالعا  یگدازانز ] يواسم   ] تدالو
رظنیلف یبأ  نمف  بلاطیبا  نب  یلع  بح  یلع  مکدالوا  اوبدا  راصنالا ، رـشاعم  رفک . دقف  یبأ  نم  رـشبلا و  ریخ  یلع  : » تفگیم تشگیم و 
تبحم هـب  ار  دوـخ  دـالوا  راـصنا ، تعاـمج  يا  دــشابیم . رفاـک  وا  رکنم  تـسا و  قـلخ  ناـیم  رد  درف  نیرتـهب  یلع  ینعی  هـما .» نأــش  یلا 
یلبرا همغلافشک  درک ! صحفت  قیقحت و  شردام  لاح  رد  دیاب  دـنک  ابا  يو  تبحم  زا  هک  ره  دـیهد و  شرورپ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
هقالع مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  دـنکیم : لـقن  ینادـمه  ثراـح  تسا : نینچ  نآ  يهمجرت  صخلم  هک  هدومن  رکذ  ار  یتیاور 
ربمغیپ لباقم  رد  تسد  هب  دمح  ياول  هک  دید ، یهاوخ  طارـص  رد  زین  راضتحا و  ماگنه  ارم ، یتسود  يهجیتن  دومرف  مدرک ، راهظا  ار  دوخ 

وت هب  نم  یتسود  اجنآ  رد  دـید . یهاوخ  ار  نم  اـب  یتسود  يهجیتن  رثوک  ضوح  راـنک  رد  زین  مرادیمرب  ماـگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
توملا يدل  يرـشبلاب  هاقلت  هدو  لهأ  نم  تام  نم  يذـلا  بحأ  تسا : هتفگ  دوخ  تافو  ياهیکیدزن  رد  يریمح ، دیـس  دـهدیم . تعفنم 

یف تحبـصأ  ام  یلام و  یترـسا و  یـسفن و  کیدـفت  نسحابا  کلـسم  رانلا  یلا  الا  هل  سیلف  هودـع  نم  هریغ  يوهی  تاـم  نم  کحـضی و 
، دنزاس شوماخ  ار  وا  لیاضف  هحفص 48 ]  ] رون دناهدرک  یعس  هراومه  مالسلاهیلع  ترـضح  نآ  نانمـشد  هک  تسا  بیجع  کلمأ  ضرالا 

زین نیا  و  تسا ، هتخاس  رپ  ار  برغ  قرـش و  يو  لیاضف  فصو ، نیا  اب  تسا . هدوبن  ترـضح  نآ  حـیادم  رـشن  ناـکما  زین  ار  يو  ناتـسود 
ای : » درکیم ادـن  دـندید  هفوـک  دجـسم  رد  ار  یبارعا  تـسا : هدرک  لـقن  بوشآرهـشنبا  تـسا . ترـضح  نآ  زا  گرزب  یتـمارک  هزجعم و 

یبأف كرکذ  دامخا  كرون و  ءافطال  ةربابجلا  تدهج  ةرخآلا ، ایندلا و  یف  اروهشم  ای  نیضرألا و  یف  اروهـشم  ای  تاومـسلا و  یف  اروهـشم 
روج نیطالـس  هربابج و  ترخآ ، ایند و  رد  نیمز و  نامـسآ و  رد  روهـشم  يا  ینعی : امامت .» اءایـض و  ـالا  كرونل  اولع و  ـالا  كرکذـل  هللا 
نیا زا  تدارم  دـنتفگ : دوزفا . ار  وت  رون  دـنلب و  ار  وت  رکذ  دـنوادخ  یلو  وت ، رکذ  ندومن  دـماح  وت و  رون  ندرک  شوماخ  هب  دـندرک  یعس 

هک تسا  نینمؤـملاریما  نآ  هتیـالوب .» هب و  ـالا  دـیحوتلا  زوـجی  ـال  يذـلا  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  كاذ  : » تفگ تسیک ؟ فـیرعت 
زجاع ناج  سنا و  ماما  نآ  ماقم  كاردا  زا  ماهوا  لوقع و  دش . بیاغ  اههدید  زا  تفگب و  ار  نیا  دوشن . مامت  وا  تیالویب  وایب و  دیحوت ،
ماقم هنک  هب  ماهوا  لوقع و  تسا و  يراج  نم  زا  یهلا  تاضویف  لیـس  ینعی  ریطلا .» یلا  یقری  لیـسلا و ال  ینع  ردحنی  : » دومرف دـنناریح . و 
مکنا : » دومرف دوخ  تاماقم  زا  ياهمـش  رکذ  زا  سپ  فیرـش  مالک  نیا  نایب  رد  و  هللا » ۀفرعم  ۀینارونلاب  یتفرعم  : » دومرف زین  دنـسریمن . نم 

دنوادخ هچنآ  هنک  هب  دیسریمن  امـش  دحأ .» بلق  یلع  رطخی  نوفـصاولا و ال  هفـصی  ام ال  یلاعت  هللا  اناطعا  ام  ۀیاهن  انیف و  ام  هنک  اوغلبت  مل 
، دنکیمن روطخ  مه  یـسک  بلق  هب  دـننک و  فصو  ار  نآ  دـنناوتیمن  ناگدـننکفصو  هک  نانچ  نآ  هدومرف  اطع  هداهن و  هعیدو  هب  ام  رد 

یمق راحبلاۀنیفـس  رد  دومنیم . دوخ  تیمولظم  راهظا  دوب و  مولظم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  ترـضح  نآ  هتـسویپ 
«. موـلظم هللاو  اـنأ   » دوـمرف هدـش و  ملظ  نم  رب  تاـناویح  كرک  اـهگیر و  ددـع  هب  ربوـلا » ردـملا و  ددـعب  تـملظ  : » دوـمرف ربـنم  رد  تـسا 

ینامرفان ترثک  هحفص 49 ]  ] زا یکب ،» مث  تیقل  ام  سانلا  نم  دحأ  یقل  ام  لوقی  مالسلاهیلع  ایلع  تعمـس  : » دیوگ رکبیبا  نب  نمحرلادبع 
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تـسا اجک  دومرفیم  دوریم و  گرم  هب  قایتشا  راهظا  ابلاغ  و  دومنیم . ادـخ  زا  گرم  بلط  هک  دوب  گنتلد  نانچ  مدرم  ءاذـیا  قاـفن و  و 
نایم نم  تفر و  دیهاوخ  جح  هب  لاسما  هک  درک  مالعا  دوخ  تداهـش  لاس  رد  و  دـنک . باضخ  مرـس  نوخ  زا  ارم  نساحم  تما  نیرتیقش 
یقاب رادـقم  هچ  هتـشذگ و  هام  زا  ردـقچ  دیـسرپ  مالـسلاامهیلع  نینـسح  زا  ربنم  يالاب  ناضمر  كرابم  هام  رد  يزور  و  دوب . مهاوخن  اـمش 
اهمدب اهبضخیل  هللاو  : » دومرف داهن و  دوب  دیفس  هک  دوخ  فیرش  نساحم  رب  تسد  دومن ، هراشا  هام  نآ  رد  دوخ  تداهـش  هب  سپـس  هدنام و 

[ . 27 . ] درک دهاوخ  باضخ  رس  نوخ  هب  ار  يدیفس  يوم  نیا  تما  نیرتیقش  ادخ  هب  مسق  ینعی  اهیقشا .» ثعبنا  ذا 

يولع يهزجعم 

مرحم هام   ) فرشا فجن  رد  ریقح  ترواجم  تاقوا  رد  دیوگیم : تفگش  ياهناتساد  باتک  رد  بیغتسد  نیسحلادبع  دیس  هللاتیآ  دیهش 
يارب اروشاع  زور  دوب . هدش  عونمم  تاجتـسد  ندمآ  نوریب  ندز و  هنیـس  ندز و  همق  ادیکا  قارع  تموکح  فرط  زا  يرمق ) يهنس 1358 

نینچمه دـندرک و  لـفق  ار  قاور  مرح و  ياـهرد  بـش  لوا  تموـکح  فرط  زا  دوـشن ، ینزهنیـس  فیرـش  نحـص  رهطم و  مرح  رد  هـکنیا 
نزهنیس تیعمج  هاگان  هک  دندوب . هتسب  ار  نآ  يهگنل  کی  دوب و  هلبق  برد  دندش  نآ  نتسب  لوغـشم  هک  يرد  نیرخآ  ار . نحـص  ياهرد 
ینزهنیس يرادازع و  لوغـشم  ناویا  نامه  رد  دندید  هتـسب  ار  اهرد  نوچ  و  دندروآ ، رهطم  مرح  هب  ور  دندش و  نحـص  دراو  هدروآ  موجه 

اهنآ درک  رما  دز و  ار  یضعب  هدمآ ، ناویا  رد  تشاد  اپ  هب  هک  ياهمکچ  اب  نانآ  سیئر  دندمآ و  ناشسیئر  اب  هطرـش  ياهدع  هاگان  دندش .
نکمم دندید  نوچ  و  دنتخاس ، ناوتان  حورجم و  تخس  دنتخادنا و  نحص  رد  هدرک  دنلب  ار  وا  دندروآ و  موجه  وا  هب  اهنزهنیس  دنریگب . ار 

مرح يهتـسب  برد  هجوتم  همه  رطاخ  یگتـسکش  اجتلا و  لامک  اب  دوش  ناشمحازم  هرخالاب  دـنک و  یفالت  هحفص 50 ]  ] یتلود ياوق  تسا 
قاور مرح و  ياهرد  مامت  هظحل  کی  رد  ناهگان  مینیـسح . تدنزرف  رادازع  ام  بابلا » کف  یلع  ای  : » دنتفگیم دندزیم و  هنیـس  هب  هدش و 
طـسو دوب ، راوید  اهرد و  نیب  هک  نینهآ  ياهلیم  دندرک : لقن  ریقح  يارب  دندوب  هدرک  هدهاشم  هک  نیقثوم  ضعب  دـش و  هدوشگ  نحـص  و 

عمج مرح  نحـص و  رد  همه  دنوشیم  ربخ  هک  زین  اهیفجن  ریاس  دنوشیم و  رهطم  مرح  دراو  نانزهنیـس  هلمجلاب ، و  دوب . هدش  هدـیرب  اهنآ 
لاس نآ  رد  دیوشن . اهنآ  محازم  هک  دوشیم  هداد  روتـسد  دنهدیم ، شرازگ  دادغب  هب  ار  عوضوم  دـندرگیم . ناهنپ  اههطرـش  دـنوشیم و 

زا دنتخاس . رشتنم  هدومن و  لقن  دوخ  راعشا  رد  ار  هرهاب  يهزجعم  نیا  ارعش  دش و  ازع  يهماقا  هتشذگ  ياهلاس  زا  شیب  البرک  فجن و  رد 
زا رعش  دنچ  مه  هدنب  هک  دوب ، هدنابسچ  رهطم  مرح  راوید  هب  هتشون و  یحول  رب  ار  ارعـش  زا  یکی  راعـشا  برع  يالـضف  زا  یکی  هلمج ، نآ 

ۀحار باوبألا  انل  تحتف  ملسمب  سیلف  یبنلا  ونـص  یـضترملا  تازجعمب  رقی  مل  نم  [ . 28 : ] رارق نیدـب  مدرک ، تشاددای  تقو  نامه  ار  نآ 
بابلا کفف  أموا  وخرا  هیتحارب  یـصولا  اذاف  مرحمب  مدلا  يرجی  ام  عوقوب  ءازعلا  بابرا  عنم  اودارا  دـق  ذا  معنا  نیتحارلا و  کلتب  مرکا  هفک 

دشیم و اپرب  یمیظع  يهنتف  دوب  هدـشن  ترـضح  نآ  فرط  زا  تیانع  نیا  رگا  یتسار  هب  دـش ، هراشا  رخآ  رعـش  رد  هکنانچ  مدـلل و  اظفح 
(. هیلع همالس  هللا و  تاولص   ) دیدرگیم هتخیر  اهنوخ 

وا رفیک  سیق و  ةرم  ناتساد 

بحاص رفاک و  يدرم  سیق  يهرم  و  دراد ، عویش  رایسب  تسین و  یفخم  يدحا  رب  سیق  يهرم  يهصق  دیوگیم  يرون  مالـسالاۀقث  موحرم 
بلاـطیبا نـب  یلع  دـنتفگ  ناـنآ  درک  لاؤـس  شدادـجا  ءاـبآ و  يهراـبرد  هحفـص 51 ]  ] دوـخ موـق  زا  يزور  دوـب  رایـسب  مـشح  لاوـما و 

فرشا فجن  رد  ترضح  دنتفگ  يو  هب  درک  لاؤس  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نفدم  زا  وا  هتـشک ، رفن  رازه  نانآ  زا  مالـسلاامهیلع 
نـصحتم زور  شـش  ات  دندش  علطم  اجنآ  مدرم  دیـسر . فجن  هب  ات  تشادرب  هدایپ  رازه  دنچ  هراوس و  رفن  رازه  ود  سیق  ةرم  تسا ، نوفدم 

نآ هب  دـش و  هرهطم  يهضور  لخاد  ات  دـمآ  ثیبخ  نآ  دـندش و  لـخاد  هدرک و  بارخ  ار  راـصح  زا  یعـضوم  راـفک  هرخـألاب  دـندیدرگ ،
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ربق زا  راقفلاوذ  دـننام  كراـبم  تشگنا  ود  هاـگان  دفاکـشب  ار  ربق  تساوخ  یتشک و  ارم  ناردـپ  وت  یلع  اـی  تفگ : درک و  باـتع  ترـضح 
دندید دنرادرب ، ار  وا  دـندمآ  نوچ  و  دـندش . هدـنکارپ  داتفا و  شرکـشل  رد  تشحو  تخاس و  مین  ود  ار  وا  دز و  وا  رمک  رب  دـمآ و  نوریب 

رب ییاپ  دمآیم  فجن  ترایز  هب  هک  ره  دوب و  اجنآ  هتسویپ  و  دنتخادنا . فجن  يهزاورد  تشپ  رد  دندروآ  ار  وا  سپ  هدش  یهایـس  گنس 
ار گنـس  هکت  دـمآ و  لاـهج  زا  یکی  سپـس  درکیم  لوب  نآ  رب  دـشیم  در  یناویح  ره  هک  دوب  نآ  گنـس  نیا  صاوـخ  زا  و  دزیم ، نآ 
مه زا  گنـس  نامز  رورم  ات  دربیم  یعافتنا  و  دندمآیم ، اشامت  هب  مدرم  دنک  یبساک  درب  لخد  هیامرـس و  يارب  هفوک  دجـسم  هب  تشادرب 
هک یسک  قح  رد  درکیم  نیرفن  رایسب  وا  هک  هدش  لقن  راصبتسا  حرش  بحاص  یفجن  یمظاک  مظاک  خیش  زا  و  تشگ ، یشالتم  هدیشاپ و 

[ . 29 . ] درب نوریب  فجن  زا  ار  گنس  نآ 

وهنکل رهش  رد  فرشا  فجن  يهضور  هبش 

زا ادهش  عیمج  يهربقم  هضور و  هیبش  رهش  نیا  رد  وهنکل : رهش  یغالب . ۀجحلادبع  دیس  موحرم  زا  ص 177 ، هریح ، فرشا و  فجن  خیرات 
فجن مالـسلاامهیلع و  نیمظاـک  مالـسلاهیلع و  ساـبع  ترـضح  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  ترـضح  يهرونم  يهضور  یلعم و  يـالبرک 

هد بیرق  اهبش  مرحم  مایا  رد  دناهداد ، رارق  اهنآ  رب  دایز  تافوقوم  درادن و  دایز  مک و  وم  رس  کی  لصا ، هب  تبسن  هک  دناهتخاس  ار  فرشا 
رد دنزیریم . هحفص 52 ]  ] موم زا  ار  اهعمـش  دننازوسیم و  عمـش  ضوع  تایرطع  هکرابم  يهضور  نایم  رد  دننکیم و  نشور  غارچ  رازه 

ياهرهاوج تسا و  تکلمم  کی  جارخ  لداعم  کی  ره  ياهب  هک  دناهتشاذگ  ملع  هس  هدرپ و  جوز  کی  فرـشا  فجن  يهفیرـش  يهضور 
يهزور هد  مایا  رد  تسا . بان  يالط  زا  هدش  يزودرز  اهملع  هدرپ و  مامت  دناهدومن . بصن  اهملع  هدرپ و  يور  رد  اهبنارگ  یتمیق و  رایـسب 

يرادهیزعت ناریا  عضو  زا  رتهب  يهبترم  رازه  اهدص  دـندنبیم  لیدـنق  تالآرولب و  زا  اهامنقاط  هدرک و  انب  هینیـسح  هیکت و  اج  همه  مرحم 
[ . 30  - ] دنیامنیم ءادهشلادیس  ترضح  جراخم  هیپور  اهکل  دناهیرگ و  متام و  هحون و  لوغشم  ناملسم  ودنه و  زور  هد  نیا  رد  دننکیم .

هحفص 54] ( ] ناتسودنه خیرات  مجماج : )

نینبلاما ترضح  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يهدیدغاد  ردام  یناگدنز  رد  هاتوک  يریس 

نینبلاما بسن  مان و 

نینمؤملاریما رسمه : [ . 35  ] دـناهتفگ یلیل  یخرب  و  [ 34  ] همامث ردام : ماـن  [ . 33  ] مازح ردـپ : مان  [ . 32  ] نینبلاما هـینک : [ . 31  ] همطاف مان :
عیقب ناتسربق  هرونم ، يهنیدم  هاگمارآ : نامثع ) رفعج و  هللادبع ، سابع ،  ) دیهش راهچ  ردام : مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

نینبلاما تدالو 

رد مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يو  دشرا  رـسپ  دلوت  هک  دناهدش  رکذتم  نکل  دناهدرکن ، يروآدای  ار  وا  تدالو  لاس  ناخروم 
نیمخت ترجه  زا  سپ  لاس  جنپ  دودح  رد  ار  مالسلااهیلع  نینبلاما  تدالو  عوقو  جیوس  يدهم  بیطخ  [ . 36 . ] تسا هدوب  يرجه  لاس 26 

هحفص 55] [ . ] 37 . ] دنزیم

نینبلاما يراگتساوخ 

یلع يراد  لیم  ایآ  تفگ : يو  هب  درک ، يراگتـساوخ  مالـسلااهیلع  نینبلاما  زا  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما  هک  یماـگنه 
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نخـس شلد  و  دوب ، هتفرگارف  ار  شدوجو  مامت  ینامداش  نکل  درک ، رایتخا  توکـس  رهاـظ  رد  دـنچ  ره  يو  دـشاب ؟ ترهوش  مالـسلاهیلع 
ایح و مالسلاهیلع  یلع  نامشچ  رد  هک  یلاح  رد  دشابن  نامداش  يو  ارچ  يرآ  درکیم ) مالعا  جاودزا  نیا  زا  ار  وا  يدونـشخ  و   ) تفگیم

لوتب مانمه  يو  هکنانچ  تشاد  رارق  يدـمحم  تیادـه  رون  وا  لد  رد  تلادـع و  يراوتـسا و  وا  ياهماگ  رد  مالـسا ، تردـق  وا  ناتـسد  رد 
نوچمه مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  يارب  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : مالـسلااهیلع  نینبلاما  دوب . زین  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترـضح 

تسد ود  نیمه  [ . 38 . ] تشاذـگ مدـق  تمـصع  يهناخ  هب  يدردـمه  ینابرهم و  تبحم ، ایند  کی  اب  ور  نیا  زا  دوب . مهاوخ  زوسلد  ردام 
ریم یلع  دنچ  دعب  یبقع ز  ملاع  هب  ور  انف  ناهج  نیا  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تفر  نوچ  هک  تسا  تیاور  يرادملع  ار  نیـسح  دنک 

لیقع ایب  ناج  ردارب  يا  رادافو  لـیقع  يا  هک  نارود  يهناـگی  يا  لـیقع  هب  ور  دومن  كـالفا  مهنورـسخ  رـشب  نج و  ماـما  كـالول  بصنم 
وکن مدـقم و  کلم  هاج و  عفر  ادـیپ  دوب  وا  زا  تمالع  دـنچ  هک  ینز  نک  يراگتـساوخ  رهم  زا  نم  يارب  ینز  نک  يراـی  وت  نم  هب  یناـمز 
وکین دوب  نخـس  لسلـسم  هچنغ  هچ  شبل  هحفـص 56 ]  ] نادند رد  زارف و  ندرگ  هنیـس و  حیـصف  ناتـشگنا  تشرد  نت  يوق  دق و  دـنلب  امیس 

تفگب یلع  تسا  ناصقن  لامک  ار  نانز  تافص  نینچ  تسا  نادرم  تافـص  اهنیا  تفگ  لیقع  وربا  نامک  هیـس  شمـشچ  هلال و  هچ  شخر 
هب دیآ  ریلد  وا  دـنزرف  هک  تفگب  یلع  دـیآ  ریذـپلد  هچ  نز  نآ  زا  تفگ  لیقع  یناهنپ  ياهزار  زا  ربخیب  هک  ارچ  ینادیمن  ار  زار  نیا  هک 

تیالو هاش  دقع  هب  رظنمشوخ  لیقع  دمآ  شیراگتـساوخ  هب  نایع  بالکینب  رد  ینز  وچمه  دیدب  نامرف  نآ  زا  لیقع  دـش  اههیداو  يوس 
دمآ رارقرب  خرچ  یلزا  فسوی  هب  مرا  ناتـسلگ  کشر  ناهج  تشگ  هراـبود  مه  اـب  هم  رهم و  دـقع و  یمه  تسب  لـیقع  رتخد  نآ  دـمآ  رب 
نماد يور  هب  ناشخر  هدـش  هام  صرق  شنهریپ  كاچ  نایع ز  حبـص  عولط  ات  بش  لد  زا  تشگ  هچ  دـمآ  راگزور  هب  اـخیلز  لاـصو  بش 

دید هچ  نکـسم  شدش  نینبلاما  يهرجح  نورد  نکربیخ  هاش  لفط  نآ  ندید  يارب  دش  ادیوه  مشاهینب  هام  هک  رگن  دش  ادـیپ  وچ  نینبلاما 
مان دومن  ساـسا  رهپـس  ورـسخ  یلع  مسا  يارب  هحفـص 57 ]  ] ناـج نوـچمه  شاهراوـهگ  تفرگ ز  یمه  نادرم  هش  نآ  لـفط  ناـمه  يور 
بلق گـنت  دـش  هلماـعم  نیا  زا  شیوزاـب  ود  ره  دیـسوب  هیرگ  هب  یهگ  شیوربا  هب  یهگ  مشچ و  هب  هاـگن  یهگ  ساـبع  ترـضح  شمارگ 
تسد هب  بش  نوچ  نم  راگزور  هدش  هیضق  نیا  زا  برع  ریما  يا  كالول  هش  يا  تفگب  نیمز  يور  هب  هژم  زا  کشرس  درک  هناور  نینبلاما 

نیا زا  فقاو  وت  يوش  ریـس  هدـیمح  يوناب  نآ  هب  تفگب  یلع  یبیر  کش و  دوب  ار  امـش  تسد  ود  نیزک  یبیع  دوب  رگم  هش  يا  نم  لـفط 
دنک يرادملع  دنک  ار  نیسح  تسد  ود  نیمه  الب  برک و  هب  ارم  نیسح  دننک  بلط  اغد  نایفوک  هنیک  زا  نم  لتق  دعب  رس ز  رب  ینز  اهتـسد 

ود نیمه  شورخ  هب  ناکدوک  بآ و  دـتف  تسد  ود  نیا  زک  شود  رب  ار  بآ  کشم  دـشک  تسد  ود  نیمه  يرای  اـفو  زا  نم  نیـسح  يارب 
باب و قح  هب  رـشحم  عیفـش  دوش  رورپمغ  راز  نیکـشم  هب  تسد  ود  نیمه  وا  رـس  دوشیم  دادیب  رجنخ  ادج ز  وا  رکیپ  دتف ز  اهنت  هن  تسد 

هحفص 58] [ . ] 39  ] ردپ

نینمؤملاریما رسمه  نینبلاما 

اهیلع هللا  مالـس  نینبلاما  هب  روهـشم  همطاـف  مالـسلاامهیلع ، بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  راوگرزب  فورعم و  مرتحم ، نارـسمه  زا  یکی 
. دنتشاد تنوکس  هکم  رهش  یبونج  تمسق  رد  هک  تسا  نزاوه  يهفیاط  سیئر  بالک  نب  رفعج  نامدود  زا  هعیبر  نب  دلاخ  نب  مازح  رتخد 
زا هفیاـط  نیا  نیب  درکیم . ادـیپ  همادا  نمی  زرم  اـت  اـهنآ  ذوفن  يهقطنم  دوب و  هتفاـی  لیکـشت  یفلتخم  ددـعتم و  لـیابق  زا  نزاوـه  يهفیاـط 

يهمرکم يهجوز  هجیدخ ، ترـضح  ردپ  دندوب . هدیگنج  مه  اب  تاعفد  هب  نانآ  دوب و  توادـع  ینمـشد و  هکم  لها  اب  هتـشذگ ، ياهنامز 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یتح  دوب . هدش  هتشک  نزاوه  شیرق و  ياهگنج  زا  یکی  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

نزاوه يهملک  عمج  نزاوه ، تشاد . تکرـش  نزاوه  دـض  رب  یگنج  رد  مالـسلاهیلع ، بلاطوبا  شیومع  قاـفتا  هب  دوخ  یناوج  نارود  رد 
رگید یتمـسق  نیـشنارحص و  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  دـشیم ، لیکـشت  يددـعتم  لیابق  زا  دـش ، هتفگ  هک  يروط  نامه  اـهنزاوه ، نوچ  تسا .

نیملـسم تسد  هب  هکم  حتف  زا  دعب  زور  دنچ  دندوب . تسرپتب  اهنآ  يهمه  دـندناوخیم و  نزاوه  ار  اهنآ  عومجم  اذـل  دـندوب . نیـشنرهش 
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نیا زا  یتقو  نزاوه  لیابق  دننکشب . مه  رد  ار  اهتب  هتفر و  هکم  یلاوح  فارطا و  هب  مالـسا ، نایهاپـس  هک  داد  روتـسد  مالـسا  یمارگ  لوسر 
يریگولج اهنآ  يدوباـن  زا  دـننک و  عاـفد  شیوخ  شتـسرپ  دروم  ياـهتب  زا  تسه  هک  یقیرط  ره  هب  دـنداتفا  رکف  هب  دـندش ، هاـگآ  ناـمرف 

يهدامآ هدرک ، عمج  ار  دوخ  نادـنزرف  نز و  ماشحا و  دارفا و  دنتـسویپ و  مه  هب  رانک  هشوگ و  زا  نزاوه  فلتخم  لـیابق  يدوز  هب  دـنیامن .
فرـصت ار  هکم  رهـش  راب  نیا  هک  دوب  نیا  ناشفده  دندرک و  يروآدرگ  یگنج  درم  رازه  تسیب  دودح  رد  اهنآ  دندش . نیملـسم  اب  راکیپ 

تدـش هب  شیرق  تعامج  دیـسر ، هکم  هب  نزاوه  يهلمح  ربخ  هک  یماگنه  دـننک . صالخ  شیرق  دارفا  رـش  زا  ار  دوخ  یلک  هب  ات  دـنیامن ،
. دـنرتکانرطخ مه  ینامـسآ  يالب  زا  نزاوه ، كابیب  ناـیوجگنج  دیـشر و  نادرم  هک  دنتـسنادیم  اـهنآ  اریز  هحفـص 59 ] ، ] دندش نارگن 

يهلمح ینعی  ناشورخ ، لیس  نیا  يولج  ات  دندش  دحتم  رگیدمه  اب  هتشاذگ و  رانک  ار  دوخ  فالتخا  دارفا ، ریاس  ناناملسمون و  ناناملسم ،
رگناشن رما ، نیا  دندوب و  هداتفا  هار  هب  دوخ  نادنزرف  نز و  نایاپراهچ و  ماشحا و  اب  نزاوه  راب  نیا  هک  اصوصخم  دـنریگب . ار  نزاوه  لیابق 

رد شیرق ، دارفا  مالسا و  هاپس  دننک . ریخـست  ار  هکم  ای  و  دنورب ، نیب  زا  یلکب  ای  هک  دندوب  هتفرگ  يدج  میمـصت  نزاوه  لیابق  هک  دوب  نآ 
كاـنرطخ و يهگنت  ياراد  هدوـب و  هکم  فئاـط و  نیب  یناتـسهوک  ياهقطنم  هک  نـینح ، يداو  رد  هدـع  نـیا  دـندوب . رفن  رازه  ود  دودـح 
ات دنتـسه  یبسانم  تصرف  رظتنم  هدـش و  یفخم  یئرمان  طاقن  رد  هوک و  يالاب  رد  نزاوه  هکنیا  زا  لـفاغ  دـندومیپیم ، هار  تسا ، یکیراـب 
رد نانچنآ  ار  دوخ  دارفا  دوب ، رواگنج  هدیدراک و  يدرم  هک  نزاوه ، هاپـس  هدنامرف  يرـصن ، فوع  نب  کلام  دننک . زاغآ  ار  دوخ  يهلمح 
رد هک  يرطخ  هجوتم  هجو  چـیه  هب  مالـسا  هاپـس  نارادولج  هک  دوب  هدرک  یفخم  اههپت  اههوک و  تشپ  رد  كانرطخ و  يهگنت  نیا  فارطا 

هگنت دراو  مالسا  هاپـس  مامت  ات  درک  ربص  ردق  نآ  فوع ، نب  کلام  دندادیم . همادا  دوخ  هار  هب  لایخیب  نانچمه  دندشن و  دوب  ناشنیمک 
روط هب  هک  ناناملسم  دندیراب . اهنآ  رس  رب  كاشاخ  كاخ و  ریت و  گنس و  نزاوه ، دارفا  درک و  رداص  ار  هلمح  نامرف  ماگنه  نیا  رد  دش .

زا ات  دندرکیم  شالت  اهنآ  دنداد . حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  دـنتخاب و  ار  دوخ  يهیحور  دنتـشادن ، یگنج  یگدامآ  هدـش و  ریگلفاغ  یناهگان 
نیب زا  نابـسا  مس  اپ و  تسد و  ریز  هدش ، هتـشک  نیملـسم  زا  یهجوت  لباق  يهدع  بیترت  نیا  هب  دندرگرب و  دـندوب  هدـمآ  هک  یهار  نامه 

ناناملـسم هک  یلاح  رد  دندادیم ، رارق  هلمح  فده و  دروم  ار  ناناملـسم  نانچمه  دایرف ، تنوشخ و  اب  هوک  يالاب  زا  نزاوه ، دارفا  دنتفر .
ناج هک  دوب  رکف  نیا  رد  سک  ره  دوب و  هدـش  هریچ  شیرق  ياوق  رب  بارطـضا  تشحو و  دنتـشادن . یـسرتسد  اهنآ  هب  دـندوب و  نییاـپ  رد 

ترضح نایم  نیا  رد  تفریم . شیپ  نیملسم  نایز  هب  نزاوه و  عفن  هب  گنج  عاضوا  نیا  اب  دزیرگب . تمالس  هب  هکرعم  زا  هتشادرب  ار  دوخ 
شزرا شیوخ  ناج  يارب  هک  مالـسا ، نایئادف  زا  نت  دنچ  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  و  هحفص 60 ]  ] ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

راچان دوب . هدوهیب  اهـششوک  نیا  اما  دنیامن ، يریگولج  هاپـس  ندش  یـشالتم  زا  ات  دندرکیم  شالت  هداد و  جرخ  هب  تمواقم  دـندوبن ، لئاق 
رارف اـجک  راـصنا ، رجاـهم و  تعاـمج  يا  دروآرب : داـیرف  تفر و  يدـنلب  گنـس  هعطق  زارف  رب  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ 

، دیدرگرب دینکن و  رارف  تسا . هدوب  زورما  زا  رتمک  یلیخ  ناتتارفن  دادعت  هکیلاح  رد  دیاهدش ، زوریپ  یناوارف  ياهگنج  رد  امـش  دـینکیم ؟
رثا زیرگ ، گنج و  هحوبحب و  نآ  رد  ربمایپ  نانخس  تسا ! ام  نآ  زا  يزوریپ  تسا ؛ ام  اب  يزوریپ  گنج  نیا  رد  دنکیم . کمک  ار  ام  ادخ 

دنویپ تقیقح  اب  يو  راتفگ  دنتسنادیم  نوچ  دندینش ، ار  مالـسا  یمارگ  لوسر  يهدننکراودیما  دایرف  هک  نیمه  نایرارف  تشاذگ . یقیمع 
دندش و عمج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فارطا  رد  دندرک و  تعجارم  دوب ، دهاوخ  نیملسم  نآ  زا  يزوریپ  ماجنارس  دراد و 

وربور نزاوـه  اـب  ساـطوا  تـشد  رد  دـندش و  جراـخ  گرم  يهـگنت  نآ  زا  دوـب ، هـک  یبـیترت  ره  هـب  يرتلماـک ، یگنج  شیارآ  اـب  سپس 
نیا دارفا  دندمآ . بلاغ  نزاوه  يهفیاط  رب  تبقاع  دندوب ، هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هک  روط  نامه  دـندیدرگ .

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  يهیاد  همیلح  نوچ  یلو  دمآرد ، اهنآ  فرصت  هب  ناشلاوما  دندش و  نیملـسم  ریـسا  گرزب  يهفیاط 
ار يدارفا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  اذل  دوب ، نزاوه  يهلیبق  زا  دوب ، هدرک  يراتـسرپ  هداد و  ریـش  ار  وا  یکدوک  رد  هک  ملس 
مالـسلاهیلع و یلع  ترـضح  سپـس  دندرک . دازآ  همیلح  مارتحا  هب  دـندوب ، هدـمآرد  نیملـسم  تراسا  هب  هدرب  ناونع  هب  گنج  نیا  رد  هک 

یتقو دنتخاس . اهر  ار  ناگدرب  يهمه  هدومن ، يوریپ  اهنآ  زا  زین  ناناملسم  ریاس  هجیتن  رد  دندرک و  دازآ  ار  دوخ  مهس  زین  هباحص  زا  یخرب 
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هب ربمایپ  يهزاجا  اب  دندروآ و  يور  مالسا  هب  هتسدهتسد  دندید ، ناملسم  دارفا  زا  يدرمناوج  تورم و  تشذگ و  همه  نیا  نزاوه ، يهلیبق 
تفریذپ و ار  مالسا  نید  هک  دوب  نزاوه ، عاجـش  قیال و  هدنامرف  فوع ، نب  کلام  نانآ  يهلمج  زا  دندش . راپـسهر  شیوخ  نکاسم  يوس 
هک دوب  هتفای  شرورپ  ياهناخ  رد  وا  دوب . هفیاط  نیا  زا  يرتخد  مالسلااهیلع  نینبلاما  هحفص 61 ] . ] دش هزاوآدنلب  نید  يالتعا  هار  رد  اهدعب 
يو ییاد  برع ، روهشم  رعاش  دیبل ، دنتشاد . یفاک  يهرهب  زین  تفرعم  ملع و  زا  دندوب و  فورعم  تواخس  تعاجش و  هب  نآ  نادرم  يهمه 

تابرض ربارب  رد  سک  چیه  نوچ  درکیم و  هلمح  نمـشد  هب  نانـس  هزین و  اب  طقف  اهگنج  رد  هک  دوب  اتمهیب  يروالد  شردام ، دج  دوب .
هاگتـسد رد  مالـسلااهیلع ، نینبلاما  رگید  دـج  هورع ، دوب . ماع  صاخ و  دزنابز  شاهزین  اب  گنج  ینارپهزین و  تشادـن  تمواقم  بات  وا  هزین 

رومأم ناونع  هب  نامعن  فرط  زا  تاقوا  بلغا  تشاد و  ناوارف  یتلزنم  ردـق و  رذـنم ، نب  ناـمعن  راـبرد  رد  صوصخ  هب  هیاـسمه ، نیطـالس 
يهلمج زا  رماـع ، ردارب  لـیفط ، دادیم . ماـجنا  نسحا  وحن  هب  ار  دوخ  يهفیظو  دـشیم و  مازعا  ظاـکع  روهـشم  رازاـب  هب  تاـماظتنا  ظـفح 

ياهتیـصخش هلیبق و  اب  دنتـشاد . فارتعا  ینزریـشمش  رد  يو  تراهم  وزاب و  تردق  هب  نایوجگنج  مامت  دوب و  شیوخ  رـصع  ناعاجش 
بلاـطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  اـب  هنوـگچ  راوـگرزب  يوناـب  نیا  هک  مینیبـب  کـنیا  میدـش . انـشآ  مالـسلااهیلع ) نینبلاما   ) همطاـف نادـناخ 

تشاد یفاو  عالطا  یسانشبسن )  ) باسنا ملع  زا  مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  ردارب  لیقع ، هک  تسا  فورعم  دومن ؟ تلـصو  مالـسلاامهیلع 
یفارع و  ییوگبیغ ، ینزریـشمش ، و  یـسانشبسن ، يزادرپهصق ، يرعاش ، هرود  نیا  رد  دوب . روآمان  صـصختم و  يدرف  هتـشر  نیا  رد  و 

دـندوب و رحبتم  دوخ  راـک  رد  ناـنآ  دنتـشاد . صـصخت  يرامـشتشگنا  دارفا  نوـنف ، موـلع و  نیا  زا  کـی  ره  رد  دوـبن و  سک  همه  راـک 
راعـشا و  تـشاد ، تـیفورعم  ینزریـشمش  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترــضح  هـک  روطناـمه  دوـب . لوـبق  لـباق  ذـفان و  مدرم  يارب  ناـشتایرظن 

زا بلطملادبع  دنزرف  هللادبع  هدمآ : خیرات  رد  هکنانچ  و   ) تشاد ترهـش  هنیدـم  رد  فرع  نالف  ای  تشگیم و  تسد  هب  تسد  سیقلاءرما 
لماک طلـست  برع  فلتخم  لیابق  اـههداوناخ و  دارفا  ییاسانـش  باـسنا و  ملع  رد  زین  بلاـطیبا  نب  لـیقع  دیـشخب ،) تاـجن  ندـشینابرق 

روهـشم فیاوط  زا  يرتخد  هک  تساوخ  وا  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  يزور  لـیقع ، يهبرجت  رحبت و  هب  هجوت  اـب  هحفص 62 ] . ] تشاد
ناوارف سسجت  صحفت و  زا  سپ  لیقع  دیآ . دوجو  هب  تماهـشاب  ریلد و  عاجـش ، دیـشر و  ینادنزرف  وا  زا  ات  دنک  باختنا  شیارب  ار  برع 
فورعم مالـسلااهیلع  نینبلاما  هب  اهدـعب  هک  ار  همطاف  ماجنارـس  نانآ ، راتفر  قالخا و  رد  هعلاطم  و  برع ، فلتخم  فیاوط  لیابق و  نیب  رد 

هک داد  روتسد  وا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دیناسر . مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  راضحتـسا  هب  ار  وا  فاصوا  دیدنـسپ  دش 
زا مازح  هک  یتقو  تفر و  دـلاخ  نب  نازح  ندـید  هب  لیقع  دـنک . هعجارم  شناگتـسب  هب  مالـسلااهیلع ) نینبلاما   ) همطاـف يراگتـساوخ  يارب 

دوخ یلاحـشوخ  رد  زین  ار  همطاف  شرتخد  هکنیا  يارب  تشاد و  مالعا  تلـصو  نیا  اب  ار  شیوخ  تقفاوم  گنردیب ، دش ، هاگآ  وا  دوصقم 
راگتـساوخ تیوـه  هب  نینبلاما )  ) مالـسلااهیلع همطاـف  هک  یماـگنه  دـیناسر . وا  عـالطا  هب  ار  هجوـت  لـباق  مهم و  ربـخ  نیا  دـیامن ، کـیرش 

تلصو نیا  اریز  دیامن . يراددوخ  فعش  زاربا  زا  تسناوتن  دوب ، هتسشن  شنیبج  رب  ایح  مرش و  قرع  هکیلاح  رد  درب ، یپ  شیوخ  تلیـضفاب 
یلع ترضح  شردارب ، فرط  زا  تلاکو  هب  لیقع  دشیم . بوسحم  ياهبقرتمریغ  تداعس  گرزب و  راختفا  شاهداوناخ  وا و  يارب  كرابم ،
یلع نینمؤملاریما  يهناخ  راپـسهر  يدوز  هب  مازح ، رتخد  همطاف  بیترت  نیدـب  درک و  يراج  ار  دـقع  يهبطخ  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب 

يراتسرپ تمدخ و  هب  میمصت  هلصافالب  دید ، ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  لاسدرخ  ناکدوک  یتقو  ناوج  رتخد  نیا  دیدرگ . مالـسلاهیلع 
يو يوجتسج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  دوب  ینز  نامه  نینبلاما  تفر . شیپ  یعقاو  ردام  کی  دح  ات  راک ، نیا  رد  تفرگ و  نانآ 

؛ دـنک هضرع  نایناهج  هب  ار  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  نوچ  يدـنمروز  تردـقرپ و  نادرمریـش  دنیـشنب و  هک  ینز  دوب ،
یمیب زوسرگج ، ياههزین  هدنرب و  ياهریشمش  لباقم  رد  دنسارهن و  رگشل  هوبنا  زا  راکیپ  نارود  رد  یناوج  يادتبا  نامه  رد  هک  یناعاجش 

، یمیمـص ینز  تداهـش ، زا  دعب  هچ  تایح و  نامز  رد  هچ  شردـقنارگ ، رهوش  يارب  مالـسلااهیلع  نینبلاما  دـنهدن . ار  لد  هب  هحفص 63 ] ]
جاودزا ياضاقت  هماما  زا  برع ، روهشم  ياهتیـصخش  زا  یکی  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  یلع  هکنآ  زا  سپ  دوب . تفعاب  راکادف و 

نینمؤملاریما زا  دـعب  تسین  راوازـس  تفگ : هماما  باوج  رد  يوقتاب  رادافو و  نز  نیا  دومن . تروشم  نینبلاما  اب  هراب ، نیا  رد  هماـما  درک و 
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الیل و هیماما و  يهیحور  رد  یقیمع  رثا  نانچنآ  نخـس  نیا  دریگب .»! سامت  يرگید  درم  ندـب  اب  ام  ندـب  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 
الیل هماما ، مالـسلااهیلع ، نینبلاما  ینعی  راکادف -  نز  راهچ  نیا  دنداتفین . جاودزا  رکف  هب  اهنآ  زا  کی  چیه  سپ  نآ  زا  هک  تشاذگ  ءامـسا 

شیوخ دنمجرا  رـسمه  هب  دندومن و  تافو  ات  دندنام  یقاب  درجت  لاح  رد  نانچمه  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  ءامـسا -  و 
ایند هب  دنزرف  راهچ  دـمآرد و  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  حاکن  يهلابح  هب  هک  تسا  ینز  نیمراهچ  مالـسلااهیلع  نینبلاما  همطاف  دنتـسویپ .

تداهـش ماج  نانمـشد ، اب  راکیپ  زا  سپ  البرک  يهعقاو  رد  زین  ناشرفن  راهچ  ره  و  نامثع ، هللادـبع و  رفعج ، سابع ، زا : دـنترابع  هک  دروآ 
[ . 40 . ] دندیشون

نیسح ماما  رفس  نینبلاما و 

دیزی اب  مدرک  توعد  ار  وت  تفگ : يو  يدرک ؟ توعد  نم  زا  ارچ  دیسرپ  دش ، دراو  هبتع  نب  دیلو  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
دنوادخ میتسه  تمحر  هاگیاج  ناگتـشرف ، دمآ  تفر و  لحم  تلاسر  ندعم  توبن  نادناخ  ام  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ینک  تعیب 
همرتحم سفن  يهدنشک  راوخبارش ، راکهانگ ، تسا  يدرم  دیزی  اما  داد  دهاوخ  نایاپ  ام  يهلیسو  هب  درک و  زاغآ  ار  شنیرفآ  ام  يهلیسو  هب 

زا هک  ار  دوخ  باحـصا  نایلاوم و  نادـناخ ، نیـسح  ماما  دـنکیمن . تعیب  وا  اـب  نم  دـننامه  هحفـص 64 ]  ] یتیـصخش قسف و  هب  رهاـجتم  و 
نویبالقنا هک  دـندروآ  دوجو  هب  ار  یناشخرد  يهراتـس  دوخ ) ياـهیرگراثیا  تعاجـش و  اـب   ) ناـنآ دروآدرگ  دـندوب  شراـکزیهرپ  ناوریپ 

اجک هب  شنارای  نادناخ و  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دندیـسرپیم : مدرم  دننک . اشامت  ار  تمظع  يادـنلب  نآ  يوترپ  رد  دـنناوتیم  ناهج 
؟ دنورب دنهاوخیم  تراجت  هب  ای  و  دننکیم ؟ لمح  حالس  دوخ  اب  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  دنراد ؟ جح  رفـس  مزع  ایآ  دنورب ، دنهاوخیم 

رفس مزاع  قوش  روش و  اب  اهنآ  زا  ياهدع  دناهتشگ ، رفـس  يهدامآ  هیماینب  دسافم  حالـصا  روظنم  هب  نانآ  هک  دش  نشور  مدرم  يارب  یتقو 
. دنک رظنفرص  قارع ) هب   ) نتفر زا  هک  دندرکیم  تحیصن  ار  نیسح  ماما  زین  دندرک و  يراددوخ  رفس  نیا  رد  تکرش  زا  ياهدع  دندش و 

شردـپ قارف  رد  ار  يو  ات  درکیم  لمح  دوخ  اب  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دـنزرف  هللادـبع  هک  یلاح  رد  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ییوگ 
وا رادربنامرف  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  میالوم  لد  مشچ و  درکیم : شرافـس  نینچ  دـندوب  رفـس  مزاع  هک  یناسک  هب  دـهدب و  يرادـلد 

[ . 41 . ] دیشاب

دهدیم نینبلاما  هب  ربخ  ریشب 

نیـسح ماما  تیب  لها  دیوگیم : يوار  دهدب . نینبلاما  هب  ار  مالـسلااهیلع  نینبلاما  نادـنزرف  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  ریـشب 
نیـسحلا نب  یلع  ماما  میدیـسر ، هنیدـم  کـیدزن  هب  هک  یتقو  تفگ  ریـشب  دـندیدرگ . هنیدـم  يهناور  دـندش و  رود  ـالبرک  زا  مالـسلاهیلع 

ار تردپ  ادخ  ریـشب  يا  دومرف  هاگنآ  درک و  هدایپ  ار  شنانز  درک ، بصن  ار  شرداچ  دروآ  نییاپ  ار  شرتش  راب  دـمآ ، دورف  مالـسلاامهیلع 
هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  دنزرف  يا  يرآ  مدرک : ضرع  دیوگیم  ریـشب  يراد ؟ ياهرهب  رعـش  زا  زین  وت  ایآ  دوب و  یبوخ  رعاش  وا  دـنک . تمحر 

نیـسحلا هللادبعابا  تداهـش  ربخ  و  هحفـص 65 ]  ] هنیدـم هب  ورب  دومرف : مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماـما  مرعاـش . مه  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هیلع و هللا  یلص  یبنلادجسم  هب  هک  یتقو  مدش  هنیدم  دراو  هک  نیا  ات  مدمآ  دنت  مدش و  راوس  ار  مبسا  دیوگیم : ریشب  ناسرب  ار  مالسلاهیلع 

يا اراردم  یعمداف  نیسحلا  لتق  اهب  مکل  ماقم  برثی ال  لهأ  ای  مدورـس . ار  رعـش  نیا  مدرک و  دنلب  هیرگ  هب  ار  میادص  مدیـسر ، ملـس  هلآ و 
یلع هنم  سأرلا  جرـضم و  ءالبرکب  هنم  مسجلا  دیزیرب . کشا  ناوارف  سپ  دـش  هتـشک  نیـسح  هک  ارچ  دـینامن  هنیدـم  رد  رگید  هنیدـم  لها 

هک دوب  ماگنه  نیا  رد  دنکیم . شدرگ  هزین  يالاب  وا  رـس  هک  یلاح  رد  تسا  هدیتلغ  نوخ  كاخ و  نایم  رد  البرک  رد  شندـب  رادـی  ةانقلا 
متام دایرف  هدیـشارخ  ار  ناشیاهتروص  دندرک  ناشیرپ  ار  ناشیاهوم  دندمآ  نوریب  دوخ  ياههناخ  زا  هنیدـم  نیـشنهدرپ  هبجحم و  نانز  مامت 
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مالـسلااهیلع نینبلاما  [ . 42 . ] مدـیدن زور  نآ  زا  رتراوگاـن  يزور  ناناملــسم  يارب  زور و  نآ  زا  رتـشیب  ياهدـننکهیرگ  نـم  دـندادیمرس .
هدیرب مبلق  ياهگر  تفگ : يو  داد  وا  هب  ار  شدنزرف  راهچ  تداهش  ربخ  ریشب  وگب . میارب  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  زا  ریشب  يا  تفگ ::

: تفگ ریشب  هدب  ربخ  [ 43  ] میارب نیـسح  زا  داب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  يادف  تسا  دوبک  نامـسآ  ریز  رد  هچنآ  ره  منادنزرف و  دش 
يورین مالسلااهیلع  نینبلاما  نانخس  نیا  دنک . تیانع  گرزب  شاداپ  امـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نامیالوم  تبیـصم  ببـس  هب  دنوادخ 

. دوب تماما  رطاخ  هب  اهنت  ترضح  نآ  هب  تبسن  وا  يهقالع  هک  ارچ  دهدیم . ناشن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  ار  وا  يوریپ  رادقم  نامیا و 
دنلب يهجرد  درادن ، تیمها  مدنزرف  راهچ  ندش  هتشک  دشاب  هدنز  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  هک : مالـسلااهیلع  نینبلاما  نخـس  نیا  نینچمه ،

هحفـص 66]  ] رد هنیدم و  رد  مالـسلااهیلع  نینبلاما  البرک  زادـگناج  يهعقاو  زا  دـعب  هک  تسا  اجنیا  [ . 44 . ] دزاسیم راکـشآ  ار  وا  تناید 
مشاهینب رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  لوا  رد  دنکیم  يرادازع  شنادنزرف  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  يارب  دوریم  زور  ره  عیقب  ناتـسربق 

رد هک  یسک  منم  هنابز  دشک  شناج  هب  درد  رارش  منم  هنایـشآ  هدرک  شلد  هب  مغ  هک  یـسک  نینبلاما  تسا . هدش  نایب  الـصفم  مالـسلاهیلع 
هناشن دوب  ار  الب  ریت  کیل  تسا و  ناراگزور  تخبـشوخ  ردام  هک  یـسک  منم  هنارکیب  ربا  نیا  زا  شتاجن  هر  تسین  هداتف و  مغ  ياـیرد  لد 

نیا زا  هدنام  کیل  شمان و  دوب  نینبلاما  هدیس  هک  یسک  منم  هنابز  شیتسه  رب  هدز  مغ  کیل  شرخف و  دوب  یلع  اب  يرسمه  هک  یـسک  منم 
یسک سابع  رفعج و  نوع و  زا  سپ  بیرغ  مدش  منم  هنال  عیقب  ردنا  هتخاس  هک  یسک  زور  ره  نتشیوخ  نازیزع  ربق  دای  هب  منم  هناشنیب  مان 

شمشچ هب  هک  ماهدینـش  منم  هنایزات  هدروخ  ناشتداهـش  زا  هک  شرمع  لصاح  هدوب  رـسپ  راچ  هک  یـسک  منم  هناش  هب  دشک  یبیرغ  راب  هک 
منم هنادواج  غاد  نیا  زا  دزوس  هک  یسک  نیـسح  مسج  لامیاپ ، هدش  هک  ماهدینـش  منم  هناشن  دش  ریت  نآ  رب  زاب  هک  یـسک  افج  ریت  تسـشن 
نیا اب  هتخوس  هک  یسک  هدنام  اجب  نم  سابع  هنادزان ز  ود  منم  هناردام  هدرک  وا  رب  هیرگ  هک  یـسک  تسین  ردام  غیرد  ار  الب  تشاد  بیرغ 

[ . 45  ] منم هناهب  نیا  هب  دش  وا  عفاش  هک  یسک  نم  تبیصم  رد  وچ  دیؤم »  » تسا هدز  ملق  منم  هناخ  عمش  ود 

دناهتفگ نینبلاما  يهرابرد  هک  ینانخس 

، دوخ باتک  رد  يراخب  رـصنوبا  . 2 [ . 46 . ] دوبن نینبلاما  ناردـپ  زا  رتعاجـش  برع  نایم  رد  دـیوگیم : مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  لیقع  . 1
نینبلاما زا  اـهنت  رهف  يهلیبـق  زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  زا  سپ  مالــسلاهیلع  یلع  ناـنمؤملاریما  دـیوگیم : هیوـلعلا » ۀلــسلسلا  رــس  »

نسحم دیس  . 3 هحفص 67 ] [ . ] 47 . ] درکن جاودزا  یسک  اب  يو ، تافو  زا  سپ  زین  ترـضح و  نآ  زا  شیپ  وا  تشاد و  دنزرف  مالـسلااهیلع 
باتک رد  یشرق  فیرش  رقاب  دیـس  . 4 [ . 48 . ] دوب عاجـش  لیـصا و  ياهداوناخ  زا  نایبشوخ و  يرعاش  وا  دیوگیم : هعیـشلانایعا  رد  نیما 

یتـبحم دوخ  يووه  نادـنزرف  هب  تبـسن  ینز  هک  هدـشن  هدـید  خـیرات  رد  تسا : هتفگ  مالـسالا  یف  ءادـفلا  ۀـمارکلا و  دـئار  ساـبعلا  دوـخ 
رد يدقن  رفعج  خیـش  [ . 49 . ] نینبلاما ینعی  مالـسلااهیلع  كاپ  يوناب  نیا  زج  درادـب ، مدـقم  دوخ  نادـنزرف  رب  ار  اـهنآ  دزرو و  هناـصلخم 

لها راکزیهرپ و  رونخـس ، و  نایبشوخ ، تلیـضفاب ، ناوناب  هلمج  مالـسلااهیلع  نینمؤملاریما  نینبلاما  دیوگیم : يربک ) بنیز   ) دوخ باتک 
رامـش هب  تلیـضفاب  ناوناب  زا  مالـسلااهیلع  نینبلاما  دـیوگیم  مرقم  همالع  [ . 50 . ] تخانـشیم یبوخ  هب  ار  تیب  لـها  دوب . اوقت  تداـبع و 

دـنلب و هاگیاج  نانآ  نایم  رد  دوخ  الباقتم  دوب و  صلاخ  نانآ  اب  یتسود  تبحم و  رد  تخانـشیم و  بوخ  ار  تیب  لها  قح  يو  تفریم .
راکشآ اجنآ  رد  مالسلااهیلع » نینبلاما   » نز نیا  تمظع  دیوگیم : سابعلا ،)  ) شباتک رد  لیخد  دمحمیلع  [ . 51 . ] تشاد يدنمجرا  ماقم 

، دسرپیم مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتمالـس  زا  هکلب  دنکیمن  هجوت  نآ  رب  دـنهدیم ، وا  هب  ار  شنادـنزرف  تداهـش  ربخ  یتقو  هک  دوشیم 
يدورهاش ینیسح  دومحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  زا  . 1 [ . 52 . ] نانآ هن  تسا ، وا  دنزرف  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ییوگ 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  ردام  يارب  تاولـص  هبترم  دص  تالکـشم ، رد  نم  دوب : هدومرف  هک  تسا  لقن  ق ) نابعش 1394 ه . یفوتم 17  )
نینبلاما يارب  رذـن  هک  تسا  هدیـسر  هبرجت  هـب  . 2 هحفـص 68 ] [ . ] 53 . ] مریگیم تجاح  متـسرفیم و  مالـسلااهیلع ، نینبلاما  مالـسلاهیلع ،

راهچ . 3 [ . 54 . ] تسا رثؤم  تاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مان  هب  نادنمتـسم  ماعطا  مالـسلااهیلع و 
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يهعمج بش  هبترم ، هس  لوا  يهعمج  بش  دوب : دهاوخ  زاسراک  هللا  ءاش  نا  دوش  هدناوخ  قیرط  نیدـب  سی ، يهروس  هبترم  هد  هعمج ، بش 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  زا  تباـین  هب  سی  يهروـس  هبترم ، کـی  مراـهچ  يهعمج  بش  هبترم ، هس  موـس  يهعمج  بش  هبترم ، هـس  مود 

[ . 55 . ] دیدرگ دهاوخ  ریخ  هب  هدروآرب  تاجاح  هک  هللا  ءاش  نا  دناوخب ، مالسلااهیلع  نینبلاما  شردام  يارب  هیده  مالسلاهیلع و 

نینبلاما زا  تباین 

نینبلاما هـب  هرـس » سدـق   » ق لاس 1418 ه . لوـالاعیبر  هعمج 19  بش  یفوتم  یناحور  دـمحم  دیـس  جاـح  موحرم  یمظعلا  هللاۀـیآ  لـسوت 
یمظعلا هللاۀــیآ  لزنم  رد  ق  لاس 1418 ه . مرکملا  لاوش  خـیرات  رد  یلیلخ  دومحم  خیـش  جاح  ياقآ  مالـسالاتجح  بانج  مالـسلااهیلع .

رد هر »  » یناحور دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  هللاۀـیآ  موحرم  دـندرک : لقن  نینچ  ریقح  يارب  هرـس » سدـق   » یفجن یـشعرم  نیدلاباهـش  دـیس 
مـشاهینب رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  يهدـجام  يهدـلاو  اهیلع  هللا  مالـس  نینبلاما  ترـضح  هب  الومعم  همهم ، روما  رد  زین  اهیراتفرگ و 

عفر زا  سپ  دندرکیم  رذن  هک  دوب  وحن  نیا  هب  زین  اهیلع  هللا  مالس  هللجم  يهردخم  نآ  هب  ناشلسوت  تیفیک  دندشیم . لسوتم  مالـسلاهیلع 
نینبلاما زا  تباین  هب  دنتـسرفب  البرک  هب  ار  يو  هدرک  نیمأت  ار  یـسک  يـالبرک  رفـس  يهنیزه  ناـشیا  تاـجاح  ندـش  هدروآرب  يراـتفرگ و 

ینعی راـختفا ، نیا  اـنایحا  هک  ق  اهلاس 1383 ه . رد  مراد  دای  هب  بوخ  دـهدب . ماجنا  یلماـک  تراـیز  هردـخم ، نآ  يوس  زا  مالـسلااهیلع و 
رانید مین  غلبم  دش ، هحفص 69 ]  ] بناج نیا  بیصن  هلمظعم  يهنیزه  نیمأت  اب  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  فرط  زا  البرک  ترایز  تباین 

لقادح و  مهرد ، راهچ  دودح  البرک  هب  دـمآ  تفر و  يهیارک  رثکادـح  اهزور  نآ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دـنداد ، نم  هب  مهرد  هد  لداعم 
یحیرط رتکد  هب  مدش ، التبم  يدیدش  دردنادـند  هب  راب  کی  دـندومرف  یناحور  هللاتیآ  هک  دـندرک  هفاضا  زین  و  دـشابیم . مهرد ، هس  نآ 

نیمه مبای ، تاجن  دیدش  درد  نیا  زا  رگا  هک  مدرک  رذـن  اروف  دوب ، دـیدش  درد  هک  سب  زا  دوبن ، رتکد  اقافتا  مدرک ، هعجارم  کشزپنادـند 
ادرف دش . تکاس  یلک  هب  درد  هک  تشذگن  یتاظحل  متـسرفب و  هردخم  نآ  تباین  هب  البرک  هب  هدرک و  ریجا  ار  یـسک  هدنیآ  يهعمج  بش 
رتکد بطم  هب  اروف  مورب  وا  دزن  هب  دیاب  هدمآ و  رتکد  هک  دیـسر  مرظن  هب  دش  عورـش  درد  اددـجم  ناهگان  هک  مدوب  هتـسشن  هناخ  رد  رـصع 

دوب هتفرگ  مارآ  هردخم  نآ  تکرب  هب  تدم  نیا  رد  تشاد و  يدیدش  درد  البق  هک  ار  منادـند  تسا . هدـمآ  رتکد  هلب  مدـید  مدرک  هعجارم 
زا دـندرک و  لـمع  مه  اـهنآ  مدوـمن ، میلعت  اـهنآ  هب  تیفیک  نیا  هب  ار  لـسوت  نیا  دنتـشاد ، يراـتفرگ  هـک  دـندوزفا  یلیلخ  ياـقآ  مدیـشک 

تـمظع و رد  لاـس 1416 ق  مارحلا  هجحلايذ  خیرات 27  رد  هعیـش  گرزب  ياملع  زا  یکی  دـیوگ : فلؤم  دـندرک . ادـیپ  تاجن  يراتفرگ 
رمق سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هفشاکم  ملاع  رد  یسک  دندومرف : دندرکیم  تبحص  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  يالاو  تیـصخش 

لسوتم یـسک  هچ  هب  مراد ، یتجاح  نم  ناج  اقآ  دنکیم : ضرع  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  دنیبیم . ار  مالـسلاهیلع  مشاهینب 
. مالسلااهیلع نینبلاما  مردام  هب  دیامرفیم : باوج  رد  ترضح  ددرگاور ؟ متجاح  ات  موشب 

نینبلاما ترضح  هب  لسوت 

نینبلاما ترضح  هب  لسوت  هکلب  تسا ، موسرم  الماک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  هجوت و  اهنت  هن  ام ، يهعماج  نایم  رد 
فرطرب و  اهیراتفرگ ، دیادش و  عفر  يارب  شیدناکین ، نیدتم و  مدرم  زا  يرایسب  دراد . جاور  زین  ترضح  نآ  راوگرزب  ردام  مالـسلااهیلع 

تسا ینـشور  هاوگ  دوخ  نیا  دنریگیم . ار  دوخ  تجاح  زین  يدوز  هب  و  دنوشیم ، لسوتم  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  هب  اهزاین ، ندش 
هدراهچ زا  سپ  هبرجم  تاـموتخ  زا  یکی  رد  گرزب . دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  رادـغاد  هحفـص 70 ]  ] يوناب نآ  تلـالج  نأـش و  تمظع و  رب 

. دنریگیم ار  دوخ  تجاح  دنهدیم و  رارق  دنوادخ  هاگرد  هب  برقت  يهلیسو  زین  ار  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  مالـسلامهیلع ، موصعم 
زا سپ  ای  حبـص و  زاـمن  زا  دـعب  متخ  نیا  ماـجنا  تقو  تسا : هدـش  رکذ  تروص  نیا  هب  رفج  ملع  يهعومجم  باـتک  رد  متخ  نآ  يهقیرط 
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نب دـمحم  ترـضح  ءایبنالامتاخ  ترـضح  سدـق  تحاس  تین  هب  لوا  زور  تسا . رتهب  دـننک  عورـش  هام  لوا  زا  رگا  دـشابیم و  اشع  زامن 
تحاس تین  هب  موس  زور  مالـسلاامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تین  هب  مود  زور  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع 

تین هب  مهدراـهچ  زور  مالـسلاهیلع و ... یبتجم  نسح  ماـما  ترـضح  تین  هب  مراـهچ  زور  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاـف  ترـضح  يهسدـقم 
هب مهدزناپ  زور  انمض  دوش ، تئارق  مهجرف ) لجع  و   ) رکذ اب  تاولص  هبترم  رازه  زور  ره  هادف ، انحاورا  نامز  ماما  مظعالا  هللاۀیقب  ترضح 

ترـضح تین  هب  زین  مهدفه  زور  و  مالـسلااهیلع ، نینبلاما  ترـضح  تین  هب  مهدزناش  زور  و  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تین 
رد هـک  ار  فورعم  لـسوت  ياـعد  تاولــص  ماـمتا  زا  سپ  رخآ  زور  رد  دتــسرفب  تاولــص  راـب  رازه  زور  ره  مالــسلااهیلع  يربـک  بـنیز 

لوق زا  هدش ، دای  باتک  رد  دناوخب . دشابیم  ۀمحرلا » یبن  کیبنب  کیلا  هجوتأ  کلئـسأ و  ینا  مهللا  : » نآ لوا  هدش و  رکذ  نانجلاحـیتافم 
لـضفلابا مشاهینب  رمق  جئاوحلاباب  ترـضح  متخ ، رخآ  رد  و  هداد ، ماجنا  مه  اب  ار  متخ  نیا  ياهدع  هک  تسا  هدـش  لقن  قثوم  یـصخش 

. تسا هدش  هدروآرب  امش  ياهتجاح  ینعی : ۀیضقم » مکتاجاح  : » دندوب هدومرف  نانآ  هب  ترضح  نآ  دندومن . ترایز  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا 
هحفص 71] [ . ] 56 . ] دش هدروآرب  ام  کیاکی  تاجاح  میدوب ، رفن  دنچ  ام  هک  درک  دای  مسق  صخش  نآ 

هحتاف تئارق  نینبلاما و 

رد ای  دننک  مگ  ار  يزیچ  هاگره  هک  تسا  روهشم  دنراد ، تخانش  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ماقم  هب  تبـسن  هک  یناسک  هژیو  هب  مدرم ، نایم  رد 
ءیش هب  ادخ  نذا  هب  هجیتن  رد  دنتسرفیم . یتاولص  دنناوخیم و  ياهحتاف  يهروس  راوگرزب  يوناب  نآ  حور  هب  هیده  دنشاب ، نآ  يوجتسج 

[ . 57 . ] تسا هدش  هبرجت  اهراب  رما  نیا  و  دنباییم ، تسد  دنراد ، هک  یتجاح  ای  هدشمگ و 

افو يهنارک  رب 

ود نیا  كرتشم  یگدـنز  رد  هچنآ  تسا . هدوب  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رـسمه  نیموس  ای  نیمود  خـیرات  لقن  هب  انب  هیبالک  همطاـف 
نب یلع  شیالوم  يارب  نینبلاما  يراگتـساوخ  هب  لیقع  یتقو  دـشابیم . لباقتم  مارتحا  رگیدـکی و  هب  يرادافو  سح  تسا  حرطم  راوگرزب 

: تفگ ییوگتـسار  تقادـص و  لامک  اـب  مازح »  » درک و تبحـص  هراـب  نیا  رد  وا ، ردـپ  دـلاخ ، نب  مازح  اـب  دـمآ  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا 
جاودزا دیاب  دراد  يرتالاب  گنهرف  هک  نز  کی  اب  وا  تسین . نانیشنهیداب  ییادتبا  گنهرف  اب  نیـشنهیداب  نز  کی  نینمؤملاریما  يهتـسیاش  »

نیا اب  دراد و  ربخ  ییوگیم  وت  هچنآ  زا  نینمؤملاریما  تفگ : يو  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  لیقع  دراد ». قرف  مه  اب  گنهرف  ود  نیا  دنک و 
دـنک و لاؤس  رتخد  دوخ  و  لیهـس ، تنب  همامث  رتخد ، ردام  زا  ات  تساوخ  تلهم  لیقع  زا  نینبلاما  ردـپ  دراد . وا  اب  جاودزا  هب  لیم  فاصوا 

دزن هب  نینبلاما  ردـپ  یتقو  دـننادیم ». رتشیب  ار  اهنآ  تحلـصم  دنتـسه و  هاگآ  ناشنارتخد  تالاح  تاـیحور و  زا  رتشیب  ناـنز  : » تفگ وا  هب 
يارب دوب  هدـید  هتـشذگ  بش  هک  یباوخ  زا  وا  دـنزیم و  هناش  هحفـص 72 ]  ] ار نینبلاما  ياهوم  شرـسمه  دید  تشگرب  شرتخد  رـسمه و 
دوجو اجنآ  رد  ناوارف  ياههویم  ناور و  ياهرهن  ماهتـسشن . یتخردرپ  زبسرـس و  غاـب  رد  هک  مدـید  باوخ  رداـم  : » دـیوگیم نخـس  رداـم 

رد مدرکیم . رکف  ادخ  تاقولخم  شنیرفآ و  تمظع  يهرابرد  مدوب و  هتخود  مشچ  اهنآ  هب  نم  دندیشخردیم و  ناگراتس  هام و  تشاد .
دورف نامسآ  زا  هام  هک  مدوب  قرغ  راکفا  نیا  رد  ناگراتس ... هام و  ینشور  نینچمه  تسا و  هتفرگ  رارق  الاب  نوتس  نودب  هک  نامسآ  دروم 

يهراتـس هس  هک  مدوب  ریحت  بجعت و  لاح  رد  درکیم . هریخ  ار  اهمـشچ  هک  دشیم  عطاس  نآ  زا  يرون  تفرگ و  رارق  نم  نماد  رد  دمآ و 
مـسا اـب  ارم  داد و  ادـن  یفتاـه  هک  مدوب  بجعت  تریح و  رد  زونه  دوب . هدرک  توهبم  ارم  زین  اـهنآ  رون  مدـید . منماد  رد  مه  رگید  یناروـن 

هـس ینارون و  هام  هب  تینارون  تدایـس و  هب  ار  وت  داـب  هدژم  همطاـف  : » تفگ مدـیدیمن  ار  وا  یلو  مدینـشیم  ار  شیادـص  نم  درک  باـطخ 
هدمآ ربخ  رد  هنوگنیا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  زا  دعب  تسا  اهناسنا  يهمه  رورـس  دیـس و  ناشردـپ  ناشخرد  يهراتس 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 411 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ يهلقاع  هدـیمهف و  رتخد  هب  ردام  تسیچ »!؟ نم  يایؤر  لیوأت  مرداـم ! مدیـسرتیم . هک  یلاـح  رد  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  سپ  تسا .»
. ینکیم جاودزا  دراد  یناوارف  تمظع  دـجم و  هک  يردـقلالیلج  درم  اب  وت  يدوز  هب  مکرتخد  يا  تسا  هقداص  وت  يایؤر  مرتخد  : » تفگ

يات هس  تسا و  ناشخرد  شاهرهچ  هام  لـثم  اـهنآ  نیلوا  هک  يوشیم  دـنزرف  بحاـص 4  وا  زا  تسا . دوخ  تما  تعاـطا  دروـم  هک  يدرم 
دروم رد  اهنآ  زا  دـش و  قاـتا  دراو  دـلاخ  نب  مازح  رتخد ، رداـم و  يهنامیمـص  هناتـسود و  ياهتبحـص  زا  سپ  دنناگراتـس ». ناـنوچ  رگید 

وا يهناخ  هک  نادب  ینادیم ؟ مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  يرـسمه  يهتـسیاش  ار  نامرتخد  ایآ  تفگ : درک و  لاؤس  مالـسلاهیلع  یلع  شریذپ 
نیا يهمداخ  هک  ینادیم -  هناخ  نیا  قیال  لـها و  ار » ترتخد   » ار وا  رگا  تسا  بادآ  تمکح و  ملع و  يهناـخ  توبن و  یحو و  يهناـخ 

هحفـص 73] : ] تفگ تشاد  تماما  هب  قشع  زا  لامالام  یبلق  هک  وا  رـسمه  هن ؟ سپ  ینیبیمن  وا  رد  تیلها  رگا  مینک و  لوبق  دـشاب -  هناخ 
دشاب حلاص  دوش و  دنمتداعس  اعقاو  وا  هک  مراتـساوخ  رداق  لاعتم و  يادخ  زا  ماهدرک و  تیبرت  بوخ  ار  وا  نم  دنگوس  ادخ  هب  مازح »  » يا

[ . 58 . ] نک جـیوزت  میالوم ، مالـسلاامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  وا  سپ  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  میالوم  اـقآ و  هب  تمدـخ  يارب 
تسا هتفرگیم  شیپ  ار  بسانم  حیحص و  هار  شیوخ  رادرک  راتفر و  رد  هراومه  هتشاد و  ار  تراهط  نیا  هک  دوب  ییاهتیـصخش  زا  نینبلاما 

هک دروآیم  مالـسلاهیلع  یلع  نایملاع  دیـس  يارب  رـسپ  راهچ  دـشوپیم و  تقیقح  تیعقاو و  سابل  ییاـبیز  نیا  هب  وا  ياـیؤر  ور  نیا  زا  و 
جاودزا هنوگنیا  دنتـسه . تماـما  تیـالو و  نامـسآ  ناگراتـس  زین  نارگید  دوشیم و  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  یکی 
نادنزرف دروم  رد  تفطالم  میرکت و  مارتحا و  تعاطا و  هراومه  كرتشم  یگدنز  لوط  رد  دریگیم و  تروص  راوگرزب  ود  نیا  ینامـسآ 

دنزرف مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  نایقتم  يالوم  تداهـش  ماگنه  رد  تسا . هدوب  دوهـشم  نینبلاما  يوس  زا  مالـسلاهیلع  یلع 
نارود رد  دـندوب  يو  زا  رتکچوک  هک  شناردارب  اـب  هارمه  تشاد و  نس  لاـس  زا 15  رتمک  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  ساـبع  نینبلاما ، گرزب 
يورین یناوج و  رگراـثیا  راکادـف و  نز  نیا  دوب . هتـسشن  ناشیامیـس  رب  یمیتـی  راـبغ  هداد و  تسد  زا  ار  شیوـخ  راوـگرزب  ردـپ  یکدوـک 

اهیلع هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  نادنزرف  فقو  ار  دوخ  هتـشذگ  نانوچ  هدومن و  تیالو  يهناخ  نادـنزرف  ظفح  تیبرت و  فرـص  ار  شیوخ 
تـسا يدح  هب  شیوخ  راوگرزب  رـسمه  هب  مالـسلااهیلع  نینبلاما  يرادافو  دوب . اهنآ  تمدـخ  رد  زوسلد  نابرهم و  يردام  ناسب  درکیم و 
رسمه درکن و  جاودزا  رمع  نایاپ  ات  دوب  رادروخرب  زین  هژیو  ییابیز  زا  دوب و  ناوج  هکنآ  اب  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  هک 

رد راثیا  تبحم و  قشع و  رذب  هدوب و  لوغـشم  مالـسلاهیلع  یلع  نادـنزرف  تیبرت  هب  هنوگراثیا  دیهـش  رـسمه  نیا  دومنن . رایتخا  ار  يرگید 
هحفص 74] . ] دناشفایم اهنآ  دوجو 

یسایس شرگن 

ییارسهحون یناوخهیثرم و  زا  اروشاع  يهعقاو  زا  سپ  يو  تسا . نآ  هب  طوبرم  لیاسم  نامز و  هب  هجوت  نینبلاما  مهم  رایسب  ياهیگژیو  زا 
هارمه هب  زور  ره  يرادازع  يارب  مالـسلااهیلع  نینبلاما  دـناسرب . هدـنیآ  ياهلسن  شوگ  هب  ار  نایئالبرک  تیمولظم  يادـن  ات  هدرک  هدافتـسا 

يأر نم  ای  دناوخیم : ار  راعـشا  نیا  درکیم و  هیرگ  دناوخیم و  هحون  تفریم و  عیقب  هب  مالـسلاامهیلع ) یلع  نب  سابع  دنزرف   ) هللادـیبع
هلمح نافیعـض  هورگ  رب  هک  یلاح  رد  يدید  ار  سابع  هکنآ  يا   » دـبل يذ  ثیل  لک  ردـیح  ءانبا  نم  هارو  دـقنلا و  ریهامج  یلع  رک  سابعلا 

رد هک  هاگنآ  و  دـندوب ». یلاپوک  لای و  ياراد  کی  ره  هک  دـندوب  ینارواگنج  مالـسلاهیلع ) یلع   ) ردـیح نادـنزرف  زا  وا  لاـبند  درکیم و 
( مان نیا   ) دزادنایم هشیب  ناریـش  دای  هب  هک  اریز  دـیناوخم  نینبلاما  ارم  رگید  : » تفگیم تسیرگیم و  دوخ  ریلد  عاجـش و  نادـنزرف  يازع 

هاگ يرادازع  يارب  راعـشا  ندناوخ  مرادن ». يرـسپ )  ) يدـنزرف رگید  اما  دـندناوخیم  نینبلاما  ارم  اهنآ  مان  هب  هک  متـشاد  ینارـسپ  نم  ارم .
دوخ و ناـمز  مدرم  هب  ار  قح  تیمولظم  دوخ و  نارـسپ  تعاجـش  ـالبرک و  يهساـمح  مه  راعـشا  نیا  اـب  نینبلاما  دراد . يرگید  ياـههبنج 

تقو تموکح  هب  ضارتـعا  یعوـن  ییارـسهیثرم  يرادازع و  بلاـق  رد  درکیم و  وگزاـب  ار  ـالبرک  خـیرات  مه  درکیم و  یفرعم  ناگدـنیآ 
ساـبع رهطم  ربـق  یتـقو  یتـسار  هب  دـندشیم . رجزنم  رفنتم و  هیماینب  لاـمع  هب  تبـسن  دـندرکیم  عاـمتجا  وا  فارطا  هک  مدرم  درکیم و 
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نیا هب  ایآ  و  دننکیم ؟ عامتجا  اجنآ  رد  مدرم  هک  تسین  نیا  هب  ایآ  دوریم ؟ عیقب  هب  نینبلاما  ارچ  تسا  البرک  رد  شناردارب  مالـسلاهیلع و 
ردص نادرمناوج  ياههسامح  دای  هب  مدرم  اجنآ  رد  دـناهتفخ و  كاخ  نیا  رد  مدرم  یمالـسا  يهنیـشیپ  مالـسا و  ناگرزب  هک  تسین  رطاخ 
دوبن نیا  يارب  لمع  نیا  ایآ  دربیم ؟ دوخ  هارمه  ار  هللادیبع ، مالـسلاهیلع ، سابع  دنزرف  ارچ  هکنیا  رگید  مهم  يهلئـسم  دنداتفایم ؟ مالـسا 
مایپ هک  دوبن  نیا  ددـصرد  وا  ایآ  دوبن ؟ یـسایس  تیبرت  کـی  هحفـص 75 ]  ] نیا ایآ  دـنک ؟ انیب  هاگآ و  قیاقح  هب  تبـسن  ار  هدـنیآ  لسن  هک 
نیا نینبلاما ، دشاب ؟ دیابن  هللادـیبع ، مالـسلاهیلع ، نیـسح  رادـملع  دـنزرف  انامه  یناسرمایپ  نیا  رادـمچرپ  دـنک و  غالبا  مدرم  هب  ار  اروشاع 

شود رب  یتلاسر  مالـسلاهیلع ، یلع  ترـضح  رتخد  مالـسلااهیلع  بنیز  نانوچ  تسا  البرک  ناروآماـیپ  زا  هک  بـالکینب ، نز  نیرتعاـجش 
رد هبابل  شردام  هارمه  هب  مالسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  هک  تسا  ینتفگ  درامگیم  تمه  هژیو  مهم و  تلاسر  نآ  ماجنا  هب  نونکا  دراد و 

. دوب اروشاع  عیاقو  نایب  يارب  ياهدنز  دنس  تشاد و  روضح  البرک 

یشرع جورع 

هب یبوخ  هب  ار  شیوخ  تلاسر  دیهش ، رـسمه  ناونع  هب  وا  دوب . نایاپ  هب  ور  مالـسلااهیلع  نینبلاما  يهزرابم  هفطاع و  رهم و  رـسارس  یگدنز 
شیوخ ماما »  » و یلو »  » ياهنامرآ ینابرق  ـالبرک  رد  نت  ره 4  دندوب و  تماما  تیالو و  ییادـف  هک  درک  تیبرت  ینادـنزرف  دـیناسر و  نایاپ 
تلاسر راب  البرک  زا  سپ  تفرگ . رارق  مالـسلاهیلع  یلع  ناـیقتم  يـالوم  زبس  ياـضما  نینبلاما  تیبرت  يهفیحـص  رب  هلیـسو  نیدـب  دـندش و 

هدـنز ار  ینافرع  يهسامح  نیا  يونعم  ياهـشزرا  درک و  رداص  ار  البرک  مهم  ياـهمایپ  تفرگ و  شود  هب  ار  شیوخ  یعاـمتجا  یـسایس و 
ار شیوخ  رمع  يهظحلهظحل  هک  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  زا  سپ  البرک  ناروآمایپ  رادهیالط  دیهش و  راهچ  ردام  دیهش ، رـسمه  تشاد . هاگن 

ناتسربق رد  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  ق  لاس 70 ه . رد  تفاین  هار  يو  یگدنز  رد  فارحنا  اطخ و  ياهظحل  درک و  هلماعم  دوخ  يادـخ  اب 
ناشخرد ياـههرهچ  رگید  دـسا و  تنب  همطاـف  و  مالـسلاهیلع ، نسح  ماـما  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  طبـس  راـنک  رد  عیقب 
يهمیظع همیرک و  تافص  وا و  دنلب  حور  اما  تسا  كاخ  رد  وا  مسج  هچ  رگا  دش . هدرپس  كاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تعیرش 

انام و خیرات  رد  هک  دناهدش  تیبرت  ییاهناسنا  هلـضاف  يوناب  نیا  تافـص  وترپ  رد  تسا و  هتـشاد  هاگن  هدنز  باتفآ  يادنلب  هب  ار  وا  مان  يو 
هحفص 76] . ] دوب دهاوخ  راگدنام 

نینبلاما نفد  لحم  تلحر و 

زا ار  مالـسلااهیلع  نینبلاما  تافو  خیرات  يدایز  عقاوم  ددعتم و  دراوم  رد  تسا : هدروآ  دوخ  باتک  رد  جیوس ، يدهم  روهـشم ، يهدـنیوگ 
هعلاطم ار  یباتک  يزور  متفاین ، تسد  ياهدننکعناق  باوج  هب  یلو  مدرک ، لاؤس  هراب  نیا  رد  نارظنبحاص  زا  يدادعت  نوگانوگ  صاخشا 

ادیپ ار  هدیصق  ات  مدرکیم  یسررب  ار  باتک  تسا  هدش  رکذ  ءاسک  ثیدح  يهرابرد  ياهدیـصق  باتک  نیا  رد  هک  دمآ  منهذ  رد  مدرکیم 
روبزم باتک  مدروخرب و  مالـسلااهیلع  نینبلاما  تافو  ربخ  هب  دوب ، هتـشون  روبزم  يهدیـصق  رب  باـتک  فلؤم  هک  یحرـش  رد  ناـهگان  منک ،

شفلؤم مان  و  بلاطملا » زنک   » باتک مان  تشگیمرب و  لاس 1321  هب  نآ  تباتک  خیرات  دوب و  هدش  هتـشون  یمیدق  ياهگرب  يور  یطخ و 
اسک و كرابم  ثیدـح  روحم  تسا ؛ هتفگ  دربب ، الاب  ار  وا  ماقم  دـنوادخ  هک  فلؤم ، دوب . ینادـمه  یقابهرق  رقابدـمحم  دیـس  يهمـالع  زین 

شرهاوخ رتخد  هماما  يو  زا  سپ  تسا . هداد  خر  یناثلايدامج  موس  رد  وناب  نآ  تداهش  هدوب و  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  يهناخ 
. دیدرگ رما  نیا  رادهدهع  مالـسلااهیلع  نینبلاما  هیبالک  همطاف  ترـضح  زین  وا  زا  سپ  و  تفرگ . هدـهع  هب  ار  مالـسلاامهیلع  نینـسح  تیبرت 

ارهز همطاف  ترـضح  یکیدزن  رد  عیقب  ناتـسربق  رد  درک و  تافو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  يهعقاو  زا  سپ  مالـسلااهیلع  نینبلاما 
هک یناـثلايدامج  مهدزیـس  زور  دـیوگیم : هک  تسا  هدـش  لـقن  شمعا  زا  تاراـیتخا »  » باـتک رد  دـش . هدرپـس  كاـخ  هـب  مالـسلااهیلع ،
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هک یلاح  رد  دـش و  دراو  مالـسلاهیلع  سابع  نب  لضف  ناهگان  مدـش . دراو  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  رب  دوب ، هعمج  زور  اب  فداـصم 
نادـناخ هنوگچ  هک  دـینک  هاگن  راکبیرف  راگزور  نیا  هب  ادـخ  هب  ار  امـش  تفر . ایند  زا  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ماهدـج  تفگ : درکیم  هیرگ 

فیلأت مایألا » روهشلا و  عیاقو   » باتک يهیشاح  رد  جردنم  يرگید  ربخ  زا  يدنچ  زا  سپ  درک ! تبیـصم  راچد  رابود  هام  کی  رد  ار  ءاسک 
[59 . ] درک تافو  مالسلااهیلع  نینبلاما  لاس 64 ه  رد  یناثلايدامج و  مهدزیس  رد  تسا : هتشون  شمع  زا  لقن  هب  هک  متفای  عالطا  يدنجریب 

هحفص 77] . ]

نینبلاما تامارک 

مهاوخیم ار  نآ  مه  زورما  مهاوخیم و  البرک  يازیو  نم 

دناهداتـسرف مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا  يارب  هک  یتشاددای  رد  یلاعلا  هلظ  ماد  يرئازج  بیط  دیـس  جاح  ياقآ  هللاۀـیآ  ترـضح 
مرحم مایا  راب  کی  یلاس  مدوب و  فرشا  فجن  رد  نم  هک  یتقو  دش ، عقاو  یسمش  لاس 1341  رد  ابیرقت  هیضق  نیا  دناهتشاد : موقرم  نینچ 
تسا هتفر  مدای  زا  شمسا  الاح  هک  ناتسکاپ  ياملع  زا  یکی  اب  سدقم  دهشم  رد  اهرفـس  نیا  زا  یکی  رد  متفریم . ناتـسکاپ  هب  غیلبت  يارب 

، اقآ ترضح  متفگ : مدرگیمرب . ناتسکاپ  فرط  هب  تفگ : دیراد ؟ يدصق  هچ  سدقم  دهشم  ترایز  زا  دعب  مدیسرپ : وا  زا  مدرک  تاقالم 
اجنیا زا  هکیلاح  رد  دورن ؟ فرشا  فجن  البرک و  ترایز  هب  ددرگیمرب و  اج  نیمه  زا  دیایب و  دهشم  ات  رود  هار  زا  ناسنا  هک  تسین  فیح 

هب میدمآ و  نارهت  هب  دهـشم  زا  مه  اب  اذل  دـیایب ، مه  البرک  هک  درک  لوبق  درک و  رثا  وا  رد  نم  فرح  نیا  تسا . هار  فصن  ابیرقت  البرک  ات 
فص رد  فص  هدرک  نهپ  باوختخر  نابایخ  يورهدایپ  رد  راوز  تسا و  هتـسب  ترافـس  برد  هک  میدید  اجنآ  یلو  میتفر . قارع  ترافس 

هس زا  تفگ : یمود  متسه . اجنیا  هک  تسا  زور  ود  نم  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دوب . راوگان  یلیخ  ام  يارب  نآ  ندید  هک  یعـضو  دناهدیباوخ ؛
مهارمه هک  اقآ  نآ  هب  نم  دوشیم . زاب  مک  رایسب  مه  ترافس  برد  یتح  دننکیم ، يریگتخس  رایسب  ازیو  نداد  رد  متسه ، اجنیا  لبق  زور 

، تسا روط  نیا  هک  قارع  يازیو  لاح  متفگ : مدـمآ !؟ نارهت  هب  دهـشم  زا  هچ  يارب  سپ  تفگ : يورب ؟ البرک  یهاوخیم  اـقآ ، متفگ : دوب 
تاولـص رازه  متفگ : وا  هب  تسیچ ؟ تفگ : تسیچ ؟ شلحهار  هک  منادیم  نم  متفگ : منادیمن ! تـفگ : يوریم ؟ ـالبرک  هـب  روـطچ  سپ 

میدرک رذن  رفن  ود  ره  دیآیم . ریگ  ازیو  هللا  ءاش  نا  منکیم ، ار  راک  هحفص 78 ]  ] نیمه مه  نم  و  نک ، مالسلااهیلع  نینبلاما  ترضح  رذن 
یتفر دمآ و  راثآ  چیه  هک  میدید  میداتسیا ، ترافـس  برد  لباقم  یمک  نآ  زا  دعب  مینک . مالـسلااهیلع  نینبلاما  يهیده  تاولـص  رازه  هک 

دمآ مدای  الاح  تفگ : مقیفر  ناهگان  دوشیم  زاب  دـیما  يهچیرد  تسا ! ینوکـسمریغ  یگرزب ، نیا  هب  نامتخاس  ایوگ  تسین ، رهاـظ  اـجنآ 
. میناسرب وا  هب  ار  همان  نیا  میورب و  مه  اب  ایب  میاهدـمآ ، اجنیا  ات  هک  لاـح  مراد ، هارمه  ناتـسکاپ ، ریفـس  رترکـس ، ماـن  هب  هماـن  کـی  نم  هک 

همان میدید و  ار  رظن  دروم  صخش  اجنآ  رد  میتفر . ناتسکاپ  ترافس  هب  میتفرگ و  یسکات  دوشیم . هچ  مینیبب  ات  میدرگیمرب  هرابود  هاگنآ 
رد هتبلا  میتسه ، قارع  مزاع  ود  ره  ام  میتفگ : دیوریم ؟ اجک  هب  نارهت  زا  دیسرپ : درک و  يرایـسب  مارتحا  ام  هب  صخـش  نآ  میداد . وا  هب  ار 
مه اـب  تقو  نآ  منک ، روج  ار  كرادـم  اـت  دـینک  ربص  یمک  مورب ، قارع  هب  مهاوخیم  مه  نم  اـقافتا  تفگ : دـیایب . ریگ  ازیو  هک  یتروص 

دیما يهچیرد  دـش . شکرادـم  ندرک  پیات  لوغـشم  تفر و  يرگید  قاتا  هب  تفگ و  ار  نیا  مریگیم ! ازیو  مه  امـش  يارب  نم  میوریم و 
ار مکرادم  هکنیا  ات  دینک  ربص  یمک  تسا ، هدش  بارخ  نم  پیات  نیشام  تفگ : دمآ و  نوریب  قاتا  زا  یتدم  زا  دعب  دوشیم  هتـسب  هرابود 
، مدش نارگن  ازیو  دروم  رد  زاب  نم  تقو  نآ  دش . شکرادـم  پیات  لوغـشم  تفر و  هرابود  تفگ و  ار  نیا  میایب ، امـش  هارمه  منک و  پیات 
دوب و هدزای  هب  بیرق  تعاس  الاح  و  دوب ، کی  تعاس  ات  دـندوب ، هتـشون  ترافـس  برد  يولج  هک  ینالعا  بسح  ازیو  نداد  تقو  هک  اریز 

دوب همان  کی  شتـسد  هکیلاح  رد  دـمآرد و  شقاتا  زا  هرابود  اقآ  نآ  اـنثا  نیمه  رد  دـشیم . يرپس  تقو  دوبن و  يربخ  اـقآ  نآ  ندـمآ  زا 
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ود امش  يارب  نم  هک  درک  راک  ردق  نیا  یلو  دشن ، هتشون  نم  كرادم  هدرک و  ریگ  پیات  نیـشام  هک  تسا  یتحلـصم  هچ  منادیمن  تفگ :
ترافـس زا  یلطعم  نودـب  متفرگ و  وا  زا  ار  همان  دوز  نم  دوشب . تسرد  امـش  راک  هک  تسا  دـیما  ماهتـشون ، همان  یقارع  لوسنک  ماـن  هب  اـت 

. دوـب هدرک  زواـجت  هدزاود  زا  هک  مدـید  ار  تعاـس  میدـش ، هناور  قارع  ترافـس  فرط  هب  و  هحفـص 79 ]  ] هتفرگ یـسکات  مدمآ و  نوریب 
: هکنیا لوا  لکشم  تسا . ات  دنچ  تسین و  ات  ود  یکی  ام  لکـشم  هک : متفگیم  لد  رد  نم  تفریم و  ترافـس  فرط  هب  عیرـس  ام  یـسکات 

لوسنک ام  دنراذگیمن  هکنیا : مود  لکشم  دننکیمن ، زاب  یسک  يور  هب  ار  ترافـس  برد  هک  اریز  میهدب ؟ دیاب  یـسک  هچ  هب  ار  همان  نیا 
يداع درف  کی  میتسین و  ناتـسکاپ  ترافـس  دارفا  زا  ام  هک  اریز  دشاب ، هتـشاد  يریثأت  همان  نیا  تسین  مولعم  هکنیا : موس  لکـشم  مینیبب ، ار 

رگا اریز  ادرف . هن  مهاوخیم ، ار  نآ  مه  زورما  و  مهاوخیم ، البرک  يازیو  نم  مالـسلااهیلع ، نینبلاما  ترـضح  اـی  متفگ : تقو  نآ  میتسه .
زورما مک ، تقو  نیا  رد  هک  منادیم  هک  اریز  دوشب ! تداع  قرخ  هک  مهاوخیم  نم  و  دوشیم ، يداع  رما  کـی  دـیایب  مریگ  ادرف  ازیو  نیا 

، نیـشام هصالخ  تسا ! امـش  فطل  زا  راک  نیا  هک  منکیم  ادیپ  نیقی  دصرددص  دمآ  مریگ  ازیو  زورما  رگا  اذهل  تسا ، لاحم  نتفرگ  ازیو 
و دش ، زاب  ترافـس  برد  مدیـسر ، ترافـس  هب  ات  هک  دوب  نیا  مدید  هک  یبیجع  رما  نیلوا  اجنآ ، رد  درک . هدایپ  ترافـس  برد  لباقم  ار  ام 
متفگن و يزیچ  دیدمآ ؟ ارچ  دیـسرپ : نابرد  میتفر . ترافـس  لخاد  مقیفر  هارمه  هب  اروف  نم  دـمآ ، نوریب  اجنآ  زا  یـسیلگنا  صخـش  کی 

اجنامه اپ  رـس  ام  تفر . تفگ و  ار  نیا  مدرگرب . اـت  دـیتسیاب  اـج  نیمه  تفگ : تسب و  ار  برد  ناـبرد  مداد . شتـسد  هب  ار  روبزم  يهماـن 
ادرف دیورب  هک : دیوگیم  امتح  دادـن ، یفنم  باوج  رگا  ددرگیمرب و  نآلا  نابرد  نیا  دایز  لامتحا  هب  هک : متفگیم  لد  رد  نم  میداتـسیا ،

: دیـسرپ تشگرب و  مرف  ات  ود  اـب  ناـبرد  اـنثا  نیمه  رد  دـهدب ! خر  ياهزجعم  هکنیا  ـالا  تسین ، نکمم  نیا  زا  ریغ  دـینک ، هعجارم  ادرف  سپ 
تالاؤس نآ  رد  هک  اریز  مینک ؛ رپ  ناـنیمطا  اـب  ار  اـهمرف  میتساوخ  دـینک . رپ  ار  اـهمرف  نیا  سپ  تفگ : یلب . متفگ : دـیاهدروآ ؟ ار  اهـسکع 

تقو اهمرف  ندرک  رپ  رد  نیاربانب  دوش . در  ام  يازیو  ياضاقت  دوش  هابتـشا  باوج  رد  رگا  تشاد  لامتحا  دوب ، يداـیز  يهدـیچیپ  يهقرفتم 
اب ار  اـهمرف  ار  نآ  مه  اـم  دوریم . دراد  لوسنک  دـینک ! هلجع  یلیخ  تفگ : دادـن و  تلهم  ار  اـم  ترافـس  ناـبرد  یلو  دوب ، مزـال  يرتـشیب 

هارمه و  میدرک ، رپ  دـش  روط  ره  ردـپ )! مان  ردام ، مان  ياج  و  ردام ، مان  ردـپ ، مان  ياج  [ ) هحفـص 80  ] هلوک جک و  تروص  هب  و  تعرس ،
ياهچیرد يولج  کی  تعاس  دیورب و  نوریب  نآلا  تفگ : تفرگ و  ار  اهمرف  همانرذگ و  زین  وا  میداد . روبزم  صخش  هب  همانرذگ  سکع و 

رد میداتـسیا  هچیرد  نآ  اریز  دوب ، یقاـب  کـی  هب  هقیقد  تسیب  زوـنه  مدـید  ار  تعاـس  میدـمآ ، نوریب  دـیتسیاب . دـنهدیم  ار  كرادـم  هک 
ار یمسا  نیلوا  دش ، زاب  هچیرد  هک  دوب  رهظ  کی  تعاس  تسرد  دوشیم !؟ هچ  هرخألاب  میتسنادیمن  هک  اریز  دوب ، شپت  رد  ام  لد  هکیلاح 
، هدش تسرد  راک  هک  دشیمن  مرواب  زونه  دنداد ، ام  هب  ار  اههمانرذگ  دوب ! مهارمه  تسود  مسا  زین  یمود  دوب ؛ نم  مسا  دندرک  ادـص  هک 

يراج میاهکشا  یلاحشوخ  زا  دنادیم  ادخ  هک  مدش  لاحشوخ  ردق  نآ  دناهدز . ههام  هس  يازیو  مدید  مدرک ، زاب  ار  همانرذگ  یسپاولد  اب 
رازه ود  رازه ، کی  ياج  هب  مادک  ره  زامن ، ترایز و  زا  دعب  میدمآ و  ير  رهش  رد  میظعلادبع  ترضح  هاگترایز  هب  اروف  نآ  زا  سپ  دش .

ترضح يهدیدمتس  ردام  تکرب  هب  ار  نینمؤم  يهمه  تجاح  ادخ  میدومن . هیده  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  هب  میداتـسرف و  تاولص 
. نیمآ دنک ، اور  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  جئاوحلاباب 

درک محر  ام  هب  یلیخ  ادخ 

نتفرگ لیوحت  زا  سپ  تشاد  ریمعت  هب  زاین  نآ ، هب  هناخ  ناثراو  ندیـسرن  دایز و  ناراب  رثا  رب  هک  مدیرخ  ياهناخ   1365 ياهلاس 66 -  رد 
درک محر  ام  هب  یلیخ  ادخ  دمآ . نییاپ  قاتا  قاط  گنلک ، يهبرض  کی  ندز  اب  منک  تسرد  یئوشتـسد  نآ  يارب  هک  متفرگ  میمـصت  هناخ 

سپـس تشذگ و  هیـضق  نیا  زا  هام  دنچ  دسرب . مزال  لوپ  ات  میدرک  شیاهر  میتشادن  لزنم  نتخاس  يارب  یلوپ  نوچ  مینک ؟ هچ  میتفگ  دعب 
دیدزاب يارب  يرادرهـش  رومأم  هک  دـعب  میزاسب  ار  هناخ  میتسناوت  ام  دـش و  یجرف  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اـقآ  فرط  زا 
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ردام  ) مالـسلااهیلع نینبلاما  رذن  تاولـص  هدـنب 100  تخادـنا  بقع  ار  ام  راـک  تفرگ و  یلیئارـساینب  ياـهداریا  دـمآ ، يرتم  يهناخ 30 
اعیرـس مراک  ات  متـسرفب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اـقآ  یتمالـس  يارب  مالـسلااهیلع ) ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  یمارگ 
يراک يرآ  دیرادن . یلکشم  مامت و  تسرد و  امش  راک  تفگ : دز و  ادص  ارم  يرادرهش  سدنهم  مدرک ، مامت  ار  تاولص  ات  دوش . تسرد 

عفد لح و  تاولـص  ناـمه  تکرب  نم  رظن  زا  گرزب  لکـشم  هحفـص 81 ]  ] نیا و  دش ، مامت  زور  ود  دیـشکیم  لوط  هام  دـنچ  دـیاب  هک  ار 
رگا نیب  قح  هدید  دـمحم  لامک  رد  هدـنامورف  لقع  دـمحم  لامج  زا  نشور  ناهج  تسه  دـمحملآ  دـمحم و  یلع  یلـص  مهللا  دـیدرگ .

[ . 60  ] دمحم لاقم  ادخ  مالک  تسه  فراع  مدرم  دزن  تسین  کش  چیه  دمحم  لاثمیب  يوکین  خر  رب  نک  رظن  تسارت 

یتفرن مردام  ترایز  هب  ارچ 

هب یسمش  ياهلاس 1329  دودـح  رد  درک : لقن  دادـغب ، تراجت  يهفرغ  سیئر  و  فورعم ، رجات  رافـصلایلع ، لوسرلادـبع  جاـح  موحرم 
رد ام  ياقفر  مدش ، فرـشم  نیعمجا » مهیلع  هللا  تاولـص   » شیمارگ تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترایز  ادخ و  يهناخ 

سابعلادـبع خیـش  يرگید  دوب و  یبـالقنا  نادرم  زا  و  تارف ، ریاـشع  ياـسؤر  زا  مرتـحم ، تاداـس  زا  رطوـگم  يداـه  دیـس  یکی  رفـس  نیا 
ترایز هب  فرـشت  يارب  دنـشابیم . قارع  رد  طسوا  تارف  ریاشع  نیرترادهشیر  نیرتگرزب و  زا  یکی  هک  هلتفلآ ، ریاشع  سیئر  نوعرفلآ ،

میدـش و هرونم  يهنیدـم  دراو  نیعمجا ، مهیلع  هللا  تاولـص   » شکاپ تیب  لها  روبق  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  گرزب  ربمایپ  كاپ  ربق 
رد مالـسلامهیلع  يهمئا  كاپ  روبق  ترایز  دصق  لومعم  تداع  قبط  اهزور  زا  یکی  رـصع  میدـیزگ . هماقا  كاپ ، كاخ  نآ  رد  زور  دـنچ 

یمارگ نارای  باحصا و  زا  یضعب  مالسلامهیلع و  تیب  لها  هب  نیبستنم  روبق  ترایز  هب  ترایز ، مسارم  نایاپ  زا  دعب  میدرک . ار  دقرغ  عیقب 
ساـبع ترـضح  رداـم  نینبلاما  ترـضح  ینعی  هیبـالک  محازم  رتخد  همطاـف ، ربق  هب  اـت  میتخادرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ترایز زین  ار  مالسلاامهیلع  سابع  ترضح  ردام  نینبلاما  مظعم  يوناب  نیا  ات  ایب ، متفگ : نوعرفلآ  سابعلادبع  هب  میدیـسر . مالـسلاامهیلع 

نیا مینک !؟ ترایز  ار  نانز  هعقر  نیا  نادرم  ام  هک  یهاوخیم  میرذـگب ، میورب و  ایب  تفگ : ییانتعایب  لامک  اب  هبترم  کـی  وا  یلو  مینک .
. میتخادرپ وناـب  نآ  تراـیز  هب  يو  هحفـص 82 ]  ] باـیغ رد  رطوگم  يداـه  دیـس  نم و  دـش و  جراـخ  عیقب  زا  درک و  كرت  ار  اـم  هتفگ ، ار 

رادیب باوخ  زا  هک  مدهدیپس  ماگنه  دعب  زور  میدیباوخیم . قاتا  کی  رد  مه  اب  سابعلادـبع  نم و  بش  میتفر . هناخ  هب  دـش و  مامت  ترایز 
ینالوط نم  راظتنا  یلو  دشاب  هتفر  مامح  هب  دـیاش  متفگ : مدوخ  اب  مدـنام و  شرظتنم  يردـق  متفاین ، شباوختخر  رد  ار  سابعلادـبع  مدـش ،
مزاوـل اـهتخر و  مـتفگ : وا  هـب  مدرک و  رادـیب  باوـخ  زا  ار  رطوـگم ، يداـه  دیــس  مرگید ، قـیفر  مدـش ، يو  نارگن  تشگنزاـب . وا  دـش و 

هک میدیـشیدنا  اتیاهن  دش . رتشیب  ام  ینارگن  بارطـضا و  جـیردت  هب  تشادـن و  يربخ  مه  وا  تسین . شدوخ  یلو  تسا ، اجنیا  سابعلادـبع 
قیقحت میسرپب و  هک  زا  میزیخرب و  وا  يوجتسج  هب  دیاب  هنوگچ  میورب ، وا  لابند  دیاب  اجک  میتفگ  دوخ  اب  میدرگب و  وا  لابند  هب  میزیخرب و 

هیرگ تدش  زا  شنامشچ  دوب و  رثأتم  ادیدش  هک  یلاح  رد  دش ، قاتا  دراو  سابعلادبع  دش  زاب  برد  ناهگان  یهاتوک  تدم  زا  دعب  مینک ؟
!؟ مینکیم هدـهاشم  وت  رد  هک  تسا  یتلاـح  هچ  نیا  هدـش و  هچ  ار  وت  يدوب و  اـجک  هللا ، ءاـش  نا  تسا  ریخ  میتفگ : وا  هب  دوب . هدـش  خرس 

رـصع هک  دیآیم  ناتدای  تفگ : درک  تحارتسا  هک  نآ  زا  سپ  درک . مهاوخ  فیرعت  ناتیارب  منک ، تحارتسا  یمک  ات  دـینک  میاهر  تفگ :
. میروآیم دای  هب  ار  نآ  یبوخ  هب  هلب  میتفگ : مدـش ؟ جراـخ  عیقب  زا  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ربق  تراـیز  نودـب  ییاـنتعایب  ربکت و  اـب  زورید 
. متفای البرک  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نحـص  رد  ار  دوخ  ایؤر  ملاع  رد  مدهدـیپس  زا  لبق  تفگ : دوب . ياهدـننز  تکرح 

مرح لخاد  مدرم  اب  هارمه  هک  مدرک  یعـس  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  تراـیز  يارب  هتـسدهتسد  دـندشیم  فیرـش  مرح  لـخاد  مدرم 
نم هب  لوـخد  يهزاـجا  هچ  يارب  دوـشیم و  نم  عناـم  یـسک  هچ  مدرک  لاؤـس  مدـش و  بجعتم  دـندش . نـم  لوـخد  عناـم  موـش ، فـیرش 

: متفگ نابهگن  هب  موش . وت  دورو  عنام  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلابا  میاـقآ  عقاو ، رد  تفگ : ناـبهگن  دـنهدیمن ؟
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نم دینادیم  هک  نآ  دوجو  اب  دشن . هداد  نم  هب  دورو  يهزاجا  مدومن  یعس  شـشوک و  هچ  ره  هصالخ  و  منادیمن ، تفگ : هچ ؟ يارب  رخآ 
هب راب  نیا  درادن ؛ ياهدیاف  راک  نیا  مدید  نوچ  مدش  هتـسخ  هک  نیا  ات  متخادرپ ، يراز  هیرگ و  لسوت و  هب  اراچان  منکیم  هیرگ  تردـن  هب 
مرح هب  دورو  زا  نم  عنم  تلع  و  هحفص 83 ]  ] دورب مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  میاقآ  دزن  هب  هک  مدرک  سامتلا  و  مدش ، لسوتم  نابهگن 

وا هب  يدرک و  یچیپرـس  مردام  ربق  ترایز  زا  ارچ  هک  دـیوگیم  وت  هب  میاقآ  تفگ : تشگرب و  تفر و  نابهگن  دـیامن . لاؤس  ناـشیا  زا  ار 
، ایؤر نیا  لوه  زا  يورب . وا  ترایز  هب  هک  نیا  ات  مهدیمن ، ار  شیوخ  مرح  هب  لوخد  هزاجا  وت  هب  نم  لیلد  نیمه  هب  يدومن !؟ ییاـنتعایب 
زا هک  یتشز  دروخرب  تباب  وا  زا  یهاوخرذع  مالسلااهیلع و  نینبلاما  كاپ  ربق  ترایز  يارب  تعرس  اب  مدش و  رادیب  باوخ  زا  برطـضم و 

. مدرگیمرب وا  دزن  زا  زین  نآلا  متفر و  عیقب  هب  يرآ  دـیامن . تعافـش  شرـسپ  دزن  نم  زا  اـت  متفر  عیقب  هب  دوب  هدز  رـس  ناـشیا  هب  تبـسن  نم 
[ . 61]

درک هدزتفگش  ار  جلاعم  ناکشزپ  هک  ياهرطاخ 

هب ياهموقرم  یط  یناجنز  يوسوم  داوج  دیـس  جاح  ياقآ  بانج  سدـق  كرهـش  مرتحم  يهعمج  ماـما  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  باـنج 
زا بورغ  ماگنه  يزور  منادنزرف ، زا  یکی  دنسیونیم : مالـسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  زا  ار  یتمارک  مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا 

ادیوه شاهرهچ  زا  ادیدش  يرامیب  یتحاران و  راثآ  دیلانیم و  دردرـس  تدش  زا  اهزور ، ریاس  فالخرب  هکیلاح  رد  دـمآ ، هناخ  هب  هسردـم 
هدربمان رتکد  هنافسأتم  یلو  مدرب  سمش  رتکد  دزن  ار  يو  هدش ، تحاران  تخـس  هنحـص ، نیا  يهدهاشم  زا  تشاد . عوهت  تلاح  امئاد  دوب .

وا يارب  سپـس  و  تسا ! هدـش  یگدروخامرـس  راتفرگ  هچب  نیا  تسین ، ياهلئـسم  تفگ : يو  دـیدرگ . هابتـشا  راچد  يراـمیب  صیخـشت  رد 
بوخ رامیب  عضو  رگا  متسه ، کیشک  انیس  ناتـسرامیب  رد  بشما  نم  درک : هیـصوت  دومن و  زیوجت  ار  يدایز  ياهوراد  تشون و  ياهخـسن 
هکلب دشیمن ، هدهاشم  يو  عضو  يدوبهب  رد  یتبثم  رثا  هنوگ  چیه  درک و  فرصم  ار  اهوراد  رامیب  دیریگب . سامت  ناتـسرامیب  اب  اروف  دوبن 

، دوب انیـس  ناتـسرامیب  رد  شکیـشک  تبون  هک  هحفـص 84 ] ، ] رتکد اـب  بشهمین  زا  سپ  دـشیم . رتـمیخو  یپردیپ  راـمیب  عضو  سکع  هب 
اروف تفگ : هدربمان  کشزپ  تسا . هداتفا  ءامغا  تلاح  هب  العف  درادن و  رامیب  عضو  رد  يریثأت  چـیه  امـش  نامرد  اود و  متفگ  هتفرگ  سامت 

يراـمیب هک ، دـیدرگ  راـهظا  يو ، زا  صـصختم  رتـکد  يهنیاـعم  ناتـسرامیب و  هب  لاـقتنا  زا  سپ  دـینک  لـقتنم  رهم  ناتـسرامیب  هب  ار  راـمیب 
تاراهظا داد . تروص  دوشیمن  يراک  چیه  تسا و  هتشذگ  هجلاعم  نامز  هتفرگارف و  كرچ  ار  شزغم  مامت  هدوب ، داح  تیژننم  ناتدنزرف 

نیمز هب  هدیـشک  دایرف  یتحاران  تدـش  زا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  ياهنوگ  هب  دـش ، رامیب  ناگتـسب  ردام و  ردـپ و  دـیدش  یتحاران  ثعاب  رتکد 
ریزو دنتشذگ . رضاح  يو  رس  يالاب  رامیب  هنیاعم  يارب  زین  ناتسرامیب  جراخ  زا  یناکـشزپ  دش و  لیکـشت  یکـشزپ  ياروش  تبقاع  دنداتفا .

زور مه  رامیب  لاح  تشادن  يریثأت  هنوگ  چیه  تاجلاعم  فصولاعم ، دومن . رامیب  يهجلاعم  رد  تقد  نوماریپ  ییاههیـصوت  تقو  يرادـهب 
زا ضیرم  هک  مدید  ریقح  دیسرارف . اعوسات  بش  هکنیا  ات  تشاد ، رارق  یشوهیب  امک و  تلاح  رد  هتفه  کی  مدنزرف  دشیم  رتمیخو  زور  هب 

نادرم نارهاوخ و  ردام و  يهلان  نویـش و  اب  لزنم  لخاد  رد  رگید  يوس  زا  هدش  سویأم  ابطا  يهجلاعم  يرهاظ و  بابـسا  مامت  زا  وس  کی 
نینبلاما ترـضح  هب  ار  شباوـث  هداتـسرف  تاولـص  هبترم  دـص  مدـناوخ و  زاـمن  تـعکر  ود  ریزگاـن  مدوـب . هجاوـم  راـمیب  رگید  ناگتـسب  و 

هب هجوت  اب  متـشاد : هضرع  راوگرزب  يوناب  نآ  هب  باطخ  مدومن و  هیدـه  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  لضفلاوبا  ترـضح  ردام  مالـسلااهیلع 
مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  يهتـسیاش  رـسمه  تمظعاب و  يوناب  يا  وت  زا  دـشابیم  دوخ  رداـم  تاروتـسد  عیطم  یحلاـص  دـنزرف  ره  هک  نیا 

دودح دریگب . ار  مدنزرف  يافش  ادخ  زا  هک  یهاوخب  مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  ترضح  جئاوحلاباب  دوخ  دنزرف  زا  منکیم  تساوخرد 
ییوگ هکنانچ  تسا  هتفای  افش  هدمآ و  نوریب  امک  تلاح  زا  رامیب  تفگ  دز و  نفلت  ناتسرامیب  زا  رامیب ، هارمه  درف  هک  دوب  حبـص  يهدیپس 
يابطا هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و  مدـید ، يداـع  تلاـح  رد  ار  هچب  اـجنآ  رد  متفر و  ناتـسرامیب  هب  هلجع  اـب  ریقح  تسا ! هدوبن  ضیرم  الـصا 
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جلف ای  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  اعطق  دنک ، ادیپ  افـش  مه  رازه  رد  کی  لامتحا  هب  رگا  مدنزرف  دـندرکیم  راهظا  جـلاعم 
زین نونکامه  تفاین و  يرگید  لکـشم  ای  وضع  صقن  هنوگ  چـیه  دوب  مه  دزمان  هک  مرتخد  جـئاوحلاباب ، ترـضح  تیانع  زا  اما  دوشیم .

، داد افـش  ار  مدـنزرف  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هک  بش  نامه  رد  تسا  ینتفگ  انمـض  هحفـص 85 ] . ] دشابیم دنزرف  ود  ياراد 
مردام طسوت  يوسوم  دوب : هدومرف  يو  هب  ترـضح  هدـید و  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  لحم  يهحلاص  ناوناـب  زا  یکی 
هتشاد هجوت  نم  نارادازع  هب  هشیمه  ناشیا  هک  دوشیم  هیصوت  متفرگ . ار  وا  يافش  دنوادخ  زا  نم  دوب ، هتـساوخ  نم  زا  ار  شدنزرف  يافش 
سأر ود  دـنیآیم  ام  لزنم  هب  ینزریجنز  ینزهنیـس و  تروص  هب  يرادازع  ياهتئیه  اعوسات  زور  هلاـس  ره  ترـضح ، روتـسد  قبط  دـشاب .
یمه تسا  نینچ  ردام  نآ  لاح  نابز  تسا  نیمغ  لد  رادغاد و  هلال  وچ  باتیب  هدیدرگ  یگنـشت  زوس  ز  دوشیم . هداد  اهنآ  هب  دنفـسوگ 
ممان نیا  هب  دـینادن  رگید  نینبلاما  ارم  منیرق  منازیزع  غاد  اب  هک  منینبلاما  اجک  نم  ینعی  هک  ینینبلاما  یل  فیک  یلیوا  ینیزح  بلق  اـب  دومرف 
تشد هب  نت  زا  ادج  دش  ادج  مسابع  تسد  مدینـش  دییوجم  نایرگ  نم  زا  داش  لد  دییوگم  مغ  زا  زج  هب  نم  اب  نخـس  دیناوخن  زگره  رگد 

هراپهراپ رـسیب  هداـتفا  شنت  هراـخ  راـخ و  يور  هب  متـسدینش  هتـسکش  نیک  دومع  اـب  شقرف  هک  هتـسخ  رازلد  نم  متـسدینش  دـش  ـالبرک 
نم سابع  رگا  متسشن  نازیزع  گرم  رب  هک  متـسکش  دمآ  ناهج  رد  اغیرد  باتیب  هدیدرگ  یگنـشت  زوس  بآ ز  رب  ناشطع  بل  متـسدینش 

نالان نایرگ و  همه  نیا  اب  یلو  سانخ  موق  ریسا  دشیم  اجک  سابع  دوب  شزیتس  تسد  رگا  یتسکـش  دمآیمن  وا  راک  هب  یتسد  تشادیم 
بت زا  رپ  نت  نایرگ  مشچ  اب  افص )  ) شمالغ مسابع  تسا و  هاش  نیسح  شمام  باب و  زینک  متسه  نم  هک  ناناج  ناج  نآ  نیـسح  رهب  منم 

هحفص 86] [ . ] 62  ] سابع قشع  ناوراک  ریما  سان  ورسخ  ياطع  دیما  هب  بش  لد  رد  ار  تیثرم  نیا  دورس 

نینبلاما ای  تناماد  هب  متسد 

زا جراخ  هک  یحیرفت  رفـس  کی  زا  شنادـنزرف  هداوناخ و  هارمه  نیـسحلادبع  ماـن  هب  یـصخش  هجحيذ  هاـم  رد  لاس 1415 ق  لـیاوا  رد 
هچ ره  داتفا . راک  زا  نیـشام  هار  ناـیم  رد  ناـهگان  هک  دـندوب ، ناـشلزنم  يوس  هب  تکرح  لاـح  رد  هتـشگیمرب و  دـندوب  هدـنراذگ  دادـغب 

ناکما هدش و  یلاخ  رورم  روبع و  زا  زین  نابایخ  فسألاعم  دنک  ادیپ  ار  نیـشام  نداتفا  راک  زا  تلع  دناوتیمن  دـنکیم  شالت  نیـسحلادبع 
دمآ تفر و  مدـع  هداج و  یکیراـت  تلع  هب  زین  شرـسمه  هداتـسیا و  نادرگرـس  ریحتم و  تسا . هتـشادن  دوجو  نارگید  زا  نتفرگ  کـمک 

مالسلااهیلع نینبلاما  تمرح  ساپ  هب  هک  درک  تساوخرد  یلاعت  دنوادخ  زا  شرـسمه  انثا  نیا  رد  دوشیم . تشحو  سرت و  راچد  نیـشام ،
يدرم ناهگان  دـناسرب . اهنآ  هب  یکمک  نیـشام  نداتفا  هار  هب  يارب  هدومن ، تیانع  اهنآ  هب  تسا  يراج  ناگدـنیوگ  نابز  زا  وا  تامارک  هک 

وا دوریم  درم  نآ  غارـس  هب  دـشاب . هتـشاد  یعالطا  نآ  ریمعت  نیـشام و  تیعـضو  زا  دـیاش  هک  روصت  نیا  اب  نیـسحلادبع  دـسریم . هار  زا 
ار نآ  يروایب و  ياهلیسو  يورب  دیاب  هک  تفگ  تفرگن و  ياهجیتن  یلو  دوشیم . صحفت  یسررب و  لوغشم  درادن و  یعنام  چیه  دیوگیم 
زا ار  ام  نینبلاما  ای  تنماد  هب  متـسد  دنزیم  دایرف  عشاخ  دیما  نوزحم و  يادص  اب  نیـسحلادبع ، رـسمه  داد  همادا  شهار  هب  و  ینک . لسکب 
هب لسوت  تکرب  هب  نیشام  راب  نیا  دوشیم و  تیلاعف  لوغشم  نیـشام  نتخادنا  راک  هب  يارب  اددجم  نیـسحلادبع  هدب ؟ تاجن  يراتفرگ  نیا 
هار رد  شرسمه  دندیسر و  لزنم  هب  ات  درک  تکرح  هب  عورـش  داب  تعرـس  هب  نیـشام  يرآ  دوشیم  نشور  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح 

[ . 63 . ] نینبلاما ای  تناماد  هب  تسد  ینعی  کلیخد » نینبلاما  ای  : » هک درکیم  رارکت  ار  مالک  نیا  هتسویپ 

منکیم رکشت  وت  زا  نینبلاما  ای 

دوخ يهناثم  رد  يدرد  لاس 1961 م  متفه  هام  لیاوا  رد  دوب  تلود  دنمراک  البرک  رد  هفیظو  مکح  هب  دوب و  یلـصوم  اتلاصا  يدنفا  قیفوت 
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وا هب  کشزپ  اهیـسررب ، تانیاعم و  زا  سپ  دومن ، هعجارم  دادغب )  ) تختیاپ رد  صـصختم  هحفص 87 ]  ] ناکـشزپ زا  یکی  هب  درک . ساسحا 
رد لمع  ماجنا  يارب  درادـن . دوجو  یحارج  لمع  زج  یهار  نآ  ندرک  جراخ  يارب  دراد و  رارق  وا  يهناـثم  رد  یگرزب  گنـس  هک  داد  ربخ 

يدـیدش یگدرـسفا  یتخـس و  یتحاران و  تلاح  رد  البرک  هب  تشگزاب  زا  سپ  تشگرب . البرک  هب  وا  هتـشاذگ و  رارق  رتکد  اـب  ینیعم  زور 
هار رد  ددرگزاب  شاهداوناخ  دزن  هب  هکنیا  زا  لبق  تفر و  مالسلاامهیلع  سابع  ترضح  شردارب  نیـسح و  ماما  دقرم  ترایز  هب  تشاد  رارق 
هک رکش  زا  کچوک  ياهکت   ) درکیم شخپ  تابن  بآ  مدرم  نیب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مرح  رد  هک  دش  وربور  یناوج  اب 

ار نآ  زا  ياهعطق  يدـنفا  قیفوت  دـیامن . نینبلاما  رذـن  هدـیرخ و  نآ  زا  زین  دوخ  دروـخب و  هک  درک  فراـعت  وا  هب  ناوـج  تسا ) گـنر  درز 
دنک و تعافـش  دنوادخ  دزن  وا  لکـشم  لح  يارب  نینبلاما  ات  دنک  شخپ  مدرم  نیب  هللا  یلا  ۀبرق  تابنبآ  ولیک  کی  هک  درک  رذن  دروخ و 

لوب جورخ  عنام  یلک  روط  هب  يو  يهناثم  گنـس  هک  درک  ساسحا  نایرج  نیا  زا  دعب  مود  زور  حبـص  دـبای . یـصالخ  درد  جـنر و  نیا  زا 
اب هاگنآ  دـش . تشحو  راچد  نآ  ندـید  زا  هک  ياهنوگ  هب  داتفا ، وا  يهناثم  زا  گنـس  دـیدش ، یتحاراـن  درد و  کـی  زا  سپ  و  تسا . هدـش 

مرح فرط  سپـس  منکیم ! رکـشت  وت  زا  نینبلاما  يا  ربـکا ، هللا  دـمحلا هللا ، دز : داـیرف  دـنلب  يادـص  اـب  تفر و  ناـبایخ  فرط  هب  یناـمداش 
[ . 64 . ] درک لمع  شرذن  هب  تفر و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

كرت يهداوناخ 

هک منک  تیاور  یناسک  يارب  ار  نآ  ناتساد  مهاوخیم  نم  داتفا و  قافتا  شیپ  لاس  یـس  هک  تسا  ياهثداح  مینکیم ، لقن  اجنیا  رد  هچنآ 
ندروآ تسد  هب  هتبلا  تسا . هدنام  ناوتان  نآ  یگنوگچ  فشک  زا  یکشزپ  شناد  هک  ینامرد  دنتـسه ، دوخ ] رامیب   ] نامرد يوجتـسج  رد 
ظاحل زا  دینک و  ادیپ  تخانـش  مالـسلامهیلع  تمـصع  نادناخ  هب  تبـسن  اتقیقح  هک  دـش  دـهاوخ  امـش  بیـصن  یتروص  رد  ینامرد  نینچ 

ار دوخ  يافش  وا ، دیهـش  نادنزرف  و  نینبلاما ، برع ، نانز  يوناب  هب  لسوت  اب  دیوش و  هحفص 88 ]  ] هتسباو ینیسح  ربنم  هب  يونعم  يرکف و 
هک ياهناخ  ره  يا  شرازآیب ، مارآ و  ناکدوک  ياهدایرف  ام و  يهلحم  يا  مبوبحم ، رهش  توک ، يا  قارع  يا  دییامن . تلئـسم  دنوادخ  زا 
يا دیدشیم . هدیشوپ  هتخیر و  ینیسح  ياروشاع  مایا  رد  هک  هایـس  ياهـسابل  متام و  ياهکـشا  يا  و  میراد ، یـشوخ  ياههرطاخ  نآ  زا  ام 
هدش هتـساک  مرمع  ینیریـش  زا  نطو ! زا  يرود  تبرغ و  جـنر  رد  هتـشگ و  ادـیوه  مکرات  رب  يریپ  راثآ  هک  متفایم  تدای  هب  ینامز  توک !

ندید هب  نادنواشیوخ  ناگیاسمه و  دوب و  هدیـسرارف  ناضمر  كرابم  هام  هک  ار  يزور  زین  يروآیم و  دای  هب  ار  ینالف  ینالف و  ایآ  تسا .
مارحلامرحم مود  يههد  رد  ریمألادبع  ما  هیجاح  لزنم  رد  يرادازع  سلجم  دندمآیم و  دوب . هتشگرب  ادخ  يهناخ  ترایز  زا  هک  یـصخش 

هب ایآ  دـنتفگیم !؟ اعد  سامتلا  نارـضاح  ماگنه ، نیا  رد  تفای و  ناـیاپ  مالـسلااهیلع  نینبلاما  يهضور  تئارق  اـب  سلجم  نیا  دوب و  رارقرب 
زج دمآیم ؟ ناشدـب  ینیـسح  رئاعـش  زا  دـندمآ و  ام  يهلحم  هب  یفنح  بهذـم  وریپ  كرت و  يهداوناخ  کی  هک  ار  یماگنه  يراد ، رطاخ 

. دوب هدـشن  رادهچب  زونه  تشذـگیم و  شجاودزا  زا  لاـس  هد  دودـح  هک  هریزو  ماـن  هب  دروـخیم  مشچ  هب  یمناـخ  ناـنآ  ناـیم  رد  هکنیا 
ملع هک  ارچ  درادـن ، يدوس  راک  نیا  تفگ : مناخ  يوشیمن ؟ لسوتم  مالـسلااهیلع  نینبلاما  هب  ارچ  دـنتفگ : وا  هب  لـحم  یلاـها  زا  یناـسک 
اما ، ] متفرگ هزور  مالسلاهیلع  ایرکز  دالیم  زور  رد  مدرک و  هدافتسا  یتنـس  ياهوراد  زا  یتح  تسا . هدنام  ناوتان  نم  يهجلاعم  زا  یکـشزپ 

دنوادخ دهد ، رارق  هطساو  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  وا  دروخب و  مالسلااهیلع  نینبلاما  يهرفس  ياذغ  زا  سک  ره  دنتفگ : نانآ  دیـشخبن . ] يدوس 
نینبلاما تنمیم  هب  دنک و  اطع  وت  هب  يرتخد  دازون  دنوادخ  دیاش  ینک . نینچ  زین  وت  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  دـنکیم . باجتـسم  ار  شیاعد 

کی درکیم ، هاگن  نانآ  يوس  هب  ینارگن  توکس و  اب  هکیلاح  رد  هریزو ، تسیچ ؟ وت  رظن  نیاربانب ، يراذگب . همطاف  ار  وا  مان  مالسلااهیلع 
. دنوشن هاگنآ  نآ  زا  ماهداوناخ  رهوش و  دشاب و  امش  نم و  نایم  هیـضق  نیا  هکنیا  طرـش  هب  تفگ : نازرل  يادص  اب  دش و  زاب  شنابز  هبترم 

یـسلجم اـجنآ  رد  ینکیم و  ادـیپ  روضح  هیجاـح  لزنم  رد  هحفـص 89 ]  - ] هللا ءاش  نا  ادرفسپ -  اـی  ادرف و  بوخ ، رایـسب  دـنتفگ : ناـنآ 
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رد دنکب و  هچ  هک  درکیم  رکف  شدوخ  اب  درک و  یظفاحادـخ  نانآ  اب  وا  دـباییم . نایاپ  نینبلاما  يهضور  ندـناوخ  اب  هک  دوشیم  رازگرب 
هداوناخ دارفا  مامت  وا  ياهندزسفن  يادص  دزیم . سفنسفن  درشفیم و  ار  شیولگ  هودنا  هصغ و  هوبنا  هک  دیدرگ  شاهناخ  دراو  یلاح 

تفر و الاب  شقاتا  يوس  هب  تعرس  هب  لزنم  ناکلپ  زا  سپس  تسین . يزیچ  تفگ : تسا ؟ هدش  هچ  ار  وت  هریزو  دنتفگ : اهنآ  درک . رادیب  ار 
دور فیطل  میـسن  ناکـشجنگ و  کیجکیج  لخن و  ناتخرد  گرب  ندروخ  مه  هب  يادـص  اهنت  ماگنه  نآ  رد  اریز  درک ، زاب  ار  شاهرجنپ 

رد ساره ، میب و  زا  ییایند  اـب  هریزو  ناوخهضور  يادـص  هریزو و  درکیم . لدـبم  ینـشور  هب  ار  وا  میب  تشحو و  یکیراـت  هک  دوب  هلجد 
قرع مرـش  زا  دیدرگ . ریمألادبع  ما  هیجاح ، لزنم  يهناور  دـمآ و  نوریب  شاهناخ  زا  دوب . هدـناشوپ  ياهعنقم  اب  ار  دوخ  تروص  هک  هکیلاح 

ییاهر هب  دادیم و  شزاون  ار  وا  ياهشوگ  ناوخهضور  يادص  دشیم ، کیدزن  لزنم  هب  هک  ردـق  ره  دوب . ناشیرپ  شرطاخ  تخیریم و 
نینبلاما تبیــصم  رکذ  زا  هـلحرم  نیتـسخن  ناوـخهضور ، دـش ، هناـخ  دراو  هریزو  هـک  یماـگنه  تخاـسیم . شراودــیما  یحور  جــنر  زا 

اما درک ، ادیپ  مکارت  شیاهمغ  تسکش و  شلد  نانز ، يهیرگ  ببس  هب  دوب . زادنانینط  اهنز  يهیرگ  دایرف  هدرب و  نایاپ  هب  ار  مالـسلااهیلع 
همادا نینچ  سپس  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : هاگنآ  دنک . عطق  ار  دوخ  نانخس  یتاظحل  ناوخهضور ، اریز  دیدرگن ، يراج  شیاهکشا 

: تسا هتفگ  یلیجد  دـمحا  خیـش  اناوت ، رعاش  تفگ : نینبلاما  مدادـجا  ابآ و  لیاضف  نادـناخ و  تیـصخش  يهرابرد  یحرـش  زا  سپ  و  داد :
ییابیکش ببس  هب  يرادروخرب . ییالاو  تایصوصخ  زا  ردقچ  نینبلاما ! يا  كارکذ  نامیالا  ربعلاب و  تدلخ  كایازم  یمـسأ  ام  نینبلاما و 

رد ترکیپهام  نادنزرف  یکازلا  مدلاب  اهارث  یف  اوخمض  اوضق و  فوفطلا  موی  یف  رغلا  كءانبا  هحفص 90 ] . ] دش هنادواج  وت  دای  تنامیا ، و 
عمدـلاب رجفنت  مل  کیلا  مهبدـنی  مهاعنی و  رـشب  یتأ  امل  دـندش . نیگنر  دوخ  كاپ  نوخ  اب  نیمزرـس  نیا  رد  دـنتفر و  نیب  زا  فط  يهعقاو 

اهرطع قاب  ۀمایقلا  یلا  تدلخ  یتلا  یمظعلا  کتلوق  تلق  یتخیرن و  کشا  وت  داد ، وت  هب  ار  نانآ  تداهـش  ربخ  دـمآ و  ریـشب  یتقو  كانیع 
اذا نیسحلا  یئانبا  یحورب و  يدفا  دنام : دهاوخ  یقاب  تمایق  ات  ششوخ  يوب  هک  ینخـس  يدنار ؛ نابز  رب  ار  تگرزب  نخـس  نآ  یکازلا و 
دیس دشاب . هدنز  میالوم  مشچ و  رون  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  داب ، نیـسح  يادف  منادنزرف  نم و  [ . 65  ] كالوم نیعلا  ریرق  نیـسحلا  شاع 

يرای وا  زا  دمآ و  ریشب  دزن  هب  شرسپ  راهچ  رطاخ  هب  يو  ایآ  نیعتست  هب  رشبل و  تءاج  عبرا  اهلابشا  یلع  ما  دیوگیم : ییافک  مظاکدمحم 
ربـخ يوجتـسج  رد  هتفرگ ، شاهناـش  يور  ار  یکدوک  هکیلاـح  رد  نیمداـقلا  ربـخ  هیف  يدهتـست  اـهفتک  یلع  لـفطلا  لـمحت  و  تساوـخ ؟

وا زا  ار  يزیچ  عمج ، نآ  دنیبیم  هک  وناب  نآ  تبیـصم  زا  افـسا ! او  نیفد  ائیـش  عمجلا  كاذب  يرت  یـسأ  نم  اهب  امم  ۀفوهلم  تسا . نارفاسم 
یگمه هک  نک  هیرگ  تنارـسپ  رب  درگرب و  هناخ  هب  ردام ، يا  تفگ : نیعمجا  اولتق  کینب  یکبا  ابخلل و  یعجرا  ما  ای  لاقف  دـننکیم . ناهنپ 

هب شنامگ  ریـشب  نخـس  زا  درکن و  مه  هیرگ  تشگنرب و  نانآ  ردام  اما  نیقیلاب  هنظ  هنم  باخ  مهما و  تکب  ام  تنثنا و  انمف  دـندش . هتـشک 
تـسا راوازـس  هکیلاح  رد  دزرلیمن ، هک  تسا  یهوک  وا  ییوگ  نیع  عمد  مهل  يرجت  نا  قح  تلزلز و  ام  دوطلا و  اهنأک  دـش . لدـبم  نیقی 

هزین برـض  هب  سابع  هک  نادب  نینبلاما ، يا  تفگ  نیعط  الیتق  اسابع  نأب  یملعا  نینبلاما  ای  لاقف  دزیرب . کشا  هحفص 91 ]  ] نانآ يارب  يو 
يهمه ناج و  ایند و  مامت  وگب : اما  يدرک ، رادهحیرج  ار  مبلق  تفگ  نینبلا  لک  ایندلا و  سفنلا و  لقف  ینم  بلقلا  تنعط  تلاق  دش ! هتـشک 

خیـش داب ! نیـسح  يادف  ام  يهمه  دوجو  سپ  میتسه ، ینتفر  نیب  زا  یگمه  نیـسحلل  يدـف  انابرق  نوکن  انفلل  انلک  اعیمج  یـضمن  منارـسپ .
هک ار  نینبلاما  منک . شومارف  ار  يزیچ  ره  نم  رگا  اعمجأ  اهدلو  تدقف  دق  نینبلاما و  یـسنأ  یـسنأ ال  نا  و  دیوگیم : یبوقعی  یلعدـمحم 

نارـسپ يارب  عیقب  ناتـسربق  رد  وا  اعمدألا  اهل  دیرطلا  يرذـیف  عیقبلا  يداوب  مهیلع  حونت  منکیمن . شومارف  داد . تسد  زا  ار  شنارـسپ  مامت 
اعبرأ تدـقف  نم  لاح  امف  ادـحاو  تدـقف  نم  لست  مل  و  تخیریم . کـشا  وا  يارب  ناورم  یتح  هک  درکیم  ییارـسهحون  ناـنچ  نآ  دوخ 

. تسا هداد  تسد  زا  ار  شرـسپ  راهچ  هک  ییوناب  نآ  دراد  یلاح  هچ  سپ  دنک ، ربص  دـناوتیمن  دـهدب  تسد  زا  ار  دـنزرف  کی  هک  یـسک 
نینبلاما  » يهرفــس هاـگنآ  درک  اـعد  ناراـمیب  يدوـبهب  يارب  دــش  غراــف  ییارــسهحون  زا  ناوـخهضور ، یتـقو  نـینبلاما  يهرفــس  هریزو و 

كربت تشاد ، رارق  هرفـس  رد  هک  ییاهاذـغ  هب  دـندروخیم ، مشچ  هب  زین  دـنمتورث  ناوناب  نانآ  نایم  رد  هک  نانز  دـش . نهپ  مالـسلااهیلع »
شناتـسد هکیلاح  رد  هریزو  دندرکیم . تساوخرد  ار  شیاهتجاح  ندش  هدروآرب  نارامیب و  يدوبهب  هرفـس ، نوماریپ  رد  اهنآ  دنتـسجیم .
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زا دوب ، يراج  شیاهکشا  هکیلاح  رد  تساخرب و  شیاج  زا  تشادرب و  دوب ] هدش  هدیچ  هرفس  يور  هک   ] ار اهیکاروخ  زا  يردق  دیزرلیم .
گنر درذـگیم . هعقاو  نیا  زا  رتشیب  ای  هام و  کی  دودـح  هحفـص 92 ] . ] دندروخ اذغ  نآ  زا  هاگماش  رد  شرهوش  وا و  دـش . جراخ  لزنم 
يرود شرهوش  زا  دـنکیم . ادـیپ  شهاک  اذـغ  هب  شلیاـمت  دوشیم . هنیـس  درد  هجیگرـس و  راـتفرگ  دـیارگیم . يدرز  هب  هریزو  يهرهچ 
ماجنا یتخـس  هب  دوشیم . هتـشاذگ  شاهدـهع  هب  هک  يراک  ره  دوشیم . لکـشم  غولـش  ياهاج  رد  شروضح  داـیز و  شباوخ  دـیامنیم .

وا منادیمن . دهدیم : خساپ  وا  یتسه ؟ رامیب  ایآ  تسا . هدش  هچ  ار  وت  هریزو ؟ يا  دـیوگیم : شرهوش  دـنکیم . بوشآ  شلد  دـهدیم و 
تسا و يرادراب  ياههناشن  زا  وا  ياهیتحاران  تسین . يزیچ  دیوگیم : دنکیم ، هنیاعم  ار  يو  هکنآ  زا  سپ  کشزپ  دربیم . کشزپ  دزن  ار 
: تفگ تخیریم ، قوش  کشا  هریزو  رهوش  هکیلاح  رد  ماگنه  نیا  رد  دینک . هعجارم  هاگـشیامزآ  هب  ادرف  دیوش . نئمطم  امـش  هکنیا  يارب 
هریزو و دوب . هتفرگارف  ار  اـج  همه  بش  یکیراـت  هلب ! تفگ : يدرـسنوخ  لاـمک  اـب  رتکد  دـیراد !؟ ناـنیمطا  اـعقاو  امـش  اـیآ  رتـکد  ياـقآ 
رد دـمدیم و  حبـص  يهدـیپس  هک  یماگنه  دـنتفگیم . نخـس  دوخ  اـب  وزرآ  لاـیخ و  ملاـع  رد  هدـنام و  رادـیب  شیوخ  رتسب  رد  شرهوش 

راـظتنا و یکدـنا  زا  سپ  دـنوریم . ناتـسرامیب  هب  شیاـمزآ  نداد  ماـجنا  دـصق  هب  اـهنآ  ددرگیم ، زاـغآ  شوجوبنج  رهـش  ياـهنابایخ 
اب شرهوش  وا  ياج  هب  درادن . ار  دوخ  ياج  زا  ندش  دـنلب  تکرح و  ناوت  وا  اما  دـناوخیم ، دـنلب  يادـص  اب  ار  هریزو  مان  راتـسرپ  ینارگن .

رادراب وا  هنافسأتم  دیوگیم : دنکیم و  شیامزآ  يهگرب  هب  یهاگن  راتسرپ  تسیچ !؟ هجیتن  هلب ، دیوگیم : دوریم و  راتسرپ  دزن  هب  باتش 
: دیوگیم دریگیم و  ربرد  ار  هریزو  هاگنآ  دمحلا هللا . رکش ، ایادخ  دیوگیم : دوخ  اب  دنکیم و  زاورپ  دراد  یلاحـشوخ  زا  وا  رهوش  تسا .

شرهوش اب  هریزو  ددرگیم . فرطرب  شیاهیتحاران  دوشیم و  رادیدپ  شنابل  رب  دیما  دنخبل  ربخ ، نیا  ندینـش  اب  هریزو  دیآیمن . مرواب  نم 
دوشیم ریگارف  ناگیاسمه ] نایم  رد   ] یلاحشوخ و  رشتنم ، يو  ندش  رادراب  ربخ  دنروآیم . ياج  هب  رکش  يهدجس  دنوشیم و  هناخ  دراو 

دون زا  شرمع  هک  يدرمریپ  ناسب  يرادراب  نارود  درادیم . هاگن  ناهنپ  شاهنیـس  رد  ناـنچمه  دوب ، هدرک  نینبلاما  يارب  هک  ار  يرذـن  وا  و 
هحفـص 93] ، ] نانز ياهزردنا  تسا . دازون  راظتنا  رد  يو  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدیـشک  ازارد  هب  وا  يارب  دـشاب ، هتفر  رتارف  لاس 

هاـم نیموس  رد  دـباییم . شیازفا  جـیردت  هب  دوخ  تشونرـس  هب  تبـسن  وا  ساره  میب و  هجیتـن ، رد  تسا و  هدرک  هدزتفگـش  ار  وا  تخس 
هب ار  وا  ناگیاسمه  ناشیوخ و  دوشیم . نیگهودنا  رایـسب  دنکیم و  دـیدش  درد  ساسحا  تشپ  مکـش و  تمـسق  رد  يزور  شايرادراب ،

. دراد هگن  ار  نینج  یبیترت  ره  هب  هک  دنکیم  شهاوخ  وا  زا  دنزیم و  هسوب  ار  کشزپ  تسد  شرهوش  دـنناسریم . ناتـسرامیب  هب  تعرس 
نینچمه يو  دناریمیم . دهاوخب  رگا  درادیم و  هگن  هدنز  ار  نآ  دـهاوخب ، رگا  وا  تسا و  دـنوادخ  تسد  رد  راک  نیا  دـیوگیم : کشزپ 

هک یماگنه  دنامب . ناتـسرامیب  رد  زور  هس  تدم  دهاکب و  دوخ  كرحت  زا  دنک و  تحارتسا  دیاب  هکلب  درادن ، مه  وراد  هب  زاین  دـیوگیم :
هب يداش  دنخبل  دش . هتـساک  شدرد  تدش  زا  تساوخ و  يرای  مالـسلااهیلع  نینبلاما  زا  زادگ ، زوس و  اب  دینـش ، ار  کشزپ  نانخـس  هریزو 

راهب و لصف  زاغآ  رد  دیـسرارف . وا  يرادراب  ماـیا  زا  هاـم  نیمهن  دـش و  يرپس  اـههام  تشگزاـب . وا  ناتـسود  نادـنواشیوخ و  رهوش ، ناـبل 
دنتشادرب و اعد  هب  تسد  شکدوک  وا و  یتمالس  يارب  ناگیاسمه  نادنواشیوخ و  تفرگارف . ار  وا  ندییاز  درد  حبص  ناذا  زا  شیپ  یکدنا 

هریزو دندش . لاحشوخ  یگمه  دروآ و  ایند  هب  يرتخد  درک و  لمح  عضو  هریزو  هللا ، یلو  ایلع  نأ  دهـشأ  تفگ : نذؤم  هک  ماگنه  نآ  رد 
دـندرک و تفلاخم  شرهوش  نادـنواشیوخ  اما  دـیراذگب ، همطاف  ار  كدوک  ماـن  مالـسلااهیلع ، نینبلاما  هب  نتـسج  كربت  رطاـخ  هب  تفگ :
هک يدنگوس  رطاخ  هب  هریزو  دنتـشاذگ و  يرـشب »  » ار كدوک  نآ  مان  فالتخا ، ندرب  نیب  زا  روظنم  هب  دیراذگب . هشیاع  ار  وا  مان  دـنتفگ :

ناغفا لد  زوس  زک  هدـیدمغ  نیا  تسیک  دـنکیم  ناشیرپ  ار  اهلد  زوسناج  ياهلان  هدـیدغاد  رداـم  هحفـص 94 ] . ] داد هرافک  دوب ، هدرک  دای 
زاب تشذگب و  البرک  يارجام  زا  اهلاس  دـنکیم  ناج  زا  هلان  عیقب و  ردـنا  دوریم  شیرق  زا  زور  ره  هک  یـشوپهیس  يوناب  تسیک  دـنکیم 

رد دـنکیم  نابایب  نآ  رد  اون  هآ و  نینچنیاـک  نینبلاما  دوب  بنیز ، ین  تسا و  موثلک  هن  نیا  دـنکیم  نادیهـش  نآ  زا  داـی  هدـیدمغ  نز  نیا 
کی ره  مغ  زو  ربق  راچ  شقن  رایسب  ترسح  اب  دشکیم  دنکیم  نامشچ  کشا  زا  ازع  مزب  نآ  عمـش  اپ  هب  یمزب  دنک  شدنزرف  راچ  يازع 

درآ ز دای  هب  نوچ  دـنکیم  ناشیرپ  ار  یعمج  ياهلد  ناـیب  نیز  نینبلاما  رگد  مدـیناوخن  دـیوگ  مد  هب  مد  دـنکیم  نازوس  بلق  زا  شورخ 
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متام رد  همطاف  ضوع  رد  نیـسح و  رهب  مغ  کشا  دزیرب  وا  دـنکیم  ناماد  هب  لد  نوخ  هدـید  زا  کشا  ياج  نیـسح  زوسناـج  غاد  درد و 
هحفص 115] [ . ] 66  ] دنکیم نامرد  ار  درد  یهاگن  اب  هکیلم  نیاک  هدم  فک  زا  نینبلاما  نماد  دیؤم »  » يا دنکیم  ناغفا  سابع 

ناهج ياهروشک  رگید  ناریا و  رد  ترضح  نآ  لسن  زا  ناگدازماما  مالسلا و  هیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  نادنزرف 

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  تیب  لها  یتسود 

تلاسر غیلبت  رب  امش  زا  مهاوخیمن  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ يا  وگب  [ . 67 « ] یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجأ  هیلع  مکلئسأ  لق ال  »
. نم زا  سپ  ار  ناشیا  دیراد  یمارگ  نم و  ناشیوخ  قح  رد  امش  دینک  یتسود  هکنآ  رگم  يدزم ، دوخ  يادخ  ماکحا  ندناسر  دوخ و 

ثیداحا رد  تلاسر  نادناخ  هب  یتسود  تبحم و  راثآ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  [ . 68 . ] ینناهأ دقف  مهناهأ  نم  و  ینمرکأ ، دقف  يدالوأ  مرکأ  نم  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاق  . 1
.2 تسا . هدرک  تناها  نم  هب  دنک  تناها  اهنآ  هب  هک  یسک  و  هدرک ، مارتحا  نم  هب  دنک ، مارتحا  مارکا و  ارم  دالوا  هک  یسک  : » ملس هلآ و  و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  [ . 69 . ] هلام هناسل و  هدیب و  یتیرذ  ناعأ  نمل  یتعافش  تقح  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  لاق 

هللالوسر لاق  . 3 منک . تعافـش  ار  وا  نم  هک  تسا  نآ  دومن ، يراـی  شلاـم  ناـبز و  تسد و  هب  ارم  يهیرذ  هک  یـسک  قح  دـندومرف : ملس 
: دندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هحفص 116 ] [ . ] 70 . ] یتعیدو مهناـف  یترتع ، یف  اوظفحا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

اومرکا ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاـق  . 4 دنیامـش . دزن  رد  نم  تناما  نانآ  هچ  دـینک ، يرادـهگن  نم  ترتع  هراـبرد  ارم  قح 
.5 دیهد . ماجنا  وکین  ارم  بادآ  و  دینک ، مارکا  ارم  دالوا  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  [ . 71 . ] یبادآ اونسح  يدالوا و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  [ . 72 . ] رصبلا عمسلا و  هنع  هللا  بهذأ  يدالوا  رقتحا  نم  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  لاق 
تیانع وا  هب  تیادـه  قیفوت  دـنکیم و  بلـس  وا  زا  ار  تریـصب )  ) مشچ شوگ و  ادـخ  درامـش ، کچوک  ارم  يهیرذ  هک  یـسک  دـندومرف :

یلص ادخ  لوسر  [ . 73 . ] یل نوحلاطلا  یلاعت و  نوحلاصلا هللا  يدالوأ  اومرکا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاق  . 6 دیامرفیمن .
هللالوسر لاق  . 7 نم . يدونشخ  يارب  ار  ناشیا  نادب  و  ادخ ، يدونشخ  يارب  ار  ناشنابوخ  ارم ؛ دالوا  دیرادب  یمارگ  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا 

یتیرذل هلام  لذب  لجر  و  یتیرذ ، رـصن  لجر  ایندلا : لهأ  بونذب  اوؤاج  ول  فانـصأ و  ۀـعبرأل  ۀـمایقلا  موی  عفاش  ینا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  [ . 74 . ] اودرـش اودرط و  اذا  یتیرذ  جئاوح  یف  یعـس  لجر  و  بلقلا ، ناسللاب و  یتیرذ  بحأ  لجر  و  قیـضملا ، دـنع 

رـشحم يهصرع  هب  ایند  لـها  ناـهانگ  اـب  هچ  رگا  مشاـبیم  تماـیق  زور  رد  مدرم  زا  هتـسد  راـهچ  عیفـش  نم  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و 
: موس دنگنتتسد . نانآ  هک  یماگنه  دیامن ، لذب  نم  يهیرذ  هب  شلام  زا  هک  یسک  مود : ارم . يهیرذ  دیامن  يرای  هک  یسک  لوا : دنیآرد .
، دنک ششوک  یعس و  نم  يهیرذ  جئاوح  ءاضق  رد  هک  یـسک  مراهچ : هحفص 117 ] . ] درادب تسود  بلق  نابز و  اب  ارم  يهیرذ  هک  یـسک 

امایق موقی  يدالوأ و ال  يأر  نم  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  لاق  . 8 دناهدیدرگ . هراوآ  ای  هدش و  عقاو  دورطم  اهنآ  هک  یماگنه 
دنلب تماق  مامت  اب  دنیبب و  ارم  دالوا  سک  ره  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  [ . 75 . ] هل ءاود  ءالبب ال  یلاعت  هللا  هالتبا  امات 
مقی مل  يدالوأ و  يأر  نم  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  لاق  . 9 دنکیم . التبم  دشاب  هتشادن  اود  هک  ییالب  هب  ار  وا  دنوادخ  دوشن ،
دنیبب ارم  دالوا  زا  یکی  سک  ره  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  [ . 76 . ] قفانم وهف  ینافج  نم  و  ینافج ، دقف  هیدـی  نیب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  . 10 تسا . قفانم  وا  دنک  افج  نم  هب  سک  ره  و  تسا ، هدرک  افج  نم  هب  هنیآ  ره  دزیخنرب ، دوخ  ياج  زا  و 
[ . 77 . ] یتیب لهأ  ریغ  دحأل  موقی  نأ  دحأل  لحی  ال  مهولـضف ، مهومرکا و  و  یتامم ، دـعب  یتایح و  یف  یتیب  لهأ  اومظع  سانلا ، اهیأ  ملس :

ار اهنآ  دیرامـش . گرزب  نم  ندرم  زا  دعب  نم و  تایح  لاح  رد  ارم  تیب  لها  مدرم ، يا  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن 
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لئاضف  » باتک رد  نم . تیب  لها  يارب  رگم  دزیخرب ، یـسک  يارب  هک  يدحا  يارب  زا  تسین  اور  دیرادب ، مدـقم  تلیـضف  رد  دـینک و  مارکا 
رایتخایب سیردت  هثحابم و  هب  لاغتـشا  لاح  رد  یلیبدرا  سدقم  دمحا  الم  دنوخآ  راگزور  دهاز  دباع و  هک  تسا  هدـش  تیاور  تاداسلا »

اب تقو  ره  تسا ، لوغشم  يزاب  هب  رگید  لافطا  اب  نم  ربارب  رد  يولع  یلفط  دومرف : دندیسرپ ، راک  نیا  ببس  زا  تسشنیم ، تساخیمرب و 
هحفص 118] [ . ] 78 . ] مزیخیم اپ  هب  تهج  نیا  زا  مشاب ، هتسشن  نم  هداتسیا و  وا  هک  مراد  مرش  دوشیم  لباقم  نم 

دنشخردیم ناهج  رد  نامسآ  ناگراتس  دننامه  مشاهینب  رمق  نادنزرف 

نیا دناهتساخرب . هلسلس  نیا  زا  هعیش  ناگتسجرب  ارعش و  ارما و  زا  يریثک  عمج  هک  نایولع ، ياهرابت  نیرتروهشم  زا  سابعلا ، لضفلاوباینب 
زا دـندرگیم و  میـسقت  ددـعتم  ياههخاش  هب  هک  دنتـسه  مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهیرذ  زا  هفیاط 

رابت نیا  ياههخاش  نیرتروهشم  زا  تسا . هدرک  هراشا  نآ  يهخاش  راهچ  هب  م 828 ق )  ) هبنعنبا دناهدنکارپ . گرزب  ناریا  ات  اقیرفآ  لامش 
(8 قـیوسلاینب ؛ ( 7 یفوـصلاینب ؛ ( 6 هیبـشلاینب ؛ ( 5 لـفکملاینب ؛ ( 4 هـقدرجینب ؛ ( 3 بـیطخلاینب ؛ ( 2 قودنـصلاینب ؛ ( 1 زا : دـنترابع 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  راـبت  نیا  يهلـسلسرس  قیدـصلاینب . ( 12 دـهدهلاینب ؛ ( 11 نوریهزینب ؛ ( 10 یعجرملاینب ؛ ( 9 دیهشلاینب ؛
هب لاس 26 ق  رد  هبرقوبا ، البرک و  ياقس  رادملع و  مالسلاهیلع و  مشاهینب  رمق  جئاوحلاباب و  لضفلاوبا و  هب  روهشم  ینکم و  مالسلاهیلع 
نب مازح  رتخد  مالسلااهیلع  نینبلاما  هب  فورعم  همطاف  شردام  دیسر . تداهـش  هب  همقلع  رهن  رانک  رد  61 ق )  ) اروشاع زور  رد  دمآ و  ایند 

رد مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  میومع  نوخ  دـنیامرفیم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  دوب و  بـالکینب  يهلیبق  زا  دـلاخ 
لاجر و نیرتروهـشم  زا  دوب . مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعیبا  شردارب  رادـمچرپ  رادرـس و  اـعوسات  زور  رد  يو  تسا . هیفنحینب  يهلیبق 

يو دوب . بلطملادبع  نب  سابعلا  نب  هللادیبع  رتخد  شردام  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  دنزرف  هللادیبع  دمحموبا  . 1 رابت : نیا  ناگتسجرب 
ار زاجح  نایبلاط  يربهر  دیدرگ و  هنیدـم  رب  مکاح  يو  يردام  يهلیبق  سابعلاینب  ندیـسر  تردـق  اب  دوب و  زاجح  رد  مشاهینب  لضافا  زا 

رصع رد  يو  رغـصألا ، دمحموبا  . 2 دوب . هللادـبع  رفعجوبا  نسح و  رغـصألا  دـمحموبا  ياهمان  هب  روکذ  دـنزرف  ود  ياراد  تفرگ . تسد  هب 
جنپ يراد  دندناوخیم ، كولملاکلم  ار  وا  دیدرگ و  زاجح  یمامت  هنیدم و  هکم و  ناطلـس  شردـپ  توف  زا  سپ  دوب و  عبنی  ریما  شردـپ 

هنفجوبا و و  رغصألا ، هللادبع  هیبشلا ، ةزمح  هقدرجینب ، يهلـسلسرس  هقدرج  میهاربا  سابعلا ، لضفلاوبا  ياهمان  هب  دوب  دنزرف  هحفص 119 ] ]
يو مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلایبا  نب  هللادیبع  نب  نسح  دمحموبا  نب  سابعلا  لضفلاوبا  . 3 قودنصلاینب . يهلسلسرس  لضفلا  ۀنفنحوبا  ای 

، دوب لئاق  يو  يارب  يداـیز  مارتحا  198 ق )  - 218  ) یـسابع يهفیلخ  نومأم  دوب ، زاجح  ریما  شیوخ و  رـصع  نیملکتم  ارعـش و  رباکا  زا 
رعاش بیدا و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نب  هللادیبع  نسح  دمحموبا  نب  سابعلا  لضفلاوبا  نب  هللادبع  . 4 تشاد . هللادبع  مان  هب  يدنزرف 

سراف رد  ود  نیا  نادـنزرف  هک  هزمح  هللادـیبع و  هب  روکذ  دـنزرف  شـش  زا  يو  يهیرذ  دوب ، زاـجح  فورعم  ياـبطخ  هعیـش و  نیملکتم  زا 
هدنکارپ قارع  رد  يو  يهیرذ  هک  سابع  هلمر ، رد  بیطخلاینب  يهلـسلسرس  بیطخلا  دمحا  اروس ، نادناخ  يهلـسلسرس  یلع  دـناهدنکارپ ،

زا مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  نب  هللادیبع  نب  نسحلا  دمحموبا  دـنزرف  هقدرج  میهاربا  . 5 رصم . رد  رابت  نیا  يهلـسلسرس  لضف  تسا و 
دنزرف هس  ياراد  ماـش  قارع و  رـصم و  رد  هـقدرجینب  يهلـسلسرس  اوقتاـب ، دـهاز  لـضاف و  ملاـع  بـیدا و  شیوـخ ، رـصع  ياـهقف  رباـکا 

همات تسایر  دادـغب  رد  شیوخ ، رـصع  رد  مشاهینب  دارفا  نیرتدنمتواخـس  زا  م 264 ق )  ) لفکملایلع . 6 دـمحم . نسح و  لفکملایلع ،
رـصم و رد  اهنآ  يهیرذ  هک  تسا ) هدرک  طبـض  دنزرف  هبنعنبا 19   ) دنزرف هدزای  ياراد  تسا ، لفکملاینب  نادـناخ  يهلـسلسرس  تشاد و 

ینامز تدم  دـنداد و  لیکـشت  یتراما  رـصم  رد  هللادـبع  نسح و  شردارب  هللادـیبع و  دـناهدنکارپ و  طساو  برغم و  ورم و  ير و  دادـغب و 
لـضفلاوبا نب  هللادیبع  نب  نسح  دـمحموبا  دـنزرف  هیبشلا  ةزمح  مساقلاوبا  . 7 دـنناوخیم . رـصم  كولملاسیئر  ار  اهنآ  دـندومن و  تنطلس 

نینمؤملاریما ترضح  هب  يرایسب  تهابش  اریز  دنناوخیم  هیبشلا »  » ار وا  دسیونیم : هبنعنبا  مشاهینب ، ناگتـسجرب  زا  مالـسلاهیلع ، سابعلا 
هب هک  تشاگن  دوخ  طـخ  هب  یناـمرف  یـسابع  يهفیلخ  نومأـم  (. 365 بلاطیبا ، لآ  باسنا  یف  بلاطلا  ةدـمع  ، ) تسا هتـشاد  مالـسلاهیلع 
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رخف دشابیم و  هیبشلاینب  يهلـسلسرس  يو  دومن . اطعا  مهرد  رازه  دـص  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شدـج  هب  يو  تهابـش  رطاخ  هب  هزمح 
یف ۀکرابملا  ةرجشلا   ) دوب مشاهینب  لاجر  نیرتابیز  و  هحفص 120 ]  ] داد هیده  يو  هب  مهرد  رازه  هاجنپ  رگید  راب  نومأم  دیوگیم : يزار 

هب هک  یماگنه  نومأم  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  نب  هللادیبع  نب  نسح  دـمحموبا  دـنزرف  رغـصألا  هللادـیبع  . 8 (. 184 ۀیبلاطلا ، باسنا 
هب روکذ  دـنزرف  هس  ياراد  يو  تشاد ، زاجح  رد  همات  تسایر  دومن ، نییعت  هنیدـم  هکم و  رد  دوخ  یلاو  ار  يو  دـیدرگ  کـیدزن  ناـیعیش 
ماش هذبر و  هرـصب و  دادـغب و  سراف و  رد  وا  يهیرذ  دوب و  یـسطفألا  نسح  رتخد  موثلک  ناشردام  هدوب و  یلع  نسح و  هللادـبع و  ياهمان 

باحـصا زا  رعاش و  بیدا و  هیبشلا ، ةزمح  نب  یلع  دـنزرف  م 286 ق )  ) دمحم هللادیبعوبا  . 9 دنتـسه . رتشیب  اههخاش  مامت  زا  دناهدنکارپ و 
نادناخ نیا  يهلـسلسرس  طرفم و  لامج  ياراد  زین ، وا  هیبشلا  ةزمح  نب  مساق  دمحموبا  . 10 ثیدح . ةاور  مالسلاهیلع و  اضر  ماما  ترضح 

لضاف و ملاع و  هیبشلا  ةزمح  نب  مساقلا  دمحموبا  نب  دمحم  . 11 دـنناوخیم . یفوصینب  ار  وا  يهیرذ  دوب و  یفوص  هب  فورعم  نمی و  رد 
نب نیـسح  نب  یلع  نـب  نیـسح  . 12 دـناهدنکارپ . سیلفت  هـغارم و  هرـصب و  رـصم و  دادـغب و  رد  يو  يهـیرذ  یفوـصینب ، ناگتــسجرب  زا 

، هیبـشلا ةزمح  نـب  مساـقلا  دــمحموبا  داــفحا  زا  یلع  نسحلاوـبا  . 13 دنقرمــس . نکاـس  مـلع و  لـها  هیبـشلا ، ةزمح  نـب  مساـق  دـمحموبا 
، دـمحم یلع ، سابع ، اهنآ  نیرتروهـشم  روکذ ، دـنزرف  نیدـنچ  ياراد  ناتـسربط و  رد  یفوصینب  يهلـسلسرس  ناتـسربط و  ةاضقلایـضاق 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ناگداون  زا  لضفلا  نب  سابعلاوبا  . 14 دنتسه . ناریا  رد  یفوصینب  ناگرزب  زا  یگمه  دمحا  مساق ،
هفقوم سابعلل  رکذأل  ینا  تسا : نینچ  نآ  علطم  هک  دراد  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  شدـج  ياـثر  رد  ياهدیـصق  ارعـش ، زا 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  دافحا  زا  سابع  نب  هللادـبع  . 15 دـناهدنکارپ . ناتـسربط  مق و  رد  يو  يهیرذ  فطتخت  موقلا  ماـهو  ءـالبرکب 
لـضفلاوبا ناگداون  زا  ةزمح  دنزرف  دمحم  بیطلاوبا  . 16 دـنناوخیم . هیـسطفألانبا  ار  يو  اذـل  دوب ، سطفاینب  زا  شردام  رعاش ، بیدا و 

ثادحا هیربط  رد  يدایز  تاغاب  داد و  رارق  شیوخ  نکـسم  ار  ندرا  مشاهینب ، ناگتـسجرب  هوجو و  هحفص 121 ]  ] زا مالسلاهیلع  سابعلا 
يو 271 ق .)  ) دومن دیهـش  هیربط  رد  غاب  رد  ار  وا  درک و  تداسح  يو  هب  یناغرف  فیح  نب  جغط  هک  دسیونیم  يدجملا  رد  يرمع  درک ،

رد یگمه  هک  دوب  یلع  نسحلاوبا  رفعج ، لضفلاوبا  نسح و  دمحموبا  ياهمان  هب  روکذ  دنزرف  هس  ياراد  يو  تسا . دیهشینب  يهلسلسرس 
.17 دناهدنکارپ . نیطـسلف  ندرا و  رد  اهنآ  يهیرذ  دندوب و  ناماس  نآ  لضافا  زا  دنتـسه و  فورعم  دیهـشینب  مان  هب  دندوب و  نکاس  هیربط 
زا هللادـبع  نب  نسح  . 18 مشاهینب . ناگرزب  زا  رـصم و  ياملع  زا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  دافحا  زا  دـیز  دـنزرف  م 316 ق )  ) دمحم

شش دوب و  هکم  ةاضقلایضاق  یتفم و  سپس  درک ، ضیوفت  يو  هب  یتدم  ار  هنیدم  هکم و  نومأم ، مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ناگداون 
هزمح نب  نیسح  . 20 شیوخ . رصع  تاداس  رباکا  زا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ناگداون  زا  نسح  نب  نسحم  . 19 تشاد . روکذ  دنزرف 

، تسا ناجعلا  دـمحا  يو  داـفحا  ناگتـسجرب  زا  دـشابیم و  ناـجعلاینب  يهلـسلسرس  هک  تسا  دهـشتسم 271 ق )  ) دـمحم بیطوبا  ردارب 
ساـبعلا لـضفلاوبا  داـفحا  زا  توباـتلا  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  . 21 دنتـسه . فورعم  ناـجعلاینب  ماـن  هب  ـالبرک  رد  هلـسلس  نیا  باـقعا 

دای یناربطلاینب  ار  نانآ  اههباسن ، زا  یـضعب  دـندوب و  هیربط  نکاس  یگمه  شنادـنزرف  شیوخ ، رـصع  رد  مشاهینب  رباـکا  زا  مالـسلاهیلع 
ةزمح تخد  همطاف  شرسمه  هنیدم ، رد  مشاهینب  لضافا  زا  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب  یلع  . 22 دناهدرک .

نیـسحلا هللادبعیبا  نب  هللادیبع  يو  يهون  زین  نیـسح و  هللادبعوبا  يو  دنزرف  دوب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب 
يو مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  دافحا  زا  هللادیبع  نب  دهدهلا  یلع  . 23 تشاد . نمی  رد  يدایز  باقعا  روکذ و  دـنزرف  هد  دوب . نمی  ریما 

يهلمج زا  دناهدنکارپ و  هحفـص 122 ]  ] اسف رد  ین ، تارف و  يهرانک  ءاروس و  رد  هک  تسا  دهدهینب  يهلـسلسرس  نادناخ و  نیا  رباکا  زا 
هوجو زا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  دافحا  زا  هللادـبع  نب  مساـق  . 24 اسف . رد  دـهدهینب  ناگرزب  زا  دـهده  نیـسح  نب  دوواد  نب  نوراه  اـهنآ 

دراد باقعا  دوب و  ذوفن  يأر و  بحاص  هنیدـم  رد  داد  حلـص  ار  رفعجینب  یلعینب و  نیب  يو  هک  دـسیونیم  يرمع  نایبلاط ، مشاـهینب و 
و مق ، رد  ینایحلینب  يهلسلسرس  يو  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ینایحل  دمحم  نب  میهاربا  . 25 (. 231 نییبلاطلا ، باسنا  یف  يدجملا  )

[ . 79 . ] نیوزق رد  ینارعـشینب  يهلـسلسرس  شیوخ و  رـصع  لضافا  زا  ینایحل  دمحم  نب  مساق  دنزرف  ینارعـش  یلع  . 26 تسا . هدوب  نمی 
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[80  ] هللادبع دنرـسپ : جنپ  زا  نسح  لسن  و  نسح ، زا  هللادیبع  لسن  و  اهنت ، هللادیبع  شرـسپ  زا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  لسن 
لسن و  دمحم . و  سابع ، و  رفعج ، دنرـسپ : هس  زا  لضف  بقع  و  لضف . میهاربا و  و  ریبکلا ، ةزمح  و  بیطخ ، سابع  و  هنیدم ، هکم و  یـضاق 

زاریـش و رد  ابلاغ  میدـیدن ، ناشیا  زا  یـسک  ناـسارخ  مجع و  قارع  رد  تسا ، كدـنا  تیاـغ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  نب  ساـبع 
[ . 81 . ] دنابرغم زاجح و  رد  سابع  لسن  رتشیب  و  دناهدوب ، ناتسربط 

مشاهینب رمق  يارب  نیسح  ماما  هیرگ 

سابع ترـضح  لتقم  هب  طوبرم  شخب  رد  مراهچ ، دلج  زا  لوا  مسق  يهحفص 130 ، هعیشلا » نایعا   » رد نیما  نسحم  دیـس  يهمالع  موحرم 
، تشادن تکرح  ییاناوت  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دننکیم : لقن  مالـسلاهیلع  هحفص 123 ]  ] نیـسح ماما  ردارب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب 

رمق ترضح  تداهش  زا  سپ  [ . 82 . ] درک یتخس  يهیرگ  وا  تداهش  يارب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دوب ، هدرک  نیگنـس  ار  وا  اهمخز  نوچ 
ار هراپهراپ  نت  نآ  هدنکفا و  رظن  يو  عوطقم  ياهتسد  هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب 

کب هاثوغا  و  دروآرب : دایرف  سپ  تشگ . هتسسگ  هراچ  ریبدت و  يهتشر  هتسکش و  نم  تشپ  نونکا  دومرف : تسیرگ و  تخس  درک ، هراظن 
نب مساق  وا  ردارب  يرگید  مالـسلاهیلع و  سابع  نب  دمحم  یکی  دندمآ : نوریب  همیخ  زا  هام ، ود  لثم  ناوج ، ود  هاگان  هارـصان ! ۀلقا  هللا و  ای 

ود نآ  دنکیم  تیافک  ار  امش  ردپ  تداهش  دومرف : ترـضح  نآ  کیدی . نیب  نحن  یلوم  ای  کیبل  دنتفگیم : دوب و  مالـسلاامهیلع  سابع 
یکی دنداهن . نادیم  هب  يور  هدرک  عادو  اههمع  اب  دندیـسوب و  ار  ومع  ياپ  تسد و  ردارب  ود  سپ  هامع ،» ای  هللاو  ال  : » دـندرک ضرع  ردارب 

[ . 83 . ] دندیسر تداهش  هب  ود  ره  سپس  داتسرف  منهج  هب  ار  نت  تسیب  دصتشه و  يرگید  نیعالم و  نآ  زا  نت  هاجنپ  تسیود و 

نینمؤملاریما نب  سابع  نب  دمحم 

دالوا جـنپ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  هک  دـسیونیم  ص 195 ) ساـبعلا ،  ) باـتک رد  یفجنلا  مرقملا  قازرلادـبع  دیـسلا 
زا ار  وا  هتـسناد و  دـمحم  ار  وا  نادـنزرف  زا  یکی  ماـن  بوشآرهـشنبا  یلو  رتـخد ، کـی  مساـقلا و  نسحلا و  لـضفلا و  هللادـیبع و  تـشاد 

لضفلایبا نب  دمحم  حدم  ار  لیذ  يهدیصق  دوخ  نانجلاةاکشم  رد  يرمـشاک  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  تسا و  هدروآ  رامـشب  فط  يادهش 
دنزرف حرـش ز  دـنک  هک  دـهاوخ  هحفـص 124 ]  ] دـجربز توقاـی و  ؤـلؤل و  رهگ و  لـعل و  ددـجم  تـخیرورف  هتـسخلد  نـم  عـبط  هدورس :

کی ز ره  ددـشم  برح  يهرئان  الب  تشد  رد  رگمتـس  دعـس  رـسپ  يافج  دـش ز  نوچ  دـیؤم  هظحل  نیا  سدـقلاحور  هب  دـیدرگ  لضفلاوبا 
درجم دیق  ره  قشع ز  یم  تسمرس  تداهش  ماج  رس  هب  دندیشک  هناتسم  دصقم  هب  دندیـسر  دنتـشذگ و  شیوخ  زا  راییب  هنـشت  هش  نانیعم 

کشر ز رد  هدـش  یبوط  يو  خر  رون  زا  لعفنم  رمق  دیـشروخ و  دـمحم  مان  ارو  تشاد  يرـسپ  انعر  سابع  ترـضح  نید  هش  هاپـس  رادرس 
رد لئاضف  ناتـسلگ  هب  یلاهن  هتـسرون  دـمحم  يوسیگ  ود  هداتفا  يو  شود  رب  ییاطخ  کشم  نوچ  ربنع  نوچ  لبنـس  نوچ  دـق  نآ  ییابیز 
زا شبکوک  ات  هدش  ناشخر  دجبا  هدنناوخ  وچ  رضخ  يو  تمدخ  رد  فراعم  ناتسبد  لافطا  هزوح  رد  دشرا  هدش  ناگرزب  تراغص ز  نیع 

بلط دومنب  دنجم  هتشک  ورب  مصخ  فرط  راهچ  زا  ردارب  تسا  بیرغ  لضفلاوبا  دید  نوچ  دعسا  هدش  تداعس  هب  مظعا  رین  زا  تفارش  جرب 
رد همه  ناشیاک  ینامنزاب  نارفسمه  زا  یعـس  نک  هحفـص 125 ]  ] دجما مرکا و  يومع  يادف  هب  نک  ناج  تفگ  يو  هب  نامـشچ و  ود  رون 

ردژا نوچ  یطخ  هزین  شفک  هب  لیامح  ریـشمش  دمغتم  دش  شنت  دالوف  نهآ و  رد  اپارـس  برح  هحلـسا  وا  رب  تسارآ  دلخم  دـندلخ  تنج 
ناور باب  ومع و  باکر  دیسوب  دیـشم  خرچ  زا  دوش  علاط  هک  هام  نوچ  ابیز  خر  اب  مرح  جرب  زا  رگهولج  دش  دوسا  یعفا  نوچ  راوخنوخ و 

يهداز منم  موق  ياک  دز  ربط  تخیرورف  توقای  هب  هقح  زا  درک  بسن  لصا  یپ  زاغآ  نخس  هگناو  دترم  يهقرف  نآ  رب  هار  رـس  تفرگب  دش 
مشچ اب  دج  با و  مع و  فرط  زا  بسن  لصا و  رد  راوازـس  تسه  منک  رخف  رگا  ملاع  رب  دمحا  هداز  یلع  نب  نیـسح  هب  مرای  روالد  سابع 

هدهد و نیمز  هب  بکرم  دـنکفا ز  درک  اـیح  مرـشیب و  هقرف  نارب  هلمح  سپ  دـهمم  میدـهم  هب  مزر  رد  هفئاـط  اـم  اـشامت  دـیئامنم  تراـقح 
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كاخ رب  لباقم  تشگ  وا  هب  هک  يریلد  درم  ره  ددمم  تشگ  نانس  كون  شرس  تشپ  زا  يدیـسرب  شنانـس  هک  سک  ره  هنیـس  رب  دصدص 
زاوآ هش  دینشب  هلان و  دز  ددحم  مهس  رثا  زا  كاخ  هب  داتفا  دش  الب  ریت  فده  شکاپ  نت  رخآ  هحفص 126 ]  ] دسوم تشگ  شنت  شرف  هیس 
خیـش يهتفگ  زا  دمعتم  شعن  رـس  دماین  سابع  راییب  ورـسخ  دشکن  تلاجخ  تساوخ  نوچ  دـحیب  مغ  اب  وا  هتـشک  رـس  هب  دـمآ  شنیزح 

دب رگا  بوخ  رگا  يوارلا  یلع  هدهعلا  مظن  هب  دروآ  دش و  قفوم  ةاکشم  دهشم  نکاس  دوب  ظاعو  هلمج  زک  روهشم  لضاف  يوره 

دننوفدم اهاجنآ  رد  بلاطیبا  لآ  زا  ناگدازماما  هک  ییاهروشک  اهرهش و 

هراشا

نوگانوگ ياهرهـش  اهروشک و  هب  روج  ياهتموکح  تسد  زا  هک  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نادـنزرف  یماـسا 
ۀلقتنم دنمـشزرا  باتک  يهمجرت   ) مالـسلامهیلع بلاطیبا  لآ  نارجاهم  باتک  زا  ار  اهنآ  هک  دـشابیم ، لـیذ  رارق  هب  دـناهدرک ، ترجاـهم 

مـشاهینب رمق  ناشخرد  يهرهچ  لوا  دـلج  رد  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  باقعا  زا  ياهدـع  و  میاهتفرگرب . ۀـیبلاطلا )
. دننک هعجارم  اجنآ  هب  دنناوتیم  نیبلاط  میاهدرمشرب ، یلا 131  يهحفص 122  زا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

لمآ

هللادیبع نب  لیعامسا  نب  نسح  نب  دمحم  نب  نیسح  بانج  تسا . ناتـسربط  زکرم  لمآ  ص 17  ج 2 ، نادلبلامجعم ، رد  يومح  يهتفگ  هب 
نب هللادیبع  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  نب  مساق  زین  و  هحفص 127 ] [ . ] 84 . ] تسا ناردـنزام  لمآ  رد  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  نب  سابع  نب 
نب دیز  نب  نسح  هنیدم  زا  مساق  دیوگ : يراخب  رـصنوبا  تفای . تافو  لمآ  رد  مالـسلامهیلع  نینمؤملاریما  نب  سابع  نب  هللادـیبع  نب  نسح 

[ . 85 . ] تشذگرد لمآ  ناتسربط  رد  دش و  دراو  نسحلا 

ناهفصا

هراشا

برعم ناهبـصا ، ظفل  دش  هیدوهی  زکرم  اهدعب  هتـشاد و  مان  یجالوا  نآ  رهـش  هک  تسا  هدوب  ینیمزرـس  مامت  مان  البق  ناهبـصا  ای  ناهفـصا 
رهـش عومجم  رد  هک  تسا ، ناراوس  ینعی  ناه »  » رهـش و ینعم  هب  هبـصا »  » زا بکرم  اـی  هدوب و  هاپـس  رگـشل و  ینعم  هب  ناهاپـس )  ) ناـهابس
دراو ناهفـصا  يهطخ  هب  مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  دالوا  زا  هک  یناـسک  یماـسا  [ . 86 . ] دهدیم ینعم  ناعاجـش  ناراوس 

: تسا ریز  رارق  زا  دناهدش ،

ناگساروخ رد  دمحم  سابعلاوبا  هدازماما 

سابعلاوبا هدازماما  بسن 

نب هللادبع  نب  دمحم  تسا : رارق  نیا  زا  ناشیا  بسن  دسریم . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  شمتشه  تبـسن  دمحم  سابعلاوبا 
دورو مالـسلاامهیلع . بلاطیبا  نب  یلع  نب  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  مساـق  نب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  دـمحم 
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يارب ماـت  تیدـج  شـشوک و  هک  یـسابع  هفیلخ  نیمود  تسیب و  یفکتـسم -  هللادـبع  ناـمز  رد  ساـبعلاوبا  ترـضح  ناریا  هـب  ساـبعلاوبا 
هب ساــبعلاوبا  و  دــندش ، قرفتم  ناریا  رد  يرارف و  ناریا  هحفـص 128 ]  ] فرط هب  ماـمعاینب  زا  یعمج  اـب  تشاد -  مشاـهینب  يریگتـسد 

دیسر روتـسد  ناهفـصا  تموکح  هب  عقوم  نآ  رد  دینارذگ . يدرگاش  هب  يدادح  ناکد  رد  ار  یتدم  مالـسلاهیلع  سابعلاوبا  دمآ . ناهفـصا 
. دنیامن دیهش  دندید  اجک  ره  رد  ار  مشاهینب  تاداس  هک 

سابعلاوبا تداهش 

رارف یج  دودـح  هب  هنابـش  مالـسلاهیلع  سابعلاوبا  داد . عالطا  ناسرزاب  نیرومأـم و  هب  درب و  یپ  وا  بسن  هب  رگنهآ  نادرگاـش  زا  رفن  کـی 
يهنکس یلاها و  دندرک . دیهش  دشابیم  يو  ربق  هک  یلعف  لحم  نیمه  رد  و  دندومن ، ریگتسد  هتخانـش و  هدید و  ار  وا  نیرومأم  ادرف  دومن .

[ . 87 . ] تسا هداتفا  قافتا  يرجه  لاس 342  رد  هدازماما  نیا  تداهـش  خیرات  دـندرپس . كاخ  هب  شهاگلتق  رد  ار  يو  ناگـساروخ )  ) اجنآ
هحفص 129] ]

ناویا بنج  هدش  بسن  گنس  نتم 

، یضترملا یلع  یفطصملا و  دمحم  یلع  لص  مهللا  نیملاعلل » ۀمحر  الا  كانلـسرأ  ام  و   » یلاعت كرابت و  هللا  لاق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
، اضرلا یسوم  نب  یلع  و  مظاکلا ، یسوم  و  قداصلا ، رفعج  و  رقابلا ، دمحم  و  نیدباعلانیز ، یلع  البرکب و  دیهشلا  نیسح  اضرلا و  نسح  و 

هدازماـما ترـضح  كربـتم  رازم  اذـه  نیعمجأ . مهیلع  هللا  تاولـص  يدـهملا  دـمحم  يرکـسعلا و  نسح  و  یقنلا ، یلع  و  یقتلا ، دـمحم  و 
بیرغ و مرتحم و  يادخدک  اهترامع  یعـسب و  ینع  سابعلاوبا . ۀـنجلا ) ضایر  یف  هنکـسأ  هنارفغب و  هللا  هدـمغت   ) دیهـشلا مولظملا  موصعم 
(. 920  ) ةأمعست نیرشع و  ۀنس  مارحلامرحم  خیرات  یف  یناجتساروخ »  » هب روهشملا  هاش  نکر  نب  یلع  نیدلاسمـش  نبا  هاش  دومحم  حلاص 

هحفص 130] [ . ] 88]

ناگساروخ رد  سابعلاوبا  هدازماما  میدق  يانب 

یمالسا ياهروشک  دش  ضوع  مالسلامهیلع  تیبلالها  عیـشت و  عفن  هب  طیحم  نایملید ، ندمآ  راک  يور  یـسابع و  يافلخ  فعـض  زا  سپ 
هعقب و ياراد  دـعب  هب  يرمق  يرجه  دودح 360  زا  ناریا  ناگدازماما  رباقم  رثکا  دندومن . تدارا  راهظا  مالـسلاهیلع  یلعلآ  هب  تبـسن  انلع 
لاس 920 رد  هکنیا  ات  دـش ، هتخاس  لگ  تشخ و  اب  هرود  ناـمه  رد  ـالامتحا  زین  مالـسلاهیلع  ساـبعلاوبا  هدازماـما  هیلوا  ياـنب  دـش . هاـگراب 

نیدلاسمش هاش  نب  دمحم  حلاص  مانب  ناگساروخ  يادخدک  تمه  هب  هدازماما  نیا  يهربقم  يوفص  لیعامسا  هاش  نامز  رد  يرمق  يرجه 
کبشم يربچگ و  یشاقن و  لیبق  زا  یتانیئزت  و  دش ، هدافتسا  رجآ  گنس و  زا  انب  نامتخاس  رد  دش . انب  دیدجت  هاشکرابم »  » هب روهشم  یلع ،

دمحم سابعلاوبا  هدازماما  یمیدـق  هاـگراب  ناـمتخاس و  [ . 89 . ] دـیدرگ نییزت  يدروجـال  یـشاک  اـب  زین  نآ  دـبنگ  تفر و  راـک  هب  نآ  رد 
سابع بناج  نیا  یتسرپرـس  هب  لایر  يدوجوم 1701  اب  لاس 1340  دودح  رد  دوب ، هتـسکش  نآ  فقـس  لگ و  تشخ و  هک  مالـسلاهیلع ،

یس و لاس 1377 )  ) نونکات هک  دیدرگ  يزاسنامتخاس  هب  عورش  دیدرگ و  يزیریپ  نیمز  يرتم  قمع 4  زا  سپس  دش ، بیرخت  هاوخردق 
شیب هتفای و  هعـسوت  اجیردت  دوب ، عبرم  رتم  دص  عورـش  ودب  رد  هک  نامتخاس ، لک  دراد . همادا  نآ  رب  انب  دـیدجت  راک  هک  تسا  لاس  تفه 

، يرنه ياهراک  تفارظ  تعرـس و  تقد ، راک ، تفرـشیپ  ظاحل  زا  روبزم  يانب  تسا . هدیدرگ  همیمـض  نآ  هب  يرادـیرخ و  هناخ  باب  زا 6 
نییعت تمـس  نیا  هب  نونکات  راک  طساوا  زا  هک  انما  تئیه  ياضعا  يهیلک  تسا . ریظنمک  تفگ  دـیاب  دـشابن  ریظنیب  ناتـسا  حطـس  رد  رگا 

زا هنومن  دـنچ  زیزع ، ناـناوجون  ناـناوج و  عـالطا  يارب  دـشابیم  ظوفحم  هللادـنع  ناـشرجا  دـناهدرک و  تمدـخ  قوـقح  نودـب  دـناهدش ،
تروص هب  و  لگ ، تشخ و  زا  هدازماما  میدق  نامتخاس  هحفص 131 ] : ] دسریم راضحتسا  هب  الیذ  میظعتلامزال  يهدازماما  نیا  ياهتمارک 
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یحیرض دوب و  هدش  هتخاس  ياهزوریف  یشاک  اب  لکشیطورخم  دبنگ  کی  نآ  يالاب  دوب . نزونیگنس  رایسب  هدش و  هتخاس  یبایـسآ  دبنگ 
دوشن و دراو  حیرض  هب  بیسآ  هکنیا  يارب  فقس ، بیرخت  ماگنه  تشاد . رارق  دقرم  يور  كزان  یلیخ  ياههتخت  باق  اب  کبشم  یبوچ و 

يراکیشاک لکـشیطورخم  دبنگ  نارگراک  دوب . هدش  بصن  حیرـض  رود  روطق  ياهبوچ  هتخت و  اب  مکحم  یلیخ  تسببوچ  دنکـشن ،
. دننک فیلکت  بسک  يو  زا  دیایب  رامعم  ات  دندمآ  نییاپ  دوب ، حبـص  مه 10  تعاس  دوب  هدروختسکش  فقس  نوچ  و  دنتـشادرب ، ار  هدش 

يور هک  نیا  نودـب  اهراوآ  دـش و  هکتهکت  شایمکحم  يهمه  اب  تسب  بوچ  درک  طوقـس  هبترمکی  فقـس  دـمآ ، نییاپ  هک  رفن  نیرخآ 
هک حیرـض  نیرط  هب  دراو  راشف  دشیم و  دروخ  دیاب  حیرـض  یتیعـضو  نینچ  رد  هدعاقلایلع  تفرگ ! رارق  حیرـض  فرط  ود  دزیرب  حیرض 

رامعم دوب  ياهبنـشجنپ  رهظزادـعب  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  لاس  نیدـنچ  دـیدن . یبیـسآ  چـیه  حیرـض  یلو  درکیم ، هل  ار  نآ  دوب  نت  اههد 
نوقرف و لطـس و  گنـس و  رجآ و  يرادقم  يواح  نیمز  فک  دوب ، رتم  نیمز 6  ات  بوچ  يهلصاف  دوب ، دبنگ  ریز  فقـس  نتخاس  لوغـشم 

لطـس هارمه  هتخت  ناهگان  هک  تفرگیم ، دـشیم  هدیـشک  هرقرق  طسوت  هک  ار  تالم  رجآ و  رامعم ، تسد و  رد  دوب و  هدازماما  ربق  گنس 
شناگتسب تسا  نکمم  نوچ  هک  دوب  نزونیگنس  نسم و  يدرم  رامعم  تسد  دندرک  طوقس  اهگنس  يور  الاب  زا  رامعم  رگراک و  نش و 

هب ناـج  رگراـک  تشاد . تنوکـس  هدازماـما  کـیدزن  دنتخانـشیم و  ار  وا  نادـنملاس  یلو  دوـشیمن  هدرب  وا  ماـن  دنـشاب  هتـشادن  تیاـضر 
مکمک دندرک ، قیرزت  وا  هب  نیمارک  ایرفتاکولـس  لوپمآ  دش  ماجنا  هیلوا  ياهکمک  میدرب ، کشزپ  هب  ار  وا  اروف  درک . میلـست  نیرفآناج 
ییانب راک  دیشکیم . لوط  ناوختسا  ندیـشوج  دوب  درمریپ  نوچ  دوب و  هدش  نکـشدرگ  شیاپ  کشزپ  راهظا  هب  یلو  داتفا  نایرج  هب  سفن 

دنبهتـسکش طسوت  هتـسکش ، ياپ  نتفرگ  چـگ  ياج  هب  دوش . لیطعت  راک  هیلاراشم  ندـش  بوخ  ات  میتشاذـگ  رارق  دـش و  لـیطعت  هدازماـما 
یلاحـشوخ زا  ام  هک  دمآ  لحم  مامح  هب  ملاس  ياپ  اب  دوخ  حورجم  درف  دعب ، يهتفه  هعمج  دینکن  رواب  دـیاش  دـش و  يدـنبهتخت  باصق ) )

لاس رد 30  نامتخاس  یلام  يهلئـسم  مه  یکی  هک  هدش  هدهاشم  دایز  اهتمارک  عون  نیا  زا  هحفص 132 ] . ] میدرک عورش  ار  راک  زور  نامه 
هدش هدید  رایـسب  اهنیا  لاثما  و  دیـسر ، لاس  نآ  رد  هک  یهجوت  لباق  لوپ  تشادن و  دوجو  هدازماما  رد  یناموت  دص  سانکـسا  هک  دوب  لبق 
جاح نیهم  تسا  هدش  هتشون  یگنـس  رد  رعـش  نیا   77  / 4 هاوخردق 9 /  سابع  مالـسلاو ، دبلطیم ، ار  ياهناگادج  باتک  اهنآ  نتـشون  هک 

ناخلیا و ردپ  رب  ردپ  بیقع  ار  ردپ  نآ  وا  دوب و  ردپ  شینماخلیا  ناخیلع  دمحم  بیطخ  شدـناوخ  پیترـس  هبتر  رد  هک  دار  ناخ  هللارـصن 
درمهدازآ دوب و  ناور  نشور  نوچ  بیهن  زا  ار  ریش  رگج ، يدیرد  گنلپ  گنچ  هجنپرـس  یتسکـش ز  بیجن  نامدود  یئاقـشق و  گرزب ز 

وزک یلعلآ  مالسلاهیلع ز  دمحم  دیس  وچ  بیکش  ار  لد  هدیروش  داد  یسب  بارخ  ياج  دابآ  درک  یمه  بیرا  بیدا و  اناد ، تخبناوج و 
زا دنام  هک  ار  هعقب  نیـشنلد  نیا  تخاس  وا  رب  بیرغ  اجنیا  دب  ناکاین ، زا  ادـج  كاپ  روپ  نیا  مشاهینب  هام  بیز ز  نیز و  هگراب  نیا  تفای 

سفن لک  نیعتسن  هب  هاگمارآ و  هتشونگنس  زا  يریوصت  بیرق  حتف  هللا و  نم  رـصن  هب  دوشگ  لکـشم  خیرات  هب  شیانب  بیجع  يانب  نیا  وا 
تیاور نینچ  رابخا  نایوار  دـعب  اما  نوعجرت  هیلا  هل و  مکحلا  ههجو  الا  کلاه  ءیـش  لک  هکلم  ـالا  مودـی  ـال  ههجو  یقبی  توملا و  ۀـقئاذ 

زا مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  دالوا  يهدازهریبن  زا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  بانج  تداهـش  زا  دـعب  هک  دـناهدرک 
ریسدرس لاحم  رد  ترضح  نآ  روبع  البرک  هعقاو  زا  دعب  دوب و  هدنام  یقاب  مان  دمحم  دیـس  رفن  کی  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  نادنزرف 
هدازماما نیا  تامارک  زا  دـش  نفد  ناکم  نامه  رد  دیـشچ و  تداهـش  تبرـش  يروفاک  رـصق  یکیدزن  هب  لبج  تحت  رد  دوب  هداـتفا  سراـف 

هک دنکیمن  رییغت  بآ  رادقم  زین  یلاسکشخ  رد  یتح  هک  تسا ، يراج  اپ  نییاپ  يرگید  رـس و  يالاب  یکی  هک  دشابیم  همـشچ  ود  دوجو 
ندـناوخ اب  دـنکیم  روبع  هکرابم  يهناتـسآ  نآ  زا  سک  ره  هحفـص 133 ]  ] تسا هدـش  اوه  بآشوخ و  افـصم و  ياهقطنم  داجیا  بجوم 

. دوب دهاوخ  دیفـسور  ناشیا  راوگرزب  دج  دزن  رد  یتلزنم و  برق و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دزن  رد  ترـضح  نآ  هب  تدارا  ضرع  هحتاف 
ۀیوبنلا ةرجهلا  دعب  نم  کلذ  ررح  و  . 1367  / 5 يدوعسم 22 /  ریهظ  دیدرگ ، هدوسم  تفه  تصش و  دصیس و  رازهکی و  هام  دادرم 

سابعلاوبا هدازماما  دیدج  يانب 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 428 

http://www.ghaemiyeh.com


بارخ ناگـساروخ  یلاها  يراکمه  تمه و  اب  ناویا ) کـی  زج   ) هدازماـما یمیدـق  ياـنب  یـسمش  لاس 1342  دودح  زا  رـضاح  رـصع  رد 
هب ناهفـصا  رهـش  برجم  نادـنمرنه  يهلیـسو  هب  و  دـش ، هتخاس  كرابم  رازم  نیا  رب  ناـمز  يهتفرـشیپ  حـلاصم  اـب  دـیدج  ییاـنب  تشگ و 

همادا زونه  نآ  ینادابآ  هعسوت و  و  دیدرگ ، نییزت  راجاق  يوفص و  کبس  ياهیشاقن  يربچگ و  قرعم و  یشاک  هنیآ و  اب  یهجو  نیرتوکین 
حطـس رد  تاـنیئزت  ناـمتخاس و  نیرتاـبیز  ياراد  رـضاح  لاـح  رد  ناگـساروخ  ساـبعلاوبا  هدازماـما  تفگ : ناوتیم  هک  ياهنوگ  هب  دراد .

[ . 90 . ] تسا ناهفصا 

یناف يهمالع  هللاۀیآ  موحرم  نابز  زا  سابعلاوبا  هدازماما  زا  یتمارک 

نوماریپ یتالاؤس  ناشیا و  زا  رادید  يارب  هدـنراگن  يزور  یناهفـصا ، یناف  یلع  دیـس  ياقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ  موحرم  رمع  رخآ  ياهلاس  رد 
ناگدازماما ترایز  تیمها و  رد  یبلاطم  لقن  زا  سپ  مدیـسر . ناشیا  تمدـخ  هب  فارطا ، ناهفـصا و  ناگدازماما  زا  یتمارک  ای  هماـنهرجش 

فجن زا  هـک  يرمق  لاس 1364  رد  دـندومن : نایب  دـندوب  هدرک  هدـهاشم  مالـسلاهیلع  سابعلاوبا  هدازماما  زا  دوخ  مشچ  اـب  هک  ریز  تمارک 
هحفص  ] زور کی  میتفریم . تدابع  يارب  یلحم  رد  اقفر  زا  یعمج  اب  ار  هعمج  ياهبـش  مدمآ . ناهفـصا  هب  مردام  يرامیب  تلع  هب  فرـشا 

سابعلاوبا هدازماما  لاح  عالطا  يارب  ار  هللا » همحر   » یمق سابع  خیش  جاح  موحرم  يهتشون  لامآلایهتنم  باتک  رصع  فرط  هبنشجنپ  [ 134
، هتفرگ تسد  هب  دشابیم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ياههداون  زا  تسا  فورعم  هک  ناگـساروخ -  رد  نوفدم  مالـسلاهیلع - 
رد مدـش . لوغـشم  ناگدازماما  ریاس  لاوحا  يهعلاطم  هب  مدـش  سویأم  باتک  نآ  رد  يو  رکذ  هدـهاشم  زا  نوچ  و  مدـش ، هعلاطم  لوغـشم 
رس يالاب  هک  دوب  هتـساوخ  ادخ  زا  هدازماما ، نآ  ندوب  هدازماما  هب  نانیمطا  يارب  تاداس  زا  یملاع  دوب : هتـشون  مدید  نانآ  زا  یکی  تالاح 

دعب و  هن ؟ ای  دوش  لصاح  سابعلاوبا  هربقم  رد  بلطم  نیا  ریظن  مه  ام  يارب  تسا  نکمم  اـیآ  هک  درک  روطخ  مرطاـخ  هب  دوش . ناراـبرون  وا 
هلئسم و  هتوتیب ، يارب  میوریم  ناگساروخ  هب  بشما  متفگ : ناتـسود  هب  دش ، بش  هک  ینامز  دش . وحم  منهذ  زا  هتکن  نیا  هیناث  ود  یکی  زا 
هزاورد هب  يدیماان  لامک  اب  ام  و  تشذگ ، بش  زا  یـساپ  مزاول  يهیهت  ات  دش . اذغ  يهیهت  رد  تبحـص  یتدم ، زا  دعب  دـش . فالتخا  دروم 
يروط هب  دوب  تیعمج  زا  رپ  هک  دوب  هدنام  یقاب  نیشام  کی  طقف  و  دوب ، دودحم  ناگساروخ  ياهسوبوتا  تقو  نآ  رد  میدیـسر . ناهفـصا 

هب هک  ینامز  دوبن . یباتهم  ياهبش  زا  مه  بش  دوبن و  قرب  ناگساروخ  رد  نامز  نآ  رد  زین  دندوب . هداتـسیا  مه  سوبوتا  طسو  رد  مدرم  هک 
، ار ام  ماوقا  زا  یکی  يهناخ  هک  دش  ادیپ  راوسهخرچود  رفن  کی  اقافتا  میدربیمن . ییاج  هب  هار  دوب و  هتـسب  اهناکد  میدیـسر ، ناگـساروخ 

لخاد هکنآ  درجم  هب  و  میتـفرگ ، یلوتم  زا  ار  هدازماـما  برد  دـیلک  دوب  هک  يروط  ره  هب  تسنادیم . دوب ، دـلب  ار  یلوتم  هناـخ  سردآ  هک 
پوت دننام  يرون  مدید  مدرک  رظن  نم  دوخ  هلمج  زا  ام و  مامت  رون ! یناف ، ياقآ  تفگ : دنلب  يادص  اب  اقفر  زا  یکی  میدش  هدازماما  نحص 

ناتسود ياج  دش ! یفخم  انحنا  روط  هب  ام  رـس  يالاب  يرتم  ود  ات  و  دیآیم ، دورف  ام  رـس  يور  راودومع  گنرمک  هزوریف  گنر  هب  لابتوف 
نیـسح ماما  ترـضح  ترایز  هیرگ و  اـعد و  هحفـص 135 ]  ] لوغـشم اجنآ  رد  باتفآ ، عولط  اـت  تمارک ، نیا  ندـید  يهطـساو  هب  یلاـخ !

[ . 91 . ] میدوب مالسلاهیلع 

دیلقا

سراف دیلقا  زا  یفیرش  يدهم  ياقآ  يهمان 

هراشا

شیپ تاقیقحت  نیا  لاسرا  رد  هفقو  یتدـم  هکنیا  زا  ترذـعم  ضرع  نمـض  مکیلع  مالـس  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیـش  جاح  راوگرزب  ردارب 
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سکع هعطق  کی  - 2 دشابیم . كرادم  دانـسا و  ساسا  رب  قیقحت  دراوم  یمامت  - 1 میامنیم : بلج  لیذ  كرادم  هب  ار  امـش  هجوت  دمآ ،
تـسویپ هب  سراف  هکربتم  عاقب  دروم  رد  هچباتک  دـلج  کی  - 3 دـشابیم . یلعف  يهعقب  هب  طوـبرم  رگید  يهعطق  یلبق و  يهعقب  هب  طوـبرم 

وضع یلق  اضر  دنزرف  یفیرـش  يدهم  قیفوتلا  هللا  نم  و  ددرگیم . لاسرا  تسویپ  هب  هدازماما  ياههتـشونگنس  زا  ریوصت  ود  - 4 دشابیم .
سابعلا لضفلابا  ترـضح  دنزرف  هللادیبع  دنزرف  نسح  دنزرف  هللادیبع  دـنزرف  دـمحم  دیـس  هدازماما   77  / 7 دیلقا 25 /  هیحان  هاپس  یمـسر 

عقاو مالسلاهیلع  دمحم  دیس  هدازماما  يهکربتم  يهعقب  هب  عجار  راصتخا  روط  هب  یبلاطم  الیذ  مالـسلاامهیلع . نینمؤملاریما  ترـضح  دنزرف 
عقاو رتفاک  ياتسور  رد  دیلقا  رهـش  يرتمولیک  رد 79  هدازماـما  نیا  . 1 ددرگیم : میدقت  دیلقا ، ناتـسرهش  عباوت  زا  هگناد  راهچ  دحرـس  رد 

هدابآ و تشدورم ، رال ، [ ) هحفـص 136  ] سراف ناتـسا  فلتخم  ياهناتـسرهش  زا  دنرفن ، نارازه  رب  غلاب  هک  هعقب  نیا  نیرئاز  . 2 تسا . هدش 
نیا تراـیز  هب  رگید  طاـقن  دزی و  ناتـسزوخ  ناهفـصا ، ياهناتـسا  یتـح  تاـناوب و  رهـشتداعس ، دـیلقا : عباوت  ياهاتـسور  زین  و  هیبـمرخ )

هدازماما نیرئاز  تحایـس  روپک و  یهام  دیـص  لحم  هک  دراد  رارق  ییابیز  يهچایرد  هدازماما  راوج  رد  . 3 دنیآیم . نأشلامیظع  يهدازماما 
حیرض . 4 دنـشابیم . هیمورا  رزخ و  يایرد  رجاهم  ناگدـنرپ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دوشیم ، تفای  نآ  رد  مه  رجاـهم  ناگدـنرپ  عاونا  تسا و 
کی نآ  ياج  هب  هدش و  ادها  دیلقا ) ناتـسرهش  عباوت  زا  رز  کشوک  یلعـسابع  هدازماما   ) رگید يهکربتم  عاقب  زا  یکی  هب  هدازماما  یمیدـق 
ندوب روبعلابعص  تلع  هب  نونکات  . 5 تسا . هدش  بصن  هتخاس و  لاس 72  رد  دشابیم  هرقن  الط و  بآ  نآ  زا  ییاهتمسق  هک  يزلف  حیرض 
عیـسو رایـسب  هک  عماـج ) روـط  هب   ) نآ حرط  . 6 دـننکیم . تمیزع  هدازماما  لـحم  هب  يداـیز  نیرئاز  لاـس ، لوا  يههاـم  رد 6  اهنت  ریـسم ،

بلاطیبا نب  یلع  نب  ساـبع  نادـنزرف  زا  هدازماـما  نیا  . 7 دـشابیم . حاتتفا  لاـح  رد  هلحرم  هب  هلحرم  هدوب و  تخاـس  تسد  رد  دـشابیم 
. تسا یترایز  یتحایس و  ياهودرا  اهرانیمـس و  يرازگرب  تهج  بسانم  رایـسب  ياهلحم  زا  یکی  هعقب )  ) لحم نیا  . 8 تسا . مالسلامهیلع 

اشامت ضرعم  رد  هدرب و  مه  نارهت  ياههاگـشیامن  هب  ار  نآ  اضعب  هک  دشابیم  يرمق  لاس 120  هب  طوبرم  هتشونگنس  ود  ياراد  هعقب  . 9
رد دیلقا ، رهش  بونج  يرتمولیک  رد 79  يروفاک  رـصق  کیدزن  لـبج  تحت  رد  ق  لاس 120 ه . رد  دمحم  دیـس  هدازماما  . 10 دناهدراذگ .

هحفص 138] . ] دش هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نامه  رد  هدیشون و  تداهش  تبرش  رتفاک ) ياتسور   ) هگنادراهچ دحرس  يهقطنم 

دمحم دیس  هدازماما  تامارک 

يهمـشچ ود  دوجو  فلا . مینکیم : هراشا  ریز  رد  نآ  يهنومن  دنچ  هب  هک  تسا  هدش  تیؤر  تیاور و  هدازماما  نیا  زا  يدایز  تامارک  . 11
هک نویناحور  زا  یکی  ب . دوشیمن . مک  مه  یلاسکـشخ  لوصف  رد  یتح  هک  ترـضح ، ياپ  نییاپ  زا  يرگید  رـس و  يـالاب  زا  یکی  بآ ،

اعد و ندـناوخ  لاح  رد  دـنکیم  لقن  یکـشوک ) ینـسحم  داوجدـمحم  مالـسالاۀقث   ) تسا هدـش  فرـشم  هدازماما  لحم  هب  ترایز  تهج 
هتشاد دیدش  یتحاران  مشچ  کی  زا  هک  يرامیب  عمج ، نیب  رد  دوشیم  هجوتم  هک  تسا  هدوب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  یبیب  هب  لسوت 
دیبمرخ ناتـسرهش  زا  يرهاوخ  پ . دوشیم .) لیـصحت  لوغـشم  مق  يهیملع  يهزوح  رد  نونکامه  روکذـم  یناـحور   ) دـنکیم ادـیپ  اـفش 

، هدوب هدازماما  فرط  هب  تکرح  لاح  رد  تلکیـس  روتوم  اب  هکیلاح  رد  شرهوش  اب  تسا ، هدوب  تخـس  یـضیرم  راچد  هک  یمرخ ) هقطنم  )
هب اعد  لسوت و  اب  هدازماما  راوج  رد  هاگنآ  دـنکیم  یط  هدازماما  ات  ار  ریـسم  يهیقب  هنهرب  ياپ  اب  دوشیم و  هدایپ  هدازماما  ياهیکیدزن  رد 

كردم ناونع  هب  يو  جلاعم  ناکـشزپ  هخـسن  یتح  یلاسرا و  ياههمان  زا  یخرب  رـضاح  لاح  رد  و  دباییم ، افـش  دـسریم و  دوخ  تجاح 
یخرب [ . 92 . ] دیلقا ناتسرهش  دمحم  دیس  هدازماما  يانما  تئیه  دیلقا ، ناتسرهش  يهیریخ  روما  فاقوا و  يهرادا  زا  رکشت  اب  تسا . دوجوم 

نب نسح  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  لیقعوبا  مالـسلامهیلع . بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نادـنزرف  زا 
هحفـص 139]  ] يهلمج زا  هک  مالـسلامهیلع ، بلاـطیبا  نب  یلع  نب  ساـبع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نب  هللادـبع  رـسپ  لیعامـسا ،

[ . 93 . ] دنتسه یبتجم  مساقلاوبا  یتسبرهش و  یضترم ، شناگدنامزاب  دشابیم . ناهفصا  هب  ير  نالقتنم 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 430 

http://www.ghaemiyeh.com


دادغب

هراشا

قارع تختیاپ  اهنت  زورما  اما  تسا ، هدوب  یمالـسا  ياهروشک  تختیاپ  رهـش و  نیرتمهم  ایند و  مهم  زکارم  زا  اـقباس  مالـسلاۀنیدم ، دادـغب :
، هقدرج میهاربا  تسا : رارق  نیدـب  مالـسلاهیلع ، سابع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  میهاربا  دالوا  زا  دادـغب  هب  نیدراو  یماسا  [ . 94 . ] دشابیم
، سانـشبسن دنمـشناد  زا  دنراد . مان  نسح  دمحم و  یلع ، شنادنزرف  هدوب و  دلوما  شردام  هک  سابع ، نب  هللادـیبع  نب  رغـصا  نسح  رـسپ 

نب نسح  زا  هک ، دـناهدرک  لـقن  رگید  سانـشبسن  يراـخب  زا  زین  و  راـنیدنبا ، هب  فورعم  يدـسا  رمع  نب  هللادـبع  نب  میهاربا  نـب  دـمحم 
نب نسح  نب  سابع  دالوا  زا  دادـغب  هب  نیدراو  ماـن  [ . 95 . ] تشذگرد ردپ  زا  لبق  زین  رفعج  شدـنزرف  اهنت  دـنامن و  یقاب  يدـنزرف  میهاربا 
یلع نب  نسح  نب  دارز  قشقـشم  هب  بقلم  [ 96  ] نسحلاوبا دادـغب ، هب  نیدراو  هلمج  زا  . 1 تسا : حرش  نیدب  مالـسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع 

دنترابع يو  ناگدنامزاب  هحفـص 140 ] . ] تسا مالـسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  سابع  نب  هللادبع  نب  دمحا  نبا  ربکا  دمحم  نب 
هب نـیدراو  زا  رگید  [ . 97 . ] تفر ایند  زا  شردـپ  زا  شیپ  هک  نسح ، هللادـبعوبا  یلع و  نیـسحلاوبا  عیبس ، هب  بقلم  ریما  نیـسح  یلعوبا  زا :

مالـسلاهیلع ساـبع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  ساـبع  نب  هللادـبع  نب  ةزمح  نب  نیـسح  نب  هللادـبع  نب  نیـسح  [ 98  ] دـالوا زا  یخرب  دادـغب ،
سابع نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  ساـبع  نب  رعاـش  دـمحا  نب  نیـسح  نب  هللادـبع  [ 99  ] دـالوا زا  یخرب  دادـغب ، هب  نـیدراو  زا  زین  دـشابیم .

[ . 100 . ] تسا مالسلاهیلع 

مظاکلا رفعج  نب  یسوم  نسحلاابا 

دص و لاس  رفص ، متفه  هبنـشکی  زور  رد  ترـضح  میروآیم  اجنیا  رد  ار  مالـسلاامهیلع  نداوج  نیماما  یناگدنز  زا  یلامجا  اکربت  انمیت و 
هچرگ دوشگ . ناهج  هب  مشچ  دوب ، يربرب  رتخد  کی  هک  هدیمح »  » دوخ ردام  زا  هنیدـم  هکم و  نایم  ياهدـکهد  ءاوبا »  » رد تشه  تسیب و 

مالـسا نانز  گرزب  ياهتیـصخش  زا  هک  دش  هدازآ  تفای و  شرورپ  نانچ  نآ  مالـسلاهیلع  مشـش  ماما  يهناخ  رد  یلو  دوب  هدرب  وناب ، نیا 
نارای باحصا و  هب  ردپ  تیصو  ناگتشذگ و  یفرعم  یهلا و  رما  ربانب  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  مالسلاهیلع  مشش  ماما  گرم  زا  سپ  دیدرگ .

يدهم و يداه ، روصنم ، ملظ  یکیرات  ار ، اج  همه  دینارذگیم و  ار  یکیرات  رـصع  مالـسلاهیلع  ماما  دش . هدیزگرب  تماما »  » ماقم هب  دوخ ،
ینادنز کی  زا  سپ  ماجنارس  ات  دنداد  هجنکش  دندرک و  تناها  دندیشک ، ریجنز  هب  اهراب  ار  مالسلاهیلع  ماما  دوب . هدرک  رپ  یسابع ، نوراه 

رد مالسلاهیلع  ماما  دوب . بجر  مجنپ  تسیب و  دیدرگ . دیهش  يرجه ، هس  داتشه و  دص و  لاس  هحفص 141 ]  ] دادغب رد  هجنکشرپ  ینالوط 
یماما دوب . متفه  ماما  وا  : » دسیونیم ماما  تیـصخش  نوماریپ  همهملالوصف ، رد  ینـس ، دنمـشناد  غابـصنبا  دنانوفدم . قارع  هیمظاک  رهش 

، مظاک هب  دوب  تشذـگ  اب  هکـسب  زا  رادهزور ، اهزور  تدابع ، لاح  رد  مدهدـیپس  اـت  دـننامیب ، قطنم  لالدتـسا و  رد  ریظنیب ، ردـقگرزب ،
فقو یعامتجا ، ياهزاین  جـئاوح و  عفر  يارب  ار  دوخ  یگدـنز  نوچ  دنتـسنادیم  جـئاوحلاباب  ار  وا  نیرهنلانیب  مدرم  دـیدرگ ، فیـصوت 

[ . 101 .« ] دوب هدرک 

داوجلا یلع  نب  دمحم  نب  رفعجابا 

: مان هب  يرـصم  تیـصخشاب  يوناب  کی  هک  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  رـسمه  يرجه ، جـنپ  دون و  دـصکی و  لاس  ناـضمر  مهدزون  هعمج  زور 
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تدالو هک  تسا  نیا  هعیـش  نیب  روهـشم  لوق  هتبلا   ) نامیااب هدازآ و  يردام  دیدرگ . دلوتم  دوب  هدش  هنیدم  یهار  اقیرفآ  زا  دوب و  هکیبس » »
، ردپ تداهش  زا  سپ  درک و  تکرح  ناریا ، يوس  هب  شردپ  هک  دوب  هلاسجنپ  ام  مهن  ياوشیپ  دشابیم .) بجر  مهد  زور  رد  ترـضح  نآ 

يارب دـش  هدـیزگرب  ادـخ  يوس  زا  یکدوک  رد  ییحی  هک  ياهنوگ  هب  تسین  دـیعب  چـیه  دـیدرگ . ردـپ  نیزگیاج » ، » یگلاس تفه  نس  رد 
« تماما  » هب یگلاس  هن  ای  تفه  نس  رد  زین  مهن  ماما  تسا ، هتفگ  نخـس  دوخ  تلاسر »  » ماـقم زا  هراوهاـگ  رد  مالـسلاهیلع  یـسیع  و  توبن .

ربارب رد  هک  مالـسلاهیلع  ماما  دـنک . تماما  يهیعاد  ات  تشادـن  مه  يردارب  دوب و  مالـسلاهیلع  متـشه  ماما  رـسپ  دـنزرف  اـهنت  وا  دـمآ . لـئان 
اب يرجه  لاس 220  رد  دوب ، نامز  نآ  یمالـسا  یملع و  لـئاسم  ماـمت  يوگخـساپ  مثکا ، نب  ییحی  دـننام : یهاگـشناد  لاـجر  نیرتملاـع 

نامرف رب  انب  مالسلاهیلع  مهن  ماما  [ . 102 . ] دیدرگ دیهش  مومسم و  دوب ، نومأم  رتخد  هک  دوخ  رسمه  يهلیسو  هب  یـسابع  مصتعم  کیرحت 
ار مالسلاهیلع  مهن  ماما  زاب  نومأم  تسشن . تماما »  » یسرک رب  تشاد  هحفص 142 ]  ] هک یتقایل  ردپ و  نییعت  هتـشذگ و  ناماما  نایب  یهلا و 
زا سپ  تشگرب و  هنیدم  هب  یتدم  زا  سپ  ماما  دروآرد . مالـسلاهیلع  ماما  دقع  هب  ار  دوخ  رتخد  دناوخارف و  مالـسا  تختیاپ  دادـغب ، هب  مه 
رد لاس 220  هدعقیذ  رد  مالسلاهیلع  ماما  درک . دیهش  راضحا و  دادغب  هب  ار  ماما  زاب  داتفا ، یـسابع  مصتعم  لاگنچ  هب  تموکح  هک  نومأم ،

یلو دوب  نسلاریغـص »  » هچرگ مالـسلاهیلع  داوج  ماـما  : » دـسیونیم یمالـسا  گرزب  نادنمـشناد  لوـق  زا  غابـصنبا  دـیدرگ . نفد  هیمظاـک 
رود زا  هک  دوب  ییایرد  يهنوگ  هب  وا  دوب  هدرک  نییعت  ار  يو  شردپ ، هک  دـنداد  ربخ  نینمؤم  زا  لودـع  شتماما  دروم  رد  دوب . ردـقنارگ » »

[ . 103 «. ] مینک هراظن 

هرصب

زا هرصب  هب  نیدراو  هلمج  زا  [ . 104 . ] تسا هدش  عقاو  قارع  زرم  رد  تسا و  یبونج  یحاون  زا  قارع ، رد  یگرزب  روهشم و  رهش  مان  هرصب :
مالـسلاهیلع سابع  ترـضح  دـنزرف  لوا  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  دالوا  زا  یخرب  مالـسلامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  ساـبع  دـالوا 

تسیود و لاـس  رد  مالـسلاهیلع ، یلع  نینمؤملاریما  ساـبع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نب  یلع  نب  دـمحم  باـنج  [ . 105 . ] دنشابیم
[ . 106 . ] درک تافو  هرصب  رد  يرجه  شش  داتشه و 

هعدرب

هعدرب دناهتفگ : یـضعب  تسا . ناجیابرذآ  هحفـص 143 ]  ] ياهتنا رد  يرهـش  مان  دوشیم ) هدـناوخ  زین  هطقنیب  لاد  اـب  یهاـگ  هک   ) هعذرب
زا نینچمه  [ . 107 . ] تسا هدش  ناریو  دعب  هدوب و  گنـسرف  کی  رد  گنـسرف  کی  تعـسو  هب  گرزب  يرهـش  هک  تسا  نارا  رهـش  نامه 
نب ساـبع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نادـنزرف  زا  یخرب  مالـسلامهیلع ،) بلاـطیبا  نب  یلع  نب  ساـبع  لـسن  زا   ) هـعدرب هـب  نـیدراو 

سابع نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نب  [ . 109  ] مساق دـالوا  زا  یخرب  هعدرب  هب  نیدراو  زا  رگید  [ . 108 . ] تسا مالسلامهیلع  بلاطیبا 
. دنشابیم مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب 

درجورب

هراشا

هللادیبع نب  نیسح  نب  دمحم  نب  لضف  نادنزرف  زا  یضعب  مالـسلامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  دالوا  زا  درجورب  هب  نیدراو  هلمج  زا 
دمحم نب  لضف  نب  هللادبع  دـمحموبا  رهـش ، نیا  هب  نیدراو  هلمج  زا  زین  [ . 110 . ] دنشابیم مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  نب 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 432 

http://www.ghaemiyeh.com


رفعج یلع و  یسوم  ییحی ، يو  نادنزرف  دوب و  مور  لها  زا  دلوما  شردام  هک  تسا ، مالسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  لضف  نب 
مالــسا ناـهج  رد  هـک  مالــسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  نادــنزرف  یفرعم  رد  هـک  تـسا  رکذ  روـخرد  [ . 111 . ] دـنراد مان 

رد تسا و  نیمه  مه  قح  هدش و  لیلجت  اهتیصخش  زا  دروم  دنچ  اهرهش  یفرعم  رد  دناهدرک و  ترجه  يرهش  هب  يرهش  زا  دنـشخردیم و 
لآ زا  عیـشت  ناـگرزب  رگید  هعیـش و  موـصعم  ناـماما  زا  بساـنت  هب  ارماـس و ... دادـغب و  ياهرهـش  دـننامه  اـهنآ  هحفص 144 ]  ] زا یـضعب 

. دناهدش یفرعم  مالسلامهیلع  بلاطیبا 

یفجن یشعرم  نیدلاباهش  دیس  ياقآ  یمظعلا  هللاتیآ  ملق  هب  يدرجورب  یمظعلا  هللاتیآ  یناگدنز  زا  یلامجا 

دارم نب  میرکلادبع  نب  دمحم  نب  یـضترم  نبا  داوج  نب  یقن  یلع  نب  دمحا  نب  یلع  نب  يدرجورب  یئابطابط  نیـسح  دیـس  دـیقف  يهمالع 
دجملایبا نب  دابع  نب  مراکملایبا  نب  دابع  نب  لیعامـسا  نب  نیدلاماوق  نب  نیدـلادجم  نبا  نسح  نب  ریما  نیدـلالالج  نب  هللادـسا  هاش  نب 

نب جاـبید  نب  لیعامـسا  نب  اـبطابط  میهاربا  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  رهاـط  نب  ةزمح  نب  یلع  نب  داـبع  نبا 
بیدا یتیصخش  و  لاجر ، ملع  رد  ملاع  دوخ و  رصع  گرزب  هیقف  يو  مالسلاهیلع . یبتجملا  نسحلا  مامالا  نبا  ینثم  نسح  نب  رمغ  میهاربا 

یلاعملاوبا ازریم  هلمج  زا  تفرگ ، ماجنا  اجنآ  روهشم  ياملع  زا  یهورگ  دزن  رد  ناهفـصا و  رد  شتالیـصحت  نیرتشیب  دوب . سانـشبسن  و 
تفر و فرشا  فجن  هب  سپس  ییاقشق . ناخریگناهج  و  یناشاک ، دمحمالم  ياهچرد ، رقابدمحم  دیس  سردم ، یقت  دمحم  دیس  یـسابلک ،

یناهفصا هعیرشلا  خیـش  راید  نآ  رد  شرگید  داتـسا  تفای . روضح  یناسارخ  مظاکدمحم  الم  دنوخآ  سرد  يهزوح  رد  لاس  هد  تدم  هب 
هام مشـش  تسیب و  رد  هاگنآ  تفر  مارحلاهللاتیب  جح  هب  تدم  نیا  لالخ  رد  تشگزاب و  درجورب  رهـش  شهاگداز  نطو و  هب  اهدـعب  دوب .

دـش و دوخ  نامز  ینید  يامعز  زا  هکنیا  ات  دومرف ، تماـقا  اـجنآ  رد  دـش و  مق  یهار  هداوناـخ  ياـضعا  اـب  ناـشیا  ق . لاس 1364 ه . رفص 
، هعیـشلا ثیداحا  عماج  هلمج : زا  تسا ؛ هدشن  پاچ  اهنآ  رثکا  زونه  هک  دراد  فیلأت  نیدـنچ  درک . تیبرت  ار  ناگرزب  لضافا و  زا  یهورگ 
، ءاملعلا نم  ۀعیشلا  تویب  یف  ۀلاسر  یفاکلا ، دیناسا  دیدجت  خیـش ، طوسبم  رب  هیـشاح  خیـش ، يهیاهن  رب  هیـشاح  لوصالا ، ۀیافک  رب  هیـشاح 

باتک یلع  ۀـقیلعت  عئارـشلا ، للع  یلامالا و  لاصخلا و  یـشکلا و  لاجر  راصبتـسالا و  هیقفلا و  هرـضحی  نم ال  بیذـهتلا و  باـتک  دـیناسا 
هیداجس و يهفیحص  دنس  رد  ياهلاسر  هیلع ، كاردتـسالا  خیـشلا و  لاجر  حالـصا  بلاطیبا ، لآ  باسنا  یف  بلاطلا  ةدمع  هحفص 145 ] ]

رفـص هام  رخاوا  رد  هرـس -  سدق  يدرجورب -  هللاتیآ  شیوخ . نادناخ  باسنا  يهرابرد  ةرکذتلا  تاقبطلا و  باتک  نآ و  زا  لاکـشا  عفر 
تیصو قبط  تفر و  ایند  زا  مق  رهش  رد  1380 ق )  ) لاس لاوش  مهدزیس  هبنشجنپ  حبص  رد  دمآ و  ایند  هب  درجورب  رهش  رد  1292 ق )  ) لاس

، هعیـشلانایعا رـشبلاءابقن ، ياهباتک : هب  ناوتیم  ناشیا  لاح  حرـش  يهراـبرد  دـش . هدرپس  كاـخ  هب  مظعا  دجـسم  لخدـم  رد  ناـشیا  دوخ 
[ . 112 . ] درک هعجارم  اهباتک  رگید  نیرصاعم و  ياملع  نادنمشناد و  يهنیجنگ  ناروشناد ، يهنیجنگ  اهرضاح ، فجنلایضام و 

یلع نب  نیسح  میظع  ماما  تکرب  هب  يدرجورب  یمظعلا  هللاتیآ  مشچ  درد  يافش 

یلوم ترـضح  دلوت  بش  يرمق ، يرجه  لاس 1380  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تکرب  هب  يدرجورب  یمظعلا  هللاتیآ  مشچ  درد  ياـفش 
هللاتیآ ترضح  هک  دوب  هدش  اپرب  مظعا  دجسم  رد  یهوکشاب  نشج  سلجم  مق  ربنم  لها  فرط  زا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابأ  نینوکلا 
ياوشیپ دوعـسم  دالیم  سلجم ، بیطخ  هک  یماگنه  دندرک . تکرـش  سلجم  نآ  رد  زین  هر »  » يدرجورب نیـسح  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا 

، رابخا قبط  دندومرف ، دـش و  کشا  قرغ  يدرجورب  هللاتیآ  ياهمشچ  هرابکی  تفگ ، کیربت  هعیـش  ردـقیلاع  میعز  هاگـشیپ  هب  ار  نایعیش 
یلص مالسا  یمارگ  لوسر  تفگیم ، کیربت  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  ار  زیزع  دولوم  نیا  دلوت  دالیم ، بش  نیا  رد  سک  ره 
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. تسا یبیجع  تشونرـس  و  هحفـص 146 ]  ] صاخ عضو  ياراد  دولوم  نیا  نوچ  دییوگب ، مه  تیلـست  دـندومرفیم : ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا 
هزاـجا تشادـن . دـح  هک  درک  داـجیا  سلجم  رد  يزیگنارثأـت  يهنحـص  ناـنچنآ  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  يهیحاـن  زا  عوضوم  نیا  رکذ 
نادناخ هب  ردقلالیلج  ملاع  نیا  دیدش  داقتعا  زا  یکاح  دیاهدینش و  ارارک  همه  هک  ياهرطاخ  مینک ؛ لقن  موحرم  نآ  زا  ياهرطاخ  دییامرفب 
کنیع نودب  هک  ياهنوگ  هب  دـناهدوب ، ملاس  ینامـشچ  ياراد  یگلاس ، دون  نس  رد  دـیقف  هللاتیآ  تسا : مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و 

متـسه و مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  ترـضح  كرابم  دوجو  نوهرم  ار  تمعن  نیا  دـندومرف : ناشیا  دـندناوخیم . مه  ار  زیر  طوطخ 
هتخاس نارگن  ارم  رایسب  هک  مدش  یبیجع  دردمشچ  هب  التبم  مدوب ، درجورب  رد  هک  اهلاس  زا  یکی  رد  هک : دندادیم  حیضوت  نینچ  ار  هیضق 

، مرحم مایا  رد  دیسرارف . مرحم  هک  نیا  ات  دیدرگیم . رتنوزفا  میتحاران  و  رتشیب ، زور  ره  مشچ  درد  دیـشخبن و  ياهدیاف  ابطا  يهجلاعم  دوب .
زور هک  یتاجتـسد  زا  یکی  دـندرکیم . تکرـش  يرادازع  نیا  رد  فـلتخم  تاجتـسد  دـنتفرگیم و  هضور  ار  لوا  يهـهد  دـیقف  هللاتـیآ 

يهلوح کی  ره  نانآ  دـندوب  نیمرتحم  ملع و  لها  تاداس و  زا  اعون  هک  دوب  اهریگلگ  يهتـسد  دـندشیم ، دراو  ناشیا  يهناخ  هب  اروشاـع 
ناوارف زادگ  زوس و  لاح  نیع  رد  جیهم و  رابتقر و  رایـسب  عضو  اب  دندرکیم و  دولآلگ  ار  دوخ  يهنیـس  رـس و  هتـسب و  رمک  هب  يدیفس 

نیا هک  یماگنه  دندومرف : اقآ  دـندرکیم . يرادازع  رهظ  ات  هتفرگ و  مد  ار  زور  نآ  رد  مالـسلامهیلع  تیب  لها  بئاصم  زا  زوسناج  يرکذ 
هتسهآهتسهآ هتـسشن و  ياهشوگ  رد  مه  نم  تفرگ  دوخ  هب  یبیجع  ناجیه  تئیه  نیا  دورو  اب  سلجم  عضو  دندمآ ، نم  يهناخ  هب  هتـسد 

بهتلم و ياهمشچ  يور  رب  هتـشادرب  ریگلگ  دارفا  نیمه  زا  یکی  ياپ  يور  زا  لگ  يرادـقم  هبترم  کی  تقو  نیمه  رد  متخیریم  کشا 
درد هب  التبم  زگره  هک  نیا  رب  هوالع  زورما  ات  سپ  نآ  زا  هک  ياهنوگ  هب  دش . بوخ  میاهمشچ  لسوت ، نیمه  تکرب  هب  مدیشک و  متحاران 

. مرادن مه  کنیع  هب  جایتحا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  تکرب  هب  متـسه و  رادروخرب  زین  لماک  یئانیب  تمعن  زا  ماهدشن ، مشچ 
لماک یئانیب  زا  یگدنز  تاعاس  نیرخآ  هحفص 147 ]  ] ات فصولاعم  دوب ، هتفر  لیلحت  ناشیا  ياوق  يهمه  ناشرمع  رخاوا  رد  هکنیا  يرآ ،

باـجعا بجوم  دـیاش  هک  یبهذـم  ینید و  رئاعـش  هب  وپهلق  هیقف  هغباـن و  درم  نیا  داـقتعا  زا  یکچوک  يهنومن  دوب  نیا  دـندوب . رادروـخرب 
هاگشیپ رد  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  هک  دنتسنادیم  مدرم  رگا  دندومرفیم : هک  مدینـشیم  ناشیا  زا  دایز  زین  دشاب . ياهدع 

نم دندومرفیم : تقو  نآ  دندرکیم . بدا  ضرع  ناراوگرزب  نآ  هاگـشیپ  هب  اهنیا  زا  رتشیب  یلیخ  دنراد ، یتلزنم  برق و  هچ  ملاع  دنوادخ 
. دوشن لح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یلـص  ربمغیپ  نادـنزرف  راهطا و  يهمئا  تیانع  لیذ  هب  لسوت  اب  هک  دـشاب  یلکـشم  منکیمن  لایخ 

يهیملع يهزوح  گرزب  ياملع  فرط  زا  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  میظع  ماما  نادیهـش  رالاس  يرادازع  يهتـسد  هک  یماگنه  [ . 113]
گرزب میعز  نانآ  شیپاشیپ  دـناهدوب ، تکرح  رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  يهمطاـف  ترـضح  رهطم  مرح  فرط  هب  هیـضیف  يهسردـم  زا  مق 

ماگ دـندزیم  هنیـس  هکیلاح  رد  هنهرب  ياپ  دولآلگ و  یناشیپ  اـب  زین  يدرجورب  نیـسح  دیـس  جاـح  ياـقآ  یمظعلا  هللاتیآ  عیـشت ، ناـهج 
یقارشا یقتدمحم  خیش  جاح  ياقآ  موحرم ، رهـش  بیطخ  . 2 تسا : ریز  رارق  زا  پچ  هب  تسار  زا  رگید  دارفا  تاصخـشم  دناهتـشادیمرب .

[ . 114 . ] دنوشیم هدید  ینزهنیـس  لاح  رد  هر »  » يراصنا جارـس  خیـش  جاح  ياقآ  موحرم  مالـسالاتجح  مرتحم ، دنمـشناد  . 3 ابع . نودب 
هحفص 149] ]

رهشوب

نمیهملادبع هداز  ماما 

رهشوب رد  رـصم  روشک  هب  ترفاسم  زا  سپ  نوراه  تفالخ  نامز  رد  هک  تسا  هدوب  تریـسكاپ  هیقف و  يدیـس  يو  نمیهملادبع . هدازماما 
. تسا هدیدرگ  انب  دـیدجت  شیپ  هدـس  کی  دودـح  هدـش و  بارخ  یلکب  هلزلز  رثا  رب  رهطم  مرح  نامتخاس و  یمیدـق  يانب  هتـشگ ، نکاس 
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دالوا زا  نمیهملادبع  هدازماما  [ . 116 . ] دراد رارق  میدق  رهش  ير  يهگلج  رد  رهشوب  يهموح  رد  نأشلامیظع  يهدازماما  نیا  دقرم  [ . 115]
تلع زین  ناشیا و  تلحر  ای  تداهـش  خـیرات  هک  ياهبیتک  يو  رازم  رد  یلو  دـشابیم  مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  ساـبع  ترـضح 

يهدـمع تمـسق  نوچ  فصولاعم  ددرگ . بسک  هنیمز  نیا  رد  یعالطا  دـشن  نکمم  ور  نیا  زا  درادـن . دوجو  دـشاب  صخـشم  ناشتداهش 
نآ اب  نامزمه  نمیهملادـبع  هدازماما  تلحر  ای  تداهـش  تسین  رود  تسا  هتفرگ  تروص  بارعا  ناـمز  رد  نآ ، يهعلق  رهـشير و  یبارخ 
راثآ نامه  هملک  نیا  زا  يرهشير  ياقآ  دوصقم  انیقی   ) اناداپآ طوقـس  زا  سپ  رهـشير  رهـش  هعلق و  یبارخ  یفرط  زا  دشاب . هداد  خر  ناوا 

[ . 117 . ] تسا هدـش  هدرب  نیب  زا  برع  نامز  رد  هدـیدرگ و  عورـش  داگرازاپ  و  دـشابیم ) نآ  زا  یتمـسق  اناداپآ  هک  تسا  دیـشمج  تخت 
هحفص 151] ]

سینت

دراد لامتحا  و  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  قرشم  رد  امرف  هک  تسا ، طایمد  امرف و  نیب  یکشخ  یکیدزن  رـصم ، يایرد  رد  ياهریزج  مان  سینت :
تشه نارهو »  » اب برغم  تمس  زا  اقیرفآ  ياهتنا  رد  هک  دشاب  هلمهم  نیس  فیفخت و  اب  مود  لوا و  فرح  ود  حتف  هب  سنت )  ) فیحـصت هک 

يژد نآ  لخاد  وراب و  جرب و  اب  دراد  راوید  نآ  رود  هک  تسا  يرهش  تسا ، هار  زور  راهچ  یبونج  تمس  رد  هنایلم  ات  دراد و  هلـصاف  لزنم 
یماسا [ . 118 . ] دنتسه اج  نآ  نکاس  تلود  نادنمراک  اهنت  دراد  هک  یتاماکحتـسا  تلع  هب  تفر ، نآ  يالاب  ناوتیم  یتخـس  هب  هک  تسا 

نب هللادبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نادنزرف  زا  یخرب  . 1 تسا : ریز  رارق  زا  مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  دالوا  زا  سینت  هب  نیدراو 
رد  ) یلدـیبع فرـش  خیـش  مالـسلاهیلع . سابع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نب  مساق  نب  مساـق  دـالوا  زا  یـضعب  . 2 مالـسلاهیلع . سابع 

هحفص 152] . ] دناهدوب هغارم  سینت و  هعدرب و  رد  شنادنزرف  تسا  هتفگ  هدرک و  دای  ار  مساق  نب  مساق  ءامسألا ) بیذهت 

هینث

: دوشیم هتفگ  لاثم ، روط  هب  دشابیم . ملع  مسا  کی  هب  فاضم  ابلاغ  تسا و  دـمآ  تفر و  لباق  ياههوک  رد  هندرگ  عون  ره  ینعم  هب  هینث ،
يهرابرد يرظن  عطق  روط  هب  هدرکن  صخشم  مان  نیا  زا  ار  دوخ  دوصقم  [ 119  ] فلؤم نوچ  هریغ و  رارملاۀینث و  باقعلاۀینث ، باکرلاۀینث ،

لقن روط  نیمه  زین  یلدیبع  فیرـش  خیـش  باسنألابیذـهت  رد  هکنانچ  دـناهدوب ، هیربط  رد  هدرب  مان  نویبلاط  زا  هچنآ  و  داد ، ناوتیمن  نآ 
رب فرـشم  هصیـصم  کیدزن  ماش  ياـهزرم  رد  اـجنآ  نوچ  دـشاب ، باقعلاۀـینث  هینث ، زا  فلؤم  دوصقم  دراد  لاـمتحا  نیارباـنب  تسا . هدـش 

سابع دالوا  زا  هینث ، هب  نیدراو  یماسا  [ . 120 . ] درذگیم اجنآ  زا  دوریم  قشمد  تمس  هب  صمح  زا  هک  ره  هک  دراد  رارق  قشمد  يهطوغ 
نب لضف  مالـسلاهیلع . سابع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نادـنزرف  زا  یخرب  تسا : رارق  نیا  زا  مالـسلامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب 

زا تسا . هدوب  دـمحم  مان  هب  يرـسپ  يو  يهدـنامزاب  اهنت  هک  مالـسلاهیلع  ساـبع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـبع  دـنزرف  یناـیحل  دـمحم 
[ . 121 . ] تسا هدمآ  ایند  هب  هیربط »  » رد ینایحل  دمحم  نب  لضف  دیوگ : هک  دناهدرک  لقن  سانشبسن ، ینیسح  رفعجوبا 

لبج

نیب ير و  نیـسمرق و  رونید و  نادـمه و  نیوزق و  ناجنز و  ات  ناهفـصا  نیبام  يهقطنم  ینعی  مجع  قارع  هب  فورعم  ياهرهـش  ماـن  لـبج ،
هب مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  دالوا  زا  لبج  هب  نیدراو  یماسا  هحفص 153 ] [ . ] 122 . ] دشابیم مهم  تابصق  گرزب و  ياهرهـش  زا  اهنیا ،

یلع نب  نیـسح  نب  نسحم  دالوا  زا  یخرب  . 2 مالـسلاهیلع . سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نادـنزرف  زا  یخرب  . 1 تسا : ریز  حرش 
[ . 123 . ] مالسلاهیلع سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 435 

http://www.ghaemiyeh.com


دیبز ینب  هریزج 

هک دیبزینب ، يهریزج  رد  مالسلاهیلع ، نینمؤملاریما  ترـضح  نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نب  یلع  نب  مساق  نب  ةزمح  بانج 
[ . 124 . ] تسا هاگترایز  شربق  نوفدم و  دنراد ، نکسم  اجنآ  رد  دیبزینب  يهفیاط 

هفحج

. دراد رارق  هکم  یلزنم  راـهچ  رد  تسا و  هنیدـم  هار  رـس  رب  دـنلب ، ییاـج  رد  گرزب  ییاتـسور  مود ) نوکـس  لوا و  فرح  مض  هب   ) هـفحج
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هتفرگ و  رارق  مخریدغ  نآ ، یلیم  راهچ  ای  هس  يهلـصاف  رد  هک  تسا  نایجاح  ياهتاقیم  زا  یکی  هفحج ،

تفرگ تعیب  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  يارب  مدرم  زا  دمآ و  دورف  اجنآ  رد  عادولاۀجح  زا  دوخ  تشگزاب  زا  سپ  ملس 
هک ره  رادـب و  شتـسود  دراد ، تسود  ار  وا  هک  ره  ایادـخ ، راب  تسا . وا  يالوم  یلع ، نیا  سپ  میوا ، يالوم  نم  هک  ار  سک  ره  دومرف : و 

، هراب نیا  رد  دنوادخ  دزاس . راوخ  ار  وا  هک  سک  ره  زاس  راوخ  و  دنک ، يرای  ار  وا  هک  ره  نک  يرای  و  رادب ! شنمـشد  دراد  نمـشد  ار  وا 
لزنأ ام  غلب  لوسرلا  اهیأ  ای  : » تسا هیآ  نآ  دوشیم و  توالت  تمایق  زور  ات  هک  هدومرف  لزاـن  راوگرزب  نآ  رب  نآرق  رد  ار  ياهفیرـش  يهیآ 
رگا هک  ناسرب  قلخ  رب  دـش  لزاـن  وت  رب  ادـخ  زا  هچنآ  ربمغیپ  يا  [ 125 «. ] هتلاسر تغلب  امف  لـعفت  مل  هحفـص 154 ]  ] ناف کبر  نم  کیلا 

نادـنزرف زا  یخرب  مالـسلاامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  دالوا  زا  هفحج  هب  نیدراو  ياهدرکن . هفیظو  يادا  تلاـسر و  غیلبت  یناـسرن 
نب نسح  نب  هللادـیبع  نب  دـمحم  . 1 تسا : لیذ  حرـش  هب  ناشیماسا  هک  دنـشابیم  مالـسلاهیلع  ساـبع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع 
نب یلع  . 2 [ . 126 . ] میهاربا دمحا و  یلع ، سابع ، هللادـبع ، زا : دـناترابع  شناگدـنامزاب  هک  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  سابع  نب  هللادـیبع 

مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  یلع  رتخد  موثلکما  شرداـم  مالـسلاهیلع . ساـبع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع 
دالوا زا  یخرب  . 3 [ . 127 . ] دناهدوب هللادیبع  سابع و  یلع ، نب  یلع  هللادبع ، دمحم ، رغصا ، نیسح  نیسح ، ياهمان : هب  شنادنزرف  دشابیم .

هکم يرتمولیک  رد 156  هفحج  [ . 128 . ] مالـسلا هیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب  هللادـبع  دـنزرف  ینایحل  دـمحم  نب  رهاط 
هک تسا  هدوب  يدابآ  لحم  هفحج  دشابیم و  دـنوریم  هکم  هب  هیحان  نیا  زا  هک  یناسک  رعـشم و  رـصم و  ماش و  تاقیم  هک 1 . تسا  عقاو 

یلص ادخ  لوسر  هک  یناکم  مخریدغ  نآ  یلاوح  رد  دوب  هدش  زکرمتم  اجنآ  رد  هکم  حتف  ماگنه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شترا 
يهکم سدـقم  رهـش  داد و  رارق  دـننک  غالبا  مدرم  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تیالو  ات  تفای  تیرومأـم  ادـخ  فرط  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

زا مه  هناگجنپ  ياهتاقیم  تاذاحم  و  لح ،) مرح و  زرم  « ) لحلا یندا   » نینچمه عتمت و  جح  هحفص 155 ]  ] مارحا هکم و  لها  يارب  همرکم 
یلع رابآ  هرجش و  دجسم  ياهمان  هب  هک  هفیلحلاوذ : . 2 میوش . روآدای  مه  ار  اهتاقیم  رگید  تسا  مزال  اجنیا  رد  تسا . ندـش  مرحم  نکاما 

هنیدم و لها  هاگتاقیم  هرجش  دجـسم  دراد . رارق  هکم ) يرتمولیک   440  ) هنیدم يرتمولیک  رد 9  تاقیم  نیا  تسا . فورعم  زین  مالـسلاهیلع 
رد مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  نوچ  دـنیوگ  مالـسلاهیلع  یلع  رابآ  تهج  نیا  هب  دـنوریم . هکم  هب  هار  نیا  زا  هک  تسا  یناسک  يهمه 

یلع ياههاچ   ) مان هب  هک  تسا  هدومنیم  فقو  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  هدرکیم و  رفح  دوخ  تسد  هب  ییاههاچ  تاونق و  هنیدم  فلتخم  طاقن 
هکم هب  قارع  دجن و  هار  زا  هک  تسا  یناسک  تاقیم  تسا و  عقاو  هکم  يرتمولیک  رد 94  قیقع : يداو  - 3 تسا . هتفای  ترهش  مالسلاهیلع )

: لزانملانرق - 5 دـننکیم . روبع  هار  نآ  زا  هک  تسا  یناسک  نمی و  لها  تاـقیم  تسا و  عقاو  هکم  يرتمولیک  رد 84  ململی : - 4 دنوریم .
ناتسبرع ياهرهـش  نیرتیمیدق  نیرتمهم و  زا  یکی  دنـشابیم . هکم  مزاع  فئاط  هار  زا  هک  یناسک  يارب  تاقیم  هکم و  يرتمولیک  رد 94 

رد 75 ناتسبرع ، برغ  رد  هکم  تسا . هدوب  اهبرع  عمجت  دتـس و  داد و  زکرم  لئابق و  يهمه  مارتحا  دروم  مه  مالـسا  زا  لبق  هک  تسا  هکم 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـلوت  لاس  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس   53 دراد ، رارق  ایرد  حطـس  زا  رتم  عافترا 330  رد  هدـج  يرتمولیک 
مـسب . » دندش كاله  ییاهغرم  يهلیـسو  هب  هک  دندوب  هدمآ  هبعک  بیرخت  دصق  هب  یگنج  ياهلیف  اب  نمی  رادـنامرف  ههربا ، زواجتم  شترا 
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ياهبرد نتسب  زا  نداد و  هزاجا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لیفلا »... باحـصأب  کبر  لعف  فیک  رت  ملأ  میحرلا  نمحرلا  هللا 
ندروآ دای  هب  ینعی  نآرق ، رـسارس  ربدـت  اب  ندـناوخ   ) دـیجم نآرق  مامت  توالت  هکم  رد  تسا  هدومرف  یهن  جاـجح  يور  هب  ادـخ  يهناـخ 

نیا تیادـه  زا  يریگهرهب  یمالـسا و  كانبات  قیاقح  هب  ندـش  کـیدزن  لاـس و  لوط 23  رد  یهلا  نید  شرتـسگ  زیگناتفگـش و  خـیرات 
ياهمان هب  هکم  دـننزن . اوران  ياهتمهت  نارگید  اـت  مییاـمن  توـالت  مارحلادجـسم  رد  ار  نآرق  تسا  هحفص 156 ]  ] رتهب ینامـسآ ) باتک 

[ . 129 « ] ۀکم نطبب  مهنع  مکیدیا  مکنع و  مهیدـیا  فیک  يذـلا  وه  و  : » هکم . 1 تسا . هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هکب  و  نیمألادـلب ، يرقلاما ،
« نیمألا دلبلا  اذه  و  : » نیمألادلبلا - 4 [ . 131 « ] نیملاعلل سانلل ... عضو  تیب  لوأ  نا  : » هکب - 3 [ . 130 « ] اهلوح نم  يرقلاما و  : » يرقلاما - 2

[ . 132]

مارحلادجسم

ياهژیو ماکحا  ياراد  تسا و  ناهج  نکاما  نیرتمرتحم  نیرتسدـقم و  زا  دوشیم و  عورـش  هبعک  يانب  اب  مارحلادجـسم  یخیرات  يهقباـس 
رد زامن  تعکر   100 یتیاور 000 /  هب  تعکر و  اب 1000  ربارب  نآ  رد  زامن  تعکر  کی  باوث  ددرگیم . زاتمم  دجاسم  ریاس  زا  هک  تسا 

هدیسر عبرمرتم  هب 29127  يرمق  يرجه  لاس 1374  ات  هدش و  هدوزفا  نآ  تحاسم  رب  اهراب  نونکات  يرجه  لاس 17  زا  تسا ، رگید  ياج 
هک دش  غلاب  عبرمرتم  هب 160168  نآ  يهقبط  ود  تحاسم  عومجم  دـش . زاغآ  يرمق  يرجه  لاس 1375  رد  هک  هعـسوت  نیرخآ  رد  تسا و 

[ . 133 (. ] تسا عبرمرتم  شتحاسم 605600  مود  يهقبط  مامضنا  هب  لوا  يهقبط  طقف  . ) دراد رازگزامن  رفن  رازه  زا 300  شیب  شیاجنگ 

هبعک

هبعک ددرگیمرب . مالسلاهیلع  مدآ  ترضح  زا  شیپ  یتح  مالـسلاهیلع و  میهاربا  ترـضح  زا  لبق  نامز  هب  هبعک  تمدق  ددعتم  تایاور  قبط 
رب ار  هبعک  نامتخاس  مالسلاامهیلع  لیعامسا  میهاربا و  ترضح  تسا . هدش  انب  رشب  هحفص 157 ]  ] تیاده يارب  هک  تسا  ياهناخ  نیتسخن 
زا لبق  لاس  اـبیرقت 23  دراد . رارق  یقرـش  علـض  رد  نآ  برد  هناـگی  تسا و  رتم  نآ 15  ینونک  عافترا  دنتـشاد . اپرب  نآ  یمیدـق  ياههیاپ 

راختفا دوخ  هک  دوسالارجح  بصن  رـس  رب  دـیدرگ . اـنب  دـیدجت  شیرق  هلیـسو  هب  دوب و  هدـید  بیـسآ  یگرزب  لیـس  رثا  رد  هبعک  ترجه ،
نیما نیا  دنتفگ  دندید ، ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  نیمه  نیب  نیا  رد  درک  زورب  اهنآ  نایم  يدـیدش  فالتخا  دوب  یگرزب 

دوسـألارجح لـحم  رد  ار  همه  يزیگنانیـسحت  تیارد  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مینیزگیمرب . يرواد  هب  ار  وا  تسا و 
نیا اب  گنج  رد  اـهیوما  يرجه  لاـس 63  رد  دومن . يریگولج  یمتح  يزیرنوخ  زا  و  دوـمرف ، بصن  ار  نآ  دوـخ  تسد  اـب  داد و  تکرش 

گنج رد  نینچمه  دومن . ریمعت  يرجه  لاس 24  رد  ار  نآ  ریبزنبا  دندرک . لزلزتم  ار  هبعک  يانب  قینجنم  يهلیسو  هب  گنـس  باترپ  اب  ریبز 
نب یلع  داجـس  ماما  ترـضح  دـیدرگ و  انب  دـیدجت  يرجه  لاـس 74  رد  ریبزنبا  لـتق  زا  سپ  دیـسر و  هـبعک  هـب  یناوارف  بیـسآ  يرگید 

ق لاس 1377 ه . رد  دـش . تمرم  رگید  راب  هبعک  يرجه  لاس 140  رد  دومرف . بصن  دوخ  تسد  هب  ار  دوسالارجح  مالسلاامهیلع  نیـسحلا 
فقـس دیدجت و  نآ  یناقوف  فقـس  تسا ، فقـس  ود  ياراد  هبعک  هک  دش  مولعم  یـسررب  زا  سپ  دـش ، هدـهاشم  هبعک  فقـس  رد  یفاکش 

بلاـطیبا نب  یلع  هب  ندرک  هاـگن  هدرک : تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  يراـفغ  رذوـبا  دـیدرگ . میمرت  نآ  یناـتحت 
مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  ترضح  . » دنکیم وحم  ار  اهاطخ  دشاب  تفرعم  يور  زا  تسا  تدابع  هبعک  نآرق و  ردام ، ردپ و  مالسلاهیلع 

هیدـه هبعک  هب  يزیچ  متـشاد  رایـسب  تورث  رگا  : » دوـمرف مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تسا .» اـپرب  مالـسا  نید  تسا  اـپرب  هـبعک  اـت  دوـمرف :
نآ هب  هچ  نآ  دماشآیم ، هن  دروخیم و  هن  هبعک  دـسریم . زاینیب  نایلوتم  تسد  هب  هکلب  دـسریمن ، نادـنمزاین  تسد  هب  نوچ  مدرکیمن 

نکاما هب  ام  رصع  رد  هک  یتاروذن  ایاده و  هک  دوشیم  نشور  ینامسآ  دومنهر  نیا  زا  دوش . هداد  نادنمزاین  راوز و  هب  دیاب  دوشیم  هیده 
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رد هاگچیه  هک  هبعک  زیگناتفگـش  ثداوح  زا  دسرب . یعقاو  ناجاتحم  تسد  هب  یطباوض  تحت  دیاب  دوشیم  هداد  هسدـقم  هحفص 158 ] ]
رد ار  مالسلاهیلع  یلع  دوخ  راوگرزب  دنزرف  مالـسلاامهیلع  بلاطوبا  يهجوز  دسا  تنب  همطاف  ترـضح  هک  تسا  نیا  هتـشگن  رارکت  خیرات 

نیحیحصلا كردتـسم  هلمج  زا  تسا . هدش  لقن  ددعتم  بتک  رد  ادخ  يهناخ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دلوت  تیفیک  دروآ ، ایند  هب  هبعک  لخاد 
هب تدالو  هبعک  هب  تداعس  نیا  دشن  رـسیم  ار  یـسک  ص 24 . یکلاملا ، غابـصنبا  ۀمهملالوصف  ص 69 ، راصبالارون ، ص 483 ، دلج 3 ،

[ . 134  ] تداهش دجسم 

نارح

لحم رهـش ، نیا  تسا . هدوب  هار  زور  ود  هقر »  » ات زور و  کی  اهر »  » اـت نآ  يهلـصاف  هک  تسا  یمیدـق  يرهـش  ماـن  ءار ) دـیدشت  اـب   ) نارح
مان نینچمه  بلح و  ياهاتـسور  زا  ییاتـسور  مان  زین  نارح ، دـناهدرب . مان  اهنآ  زا  لـحن  لـلم و  باـبرا  هک  هدوب  یبئاـص  ناـینارح  تنوکس 

هک تسا  رماعینب  هب  قلعتم  و  نیرحب ، يهقطنم  رد  اتسور  ود  مان  زین  کچوک  نارح  گرزب و  نارح  دشابیم . قشمد  يهطوغ  رد  ییاتسور 
ندوب لامتحا  دناهدوب و  یلوا  نارح  رد  اهنت  هکلب  هدشن ، دراو  اجنآ  هب  یسک  هدرب  مان  هک  نویبلاط  زا  نوچ  دنتـسین . فلؤم  دوصقم  ود  نیا 

زا یخرب  . 1 دـنانینچ : مالـسلامهیلع  بلاطیبا  یلع  نب  سابع  دـالوا  زا  نارح  هب  نیدراو  [ . 135 . ] تسا فیعـض  یموـس  یمود و  رد  نآ 
نب هللادـیبع  نب  هللادـبع  نب  لیعامـسا  نب  یلع  نب  نسح  . 2 هحفـص 159 ] . ] مالـسلاهیلع سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نادـنزرف 

[ . 136 . ] مالسلاهیلع سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح 

هلح

هک تسا  ییاههاگمارآ  هلح  فارطا  رد  دنیآ . دورف  ییاج  رب  هک  تسا  يرایـسب  هورگ  ینعم  هب  تغل  رد  و  ل »  » دیدشت و  ح »  » رـسک هب  هلح 
یلع نب  سابع  نب  هللادبع  نب  مساق  نب  یلع  نب  ةزمح  نب  نسح  نب  [ 137  ] ةزمح ربق  هلمج  زا  تسا . بوسنم  مالسلامهیلع  همئا  نادنزرف  هب 

ینیوزق يدهم  دیس  ار  بلطم  نیا  تسا . عقاو  هیفیس  هلح  فارطا  زا  هیدیزم  يهیرق  کیدزن  یلحم  رد  هک  تسا ، مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب 
ماما نب  ةزمح  هب  تسا  دنلب  يدبنگ  عیـسو و  ياهعقب  ياراد  هک  دراد  دوجو  یگرزب  هاگمارآ  هلح  فارطا  رد  تسا . هتفگ  ةاجنلاکلف »  » رد

، تسا ساسایب  ترهـش  نیا  دـننکیم ، لقن  شیارب  یتامارک  دـنوریم و  وا  ترایز  هب  مدرم  دـشابیم . بوسنم  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم 
تسا یلعیوبا  شاهینک  هک  تسا  مالـسلاامهیلع  نینمؤملاریما  نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نب  یلع  نب  مساق  نب  ةزمح  وا  هکلب 

[ . 138 . ] تسا هدوب  راوگرزب  قثوم و  يدرم  يو  ملاعلاۀفحت ج 2 ص 34  باتک  رد  مولعلارحب  رفعج  دیس  يهتفگ  هب 

صمح

بآشوخ و هب  هک  بلح ، قشمد و  نیبام  هیروس ، رد  تسا  یگرزب  روهشم و  رهـش  مان  رخآ ) داص  مود و  نوکـس  لوا و  رـسک  هب   ) صمح
دراد و دوجو  سلدنا  رد  زین  يرگید  رهـش  مان  نیمه  هب  انمـض  تسا . هتفرگ  رارق  مرخ  زبس و  یعیـسو  تشد  رد  دراد و  ترهـش  ندوب  اوه 

نآ يراد  دای  هب  اـیآ  هحفـص 160 ] : ] دراد هراشا  نادب  دوخ  رعـش  رد  نودبعنبا  دـنناوخیم و  مان  نیا  هب  ار  نآ  هک  تسا  هیلبـشا  رهـش  نآ 
زا صمح  هب  نیدراو  [ . 139 [ !؟ دوب بارش  نامجاودزا  دقع  يهیرهم  هکیلاح  رد  میدرک ، هتوتیب  زاجح  صمح و  نیمزرـس  رد  هک  ار  یبش 
(. مالـسلاهیلع  ) سابع نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نادنزرف  زا  یخرب  . 1 تسا : نینچ  مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  دالوا 

[ . 140  ] مالسلاهیلع سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب  هللادبع  نب  دمحم  نب  نوراه  نب  دمحا  نب  دمحم  . 2
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ناسارخ

باتک رد  يومح  توقای  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ماما  مالـسلاهیلع : بلاطیبا  لآ  زا  ناسارخ  هب  نیدراو 
نوچ دنمانیم  یسرم » متکت   » هک ار  متشه  ماما  ردام  یلو  دوریم  رامش  هب  لیسیس  يهریزج  ياهرهش  زا  یسرم » : » دسیونیم نادلبلامجعم 
ماما يهناخ  رد  دوب  رادروخرب  یگداوناخ  بدا  زا  هک  يوسنارف  يوناب  نیا  تسا . هسنارف  بونج  رد  عقاو  یـسرام  رهـش  زا  نیمز و  رتخاب  زا 

تـشه لهچ و  دص و  لاس  هدعقيذ  مهدزای  هبنـشجنپ  زور  دش . مالـسلاهیلع  ماما  رـسمه  دیـسر و  یگدازآ  هب  يزینک  زا  مالـسلاهیلع  متفه 
اب ار  یتدم  مالـسلاهیلع  ماما  دش . هدـیزگرب  تماما  هب  تشاد ، هک  یتقایل  ردـپ و  تیـصو  یهلا و  رما  ربانب  دوشگ و  ناهج  هب  هدـید  يرجه ،

رادروخرب يرتشیب  یـسایس  یهاگآ  زا  نومأم  هک  اج  نآ  زا  دنارذگ . نومأم ، شدنزرف ، رگید  اب  ار  یلاس  دنچ  نیما و  اب  ار  یتدم  نوراه و 
تلود رد  دراو  تسا ، نانآ  سأر  رد  مالسلاهیلع  متـشه  ماما  هک  ار  یمالـسا  شخبيدازآ  ياهشبنج  ناربهر  دیاب  هک  درک  هبـساحم  دوب ،

زا ار  مالـسلاهیلع  ماما  دیدهت  اب  تفریذپن ، مالـسلاهیلع  ماما  هکنیا  زا  سپ  داهنـشیپ و  اب  لوا  دومن . جراخ  ار  نانآ  ناشیاهرگنـس ، زا  درک و 
ماجنارس درکیمن و  لوبق  مالسلاهیلع  ماما  درپس . مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  ار  تفالخ  دهعتیالو  و  هحفص 161 ]  ] دناوخارف ورم ، هب  هنیدم 
تـسیود لاس  رد  هثداح  نیا  ددرگن . لئان  دوخ  دصقم  هب  نومأم  ات  دـشاب  هتـشادن  یتلاخد  تلود ، نادـنمراک  بصن  لزع و  رد  درک  طرش 

رد رهز ، يهلیسو  هب  ار  مالسلاهیلع  ماما  دیدیم و  نوزفازور  ار ، عیـشت  ذوفن  اریز  دیدرگ . نامیـشپ  نومأم  نآ  زا  سپ  داتفا و  قافتا  يرجه 
دوخ يهدنزرا  باتک  رد  غابـصنبا  دـیدرگ . نفد  سوط  رد  مالـسلاهیلع  ماما  درک . دیهـش  رفـص ، هام  رخآ  زور  يرجه  هس  تسیود و  لاس 

نیدـباعلانیز نیـسحلا  نـب  یلع  نینمؤـملاریما و  یلع  تیـصخش  نوـماریپ  یـسک  رگا  تـفگ  هـحلط  نـب  نیدـلالامک  خیــش  : » دـسیونیم
نآ هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  دسانشب ، ار  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ینعی  یلع  نیموس  سپس  دنک و  قیقحت  لیلحت و  مالسلاامهیلع 

ییاناوت ردقنیا  هدرب و  ثرا  هب  دوخ  فلس  زا  ار  نامیا  ملع و  تمواقم ، ایوگ  تسا . رگید  یلع  ود  ماما و  ود  ثراو  الماک  مالـسلاهیلع  ماما 
ملع و هاگشیپ  رد  همه  درک و  توعد  مالسلاهیلع  ماما  اب  هثحابم  يارب  ار  ناهج  بهاذم  یملع  ياهتیـصخش  مامت  نومأم ، هک  تشاد  یملع 

[ . 141 . ] دندش میلست  شجاجتحا 

قشمد

دراد و هک  یترهـش  للجم و  ياهنامتخاس  ببـس  هب  تقیقح  رد  تسا و  ماـش  زکرم  روهـشم و  رهـش  ماـن  میم ) حـتف  لاد و  رـسک  هب   ) قشمد
، تسا هتـسارآ  اجنآ  نینکاس  يارب  ار  قشمد  ایند ، دـیوگیم : نآ  يهرابرد  يربونـص  تسا . ماش  تشهب  شندوب ، هزیکاپ  رطاخ  هب  نینچمه 
زا مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  دالوا  زا  قشمد  هب  نیدراو  یماـسا  [ . 142 . ] ینیبب ار  ایند  ياـهاج  رگید  هک  تسین  مزـال  قشمد ، زج  سپ 

هللادیبع نب  هللادبع  نب  رفعج  . 2 مالـسلاهیلع . سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نادـنزرف  زا  یخرب  . 1 هحفص 162 ] : ] تسا ریز  رارق 
[ . 143 . ] تسا هدوب  یلع  مان  هب  يرسپ  شاهدنامزاب  اهنت  هک  سابع ، نب  هللادبع  نب  نسح  نب 

يربک بنیز  مشاهینب  يهیلقع 

شوگ هب  زیزع ، دازون  دلوت  ربخ  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  هنیدـم  رد  ترجه  ای 6  لاس 5  لوألايدامج  مجنپ  زور  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز 
يهمطاف ترضح  شرتخد  لزنم  هب  وا  رادید  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیـسر . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 

همطاف منیبب .» ار  وا  اـت  رواـیب  میارب  ار  تدازون  ناـج ، همطاـف  مرتخد ، : » دومرف مالـسلااهیلع  همطاـف  دوخ  رتخد  هب  دـمآ و  مالـسلااهیلع  ارهز 
هللا یلص  ربمایپ  داد . شراوگرزب  ردپ  هب  هاگنآ  و  دز ، هسوب  وا  ینتشادتسود  ياههنوگ  رب  درشف ، هنیس  هب  ار  شکچوک  دازون  مالـسلااهیلع 

نتخیر کشا  هب  عورـش  هتـشاذگ و  وا  تروص  هب  ار  دوخ  تروص  هدیـشک  شوغآ  رد  ار  شزیزع  يارهز  دنبلد  دـنزرف  ملـس  هلآ و  هیلع و 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 439 

http://www.ghaemiyeh.com


!؟ ینکیم هیرگ  ارچ  مردـپ ، دیـسرپ : ردـپ  زا  دوب  تحاران  ادـیدش  هکیلاح  رد  دـش و  هنحـص  نیا  هجوتم  ناهگان  مالـسلااهیلع  همطاف  درک .
نم ینتـشادتسود  رتـخد  نیا  وـت ، نم و  گرم  زا  سپ  هک  تسا  تلع  نیا  هب  ماهیرگ  : » دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

هب ار  یگرزب  ياهتبیصم  هچ  دوشیم و  وربور  یکاندرد  تالکشم  هچ  اب  وا  هک  تشگ  مسجم  مرظن  رد  تشاد ، دهاوخ  يرابمغ  تشونرس 
یهاگ دیـسوبیم ، ار  شزیزع  يهداون  تخیریم و  کشا  مارآ  هک  یقیاقد  نآ  رد  دنکیم .» لابقتـسا  زاب  شوغآ  اب  دنوادخ  ياضر  رطاخ 
نیمه رد  تسیرگنیم و  هریخهریخ  تشگیم  رادهدهع  ار  گرزب  یتلاسر  اهدعب  هک  یموصعم  يهرهچ  هب  هتشادرب  وا  راسخر  زا  هرهچ  زین 

بنیز و رب  هک  سک  ره  ناج ، همطاف  منامـشچ ، ینـشور  نم و  نت  يهراپ  يا  : » دومرف مالـسلااهیلع  همطاف  شرتخد  هب  باـطخ  هک  دوب  اـج 
هحفص 163] [ . ] 144 «. ] دنک هیرگ  نیسح  نسح و  وا  ردارب  ود  رب  هک  دنهدیم  وا  هب  ار  یسک  نتسیرگ  باوث  دیرگب  وا  بئاصم 

( قشمد  ) ماش رد  تیب  لها  میتی  رد 

یفرعم فیـصوت و  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتفورعم  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  میظع ، ماما  مالـسلااهیلع ، هیقر  ترـضح  راوگرزب  ردـپ 
و دوب ؛ مالسلاهیلع  نسح  ماما  رسمه  البق  هک  تشاد  مان  قاحساما » ، » اهلقن زا  یضعب  قباطم  مالـسلااهیلع ، هیقر  ترـضح  ردام  دشاب . هتـشاد 

يارب ار  يرایسب  لیاضف  و  دنک ، جاودزا  قاحساما  اب  هک  درک  شرافس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شردارب  هب  دوخ  تیـصو  رد  ترـضح  نآ 
. تسین سرتسد  رد  هراب ، نیا  رد  يدنتـسم  لیلد  یلو  تسا  هدوب  هیعاـضق » رفعجما   » مالـسلااهیلع هیقر  رداـم  یلقن ، هب  و  درمـشرب . وناـب  نآ 

هیقر ترـضح  كرابم  نس  دنکیم . یفرعم  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  ردام  ار  هحلط  تنب  قاحـساما  داشرا  باتک  رد  دیفم  خـیش 
لاس تفه  لاس و  جـنپ  زین  یخرب  دوب . لاس  راهچ  رگید  ياهراپ  قباطم  و  لاس ، هس  اهتیاور  زا  ياهراـپ  قبط  تداهـش ، ماـگنه  مالـسلااهیلع 

رد مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  کچوک  رتخد  هک ، تسا  هدمآ  يدـنجریب  يهمالع  يهتـشون  مایألا  روهـشلا و  عیاقو  باتک  رد  دـناهدرک . لقن 
هک مـلبلب  نآ  [ . 145 . ] تسا هدـش  لـقن  زین  سدـقلاضایر  باـتک  رد  بلطم  نیمه  هکناـنچ  دومن ؛ تلحر  لاس 61  رفـص  هاـم  مجنپ  زور 

ماهنارت گناب  همغن و  يادص  ونشب  دیسر  هر  لبلب ز  هک  زیخ  ياج  لگ ز  يا  ماهناخ  هب  شتآ  هدز  لدگنس  دایص  ماهنایشآ  دش  هتخوس 

طایمد

مور و يایرد  يهیواز  رد  رصم  و  هحفص 164 ]  ] سینت نیبام  یمیدق  يرهش  مان  هطقنیب ) ياط  ای و  مود و  نوکس  لوا و  رـسک  هب   ) طایمد
نب نسح  نب  هللادیبع  دالوا  زا  یخرب  . 1 دنریز : صاخشا  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  دالوا  زا  طایمد  هب  نیدراو  [ . 146 . ] تسا لین  دور 

سابع نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  یلع  رـسپ  رغـصا  نسح  دنزرف  روتات  دمحم  نب  هللادبعوبا  دالوا  زا  یخرب  . 2 مالسلاهیلع . سابع  نب  هللادیبع 
[ . 147 . ] مالسلاهیلع

هبحر

اهنآ تبسن  قیرط  زا  هک  دنتسه  يدایز  دادعت  هب  اههبحر  دشاب . هتفرگ  رارق  اههبارخ  نیب  رد  هک  دنیوگ  ار  یعیـسو  لحم  ءار ) حتف  هب   ) هبحر
شدوصقم يوق  لاـمتحا  هب  هدرکن ، صخـشم  ار  دوـخ  رظن  دروـم  يهبحر  فـلؤم  هک  اـجنآ  زا  دـنوشیم . صخـشم  صاخـشا  لـیابق و  هب 

کلام يهبحر  ددرگیم . لقتنم  نآ  هب  یمدآ  نهذ  قالطا ، تروص  رد  هدوب و  اههبحر  نیرتروهـشم  هک  دشابیم  قوط  نب  کلام  يهبحر 
گنسرف شش  ایسیقرق  ات  تسا و  هدرک  ثادحا  ار  نآ  نومأم  تفالخ  نامز  رد  قوط  نب  کلام  هدش و  عقاو  هناع  هقر و  نیبام  تارف ، يالاب 

نب نسح  نب  هللادـیبع  نادـنزرف  زا  یخرب  . 1 دـنریز : ناسک  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  ساـبع  دـالوا  زا  هبحر  هب  نیدراو  [ . 148 . ] دراد هلصاف 
ساـبع نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نب  هللادـبع  دـنزرف  یناـیحل  دـمحم  نـب  نامیلـس  نـب  یـسیع  . 2 مالـسلاهیلع . ساـبع  نب  هللادـیبع 
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هحفص 165] [ . ] 149  ] مالسلاهیلع

هقر

مدرم باسح  اب  نادلبلامجعم ج 4 ص 272  رد  يومح  يهتفگ  هب  تسا ، تارف  رانک  رد  روهـشم  يرهـش  ق »  » دیدشت و  ق »  » و ر »  » حـتف هب 
نب میهاربا  زا : دنترابع  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نادـناخ  زا  هقر  هب  ناگتـشذگ  رد  تسا . هار  زور  هس  هریزجلا  ياهرهش 

دمحا شردارب  مالسلامهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب  هللادبع  نب  دمحم  نب  نوراه 
هب هک  دندش  دلوتم  دـلوما  زا  ردارب  ود  نیا  : » دـیوگ يدـجملا  رد  يرمع  نسحلاوبا  دناهتـشذگرد . هقر  رد  هدـش  دای  دـمحم  نب  نوراه  نب 

[ . 150 «. ] تسا هدنام  مه  دنزرف  نانآ  زا  تسا و  هقر  رد  ناشربق  دندرم و  هقر  رد  ود  ره  و  دشیم ، هتفگ  رکف  اهنآ 

ۀلمر

لیم هدزاود  سدقملاتیب  ات  رهش  نیا  يهلصاف  تسا . هدوب  نیملسم  هاپس  زکرم  هک  نیطسلف  رد  تسا  يرهـش  مان  نش ، هناد  کی  ینعی  ۀلمر 
یلع نب  ساـبع  دـالوا  زا  هلمر  هب  نیدراو  [ . 151 . ] دیآیم باسح  هب  زین  نیطـسلف  یحاون  زا  یکی  تسا و  لیم  هدجیه  دـناهتفگ  یـضعب  و 

دالوا . 1 تسا : حرش  نیدب  نانآ  یماسا  هک  دنـشابیم  مالـسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نادنزرف  زا  یخرب  مالـسلاهیلع ،
نب نسح  نب  لضف  دـالوا  زا  یـضعب  . 2 مالـسلاهیلع . سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نب  هللادـبع  دـنزرف  ینایحل  دـمحم  نب  دوواد 

لضف رسپ  رغـصا ، سابع  نب  لضف  دالوا  . 4 هللادیبع . نب  نسح  نب  لضف  دنزرف  رغـصا ، سابع  نب  هللادبع  . 3 مالسلاهیلع . سابع  نب  هللادیبع 
دوب و هنیدـم  نکاس  تسخن  هک  مالـسلاهیلع ، سابع  نب  هللادـبع  نب  نسح  نب  سابع  دالوا  يهلمج  زا  هحفـص 166 ] . ] هللادیبع نب  نسح  نب 

شناگدـنامزاب تسا و  هدوـب  بیطخ  اـجنآ  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  ساـبع  نب  هللادـیبع  نب  دـمحا  تفاـی ، لاـقتنا  هلمر  هب  اـجنآ  زا  سپس 
 - دناهتسناد ربکا  دمحم  ار  يو  یضعب  هک  رغصا -  دمحم  نیسحلاوبا  رغصا -  دمحم  دناهتفگ : یـضعب  ربکا -  دمحم  بیطلاوبا  زا : دنترابع 

هدوب داوج  هللادبع  نب  ۀیواعم  نب  حـلاص  نب  رفعج  رتخد  موثلک  ناشیا  ردام  دـناهدرک  لقن  هک  يروط  هب  هیقر . سابع و  هللادـیبع ، هللادـبع ، ، 
[ . 152 . ] تسا هتشاد  لضف  مان  هب  زین  يرگید  رسپ  روکذم ، نادنزرف  زا  ریغ  يو  سانشبسن ، ینیسح  رفعجوبا  يهتفگ  هب  انب  و  تسا .

ير

هراشا

رامش هب  قرشم  ياهرهش  نیرتدابآ  زا  دادغب  زا  سپ  هک  تسا  یمالسا  ياهرهش  نیرتمهم  نیرتفورعم و  زا  مود ) دیدشت  لوا و  حتف  هب   ) ير
راگزور رد  يدهمدمحم  اریز  دوب ، رارقرب  نایسابع  تفالخ  زاغآ  رد  ترهش  نیا  هدشیم . هدناوخ  هیدمحم  مان  هب  ینامز  تسا و  هدمآیم 

( ناریا يزکرم  يهقطنم   ) لاـبج یحاون  رد  ير  دـمآ . اـیند  هب  اـجنآ  رد  زین  نوراـه  شرـسپ  دوـب و  اـجنآ  میقم  روـصنم ، شردـپ ، تفـالخ 
هب نیدراو  [ . 153 . ] تسا هدش  هدز  هیدمحم »  » مان یسابع  نارود  ياههکس  زا  يرایسب  يور  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدوب  برضلاراد  نیرتگرزب 

یماسا هک  دنـشابیم  مالـسلاهیلع  سابعینب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نادـنزرف  زا  یخرب  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  سابع  دالوا  زا  ير 
دلوما شردام  هک  سابع ، نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب  هللادبع  دنزرف  ینایحل  دـمحم  نب  مساق  دـمحموبا  . 1 تسا : رارق  نیدب  نانآ 

یلع نب  یسیع  نب  دمحا  نسحوبا  لوق  هب  انب   ) همطاف و ءامسا ، دواد ، هزمح و  ینارعـش ، یلع  نسحوبا  زا : دنترابع  شنادنزرف  تسا و  هدوب 
زا ینز  دمحم ، ردام  دنتـسه و  دمحم  هللادیبعوبا و  نسحلاوبا ، شدنزرف  رگید  نیدباعلانیز ) یلع  دـنزرف  رغـصا  نیـسح  هحفص 167 ]  ] نب
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یلع نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب  هللادبع  دـنزرف  ینایحل  دـمحم  نب  میهاربا  نادـنزرف  زا  یـضعب  . 2 تسا . هدوب  ير  لـها 
نب هللادبع  نب  لیعامسا  نب  نیسح  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  لیقعوبا  ناتسربط ) نایور  یحاون  زا   ) سیلک نالقتنم  زا  . 3 مالسلاامهیلع .

دنزرف یسوم ، نب  نسح  دالوا  . 4 تسا . هدوب  یلع  مان  هب  يرـسپ  شاهدنامزاب  اهنت  هک  مالـسلاهیلع ، سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع 
. باسنألابیذـهت باتک  رد  سانـشبسن  ینیـسح  رفعجوبا  لقن  قباـطم  مالـسلاهیلع ، ساـبع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نب  هللادـبع 

[ . 155 . ] تسا ير  نیدراو  زا  مالسلاامهیلع  نینمؤملاریما  نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادبع  نب  مساق  بانج  [ . 154]

هللادبع هدازماما 

. تسا هدـش  انب  یکرت  تشه  توکـس  يور  رب  هک  تسا  یعلـض  تشه  ییانب  ایلع ،) یج   ) نارهت يهموح  رد  عقاو  هللادـبع ، هدازماما  يهعقب 
تـشپ رد  هعقب  يدورو  هک  دراد  رارق  امنقاط  راهچ  یبونج  یبرغ و  یقرـش ، یلامـش ، بناج  رد  تسا . رتم  ود  هعقب  لـخاد  علـض  ره  لوط 

رد تسا . هتفای  شـشوپ  دـیدج  ياهیـشاک  اب  مرح  يهرازا  تسا . هدـش  عقاو  یلامـش  يامنقاط  تشپ  رد  هنانز  دجـسم  یقرـش و  يامنقاط 
داـجیا ییاـمنقاط  علـض  ره  يور  رب  یجراـخ  ياـمن  رد  تسا . هتفرگ  ربرد  ار  دـقرم  هک  دراد  رارق  یگنرزبـس  ییوج  حیرـض  مرح ، طـسو 

رادروخرب یـصاخ  يافـص  زا  دراد و  رارق  یتـخردرپ  يهطوحم  ناـیم  رد  هللادـبع  هدازماـما  يهعقب  تسا . هدوزفا  اـنب  مجح  رب  هک  دـناهدرک 
دروم هک  هدـش  یفرعم  هحفـص 168 ]  ] مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلایبا  نب  هللادـبع  هدازهاش  دـقرم  بحاص  تیـصخش  هماـنترایز ، رد  تسا .

[ . 156 . ] دراد رارق  یلاها  ناوارف  هجوت 

دیبز

رهش اجنآ  رد  دزیریم و  رمحا  يایرد  هب  هک  تسا  ياهناخدور  مان  لصا  رد  هدوب و  نمی  زا  یـشخب  ءای ) و  مود ، رـسک  لوا و  حتف  هب   ) دیبز
هحفص 169] [ . ] 157 . ] درک انب  ار  نآ  ق  لاس 204 ه . هب  نمی  رد  یسابع  نومأم  رادنامرف  دایز  نب  دمحم  هک  تسا  هدش  عقاو  دیبز  روهشم 

دـالوا ساـبع  نب  هللادـیبع  نب  نیـسح  نب  هللادـیبع  نادـنزرف  زا  یخرب  هلمج  زا  مالـسلاامهیلع ، یلع  نـب  ساـبع  دـالوا  زا  دـیبز  هـب  نـیدراو 
. دنشابیم مالسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب  یلع  رسپ  رغصا  نسح  دنزرف  [ 158  ] روتات دمحم  هللادبعیبا 

ناجنز

میهاربا هدازماما 

هعیـش و يهتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  مالـسلامهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  نب  ساـبع  ناـگداون  زا  م 255 ق )  ) هللادـبع نب  دـمحم  نب  میهاربا 
هللااب نیعتـسملا  تموکح  نامز  رد  مالـسلاهیلع ) نیدباعلانیز  داجـس  ماما  ناگداون  زا   ) یبکوک نیـسح  هارمه  يو  تسا . دـهاجم  نیزرابم 

لیکشت یتموکح  یحاون  نیا  رد  دروآرد و  شیوخ  فرـصت  هب  255 ق )  ) لاس رد  ار  ناجنز  رهبا و  نیوزق و  یحاون  یماـمت  هدرک  جورخ 
هب نیوزق  یلاوـح  رد  يدربـن  یط  میهاربا  تفاتـش . ناـنآ  گـنج  هب  یـسابع ، يهفیلخ  يارما  زا  هللادـبع ، نب  رهاـط  هـعقاو ، نـیا  یپ  رد  داد .

ار يو  بسن  تسا . نایعیـش  ياههاگترایز  زا  یکی  نیوزق ، هحفص 170 ]  ] ناقلاط ياههوک  يهنماد  رد  کنیامه  يو  ربق  دیـسر و  تداهش 
هدـش هتفگ  هک  میهاربا  هدازماـما  ربق  [ . 159 . ] دراد فالتخا  یمک  هعیـشلانایعا  طبـض  اب  هک  میدرک ، لقن  فجن ) پاـچ   ) بلاطلاةدـمع زا 
هللاۀیآ ارماس  خیرات  بحاص  ریهش ، خروم  هک  تسا  ناجنز  رد  دوشیم و  بوسحم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  باقعا  زا  تسا 
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، مرتحم دنمشناد  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  بانج  تسا . هدروآ  ج 2 ص 564  كانبات ، نارتخا  فیرـش  باتک  رد  یتالحم  هللاحیبذ  خیش 
باطخ مالسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ياهمان  یط  ناجنز  راوگرزب  ياملع  زا  یناجنز  يروکـش  لضفلاوبا  خیـش  جاح  ياقآ 

نمض هتاکرب  تماد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  باطتسم  بانج  مالسالاۀجح  ترضح  یلاعت  همسب  دناهتشاگن : نینچ  فلؤم ، هب 
مدوخ تاعالطا  نیرتمک  نیا  ات  دیدوب  هدرک  لاؤس  تسا  نوفدم  ناجنز  رهش  رد  هک  میهاربا  دیس  هدازماما  هب  عجار  یلاعبانج  مالس  ضرع 

هک منکیم  ضرع  الامجا  ماهدادـن . ماجنا  ناشیا  يهراـبرد  یقیقد  تاـعلاطم  اصخـش  بناـج  نیا  نونکاـت  دـناسریم  ضرع  هب  مسیونب . ار 
« یبکوک  » هب فورعم  یبالقنا  نارای  زا  دننوفدم  مراط  و  رادـیق )  ) هدـنبادخ رهبا ، دـننام  ناجنز  فارطا  رد  هک  ییاههدازماما  بلغا  ناشیا و 

موحرم دناهدش . هتشک  دنتشاد  افلخ  نایهاپس  اب  هک  ییاهزیرگ  گنج و  نمـض  نالیگ )  ) روشک لامـش  تمـس  هب  دوخ  ریـسم  رد  هک  دندوب 
مالـسا خیرات  رد  دندوب و  دیجم  نآرق  رادمان  نارـسفم  هفـسالف و  زا  هک  ۀـیکزلا ) سفن  هللا  سدـق   ) ینئاص لیعامـسا  دـمحم  خیـش  هللاۀـیآ 

وا هک  دندومرفیم  ناجنز  رهـش  رد  فورعم  نوفدم و  میهاربا  دیـس  هدازماما  يهرابرد  يربط ) خـیرات  زا  لقن  هب  ، ) دنتـشاد یبوخ  تاعلاطم 
راوید رد  هتـشون و  ناهاگآان  هک  ار  یبلطم  ناـشیا  تسا . مالـسلامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مراـهچ  يهون 

هئطخت ار  دـندوب  هدرک  بصن  میهاربا  دیـس  ندوب  مالـسلاهیلع ) رفعج  نب  یـسوم  ماـما  لـسن  زا   ) يوـسوم رب  ینبم  هدازماـما  نآ  ناـمتخاس 
مرکملا لاوش   20 يروکـش -  لضفلاوبا  مارتحا -  اب  دنتـسه . ساـبع  ترـضح  لـسن  زا  هکلب  دنتـسین ، يوسوم  ناـشیا  تفگیم  درکیم و 

هحفص 172]  ] يرمق يرجه   1419

يأر نم  رس 

هراشا

درک و انب  تیرکت  دادغب و  نیب  ار  نآ  یسابع  مصتعم  هک  تسا  يروهـشم  رهـش  مان  دناهدناوخ ) حوتفم  یهاگ  لوا و  مض  هب   ) يأر نم  رس 
دنزرف يداهلا ، یلع  نسحلاوبا  ماما  اهنآ  نیرتمرتحم  همه و  زا  رتالاب  تسا . اجنآ  رد  دناهتـشاد  تماقا  اجنآ  رد  هک  نویبلاـط  زا  یعمج  روبق 

نم رس  هراومه  هک  تسا  نیسح  مالسلاهیلع و  يرکـسع  نسح  ماما  شدنزرف  ود  مالـسلامهیلع و  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  ماما 
دالوا زا  يأر  نم  رـس  هب  نیدراو  [ . 160 . ] تسا نادابآ  دـنیآیم  اهنآ  ترایز  دـصق  هب  اـج  همه  زا  هک  ناراوگرزب ، نیا  ربق  تکرب  هب  يأر 

میهاربا نب  یلع  ینعی  دنتسه ، مالسلاهیلع  یلع  نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  میهاربا  نادنزرف  زا  یخرب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع 
بئاس دنزرف  اطع  نب  زیزعلادبع  رتخد  يدعس  شردام  تسا . هدوب  سیئر  ریما و  هک  مالـسلاهیلع ، سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  دنزرف  هقدرج 

هک هللادـبع  دـیز ، نسحلاوـبا  دـمحا ، ساـبع ، لـضفلاوبا  زا : دـنترابع  شناگدـنامزاب  تسا و  موزخم  نـب  ورمع  نـب  هللادـبع  نـب  ذـیاع  نـب 
يهتشون قباطم  دمحا و  بیطلاوبا  هزمح ، ییحی ، لیعامـسا ، دمحم ، نسح ، میهاربا ، یـسوم ، هللادیبع ، مساق ، دناهدش ، ضرقنم  شنادنزرف 

هللا لجع  نامز  ماما  سدـقم  بادرـس  مالـسلاامهیلع و  نییرکـسع  یناگدـنز  زا  یلامجا  هک  تسا  اـج  هب  [ . 161 . ] رفعج یسیع و  رجـشم :
. میروایب اجنیا  رد  نایعیش  مشچ  ییانشور  يارب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

يداهلا دمحم  نب  یلع  نسحلابا 

ردـپ زا  سپ  دوـشگ . یتـیگ  هـب  هحفــص 173 ]  ] هدـید يرجه ، لاـس 212  هجحیذ  هاـم  يهمین  رد  مالـسلاهیلع  مـهن  ماـما  دـنزرف  نیتـسخن 
« ناگدـشوحم ، » ار ناـنآ  هک  دوب  ینارادـمامز  ءاـفلخ و  اـب  رـصاعم  مالـسلاهیلع  ماـما  دوب ، مالـسا  تیـصخش  نیرتخـماش  نیرتناـشخرد و 
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ياههدقع رد  وحم  يو ، ردارب  لکوتم  رفعج  یبلطتذل و  رد  وحم  شرسپ ، قثاو  نوراه  يزیرنوخ و  رد  وحم  یسابع ، مصتعم  دندیمانیم .
، زیمآرهم ياهمان  یط  دروآ و  ءارماس  هب  هنیدم ، زا  دوخ  ناهدنامرف  زا  یکی  يهلیـسو  هب  يرجه  لاس 243  رد  ار  ماما  لـکوتم ، دوب . یناور 

ماما یلو  دـیدرگیم . شیتفت  امئاد  مالـسلاهیلع ، ماما  يهناخ  دوب و  هرـصاحم  رد  مالـسلاهیلع  ماما  نطاـب ، رد  یلو  درک . تاـقالم  ياـضاقت 
، یگلاس کی  لهچ و  نس  رد  يرجه ، راهچ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  بجر  هام  رد  زتعم ، لکوتم ، زا  سپ  دـشن . میلـست  زگره  مالـسلاهیلع 
، مهد ماما  رد  تماما  ياهتلصخ  مامت  : » دسیونیم مهد  ماما  يهرابرد  یکلام  غابصنبا  همالع  درک . دیهش  مومـسم و  ار  مالـسلاهیلع  ماما 

[ . 162 .« ] دشیم هدید  يو  رد  لامک ، يالعا  دح  رد  ملع ، لضف و  اریز  تشاد  دوجو 

يرکسعلا یلع  نب  نسحلا  دمحمابا ،

لاس لوألاعیبر  هام  تسا . هدیدرگ  مالـسلاهیلع  مهد  ماما  رـسمه  هتفر و  هنیدـم  هب  ناریا ، زا  هک  تسا  يروالد  نامیااب و  رتخد  مان  نسوس » »
تیـصو یهلا و  روتـسد  رب  انب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تداهـش  زا  سپ  دنداهن . نسح »  » ار وا  مان  هک  دروآ  يدنزرف  هنیدـم  رد  يرجه   233

نادـنز رد  ار  دوخ  تماما  یگدـنز  تاقوا  رثکا  مالـسلاهیلع  ماـما  درک . هیکت  تماـما »  » دنـسم رب  لاـس  تفه  تدـم  مالـسلامهیلع ، ناـماما 
ماما رب  دراو  ياهراشف  رد  هک  ياهزیگنا  تفرگ . بقل  يرکـسع »  » تهج نیمه  هب  دیاش  دوب و  نایرگـشل  يهرـصاحم  رد  هشیمه  دنارذگ و 

دندوب هتسناوت  هعیش ، یبالقنا  ناگدنمزر  دوب و  هدرک  ادیپ  شرتسگ  عیشت ، بتکم  ییوس ، زا  هک  تسا  نیا  دنکیم  هولج  یلیخ  مالسلاهیلع 
قبط هک  دندوب  هدروآ  تسد  هب  رگید ، يوس  زا  دوب و  مالسلاهیلع  مهدزای  ماما  اب  مه  يربهر  دننیرفایب و  یهاگآ ، فعضتسم ، يهعماج  رد 

گنهرف يوس  هب  مالـسلاهیلع ، مهدزای  ماما  اـت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  يروهـشم  و  هحفص 174 ]  ] رتاوتم تایاور 
ماما دنزرف  نآ  تسا و  هداد  ربخ  تسا  کیدزن  فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم   » روهظ دـلوت و  زا  هک  هدـش  هناور  یمالـسا 

نآ دوب و  هداد  مالـسلاهیلع  ماما  زا  تبقارم  روتـسد  هناتخـسرس  یـسابع ، دمتعم  نایعیـش ، مهدزاود  ماما  دوب و  دهاوخ  مالـسلاهیلع  مهدزای 
تبظاوم يارب  ار  تاضق  زا  رفن  دنچ  کشزپ و  مالـسلاهیلع  ماما  يهجلاعم  يهناهب  هب  تفای ، یهاگآ  مالـسلاهیلع  ماما  يرامیب  زا  هک  یهاگ 

نس رد  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  درک . هناور  ماما  يهناخ  هب  مالـسلاهیلع  مهدزاود  ماما  دلوت  زا  نداد  ربخ  لزنم و  لخاد  زا 
نفد ءارماس  رد  و  دیسر . تداهـش  يهجرد  هب  مومـسم و  یـسابع ، دمتعم  يهلیـسوب  ءارماس ، رد  يرجه  لاس 260  یگلاـس  تشه  تسیب و 

هک دیسر  تماما  ماقم  هب  ردپ  زا  سپ  مالسلاهیلع ، يرکسعلا  یلع  نب  نسح  لیلد  نیا  هب  : » دنک یم  لقن  یکلام  غابصنبا  يهمالع  دیدرگ .
یلامعا لقع و  لامک ، عرو ، دهز ، ملع ، رد  دوب . هتفرگ  یشیپ  دوخ  رصع  نادنمشناد  مامت  رب  دوب و  تیالو  لئاصخ  تافـص و  مامت  ياراد 

[ . 163 «. ] دوب دننامیب  درکیم ، یهلا  هاگرد  برقم  ار  وا  هک 

« يدهملا  » حلاصلا فلخلا  ۀجحلا  دمحم  مساقلابا 

، شردام دندراذگ . دمحم »  » ار شمان  هک  داد  يدنزرف  نایعیش  مهدزای  ياوشیپ  هب  دنوادخ  يرجه ، لاس 255  نابعش  هام  مهدزناپ  بش  رد 
یتاذ ياهشنم  تافص و  هب  یلجتم  یمور و  ناگدازهاش  زا  دوب  ییوناب  تشاد . مان  سگرن »  » هک دوب  مور  ریغـص  ییایـسآ  دالب  زا  يرتخد 

نیا دیدرگ . مالسلاهیلع  مهدزای  ماما  شدنزرف  رسمه  ماما و  نآ  سورع  دوب و  هدرک  بسک  مالسلاهیلع  مهد  ماما  رضحم  زا  هک  یباستکا  و 
هب مشچ  ءارماس  رد  دـنرادن ، شعولط  رد  مه  يدـیدرت  چـیه  دنتـسه و  نآ  راظتنا  رد  همه  يدادـماب ، دیـشروخ  عولط  يهباثم  هب  هک  دازون 

نیا يارب  تسیزیم و  ردپ  تیبرت  تلافک و  تحت  دوب ، هدنز  ردـپ  هک  يرجه  لاس 260  ات  مالـسلاهیلع ، دوعوم  يدهم  ماما  دوشگ . ناهج 
كرد ار  ماما  نآ  رضحم  هعیش ، زا  صاوخ  اهنت  و  دوب . ناهنپ  راظنا ، زا  دنشکن ، ار  وا  هدشن و  هاگآ  شدلوت  زا  یـسابع ، تلود  نارومأم  هک 
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درک و رایتخا  تبیغ  دـنوادخ  رما  هب  تفای و  رارقتـسا  هحفص 175 ]  ] مالسلاهیلع رـصع  ماما  يارب  تماما  ردپ ، تداهـش  زا  سپ  دندرکیم .
: دسیونیم یمالسا  ریهش  نادنمـشناد  لوق  زا  مهدزاود  ماما  يهرابرد  یکلام  غابـصنبا  [ . 164 . ] دوب طابترا  رد  دوخ  صاخ  باون  اب  اـهنت 
وا دنوادخ  دوب و  هلاس  جنپ  ردپ ، گرم  ماگنه  هب  تشادن ، مالـسلاهیلع ، يدهملا  ۀجحلا  دمحم  زا  ریغ  هب  يدنزرف  هنوگچیه  مهدزای ، ماما  »

، هراوهاگ رد  هک  مالـسلاهیلع  یـسیع  دـننام  دیـسر و  تماما  هب  یکدوک  رد  هک  مالـسلاهیلع  ییحی  دـننام  دوب . هداد  رارق  تمکح  هاگیاپ  ار 
هب ار  وا  قافتالاب  همه  مالسلاهیلع  مالـسا  ربمایپ  همئا و  ملاع و  ناربمایپ  مامت  هک  درک  كرد  ناوتیم  اراکـشآ  هب  و  تفایرد ، ار  توبن  ماقم 

عاـطقنا اـت  تسا  تدـالو  زاـغآ  زا  نآ  و  يرغـص ، تسا : تبیغ  ود  ياراد  وا  دـناهدرک . فیـصوت  حـلاصلادبعلا ، مئاـقلا و  فیـسلابحاص ،
رد هک  یناهج  دـنک و  هناحلـسم  مایق  هک  تسا  یهاگ  نآ  اـت  نآ  و  يربک ، يرگید : و  صاـخ ، ياهدـع  رگم  نایعیـش ، وا و  ناـیم  تراـفس ،

[ . 165 «. ] دزاس لدع  زا  نشور  تسا ، وا  راظتنا 

نایعیش اب  نامز  ماما  يهطبار  دیعس ، نب  نامثع 

هتفرگ يدیحوت ، یملع و  ياههرهب  مهدزای ، مهد و  ماما  هاگشیپ  زا  اهلاس  تسا و  یمالسا  يهتسجرب  ياهتیـصخش  زا  دیعـس ، نب  نامثع 
ماما نایعیـش و  نایم  طابترا ، لپ  دیـسر و  صاخ  تباین  ماقم  هب  دوب  مالـسلاهیلع  رـصع  ماما  نیما  قوثو و  دروم  ادـیدش  هک  ناـمثع ، تسا .

يهیحان زا  يرمـس  دمحم  نب  یلع  ادعب  یتخبون و  حور  نب  نیـسح  زین  وا  گرم  زا  رـسپ  ردپ و  گرم  زا  سپ  نامثع ، نب  دـمحم  دـیدرگ .
رـصع ماما  يوس  زا  يرمـس  دمحم  نب  یلع  هب  يرجه  لاس 329  رد  دندش . رختفم  تباین ، هب  بیترت ، هب  مالـسلاهیلع  رـصع  ماما  يهسدـقم 

ات و  دوب . دهاوخ  يربک  تبیغ  زاغآ  هصاخ و  تباین  نایاپ  تفگ و  دهاوخ  تایح  دوردب  رگید  زور  شـش  ات  هک  دیدرگ  غالبا  مالـسلاهیلع 
رصع ماما  تبیغ  روتسد ، عیقوت و  نیا  يارب  دینکن  شومارف  تفای . دهاوخ  ماود  هحفص 176 ]  ] تبیغ دهد ، روهظ  نامرف  دنوادخ  هک  يزور 

دریذپیم ماجنا  هن ، تسیب و  دصیس و  لاس  رد  زاغآ  يرجه  لاس 260  زا  هک  يرغص  تبیغ  لوا : ددرگیم : میسقت  شخب  ود  هب  مالسلاهیلع 
هعیش و هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  يهتفگ  هب  زاغآ و  لاس 329  زا  هک  يربک  تبیغ  مود : تسا . لاس  داتفه  نآ  دادتما  و 
ار ایند  هدومن  روهظ  نم  نادنزرف  زا  يدهم  ات  دنکیم ، زارد  ار  زور  نآ  ادخ  زور  کی  رگم  ایند  زا  دـشاب  هدـنامن  رگا  دـناهدرک : لقن  ینس 

[ . 166 .« ] دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ 

دنقرمس

دمحم بیطلایبا  نب  یلع  مساقلاوبا  دنقرمـس ، هب  اسن  نالقتنم  زا  و  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  سابع  دـالوا  زا  دنقرمـس  هب  نیدراو  يهلمج  زا 
[ . 168 . ] هللادبع بیطلاوبا  اسن و  رهـش  بیقن  دمحم  بلاطوبا  زا : دنترابع  يو  ناگدنامزاب  [ 167  ] سابع نب  هللادیبع  نب  یلع  نب  نیسح  نب 

[ . 169 . ] تسا دنقرمس  رد  مالسلاامهیلع ، نینمؤملاریما  نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  ةزمح  نب  مساق  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نسح  بانج 

نانمس

( يداجس یلضفلاوبا و  تاداس   ) ناگداز موصعم 

صوصخب فلتخم ، فیاوط  موجه  دروم  رتمک  مایألامیدق  زا  هدش و  عقاو  ینما  يهشوگ  رد  رویدک ) ناغمشوک ، ناغواز ،  ) ثالث تالحم 
سابعینب هحفـص 177 ]  ] لامع بیقعت  دروم  اـمئاد  هک  یلـضفلاابا ، يداجـس و  تاداـس  تلع  نیمه  هب  تسا  هتفرگ  رارق  یـسابع ، ياـفلخ 
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، تسا عیاش  هک  يروط  هب  [ . 170 . ] دناهتخادرپ مالسا  بهذم  رـشن  هب  اجنآ  رد  هدرک و  باختنا  دوخ  تنوکـس  يارب  ار  هطقن  نیا  دناهدوب ،
حلاصدـمحم خیـش  ياقآ  همالع  هللاۀـیآ  تسا . مولعمان  اهنآ  زا  یخرب  نفدـم  هک  دـننوفدم  ناـگدازموصعم  زا  رفن  ناـغواز 24  يهلحم  رد 

يهلمج زا  دـناهدومن . بصن  نانآ  هاگراب  رد  هتـشون و  هیحان  نیا  ناگدازموصعم  لاوحا  حرـش  رد  حول  ددـع  هس  هر )  ) یناردـنزام يرئاـح 
يهلسلس هک  دنـشابیم . مالـسلاهیلع  نیـسح  نب  یلع  نب  فرـشا  رمع  نادنزرف  دناهدومن ، رایتخا  تنوکـس  نانمـس  ناغواز  رد  هک  یتاداس 

هک دنشابیم  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  هب  رغصا  نیسح  نب  جرعا  هللادبع  باقعا  زا  زین  یهورگ  دنمانیم . یهاشفرش » تاداس   » ار ناشیا 
نیسح جرعا  ردارب  باقعا  زا  هک  درب  مان  یشعرم »  » تاداس يهلـسلس  زا  دیاب  نینچمه  تسا . فورعم  یجرعا » تاداس   » هب ناشیا  يهلـسلس 

ناسارخ و دالب  رد  دنتسه و  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  نب  رغـصا  نیـسح  نب  نسح  نب  دمحم  نب  هللادیبع  نب  شعرم  دالوا  رغـصا و  نب 
ریم تسا . ناـشیا  زا  یفوتم 781 ق )  ) یلمآ گرزب  ریم  هب  ریهـش  نیدلاماوق  ریم  دناهدش و  رـشتنم  نیوزق  ناردنزام و  ناهفـصا و  رتشوش و 
نت راهچ  زین  دراد . یبیجع  هاگمارآ  لمآ  رد  دنبوسنم و  يو  هب  یناردنزام  هیماوق  هیشعرم و  نیطالس  هک  تسا  یتیـصخش  نامه  نیدلاماوق 

هاگراب کیدزن  يولع  هاگراب  رد  مالـسلاهیلع ، داجـس  ماما  ترـضح  دالوا  زا  نت  شـش  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  دالوا  زا 
[ . 171 . ] دننوفدم فرشا  هدازماما 

نایولع يهکربتم  عاقب  يهکرابم  يهناتسآ 

گرزب و ياهعقب  رهـشمرخ ، ناـبایخ  نانمـس ، تـالحم  رد  ص 4 . تـشهبیدرا 1373 ، يهرامـش 29 ، ریوک ،»  » يهماـنهتفه عبنم ...، ناـمه 
یناردنزام هحفص 178 ]  ] يرئاح همالع  هللاۀیآ  موحرم  يوس  زا  هک  یتاقیقحت  اب  تسا . فورعم  يولع  هدازماما  هب  هک  دراد  دوجو  یخیرات 

نت هد  هاگراب  نیا  نینوفدـم  هدـیدرگ ، بسن  رهطم  مرح  رد  تبث و  یحول  رد  هتفرگ و  تروص  عاقب  نیا  نینوفدـم  بسن  هلـسلس  يهراـبرد 
نب هللادیبع  . 1 زا : دنترابع  اهنآ  یماسا  دـننوفدم و  یقرـش  نحـص  رد  جراخ و  رد  رگید  نت  ود  انب و  لخاد  رد  اهنآ  نت  هک 8  دناهدش  رکذ 

یلـضفلاوبا و تاداس  نمأم  نامز  نآ  رد  هک  نانمـس ، اصوصخم  سموق  دالب  هب  سپـس  هدوب ، ناگرگ  رد  يولع  تاداس  ریاس  اب  هک  نسح ،
جح هب  بوصنم و  جاحلاریما  تمس  هب  يرجه  لاس 204 و 205  رد  يو  تسا . هدوب  ةاضقلایـضاق  زین  يدنچ  هدمآ و  تسا ، هدوب  يداجس 

سابع نب  هللادـیبع  . 2 دـشاب . دـعب ، هب  يرمق  يرجه  لاس 205  ینعی  جـح ، زا  تشگزاب  زا  سپ  دـیاب  هدربمان  تافو  لاس  دـیدرگ . فرـشم 
ماما دنزرف  فرـشا ، یلع  نب  مساق  . 3 نسح . نب  هللادـیبع  يهدازردارب  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  نب  هللادـیبع  نب  نسح  دـنزرف  یناث ،

مالسلاهیلع نیدباعلانیز  ماما  نب  رغصا  نیـسح  نب  جرعا  هللادیبع  . 4 ملید . ناتسربط و  هاشداپ  ریبک  رصان  ردارب  مالـسلاهیلع و  نیدباعلانیز 
هدرک نییعت  يو  يارب  يررقم  رانید  رازه  داتشه  حافـس  سابعلاوبا  دنیوگ  تسا . هدوب  دوخ  نامز  روآمان  ردقلالیلج و  تاداس  زا  یکی  هک 

یلع نیدـلانیز  شدـنزرف ، اب  ناسارخ  زا  تشگزاب  ماگنه  يو  دـندقتعم  ياهدـع  دراد : دوجو  یفلتخم  تایاور  يو  تاـفو  يهراـبرد  دوب .
( ناغواز  ) نانمـس تالحم  هب  ار  ردـپ  دـسج  نیدـلانیز  دـنکیم و  توف  ناغماد  ناورما  رد  یناسارخ  ملـسموبا  اب  تاقالم  زا  سپ  حـلاص ،
: دـسیونیم راهظتـسا »  » باـتک بحاـص  یلو  تـسا ، هدوـمن  دیهـش  ار  يو  رهز  يهلیـسو  هـب  ملـسموبا  هـک  دـنراد  هدـیقع  یخرب  دروآیم .

نب مساق  دنزرف  دمحم ، رفعجوبا  . 5 دنهدیم .» عالطا  وا  هب  ادعب  ار  ردپ  گرم  ربخ  دسریم و  ناغواز  يهیرق  هب  ردپ  زا  رتولج  نیدـلانیز  »
یلو دندرک ، تعیب  يو  اب  رفن  رازه  لهچ  اجنآ  رد  دمآ و  ناسارخ  هب  مصتعم  سرت  زا  يو  تسا . هدوب  دابع  داهز و  اهقف و  زا  فرـشا ، یلع 

، مصتعم جرب  رد  ار  يو  هفیلخ  رما  هب  رهـش  نیا  رد  تشاد و  مازعا  ارماس  هب  ریگتـسد و  ار  يو  یـسابع  يهفیلخ  روتـسد  هب  رهاط  نب  هللادبع 
یـسابع يافلخ  دـنزگ  زا  هک  زورما ، ناـغواز  هب  هتخاـس و  دازآ  ار  وا  يو  نادـیرم  زا  ياهدـع  دـندرک . ینادـنز  دراد ، دوجو  زین  زورما  هک 
هللادیبع ردارب  رغصا ، نیسح  نب  هللادبع  . 7 حلاص . یلع  نیدلانیز  ردارب  جرعا ، هللادیبع  نب  هللادبع  . 6 دندروآ . دوب ، ناما  رد  هحفص 179 ] ]

.10 مالـسلاهیلع . سابع  ترـضح  نب  هللادـبع  نب  نسح  نب  ربکا  هزمح  نب  یلع  نب  مساـق  . 9 رغـصا . نیـسح  نب  هللادبع  نب  مساق  . 8 جرعا .
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ترضح نآ  يهدنیامن  مالسلاهیلع و  يرگسع  نسح  ماما  ترضح  لضاف  باحـصا  زا  ردقیلاع و  ياملع  زا  نسح ، نب  هللادیبع  دنزرف  مساق 
. تسا هدش  فورعم  يرگـسع »  » مان هب  راید  نیا  رد  هک  يروط  هب  هدرک ، امن  وشن و  زین  هیرگـسع  رد  هدوب و  سموق  ناگرگ و  ناسارخ ، رد 

نیا رد  تسا . هدش  لیکـشت  یبرغ  یقرـش و  ناویا  ود  و  دـبنگ ، مرح ، زا  هک  تسا  گرزب  یعلـضراهچ  کی  تروص  هب  هدازماما  نامتخاس 
رد ناوتیم  ار  نایولع  يهعقب  دوجوم ، دهاوش  ربارب  نکیل  درادن ، دوجو  دشاب  هعقب  داجیا  خـیرات  رب  لاد  هک  ياهتـشونگنس  ای  هبیتک و  انب ،

هدازماما نامتخاس  تسا . هدـش  هتخاس  راجاق  هاـشیلعحتف  ناـمز  رد  هک  دروآ  باـسح  هب  هیراـجاق  يهرود  یخیراـت  راـثآ  زا  یکی  يهرمز 
هب یلکشعبرم  يهطوحم  زا  تسا  ترابع  مرح ، قاتا  دشابیم . عیـسو  یبرغ  یقرـش و  نحـص  ود  ناویا و  ود  نیفرط ، ياهقاور  مرح ، لماش 

عافترا 30 هب  لکشياهناوتسا  ياهقاس  يور  رب  نآ  گرزب  دبنگ  دراد . دوجو  یبرد  نآ  يهناگراهچ  عالـضا  طسو  رد  هک  رتم ،  5 علض 5 / 
مرح و طسو  رد  دشابیم . رتم   12 زا 5 /  شیب  مرح  فک  ات  نآ  عافترا  رتم و   21 ماب 5 /  يذاحم  دبنگ  یجراخ  طیحم  دراد ، رارق  رتم   2 / 

نآ رد  دـناهدرک و  دیفـس  چـگ  اـب  ار  هعقب  لـخاد  تـسا . هدـش  يزاـسزاب  لاـس 68  رد  هـک  دراد  دوـجو  یچگ  ربـق  ياـمن  ود  دــبنگ ، ریز 
هدید دشابیم  رتم   1 يهزادنا 65 /  هب  نآ  حطـس  دراد و  عافترا  رتم   7 زا 5 /  شیب  یقرـش  ناویا  دروخیمن ، مشچ  هب  ینییزت  نیرتکچوک 

هب قلعتم  دراد و  دوجو  یگنردرز  کبشم  ینهآ  حیرـض  نآ  يور  رب  هتفرگ و  رارق  ردبرض 6  لکشلیطتسم 4  قاتا  لخاد  رد  هک  دوشیم 
و تسا ، مه  فرـشا  هدازماما  ینعی  ماـن  هحفـص 180 ]  ] نیمه هب  هک  تسا ، فرـشا  هدازماما  دنزرف  مساق  نسح و  نب  هللادـیبع  دـنزرف  مساق 

ثاریم يراکمه  اب  نانمـس  فاـقوا  طـسوت   69 لاـس 68 -  رد  هدازماـما  یقرـش  نحـص  تسا . فورعم  زین  يرگـسع  هدازماـما  هب  نینچمه 
مادـقا ياهولق  گنـس  اب  طایح  ندومن  شورفم  یـشکراوید و  يدـنبهچغاب ، هب  تبـسن  ییابیز  وحن  هب  هدـش و  هداد  هعـسوت  ناتـسا  یگنهرف 

زا رتم   1 دودـح 65 /  مه  ناویا  نیا  تسا ، عیـسو  طایح  هب  فرـشم  هعقب و  هب  لصتم  رتم   7 عافترا 5 /  هب  زین  یبرغ  ناویا  تسا . هدـیدرگ 
زا ياهبیتک  مرح ، يدورو  برد  يالاب  رد  یقرـش و  عضو  طـسو  رد  دـباییم . هار  نحـص  هب  هلپ  يهلیـسو 6  هب  تسا و  رتدـنلب  یبرغ  طایح 

. دناهتشون نآ  رب  دیفس  ثلث  طخ  هب  ار  یسرکلاۀیآ  هفیرش  يهیآ  هک  دوشیم  هدهاشم  يدروجال  یشاک 

رسیس يهکربتم  يهعقب 

رتشیب مالسلامهیلع  هللالآ  هب  تبـسن  خیرات  تایانج  قمع  اب  زیزع  يهدنناوخ  هکنیا  يارب  نایولع  يهکربتم  عاقب  لقن  تبـسانم  هب  تسا  مزال 
هحفص 181] . ] میوش رکذتم  نانمس  خیرات  رد  ار  رما  نیا  زا  ییاههنومن  دوش  هاگآ 

رسیس يهکربتم  يهعقب 

یناتساد رـسیس  يهعقب  نینوفدم  يهرابرد  نانمـس  مدرم  تسا . هدش  عقاو  ینانمـس  هلودلاءالع  خیـش  نابایخ  يادتبا  رد  رـسیس  هاگترایز 
سرت زا  يو  دریگیم . رارق  سابعینب  لامع  بیقعت  دروم  يولع  تاداس  زا  یکی  نومأم  تفالخ  نامز  رد  دـنیوگ  دـننکیم . لقن  یندـینش 
لامـش فرط  هب  ههاریب  زا  ار  دوخ  رارف  هار  دـنیبیم  دوخ  بیقعت  رد  ار  هفیلخ  نیرومأـم  نوـچ  زین  نانمـس  رد  دزیرگیم و  نانمـس  هب  ناـج 

، دناهدوب لوغـشم  تعارز  هب  ياهدـع  نیزجرد  جراخ  ياهغاب  زا  یکی  رد  دـسریم . نیزجرد  يهدـکهد  هب  افداصت  دـهدیم . همادا  نانمس 
يهعیـش نیزجرد  مدرم  نوچ  دـهدیم . حرـش  نانآ  يارب  ار  سابعینب  لامع  فرط  زا  دوخ  بیقعت  نایرج  دربیم و  هاـنپ  ناـنآ  هب  هدربماـن 

تهج نیرومأم  تفریم  راظتنا  نآ  ره  هک  اجنآ  زا  دنشیدنایم . رکف  يو  تاجن  يارب  هتشاد و  یمارگ  ار  وا  مدقم  اذل  دناهدوب ، يرشعینثا 
راک نیا  ماجنا  زا  سپ  دـنزاسیم . سبلم  ناناقهد  سابل  هب  هداد و  ياـج  دوخ  نیب  رد  ار  وا  اروف  رظن  نیا  زا  دنـسرب ، هار  زا  يو  يریگتـسد 
يو یفرعم  زا  هدومن و  یعالطایب  راهظا  یـصخش  نینچ  دوجو  زا  ناناقهد  دـنزادرپیم ، وجتـسج  هب  دنـسریم و  هار  زا  ساـبعینب  لاـمع 
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لگ هناخدور  بآ  رد  ار  نانآ  رس  هدناسر و  لتق  هب  دناهدوب ، رفن  اعمج 40  هک  ار  نانآ  يهمه  هفیلخ  نازابرس  هرخألاب  دننکیم . يراددوخ 
هب نادـبنج  يهلحم  رد  هدـش  هداد  بآ  هب  رـس  لهچ  زا  رـسیس  هجیتنرد  دـنزادنایم . دـیامنیم ، روبع  نیزجرد  يهدـکهد  زا  هک  رابدور ،
رد رگید  رـس  کی  دوشیم و  هتفرگ  بآ  زا  رـس ]؟ هن   ] راسان يهلحم  رد  رگید  رـس  هن  ددرگیم و  نفد  رـسیس  يهعقب  رد  دیآیم و  تسد 

راتفگ نیا  دیؤم  ياهزادـنا  ات  هک  دراد  دوجو  نت  لهچ  مان  هب  یلحم  نیزجرد  يهدـکهد  رد  رـضاح  لاح  رد  دوشیم . دـیدپان  بآ  نایرج 
ود نیا  زا  یکی  دباییم . هار  نوریب  هب  نیبوچ  گرزب  برد  ود  يهلیـسو  هب  هک  تسا  یلکـشعبرم  گرزب  قاتا  لماش  هعقب ، يانب  دـشابیم .

دوجو هب  فیرظ  کـچوک و  شوپلـیف  راـهچ  مرح ، يهشوگراـهچ  رد  تسا . عقاو  ناـبایخ  هب  ور  نآ  یقرـش  برد  و  نادـیم ، هب  ور  برد 
يهلیسو هب  ار  هحفـص 182 ]  ] هعقب لخاد  دنهدیم . لیکـشت  ار  نآ  يهقاس  نودب  هاتوک و  دبنگ  اهکیراباپ  اهامنقاط و  کمک  هب  هک  هدمآ 

تروص هب  رجآ  زا  ییابیز  رایـسب  تانییزت  یقرـش  یلامـش و  برد  رـس  ود  يالاب  رد  دـناهداد . تنیز  سکع  باـق  دـنچ  زبس و  ياـههچراپ 
تمـسق رد  يرجآ و  يدنبراطق  فیدر  کی  تانیئزت  نیا  يالاب  رب  دوشیم . هدید  هدیبسچ  مه  هب  ياهیزول  زا  لکـشتم  رپشـش  ياههراتس 

زمرق رجآ  زا  رودـم  نوتـس  يدورو ، برد  ود  نیفرط  رد  دروخیم . مشچ  هب  رگید  يرجآ  بلاج  تانییزت  يرـس  کـی  يدـنبراطق  یناـقوف 
داجیا انب  شبن  هشوگ و  رد  هداتـسیا  روط  هب  یلومعم  رجآ  زا  رگید  نوتـس  دراد . دوجو  رـس  تانییزت  يهلاـبند  نآ  يـالاب  هک  هدـش  هتخاـس 

يهعومجم درک . روصت  هاتوک  یگدمآرب  کی  طقف  ار  نآ  ناوتیم  هدش و  هدیـشوپ  لگهاک  دودنا  زا  دبنگ  یجراخ  يامن  تسا . هدیدرگ 
. دوشیم لصتم  نابایخ  هب  دنلب  يهلپ  هس  يهلیسو  هب  هک  تسا  رتدنلب  رواجم  نابایخ  فک  زا  رتم   1 بیرق 5 /  هعقب 

ساجنس

بلاـطیبا نب  یلع  نب  ساـبع  نب  هللادـیبع  نـب  نـسح  نـب  هللادـیبع  نـب  هللادـبع  نـب  دـمحم  نـب  مـیهاربا  نآ  رد  نـیوزق و  رد  تـسا  یلحم 
رهاط نب  هللادبع  نب  رهاط  دنیوگ : يدجملا  رد  رمع  نسحلاوبا  باسنألارس و  رد  يراخب  رصنوبا  هحفص 183 ] . ] دیسر لتق  هب  مالسلاامهیلع 

بلاطوبا نادناخ  زا  یهورگ  هکیلاح  رد  دناسر ، لتق  هب  ساجنس  مان  هب  نیوزق  زا  یلحم  رد  ار  میهاربا  دش و  نوریب  وا  گنج  هب  نیـسح  نب 
. دشابیم ناجنز  عباوت  زا  دنربیم  مسا  نآ  زا  العف  هک  یساجنس  دیوگ : فلؤم  [ . 172 . ] دندوب يو  هارمه 

زاریش

هراشا

حتف ماگنه  اهبرع  دناهتشاد و  تیزکرم  نآ  رد  اهبرع  هک  دناهتسناد  ییاهرهش  هلمج  زا  یمالسا  میدق  نیخروم  ار  سراف  ناتسا  زکرم  زاریش 
یهورگ دناهتفگ و  اهنخس  هتشذگ ، نآ  رب  هک  یثداوح  زاریش و  فصو  رد  برع  یناریا و  نانادیفارغج  دندز . ودرا  رهش  نآ  رد  رخطـصا 

نب نسح  نب  هللادیبع  نادنزرف  زا  یخرب  مالسلاامهیلع ، یلع  نب  سابع  دالوا  زا  زاریـش  هب  نیدراو  [ . 173 . ] دنبوسنم اجنادب  ارعش  املع و  زا 
نسح نب  هللادیبع  نب  هللادبع  نب  لیعامسا  نب  یلع  نب  نیسح  دوشیم : رکذ  الیذ  نانآ  یماسا  هک  دنـشابیم  مالـسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع 

، تسا هدنامن  یقاب  يروکذ  دنزرف  يو  زا  هک  هللادبع  دمحم ، بیط ، هللادیبع ، زا : دنترابع  شناگدنامزاب  مالـسلاهیلع . سابع  نب  هللادیبع  نب 
[ . 174 . ] تسا هدنامن  یقاب  يدنزرف  زین  يو  زا  هک  هنیکس  نینچمه  هدنامن و  یقاب  يدنزرف  زین  ود  نیا  زا  یلع  بلاطوبا و 

رفعج هدازماما 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 448 

http://www.ghaemiyeh.com


زاریـش رد  شربق  بیرغ . هب  بقلم  مالـسلاامهیلع ، هحفـص 184 ]  ] نینمؤملاریما نب  سابع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  لضف  نب  رفعج  باـنج 
رد هک  بیرغ  يرگید  نیدـلاجات و  یکی  دراد : بقل  ود  نأشلامیظع ، يهدازماما  نیا  [ . 175 . ] تسا بیرغ  یجاح  دیس  هب  روهـشم  هدوب و 

نورزاک هزاورد  يهلحم  رد  تفگ . ناهج  دوردب  زاریش  رد  دوب ، يروهشم  دهاز  بیدا و  هیقف ، هک  يو  تسا . روهشم  بیرغ  دیس  هب  زاریش 
دنگوس هکرابم  يهعقب  نآ  رد  سک  ره  هک  هدیـسر  هبرجت  هب  تسا و  لد  لـها  هاـگترایز  شفیرـش  دـقرم  دـش . هدرپس  كاـخ  هب  رهـش  نآ 

نب ساـبع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نـب  لیعامـسا  نـب  نـسح  باـنج  [ . 176 . ] دوـش ماـمت  شرمع  لاـس  نآ  رد  دـنک  داـی  غورد 
هحفص 185] [ . ] 177 . ] تسا هدوب  زاریش  رد  مالسلاامهیلع ، نینمؤملاریما 

هدعص

گنسرف هدزناش  ناویخ  ات  و  گنسرف ، تصـش  ءاعنـص  ات  هک  تسا  نمی  زا  يدابآ  يهقطنم  مان  مود ) نوکـس  لوا و  فرح  حتف  هب  : ) هدعص
سابع نب  هللادـیبع  نب  نسح  نبا  هللادـیبع  دالوا  زا  یخرب  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  سابع  دـالوا  زا  هدعـص  هب  نیدراو  [ . 178 . ] دراد هلصاف 

نب نسح  نب  هللادیبع  نب  یلع  نب  رغصا  نیـسح  نب  نسح  نب  [ 179  ] روتات دمحم  هللادبعوبا  دوشیم : یفرعم  الیذ  هک  دنشابیم  مالسلاهیلع 
[ . 180 . ] دمحم سابعلاوبا  هللادبع و  نیسح ، زا : دنترابع  شناگدنامزاب  دیسر و  تداهش  هب  هدعص  رد  يو  مالسلاهیلع . سابع  نب  هللادیبع 

ناقلاط

ناقلاط هوان  میهاربا  هدازماما 

روهـشم و هعلق  یکیدزن  و  دـشابیم ، زربـلا  لاـبج  يهلـسلس  یناتـسهوک  طاـقن  زا  هک  ناـقلاط ، يهواـن  هـیکت  يهـیرق  رد  مـیهاربا  هدازماـما 
رود زا  ار  يدایز  راوز  شتیونعم  ضیف  هک  دراد  رارق  میهاربا  هدازماـما  يهعقب  تسا ، كورتم  نونکا  هک  [ 181  ] سیلاق يهعلق  يهزاوآدنلب 
نفد لحم  نینچمه  دنوریم و  هسدقم  يهناتسآ  نآ  هب  یضتقم ، بسانم و  مایا  رد  ینزهنیس ، تاجتـسد  دنکیم . بذج  دوخ  هب  کیدزن  و 
جرد ریز  ترابع  هب  ياهمانبسن  شـسدقم  یبوچ  حیرـض  يور  رب  تسا . هبقر  نیدـنچ  عجـضم  نیا  تافوقوم  دـشابیم . اجنآ  رد  ناـیعیش 

نب یلع  نینمؤملاریما  هحفص 186 ]  ] نب سابع  نب  هللادبع  نب  نیـسح  نب  میهاربا  نب  یلع  نب  میهاربا  هدازماما  رینملا  دقرملا  تسا : هدیدرگ 
حیرـض نآ  يور  ياههتـشون  وزج  مه  هدنبادخ  دمحم  ناطلـس  يهملک  ( 683  ) ةأم ۀتـس  نینامث  ثالث و  مالـسلا ، ةالـصلا و  هیلع  بلاطیبا 

. تسا هدش  هیهت  هتخاس و  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  هجوت  تمه و  اب  روبزم  حیرـض  قودنـص  تسا . تمدقاب  سیفن و  رایـسب  دنـس  نیا  هدوب .
هدنبادخ دمحم  هاش  زین  و  یناخلیا ، يهلسلس  روهشم  هاشداپ  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  نیطالس : زا  نت  ود  مان  روآدای  هدنبادخ  دمحم  ناطلس 

هحفص 187] [ . ] 182 . ] تسا فورعم  ریبک  سابع  هاش  ردپ  هیوفص و  نیطالس  زا  یکی 

ناتسربط

لحاس ياتسار  رد  تسا و  زربلا  ياههوک  هب  فورعم  یناتسهوک و  رتشیب  هک  تسا  يدایز  ياهرهش  هدرتسگ و  نیمزرـس  لماش  ناتـسربط ،
لمآ دشابیم ، فورعم  ناردنزام  مان  هب  هزورما  هک  ناتسربط ، زکرم  دراد . دادتما  سموق  لامش  قرش و  رد  رزخ ) رحب   ) نیوزق رحب  یبونج 

ساـبع نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نادـنزرف  زا  یخرب  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  ساـبع  دـالوا  زا  ناتـسربط  هـب  نـیدراو  [ . 183 . ] تسا
هللادبع دنزرف  ینایحل  دمحم  نب  رهاط  ناتـسربط ، هب  هنیدم  نالقتنم  يهلمج  زا  - 1 تسا : رارق  نیدب  نانآ  یماسا  هک  دنشابیم  مالـسلاهیلع 
دمحم نب  میهاربا  نـب  یلع  - 2 دناهدوب . دادغب  هفحج و  رد  شنادـنزرف  هک  تسا  مالـسلاهیلع  سابع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نب 
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نب هللادبع  دنزرف  ینایحل  دمحم  نب  مساق  دالوا  زا  یخرب  - 3 مالسلاهیلع . سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب  هللادبع  دنزرف  ینایحل 
سابع نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نب  هللادـبع  نب  یـسوم  نب  دـمحم  دالوا  . 4 مالـسلاهیلع . سابع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع 
مساق نب  نسح  تسا : حرش  نیدب  زین  مالـسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  دالوا  زا  ناتـسربط  هب  نیدراو  یماسا  مالـسلاهیلع .

یلع دنزرف  فرـشا  قاحـسا  نب  هللادبع  نب  دمحم  رتخد  هیقر  شردام  هک  مالـسلاهیلع ، سابع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هیبش -  ةزمح -  نب 
[184  ] هللادبع دـنزرف  شحج ، رفعج  نب  میهاربا  دالوا  زا  یخرب  هحفص 188 ] . ] دشابیم مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  رفعج  رـسپ  هللادبع  نب 

نب نسح  نب  نیسح  نب  یلع  بانج  فیرش  دقرم  دنتسه . ناتسربط  هب  نیدراو  زا  مه  مالسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  سابع  نب 
لپ رد  یلع  هدازماما  تسا . ناتسربط  رد  مالسلاامهیلع  نینمؤملاریما  نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نب  مساق  نب  نیـسح  نب  یلع 

[ . 185 . ] روکذم بلاطیبا  نب  یلع  الامتحا  نسحم و  نب  یلع  ای  دشاب ، رکذلاقوف  تیصخش  تسا  لمتحم  روجک ،

هیربط

يهلـصاف تسا و  روغ  تمـس  رد  ندرا  یحاون  زا  و  مان ، نیمه  هب  فورعم  ياهچایرد  راـنک  رد  عقاو  تسا  یکرهـش  ماـش ، یحاون  زا  هیربط 
دـسریم و یکچوک  هوک  هب  هک  اجنآ  ات  انهپمک ، اما  هدرتسگ ، لوط  زا  تسا  يرهـش  تسا . هار  زور  هس  سدـقملاتیب  زین  قشمد و  اـت  نآ 
. دنوریم اجنادب  افـشتسا  مامحتـسا و  يارب  مدرم  هک  تسا  یمرگ  بآ  ياههمـشچ  ياراد  و  دراد . رارق  هوک  ياپ  رد  نآ  نامتخاس  نیرخآ 

نب هللادیبع  نسح  نب  هللادیبع  نب  هللادبع  نادنزرف  زا  یخرب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  دالوا  زا  هیربط  هب  نیدراو  هحفص 189 ] [ . ] 186]
نب هللادیبع  نب  هللادبع  دنزرف  ینایحل ، دمحم  نب  نامیلس  نب  نیـسح  . 1 تسا : ریز  رارق  زا  ناشیا  یماسا  هک  دنـشابیم  مالـسلامهیلع  سابع 

رد هک  سابع ، نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب  هللادبع  رـسپ  ینایحل  دمحم  نب  لضف  نادنزرف  زا  یکی  . 2 سابع . نب  هللادیبع  نب  نسح 
[ . 187 . ] مالـسلاامهیلع سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نب  هللادـبع  نب  لیعامـسا  نب  نسح  دالوا  زا  یـضعب  . 3 دش . هتـشک  هیربط 

کی دون و  تسیود و  لاس  رد  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  سابع  نب  هللادبع  نب  ةزمح  نب  دـمحم  بانج 
[ . 188 . ] دش لوتقم  هیربط  يارق  زا  ياهیرق  رد  يرجه 

نیوزق

هراشا

. تسا هلـصاف  یهوک  ملید  نیمزرـس  نآ و  نیب  دراد . هلـصاف  خـسرف  رهبا 12  ات  خـسرف و  ير 27  ات  هک  تسا  يروهـشم  رهـش  ماـن  نیوزق ،
هب نـیدراو  [ . 189 . ] تسا هدرک  لقن  ار  لـلم  رگید  برع و  ناـنادیفارغج  ياـههتفگ  هدز و  يداـیز  ياـهفرح  نآ  فیـصوت  رد  جـنرتسل ،
[ . 190 . ] دنشابیم مالسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نادنزرف  زا  یخرب  مالـسلامهیلع ، یلع  نب  سابع  نادنزرف  زا  نیوزق 

هحفص 190] ]

نیوزق رد  میهاربا  هدازماما 

هب نیوزق  رد  مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نب  سابع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  نب  میهاربا 
. دناهدرک دای  یکین  هب  وا  زا  باسنألارـس  رد  يراخب  رـصنوبا  يدجملا و  رد  يرمع  نسحلاوبا  لتاقم و  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  دیـسر . لتق 
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رب درک و  مایق  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  یلع  نب  رهاب  هللادبع  نب  طقرألا  دمحم  نب  لیعامسا  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  نیـسح  یبکوک  اب  يو 
زا یلحم  رد  میهاربا  دـش و  نوریب  اهنآ  يوس  هب  زتعم  نامز  رد  نیـسح  نب  رهاط  نب  هللادـبع  نب  رهاط  دـنتفای و  هبلغ  ناجنز  رهبا و  نیوزق و 

. دـیناسر لتق  هب  ار  وا  یعاد  دـیز  نب  نسح  تخیرگ و  ناتـسربط  هب  دـمحا  نب  نیـسح  دیـسر و  لتق  هب  دـنیوگ  ساجنـس  نآ  هب  هک  نیوزق 
[ . 191]

هریبهنبا رصق 

رامح ناورم  فرط  زا  قارع  ياورناـمرف  هک  دـشابیم  یناـفطغ  يرازف  يهریبه  نب  رمع  نب  دـیزی  شراذـگناینب  هب  بوسنم  هریبهنبا ، رـصق 
رقم ار  اجنآ  دیسر  تفالخ  هب  هک  یسابع  حافس  دناسرب . نایاپ  هب  ات  دنامن  هدنز  اما  تخاس  ار  اجنآ  يو  تسا . هدوب  یناورم  هاشداپ  نیرخآ 

شدـج مان  ات  دـیمان  هیمـشاه  مشاه ، شدـج  مان  هب  ار  نآ  دوزفا و  نآ  ياهانب  رب  درک و  لیمکت  ار  اجنآ  ياـهخاک  فقـس  داد و  رارق  دوخ 
مدرم ناـبز  زا  هریبهنبا  ماـن  هک  منکیم  بجعت  تفگیم : وا  دـندناوخیم و  شلوا  مسا  ناـمه  هب  ار  نآ  هشیمه  مدرم  اـما  دـنامب ، دـیواج 

هریبـهنبا رـصق  درک . اـنب  تسا  یقاـب  شراـثآ  زورما  اـت  هک  ار  هیمـشاه  رهـش  نآ ، ياـج  هب  تفگ و  كرت  ار  اـجنآ  هک  دوب  نیا  دـتفایمن !
. دنتفگیم یحر  یبآ  رهن  نآ  هب  دروآیمربرـس و  اروس  زا  هک  تشاد  رارق  يدور  يالاب  رد  تسا  هدوب  هفوک  دادـغب و  نیب  رهـش  نیرتگرزب 

مشش نرق  زاغآ  رد  شاهزاوآ  درک و  عولط  هلح  رهش  يهراتس  هک  یعقوم  تخیریم . رصق  نییاپ  رد  اروس  هب  دشیم و  عورش  رصق  يالاب  زا 
راوشد روکذم  رصق  لحم  نییعت  اهدعب  هک  يروط  هب  درک . بورغ  هریبهنبا ، رصق  ای  هریبهنبا ، رهش  لابقا  يهراتـس  دیچیپ ، اج  همه  يرجه 

راـثآ اـههبارخ و  لامـش  یلیم  دـنچ  رد  يداـیز ، ياـههبارخ  تروص  هب  ار  نآ  ییاـیفارغج  ياـههشقن  هحفـص 191 ]  ] یـضعب هچ  رگا  دش ،
[ . 192 . ] دهدیم ناشن  میدق ، لباب  يهدرتسگ 

هریبهنبا رصق 

[193  ] نب سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نادـنزرف  زا  یخرب  مالـسلامهیلع ، یلع  نب  سابع  نادـنزرف  زا  هریبهنبا  رـصق  هب  نیدراو 
نب لیعامسا  نب  دمحم  نب  یسوم  دنزرف  شورطا  ییحی  نب  میهاربا  دمحاوبا  دیناوخیم : الیذ  ار  اهنآ  تاصخشم  هک  دنامالـسلامیلع ، یلع 

، دمحا زا : دنترابع  وا  باقعا  تسا و  هتـشاد  هفوک  رد  یناگدـنامزاب  يو  مالـسلاهیلع . سابع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نب  هللادـبع 
[ . 194  ] نسح دمحم و 

مق

هراشا

64  ) ییایفارغج رظن  زا   ) مق لوط  دوشیم  رکذ  ناشاک  اب  الومعم )  ) هک تسا  يرهش  یـسراف و  تسا  ياهملک  م ؛»  » دیدشت و  ق »  » مض هب  مق 
یناشن نآ  رد  مالـسا ) زا  لبق   ) نایناریا زا  هک  یمالـسا  دـیدج و  تسا  يرهـش  نآ  و  تسا ، هجرد  موسود  هجرد و  نآ 34  ضرع  هجرد و 

يدرـس و رد  هک  تسا  ییاـهرابنابآ  مق  رد  دوب . يرعـشا  صوحا  نب  ۀـحلط  دروآرد  رهـش  تروـص  هب  ار  نآ  هک  یـسک  نیتـسخن  تسین .
مامت تسا و  زیمت  گرزب و  يرهـش  تسا  عقاو  هواس  ناهفـصا و  نایم  ییاـیفارغج  رظن  زا  مق  درادـن . ریظن  نیمز  يور  رد  نآ  بآ  ییاراوگ 
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هک دوب  نآ  شببس  تسا ، هدوب  يرجه  لاس 83  هب  فسوی  نب  جاجح  نامز  رد  نآ  ندش  رهش  زاغآ  دنتسه . یماما  هدزاود  يهعیش  شیلاها 
تاحفص 160 ج 7 ، نادلبلامجعم ، رد  يومح  يهتفگ  هب  دوب و  ناتـسیس  ریما  جاجح  يوس  زا  سیق  نب  ثعـشا  نب  دمحم  نب  نامحرلادبع 

يهدیس - 1 زا : دنترابع  هک  هحفـص 192 ]  ] دـناهدش نفد  مق  رد  هعیـش  ياهقف  بلاطوبا و  نادـناخ  زا  یهورگ  درک . مایق  وا  هیلع  رب   159 - 
راحب رد  یسلجم  تانجلاتاضور ، رد  يراسناوخ  ةاجنلاکلف ، رد  ینیوزق  يدهم  دیس  مالسلاهیلع ؛ مظاک  یـسوم  ماما  تخد  همطاف  هلیلج 

زا شدانسا  هب  مالسلاهیلع  اضرلارابخا  نویع  لامعألاباوث و  باتک  رد  قودص  خیش  تسا . مق  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ربق  هک  دناهدرک  لقن 
دمحم لاق  تسا . تشهب  لها  دـنک  ترایز  مق  رد  ار  ماهمع  هک  ره  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  ترـضح  اضر  ماما  رـسپ 

دوخ رهـش  يارب  یخیرات  هر )  ) یمق دـمحم  نب  نسح  هک  هدرک  لـقن  راـحب  رد  یـسلجم  ۀـنجلا . هلف  مقب  یتمع  راز  نم  مالـسلاهیلع : داوجلا 
دشابیم و هکم  نامه  هک  تسا  یمرح  ار  يادخ  یتسارب  هک : هدش  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  : » دیوگیم نآ  رد  هتشون و  مق ) )

مه ام  يارب  تسا و  هفوک  هک  دراد  یمرح  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  تسا و  هنیدم  هک  دراد  یمرح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
وا رب  تشهب  دـنک  ترایز  ار  وا  هک  ره  دوش و  نفد  اج  نآ  رد  همطاف  مان  هب  نم  دـالوا  زا  ینز  يدوز  هب  و  دـشابیم ، مق  نآ  تسا و  یمرح 
لاق دوب . هدـشن  هلماح  یـسوم  هب  زونه  مالـسلاهیلع  مظاـک  یـسوم  ترـضح  رداـم  هک  دومرف  یتقو  ترـضح  ار  نخـس  نیا  ددرگ ». بجاو 

مق و وه  امرح و  اـنل  ۀـفوکلا و  وه  اـمرح و  نینمؤملاریمـأل  ۀـنیدملا و  وه  اـمرح و  هلوسرل  ۀـکم و  وه  اـمرح و  نا هللا  مالـسلاهیلع : قداـصلا 
رفعج دیـس  هما . یـسومب  لـمحت  مل  کـلذ و  مالـسلاهیلع  لاـق  ۀـنجلا . هل  تبج  اـهراز و  نم  ۀـمطاف  یمـست  يدـلو  نـم  ةأرما  هـیف  نفدـتس 

هب زورما  هک  تسا  نامه  مالـسلاامهیلع  مظاـک  یـسوم  رتخد  يربک  يهمطاـف  اـما  : » هدرک لـقن  ص 36  ج 2 ، ملاعلاۀـفحت ، رد  موـلعلارحب 
هب يرجه  لاس 529  رد  تسا  وا  ربق  يور  رب  هک  ینونک  دـبنگ  هک  دوشیم  لقن  و  دراد ، یگرزب  هاـگمارآ  مق  رد  تسا و  روهـشم  هموصعم 

راثآ زا  هدـش  بصن  ربق  يور  رب  هک  یتارهاوج  یـضعب  اب  دـبنگ  يراکالط  نکیل  هدـش ، هتخاس  گیبدامع  رتخد  مگیب  هاش  هموحرم  ناـمرف 
یمق سابع  خیش  جاح  يهتفگ  هب  مالـسلاهیلع  داوج  دمحم  ماما  نارتخد  هنومیم  دمحمما ، بنیز  ربق   - 2  - 3  - 4 تسا ». راجاق  هاشیلعحتف 

نسحلاوبا مق ، رد  - 5 هحفـص 193 ] . ] تسا مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  رتخد  همطاف  ربق  رانک  مق  رد  ص 400  ج 2 ، راحبلاۀنیفـس ، رد 
دمحم نب  دـمحا  نب  ةزمح  مق ، رد  - 6 تشذگرد ... مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  نسح  نب  نیـسح 
دمحم ماـما  نب  عقربـم  یـسوم  مق ، رد   - 7 هدش ... نفد  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  یلع  ماما  نیرهابلا  هللادـبع  نب  دـمحم  نب  لیعامـسا  نب 
دمحم ماما  نب  عقربملا  یسوم  نب  دمحم  مق  رد   - 8 هحفص 194 ] ... ] تسا نوفدم  مالسلاهیلع  مظاک  یسوم  نب  اضرلا  یلع  ماما  نب  داوجلا 

رد - 10 تشذگرد ... مالـسلاهیلع  داوج  ماما  نب  عقربم  یـسوم  نب  دمحا  نب  جرعا  دمحم  یلعوبا  مق ، رد  - 9 دش ... نفد  مالسلاهیلع  داوج 
میهاربا ربق  مق  رد  - 11 تفای ... تافو  مالسلاهیلع  داوج  دمحم  ماما  نب  عقربم  یـسوم  نب  دمحا  نب  جرعألا  دمحم  نب  دمحا  هللادبعوبا  مق ،

نب قاحـسا  نب  دـمحا  ربق  مق ، رد  - 12 تسا ... عقاو  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نبا  یـضترم  میهاربا  نب  یـسوم  نب  جرعا  دـمحم  نب 
دمحم نب  دـمحا  نب  ةزمح  ربق  مق  رد  - 13 دراد ... رارق  مالسلاهیلع  مظاک  یسوم  ماما  نب  یضترم  میهاربا  نب  یـسوم  نب  يرکـسع  میهاربا 
یفتخم دمحا  نب  دمحم  نب  نیسح  مق  رد  - 14 دراد ... رارق  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  یلع  ماما  نیرهابلا  هللادبع  نب  دمحم  نب  لیعامسا  نب 

دمحم نب  يداـه  یلع  ماـما  نب  رفعج  نـب  ییحی  مـق ، رد  - 15 دیـسر ... لتق  هب  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  یلع  ماما  نب  دـیز  نب  یـسیع  نب 
دوخ رهاوخ  كرتام  ات  دـندمآ  مق  هب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  نب  رفعج  دـنزرف  ود  یفوص  ییحی  میهاربا و  تفای . تافو  مالـسلاهیلع  داوجلا 

رد ات  دنام  مق  رد  رفعج  نب  ییحی  یلو  تشگرب  میهاربا  دنتفرگ  ار  وا  كرتام  نوچ  دننک و  هبلاطم  ار  عقربم  یسوم  نب  دمحم  رـسمه  ۀهیرب 
ربق و  دراد ، رارق  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  نب  یـضیرع  یلع  نب  دـمحا  نب  مساـق  نب  دـمحا  ربق  مق ، رد   - 16 تشذگرد ... اج  نامه 
نب یلع  مـق ، رد  - 17 تسا . یمیدـق  هعقب  رثا  لامآلایهتنم  رد  یمق  ساـبع  خیـش  جاـح  يهتفگ  هب  تسا . اـج  نآ  رد  مه  همطاـف  شرهاوخ 
ماما نب  دیز  نب  نسح  نب  مساق  نب  یناحطب  دمحم  نب  نمحرلادبع  نب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دیز  نب  نیـسح  نب  دمحم  نب  يدهم 
ماما نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  ربق  مق ، رد  - 18 تسا ... هدـش  نفد  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نسح 
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 - 19 تسا . فورعم  شخبرس  دیس  ربق  هب  مق و  رد  وا  ربق  هک  هدمآ  باسنألاضایر  رد  تسا . عقاو  مالسلاهیلع  قداص  هحفص 195 ]  ] رفعج
نفد مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  یلع  ماما  نب  رهابلا  هللادبع  نب  دمحم  نب  لیعامـسا  نب  دمحا  نب  ةزمح  نب  دمحم  نب  یلع  مساقلاوبا  مق ، رد 

هب مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  یلع  ماما  نب  فرشا  رمع  نب  یلع  نب  نیسح  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  دمحم  مق ، يهموح  رد  - 20 تسا ... هدش 
طقرألا دمحم  نب  لیعامـسا  نب  ربکألا  دمحم  نب  خرلا  دمحا  نب  ةزمح  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ربق  مق ، رد  - 21 دیسر . لتق 

زا هک  یناسک  مالـسلامهیلع و  ناماما  باحـصا  زا  یهورگ  مق ، رد  - 22 دراد . رارق  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  یلع  ماما  نب  رهاب  هللادـبع  نب 
رد هدوب و  راوگرزب  قثوم و  هک  یمق  يرعشا  دعس  نب  هللادبع  نب  مدآ  نب  ایرکز  هلمج  زا  دناهدش . نفد  دناهدرکیم  تیاور  ناراوگرزب  نآ 
وا دراد ، رارق  یمق  يرعشا  دعس  نب  هللادبع  نب  سیردا  نب  ایرکز  ربق  مق ، رد  - 23 تسا . هتشاد  ياههجو  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تمدخ 
وا رب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هدرکیم و  تیاور  مالـسلامهیلع ) اضر  ماما  مظاک و  ماـما  قداـص ، ماـما   ) اـضر نسحلاوبا و  هللادـبع و  زا 
مق ریبکلاناخیـش  رد  شربق  و  دراد ، رارق  يرعـشا  دعـس  نب  هللادـبع  نب  مدآ  نب  قاحـسا  نب  مدآ  ربـق  مق ، رد  - 24 تسا .. هداتـسرف  تمحر 
ربق مق ، رد  - 26 تسا . هدوب  هقث  ثیدح  رد  هک  تسا  یمق  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  ربق  مق ، رد  - 25 تسا . هدوب  دامتعا  دروم  دشابیم و 

دامتعا و دروم  هیقف و  نانآ و  مامت  رب  مدقم  مق و  ناگرزب  زا  دوخ  نامز  رد  هک  تسا  یمق  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نسحلاوبا 
رارق يرعشا  سوحا  کلام  نب  دعس  نب  هللادبع  نب  قاحـسا  نب  دمحا  ربق  مق ، رد  - 27 تسا . هتشذگرد  يرجه  لاس 329  هب  هدوب و  قوثو 

( مالـسلاهیلع اـضر  ترـضح   ) نسحلاوبا و  مالـسلاهیلع ) یقت  دـمحم  ماـما   ) مود رفعجوبا  زا  دوب و  داـمتعا  دروم  مق و  ناـگرزب  زا  وا  دراد ؛
، مق رد  - 28 هحفص 196 ] . ] تسا هدید  ار  نامزلابحاص  وا  دوب . مالـسلاهیلع  يداه  ترـضح  صاخ  باحـصا  زا  تسا و  هدرکیم  تیاور 
رد - 29 دوب . هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  ردـپ  وا  یمق و  هللادـبع  نب  دعـس  نارای  نیرتهب  زا  هک  تسا  عقاو  هیولوق  نب  دـمحم  ربق 

: دـیوگ هصالخلا  رد  یلح  يهمالع  تسا . هدرک  دای  وا  زا  خـیراوتلابختنم  رد  یناسارخ  مشاه  خیـش  هک  دراد  رارق  بیبش  نب  نایر  ربق  مق ،
دوب و مق  نکاس  نایر  : » دیوگ ص 323  ج 1 ، ةاورلاعماج ، رد  یلیبدرا  دـمحم  خیـش  و  تسا ». قثوم  هدوب و  مصتعم  ییاد  بیبش  نب  نایر  »

ینسح هللالضف  نیدلابطق  دیـس  مق  رد  - 30 درکیم ». تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  دوخ  وا  و  دـندرکیم ، تیاور  وا  زا  مق  مدرم 
یلیبدرا ار  لوق  نیا  تسا . هدوب  شیوخ  نامز  نایاوشیپ  داتـسا  دوخ و  راگزور  يهمالع  يو  هدش  نفد  اضرلاوبا  نیدلاءایـض  دیـس  يدنوار 

[ . 195 . ] تسا لصفم  شلاح  حرش  هدرک و  لقن  ص 9  ج 1 ، ةاورلاعماج ، رد 

مق یلع  دیس  هاش  هدازماما 

هراشا

اب هک  تسا ، هدش  عقاو  مق  ير  هزاورد  یجراخ  دیدج  يوک  هیلایهتنم  رهـش و  یلامـش  تهج  رد  یلع  دیـس  هدازهاش  مان  هب  فورعم  دبنگ 
یـشاک حول  رد  نأشلامیظع  هدازماما  نیا  يهمانبسن  هک  دنچ  ره  تشگ . دهاوخ  رادروخرب  يزاتمم  تیعقوم  زا  يدنبرمک  نابایخ  دادـتما 

بلاـطیبا نب  یلع  نینمؤـملاریما  نیقتملا  ماـما  نب  ساـبع  نب  رفعج  نـب  مـیهاربا  نـب  یلع  دیـسلا  تـسا : هدـش  رکذ  هنوـگ  نیدـب  شدـقرم 
مان هب  يدنزرف  ار  سابعلا  لضفلاوبا  الوا  اریز  تسا . هدیدرگ  طاقـسا  یطئاسو  همانبسن  نیا  زا  هک  درک  دـیابن  يدـیدرت  اما  مالـسلامهیلع ؛

شدنزرف قیرط  زا  اهنت  مه  هللادیبع  لسن  اثلاث  تسا ، هدوب  باقعا  ياراد  سابع  نب  هللادـیبع  اهنت  يو  نارـسپ  نیب  رد  ایناث  تسا ، هدوبن  رفعج 
نب هللادـیبع  نب  نسح  رفعجیبا  نب  میهاربا  نب  یلع  هحفـص 197 ] : ] تسا نینچ  راوگرزب  نآ  يهمانبسن  نیاربانب  تسا . هدنام  یقاب  نسح 

هدزون ياراد  وا  و  دـشابیم . فصتم  تلزنم  تمظع  ردـق و  تلالج  هب  هدوب و  مشاهینب  يایخـسا  زا  یلع  مالـسلاهیلع . ساـبعلا  لـضفلاوبا 
، تایرفعج باتک  دینارذگیم . تحایس  هب  ار  تاقوا  رثکا  دوب و  يوقتاب  عاجش و  لضاف و  يدیـس  هک  یلع  نب  هللادیبع  هلمج  زا  دوب ، رـسپ 

تروص ره  هب  تسا . هتـشذگرد  لاس 312  رد  تسا و  وا  فینـصت  تسا ، هعیـش  هقف  زا  یلماک  يهرود  نمـضتم  هدوب و  دلجم  دـنچ  رد  هک 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 453 

http://www.ghaemiyeh.com


هجوت دروم  مق  يهسدقم  عاقب  ریاس  زا  شیب  اهیلع -  هللا  مالـس  هموصعم  يهمطاف  ترـضح  يهناتـسآ  زا  سپ  یلع -  دیـس  هدازهاش  هاگراب 
هک ياهنوگ  هب  تسا . نادـنمدرد  هژیوب  تاجاح  بابرا  فاکتعا  عامتجا و  زکرم  یناگمه و  رازم  تاروذـن و  لـحم  هتـشاد و  رارق  یمومع 

نحـص و ناویا و  قاور و  هبق و  هعقب و  ياراد  یلع  دیـس  هاـش  رازم  دنـشابن . فـکتعم  اـجنآ  رد  رفن  دـنچ  اـت  کـی  هک  تسا  یناـمز  رتـمک 
هحفص 198] : ] میزادرپیم اهنآ  فیصوت  هب  الیذ  هک  دشابیم ، هفرغ  هرجح و  زا  یتاتویب  رابنابآ و 

هعقب

نیشنهاش راهچ  نآ  یلـصا  تاهج  رد  هک  تسا  رتم  عافترا 9  رتم و  يهناهد 6  هب  عالضألافلتخم  یعلـض  تشه  تروص  هب  لخاد  زا  هعقب 
هب کی  ره  هدوب و  بروم  لکـش  هب  نآ  یعرف  عالـضا  دوشیم و  هدوشگ  جراخ  هب  یبرد  کی  ره  زا  هک  دراد  رارق  رتم   2 يهناهد 50 /  هب 
نآ يالاب  تسا و  يدـیدجت  مافهزوریف  یتشخ  ياهیـشاک  هب  نیزم  رتم ،  1 عاـفترا 15 /  هب  روبزم  يهعقب  يهرازا  تسا . رتم   1 يهزادنا 6 / 
. تسا رادروخرب  یصاخ  تیناحور  زا  هک  تسا  يرنه  تانییزت  زا  یهت  گنرینامسآ  يراکدیفس  ياههلغب  ریسا و  زرج و  زا  رادج  مامت 

ناویا

شـشوپ يراکدیفـس و  رادـج  يراکیـشاک و  يهرازا  اـب  رتم  عاـفترا 7  ضرع 4 و  يهناـهد 5 ، هب  تسا  یناوـیا  هعقب ، یبوـنج  تـهج  رد 
ود ناویا  بناج  ود  رد  دشابیم . گنرتفه  شقنم و  یتشخ  ياهیشاک  ای  یقرعم و  يراکیشاک  ياهکچل  ههبج و  اهزرج و  يدنبیمسر و 

. تسا يراکیشاک  هب  نیزم  زین  اهنآ  ياهکچل  ههبج و  هک  دراد  دوجو  ابیز  ییاههفرغ  اهنآ  زارف  رب  و  هرجح ،

نحص

علـض هعقب ، تاـتویب  هینبا و  هک  دراد  رارق  يرجآ  يدـنبامن  رادـج  اـب  رتم  ردبرض 21  تعـسو 21  هب  عبرم  حورم و  ینحـص  ناویا ، يوـلج 
هدیدرگ بصن  ادیدج  هک  دراد  رارق  هدش  يراکتبنم  برد  جوز  کی  هدش ، دای  ناویا  ریز  هعقب ، لخدم  رد  تسا . هدناشوپ  ار  نآ  یلامش 

طخ هب  نآ  يور  هـک  دراد  دوـجو  يددـعتم  يدوـمع  یقفا و  ياـههبیتک  نآ  يهـگنل  ود  يور  ياـههکنت  رد و  رـس  بوچراـهچ و  يور  و 
نب دمحم  داتـسا  لمع  منم  رقفا  وت  مارکا  رد  رب  منم  رطـضم  يهدـنب  نآ  یلع ، ای  تسا : هدـش  تبنم  ریز  تایبا  تارابع و  هتـسجرب  قیلعتـسن 

هحفص 199]  ] ۀجحلايذ 1334 ق متشه  نسحلاوبا - 

هعقب لخدم 

دالوا دنکن  اوادم  یسک  یسک ، يدرد ز  یلع  دالوا  یلع و  زج  هب  هللااب  دنکن  يوأم  رشح  هب  نانج  غاب  رد  دنکن  یلوت  يور  یلع  هب  سک  ره 
نیا دـناهدش  ناشیرپ  قافآ  يهلمج  رد  مجنا  هام  و  باتفآ ، وچ  عومجم  دـناهدش  ناوادـع  غیت  لیتق  هک  ادرد  دـناهدش  نامیا  لـصا  هک  یلع 

یلع و شمان  ناکم  نیردـنا  دوب  نفد  هک  ياهدازهـش  تسا  ردـیح  دـنزرف  سدـق ز  هاـگراب  نیا  تسا  رـسمه  شرع  اـب  هک  تسیک  هاـگراب 
شربق ز رئاز  تشگ  هک  سک  ره  تسا  رـشحم  نوتاخ  همطاف  مشچ  ود  رون  يو  باب  میهاربا  تسوا  دـج  ساـبع  تسا  رثوک  یقاـس  يهداز 

مانمگ تسا  رواد  بوبحم  هک  لیلج ، دیس  نیا  لالجلايذ  دوبعم  ترضح  یلو  دشاب  تسا  ربمیپ  ياول  تحت  تشهب و  شیاج  قدص  يور 
هک نادـب  کشیب  یـضترم  لبـش  نیا  زا  تجاح  هکنآ  ره  دـهاوخ  تسا  ربکا  دـنوادخ  دزن  هب  تعفاش  وک  شنماد  هب  لـسوت  تسد  وت  نز 

نمحرلا هللا  مـسب  هحفـص 200 ]  ] تسا رونم  مئاد  هک  فیرـش  دـقرم  نیا  اـهدرد  ناـمرد  زکرم  تسافـشلاراد  تسا  رـسیم  يو  زا  شتجاـح 
دنزرف دمحم  لمع  مالـسلاهیلع . نینمؤملاریما  نب  سابع  نب  رفعج  نب  میهاربا  نب  یلع  دیـس  هدازهاش  لیلجلا  فیرـشلا  دقرملا  اذـه  میحرلا 

. يزایا یضترم  ملق  هب  هجحلايذ 1374  يهخروم 1  رفعج ،
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دقرم حیرض و 

زا ياهدرپ  رد  هدیدرگ و  يزاسهکنت  يدنبباق و  الاب  زا  نآ  بل  هک  زبس  گنر  هب  نیگنر  بوچ  زا  کبـشم  تسا  یحیرـض  هعقب  طسو  رد 
تهج جنپ  زا  نآ  يهندب  هک  رتم   1 ضرع 50 /  لوط 2 و  ، 1 عافترا 20 /  هب  تسا  يدقرم  نآ  نورد  تسا . هدش  هدـناشوپ  گنرزبس  ریرح 

ود طسو  رد  تسا  هیشاح  ياراد  بناج  راهچ  زا  دقرم  حطـس  دشابیم . هاشیلعحتف  رـصع  گنرتفه  شقنم  یتشخ  ياهیـشاک  هب  هتـسارآ 
هحفص 201]  ] ياهبیتک رس  يالاب  فرط  ياهتـشخ  يور  هک  گنر  تفه  شقنم  ردبرض 40  یشاک 20  ياهتشخ  زا  یلاود  اهیـشاک  فیدر 

رونملا دقرملا  اذه  ترابع : نیدب  تاطاقـسا ، نامه  اب  هدازماما  يهمانبسن  نمـضتم  يدروجال  يهنیمز  رد  ییالط  خسن  یثلث  طخ  هب  تسا 
یلع نیقتملا  ماما  نب  سابع  نب  رفعج  نب  میهاربا  نب  مالسلاهیلع  یلع  دیسلا  هدازماما  میرکتلا  میظعتلا و  بجاو  هدازماما  رهطملا  عجضملا  و 

. نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  بلاطیبا  نب  ردیح  نینمؤملاریما  و 

دبنگ

یقنع ياراد  رتم ، رطق 7  رتم و  عافترا 7  هب  ناولا  يزاسهرگ  ياهیشاک  هب  هتسارآ  اپارس  يدوخ  هباشم  یمجلـش  تسا  يدبنگ  هعقب ، زارف  رب 
شیپ هک  يرجآ  هنادند  دنبرمک  دـنچ  اب  یهرگ ) یـشاک  یکولک و  رجآ  زا   ) یقرعم يراکیـشاک  هب  نیزم  رتم   2 عافترا 40 /  هب  ياهناوتسا 
یشاک هچراپ  دنچ  سنرقم  يهچضوح  ره  لخاد  رد  دنراد و  یگدمآشیپ  زین  هک  رگیدکی  يور  رب  يرجآ  سنرقم  رد  تسا و  هدش  هداد 

طخ هب  یتشخ  ياهیشاک  زا  رتمیتناس  ضرع 45  هب  تسا  ياهبیتک  اهنآ  يالاب  تسا و  هدش  هدرب  راک  هب  یکـشم  ای  گنرهزوریف و  یکولک 
زیزعلا وه  و   » ات ةوکـشمک » هرون  لثم  ضرـألا  تاومـسلا و  رون  هللا   » رون يهکراـبم  يهیآ  نآ  يور  هک  يدروجـال  يهنیمز  رد  دیفـس  یثلث 

ياهیشاک هب  هتـسارآ  یمجلـش و  نآ  كرات  و  دوشیم . هدناوخ  وطـسرا  نیـسح  هررح  ۀنـس 1342  یف  میظعلا ، یلعلا  هللا  قدـص  میکحلا ،»
مان دنچ  اهنآ  تاذاحم  رد  نییاپ  رد  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مسا  دنچ  طسو  رد  هلالج و  مان  دنچ  الاب  رد  نآ  يور  هک  یهرگ 

تروص هب  یقرب  پمال  نآ  زارف  رب  هک  تسا  ياهلیم  دـبنگ  يالاب  تسا . هتفای  یلجت  ناولا  ياهیـشاک  زا  سکاـعتم  روط  هب  مالـسلاهیلع  یلع 
نامتخاس رد  هتبلا  دراد . دوجو  زاسون  يرابنابآ  نآ  نحـص  جراخ  رد  و  عسوم ، یقاور  هعقب ، یبرغ  بناـج  رد  زین  ددرگیم . نشور  هللا » »

هحفص 202] [ . ] 196 . ] تسا هدمآ  دوجو  هب  یتارییغت  هزات 

یلع دیس  هاش  تامارک 

دنتفرگ ار  هچب  يافش  دندرک و  هتوتیب  بش  کی 

لوا تاعاس  دـنریگب . ار  شیوخ  لاسدرخ  كدوک  يافـش  ات  دـندومن  تمیزع  مق  هب  ناهفـصا  زا  ياهداوناخ  یـسمش  هامدنفسا 1371  لوا 
کی هتسب ، لیخد  حیرض  هب  ار  ضیرم  يهچب  درک . هدایپ  مالسلاهیلع  یلع  دیس  هدازماما  نحص  لد  رد  ار  نانآ  هداوناخ  لماح  نیشام  بش ،

(: ناهفصا نکاس   ) تاداسلارخف هب  موسوم  شردام  نسح و  مان  هب  كدوک  ردپ  تاراهظا  قبط  دنتفرگ . ار  هچب  يافـش  و  هدرک ، هتوتیب  بش 
دیما عطق  اهنآ  يهمه  زا  ناکشزپ  هب  ررکم  تاعجارم  زا  سپ  شردام  ردپ و  دوب و  راچد  جلف  يرامیب  هب  دلوت  ودب  نامه  زا  روبزم  كدوک 

نآ زا  ار  شیوخ  دـنزرف  لـماک  يافـش  یهلا  يهوق  لوـح و  هب  دـنهدیم و  اـهنآ  هب  ار  یلع  دیـس  هاـش  هدازماـما  سردآ  هکنیا  اـت  دـندومن ،
71  / 12 كدوک 2 /  ردپ  طسوت  ربخ  خیرات  دنریگیم . راوگرزب 

دش هداد  نم  هب  یمناخ  يهلیسو  هب  یبآ 

نکاـس  ) ینیـسحاباب ونابرهـش  بناـج  نیا  دـیوگیم : تسا ، یلع  دیـس  هاـش  رهطم  دـقرم  ناگتفایافـش  زا  شرتـخد  هـک  ینیـسحاباب ، مناـخ 
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رد ررکم  ياهندشيرتسب  زا  سپ  دـش . ضرم  راچد  محر  ياههلول  نتـسب  زا  سپ  مرتخد  هک  یناسارخ  سدـقا  ضیرم  ردام  مق ) دابآتنج 
دوخ میدش . يو  هب  لسوتم  هدمآ و  یلع  دیـس  هدازماما  يهناتـسآ  هب  سپـس  میدش ، دـیماان  شجالع  زا  رگید ، ياهاج  مق و  ياهناتـسرامیب 

دـندروآ و فیرـشت  تشاد  يدـنلب  دـق  ساـبل و  هک  ییاـقآ  اـیؤر ، ملاـع  رد  لوا  بش  مدـید  دـیوگیم : یناـسارخ ، سدـقا  مناـخ  هضیرم ،
دـش و هداد  نم  هب  یمناخ  يهلیـسو  هب  یبآ  هاـگنآ  مدروخ . سپـس  مدرک و  عاـنتما  لوا  نم  روخب . ریگب و  ار  جـنرب  باقـشب  نیا  دـندومرف :

اقآ مدـید  باوخ  رد  هعمج ، بش  دـعب  زور  دـنچ  نک ! ربص  دـندومرف : مضیرم . مراتفرگ ، نم  مناـخ  متفگ : تسا ؟ هدـش  هچ  مزیزع  تفگ :
هدرک مرـسپ  هب  ور  دندمآ و  نوریب  دقرم  برد  زا  موس  راب  دندز و  رود  ربق  رود  هبترم  ود  دنلب . دق  زبس و  يهمامع  دیفـس و  سابل  اب  دندمآ 

، هک دیازفایم  ردام  هحفـص 203 ] ! ] دش بوخ  تردام  لزنم ، ورب  تردام  اب  وش ، دـنلب  يراد !؟ تسود  یلیخ  ار  تردام  مزیزع ، دـنتفگ : و 
نت و رد  دیفـس  سابل  يدیـس  ياقآ  مدید  مدز ، نیمز  هب  ار  وراج  هک  راب  نیلوا  منک ، وراج  ار  مرح  متـشادرب  ار  وراج  هبنـشجنپ  رهظزادـعب 
ملاس و ضیرم  دمحلا هللا  دنتسین . مدید  میوگب  يزیچ  متشگرب  نم  ات  دنداد و  نم  تسد  هب  یناموت  جنپ  کی  و  دنتشاد ، رـس  رب  زبس  راتـسد 

لضفلاوبا لزنم  مالسلاهیلع ، ربکایلع  دجسم  مود ، يرتمهد  یناقلاط ، كرهـش  رذآ ، نابایخ  مق ، دنتفر . لزنم  فرط  هب  مرح  زا  هتفرگ ، افش 
. رادهناخ لغش : لاس ،  28 ضیرم : نس  كالپ 18 ، یتارب ،

دیوگیم راهبون  دجسم  تعامج  ماما 

ارهز يهمطاف  ترضح  دلوت  بش  یناثلايدامج  بش 20  رد  مق ، میقم  ناتسناغفا ، لها  حلاص ، دیس  دنزرف  ینیسح ، رغصا  دیـس  بناج  نیا 
مق ناتسبرع  يهلحم  هب  هک  هار  رد  موش . فرشم  مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  هب  مهاوخیم  مدید  ، باوخ ملاع  رد  مالـسلااهیلع ،
هب مه  نم  دندرب . فیرـشت  یلع  دیـس  هاش  هدازماما  ترایز  هب  نآلا  نینمؤملاریما  نایقتم  يالوم  دومرف : نم  هب  دـمآ و  ولج  یمناخ  مدیـسر ،

یسمش  1368  / 10  / 30 مدش . رادیب  باوخ  زا  هک  دوب  اج  نیمه  متشگرب و  هدازماما  فرط 

میتسه امش  اب  ام  روخن  هصغ 

تعاس کی  ره  دیاب  هک  متفرگ  يزیمآنونج  ضرم  هدنب  دوب ، ناتسمز  لصف  مشابیم . نس  لاس  ياراد 70  ياهیکت ، دمحمیلع  بناج  نیا 
نم هب  متشاد ، ياهلاخرسپ  مدرک . هعجارم  ناتسرامیب  هب  ریزگان  درکیم . درد  مه  میاضعا  ریاس  مورب . ییوشتـسد  هب  هدروخ و  اذغ  راب  کی 

هدازماما هب  لسوتم  هدنب  فصولاعم  درادـن ! نامرد  وت  درد  یلو  منک ، جرخ  وت  يارب  مرـضاح  ناموت  رازه  دـص  ات  لایر  کی  زا  نم  تفگ :
هب زبس  لاش  هدیـشوپ و  دیفـس  سابل  ییاقآ  کی  مدید  باوخ  ملاع  رد  ماگنه ، بش  زور ، هس  تشذگ  زا  سپ  مدش . مالـسلاهیلع  یلع  دیس 

هحفص 204] . ] مدیدن درد  زا  يراثآ  رگید  نآ  زا  دعب  و  میتسه ! امش  اب  ام  روخن ، هصغ  تفگ : نم  هب  دمآ و  دوب  هتسب  رمک 

دش فرطرب  یتحاران 

: دسیونیم نینچ  ار  دوخ  نتفرگ  افش  حرش  تسا  هدش  طبض  یلع  دیـس  هاش  هدازماما  رتفد  رد  هک  یتشاددای  یط  ملعم ، لغـش : ءافیه ، مناخ 
مدید باوخ  رد  هک  دریگب ، ماجنا  یحارج  لمع  دوب  انب  دوشب . لمع  دیاب  تفگ : وا  مدرک و  هعجارم  رتکد  هب  دمآرد . ياهدغ  هدـنب  ياپ  رد 
الـصا مدید  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  هک  حبـص  مدرک . ترایز  ار  ترـضح  نآ  دـقرم  متفر و  مالـسلاهیلع  یلع  دیـس  هدازماما  رهطم  مرح  هب 
یتدم ياهدروآ . سناش  هدش و  ییادخ  لمع  تفگ : مدرک ، هعجارم  رتکد  هب  یتقو  تسا . هدـش  فرطرب  یتحاران  منکیمن و  درد  ساسحا 

نم هب  مدـید  باوخ  بش  مدـش . لسوتم  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  هب  اهنآ  عفر  يارب  هک  متـشاد  یجئاوح  نایرج ، نیا  عوقو  زا  دـعب 
نیا نونکامه  مالسلاهیلع و  یلع  دیس  هاش  هدازماما  رهطم  مرح  هب  دیربب  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مچرپ  دیاب  امش  دندومرف :

هحفص 205]  ] یلاخلخ ینابر  یلع  یسمش -   1368  / 9 هدازماما 9 /  رتفد  زا  تشاددای  خیرات  ماهدروآ . ار  مچرپ 
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رهق

دـالوا زا  رهق  هب  نیدراو  [ . 197 . ] دراد رارق  دـجن  زا  دـعب  فئاط  فرط  زا  هک  زاـجح  نییاـپ  رد  تسا  یلحم  رخآ ) ءار  لوا و  حـتف  هب   ) رهق
نب هللادبع  نب  رهاط  دنریز : حرـش  هب  مالـسلاهیلع ، سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نادنزرف  زا  یخرب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع 

یسابع لیقعوبا  يو  يهینک  فرشلانیز ، هللااب  دشرم  سانشبسن  دیس  يهتشون  هب  هک  مالـسلاهیلع ، سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع 
. تسا هدوب  يزار  يولع 

البرک

هراشا

نب نیـسح  هک  تسا  یلحم  دم  اب  البرک  نادـلبلامجعم ج 7 ص 229  رد  يومح  يهتفگ  هب  دوشیم . هتفگ  فیرـش  رئاح  فط و  البرک  هب 
نادیهش و رورس  هاگمارآ  - 1 زا : دنترابع  ناشیاههاگمارآ  البرک و  يادهش  دیسر . تداهـش  هب  هفوک  نابایب  تمـس  رد  مالـسلاامهیلع  یلع 

لاس نابعـش  موس  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دراد . رارق  البرک  رد  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  دوب . لاس  ترضح 57  نآ  رمع  دیسر . تداهش  هب  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  زور  رد  دش و  دلوتم  يرجه  مراهچ 

دش و هکم  دراو  هتشذگ  نابعش  هام  زا  زور  هس  دش و  نوریب  هکم  فرط  هب  هنیدم  زا  هدنام  لاس 60  بجر  هام  زا  بش  ود  هبنشکی  زور  رد 
هب البرک  رد  مرحم  مهد  رد  دمآ و  نوریب  هکم  زا  هیورتلا ) موی   ) هتشذگ هجحلايذ  هام  زا  زور  تشه  هبنشهس  زور  درک و  تماقا  اج  نآ  رد 
هب بقلم  یلع  نبا  ربکألا  سابعلا  لضفلاوبا  - 2 زا : دنترابع  هک  دندش  دیهش  شربارب  رد  ترضح  نآ  ناردارب  زا  رفن  شش  دیـسر . تداهش 

رمعوبا - 3 هحفص 206 ] . ] دیـسر تداهـش  هب  یگلاس  نس 34  رد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هتـشاد . يدـنواشیوخ  هفینحینب  اب  هک  اقس 
هب یگلاس  نس 25  رد  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  ربکألا  هللادبع  دـمحموبا  - 4 دش . دیهـش  یگلاس  نس 21  رد  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نامثع 

نینبلاما نت  راهچ  نیا  ردام  دـش . دیهـش  یگلاس  نس 19  هـب  یلع ، نـب  رفعج  - 5 تسا . هتـشاد  يدـنواشیوخ  مرادینب  اب  دیـسر و  تداهش 
نب ۀیواعم  نب  ۀعـصعص  نب  رماع  نب  ۀعیبر  نب  بالک  نب  رماع  نب  بعک  نب  دیحولا  نب  ۀعیبر  نب  دـلاخ  نب  مازح  رتخد  همطاف  مالـسلااهیلع 
یلع نـب  رغـصألا  هللادـبع  رکبوـبا  . 6 دــناوخیم ... هـیثرم  شدـالوا  رب  زور  ره  مالــسلااهیلع ) نـینبلاما   ) ناــشردام دوـب . نزاوـه  نـب  رکب 

هک تسا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  هللادیبع  يردام ) ردپ و   ) ینیوبا ردارب  وا  دوب . هیلـشهن  شردام  دیـسر و  تداهـش  هب  البرک  رد  مالـسلاامهیلع 
[ . 198 . ] تسا هرصب  فارطا  زا  راذم  رد  شربق 

البرک رد  یسوط  يهزمحنبا  هدازماما 

هللادیبع نب  نسحلا  نب  ةزمح  نب  دمحم  یناثلا  رفعجیبا  ای  دمحموبا و  نیدلادامع  مالسلاامهیلع : یلع  نب  سابع  دالوا  زا  البرک  هب  نیدراو 
ثیدح تاور  هیماما و  ياهقف  رباکا  هعیش و  ناگتسجرب  زا  یسوط ، يهزمحنبا  هب  روهشم  مالـسلامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابعلا  نب 
سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  يهناتـسآ  یقرـش  بونج  رد  هزورما  هک  دراد  رارق  ـالبرک  یمیدـق  ناتـسربق  رد  يو  يهناتـسآ  نفدـم و  تسا .

هب هناتسآ  لوا  ترامع  يانب  خیرات  تسا . هدش  عقاو  البرک  رهش  طسو  رد  جیریوط  باب  نابایخ  رب  ۀیقرشلا  ۀیسابعلا  يهلحم  رد  مالسلاهیلع ،
دناهدروآرب و وا  ربق  زارف  رب  يدبنگ  هتشگ و  انب  دیدجت  هیوفص  رصع  رد  هک  هدوب  فیرشرازم  رب  یترامع  ياراد  یلو  تسین  مولعم  حوضو 
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ترامع بیرخت  زا  سپ  يرئاح  یناغرب  حـلاصدمحم  ـالم  جاـح  دودـح 1243 ق  رد  [ . 199 . ] تسا هدوب  ـالبرک  ياـههاگترایز  زا  یکی 
رازم رب  دبنگ  قاور و  کی  مر و  لماش  هک  دومن  انب  ار  یسوط  هزمحنبا  يهناتسآ  مود  ترامع  دوب ، هتـشگ  هدوسرف  هک  لوا  هحفص 207 ] ]

يهناتـسآ تراـمع  رد  یتاریمعت  تشگ  فرـشم  ـالبرک  تراـیز  هب  راـجاق  هاـش  نیدلارـصان  هـک  لاـس 1287 ق  رد  سپـس  دـشابیم . يو 
ربق نآ  طسو  رد  هک  تسا  یمرح  ياراد  رـضاح  لاح  رد  یـسوط  يهزمحنبا  يهناتـسآ  داد . هعـسوت  ار  نآ  نحـص  داد و  ماـجنا  هزمحنبا 

. تسا دبنگ  زین  حیرـض  يالاب  هدومن و  هطاحا  ار  قودنـص  يرتمهس  حیرـض  کی  هک  دراد ، رارق  یقودنـص  ربق  يور  رب  هدـش و  عقاو  رهطم 
مامت نم  يارب  لگ  تسین  هزیکاپ  لگ  دـننام  رفن  کی  ماهدرک  مگ  یلگ  هنییآ  رد  نم  ماهدرک  مسبت  كرت  اهلاس  البرک  دابآ  دیهـش  [ . 200]

دای ار  لگ  درک و  دیاب  هیرگ  درک ؟ دایرف  ای  تخیر  دیاب  کشا  دندش  رپرپ  همه  میاهلگ  هتسد  دندش  رجنخ  اهدنخبل ، اهتسد ، تسا  یگدنز 
ياهلگ يوب  البرک  گنـشق  ياهلگهتـسد  اونین  رد  هتخیر  هخاشهخاش  دـش  کیدزن  يهنییآ  البرک  دـش  کیرات  بش ، کیراب  نم ، هار  درک 

مغ ینعی  اونین  تسا  شوخ  یناشیرپ  نیع  رد  هیرگ  تسا  شوخ  یناوخاونین »  » لگ کی  ياپ  هتخورفا  نوخ  هعیـش  هاـگن  رد  هتخوس  دوبک و 
ام می  راد » رجنخ و   » ناقشاع دوشیم  مرحم  کیکی  اههام  دوشیم  مک  اههام  زا  اهزور  تسه  هیرگ  هشیمه  ینعی  البرک  تسود  ناماد  و 

نوچ يدیهـش  کی  يرفولین  دـبنگ  ریز  تسین  البرک » ضرأ  لـک  موی ، لـک   » اونین رعـش  تساروشاـع  روش  اـم  میراد  لد  هب  اروشاـع  مخز 
نارادهلسلس میرثوک  ماکهنشت  ناشوپمخز ، میاهتشگرب  البرک  زا  زارفرس  میاهتـشگ  هتـشک  قشع  غیت  هب  ام  هحفص 208 ] ( ] یلع نب  نیسح  )

نم له  البرک ، رد  ـالبرک  نوچ  هدادرـس  اون  هدرپ  رد  هدرپ  تسـالبرک  ملاـع  قشع ، نونج  رد  تساونین  ياون  نوخ  يادـن  نیا  میربلد  يوم 
تـسا هتفخ  يدیهـش  اجنیا  مدق  ره  تسا  هتفگ  ین  اههلان ، ياون  اب  فرط  ره  هدیربرـس  ياههلال  فجن  ات  فط  زا  دـنکاخ  رب  شقن  نونج !؟

هحفص 209] [ . ] 201]

دز شین  دروآیمنرد  ار  ششفک  هک  ار  وا  ياپ  برقع  اقافتا 

يافوتم 24 هر )  ) يرئاح یترم  خیـش  جاح  ياقآ  هللاۀیآ  ترـضح  درذـگیم ، مرتحم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  هک  ار  یناتـساد  دـیوگ : هدـنراگن 
نیا فـلؤم  يارب  ق  لاس 1402 ه . مارحلامرحم  خیرات 22  رد  تسا . یـسمش  هامدنفسا 1364  اب 25  فداـصم  ق  یناثلايدامج 1406 ه .
ماما نادیهش ، رالاس  يرادازع  يهرابرد  ار  ناشیا  كرابم  رظن  هدیسر  هلمظعم  تمدخ  زور  کی  ریقح  هکنآ ، حیضوت  دناهدرک : لقن  باتک 

رد ریقح  طسوت  مایا  نامه  دنتشاد و  موقرم  دروم  نیا  رد  هک  ياهتـشون  رب  هوالع  ناشیا ، مدش . ایوج  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  میظع ،
دینک و تشاددای  ار  اهنآ  دندرک : هیـصوت  هدومرف و  مه  ار  يرگید  بلاطم  دش ، پاچ  هعیـش  تیعجرم  هاگدید  زا  يرادازع  فیرـش  باتک 

هللاۀیآ موحرم  مردپ ، هک : دندرک  لقن  روبزم  بلاطم  نمض  رد  تسا  دنمدوس  مالسلامهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  يارب  دیروایب ، باتک  رد 
يرادازع سلاـجم  تاـئیه و  هب  یبیجع  تدارا  مق ، يهیملع  يهزوح  سـسؤم  هر )  ) يدزی يرئاـح  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  ياـقآ  یمظعلا 

مایا رد  هشیمه  مردـپ  دـندومرف : زین  تشاد . مالـسلاهیلع  مولظم  ماما  نآ  گوس  رد  ینزهنیـس  تاجتـسد  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادـبعابا 
عقاو  ) هیوضر يهسردم  زا  اهزور  مق ، یبهذم  رهش  رد  مایا  نآ  دزیم . هنیس  زین  دوخ  تفرگیم و  رارق  نانزهنیـس  تئیه  شیپاشیپ  اروشاع ،
فرط زا  مه  ياهتـسد  داتفایم و  هار  مالـسلااهیلع  هموصعم  يهمطاف  ترـضح  رهطم  مرح  فرط  هب  يرادازع  يهتـسد  مق ) رذآ  ناـبایخ  رد 

درکیم تکرح  ياهتـسد  قداصالم  يهسردم  زا  زین  اهبـش  نیا ، رب  نوزفا  دومنیم  تکرح  رهطم  مرح  فرط  هب  هیـضیف  يهسردـم  زا  املع 
رد داتفایمن . رتولج  تاداس  زا  تکرح  لاح  رد  تقو  چـیه  انمـض  تشادیمرب و  ماگ  دزیم  هنیـس  هک  یلاح  رد  نانآ  شیپاشیپ  مردـپ  هک 

عـضو اب  رما  نیا  دـندرکیم و  تکرح  هنهرب  ياپ  اب  هشیمه  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  مولظم  ماما  نارادازع  يهتـسد  راـگزور  نآ 
فورعم و ارجام  نیا  هحفص 210 ] : ] دندوزفا سپـس  دوبن . يراوشد  یتخـس و  زا  یلاخ  دوبن  یتشادهب  هک  نامز  نآ  ياههچوک  اهنابایخ و 

فوخ اذل  دشیم و  هدید  يدایز  ياهبرقع  هار  ریسم  رد  اهبش  اهلاس  نآ  دننادیم : ار  نآ  دنکیم  اضتقا  ناشنس  هک  ییاهنآ  تسا و  روهـشم 
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هک مراد  ار  نآ  فوخ  هچ ، مروآیمنرد  ار  مشفک  نم  دیوگیم : نارادازع  زا  یکی  تهج ، نیا  يور  تفریم . هنهرباپ  دارفا  ندش  هدـیزگ 
لاس مرحم  هک  زین  رـضاح  لاح  رد  درم  نآ  و  دز ! شین  دروآیمنرد  ار  شـشفک  هک  ار  وا  ياـپ  برقع  اـقافتا  دـنزب . شین  ارم  ياـپ  برقع 

ار هعیش  ناگرزب  دیاب  مالسلامهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  يرآ ، دیسرپ . وا  دوخ  زا  ار  هیضق  ناوتیم  درادیم و  تایح  تسا  ق  1402 ه .
هب ملاع  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  دنـسیونب  باتک  دندش  دلب  یملع  حالطـصا  ات  ود  هک  نآ  درجم  هب  هکنیا  هن  دنهد ، رارق  وگلا  دوخ  يارب 

. دنـشابیم رود  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  بتکم  ریـس  طخ  زا  دـننادن ، ای  دـننادب  دارفا ، هنوگ  نیا  تسا ! هدوبن  هدـنیآ  تانایرج  ثداوح و 
[ . 202 . ] نیملاعلا بر  نیمآ  دنادرگ  ناشدوبان  وحم و  دنتسین  تیاده  لباق  رگا  دیامرفب و  تیاده  ار  ناهارمگ  هنوگ  نیا  هللاءاشنا  دنوادخ 

هفوک

درک و انب  ار  نآ  هیسداق  گنج  زا  سپ  صاقویبا  نب  دعـس  تسا . تارف  یبرغ  علـض  يالاب  شخب  رد  یمالـسا  روهـشم  ياهرهـش  زا  هفوک 
زکرم ار  هفوک  تدـم  مامت  رد  دـش و  اجنآ  دراو  لـمج  گـنج  زا  سپ  ق  لاس 36 ه . رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماـما 
هدوب یمالـسا  ندـمت  زکرم  اهلاس  هفوک  دـنداد . رارق  دوخ  تختیاپ  ار  اجنآ  یتدـم  زین  سابعینب  هک  روط  ناـمه  دراد . رارق  دوخ  تفـالخ 

هدیدرگ مالسا  ناهج  يرکف  ینید و  راونا  رشن  زکرم  فرشا  فجن  سدقم  رهـش  هزورما  رهـش ، نآ  یملع  خیرات  يهمادا  رد  هکنانچ  تسا ،
ساـبع نب  هللادـیبع  نب  نسح  نادـنزرف  زا  یخرب  مالـسلامهیلع ، یلع  نب  ساـبع  دـالوا  زا  هفوـک  هب  نیدراو  هحفـص 211 ] [ . ] 203 . ] تسا

نب نسح  نب  هللادیبع  نب  هللادبع  نب  لیعامـسا  رـسپ  ربکا  دـمحم  نادـنزرف  تسا : نینچ  نانآ  رتلماک  تاصخـشم  هک  دنـشابیم  مالـسلاهیلع 
[ . 204 . ] مالسلاهیلع سابع  نب  هللادیبع 

سونیک

اب دنشابیم ، مالـسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  دالوا  زا  یخرب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  دالوا  زا  سونیک  هب  نیدراو 
هللادبعوبا زا : دنترابع  يو  ناگدنامزاب  هللادیبع . رـسپ  ریما  نسح  دـنزرف  ریما  هللادـیبع  نب  هللادـبع  نب  لیعامـسا  نب  نسح  لیذ : تاصخـشم 

[ . 205 . ] تسا هدوب  برع  اهنیا  يهمه  ردام  دناهدوب و  دنزرف  نودب  ود  نیا  هک  میرم  هجیدخ و  تسا ، هتشاد  ینادنزرف  دوخ  هک  دمحم 

ناگرگ

یضعب . 2 مالسلاهیلع . سابع  نب  هللادیبع  نادنزرف  زا  یخرب  . 1 تسا : نینچ  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  دالوا  زا  ناگرگ  هب  نیدراو  یماسا 
[ . 206 . ] مالسلاهیلع سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب  هللادبع  نب  لیعامسا  نب  نسح  دالوا  زا 

ورم

ورم تسا . روهشم  گرزب  ورم  هب  دوشن ، هابتشا  دمآ -  دهاوخ  ادعب  نآ  رکذ  هک  دورورم -  اب  هکنآ  يارب  هک  تسا ، ناجهاش  ورم ، رهش  مان 
هب دناهتفگ ، نآ  فیـصوت  فیرعت و  رد  يدایز  نانخـس  نانادیفارغج  تسا و  هدوب  میدق  هحفص 212 ]  ] ناسارخ ياهرهش  نیرتروهـشم  زا 
ورم اریز  تسا . هدرکیم  يروآعمج  ار  نادـلبلامجعم  دوخ  باتک  بلاطم  هتـشاد و  تماقا  لاس  هس  اجنآ  رد  هک  يومح  توقاـی  صوصخ 

، هتـشاد باـتک  رازه  هدزاود  دودـح  هک  هیزیزع  يهناـخباتک  نوـچمه  تـسا ، هدوـب  روهـشم  شباـتک  ياـههنیجنگ  تـلع  هـب  ناـمز  نآ  رد 
رارق کلملاماظن  يهسردم  رد  هک  کلملاماظن  يهناخباتک  تسا ،) هدوب  رهش  عماج  دجسم  رد  هدش  دای  يهناخباتک  ود   ) هیلامک يهناخباتک 

، هیدـهع يهسردـم  رد  ياهناـخباتک  اهیناعمــس ، زا  هناـخباتک  ود  دوـب ، يو  يهسردـم  رد  زین  نآ  هـک  کلملافرــش  يهناـخباتک  تـشاد ،
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هقجالـس دنمتردق  هاشداپ  نیرخآ  رجنـس ، ناطلـس  هاگمارآ  هیریمـض . هرخألاب  و  کلملادجم ، يهناخباتک  هینوتاخ ، يهسردـم  يهناخباتک 
نالوغم هک  ییاهرهـش  يهمه  لثم  اهدعب  تفر و  تراغ  هب  تشاد  هچ  ره  دش و  ناریو  راتات  گنج  رد  ورم  دراد . رارق  ورم  رد  یفوتم 552 

[ . 207 . ] داتفا قنور  زا  دندوشگیم ،

دورورم

باغرم دور  ات  لـیم  دودـح 160  هتـشاد و  رارق  ناجهاش  ورم  زا  رتالاب  هار  زور  جـنپ  يهلـصاف  اب  هک  تسا ، ناسارخ  ياهرهـش  زا  دورورم ،
[ . 208 . ] دنیوگیم زین  کچوک  ورم  ای  الاب  ورم  نآ  هب  دراد و  هلصاف 

ورم

هک دنـشابیم  مالـسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نادنزرف  زا  یخرب  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  سابع  دالوا  زا  ورم  هب  نیدراو 
نب نسح  نب  ةزمح  نب  مساق  نب  رفعج  . 2 هللادیبع . نب  نسح  نب  ةزمح  نب  مساق  نب  سابع  نب  هللادبع  . 1 تسا : تروص  نیدب  نانآ  یماسا 
خیش تسا : نینچ  زین  هحفـص 213 ]  ] مالـسلاهیلع سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  میهاربا  دالوا  زا  ورم  نب  نیدراو  یماسا  [ . 209 . ] هللادیبع

كدنا اهنآ  باقعا  دادعت  هک  نیـسح  یلع و  دمحم ، زا : دنترابع  شناگدنامزاب  هللادـیبع . نب  نسح  نب  میهاربا  نب  یلع  نب  دـمحا  بیطوبا 
[ . 210 . ] تسا

بیسم

هراشا

ربق هک  تسا  يدابآ  هاگمارآ  نآ  کیدزن  رد  دراد ، هلـصاف  ـالبرک  زا  گنـسرف  راـهچ  دودـح  تارف و  راـنک  رد  عقاو  تسا  يرهـش  بیـسم 
لامآلایهتنم رد  یمق  سابع  خیش  جاح  ار  بلطم  نیا  تسا . نآ  لخاد  مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  لیقع  نب  ملسم  نارـسپ  میهاربا  دمحم و 

[ . 211 . ] دندیسر تداهش  هب  بیسم  کیدزن  تارف  رانک  ود  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  یسلجم  راحب  زا  ج 1 

ملسم نالفط  يهناتسآ 

موـصعم لـفط  ود  نیا  مینکیم ، بـلج  نـیعمجا  مـهیلع  هللا  ۀـنعل  هـیماینب  تاـیانج  زا  رگید  یکی  هـب  ار  امـش  هجوـت  مرتـحم  ناگدـنناوخ 
يدای هدیدرجز  هدیـشکمتس و  نازیزع  نیا  زا  میتساوخ  اذـل  دـندوب ، مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ناگدازرهاوخ 

دایزنبا لدگنـس  لامع  زا  یکی  تسد  هب  هک  دنتـسه  مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  لیقع  نب  ملـسم  نادنزرف  دـمحم ، میهاربا و  دـشاب . هدـش 
رانک رد  بیسم  رهش  برغ  رد  نینزان ، كدوک  ود  نیا  يهکرابم  يهناتسآ  نفدم و  دندیسر  تداهش  هب  يهنس 61 ق  رد  ثراح  هب  موسوم 

: لوا ترامع  ددنویپیم . دادـغب  البرک -  یلـصا  يهداج  هب  یعرف  هار  کی  طسوت  تسا و  هدـش  عقاو  البرک  یخـسرف  راهچ  رد  تارف ، طش 
دصق هک  ینیرئاز  تشگ و  انب  یملید  هلودلادضع  طسوت  هک  ددرگیمزاب  يرجه  مراهچ  نرق  هب  هکرابم  يهناتـسآ  نیا  لوا  ترامع  خیرات 

فرشم هناتسآ  نیا  ترایز  هب  دوخ  هار  رـس  رد  هتـشاد  ار  البرک  رد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هحفص 214 ]  ] يهناتسآ هب  فرـشت 
حلاصدمحم الم  جاح  طسوت  موس : ترامع  تشگ . انب  دیدجت  يوفص ، لیعامسا  هاش  طسوت  دادغب  حتف  زا  سپ  مود : ترامع  دنتـشگیم .
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گرزب و نحص  تفرگ و  ماجنا  ياهلاس 1243 و 1246 ق  نیب  ینیوزق  ناخنیسح  ناخنسح و  رادرس  تسد  هب  يرئاح و  ینیوزق  یناغرب 
ود ياراد  هک  تسا  هدش  عقاو  هناتـسآ  مامح  فیرـش ، نحـص  طسو  رد  دـش . ثادـحا  نیرئاز  تنوکـس  تهج  ییاههرجح  نآ  فارطا  رد 

لکـشلیطتسم ناویا  نحـص ، يدورو  برد  لباقم  رد  دوشیم و  زاب  گرزب  نحـص  هب  هناتـسآ  یلـصا  برد  دشابیم . يراکیـشاک  دـبنگ 
لیطتسم لکش  هب  هک  رهطم  مرح  لخاد  هب  يدورو  برد  ود  ناویا  زا  دراد . رارق  نکشفک  روکذم  ناویا  نیفرط  رد  تسا و  ياهدیـشوپرس 
هوکـشاب يراکیـشاک  دبنگ  کی  ربق ، ره  يور  رب  هدش و  بصن  ربق  يور  رب  قودنـص  سدقم و  حیرـض  مرح  طسو  رد  دوشیم و  زاب  تسا 

ملسم ترضح  نالفط  ود  رهطم  رکیپ  لحم ، نیا  ایآ  هک : هتـشاد  دوجو  ثحب  نیا  هاگ  نیخروم  نیققحم و  ملع و  لها  نیب  تسا . هدش  اپرب 
نیا رب  تلالد  دوجوم  كرادـم  دـهاوش و  تسا ؟ هتخیر  نیمز  رب  نانآ  كاپ  نوخ  هک  تسا  یلحم  هکنیا  ای  و  دراد ؟ ربرد  ار  مالـسلامهیلع 

دنزرف مالسلاهیلع ، ملـسم  نب  میهاربا  [ . 212 . ] دشابیم مالـسلاهیلع  لیقع  نب  ملـسم  لفط  ود  نفد  لحم  هکرابم  يهناتـسآ  نیا  هک  دـنراد 
يو ردارب  میهاربا و  ندمآ  يهوحن  رد  نیخروم  نیب  دشابیم . البرک  يهعقاو  زا  دعب  يادهش  زا  مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  لیقع  نب  ملـسم 
نب ملسم  ترـضح  هک  دننآرب  نیخروم  زا  يدودعم  دراد . دوجو  فالتخا  دایز  نب  هللادیبع  نادنز  هب  اهنآ  نداتفا  تیفیک  هفوک و  هب  دمحم 

ترایز هب  هتـشاد و  رظن  قافتا  نانآ  دوجو  رد  هعیـش  گرزب  ياملع  اما  تسا . هتـشادن  میهاربا  دـمحم و  مان  هب  يدالوا  مالـسلامهیلع  لیقع 
هناتسآ نآ  ترایز  هب  ناهج  نایعیش  یمالسا ، کلامم  ریاس  ناریا و  زا  مایالامیدق  زا  دنباتشیم . مالسلامهیلع  ملـسم  دالوا  رهطم  يهناتـسآ 

ار توبن  نادناخ  يارسا  هک  ینامز  البرک و  يهعقاو  زا  سپ  هک  هدومن  هراشا  يربط  هحفص 215 ] . ] دنرادیم میدقت  ار  دوخ  تاروذن  هتفر ،
يایوج وا  دندرب . هانپ  يدرم  يهناخ  هب  دندرک و  رارف  سرت  زا  مالسلامهیلع ، لیقع  نب  ملـسم  نادنزرف  دمحم ، میهاربا و  دندروآ ، هفوک  هب 

دایز نب  هللادـیبع  دزن  هزیاج ، تفایرد  لاـیخ  هب  ار  ناشرـس  تشک و  ار  ناـنآ  تشگ  زرحم  وا  يارب  ناـنآ  تیوه  نوچ  دـش و  ناـنآ  لاوحا 
يهناخ دندیرب و  ار  روکذم  درم  رـس  هک  داد  روتـسد  و  يدروآ ! ياج  هب  یتشز  لمع  رایـسب  تفگ : وا  خـساپ  رد  دایزنبا  یلو  درب ، نوعلم 

مالسلاامهیلع ملسم  نالفط  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  تداهش  زا  سپ  دیوگیم : یلاما  باتک  رد  قودص  خیش  دندرک . بارخ  ار  يو 
ترـضح نالفط  هک  دننآرب  لتاقم  بابرا  نیخروم و  زا  یعمج  درک . ینادـنز  ار  نانآ  وا  دنتـشگ و  دایز  نب  هللادـیبع  لیوحت  هدـش و  ریـسا 

يهناخ زا  مالسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  هکنآ  زا  سپ  دناهدمآ و  هفوک  هب  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  اب  دمحم ، میهاربا و  ملـسم ،
زا دعب  درپس و  یـضاق  حیرـش  هب  ار  شیوخ  نادنزرف  ملـسم  ترـضح  تشگ ، عقاو  راوگان  موش و  تاقافتا  نآ  دش و  جراخ  هورعنبا  یناه 

دوب هدومن  تکرح  هلفاق  نوچ  اما  دراد  لیسگ  هنیدم  هب  نیما  یصخش  طسوت  ار  اهنآ  تفرگ  میمـصت  یـضاق  حیرـش  ترـضح  نآ  تداهش 
تیب لها  نایعیـش  زا  دوخ  نابنادنز  نوچ  فصولاعم  دندنکفا  نادنز  هب  هدرک و  ییاسانـش  ار  اهنآ  دایزنبا  لامع  دندنامزاب و  هلفاق  زا  نانآ 

هب يهنس 61 ق  رد  نانآ  و  داد ، يرارف  ار  مالسلاهیلع  ملسم  ترـضح  نالفط  دمحم ، میهاربا و  تیوه  تخانـش  زا  سپ  دوب ، مالـسلامهیلع 
[ . 213 . ] تسا عقاو  تارف  طش  یکیدزن  رد  بیسم  رهش  برغ  یحاون  رد  ود  نآ  فیرش  ربق  دندیسر . تداهش  هب  ثراح  تسد 

رصم

هراشا

هتفرگ رارق  مه  هب  هیبش  تهج  ره  زا  و  هحفص 216 ]  ] دنلب نادنچ  هن  فلع  بآیب و  هوک  ود  نیب  اضرع  هک  تسا  روهشم  يرهش  مان  رصم ،
زا روبزم  هوک  ود  نیب  لین  دور  تسا . هدـش  عقاو  لین  یبرغ  لحاس  رد  يرگید  مطقم و  مان  هب  لین  یقرـش  لحاس  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا 

یبرع يهدـحتم  يروهمج  نآ  مان  هزورما  دـنتفگیم و  رـصم  ار  یحاون  نآ  مامت  یهاگ  دراد و  ناـیرج  طاطـسف  اـت  رخآ و  اـت  ناوسا  رهش 
مالسلاهیلع سابع  نب  هللادیبع  دالوا  زا  یخرب  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  نادنزرف  زا  رـصم  هب  نیدراو  [ . 214 . ] دشابیم رصم 
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. مالـسلاهیلع سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نسحم ، دالوا  . 1 تسا : ریز  رارق  زا  نانآ  تاصخشم  هک  دنتـسه 
رارق زا  هتشون ، ابطابط  نب  هللادبعوبا  هک  هنوگ  نآ  زین ، مالسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  سابع  دالوا  زا  رـصم  هب  نیدراو  [ . 215]

[ . 216  ] سابع نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  سابع  نب  هللادبع  دنزرف  ةزمح  نب  نیسح  نب  ةزمح  نادنزرف  زا  یخرب  تسا : ریز 

هللادیبع هدازماما 

دوخ رـصع  نادنمـشناد  املع و  زا  يو  مالـسلاامهیلع . نینمؤملاریما  نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  میهاربا  نب  یلع  نب  هللادـیبع  بانج 
رد تسا و  موسوم  هیرفعج  هب  هک  درک  فیلأت  مالسلامهیلع  تیبلا  لها  هقف  رد  یباتک  دومیپ . تسایس  ماگ  هب  ار  دالب  اهرهـش و  مامت  دوب و 

هحفص 217] [ . ] 217 . ] دومن تافو  رصم  رد  يرجه  يهنس 312 

برغم

( شکارم ریازجلا و  سنوت ، سلبارط ، برغ  دالب  رب  لمتـشم   ) ریغـص ياقیرفآ  ای  ربرب  دـالب  رب  میدـق  ناـنادیفارغج  هک  تسا  یماـن  برغم ،
لحاس هب  برغ  زا  ناـسملت ، هب  قرـش  زا  هک   ) رود برغم  هب  برغ  فرط  زا  دـندومنیم : ریز  طاـقن  هب  مسقنم  ار  نآ  و  دـندرکیم . قـالطا 
دودـح هب  قرـش  زا  نارهو ، هب  برغ  زا  هک   ) طـسوا برغم  و  تسا ) دودـحم  شکارم  هب  بوـنج  زا  و  ۀبـس ، هب  لامـش  زا  سلطا ، سوناـیقا 

رارق یعیـسو  يهقطنم  رد  تسا و  روهـشم  اقیرفآ  هب  هک  کیدزن ، برغم  و  تسا ) دودـحم  ون ، ریازج  رطق و  هب  فورعم  هیاجب ، ياهنیمزرس 
زا تسا و  طاـبر  نآ  تختیاـپ  هک  تسا  یمهم  تـلود  ماـن  زورما ، برغم  اـما  دریگیم . ربرد  زین  ار  سنوـت  ياهرهـش  زا  یکدـنا  هـک  دراد 

یلع نـب  ساــبع  دــالوا  زا  برغم  هـب  نــیدراو  [ . 218 . ] دــشابیم هریغ  ءاـضیبراد و  ساــنکم ، ساــف ، شکارم ، نآ ، گرزب  ياــهرهش 
.1 تسا : حرش  نیدب  نانآ  تاصخشم  هک  دنشابیم  مالـسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نادنزرف  زا  یخرب  مالـسلاامهیلع ،

دنزرف ینایحل  دمحم  نب  دمحا  نادنزرف  زا  یـضعب  . 2 مالـسلاهیلع . سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب  هللادـبع  نب  ییحی  نادـنزرف 
نیسح و یلع ، نسح ، ياهمان : هب  شناگدنامزاب  دنفورعم . يراشعلاینب  هب  هنیدم  برغم و  رد  هک  مالسلاهیلع ، سابع  نب  هللادیبع  نب  هللادبع 

هحفص [ . ] 219 . ] دندوجوم نمی  رد  ینایحل  دمحم  نب  دمحا  ناگدنامزاب  دیوگیم : هللااب  دشرم  سانـشبسن  دنمـشناد  و  دـناهدوب ، دـمحم 
[218

همظعم يهکم 

هراشا

رارق اجنآ  رد  ار  هبعک )  ) ناملـسم نارازگزامن  يهلبق  هتـشاد و  یمارگ  گرزب و  مارحلاهللاتیب  يهلیـسو  هب  ار  همظعم  يهکم  لاعتم ، يادخ 
یـصوصخم ياـهیگژیو  زا  رهـش  نیا  دـنوریم و  هکم  هب  جـح  يهـضیرف  ماـجنا  يارب  هلاـس  ره  اـیند  ياـج  هـمه  زا  ناناملـسم  تـسا . هداد 

تایاکح رهـش  نیا  خـیرات  يهرابرد  نانادیفارغج  ناخروم و  تسا . اهیگژیو  نآ  رکذ  رادهدـهع  هقف  ثیدـح و  بتک  هک  تسا  رادروخرب 
مالـسلاامهیلع یلع  نب  ساـبع  دـالوا  زا  هکم  هب  نـیدراو  [ . 220 . ] تسین اهنآ  رکذ  شیاجنگ  رـصتخم  نیا  رد  هک  دـناهدرک  لـقن  يرایـسب 

نیسح نب  هللادبع  . 1 تسا : ریز  حرش  هب  نانآ  یماسا  هک  دنـشابیم  مالـسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نادنزرف  زا  یخرب 
نب هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  نسحم  نادنزرف  زا  یخرب  . 2 هللادیبع . نب  نسح  دنزرف  یناث ، هللادـیبع  نب  یلع  نب 
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هک نسح  زا : دـنترابع  شناگدـنامزاب  هللادـیبع . نب  نسح  رـسپ  یناـث  هللادـیبع  دـنزرف  یناـث  نـسح  نـب  ربکادـمحم  . 3 مالـسلاهیلع . سابع 
و تسا ، هتـشاد  یناگدنامزاب  هک  دمحا  سابعلاوبا  تسا ، هدوب  رمع  نب  ۀحلط  نب  زیزعلادـبع  رتخد  هجیدـخ  شردام  هتـشادن و  ياهدـنامزاب 

[ . 221 . ] اهنیا زج  و  دناهتشاد ، ینادنزرف  هک  سابع  و  یلع ، و  تسا ، هدوب  دلوما  نت  ود  نیا  ردام  هک  هسیفن 

جح لاعفا 

جنپ ياراد  هک  ار  لوا  لمع  تسا  لمع  ود  زا  بکرم  عتمت ) جـح   ) تسا و عتمت  جـح  نیملـسم  دالب  زا  يرایـسب  نایناریا و  اـم  بجاو  جـح 
. دوشیم هتفگ  عتمت  جـح  مه  لمع  ود  نیا  عومجم  هب  دـنیوگ و  عتمت  جـح  تسا  ءزج  هدزیـس  هک  ار  مود  لمع  عتمت و  يهرمع  تسا  ءزج 

هورم افص و  نیب  یعـس  فاوط 4 - ادخ 3 - يهناخ  فاوط  مارحا 2 - زا 1 - تسا  بکرم  تسا  جـح  لوا  تمـسق  هک  هرمع  هحفص 219 ] ]
دنهدیم و لیکـشت  ار  هرمع  لاعفا  دش  رکذ  هک  یبیترت  هب  ءزج  جـنپ  نیا  ندرک .) هاتوک  براش  هیحل و  يوم  ای  نخان  زا  یمک   ) ریـصقت - 5

يارب هک  ییاهزیچ  دوشیم و  جراخ  مارحا  زا  دوش  هدروآ  ياـج  هب  تسا  ریـصقت  هک  نآ  رخآ  ءزج  نوچ  دـنیوگ و  هرمع  ار  اـهنآ  عومجم 
اج نیا  رد  ریـصقت  يانعم  و  ینابرق . زا  دعب  دـیع  زور  ات  دوشیمن  لالح  هک  رـس ، ندیـشارت  رگم  دوشیم  لالح  دوب  مارح  لاح  هب  ات  مرحم 
هک تسا  عتمت  جح  مود  تمـسق  مود  تمـسق  دش . هراشا  هک  نانچ  دنک  هاتوک  ار  دوخ  نخان  ای  براش  هیحل و  يوم  زا  یمک  هک  تسا  نیا 

ندومن ینابرق  هبقع 5 - يهرمج  یمر  مارحلارعشم 4 - رد  فوقو  تافرع 3 - رد  فوقو  جح 2 - مارحا  - 1 دوشیم : لیکشت  ءزج  هدزیس  زا 
ءاسن فاوط  ماـن  هب  يرگید  فاوط  هورم 10 - افص و  نیب  یعـس  فاوط 9 - زاـمن  تعکر  ود  ادـخ 8 - يهناخ  فاوط  ندیشارت 7 - رس  - 6

ینم رد  بش  ود  ینعی   ) ینم رد  هتوتیب  - 13 مهدزاود . مهدزای و  زور  تارمج  یمر  ءاسن 12 - فاوط  زامن  تعکر  ود  - 11 هحفص 220 ] ]
دهاوخب هک  یـسک  سپ  دنمانیم . عتمت  جح  ار  نآ  هک  تسا  لمع  کی  اهنآ  عومجم  تسا و  جح  لاعفا  اهراک و  ءزج  هدزیـس  نیا  ندنام .)

. دروآ ياج  هب  دنیوگیم  جح  هک  ءزج  هدزیس  نیا  اب  دناهدیمان  هرمع  هک  ار  ءزج  جنپ  نآ  دیاب  دروآ  اج  هب  عتمت  جح 

تسا مارح  مارحا  لاح  رد  هک  ییاهراک 

نز و اب  یکیدزن  - 2 تسا . هرافک  بجوم  نآ  باکترا  نآ و  تشوگ  ندروخ  وهآ و  دننام  دشاب  یشحو  هک  ییارحـص  ناویح  راکـش  - 1
جاودزا دقع  يارب  ندش  دهاش  - 4 يرگید . يارب  ای  دوخ  يارب  نتـسب  دقع  - 3 دشاب . دوخ  لایع  اب  دنچ  ره  نتفرگ ، رگید  تذـل  هنوگ  ره 

رد غامد  هب  شوخ  يوب  ندیـسر  یلو  نارفعز  کشم و  دننام  شوخ  يوب  ندیئوب  - 6 دوش . جراخ  وا  زا  ینم  هک  دنک  يراک  ءانمتـسا ، - 5
تسین و عونمم  رمک  هب  نایمه  نتـسب  یلو  دـشاب  کـچوک  دـنچ  ره  هتخود  زیچ  ندیـشوپ  - 7 درادـن . یعنام  دـشابن  يرایتخا  هک  يدراوم 

هرافک دنفسوگ  کی  دنبقتف  نتـسب  رطاخ  يارب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنچ  ره  تسین  وا  يارب  یعنم  دنبقتف  نتـسب  رب  دشاب  راچان  هک  یـسک 
هنئیآ رد  ندرک  هاگن  - 9 دشاب . تنیز  بجوم  هک  يروط  هب  ندیـشک  همروس  - 8 درادن . لاکـشا  نز  يارب  هتخود  هک  دشاب  مولعم  دهدب و 

مه نآ  زا  دناشوپب  ار  اپ  يور  زا  یتمسق  هک  يزیچ  زا  دناهدومرف  باروج و  لثم  درم  يارب  دریگب  ار  اپ  يور  مامت  هک  يزیچ  ندیـشوپ  - 10
 - تسا قوسف  - 11 هحفص 221 ] . ] درادن لاکـشا  دناشوپیم  ار  اپ  يور  زا  یمک  رادقم  هک  نیلعن  دنب  یلو  دنیامن  يراددوخ  طایتحا  ربانب 
ای دـهد  تبـسن  يرگید  هب  دـیامن و  رود  دوـخ  زا  ار  یبـیع  مرحم  صخـش  هک  تسا  مارح  مه  تسا و  نداد  شحف  نـتفگ و  غورد  قوـسف 

يراددوخ اوراـن  لـمع  تشز و  نخـس  ره  زا  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  دـیامن و  بلـس  يرگید  زا  دـنک و  تاـبثا  دوخ  يارب  ار  یبوخ  تفص 
یبیسآ هنوگ  چیه  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب  اهنیا  دننام  هنک و  کک و  شپش و  نتشک  - 13 تسا . ندروخ  مسق  نآ  لادج و  - 12 دیامنب .

رد نز  يارب  روـیز  ندیـشوپ  - 15 درادـن . عناـم  بابحتـسا  دـصق  هب  یلو  تنیز  يارب  ندرک  تسد  رد  رتـشگنا  - 14 درواین . دراو  اـهنآ  هب 
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ندب زا  هچ  ندب  زا  وم  ندرک  رود  - 17 دشابن . شوخ  يوب  نآ  رد  دنچ  ره  ندب  هب  نغور  ندـیلام  - 16 دشاب . تنیز  دصق  هب  هک  یتروص 
ندیناشوپ - 18 درادن . لاکـشا  دشابن  دمع  يور  زا  هچنانچ  لسغ  وضو و  لاح  رد  وم  ندش  هدـنک  یلو  نارگید  ندـب  زا  هچ  دـشاب و  دوخ 

-19 درادن . لاکـشا  درم  يارب  تروص  ندیناشوپ  یلو  دشاب  دوخ  ياهتـسد  يهلیـسو  هب  دنچ  ره  مارحا  لاح  رد  ار  دوخ  شوگ  رـس و  درم 
لمح ار  يرگید  زیچ  ای  رداچ  زا  يرادقم  دناوتیم  مرحمان  زا  ظفح  يارب  یلب  دشاب  نآ  زا  یتمـسق  دنچ  ره  ار  دوخ  تروص  نز  ندناشوپ 

راک نیا  زا  ندومیپ  هار  لاح  رد  دیاب  هک  درم  يارب  رس  يالاب  نداد  رارق  هیاس  - 20 دوشن . باقن  لثم  هک  دشاب  يروط  دیاب  یلو  دنهد  رارق 
یلو دهدن  رارق  دوخ  رـس  رب  هیاس  ندومیپ  هار  لاح  رد  مه  بش  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هدایپ و  هچ  دـشاب و  هراوس  هچ  دـیامن  يراددوخ 

رد هار  نیب  رد  هک  یفقوت  تسا و  زیاج  دـننکیم  لزنم  هک  یتقو  رد  مه  اهدرم  يارب  و  درادـن . لاکـشا  لافطا  اهنز و  يارب  نداد  رارق  هیاس 
. دنورب فقـس  ریز  رد  رداچ و  رد  دـنناوتیم  دـنیامنیم  لزنم  هک  ییاهلحم  رد  نیاربانب  دوشیم  باسح  لزنم  دـتفایم  قافتا  اههناخهوهق 

دنچ ره  نتفرگ  نخاـن  - 22 هحفـص 222 ] . ] دـشاب ندرک  كاوسم  ای  ندـب  ندـناراخ  هب  دـنچ  ره  دوخ  ندـب  زا  نوخ  ندروآ  نوریب   - 21
هدیئور مرح  رد  هک  یهایگ  ای  تخرد  ندنک  - 24 دشاب . هتشادن  يزیرنوخ  دنچ  ره  نادند  ندنک  - 23 دشاب . نخان  کی  زا  یمک  رادقم 

يور زا  دـنادب و  ار  اهنآ  مکح  هک  یتروص  رد  ج : دراد ؟ هرافک  همه  اهنیا  ایآ  لاؤس : نتـسب . دوخ  رب  گـنج  تـالآ  هحلـسا و  - 25 دشاب .
نآ يارب  زا  ناگدنرپ و  راکـش  - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یتمـسق  هب  هنومن  باب  زا  هک  دراد  هراـفک  اـهنآ  زا  يرایـسب  دروآ  اـج  هب  دـمع 

-5 وا . زا  نـتفرگ  رگید  تذــل  هنوـگ  ره  نز و  اـب  یکیدزن  - 4 دیـص . تشوگ  ندروخ  - 3 یـشحو . تاناویح  نتـشک  - 2 تسا . یماـسقا 
-9 درم . يارب  ریس  لاح  رد  نداد  رارق  رـس  رب  هیاس  - 8 نخان . ندیچ  - 7 شوخ . يوب  مامشتسا  - 6 دوخ .) زا  ینم  ندروآ  نوریب   ) ءانمتـسا

هدرک شومارف  ای  دـشاب  مکح  هب  لهاج  هچنانچ  لاؤس : - 12 لغب . ریز  ياهوم  ندنک  - 11 مرح . تخرد  ندومن  عـطق  - 10 ندومن . لادج 
. دیص رگم  درادن  هرافک  یشومارف  لهج و  تروص  رد  ج : دراد ؟ تروص  هچ  دشاب 

هدرفم يهرمع  تابجاو 

هورم افص و  نیب  یعـس  مالـسلاهیلع 4 - میهاربا  ماـقم  تشپ  فاوط  زاـمن  تعکر  ود  رود 3 - تفه  هبعک  فاوـط  تاـقیم 2 - زا  مارحا  - 1
ءاسن فاوط  زامن  تعکر  رود  ءاسن 7 - فاوط  - 6 براش ) هیحل و  يوم  ای  نخان  ندرک  هاتوک   ) ریصقت  - 5 هحفص 223 ]  ] راب تفه 

مارح تابجاو 

-3 هعماج . ود  ندیـشوپ  تقو  جـح  ای  هرمع  تین  هتخود 2 - ياهـسابل  ندروآ  نوریب  زا  دعب  طیارـش ) اب   ) هتخودن يهماج  ود  ندیـشوپ  - 1
کل کیرـش  کلملا ال  کل و  ۀـمعنلا  دـمحلا و  نا  کیبل  کل  کیرـش  کیبل ال  کیبل  مهللا  کـیبل  تروص : نیا  هب  کـیبل ) رکذ   ) هیبلت

[ . 222 . ] کیبل

همرکم هکم  رد  دوعسلآ  تایانج 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دج  بلطملادبع  ياهربق  هکم  رد  هکنآ  زا  سپ  دندرک ، بارخ  ار  سابع  نب  هللادـبع  دـبنگ  فئاط  رد  تسخن 
یلص مرکا  لوسر  لوا  يهجوز   ) مالسلااهیلع نینمؤملاما  هجیدخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يومع  بلاطوبا  ملـس و  هلآ و 

ار مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  دلوت  لحم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  دلوت  لحم  يانب  نینچمه  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
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نایم زا  ار  هدـج  هکم و  فارطا  تارازم  مامت  یلک  روط  هب  و  ءاوح ) ترـضح  هب  بوسنم  اـی   ) ءاوح ترـضح  ربق  هدـج  رد  دـندومن . ناریو 
هک ار  دحا  يادهش  يهربقم  مالسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  هزمح  رازم  دجـسم و  دنتـشاد  هرـصاحم  رد  ار  رهـش  هک  یماگنه  هنیدم ، رد  دندرب .

ياهروشک رگید  ناریا و  رد  مالـسلامهیلع ، عیقب  يهمئا  روبق  صوصخب  رباقم  یناریو  ربخ  ساکعنا  نوچ  دندرک . بارخ  دوب ، رهـش  نوریب 
رگید طاـقن  ناریا و  قارع و  زا  ضارتعا  ياـهفارگلت  دندرمـش ، گرزب  يراـک  میظع و  ياهعقاو  ار  نآ  ناناملـسم  تفاـی ، راـشتنا  یمالـسا 

لیکشت هحفـص 224 ]  ] رما نیا  هب  ضارتعا  ناونع  هب  يرادازع  مسارم  دـیدرگ و  لیطعت  تعامج  ياـهزامن  سرد و  سلاـجم  دـش  هرباـخم 
ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رهطم  ربق  يور  دبنگ  هک  دوب  عوضوم  نیا  راشتنا  دـش ، ینارگن  دروم  رتشیب  هک  یبلاطم  تفای .

[ . 223 ... ] هتشادن تحص  ریخا  عوضوم  هک  دش  مولعم  ادعب  اما  دناهدرک ) بارخ  ار  سدقم  ربق  یتح  و   ) دناهتسب هلولگ  زین 

همرکم هکم  رد  هفیرش  تارازم 

روبق مالسلامهیلع و  فانمدبع  بلطملادبع و  ترضح  ربق  - 3 مالسلااهیلع ، هجیدخ  ترضح  ربق  - 2 مالسلاهیلع ، بلاطوبا  ترضح  ربق  - 1
رون راغ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تثعب  لحم  ارح  راغ  ندومن  ترایز  تسا  راوازس  نوجح و  ناتـسربق  رد  املع  زا  یعمج 
کی رد  خف  ءادهش  ترایز  سیبقوبا و  هوک  رد  رمقلاقش  لحم  ترایز  نیکرشم و  رش  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يافتخا  لحم 

هحفص 225] . ] لیللاقوس لحم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تدالو  لحم  هکم و  یخسرف 

مجهم

دشابیم و هار  زور  هس  دیبز  ات  نآ  يهلـصاف  هک  تسا ، نمی  دیبز  یحاون  زا  یتیالو  رهـش و  مان  مود ) نوکـس  موس و  لوا و  حتف  هب   ) مجهم
نب هللادـیبع  دالوا  زا  یخرب  مالـسلامهیلع ، یلع  نب  سابع  دالوا  زا  مجهم  هب  نیدراو  [ . 224 . ] دنـشابیم نالوخ  يهلیبق  زا  نآ  مدرم  رتشیب 
نب نسح  نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  نسحم  نب  لیعامـسا  ریز : تاصخـشم  اب  دنـشابیم ، مالـسلاهیلع  سابع  نب  هللادـیبع  نب  نسح 

[ . 225 . ] ییحی لضفلاوبا  نسحم و  بارتوبا ، زا : دنترابع  شناگدنامزاب  هللادیبع .

نیبیصن

یلع نـب  ساـبع  نـب  هللادـیبع  نـب  نـسح  نـب  هللادـبع  نادـنزرف  زا  یخرب  مالـسلامهیلع  یلع  نـب  ساـبع  نادـنزرف  زا  نیبیــصن  هـب  نـیدراو 
نب نسح  نب  هللادـیبع  نب  هللادـبع  دـنزرف  ینایحل  دـمحم  نب  هللادـیبع  یلعوبا  . 1 تسا : ریز  رارق  زا  اـهنآ  تاصخـشم  هدوـب و  مالـسلامهیلع 
نب هللادیبع  نب  هللادبع  دنزرف  ینایحل  نب  دـمحم  نب  ةزمح  . 2 ةزمح . یلعیوبا  يدهم و  هب  بقلم  دمحم  زا : دنترابع  شناگدنامزاب  هللادـیبع .

، دمحم هللادبعوبا  دننابـضغینب ، هب  فورعم  شدالوا  هک  نابـضغ  هب  بقلم  لضفلاوبا  سابع ، زا : دنترابع  شناگدنامزاب  هللادیبع . نب  نسح 
نادنزرف تسا : رارق  نیا  زا  مالسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  دالوا  زا  نیبیصن  هب  نیدراو  یماسا  نینچمه  مساقما . هماسا و 

هحفص 226] [ . ] 226 . ] هللادیبع نب  نسح  نب  ةزمح  نب  مساق  نب  دمحا 

روباشین

هب ار  ناسارخ  يهیحان  برع  نانادیفارغج  تسا  ناسارخ  ورملق  رد  یگرزب  رهـش  دـنیوگیم ، روباسین  برع ، مدرم  لوا ، حـتف  هب  روباـشین :
زا مادک  ره  فلتخم  ياههرود  رد  هک  دندناوخیم  گرزب  رهش  راهچ  زا  رهـش  کی  مان  هب  ار  یـشخب  ره  دندرکیم و  میـسقت  شخب  راهچ 
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راگزور رد  و  خـلب . تاره و  ورم ، روباشین  زا  دـنترابع  رهـش  راهچ  نآ  و  دـندوب . میلقا  کی  زکرم  یعمج  تروص  هب  اـی  ییاـهنت و  هب  اـهنآ 
نیرتگرزب هیحان  راهچ  مامت  رد  نآ  دـنداد و  رارق  میلقا  نآ  يهمه  زکرم  ار  اجنآ  دـندرک و  لقتنم  روباشین  هب  ار  تختیاـپ  ناـنآ  ناـیرهاط ،

دمحموبا نسحلا  دیـسلا  نآ . يهطوبرم  بتک  هب  دوش  هعجارم  دراد ، ياهدرتـسگ  [ 227  ] خـیرات روباشین  دوب . اجنآ  یبرغ  هیلااـهتنم  رد  رهش 
ۀئامثالث و نینامث و  عبرا و  ۀنس  ۀجحلايذ  یف  روباسینب  لتق  هناوید  ضعب  هیلع  أرق  یبنتملا و  يأر  دق  اثدحم و  ایولع  ناک  یـسرافلا  يولعلا 

نب یضاقلا  هللادیبع  نب  یلع  نب  نیسح  نب  دمحم  نب  نسح  نب  دمحم  نب  یلعنبا  ءیش . هنم  ریغتی  مل  غابلا و  ۀکسم  یف  نجسلا  نم  جرخأ 
[ . 228 . ] روباسینب لتق  سابعلا  نب  هللادیبع  نب  نسحلا 

نیمارو

هراشا

نب هللادبع  نب  یسوم  هدازماما  تسا ، ناهفصا  [ 229  ] هار نیب  ير  یحاون  زا  یکرهش  نون ، ای و  روسکم و  میم  واو و  حتف  هب  ير ، یحاون  زا 
ساـبع نب  ساـبعینب  ماـیا  هنیدـم  ریما  هللادـیبع  دـمحموبا  نب  رغـصألا  نسح  دـمحموبا  نبا  هنیدـم  هـکم و  ریما  نـیمرح و  یـضاق  هللادـیبع 

هحفص 227] . ] تسا هدش  نفد  کنهک  ياتسور  نیمارو  ياوشیپ  يرتمولیک  ود  رد  ارهاظ  هدوب و  [ 230  ] ير رد  مالسلاهیلع 

نیمارو رد  یسوم  هدازماما 

[ ، 232  ] هدوب ير  رد  مالسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  دمحموبا  نب  رغصألا  نسح  دمحموبا  نب  [ 231  ] هللادیبع نب  هللادبع  نب  یسوم  هدازماما 
. تسا هدش  نفد  کنهک  ياتسور  نیمارو  ياوشیپ  يرتمولیک  ود  ابیرقت  ياهیرق  رد  وا 

یسوم قاحسا و  هدازماما  زا  تمارک  دنچ 

مدیلام اهمخز  يور  رب  ار  اجنآ  حیرض  كاخ  زا  يرادقم 

هب انب  مدوب ، هدش  هلبآ ) عون  زا   ) یتسوپ يرامیب  راچد  لبق  یتدـم  هک  یقرط  مساقلاوبا  بناجنیا  تسا : هتـشاد  موقرم  یقرط  مساقلاوبا  ياقآ 
حیرض كاخ  زا  يرادقم  مدرک و  هعجارم  کنهک  ياتسور  رد  عقاو  مالسلاامهیلع  یسوم  قاحسا و  هدازماما  هب  ناتـسود  زا  یکی  داهنـشیپ 

هحفص 228] . ] متفرگ لماک  يافش  نآ ، زا  دعب  زور  فصن  تدم  رد  مدیلام و  اهمخز  يور  رب  ار  اجنآ 

سفن یگنت  ضرم  جالع 

، تسا هدید  اصخش  دوخ  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  ار  ریز  تمارک  هس  یلامج  نیسح  ياقآ  مالسلاامهیلع »  » یسوم قاحسا و  هدازهاش  ءافـشلاراد 
متفر رتکد  هچ  ره  مدوب  سفن  یگنت  ضرم  ياراد  يدایز  تدم  هک  یلامج ، نیسح  بناجنیا  دیناوخیم : الیذ  هک  دناهتشاد  لاسرا  ام  يارب 

يدایز هیرگ  متفر ، اجنآ  هب  موشب  مالـسلاامهیلع  یـسوم  قاحـسا و  هدازهاـش  ناـماد  هب  تسد  مورب و  هک  دـش  تارب  ملد  هب  دیـشخبن  يرثا 
هار هک  نم  هک  يدح  هب  دش ، بوخ  یلیخ  نم  لاح  هک  تسا  دهاش  ادخ  مدـش . راتـساوخ  ار  دوخ  درد  يافـش  راوگرزب  ود  نیا  زا  مدرک و 

. مدرکن یتحاران  ساسحا  چـیه  متفر و  هدایپ  تسا  هلـصاف  رتمولیک  کـی  هک  ار  اوشیپ  اـت  کـنهک  زا  زور  ناـمه  مورب ، متـسناوتیمن  داـیز 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 466 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 229] ]

کنهک هب  ایب  بش  ود  امش 

دوب و هدش  تیژننم  ضرم  راتفرگ  يو  دوب  يرتسب  نارهت  ياهناتـسرامیب  زا  یکی  رد  دـشابیم  دابآبیبح  نکاس  هک  يدیفـس  گنـس  ياقآ 
: دنیوگیم يو  هب  هک  دنیبیم  باوخ  ار  مالسلاامهیلع  یسوم  هدازهاش  قاحسا و  هدازهاش  ناتـسرامیب  رد  ناشیا  دادیم . شرازآ  ضرم  نیا 

هدازماما هب  تفرگ  افش   77  / 8 77 و 11 /   / 8 خیرات 10 /  رد  دوب  گرم  هب  فرـشم  هک  ناشیا  شاب  ام  شیپ  بش  ود  کنهک و  هب  ایب  امش 
. هللا دمحب  دیباوخ ، اجنآ  بش  ود  هتفر 

دنک وراج  ار  مرح  لخاد  لاس  کی 

مرح هب  ار  ضیرم  زین  ارجاـم  نیا  رد  درک  باوج  ار  يو  رتکد  هک  دـش  راـچد  یتخـس  يراـمیب  هب  لاس 76  یمارآ  یلعدـمحم  ياقآ  مناخ 
رذن يو  دش . بوخ  تفرگ و  افـش  مه  ناشیا  دندرک  يرتسب  اجنآ  رد  هتفه  کی  تدم  دندروآ  مالـسلاامهیلع  یـسوم  قاحـسا و  هدازهاش 

[ . 233 . ] دیوشب ار  ناشیاهشرف  دنک و  وراج  ار  راوگرزب  ود  مرح  لخاد  لاس  کی  هک  دوب  هدرک 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  لسن  زا  هوکتشپ  نایلاو  نادناخ  يهمانهرجش  ناگداز  یلاو 

یهتنم مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  هک  ناتـسزوخ  ناگدازیلاو  نادناخ  بسن  هرجـش  هوکتـشپ و  نایلاو  نادناخ  بسن  هرجش 
پاچ و نامزاس  یـسمش ، پاچ 1372   173 یناتـسیس ص 174 -  راشفا  جریا  فیلأت  نآ ،) يهنیرید  ندـمت  مالیا و   ) باـتک زا  دـنوشیم 

زارد ناـیلاس  هک  ناریا ، برغ  يهنیرید  مـهم و  ياهنادـناخ  زا  یکی  تـسا . هدـش  هـتفرگرب  یمالـسا  داـشرا  گـنهرف و  ترازو  تاراـشتنا 
مه رد  ار  اـهنآ  تیمکاـح  راـموط  ریاـشع ، رگید  نوچمه  يوـلهپ ، سوـحنم  میژر  راذـگناینب  دناهتـشاد و  هدـهع  رب  ار  هوکتـشپ  تموـکح 

نادناخ بسن  هرجش  دنتسه . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  البرک  رادملع  لسن  زا  هک  دنـشابیم  هوکتـشپ  نایلاو  نادناخ  تخیر ،
هحفص 230]  ] دیئامرفب هظحالم  دعب  يهحفص  رد  ار  هوکتشپ  نایلاو 

هوکتشپ نایلاو  نادناخ  بسن  هرجش 

روصنم تاعیلط -  قبیدلانسح -  ناجغدمحا -  نیسح -  یلع -  هللادیبع -  نیسح -  هزمح -  نیسح -  هللادیبع -  ع - )  ) سابعلا لضفلاوبا 
هحفص 231]  ] ریهز رهاط -  زواس -  دمحم -  عجرملا -  - 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  لسن  زا  ناتسزوخ  ناگداز  یلاو  نادناخ  يهمانهرجش 

سابعلا لضفلاوبا  دینکیم : هدهاشم  ریز  رد  زین  ار  نانآ  يهمانهرجش  هک  دنـشابیم  ناتـسزوخ  ناگدازیلاو  نادناخ ، نیا  زا  رگید  ياهبعش 
زواس دمحم -  عجرملا -  روصنم -  قبیدلانسح -  ناجغدمحا -  نیسح -  یلع -  هللادیبع -  نیسح -  هزمح -  نیـسح -  هللادیبع -  (ع - )

هحفص 232]  ] ریهز رهاط -  - 

نمی
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ایرد بونج ، ات  قرـشم  زا  ار  نآ  رود  ات  رود  تسا . هدوب  یتمظع  تکوش و  ياراد  هک  دنـشابیم  برع  یمیدق  ياهنیـشنتموکح  زا  نمی ،
هدـش و هدیـشک  نمی  يایرد  ات  دـنه  يایرد  زا  یطخ  هریزج ، يهیقب  نمی و  نیباـم  دـنزیم . رود  برغم  تمـس  هب  فرط  ود  زا  هتفرگارف و 

نادـنزرف زا  یخرب  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  ساـبع  دـالوا  زا  نمی  هب  نیدراو  [ . 234 . ] تسا هدرتسگ  قرش  تمـس  زا  یکـشخ  رد  شیانهپ 
. هللادیبع نب  نسح  نب  نسحم  دالوا  . 1 تسا : رارق  نیا  زا  نانآ  تاصخشم  هک  دنتسه  مالـسلاهیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نبا  هللادیبع 

اهنت هدوب و  سطفا  نسح  نب  نسح  رتخد  هدیبع  مان  هب  ینز  شردام  هک  نسح ، نب  هللادیبع  نب  هللادـبع  دـنزرف  ینایحل  دـمحم  نب  دـمحا  . 2
[ . 236 . ] دشابیم [ 235  ] نسح دمحموبا  مان  هب  يرسپ  شاهدنامزاب 

عبنی

هنیدـم زا  هک  یـسک  يارب  دراد ، رارق  يوضر  هوک  تسار  تمـس  هک  تسا  ییاتـسور  ژد و  مان  ءاب ) مض  نون و  نوکـس  ءاـی ، حـتف  هب   ) عبنی
یبرغ يهرانک  رد  يرهش  کچوک و  ردنب  هزورما  عبنی  دشابیم . هار  بش  کی  يوضر  ات  نآ  يهلـصاف  دورب . ایرد  تمـس  هب  دوش و  نوریب 

لـضفلاوبا دالوا  زا  عبنی  هب  نیدراو  هحفص 233 ] [ . ] 237 . ] تسا هنق  ریـصق و  سیوس ، هنیدم ، نیب  يراجت  طابترا  يهلیـسو  هدوب و  هریزج 
رکذ الیذ  نانآ  یماسا  هک  دنـشابیم  مالـسلاهیلع  سابع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  لضف  نادـنزرف  زا  یخرب  مالـسلامهیلع ، یلع  نب  سابعلا 

سابع نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  لضف  رـسپ  رغـصا  سابع  نب  هللادبع  . 2 هللادیبع . نب  نسح  نب  لضف  رـسپ  ربکا  سابع  نادـنزرف  . 1 دوشیم :
[ . 238 . ] مالسلاهیلع

ناگدازماما يهمانترایز 

دنوشیم و هدرک  ترایز  نآ  هب  هک  هدومن  لقن  ناگدازماما  يارب  زا  ترایز  ود  رئازلاحابـصم  رد  هنع  هللا  یـضر  سواط  نب  یلع  لجا  دـیس 
ای مالسلاهیلع  مظاک  ترـضح  دنزرف  مساق  لثم  ار  ناشیا  زا  یکی  ینک  ترایز  يدرک  دصق  نوچ  هک  هدومرف  تسا  بسانم  اجنیا  رد  شلقن 
رد دشاب  ناشیا  يراجم  يراج  هک  ره  تسا و  فط  هب  لوتقم  هک  ار  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ای  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دنزرف  سابع 

تقطن اقح و  تلق  کنا  دهشأ  یفحلا  یعادلا  یلولا و  رهاطلا  یکزلا  دیسلا  اهیأ  کیلع  مالـسلا  وگب : ناشربق و  رـس  رب  تسیاب  سپ  مکح ،
کنع فلتخملا  کبذـکم و  رـسخ  باخ و  کقدـصم و  یجن  کعبتم و  زاف  ارـس  ۀـینالع و  كالوم  يالوم و  یلا  توعد  اقدـص و  اقح و 

تنا يدیـس  نبا  يدیـس و  ای  کیلع  مالـسلا  کعابتا و  کقیدصت و  کتعاط و  کتفرعمب و  نیزئافلا  نم  نوکأل  ةداهـشلا  هذهب  یل  دهـشا 
یلما عماوج  یلمع و  میتاوخ  یتناما و  ینید و  کعدوتسا  اذانا  اه  اعدوتسم و  کل  یتاجاح  ارئاز و  کتیتا  هنع  ذوخأملا  یتؤملا و  هللا  باب 

هحفص 234] . ] هتاکرب هللا و  ۀمحر  کیلع و  مالسلا  یلجا و  یهتنم  یلا 

ناگدازماما يهمانترایز  يهمجرت 

نخـس وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ینابرهم ، هب  ادـخ  يوس  هب  هدـننکتوعد  قح و  تسود  رهوگكاپ ، تریـسهزیکاپ  ياقآ  يا  وت  رب  ام  مالس 
رهاظ و رد   ) ناهنپ راکـشآ و  رد  يدناوخ  دوخ  يالوم  نم و  يالوم  ادـخ  يوس  هب  ار  قلخ  یتسار و  قح و  هب  يدرک  نایب  قح و  هب  یتفگ 
هب هک  ره  دـش  راکنایز  مورحم و  دومن و  قیدـصت  ار  وت  هک  ره  تفای  تاـجن  درک و  يوریپ  ار  وت  هک  ره  يزوریف  تفاـی و  تداعـس  نطاـب )

قیدـصت و تتعاط و  تفرعم و  يهطـساو  هب  نم  ات  قح ) روضح   ) وت دزن  نم  تداهـش  نیا  هب  هد  یهاوگ  تساـخرب . تتفلاـخم  بیذـکت و 
دیاب تما  هاگرد  نآ  زا  هک  یئادخ  تمحر  هاگرد  وت  نم ، ياقآ  دنزرف  نم  ياقآ  يا  وت  رب  مالـس  و  مدرگ . تداعـس  زوف و  لها  زا  تیوریپ 

امش و دزن  ار  منید  کنیا  نم  مداهن و  هعیدو  تدزن  ار  میاهتجاح  مدمآ و  تترضح  ترایز  هب  نم  دنوش . ذوخأم  هاگرد  نآ  زا  دنیآرد و 
تمحر تیحت و  مالس و  دیراپسب .) نم  هب  گرم  تقو  هب  دینک و  يرادهاگن  هک   ) ملجا ندیسرارف  ماگنه  ات  مراپسیم  تعیدو  هب  ار  متناما 
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تمحر تیحت و  مالس و  دیراپسب .) نم  هب  گرم  تقو  هب  دینک و  يرادهاگن  هک   ) ملجا ندیسرارف  ماگنه  ات  مراپسیم  تعیدو  هب  ار  متناما 
. داب وت  رب  ادخ  تاکرب  و 

همئا دالوا  يارب  يرگید  ترایز 

ةدیس مأ  ۀجیدخ  یلع  مالسلا  نیسحلا  نسحلا و  نیدیسلا  یلع  مالسلا  اضرلا  یضترملا  کیبا  یلع  مالسلا  یفطـصملا  كدج  یلع  مالـسلا 
دنع یئایلوا  ةرخآلا و  یف  یئاعفش  ةرخازلا  ملعلا  روحب  ةرخافلا  سوفنلا  یلع  مالـسلا  نیرهاطلا  ۀمئألا  مأ  ۀمطاف  یلع  مالـسلا  نیملاعلا  ءاسن 

ادمحم نا  هللا و  هلا  نأ ال  دهشا  میرکلا  رهاطلا  فیرشلا  صخشلا  اهیا  یلع  مالـسلا  قحلا  ةالو  قلخلا و  ۀمئا  ةرخانلا  ماظعلا  یلا  حورلا  دوع 
یف نودـقتعم و  کلذـل  نحن  نیقیلا و  ملع  کلذ  ملعن  نیدـلا  موی  یلا  هدـلو  یف  ۀـمامالا  نا  هابتجم و  هیلو و  اـیلع  نأ  هافطـصم و  هدـبع و 

هحفص 235] . ] نودهتجم مهرصن 

مود ترایز  يهمجرت 

یضترم یلع  ترضح  تراوگرزب  ردپ  رب  مالس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  تراوگرزب  دج  رب  تیحت  مالس و 
رب مالـس  مالـسلاامهیلع ، نیـسح  نسح و  ترـضح  تشهب ) ناناوج   ) دیـس ود  رب  مالـس  تسا ، اضر  لـماک  ماـقم  بحاـص  هک  مالـسلاهیلع 

يهمئا راوگرزب  ردام  ارهز  يهمطاف  ترـضح  رب  مالـس  ملاع ، نانز  دیـس  ارهز  يهمطاف  ترـضح  یمارگ  ردام  يربک  يهجیدـخ  ترـضح 
ناتسود نارای و  دنترخآ و  ملاع  رد  نم  ناعیفش  دنایهلا و  مولع  جاوم  يایرد  هک  تفارش  رخف و  اب  سوفن  رب  مالس  مالـسلامهیلع ، نیرهاط 

صخش يا  وت  رب  مالس  قح ، بناج  زا  تفالخ  رما  بحاص  قلخ و  نایاوشیپ  ناگدرم و  يهدیـسوپ  ياهناوختـسا  رد  حور  تشگزاب  رد  نم 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  تسین و  اتکی  يادخ  زج  یئادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  میرک ، راوگرزب  رهوگكاپ  تفارـشاب 

تجح ادـخ و  یلو  یـضترم  یلع  هک  مهد  یهاوگ  ملاع و  مامت  زا  تسا  وا  يهدـیزگرب  قلخ و  يوس  هب  تسا  وا  لوسر  صاـخ و  يهدـنب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ربمغیپ  تما  رد   ) تماما ماقم  هک  مهد  یهاوگ  و  تسا ، ادخ  دزن  قلخ  زا  هدیزگرب  تسا و  قلخ  رب  قح 

دـهج و لامک  اهنآ  يرای  رد  متـسه و  تدـیقع  نیا  رب  تسا و  نم  ینیقی  ملع  نیا  تماـیق . زور  اـت  تسا  وا  نادـنزرف  رد  رـصحنم  ملـس ) و 
هحفص 240] [ . ] 239 . ] مراد ششوک 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مشاهینب  رمق  هب  طوبرم  یتامدخ  یبهذم و  تاسسؤم  هکربتم و  نکاما 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  مشاهینب  رمق  ياهسابعلاتیب 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  تورث 

لوا يهجرد  رد  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  ترـضح  ردق  هب  ایند  رد  سک  چیه  تیالو  توبن و  قیرط  ناربهر  يده و  يهمئا  نایم  رد 
ۀیحتلا و فالآ  هیلع   » اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  هک  تسا  فورعم  درادن . تورث  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نآ  زا  سپ  و 

ترضح دیاب  ناشیا ، راوگرزب  رادمچرپ  اروشاع و  تضهن  ربهر  هب  تبسن  یلو  تسا  تسرد  نخس  نیا  تسا . يرایسب  تورث  ياراد  ءانثلا »
يرادا لکـشتم و  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  يارب  هفوقوم  كـالما  لاوما و  اریز  تشاد ، بوسحم  موس  يهجرد  رد  ار  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 

اجنآ رد  يرشب  هدوب و  ینادابآ  نارمع و  اج  ره  نیمز  يهرک  مامت  رد  تسا . مدرم  دوخ  تسد  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نآ  زا  یلو  تسا 
سابعلا لضفلاوبا  ترضح  ای  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هب  نیمز  هعطق  کی  تسا  یناملـسم  ای  هعیـش  اهنآ  نایم  رد  و  دراد ، نکـسم 

مالـسلاهیلع سابع  ترـضح  رب  فقو  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  رب  فقو  مان  هب  ار  اهنآ  هدـش و  هداد  صاصتخا  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق 
دوشیمن و اصحا  هدـش  هتخاس  یمالـسا  ياهرهـش  رد  هک  ییاههینیـسح  تسا . جراخ  دادـعا  رامـش  زا  تافوقوم  نیا  باـسح  دـنناوخیم .
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دوشیمن و اصحا  هدـش  هتخاس  یمالـسا  ياهرهـش  رد  هک  ییاههینیـسح  تسا . جراخ  دادـعا  رامـش  زا  تافوقوم  نیا  باـسح  دـنناوخیم .
هریل نویلیم  هاجنپ  تسیود و  رب  غلاب  لاس  ره  رد  دیوگیم : هدرک  باسح  اپورا  نیقرشتسم  زا  یکی  درک . باسح  ناوتیمن  ار  نآ  تافوقوم 

اقیرفآ و يهرابرد  رتشیب  قرشتسم  نیا  عالطا  هزات  فاقوا ، دمآرد  زا  ریغ  دوشیم ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يرادازع  مسارم  جرخ  یسیلگنا 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هار  رد  تسا . هتفرگن  رظن  رد  ار  ایـسآ  کلامم  ریاس  قارع و  ناـغفا و  كرت و  ناریا و  ياـهروشک  هدوب و  دـنه 

تسین و اصحا  لباق  نآ  دادـعت  هک  تسا  هدـیدرگ  ترـضح  نآ  فقو  هدـش و  هتخاـس  يددـعتم  ياههناخاقـس  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق 
یسک ار  اهنآ  باسح  تسا و  هدش  هحفص 241 ]  ] مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رب  فقو  هک  ییاهلاچخی  تاونق و 

مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  رب  فقو  اههناخاقس  هعیـش ، نایم  رد  اصوصخم  ینابایخ  هچوک و  رذگ و  ره  رد  درادن 
[ . 240 . ] تسا

سابع ترضح  تکربرپ  مان 

يهزوح زا  نوگانوگ ، تافیلأت  بحاص  روهـشم و  يهدنـسیون  يدراهتـشا ، يدـمحم  دـمحم  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و 
لحم نیا  رد  مدوب . هتفر  جرک  كراصح  لحم  هب  مالـسا  غیلبت  يارب  ناضمر  كراـبم  هاـم  یـسمش ، لاس 1358  رد  دناهتـشون : مق  يهیملع 

يهماقا هب  نآ  رد  ناضمر  هام  کی  هدنب  دراد و  مان  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  دجـسم  اهنآ  زا  یکی  هک  هدش  انب  دجـسم  دنچ 
لـضفلاوبا ترـضح  كرابم  مان  هب  نیزم  نوچ  روبزم  دجـسم  متـشاد . لاغتـشا  ناناوج  يارب  هسلج  لیکـشت  ماکحا و  نایب  تعامج و  زامن 

: مدیـسرپ تسا .» اـفکدوخ  دجـسم  نیا  : » دـنتفگیم دجـسم  ياـنما  تئیه  دوب . رادروخرب  یـصوصخم  قنور  زا  دوـب ، مالـسلاهیلع  ساـبعلا 
تکربرپ ماـن  هب  اـعبط  دجـسم و  نیا  ماـن  هب  نوچ  هک  تسا  هدـش  بصن  راوـید  هب  دجـسم  نیا  برد  راـنک  رد  یقودنـص  دـنتفگ : روـطچ ؟

ای دـنربب ، ناتـسرامیب  هب  ار  يراـمیب  دـنهاوخیم  یتـقو  مدرم  دـشابیم . لوـپ  زا  رپ  هشیمه  تسا ، مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح 
هک یلاح  رد  روشرپ  تاساسحا  اـب  دـنزیریم و  نآ  رد  یلوپ  هدـمآ  قودنـص  نیا  غارـس  هب  تسخن  ددرگ ، اور  ناـشتجاح  اـی  ناـشترفاسم ،
راک نیا  زا  یناوارف  يهجیتن  نانآ  هک  تسا  ادیپ  دنوریم . سپـس  و  لضفلابا »! ای  : » دـنیوگیم راب  دـنچ  تسا  يراج  ناشناگدـید  زا  کشا 

ار دنمتجاح  مدرم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مان  يهبذاج  الوصا  دنراد و  هقالع  هجوت و  قودنـص  نیا  هب  ردق  نیا  هک  دناهدید 
مالـسلاهیلع یلع  نانمؤمریما  دیـشر  دـنزرف  كرابم  يهیاس  ریز  اـم  لاـح  ره  هب  دـناشکیم . اـجنیا  هب  رود -  ياـههار  زا  یتح  رـس -  وه  زا 

نیمأت هحفـص 242 ]  ] قودنـص نیمه  لوپ  زا  دجـسم  نوگاـنوگ  جراـخم  میتـسه و  اـفکدوخ » ، » مالـسلاهیلع ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح 
نیا سدـقم  ماـن  داـی و  دـنوادخ  يرآ ، دراد . دوجو  تشرد  ياهـسانکسا  قودنـص ، ياـهلوپ  ناـیم  رد  هک  هدـش  هدـید  رایـسب  و  دوـشیم ،
نیا وا ، ياهیدرمناوج  تماهـش و  راثیا ، ساپ  هب  اهنآ  هک  هداد ، رارق  مدرم  بلق  قامعا  رد  نانچنآ  ار  دیـشر  درمناوج  و  راکادـف ، درمگرزب 

هب دنیآیم و  دجسم  نیا  يوس  هب  سفن  بیط  اب  هناقشاع  هک  دناهدش  خیرات  ریذپانرارکت  نامرهق  نآ  يانعر  لامج  لامک و  يهتفیـش  هنوگ 
، وا كراـبم  ماـن  وترپ  رد  دجـسم  نیا  هک  تسا  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  زا  یقیمع  تمارک  نیا  و  دـنوشیم ، هدـنهانپ  نآ 

مان ریز  رد  ام  و  دراد ، رس  رب  ار  اونین  يرادمچرپ  البرک ، ییاقس  راختفارپ  جات  هک  ارچ  تسا ، دنلبرـس  زارفارـس و  فلتخم ، داعبا  رد  هراومه 
ات ینعی  ساـبع  ساـبع  ياـنعم  میاهتفاـی . تسد  یگرزب  تداعـس  نینچ  هب  هک  مینکیم  تاـهابم  راوگرزب ، تیـصخش  نیا  فـطل  يهیاـس  و 

ینعی سابع  يزاونکت  ناتـسین  کی  ینعی  سابع  يزاونمه  نادیهـش  اب  ینعی  ساـبع  يزاـبکاپ  ینعی  قشع  ینعی  ساـبع  يزاـتهکی  تداـهش 
دـص سابع  يانعم  ادـخ  ات  نتفر  هنـشت  بل  سابع  يانعم  افو  رحب  ندیـشوج  قشع  مخ  چـیپرپ و  زبس  ریـسم  ینعی  قشع  مچرپ  خرـس  گنر 

نامیا قشع و  هار  هب  رـسیب  نداد  تسد  نادیهـش  هاـش  اـب  تسدیب  ییانـشآ  قیرط  رد  نتـشگ  هراـپ  دـص  ییاـیربک  میرح  اـت  نتفر  كاـچ 
ندیـشون ماکیب  قشع  يهداب  ماج  هب  بل  نداهن  بلیب  رای  ییایرد  ندـید  رد  ندـش  يراج  رای  ییایور  يهرهچ  ندـید  مشچیب  نداهنرس 

زا هقراب  کی  توارط  ییایرد  درـس و  بآ  کشم  کی  سابع  مارآ  لحاسیب  لحاس  رد  سابع  مان  دنلب  موهفم  تسا  نیا  قشع  يهداب  مامت 
کی شون  يوزرآ  رد  تخیریم  کشا  ایرد  نامـشچ  همـشچ  زا  تخیریم  کـشم  رد  ار  سوناـیقا  هک  یتقو  ترارح  يدیـشروخ  قح و 
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طرف یتقو ز  درکیم  ریسفت  ار  قشع  خرـس  تایآ  درکیم  ریرقت  ار  سابع  یلع  نوخ  بت  زا  دوب  شتآ  هنـشت ، تارف  ناج  بل  نآ  زا  هعرج 
غاب فت  زا  شناج  تخوسیم  هراتـس  غاب  بش  لاـگنچ  رد  تخوسیم  تخوسیم  هلاـن  بیهل  زا  ارهز  ياـهلگ  تخوسیم  هلـالآ  یگنـشت 

رد دوب  ادخ  نوخ  يرای  دوب و  سابع  شوگ  رب  هقلح  ار  قح  نوخ  يادن  دـمآ  شود  رب  سونایقا  همیخ  يوس  هب  دـمآ  هحفص 243 ]  ] هراتس
دیشروخ شیپ  تماق  هک  یتقو  لد  رد  دیشروخ  رمجم  دوب و  سابع  لباقم  رد  بش  رکشل  دوب و  سابع  دوب . اپ  هب  رـشحم  وا  مشچ  غارچلچ 
تفریم تسم  رثوک  یقاـس  تولخ  اـت  تفریم  تسد  زا  قح  تسد  تسد  هک  یتـقو  درکیم  باریـس  ار  قـشع  نیزح  لـفط  درکیم  بآ 

دز رحـس  راسخر  گنر  بش  يهرهچ  رب  دز  رگد  یگنهآ  روش  ياهماگ  اب  دوب  یفطـصم  راک  زاغآ  وا  نایاپ  دوب  افو  سوماق  زاغآ  وا  ناـیاپ 
[ . 241  ] يزاونمه ار  قح  گنهآ  ود  داتفه و  يزاونکت  ناتسین  کی  ینعی  سابع 

ناراسچگ سابعلاتیب 

هراشا

صخألاب مالسا ، يادهش  يهبیط  حاورا  هب  نایاپیب  دورد  مالس و  اب  دناهتشاد : موقرم  یسمش  هامریت 1376  خیرات  رد  هدنزارب  يهزمح  جاح 
تئیه سسؤم  هک  ینادایهدنز  نآ  يارب  ترفغم  بلط  و  شیافواب ، رادملع  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  ءادهشلادیس  ترضح  نادیهـش  رالاس 
فلؤم يهتـساوخ  يارجا  زین  نید و  يادا  روظنم  هب  دـناهدیمرآ . كاخ  نماد  رد  نونکا  دـندوب و  ساـبعلاتیب )  ) هکربتم ياـنب  راذـگناینب  و 

يزادـناهار سیـسأت و  دروم  رد  راصتخا ، لامجا و  روط  هب  دـناهدومن  تمه  هناصلخم  باـتک  نیا  شراـگن  عبط و  نیودـت و  رد  هک  مرتحم 
تاحیـضوت سابعلاتیب  مان  هب  یبهذم  تاسلج  ماجنا  يارب  یلحم  ییاپرب  و  مالـسلاهیلع ) مشاهینب  رمق  هب  نیلـسوتم  تئیه   ) مان هب  یعمجت 

تاسلج ییاپرب  موسر و  بادآ و  هب  هک  ناراسچگ ، میقم  یناهفصا  ناردارب  زا  رفن  یسمش 14   1351  / 3 زور 14 /  منکیم : میدقت  ار  ریز 
فعـض یمالـسا و  گنهرف  دوبمک  زا  و  دندرکیم ، تیلاعف  فلتخم  ياهتئیه  تاجتـسد و  رد  هتـشاد ، ییانـشآ  ناهفـصا  رهـش  رد  یبهذم 

عمج مه  درگ  دندربیم  جنر  نامز  نآ  يرفن  رازه  رهش 50  نیا  رد  برغ  طلغ  گنهرف  نوزفازور  دشر  یمالسا و  هحفص 244 ]  ] تاغیلبت
یناگیاپلگ یمظعلا  هللاۀیآ  ترـضح  ردقیلاع  عجرم  ياهدومنهر  نینچمه  لحم و  مرتحم  نویناحور  ءاملع و  اب  تروشم  يهیاپ  رب  دندش و 

تئارق و تاسلج  رما  يادتبا  رد  دندرک . سیـسأت  ار  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هب  نیلـسوتم  تئیه  مان  هب  یعمجم  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر  )
. دیدرگیم رازگرب  نیسسؤم  لزنم  رد  هتخیرگ  هتـسج و  یمـسرهمین و  تروص  هب  تامـس  لیمک و  هبدن و  ياعد  زین  دیجم و  نآرق  ریـسفت 
. دندومن مالعا  نآ  رد  تیوضع  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  يدایز  نارادفرط  نادنمقالع و  دـش ، يرپس  ینید  لکـشت  نیا  زا  هک  ياهتفه  دـنچ 

تعرـس هب  لفحم  نیا  لیطعت  يارب  درکیمن  ینیبشیپ  زگره  کچوک  رهـش  کی  رد  ار  یعمجم  نینچ  سیـسأت  نامز  نآ  اـت  هک  كاواـس 
اب یلو  دوـمن ، تالکـشت  نیا  زا  فارـصنا  هب  راداو  ار  اـهنآ  فـلتخم  نیواـنع  اـب  راـضحا و  هرادا  هب  ار  نیـسسؤم  هدرک ، تیلاـعف  هـب  عورش 

دارفا هکنیا  اب  هناتخبـشوخ  دـندیدن . ناشدوخ ) لوق  هب   ) تادـهعت ذـخا  زج  ياهراچ  تیاهن  رد  دـیدرگ و  وربور  اهنآ  تمواقم  يراـشفاپ و 
تفرـشیپ ینید و  ماکحا  طسب  رـشن و  يارب  مایا  نآ  وج  الوصا  دـندوب و  کیدزن  رود و  زا  هدـش  ماجنا  تانایرج  رگهراـظن  اـبترم  كاواـس 

، دندومنیم تئیه  لیطعت  هب  هیصوت  ردام ) زا  رتنابرهم  يهیاد   ) یتسود سابل  رد  مه  ياهدع  انمض  و  دوبن ، دعاسم  نادنچ  یمالـسا  تاغیلبت 
سپ رگیدکی ، اب  یلدمه  داحتا و  و  ناحبس ، دنوادخ  فاطلا  هب  لاکتا  اب  ناراسچگ  رد  مالسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ناقـشاع 

مالعا مالـسلاهیلع ) مشاهینب  رمق  هب  نیلـسوتم  تئیه   ) مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  یمان  ماـن  اـب  ار  دوخ  تیمـسر  هاـم  دـنچ  زا 
تاغیلبت شیازفا  هعـسوت و  يارب  یتح  دنداد و  همادا  لبق  تاونـس  قبط  ار  دوخ  تاسلج  دهعتم  نمؤم و  حلاص و  دارفا  نتفریذپ  اب  دـندرک و 

نیسح دیس  هدازماما  ناهبهب ، رد  مالسلاامهیلع  ردیح  هدازماما  لضف و  هدازماما  لیبق : زا  فارطا  ياههدازماما  رد  تابصق  اهرهش و  ریاس  رد 
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يارجا هب  زین  هتـشاذگ و  یبهذـم  شدرگ  يهماـنرب  لیعامـسا ، هدازماـما  رذوبا و  هدازماـما  همیکح ، یبیب  هدازماـما  نورزاـک ، یکیدزن  رد 
، نینمؤم هزانج  عییـشت  جاجح ، لابقتـسا  هقردـب و  دنتـشامگ . تمه  تامـس  لسوت و  هبدـن ، لیمک ، ياعد  نآرق ، ریـسفت  تئارق و  يهماـنرب 

تاقوا رد  نادنمتـسم  ارقف و  هب  یلام  ياهکمک  و  یتئیه ، نیجودزم  يارب  ایاده  يروآعمج  هحفص 245 ] ، ] اهناتسرامیب رد  نارامیب  تدایع 
فـالتخا دروم  لـئاسم  ياـشگهرگ  تاـقوا ، رثـکا  رد  تئیه  دـشابیم . روبزم  تئیه  ياـضعا  یمئاد  اـجرباپ و  فیاـظو  رگید  زا  فلتخم ،

فالتخا تلع  هب  هک  ار  يددعتم  ياههداوناخ  هدوب و  یکاشتم  یکاش و  يافص  حلـص و  ندروآ  دوجو  هب  اهنآ و  نیب  يرواد  یگداوناخ و 
نارکیب تدـضاعم  تدـعاسم و  تسا . هداد  تاجن  هکلهم  نیا  زا  یپردیپ  يهسلج  دـنچ  اب  دـناهدوب ، هکراـتم  طوقـس و  لاـح  رد  اـسب  هچ 
يالضف مازعا  اب  هلمظعم  نآ  رتفد  يراکمه  ناشیا و  ياههدازاقآ  يهبئاشیب  فاطلا  و  هیلع ) هللا  ۀمحر   ) یناگیاپلگ یمظعلا  هللاۀیآ  موحرم 

مایا رد  یگنهرف  یعامتجا و  یقـالخا ، یبهذـم ، يداـبع ، يرادربهرهب  تیاـهن  هک  دـش  بجوم  تئیه ، هب  مق  يهیملع  يهزوح  زا  ردـقنارگ 
لجوزع دنوادخ  زا  دیآ . لمع  هب  ناضمر  كرابم  هام  هیمطاف و  يههد  رفـص و  مرحم و  هام  يرادازع  يراوگوس و  همئا و  دالیم  ياهنـشج 
نیملسم تاوما  نینچمه  دنتسین و  تایح  لاح  رد  هک  ردقیلاع  عجارم  يهبیط  حاورا  راثن  ار  سلاجم  ربانم و  نیا  زا  یباوث  ات  میراد  تلئـسم 

هحفص 246] . ] دیامرفب هدننکتکرش  نینمؤم  و 

ینامتخاس روما 

نارهاوخ و هک  یناکم  يهیهت  روظنم  هب  یعاـمتجا ، تالکـشم  تاـمیالمان و  زا  يرایـسب  نتـشاذگ  رـس  تشپ  زا  سپ  لاس 53 ، هاـمریت  رد 
هب ینیمز  ناـموت ، رازه  يهنیدـقن 15  يدوجوم  اب  دـنیامن ، هدافتـسا  نآ  زا  هیعرـش  ماکحا  لوصا و  نتفرگارف  يارب  دـنناوتب  ینامیا  ناردارب 

رهـش و یلاها  زا  يریثک  يهدع  لاس  نامه  هامرهم  رد  سپـس  دش و  يرادـیرخ  نیزنب ) پمپ  بنج   ) رهـش طسو  رد  عبرمرتم  تحاسم 600 
درم نز و  رفن  زا 200  شیب  لابقتسا  دروم  دمآ و  لمع  هب  توعد  یلام  ياهکمک  تهج  نیمز  نامه  لخاد  رد  تارادا  نیلوئسم  زا  یـضعب 

يهژیو سدقت  تیزم و  هب  ار  نیرضاح  دوخ  ياویـش  تانایب  اب  تراشب  دیهـش  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  موحرم  تفرگ . رارق  ناوج  ریپ و 
هب لکوت  اب  ددرگ و  يروآعمج  هیلوا  ياهکمک  يرـصتخم  يهزادنا  ات  هک  دش  ببـس  ناشیا  مالک  ذوفن  هللادمحب  دندومن و  بیغرت  انب  نیا 

مالسالاۀجح و بانج  نادیهش ) دجـسم   ) عماج دجـسم  تعامج  ماما  طسوت  ینامتخاس  گنلک  نیلوا  هامرذآ  رد  انب ، ابـص  تیدحا و  تاذ 
لکوت و اما  زیچان  یلام  تعاضب  اب  دعب  زور  راهچ  دوش . هدز  نیمز  هب  مالسلاهیلع » سابعلاتیب   » مان هب  يرئازج  دمحم  دیس  جاح  نیملـسملا 

راومهان نیمز  مامتهمین و  ياهراوید  دوجو  اب  لاس  نامه  ناضمر  كرابم  هام  رد  دـش و  عورـش  ینامتخاس  راک  یبیغ ، ياهکمک  هب  ناـمیا 
یمرگلد اب  هک  دوب  نامداخ  نیا  يارب  یقوشم  راکوکین  نمؤم و  مدرم  شیاتـس  لباق  يرایمه  دـیدرگ . رازگرب  ینارنخـس  هضور و  يهمانرب 

دنوش قفوم  دنیازفیب و  راک  تعرس  هب  ياهناخترازو ، تکرـش و  هسـسؤم و  ای  نامزاس  زا  یلام  کمک  تفایرد  عقوت  نودب  و  رتشیب ، هچ  ره 
مهم زکارم  زا  یکی  دنهد و  رارق  نادنورهش  يهماع  يرادربهرهب  دروم  و  هدناسر ، مامتا  هب  ار  هقبطود  ینامتخاس  راک   56 لاس 90 ، رد  هک 

یماـظن و نونف  يریگداـی  يارب  نما  یلحم  ناونع  هب  تئیه  ناـمتخاس  زا  دـنهن . ناـینب  ار  ناتـسرهش  نیا  ینید  لـئاسم  يریگارف  تاـغیلبت و 
عافد لاس  نارود 8  ات  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  زا  بالقنا ، نارود  لوط  رد  تئیه ، نیا  دش . هدافتسا  هحلسا  شزومآ  هناحلسم و  ياهکیتکات 

مـشاهینب رمق  هب  نیلـسوتم  تئیه  يهداوناخ  زا  يردقنارگ  يادهـش  تدـم  نیا  رد  هتـشاد و  تضهن  دربشیپ  رد  یئازـس  هب  مهـس  سدـقم ،
هحفص 248] . ] تسا هدومن  میدقت  مالسلاهیلع 

رواگنک سابعلاتیب  ای  هیسابع 

تیقفوم و يوزرآ  نمض  مکیلع  مالس  هتاکرب  تماد  ینابر  یلع  خیش  ياقآ  نیملسملا  مالسالاۀجح و  بانج  دنمجرا  رورـس  یلاعت  همـسب 
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انعماب و ادج  شزرارپ و  باتک  يهعلاطم  اب  هک  دناسریم  راضحتسا  هب  هلیـسو  نیدب  نانم  دزیا  دنوادخ  هاگرد  زا  امـش  يارب  يزوریپ  بلط 
میمصت میدش و  ضیفرپ  هتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  اعقاو  لوا ) دلج  مالسلاهیلع -  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ   ) لماک

ات میئامن  لاسرا  دـنمجرا  زیزع و  رورـس  امـش  روضح  گرب  دـنچ  رد  ار  راوگرزب  نآ  تامارک  تازجعم و  زا  هنومن  کـی  ناونع  هب  میتفرگ 
سابعلا لضفلاوبا  اقآ  زا  قیرط  نیا  زا  ات  دـبای ، راشتنا  دـسرب و  پاچ  هب  امـش  دـید  تحلـصم و  اـب  یلاـعبانج  قیرط  زا  هزجعم  نیا  هللاءاـشنا 

ناراوگرزب نیا  تمعنرپ  يهرفس  راوخهریج  هدنمرش و  هشیمه  هک  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  تراهط  تمـصعاب و  نادناخ  مالـسلاهیلع و 
صوصخ هب  تیب  لـها  ناگتفیـش  نارادـفرط و  نارادتـسود و  مومع  تیقفوم  يزوریپ و  دـیما  هب  میـشاب  هدوـمن  شیاتـس  رکـشت و  میتـسه ،
یمکحم دـمحم  جاح  مان  هب  رواگنک  یلاها  زا  ریخ  يدرف  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  لیاوا  رد  دـنمجرا . راثآ  نیا  ناگدنـسیون 

دودح تحاسم  هب  گرزب ) اقآ  جاح   ) یقارع رقابدـمحم  جاح  ینوکـسم  لزنم  بنج  رواگنک ، ناتـسرهش  رد  عقاو  نامتخاس  هاگتـسد  کی 
هب سپس  يهرامش 1 .) دنس  . ) دهدیم رارق  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تئیه  رایتخا  رد  صاخ  فقو  تروص  هب  ار  عبرمرتم  هاجنپ  تسیود و 

جاح ياقآ  هب  نادـمه ، یتبث  يهزوح  دابآدـسا  يهرامـش 16  يهناخرتفد   68  / 11  / 5 يهرامش 43296 -  یمـسر  تلاکو  دنـس  بجوم 
فاقوا و جح و  تقو  لک  ریدم  دهد . ماجنا  ار  روبزم  یفقو  ینامتخاس  ینوناق  تافیرشت  مامت  هک  دوشیم  هداد  تلاکو  يرـسفا  لیعامـسا 

مالعا لاکـشاالب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تئیه  یبهذـم  سلاجم  فقو  تهج  ار  هماـنفقو  دنـس  میظنت  زین  هاـشنامرک  ناتـسا  هیریخ  روما 
هب ار  كالپ 676  هحفص 249 ]  ] کلم دنس  یتبث  يهمانتلاکو  قفو  رب  يرـسفا  لیعامـسا  جاح  ياقآ  و  يهرامش 2 و 3 ) دانسا  . ) درادیم

فقاو زا  ناذیتسا  اب   68  / 11 يهخروم 26 /  رد  هفوقوم  نامتخاس  ندوب  یگنلک  هب  هجوت  اب  دـناسریم . تبث  هب  تئیه  صاخ  فقو  ناونع 
مـشاهینب رمق  تأیه  ياضعا  تمه  اب  نامتخاس  يانب  دـیدجت  هدـش و  بیرخت  یگنلک  نامتخاس  یمکحم ،) دـمحم  جاـح   ) کـلم صاـخ 

تئیه هب  هفوقوم  يانب  دـیدجت  روظنم  هب  لایر  نویلیم  هدزناش  دودـح  عومجم  رد  یمکحم  دـمحم  جاح  ياقآ  ددرگیم . زاغآ  مالـسلاهیلع 
صتخم لوا  يهقبط  هک  هدـش  ثادـحا  هقبط  ود  رد  یلعف  نامتخاس  تسا . هدـش  هنیزه  یمدرم  ياهکمک  قیرط  زا  زین  یقبام  هدومن و  ادـها 

انمض تسا . هدشن  يزاسزاب  نامتخاس  يراکامن  ییوشتسد و  سیورس  العف  و  دشابیم . هناخباتک  هنانز و  نلاس  لحم  مود  يهقبط  نادرم و 
تـسد رد  کچ  وا  زا  هدوب و  راکبلط  يدابآسابع  داوج  مان  هب  یـصخش  زا  لایر  نویلیم  لهچ  غلبم  یمکحم ) دمحم  ياقآ   ) فقاو بانج 
ناموت  500 نونکات 000 /  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ءانما  تئیه ، داینبون  نامتخاس  هار  رد  نآ  يهنیزه  لوصو و  تهج  روبزم  کچ  هک  هتشاد ،

مالـسلاهیلع مشاهینب  رمق  تئیه  یلـصا  ياضعا  دـنکیم . شالت  ینوناـق  قیرط  زا  نآ  یقباـم  لوصو  يارب  اـنما  تئیه  هدـش و  لوصو  نآ 
ژاساپ رواگنک ، نکاس  شورفشفک ، لغـش : هوژپ ، رون  میهاربا  . 2 یسودرف . رازاب  رواگنک ، نلاس  زازب ، لغـش : ییازخ ، یلو  . 1 زا : دنترابع 

: لغش یلیعامـسا ، نامحر  . 4 میهاربا . هدازماما  ریز  يهقبط  رواـگنک ، نکاـس  یـشورفكاشوپ ، لغـش : نایدـهم ، هللادـی  دیـس  . 3 بالقنا .
، تأیه ياهتیلاعف  مها  زا  تسا . ییازخ  یلو  جاح  ياقآ  تئیه  یلعف  لوئـسم  ناشخرد . يهبامرگ  يوربور  رواگنک ، نکاـس  شورفشرف ،

همئا دالیم  یمالـسا و  داـیعا  رد  رورـس  نشج و  مالـسلامهیلع و  راـهطا  يهمئا  تداهـش  ياـهزور  رد  يرادازع  مرحم و  ماـیا  تشادـگرزب 
هحفـص . ] ددرگیم رازگرب  تئیه  رد  ناوناـب  نآرق  تئارق  مسارم  رهظزادـعب  هبنـشود ) هبنـشراهچ و   ) زور ود  ياهتفه  نمـض  رد  دـشابیم .

زا ضرغ  یلاعت  همسب  دنرادن . تئیه  لاوما  هب  تبسن  یتیکلام  هنوگ  چیه  فقاو  یلوتم و  هدوب و  تئیه  هب  قلعتم  تئیه  لاوما  يهیلک  [ 250
رقابدـمحم جاـح  ياـقآ  لزنم  بنج  رواـگنک  رد  هک  ار  دوخ  ناـمتخاس  یمکحم  دـمحم  جاـح  بناـجنیا  نوـچ  تسا  نآ  هقرو  نیا  ریرحت 

ماـن هب   68  / 11  / 10 هرامـش 43318 -  یمـسر  دنـس  قـبط  تاـقلعتم  عـیمج  اـب  هتفرگ  رارق  هیلع  هللا  تمحر  گرزب ) اـقآ  جاـح   ) یقارع
دمحم جاح  بناجنیا  اذـل  دـشابیمن  هدافتـسا  لـباق  هبورخم و  کـی  فقو  دروم  ناـمتخاس  رـضاح  لاـح  رد  ماهدومن و  فقو  ساـبعلاتیب 
حالـص هنوگره  دننک و  بارخ  ار  هدش  فقو  نامتخاس  رواگنک  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تئیه  دارفا  هک  مهدیم  هزاجا  اعرـش  یمکحم 

لخد و هزاجا  مالسلاهیلع  سابعلاتیب  مان  هب  رواگنک  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تئیه  دارفا  نینچمه  دنیامن و  لمع  نآ  يزاسون  رد  دننادب 
یمکح دـمحم  ءاـضما  تسا . بناـجنیا  لوبق  دروم  هقرو  نیا  رد  جردـنم  داوم  ماـمت  مدوـمن  تئارق  رتـالاب  بتارم  دـنراد . نآ  رد  فرـصت 
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هناخ یمکحم  دمحم  جاح  ياقآ  هک  دنراد  عالطا  هک  ینایاقآ  زا  دوشیم  یهاوگ  بلط  تسا . حیحـص  الماک  رتالاب  بتارم  هحفص 251 ] ]
دهاوخن رجایب  هللادنع  دنراد  موقرم  لیذ  رد  ار  دوخ  تاعالطا  هدومن  هیده  هینیسح  هب  ار  یقارع  يدمحم  رقابدمحم  جاح  ياهلزنم  بنج 

يهمان هب  تشگزاب  دابآدـسا  هرامش 16  یمسر  دانـسا  هناخرتفد  یلاعت  همـساب  مالـسلاهیلع . مشاهینب  رمق  تئیه  هینیـسح و  تسرپرـس  دوب 
رظن زا  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  تأـیه  یبهذـم  سلاـجم  فقو  تهج  كالپ 676  هماـنفقو  دنـس  میظنت   68  / 11  / 4 هرامش 5106 - 

لک هرادا  نیا  هب  ار  یمیظنت  همانفقو  دنس  زا  هخسن  کی  نوناق  قبط  دنیامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  تسا ، لاکشاالب  هرادا  نیا  تاررقم و 
لفق دیلک  سابع  تسابیز  رهز  رتابیز  هک  [ . 242  ] نارتخاب ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  جح و  لک  ریدم  يدزیا  رباص  م  م /  دنیامرف . لاسرا 

نب نیـسح  سابع  تسانعم : تروص و ، توتف : شفطل  ناوخ  راوخهزیر  تورم ، ساـبع  تساـیند  يهرهـش  يدرم ، هب  ساـبع  تساهلکـشم ،
نویمـشاه رینم  ردـب  دوب  سابع  تس  يربک  بنیز  يارب  لد  شمارآ  البرک ، تشد  هب  سابع  تسالوم  اوسام ، رب  یلو  حـلاص  دـبع  ار ، یلع 

نکیل تسا و  نینبلاما  يهداز  هچرگا  « » سابع تساقآ ، اخس  دوج و  رد  هک  لسوت  تسد  شنماد ، رب  نزب   » سابع تسابیز  ره  ز  رتابیز ، هک 
هحفص 252] [ . ] 244 [ ] 243  ] سابع تسارهز  شردام 

تیوک يهیسابع  هینیسح 

تماد [ 245  ] ینیوزق میهاربا  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالاۀجح و  مرتحم  دنمـشناد  لضاف  ملاع  يهلیـسو  هب  هینیـسح  نیا  يهچخیرات 
ناشیا تیقفوم  یتمالس و  هدومن و  رکشت  ناشیا  زا  هسسؤم  نیا  هلیسو  نیدب  تسا  هدیـسر  مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا  هب  هتاکرب 

لاس رد  هینیسح  نیا  تیوک  يهیسابع  يهینیسح  عورش  اما  تسا . ناهاوخ  ملاع  دنوادخ  زا  مالسلامهیلع  تیب  لها  بتکم  هب  تمدخ  رد  ار 
رد تسا و  هدش  عقاو  قازرلادـبع  هزاورد   ) هب فورعم  روهـشم و  ناکم  رد  تیوک  رهـش  زکرم  رد  و  يدالیم ، اب 1944  قباـطم  ق  1363 ه .

يهقبط تسا 1 - هدـش  هتخاس  هقبط  هس  رد  و  تسا . هدـمآرد  ییابیز  لکـش  هب  هدـش و  انب  دـیدجت  يدـالیم  ربارب 1967  ق  ه . لاس 1378 
نیموـصعم همئا  تداهـش  و  هحفـص 253 ]  ] دـلوت  ) دـننام فلتخم  تابـسانم  رد  ناـنامهم  ییاریذـپ  صوصخم  نآ  فـکمه و  بادرس 2 -

اهنز يارب  یناکم  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبعابا  سلاجم  هماقا  يارب  هژیو  هک  یگرزب  نلاس  زا  تسا  ترابع  يهقبط 3  - 3 مالسلامهیلع )
يارب تیوـک  زا  جراـخ  زا  دـنوشیم  توـعد  هک  ناگدـنیوگ  ظاـعو و  يارب  تسا  یلحم  موـس  هـقبط  اـهدرم . يارب  صوـصخم  یناـکم  و 

رد هیروصنم  يوک  رد  عقاو  هینیـسح  نیا  ریخلارفـص . مارحلامرحم و  ناـضمر و  كراـبم  هاـم  رد  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  غیلبت  ینارنخس و 
نآ رد  هک  هیـسابع  هینیـسح  يایازم  زا  رگید  تسا و  هدـش  هتخاس  اهنز  صوصخم  ياههینیـسح  هیروصنم  يهقطنم  رد  هیروصنم و  يهقطنم 

اناوت بیطخ  هدـنیوگ و  کی  زا  ههد  ره  رد  دـشابیم . رارقرب  هتـسویپ  لاـس  ياهبـش  زا  بش  ره  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يازع  سلجم 
دنراد یهاگآ  اریز  دنوش  رضاح  هینیسح  نیا  رد  بش  ره  رد  دناهدرک  تداع  مدرم  دناسرب و  ضیف  هب  ار  مدرم  بش  هد  هک  دوشیم  توعد 

زا دعب  رگم  دنباوخیمن  ار  اهبش  تیوک  يهتـسیاش  نینمؤم  رتشیب  و  دشابیم . رارقرب  هینیـسح  نیا  رد  رتمهم  بش  ره  رد  ینیـسح  يازع  هک 
قیفوت ار  نانآ  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  تسا و  تیوک  نینمؤم  مدرم  يوکین  تداع  نیا  ظاعو و  راتفگ  ندینش  يارب  هینیـسح  نیا  رد  روضح 

رد ندمآ  رد  مدرم  یگدامآ  طاشن و  مارحلامرحم  كرابملاناضمر و  هام  مایا  رد  دننک . تموادم  نآ  هب  هک  هنادنسپادخ  لمع  نیا  رب  دهد 
هینیسح نیا  يهجدوب  و  دنزیم . جوم  تیعمج  هدمآ و  هینیسح  نیا  فرط  هب  مدرم  تیوک  يهفلتخم  قطانم  زا  و  دوشیم . دایز  هینیسح  نیا 

تادعاسم و نیا  رب  هوالع  و  دوشیم . نیمأت  هللا  یلا  ۀبرق  عربت  رذن و  دـننام  دـشابیم و  فلتخم  تاقبط  زا  راکوکین  مدرم  ياهتدـعاسم  زا 
سلجم متخ  زا  دعب  اهنیا  مامت  نآ و  هریغ  هوهق و  یقرو و  ياهلامتـسد  ياچ و  جـنرب و  ياههسیک  اهدنفـسوگ و  لثم  يرگید  ياهکمک 

لها نارادتـسود  ءاملع و  ناگرزب  هک  تسا  ییاههینیـسح  ءزج  هینیـسح  نیا  دوشیم . هداد  ماـعطا  اـهنآ  هب  دوشیم و  فرـص  نینمؤم  يارب 
. دشابیم مالـسلامهیلع  تیب  لها  هب  نیـصلخم  ياملع  زا  هک  يرئاح  نسح  ازریم  خیـش  دننام  دـننکیم  تکرـش  نآ  رد  مالـسلامهیلع  تیب 

هحفص 255] ]
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ناهفصا هدس  سابعلاتیب 

نینچ ار  هدس  سابعلاتیب  مالسلاهیلع  نیسحلابتکم  تاراشتنا  هب  یبوتکم  یط  یناهفصا  يدمحا  هللاءاطع  دیس  ياقآ  مالـسالاۀجح  بانج 
سلاجم هدـش و  سیـسأت  یـسمش  لاـس 1350  زا  ناهفـصا  هدـس  رد  مالـسلااهیلع  نـینبلاما  ترــضح  مرتـحم  تـئیه  تـسا . هدرک  یفرعم 

یبهذم رئاعش  هب  دجاسم  سلاجم و  لفاحم و  رد  تسا . هدومن  اپرب  رایس  تروص  هب  ار  مالسلامهیلع  تیب  لها  یناوخهیثرم  ییارسهحیدم و 
تشذـگ 25 زا  سپ  ماجنارـس  تئیه  نیا  ياضعا  دـیامنیم . یبهذـم  ضیارف  ماجنا  تکرـش و  هب  توعد  ار  مدرم  هداهن و  جرا  یمالـسا  و 

ماـن هب  یلحم  يهیهت  هب  میمـصت  ینزهنیـس  اهرذـگ و  رد  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  نارادازع  تئیه  هارمه  تـکرح  هـبرجت و  هقباـس و  لاـس 
ره هک  یبهذـم  شیدـناریخ و  مدرم  طـسوت  نیمز  عبرمرتم  دودح 600  رد  هتـشذگ  هام  دـنچ  لوط  رد  و  دـندومن . مالـسلاهیلع  سابعلاتیب 

هدیدرگ حطسم  هدامآ و  فیرشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصعیلو  نابایخ  رد  نیمز  دندرک ، يرادیرخ  عبرمرتم  تسیب  عبرمرتم و  هد  مادک 
يرازگرب ییاریذپ و  تهج  زهجم  ینامتخاس  اب  سپـس  دوش و  يرادیرخ  عبرمرتم  رازه  ود  دودح  تحاسم  هب  نیمز  نیا  تسا  رارق  تسا و 

. ددرگ هداـمآ  یبهذـم  یگنهرف  يریخ  روـما  نینچمه  يرادازع و  ياـهزور  مالـسلامهیلع و  راـهطا  يهمئا  ياهنـشج  يارب  تئیه  تاـسلج 
رایس تروص  هب  رهظزادعب  تعاس 4  زا  هعمج  ياهزور  نونکات  مالسلااهیلع  نینبلاما  تئیه  یـسمش  لاـس 1350  زا  هک  تسا  رکذ  روخرد 

هب هک  ار  یناوخهیثرم  یئارـسهحیدم و  و  دنزرویم . تردابم  تامـس  اروشاع و  ترایز  لسوت ، ياهاعد  ندناوخ  هب  دجاسم  ای  لزانم و  رد 
عمج مه  درگ  هناصلخم  ناوج  ریپ و  درم و  نز و  زا  هتفه  ره  یهوبنا  تیعمج  نآ  يهناقداص  صولخ  و  تئیه ، تاسلج  ندوب  اـیریب  تلع 

ناراکردناتسد ردقیلاع و  ياملع  ریخ و  دارفا  دنراد  راظتنا  تئیه  يانما  هریدم و  تئیه  سـسؤم و  تئیه  ياضعا  دنناوخیم . اعد  هدش و 
، انما تئیه  ياضعا  فرط  زا  ددرگ . لیمکت  نسحا  هجو  هب  سدـقم  ناکم  نیا  اـت  دـنیامن  تدـعاسم  کـمک و  هنیمز  نیا  رد  یبهذـم  روما 

ناج يا  ناهفصا  هدس  سابعلاتیب  هحفص 256 ] . ] ناهفصا هدس  سابعلاتیب  مالسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  هریدم  تئیه  سـسؤم و  تئیه 
سابع افو  یبوخ و  ندـعم  يا  توهبم  ار  لقع  هدرک  وت  راثیا  سابع  اونین  دیهـش  ياقـس  سابع  البرک  ریلد  ریـش  يا  سابع  ادـف  ار  وت  ناهج 

هب هنشت  بل  سابع  ادف  ار  وت  ناهج  ناج  يا  يدرک  ادف  ناج  نیـسح  هار  رد  سابع  اههمیخ  نما  لماع  وت  دیزرل  یمه  تتعاجـش  نمـشد ز 
يدوب يدمرس  قح  قشاع  وت  سابع  افصاب  میلـس و  بلق  اب  نوریب  يدمآ  هدروخن  بآ  نآ  سابع ز  اوشیپ  دای  هب  يداتفا  يدیزای  تسد  بآ 

وت نابرق  يداد  دوخ  تسد  ود  قح  هر  ردـنا  سابع  اـی  هلاـن  درک  وت  گوس  رد  یتفریمن  هر  نیـسح  رهمیب  ساـبع  اـفو  توتف و  دیـشروخ 
سابع ای  هدروخ  ریت  هنیس  اب  ياو  خآ  نیمز  رب  يداتف  بسا  زا  سابع  شرس  نآ  رب  زرگ  اب  دز  نمشد  هک  ياهظحل  دایرف ز  سابع  ایلوا  هلمج 

زا سابع  ایا  نایناهج  هب  يداد  يرادـنید  ربص و  افو و  سرد  وت  سابع  ازع  متام و  همه  ملاـع  یمظع  تبیـصم  نیا  تدـش  زا  هحفص 257 ] ]
عمط فصآ  سابع  ادا  دوشیمن  وت  قح  میرگ  نوخ  هشیمه  رگ  وت  گوس  رد  سابع  ام  رکف  لقع و  زا  رترب  وت  زجاـع  درخ  وت  ماـقم  كرد 

[ . 246  ] سابع ار  وت  دنکیمن  دیمون  يراد  شتعافش 

یلع رکذ  هیسابع و 

مرتحم و یصخش  زا  دنه ، سردم  رهش  هب  رفس  هب  طوبرم  شخب  شیوخ ، تارطاخ  زا  رگید  ياج  رد  یمالسا ، یلعسابع  خیـش  جاح  ياقآ 
يهماع تالکشم  ياشگهرگ  هک  تشاد  نآ  رب  مامتها  هراومه  لیلخ  ازریم  جاح  ياقآ  دسیونیم : هدرک و  دای  لیلخ  ازریم  جاح  مان  هب  ریخ 

اریخا هدربماـن  دوب . يو  قیفوت  نسح  نیا  و  دربـب ، هرهب  هار  نیا  رد  هدومرف  اـطع  يو  هب  دـنوادخ  هک  یلاـم ، نکمت  زا  دـشاب و  مورحم  مدرم 
یلع نب  سابع  جئاوحلاباب  ترـضح  سدقم  دوجو  نمی  هب  دیامن و  انب  یهاگتماقا  سردم  رهـش ]  ] هب نیدراوهزات  يارب  ات  دوب  هدرک  مادقا 

هک نارگراک  میتفر . هیسابع  دیدزاب  يارب  يدهم  دمحم  يولوم  ياقآ  ناشیا و  تیعم  رد  يزور  دراذگ . مان  هیـسابع »  » ار نآ  مالـسلاامهیلع 
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يولوم ياقآ  زا  یلع ...، یلع  یلع ، یلع  دـنتفگیم : ادـصکی  نهآ  گرزب  تاـعطق  ییاـجباج  ماـگنه  دندیـسریم  رظن  هب  ودـنه  اـمومع 
ینعم هچ  یلع »... یلع   » ودنه نابز  رد  مدیسرپ : دنیودنه . دنتسین ، هعیش  هن ، تفگ : هعیشریغ ؟ ای  دناهعیش  نانیا  مدرک : لاؤس  يدهم  دمحم 

زا معا  مدرم  مومع  دنه  رسارس  رد  دوزفا : سپـس  و  تسا . مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤمریما  سدقم  مان  دوصقم  تفگ : دهدیم !؟
الثم دنیوجیم . دادمتسا  مالسلا  ةالـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  هراومه  يراوشد  رما  ره  رد  يدوهی  ینارـصن و  ودنه ، ناملـسم ،
نابز رب  ار  مالـسلاهیلع » یلع  ترـضح   » سدـقم مان  دـشکیم و  دایرف  دـنلب  يادـص  هب  فیرح  اب  ههجاوم  ماگنه  هقباسم  نادـیم  رد  ناولهپ 
سپس يردیح ،» يهرعن   » هک دنزیم  دایرف  رگشل  هدنامرف  دوشیم ، نمشد  هب  شروی  يهدامآ  هاپـس  هک  هاگنآ  گنج  ماگنه  رد  ای  دناریم ،

، هرطاخ نیا  رکذ  اب  یمالـسا ، ياقآ  دوشیم .! زاغآ  هلمح  و  مالـسلاهیلع ... یلع  ترـضح  ای  دنیوگیم : ادصکی  هحفص 258 ]  ] نایرگشل
نانمؤمریما و اقآ  تبحم  تیالو و  تمعن  تسا : هتشگ  ناشبیـصن  ییامظع  تمعن  هچ  هک  دنادب  ناریا  دیـشر  زیزع و  تلم  کنیا  دیازفایم :

يربک تمعن  نیا  سانـشردق  ار  ام  هک  مییامنیم  دادمتـسا  لاعتم  دنوادخ  زا  مالـسلامهیلع ، يدـه ، يهمئا  شترـضح ، داهنكاپ  تیب  لها 
[ . 247 . ] نیمآ دیامرف ، نامرادروخرب  یهلا  تبهوم  نیا  تاکرب  زا  شیپ  زا  شیب  دهد و  رارق 

ناغماد رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يهینیسح 

يوضترم نسح  دیـس  ياقآ  بانج  تاداسلاۀلالـس  قاـفتا  هب  ق  نابعش 1417 ه . اب 19  قباـطم   75  / 10 خیرات 10 /  رد  دیوگ : هدـنراگن 
ترـضح مظعم  يهینیـسح  هناـخراون و  دجـسم و  هناـخباتک و  زا  رهظزادـعب  يداـبآیلع ، یلع  ياـقآ  رایخألاةدـمع  يدورهاـش و  ینیـسح 

هللا ءاش  نا  مینکیم . رکذ  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  یلامجا  کـنیا  هک  میدرک  دـیدزاب  ناـغماد  رد  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ساـبعلا  لـضفلاابا 
يهلحم رد  یقرش ، ياهراصح  هب  فرشم  ناغماد ، رهش  یقرـش  تمـسق  رد  دریگ . رارق  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هجوت  دروم 

هب کنیا  روکذم  يانب  دوب . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مان  هب  هاتوک  هاگرد  ود  ياراد  هک  تشاد  دوجو  لگ  تشخ و  زا  ییانب  يوجرز ،
ماـن هب  رکف  بحاـص  يرگنهآ  تمحز  هشقن و  حرط و  و  ریخ ، دارفا  تمه  هـب  یـسمش  لاس 1354  دودح  هتـشادن و  دوجو  هتـشذگ  لکش 

يایاکت زا  رتشیب  هاگرید  زا  مالـسلاهیلع ) لضفلاوبا  هیکت   ) هینیـسح تسا . هدـیدرگ  داجیا  نآ  ياـج  هب  دـیدج  ياـنب  يرونت ،» یلعدـمحم  »
. دناهدمآیم درگ  سدـقم  ناکم  نیا  رد  شیوخ  راک  شیاشگ  تهج  کیدزن  رود و  هار  زا  هتـشاد و  رارق  ناغماد  مدرم  هجوت  دروم  رگید 

تهج قاتشم  نادرم  نانز و  زین  مرحم  مایا  رد  دنوشیم و  دنمهرهب  نآ  تاناکما  زا  هدمآ و  هینیـسح  لحم  هب  يدایز  تیعمج  لاس  لوط  رد 
رهش فلتخم  تالحم  رد  هحفـص 260 ] . ] دنیآیم درگ  لحم  نیا  رد  تبیـصم  رکذ  ظعو و  سلاجم  ینزهنیـس و  يرادازع ، مسارم  ییاپرب 
ماما يهلحم  يهیکت  ایزوخ ، يهیکت  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  يهیکت  ناغابد ، يهیکت  زا : دـنترابع  هک  دـنراد  دوجو  ییایاکت  ناـغماد 

[ . 248 . ] یلاعملادبع یلاعلادبع و  هدازماما  يهیکت  هعلق ،) رد   ) هاشغاب يهیکت  هاش ،) يهلحم  )

جرهف سابعلا  لضفلاابا  گرزب  هینیسح 

ار مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  گرزب  يهینیسح  یلامجا  يهچخیرات  ياهمان  نمض  رد  جرهف )  ) مالـسلامهیلع تیب  لها  ناراثنناج  تئیه 
ام رایتخا  رد  ار  همان  نیع  هدرک  فطل  مه  ناشیا  دناهتـشاد . موقرم  يدزی  یـسردم  لضفلاابا  دیـس  جاـح  ياـقآ  مالـسالاتجح  تمدـخ  هب 

یسمش لاس 1360  رد  دراد  رارق  جرهف  ياتـسور  رد  دزی ، قفاب -  هداج  ریـسم  يرتمولیک  رد 20  هینیسح  نیا  دیناوخیم . الیذ  هک  هتـشاذگ 
لداعم 500 هک  دشابیم  انبریز  عبرمرتم  ياراد 4000  و  هحفص 261 ]  ] دیسر مامتا  هب  یسمش  لاس 1370  رد  عورش و  نآ  يزاسنامتخاس 

طسوت هک  هتـشادرب  هنیزه  ناموت  نویلیم  ابیرقت 25  نآ  يزاسنامتخاس  تسا . هدـش  هتخاس  فرط  راهچ  رد  هفرغ  لـهچ  تروص  هب  نآ  رتم 
هنوگ نیدب  دوشیم . هدافتسا  نآ  زا  یبهذم  رئاعش  رد  هک  دراد  دوجو  ياهناخاقس  هینیسح  طسو  رد  تسا . هدش  نیمأت  اتـسور  نیمه  یلاها 
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هینیسح يدورو  برد  زا  دنزادنایم و  هار  ینزهنیس  تئیه  هناگادج  روط  هب  هلحم  ره  هک  تسا  موسرم  اتسور  نیا  رد  مرحم  يههد  مایا  هک 
روبزم يهناخاقـس  فارطا  رد  هورگ  يهمه  دـندنویپیم و  مه  هب  یگمه  دندیـسر  هک  هینیـسح  نحـص  هب  هدـش ، دراو  هفـص  ود  تروص  هب 

دنتخورفایم و شتآ  هناخاقس  نیا  مابتشپ  رد  مه  مایألامیدق  رد  هتبلا  دنزادرپیم . ینزهنیس  يرادازع و  هب  دنهدیم و  لیکشت  ار  ياهریاد 
يرادازع هدرک و  شوپهایس  ار  نآ  مرحم  مایا  رد  هک  دراد  دوجو  هینیـسح  رانک  رد  یلخن  هکنآ  رگید  دندرکیم  هدافتـسا  نآ  ییانـشور  زا 

هحفص 262] . ] دننکیم

سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  هیثرم  حدم و 

ناماد رد  هدیشون  سابع  ریش  هدومرف  ار  وت  مان  تدالو  يهلیل  رد  قح  ریـش  يا  سابع  رظنیب  نادیهـش  رد  يو  سابع  ریما  ار  قح  رگـشل  يا 
ارهز زیزع  تسد  رد  وت  تسد  سابع  ریـسا  تفلز  مخ  رد  لد  دازآ  تیور  قوش  اب  سفق  زا  ناج  سابع  ریـش  ياج  ار  الب  ماج  رداـم  كاـپ 

ریذـپلد تیب  هفرط  نیا  وت  زا  دـنتخومآ  ناگدازآ  سابع  ریت  ریـشمش و  هزین و  اب  هدرک  لاح  هناتـسم  نوخ  مزب  رد  سابع  ریدـغ  دـیع  روآدای 
ریـشمش يزیرنوخ  وت  يهدیپط  نوخ  رد  لمـسب  لد  وت  يهدیرفآ  راثیا  قشع و  يا  ینید  نع  ادـبا  یماحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  سابع 

قشع و ملاع  دوب  تسه و  زا  لزا  زور  وت  يهدید  تسد و  رب  اههسوبلگ  هداهن  ادخ  ریش  یـسابع و  وت  يهدیـشک  يوربا  غیت  زا  دیحوت  مشخ 
طخ و مارم و  یشم و  ندوب  نیسح  اب  لتقم  دهم و  رد  وت  يهدیکچ  یناشیپ  نوخ ز  هدیـشک  نیمز  رب  تریغ  ریوصت  وت  يهدیزگرب  تداهش 

هللاراث قشع  يا  ینید  نع  ادـبا  یماحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  وت  يهدـیرب  ناوزاـب  نوخ  زا  هتـشون  زجر  نیا  خـیرات  بلق  رب  وت  يهدـیا 
بل هب  دراد  رشحم  زور  حبص  ات  یگدازآ  وت  تدابع  خرس  يهداجس  راثیا  زامن  زور  نوخ  جاوما  وت  تداهـش  زا  دیحوت  هدنز  يو  وت  تداع 

وت تدایس  رب  دراد  رارقا  ایرد  هب  یتخیر  فک  زا  هک  یبآ  وت  تداعس  دجم و  تزع و  رب  يدیهش  ره  رشح  رد  درب  ترسح  وت  تدارا  ضرع 
هللاو وت  تدالو  نشج  بش  یتح  ندـناوخ  هشیمه  دـیاب  ار  تیب  نیا  وت  تداشر  سرد  زا  تسا  یطخ  تسا  ییالبرک  اروشاـع و  هک  اـج  ره 

مـشچ رـسب  رـس  هدـیدرگ  لگ  غاب  نوچ  مشچ  ردـپ  تضراع  رب  دـنکفا  اـت  هحفـص 263 ]  ] ینید نـع  ادـبا  یماـحا  ینا  ینیمی  اوـمتعطق  نا 
بجع دوبن  مشچ  رب  هاگ  هسوب  تتسد  هب  یهاگ  هداهن  ادخ  مشچ  ادخ ، تسد  مشچ  رمق  تینارون  ضراع  رب  دراد  هرامه  ینیسحلاسمش و 

ادج تتسد  دش  هک  يزور  مشچ  ربمایپ  دراد  وت  تسد  رب  قح  تعافش  رب  رشحم  يادرف  مشچ  رگا  تخر  رب  دیاشگ  ارهز  هراوهاگ  درگ  رب 
ینیمی اومتعطق  نا  هللاو  مشچ  رب  هدـیرخ  ار  تبحم  ریت  سابع  هک  رـس  تسد و  لـباق  هچ  یتفگ  مشچ  رد  تسب  هقلح  تقوش  دـنخبل  رکیپ  ز 
اروشاع زور  رد  ارهز  هکنیا  زا  دـیلاب  نینبلاما  تفگ  رتبوخ  هام  زا  ار  وت  دـیاب  تفگ  رمق  ار  وت  يور  ارچ  نودرگ  ینید  نع  ادـبا  یماحا  ینا 
يردیح نیسح و  نمـشد  تیالبرک  نیفـص و  يههبج  رد  تفگ  ردپ  البرک  ناتـساد  رد  تدالو  بش  زا  شیپ  ار  وت  حدم  تفگ  رـسپ  ار  وت 

تفگ ربمایپ  طبـس  وت  هب  اهنت  ار  نخـس  نیا  داب » تیادف  مناج   » تفگ رـشب  کلم  کشر  يا  دـیاب  ای  مناوخب  کلم  ایآ  ار  وت  مان  تفگ  رگد 
هاـم اـت  ینید  نع  ادـبا  یماـحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  تفگ : رپـس ، نانمـشد  غیت  شیپ  رد  درک  رـس ، تسد و  هک  سک  نآ  ییوت  اـهنت 

يدرک درک  يربـلد  هللاهجو  تیور ز  داد  ینـشور  هللانیع  هب  تمـشچ  درک  يرتـخا  باـت و ، زا  تفر  دیـشروخ  درک  يرتـسگ  روـن  تـیور 
هک مزان  ار  وت  مشچ  درک  يردارب  راهظا  وت  رب  وا  يدـناوخ  نیـسح  دـبع  ار  شیوخ  وت  درک  يردام  وت  نیلاـب  هب  ارهز  ارهز  زیزع  رب  یمـالغ 

تمایپ زا  راثیا  رگنـس  رد  درک  يردیح  زاجعا  تپچ  تسد  دش  ادج  تتـسار  تسد  هکنآ  اب  درک  يرغاس  بآ  ياج  هب  نوخ  اب  ار  ناگنـشت 
زا يراج  شبآ  يایرد  هدیرپ  یگنـشت  زا  گنر  اقـس و  ینید  نع  ادبا  یماحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  درک  يربهر  تیب  نیا  ار  لسن  ره 
هب ار  تبحم  ریت  هداهن  رس  هب  ار  تداهش  غیت  هدیرب  ندب  زا  تسد  هنشت و  بل  هتـسکش  نیبج  نوخ ، زا  نوگهلال  نت  هحفص 264 ]  ] هدید ود 
زک نوخ  هرطق  ره  هتفرگ  ام  مشچ  زا  کشا  ياـیرد  هدیـشک  ناـکدوک  کـشا  تلجخ ز  يزارفرـس  جوا  رد  فک و  رب  ناـج  هدـیرخ  ناـج 
دـص رتهب ز  ار  تیب  نیا  مراد  تسود  وت  کشخ  رجنح  زا  هدینـش  تبل  زا  یقـشع  کـیبل  هتـسشن  ندـب  رب  تغیت  مخز  ره  هدـیکچ  تیوزاـب 

وت ياهبل  ایرد ز  يدرک  باتفآ  يادف  ار  دوخ  يدرک  باضخ  نوخ  زا  خر ، هام  ات  ینید  نع  ادبا  یماحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  هدیصق 
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دوب هتسب  اهناج  هک  يزور  يدرک  بآ  مرـش ، زا  ار  بآ  مه  تهآ  يدز ز  شتآ  ار  رحب  مه  يدرک  باوج  ار  ایرد  وت  هللااب  تساوخیم  بآ 
مشچ لگ  زا  يدناشفا  کشا  ردقنآ  يدرک  باتش  همیخ  نتفر  رب  نوخ  شتآ و  نیب  زا  بآ  هدروخان  يدرک  باختنا  ار  یگنـشت  وت  بآ  رب 
ادبا یماحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  يدرک : باطخ  نمشد  رکشل  اب  داتفا  تسود  ياپ  رد  نت  تتسد ز  يدرک  بالگ  قرغ  ار  کشم  ات 

دنکـشب مه  رد  هک  دشاب  تسود  رب  هیده  هدـید  ددرگ  هک  دـیاش  منینهآ  زرگ  نیا  رـس  قرف  نیا  منینزان  مشچ  نیا  مصخ  ریت  نیا  ینید  نع 
منیا نم  نت  ددرگ ز  ادـج  مریگ  تسا  ینیـسح  یلع ، هدیـسوب  هک  یتسد  منیـشتآ  بلق  ياههلعـش  نیا  دنیـشنورف  نوخ  اب  هن ، بآ  اـب  منیبج 
تسا یلع  لآ  ییاقـس  منیمی  زا  دیآ  نت  رب  غیت  رگ  مراسی  زا  دزیر  ناج  رب  هلعـش  رگ  منیبن  ار  هنیکـس  هیرگ  ات  دیدنبب  رـس  نوخ  اب  ارم  مشچ 

زوس اهلد ز  تسا  بآ  بآ  داـیرف  اـههمیخ  رد  ینید  نع  ادـبا  یماـحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  منید  تسا  یلع  نب  نیـسح  قشع  مراـک 
هنیکـس يهدید  رد  رگج  نوخ  هحفـص 265 ]  ] تسا باتفآ  رد  نازوس  يرتخا  ای  كاخ  رب  هداتفا  یهام  ياهشوگ  ره  تسا  باـبک  یگنـشت 

ناج و تسد و  نم  تسا  باوخ  هک  ای  هراوهگ  رد  هداد  ناج  دـنادن  سک  تسا و  شوماخ  ههام  شـش  تسا  بابر  خر  رب  تلاجخ  کشا 
یـشم و تسا  بآ  بآ ، هعرج  کی  رب  هک  لد  سب  دیزیرن  ار  بآ  دـیزیرب  منوخ  تسا  بآ  هرطق  ود  نیا  مدـیما  اهنت  مهاوخن  رـس  مشچ و 

مرای لاصو  ماج  يهنـشت  نم  ینید  نع  ادـبا  یماحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  تسا  بارتوب  دالوا  زا  تیاـمح  نم  بهذـم  نید و  مارم و 
ییاقـس نیا  هدیدرگ  متیب  لها  ياقـس  مراد و  رـس  مرایبآ  یحو  ياههلال  رب  منورد  زا  شتآ  دزیخ  هکنآ  اب  مرارـش  دـنز  لد  رب  یگنـشت  نیا 

يا مراذـگیم  بآ  يور  هب  ناج  ای  مناسریم  همیخ  رد  ار  بآ  ای  مرابکـشا  مشچ  مه  نم  تسد  مه  زورما  هتفرگ  ییاقـس  روتـسد  مراختفا 
نا هللاو  مرادـنرب  شیوخ  ماـما  زا  تسد  قرغ  موش  رگا  نوخ  رد  اـپ  هب  اـت  رـس  مرادـغاد  بلق  نیا  اـهریت  يا  مکاـچكاچ  مسج  نیا  اـهغیت 

نالفط يارب  مدرکیم  هیرگ  نم  هراتـس  متخیریم  متخوسیم  هرامـشیب  هدـید  رهپـس  زا  شود  ینید  نع  ادـبا  یماـحا  ینا  ینیمی  اومتعطق 
شوگ رب  نینوخ  کشا  هدـیراب  نآ  مشچ  زا  هراشا  اب  دادیم  شطع  حرـش  بآ  زا  یلاخ  ماج  اب  یکدوک  ره  هراوخریـش  لفط  يارب  نالفط 

« مثیم  » هراپهراپ دیزاس  ارم  بلق  دـییایب  اهریت  يا  اهغیت  يا  هراوهاگ  نیب  رد  یگنـشت  زا  یظلت  دـنک  رغـصا  نم و  اقـس  هراوشوگ  دـیزرل  نیا 
هحفص 268] [ . ] 249  ] ینید نع  ادبا  یماحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  هرامه  نم  لوق  زا  ار  تیب  نیا  نوخ  شتآ و  جوم  رد  ناوخب 

سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ياهءافشلاراد  اههناخاقس و  اههاگرذگ ، اههاگمدق ، اههاگرظن ،

رال ناتسرهش  رد  سابع  ترضح  هاگرظن 

شرذـن دـنور  شترایز  هب  ینـس  هعیـش و  ددرگ و  صاخ  ماع و  هاگترایز  دـنک و  ادـیپ  شزرا  رادـقمیب  یتبرت  ات  دـیدرگ  ثعاـب  هک  هچنآ 
هک تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  رادملع  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  جئاوحلاباب  ترـضح  سدقم  رظن  دنریگب ، تجاح  دنیامن و 

تسا عبرمرتم  دودح 150  نآ  یلعف  نامتخاس  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ار  مان  نیمه  هب  یهاگرظن  رال  رهش  میدق  تفاب  رد  نادرگ  نابایخ  رد 
صخـألاب هتفه  ياـهزور  يهمه  رد  لاـس و  لوصف  يهمه  رد  تسا  هنیئآ  چـگ و  نآ  فقـس  یلخاد و  يراکهشیـش  اـب  يدـبنگ  ياراد  هک 

نیا مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هاگرظن  مهم  تاکن  زا  دنیآیم . درگ  سدقم  ناکم  نآ  رد  ترایز  ناقاتـشم  هبنـشهس  هبنـشود و  ياهزور 
هب ار  دوخ  رذن  هدرک و  تجاح  دصق  هدش  فرشم  شترایز  هب  بیجع  یقشع  اب  هقطنم  تنس  لها  ياههداوناخ  هبنـشهس  ياهزور  هک  تسا 

هحفص 269] [ . ] 250 . ] دننکیم میدقت  شسدقم  ناتسآ 

نانمس هاگمدق 

هب ياهیکت  هیسابع  يهچوک  رد  نانمس  میدق  تفاب  يهدیشوپرس  رازاب  طسو  رد  نانمس : رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هاگمدق 
طـسو رد  دنیوگیم  هک  دراد  دوجو  گنـس  ود  اجنآ  رد  دشابیم  ردبرض 2  کچوک 2  قاتا  هیکت  نیا  رانک  رد  دراد . دوجو  هیـسابع  ماـن 
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يونعم صاخ  هجوت  کی  رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هک  تسا  رارق  نیا  زا  نآ  يهیـضق  دوشیم و  هدهاشم  ییاپ  ياج  اهنآ 
. تسا هدنام  اجب  ناشیا  زا  رثا  نیا  دناهدرک و  ياهولج  هفشاکم  ملاع  رد 

هزیوه هاگمدق 

، فرج رد  و  تسا ) هیعبـص  نب  دـیما  نب  دـیبع  ریاز  نب  لـخاد   ) ریاز نب  یـسین  يراـس  ماـن  هب  یلحم  يدرف  هزیوه  هاگمدـق  یلوتم  مداـخ و 
هچ تسا و  هدش  هدیمان  مسا  نیا  هب  هاگمدق  ارچ  هک  مدرک  لاؤس  یـسین  يراس  زا  دـشابیم . يو  لزنم  كالپ 78 ، هزیوه ، كراپ  يوربور 

ياریذپ يزور  هدوب  ناوج  هک  ینامز  شدج  دوب و  یلحم  ياهنابزبرع  زا  یـسین  يراس  تسا ؟ هتـسویپ  عوقو  هب  گنج  نامز  رد  یثداوح 
دنک و یشکرس  شیایاعر  هب  هدوب  هدمآ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  یسین ، يراس  يهتفگ  هب  دوشیم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ياقآ 

افـش ار  اهـضیرم  هداد و  رارق  دـقفت  دروم  ار  مدرم  ایاعر و  دنیـشنیم و  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  اـقآ  یلعف  یلحم  نیمه  رد  هزیوه  رد 
دراذگیم رثا  نیمز  رد  هدوب  هتسشن  ناشیا  هک  یناکم  ترضح و  نآ  بسا  ياپ  ياج  دوریم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  یتقو  دهدیم .

يراس يهتفگ  هب  دوشیم . شهاگرد  ناجاتحم  ياشگهرگ  دایز و  ياـضرم  يافـش  دروم  دـعب  هب  نآ  زا  دـنامیم و  یقاـب  نآ  یگتفرورف  و 
شلیاسو سک  ره  قارع  ناریا و  گنج  نامز  هدوب و  يدایز  ياهضیرم  يافش  دهاش  هدید و  ار  يرایسب  تازجعم  هک  هاگمدق  یلوتم  یسین 
نامیخژد ياهدگل  ریز  رد  رهـش  نیا  دوبن و  هزیوه  رد  سک  چیه  هک  ینامز  وا  يهتفگ  هب  دـنام و  ناما  رد  تشاذـگ  هزیوه  هاگمدـق  رد  ار 

هک يروط  هب  دـشیم ، هدینـش  هاگمدـق  زا  هحفـص 270 ]  ] ینزهنیـس هحوـن و  هـضور و  يادـص  مرحم  لوا  يهـهد  رد  تـشاد ، رارق  یقارع 
دروم بیرخت  دصق  هب  ار  هاگمدق  فارطا  مامت  ردول  اب  دندرک و  يراذگبمب  ار  هاگمدق  روداترود  ناشرادنامرف  نامرف  هب  یقارع  نازابرس 

دوخ يراذـگبمب  اـب  یتح  و  دـنداتفایم . راـک  زا  دـنتفریمن و  ولج  اـهردول  هک  يروط  هب  دـشن ، عقاو  رثؤم  الـصا  اـما  دـنداد ، رارق  هلمح 
مارتـحا سدـقم  ناـکم  نیا  هب  مه  اـهیقارع  دوـخ  رگید  اهفیـصوت  نـیا  اـب  و  دـشن . بارخ  دـشابیم  اـشگهرگ  ياـقآ  هاگمدـق  هـک  هاـگیاج 

زا دشیم ، يزاسزاب  سدقم  ناکم  نیا  هک  مارحلاۀـجحلايذ ، متفه  زور  لاس 1417 ق ، ینعی  بلطم  نیا  شراگن  نامز  رد  دنتـشاذگیم .
رد كاخ ، اهراورخ  ریز  نوفدـم  يرهـش  و  هبورخم ، کناب  کی  دجـسم و  کی  دوب و  هدـنام  یقاب  هاگمدـق  طقف  ناـمرهق  رهـش  نیا  هزیوه 

اشامت هب  نینوخ  گنج  زا  دعب  ار  مالسلاهیلع  مشاهینب  هام  هوکش  لالج  هدروآربرس و  راختفا  اب  هدش  نوفدم  رهـش  رانک  هاگمدق  هک  یلاح 
يارب هک  ینامز  دننکشیم ، ار  نآ  هتسب و  نامیپ  مه  اب  هک  یناسک  یتح  اهضیرم و  یسین : يراس  يهتفگ  هب  هحفص 271 ] . ] دندوب هتشاذگ 
تیاور هب  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  دوشیم  شاف  ناشزار  ای  هتفرگ و  افـش  لحم  نیا  رد  دـنیآیم . سدـقم  ناکم  نیا  هب  ندروخ  مسق 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  اقآ  زا  شدـج  نآ  زا  لبق  يراس و  ردـپ  نوچ  دـناهدمآ و  ناـکم  نیا  هب  شیپ  لاـس  ای 60  ادودح 50  یلوتم 
یلع نب  سابع  اـشگهرگ  ياـقآ  ناـبحم  تبحم  زا  میظنت  دنـشابیم . سدـقم  ناـکم  نیا  یلوتم  یگداوناـخ  روط  هب  دـندوب  هدرک  ییاریذـپ 

مالسلاهیلع رقاب  دمحم  ماما  تداهش  زور  ریرحت  خیرات  مالسلاامهیلع .

رهشوب سابعلا ، لضفلاابا  ترضح  هاگمدق 

عمش يراوگوس  مسارم  نمض  مدرم  مالسلامهیلع  همئا  يهیزعت  تداهش و  مایا  زین  هعمج و  ياهبش  تسا ، یلعسابع  هب  روهـشم  هاگمدق  نیا 
هحفص 273] [ . ] 251 . ] دنزورفایم زین 

رهشوب بلاطیبا ، نب  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هاگمدق 

دناب يهمادا  راک  هک  تسا  يدـح  رد  هاگمدـق  نیا  هب  مدرم  داقتعا  تدـش  تسا . هدـش  عقاو  رهـشوب  هاگدورف  دـناب  کیدزن  روبزم  هاگمدـق 
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عمـش دـنوشیم و  عمج  اجنآ  رد  رکذ  تداـبع و  يارب  ياهدـع  هعمج  ياهبـش  هچ  تسا . هتخاـس  ریخأـت  راـچد  ار  نآ  لـیمکت  هاـگدورف و 
هحفص 274] . ] دنزورفایم

زاریش ناتسرهش  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هاگمدق 

زا دـشابیم و  رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  عونتم  ياهیگژیو  فلتخم و  ياهیدـنمناوت  نتـشاد  ظاحل  هب  سراـف  لاـسنهک  گرزب و  ناتـسا 
هعقب دادعت 835  هک  تسا  یمالـسا  یبهذم  نکاما  دوجو  مهم  ياهیگژیو  زا  یکی  تسا . اراد  ار  لوا  ماقم  ناریا )  ) روشک رد  تاهج  یخرب 

دادـعت نیا  زا  دـشخردیم . ینیگن  نوچمه  غارچهاش )  ) مالـسلاهیلع یـسوم  نب  دـمحا  ترـضح  نآ  كراـت  رب  هک  دراد  دوجو  سراـف  رد 
يدادعت ناتسا و  صخاش  ياههدازماما  گرزب  دنوادخ  يرای  اب  روشورب  نیا  رد  دنشابیم . رئاز  دمآرد و  ياراد  هعقب  دودح 211  هدازماما 

دنهاوخ یفرعم  زین  عاقب  ریاس  یتآ  تایرشن  رد  هللاءاشنا  هک  دناهدش  یفرعم  ناتسرهش  کیکفت  هب  هقطنم  ره  ياههدازماما  نیرتروهـشم  زا 
دـنوشیم و هرادا  لقتـسم  یتـیلوت و  تروص  هب  دـمحمریم  دیـس  ترـضح  مالـسلاهیلع و  یـسوم  نب  دـمحا  ترـضح  هکنیا  حیـضوت  دـش .
نابایخ و يهرامش 2 .) هکربتم  عاقب  نیمزرس  سراف  يهوزج  زا  لقن  هب  . ) دنتـسین سراف  يهیریخ  روما  فاقوا و  لک  يهرادا  يهعومجمریز 

مان مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  هاگمدـق  دـش و  كربتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  جـئاوحلاباب  ترـضح  كرابم  مان  هب  زاریـش  رد  ياهلحم 
رـصع هک  ياهنوگ  هب  دـشابیم  زاریـش  مدرم  هجوت  دروم  رایـسب  دراد  یهاگراب  دـبنگ و  نامتخاس و  کنیا  هک  سدـقم  ناـکم  نیا  تفرگ .
تدابع زاین و  زار و  رکذ و  هب  ار  یتعاس  هدمآ و  سدقم  ناکم  نیا  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ناقاتشم  لیس  هبنـش  ياهزور 

ناگتخوسلد و نادنمتدارا ، تاقوا  زا  يرایـسب  هک  هدرک  بلط  ار  دوخ  تاجاح  هداد و  رارق  عیفـش  ار  شترـضح  دزادرپیم ، یلاعت  يادـخ 
76  / 1 قباطم 26 /  مارحلاۀجحيذ  متفه  زور  لاس 1417 ق  [ . 252 . ] دنیامنیم تعجارم  دوخ  ناطوا  هب  هدش و  اورتجاح  ناگتسکشلد 

هحفص 275]  ] یسمش

دابآیگنز یلعسابع  هاگرذگ 

رمق ناشخرد  يهرهچ  باتک  فلؤم  هب  باطخ  حرـش  نیدب  ار  ياهمان  نامرک ، زا  هتاضافا  تماد  سیئرلاخیـش  دمحم  سدنهم  ياقآ  بانج 
ترـضح مرتحم  دنمـشناد  رونلارهاب  روضح  دـسیونیم : مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب 
نوزفازور قیفوت  رمع و  لوط  يوزرآ  و  هرفاو ، تایحت  يادها  زا  سپ  هزع  دیز  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و 

رد هلوحم  رما  ماجنا  رد  ریخأت  زا  شزوپ  ضرع  نمـض  هلیـسو  نیدـب  جـع ،)  ) مظعـألا هللا  یلو  ترـضح  تاـیانع  لـظ  رد  باـنج  نآ  يارب 
مزال تاعالطا  کنیا  رایز ، هد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  يهناخاقـس  داـبآیگنز و  یلعـسابع  هاگرذـگ  هب  عجار  یتاـعالطا  يهئارا  صوصخ 
یلاع ترضح  فیرش  باتک  رد  جرد  تهج  هدیاف  دیفم  مالـسلاهیلع و  مشاهینب  رمق  لوبق  دروم  هللاءاشنا  ددرگیم . لاسرا  یلاع  روضح 
دروم سدقم ، ناکم  نیا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ای  کیلع  مالـسلا  دیئامرفب . شیوخ  ریخ  ياعد  لومـشم  ار  ام  تفرگ ، دهاوخ  رارق 

لمتـشم تسا  ياهعومجم  تسا . فارطا  یمامت  هکلب  راید  نآ  مدرم  تاجاح  يهلبق  مالـسلاهیلع و  مشاهینب  رمق  ترـضح  تیانع  هجوت و 
، مالسلاهیلع نیسح  ماما  تارضح  سدقم  ياهمان  هب  هک  ددعتم  ياهناتـسبش  دجـسم  ارـس و  نحـص و  هاگراب و  زا  عبرمرتم  دودح 2000  رب 

هدش يراذگمان  مالـسلااهیلع  نینبلاما  مناخ  مالـسلااهیلع و  هیقر  ترـضح  یبیب  مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  مالـسلااهیلع ، همطاف  ترـضح 
. دناهدرک ادـیپ  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  قیفوت  يرهاظ ، مشچ  اب  يرادـیب و  ملاع  رد  رفن  دـنچ  راونا ، طبهم  نیا  رد  تسا .
، اونین يهصرع  نانفکنوگلگ  يارب  يراوگوس  ینید و  رئاعش  میظعت  روظنم  هب  رفن  نارازه  نیعبرا ، ینیـسح و  ياعوسات  ياهزور  هلاس  همه 

هحفـص  ] مامت ابیرقت  هعمج  هبنـشجنپ و  ياهزور  دـنوشیم . ماعطا  ناشترـضح  لاوزیب  ناوخ  زا  دـنزادرپیم و  يرادازع  هب  ناـکم  نیا  رد 
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رمق دالیم  بش  نینچمه  تسا . رئاد  یناوخهضور  اضعب  يراوگوس و  يرذن و  ياهماعطا  يرذـن و  ياههرفـس  لاس ، لوط  رد  اههتفه  [ 276
نیا شخبتنیز  ینارنخس ) یحادم و  دورـس و  لماش   ) عونتم ياههمانرب  اب  یهوکـشاب  نشج  زین  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب ،

هب هاگرذگ  مداخ  نابز  زا  هداتفا ، قافتا  هاگرذگ  مداخ  يارب  هک  يریظنیب  هکلب  یندینـش ، بلاج و  رایـسب  نایرج  دـشابیم . هدـنخرف  بش 
دادرخ 77 هتاکرب /  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  اعد  سامتلا  دوشیم . تمدخ  لاسرا  یلاع  روضح  تکاپ  فوج  رد  تساک  راون  تروص 
هب 270 نونکا  دسریم  شتمدق  دراد  ناویا  رـس  رب  یلعـسابع  مان  دراد  ناوارف  قاتـشم  هک  هاگرذگ  نیا  دنمـشوه  يهدورـس  هحفص 277 ] ]

ياپ بدا  هب  دراد  نادنچ  هتخابلد  قشاع  ببـس  نیز  تسا  هدش  سب  افـش  صالخا و  بجوم  ناکم  نیا  دراد  ناهنپ  هدزادوس  لد  رد  اهزار 
1377  / 2 يدابآیگنز 7 /  دمحم  جاح  دراد  نابرد  بجاح و  اج  همه  شطیحم  هب  اجنیا  کیالم  دنراذگ 

رایز هد  سابعلا  لضفلاوبا  يهناخاقس 

ضرع ییایفارغج 30 37  تاصخشم  اب  نامرک ، یلامش  تمـس  يرتمولیک  رد 40  عقاو  هنکس ، رفن  زا 1500  شیب  اب  تسا  ياهیرق  راـیز : هد 
. دنتسه ماظع  تاداس  يهفیرش  يهلسلس  زا  زین  نآ  یلاها  زا  يدایز  رامش  هدوب و  يرشعینثا  يهعیش  نآ  يهنکس  يهیلک  لوط . و 56 54 

سابعلا لضفلاوبا  يهناخاقس  هاگترایز و 

ياهفـص نآ  يهلبق  تمـس  رد  هک  دشابیم  قاور  ارـس و  نحـص و  لماش  عبرمرتم ، لداعم 750  یتحاسم  اب  رـضاح  لاح  رد  هاـگترایز  نیا 
يدجسم زین  نآ  لامش  علض  رد  تسا . مدرم  هاگترایز  تدابع و  لحم  دراد و  رارق  فرط  ود  رد  نآ  هب  لصو  رواجم و  قاور  ود  اب  یمیدق 

شآ بآ و  یناوخهضور و  لماش  گرزب  يهسلج  دودح 40  لاس  لوط  رد  تسا . هدش  عقاو  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هب  بوسنم  یمیدق 
بصن نآ  زارف  رب  هحفص 278 ]  ] ییابیز دبنگ  هک  دراد  رارق  هنوگرودم  يروخبآ  نحص  طسو  دوشیم . ریاد  سدقم  ناکم  نیا  رد  ینیسح 

. دنوشیم كربتم  باریس و  نآ ، کچوک  دبنگ  ریز  نکدرسبآ )  ) فارطا زا  بآ  ياهریش  زا  ندیشون  اب  ناگمه  تسا و 

هناخاقس يهقباس 

برغ تمـس  یکی  تسا : هدوب  هفـص  ود  رب  لمتـشم  شنامتخاس  لبق  لاـس  دودـح 70  ات  هک  هدوب  هینیـسح  ناکم  نیا  میدـق ، ياـهنامز  رد 
مدرم تیانع  هجوت و  لـحم  تسا و  اـجرباپ  اـنب  نیا  زونه  هک  فرط  ود  رد  نآ  هب  هحفـص 279 ]  ] لصو رواجم و  يهکیراب  ود  اب  هناخاقس 

نونکامه هدوب و  یمومع  هار  قاور  نآ  هک  نآ  هب  لصتم  قاور )  ) ياهکیراب اب  هاگرذـگ  قرـش  علـض  رد  نآ  يوربور  يرگید  و  دـشابیم .
دندرکیم شوپهایس  دنتسبیم و  تسا ، اجرباپ  زین  نونکامه  هک  ار  لوا  يهفص  مرحم  هام  رد  مایألامیدق ، تسا . هدنامن  یقاب  نآ  زا  يراثآ 

رد ياهناخاقـس  دنکیم  تین  رفعج  ازریم  مان  هب  یـصخش  لبق ، لاس  ناـمه 70  رد  دـندرکیم . رازگرب  نآ  رد  یناوخهضور  يرادازع و  و 
عمج اب  هک  یتقو  دوشیم . لمع  دراو  انب  نیـسح  داتـسا  ماـن  هب  یلاـها  زا  رگید  صخـش  اـب  تین ، نیا  یپ  رد  دـنک و  داـجیا  هینیـسح  نیمه 

هدامآ و زاین  دروم  چـگ  دـننکیم  هدـهاشم  بجعت  اـب  دـنوریم  هینیـسح ) قاور  يراکدیفـس  تهج   ) چـگ ندروآ  يارب  یلاـها  زا  يرگید 
الاب عافترا  رد  ندرک  دیفس  ییانب و  ماگنه  تسا .) هتفریم  راک  هب  چگ  يهیهت  يارب  میدق  رد  هک  یـشور   ) تسین چگ  نتخوس  هب  یجایتحا 
راک یناجم  اـنب  نیـسح  داتـسا  دـنربیمرد . هب  ملاـس  ناـج  اـسآهزجعم  یلو  دـنریگیم ، رارق  رطخ  رد  یگمه  دزیریم و  مه  هب  تسببوچ 

تـشت یکوگ   ) دنک ادها  یکوگ  مه  دهدب و  دزاسب و  ار  قاور  برد  مه  دراذگیم  رارق  يو  هب  کمک  نمـض  مه  رفعج  ازریم  دنکیم و 
زین دوخ  رارق  هب  و  دندیشونیم ) بآ  اکربت  نآ  بآ  زا  هتـشاد  هک  یبآ  ریـش  يهلیـسو  هب  دندرکیم و  بآ  ار  نآ  هک  تسا  یگرزب  نیلافس 
بآ ار  نآ  کـشم  اـب  رفعج  ازریم  دوز  حبـص  زور  ره  سپ ، نآ  زا  دوشیم . هیبعت  هفـص  رواـجم  قاور  نیمه  رد  هناخاقـس  دـنکیم . لـمع 
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لحم نامز ، تشذـگ  اـب  تسا . هدـناشوپیم  ار  یکوگ )  ) تشت يور  درگ ، ياهتخت  اـب  سپـس  و  هتفرگیم ) بآ  کـشم  هس  ود   ) هدرکیم
و  ) تسا نازیوآ  نآ  برد  هب  هک  ییاهریجنز  اب  قاور  يولج  تشذـگ . البق  نآ  حرـش  هک  هدـش  لقتنم  نحـص  هب  قاور  لخاد  زا  يروخبآ 
(. مالـسلاهیلع متـشه  ماما  مرح  نحـص  رد  دـالوف  هرجنپ  هباـشم   ) تسا نتـسب  لـیخد  نتـسج و  لـسوت  لـحم  دوشیم ) هدـهاشم  سکع  رد 

هحفص 280] ]

رایز هد  يهناخاقس  رد  مشاهینب  رمق  تیانع  هب  ناگتفایافش 

رد هک  ییامنهار  اب  و   ) تسا هدوب  جنـشت  هب  ـالتبم  هک  يربکا  ماـن  هب  یـصخش  . 2 دش . میدقت  نآ  حرـش  هک  روپیمتـسر  يهمطاف  مناخ  . 1
سدـقم ناـکم  نیا  رد  هدرک و  تکرح  تفریج )  ) هلـصاف رتـمولیک  اهدـص  زا  یـسمش  لاـس 1361  رد  ياهبنـشجنپ  رـصع  دوشیم ) باوخ 

میافش اقآ   » دایرف اب  یتعاس  زا  دعب  ددرگیم و  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوتم  هاگنآ  دیامنیم . لیخد  ار  دوخ  دوشیم و  رـضاح 
مان هب  یصخش  . 3 میداد ... تیافش  زیخرب  دندومرف  نم  هب  دندروآ و  فیرـشت  بسا  اب  ییاقآ  ایؤر  ملاع  رد  دیوگیم : دزیخیمرب و  دنداد »

شدنزرف مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  تداهش  بش  رد  لبق  لاس  جنپ  نامرک ،) لامش  يرتمولیک  رد 35  يرهش   ) دورتچ نکاس  هدازنسح ، یلع 
شدـنزرف يافـش  يهنارکـش  هب  يو  ناـمز  نآ  زا  دـنهدیم . افـش  ار  وا  دـنکیم و  لـیخد  ناـکم  نیمه  رد  تسا  هدوب  جـلف  هکیلاـح  رد  ار 

هد نکاس  دلوتم 1313 ، يودهم ، يهمطاف  مناخ  . 4 دنکیم . ماعطا  ار  مدرم  ینیسح  شآ  بآ و  اب  هناخاقـس  لحم  رد  تبون  کی  هلاسهمه 
يرتسب زاریـش  رد  هام  ود  تدـم  نیا  فرظ  هتفر و  وس  نآ  وس و  نیا  هجلاعم  لابند  هب  لاس  کی  تدـم  يو  ناطرـس . ضرم  هب  التبم  راـیز ،

ناکم نآ  بحاص  هب  هناخاقـس ، تین  هب  لمع ، قاطا  برد  تشپ  دـیوگیم : دوخ  دـننکیم . دـیما  عطق  شاهجلاعم  زا  ناکـشزپ  تسا . هدوب 
لحم رد  لاس  ره  مرببرد ، هب  ملاس  ناج  ضرم  نیا  زا  رگا  هک  مدرک  رذـن  مدـش و  لـسوتم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  اـقآ  هب  سدـقم 
لمع قاطا  زا  ار  وا  هک  یماگنه  داد . تسد  نم  هب  یبیجع  بالقنا  دیماان  هتسکش و  لد  اب  میامن . ماعطا  مزادنایب و  يرذن  يهرفس  هناخاقس ،

هب یلو  دراد ، تلاـسک  زونه  هچرگا  دـننکیم . فیـصوت  اـسآهزجعم  هناریحتم و  ار  نآ  زا  دـعب  لـمع و  تیقفوم  ناکـشزپ  دـندروآ  نوریب 
هحفص 281] . ] تسا هتفای  ییاهر  یعطق  گرم  رطخ  زا  هک  تسا  اهلاس  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  هام  تکرب 

ناهفصا ياضرهش  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يهناخاقس 

یط یسمش ،  1377  / 5 خیرات 28 /  رد  یلع ، دیـس  دنزرف  یـشیرق ، یبتجم  دیـس  ياقآ  تاداسلاۀلالـس  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
یمیدق ياههلحم  زا  یکی  رد  شیپ  نرق  کی  دودح  رد  دناهتشون : نینچ  نیا  ناهفصا  ياضرهش  يهناخاقـس  يهچخیرات  هب  عجار  یبوتکم 

نآ يادتبا  رد  هک  تشاد  دوجو  یلع  دیس  اقآ  يهچرازاب  هب  روهشم  يرازاب  دوب ، رتکیدزن  رهش  يدورو  ياههزاورد  زا  یکی  هب  هک  اضرهش 
موحرم ناشیا ، يهون  طسوت  شیپ  لاس  جنپ  لهچ و  دودح  دوب . هدش  عقاو  لوسر ) دیس  موحرم  دنزرف   ) یـشیرق یلع  دیـس  موحرم  يهزاغم 

زا هدافتسا  اب  ناتسبات ، راهب و  لصف  رد  دش . لصتم  رهش  يهدش  هیفصت  بآ  هب  تفرگ و  ماجنا  نآ  رد  یتاریمعت  یشیرق ، هللاحتف  دیـس  جاح 
ندش هدروآرب  تفرگیم . رارق  مدرم  يهدافتسا  دروم  هدش ، هتخادنا  نآ  بآ  گنس  رد  تشگیم و  يرادیرخ  خی  ياهبلاق  مدرم ، تاروذن 

دوب ناوارف  هدرتسگ و  نانچ  دندرکیم  رذن  هناخاقس  جراخم  نیمأت  يارب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  قشع  هب  هک  مدرم  تاجاح 
یسمش لاس 1358  رد  هکنیا  ات  دمآیم . هفاضا  زین  يرادقم  نآ ، يراج  جراخم  نیمأت  رب  هوالع  دـش و  هدوزفا  نآ  دـمآرد  رب  زوربزور  هک 
يهزاغم نامه  رد  زین  نونکا  هک  یـشیرق ، یلع  دیـس  ياقآ  دـنزرف  یـشیرق  یفطـصم  دیـس  جاـح  ياـقآ  هللاحـتف ، دیـس  جاـح  موحرم  يهون 

تروص هب  لحم  نآ  دومن و  نآ  زیهجت  هناخاقس و  یساسا  ریمعت  هب  مادقا  تسا ، بسک  لوغشم  هناخاقس  سـسؤم  بسک  لحم  يدادجا و 
نآ ناقشاع  ناقاتشم و  نوزفازور  لابقتسا  هب  هجوت  اب  انمض  هدربمان  دمآرد . زهجم  یقرب و  نکدرسبآ  اب  یتشادهب  الماک  يهناخاقس  کی 
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ناتسربق رد  هریشراهچ  نکدرسبآ  اب  يرگید  يهناخاقس  یسمش  لاس 1358  رد  مدرم  تاروذن  زا  هدافتسا  اب  نانآ و  تاروذن  ترـضح و 
جئاوحلاباب سدقم  مان  هب  دومن و  يرادیرخ  يرگید  نکدرـسبآ  هاگتـسد  تسیب  جیردت  هب  نآ  رب  هوالع  درک و  ثادحا  رهـش  يالـصم 

يهیملع يهسردـم  نیزنب و  پمپ  دـجاسم و  يوربور  مدرم ، عـمجت  زکارم  نیداـیم و  رد  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هللا  یلا 
يهدافتسا دروم  ناتـسبات  راهب و  اصوصخ  لاس ، لوصف  یمامت  رد  کنیا  هک  درک ، بصن  مالـسلاهیلع ، ءادهـشلادیس  نیـسح  ماما  ترـضح 

، تاریمعت قرب و  بآ و  هوجو  هدش و  دای  ياههناخاقـس  اهنکدرـسبآ و  يراج  ياههنیزه  يهیلک  هحفـص 282 ] . ] دراد رارق  مدرم  مومع 
يارب نادنمتجاح  هک  دراد  رارق  کچوک  یناکم  یلصا ، يهناخاقس  لحم  یکیدزن  رد  انمـض  تسا . هدش  تخادرپ  مدرم  تاروذن  لحم  زا 

ادج نت  زا  تسد  رادرس  مناشطع  ياقس  هحفص 283 ] . ] تسا صخشم  ریوصت  رد  نآ  لحم  دننکیم و  هدافتسا  نآ  زا  عمـش  ندرک  شور 
زا تسکش  متشپ  مخ  دش  تقریب  نید  هپس  زارفا  مچرپ  يا  مناشطع  ياقس  منآرق  زابرس  اخا  ناج  يا  مسابع  مناشطع  ياقـس  مناناج  رای  يا 

تـسدیب ناطلغ  نوخ  هب  يدرگ  نادیم  فص  نیا  رد  نامگ  مدربیمن  دوخ  رب  مناشطع  ياقـس  منادیم  هب  اهنت  الب  تشد  نیا  رد  نونکا  مغ 
راز ترتع  تسرپرـس  رب  نمـشد  يهنتف  زا  نم  زا  دـعب  وت  یـشاب  ناـهج  رد  مراـظتنا  دوب  مناـشطع  ياقـس  مناتـسب  ورـس  يا  ار  وت  منیب  نوچ 
نآ مناشطع  ياقـس  منالان  راز  تیب  لها  دنتـسرپرسیب  يراتـسرپ  نانآ  يرادـهگن ز  يدرک  اخا  ای  ار  مرح  ساپ  مناـشطع  ياقـس  مناـشیرپ 
مرح لها  رگد  بشما  مناشطع  ياقس  مناریغـص  مشچ  نیا  بشما  دنـشاب  رادیب  باوخ  رد  بشما  باوخ  هتفرن  مدکی  وت  سرت  زک  اهمشچ 

لکشم متام  نیز  لد  رب  نز  شتآ  هش  لاح  نابز  یمرش  مناشطع  ياقس  مناهانپیب  نیا  هانپ  دنرادن  ینعی  دننازرل  ناسرت و  دننایرگ  حبص  ات 
رد مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  يهناخاقـس  [ . 253  ] مناشطع ياقـس  مناناج  ناـج  يا  اـخا  اـی  اـتفگ  هکیا  دـنز 

هدید يدایز  تامارک  اجنآ  رد  تسا  يدامتم  ياهلاس  هک  هاشنامیلس ، دجسم  هب  لصتم  نیدلایفص  خیش  يهربقم  بنج  لیبدرا ، ناتسرهش 
موحرم دجـسم  دوش  ياهراـشا  هک  تسا  رکذ  لـباق  تسا . هتفرگ  افـش  هناخاقـس  نیا  رد  یجلف  رتخد  مرحم  ماـیا  ریخا  ياـهلاس  یتـح  هدـش 

لئامش سابع و  ترضح  سکع  اجنآ  رد  هک  مرحم  مایا  رد  يراذگتشط  هب  تسا  طوبرم  نآ  زا  یتمـسق  مه  اجنآ  رد  هک  ینامز  بحاص 
لوق زا   475 يهحفـص 477 -  لوا  دـلج  رد  ام  هک  تسا  هدرک  زورب  روهظ و  یتامارک  مه  اـجنیا  رد  دراد و  رارق  هجوت  دروم  ترـضح  نآ 

هحفص 285] . ] دوش هعجارم  اجنآ  هب  میاهدرک  لقن  هعیشلایتفم  يوسوم  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  ترضح 

هاشنامرک مشاهینب  رمق  ءافشلاراد 

مـشاهینب رمق  راصنا  مرتحم  تئیه  دروم  رد  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تئیه  يانما  تئیه  ياضعا  زا  يریمـشک ، داوج  دیـس  ياقآ  بانج 
مـشاهینب رمق  راصنا  مرتحم  تئیه  يهچخیراـت  اـمارتحا  دـیناوخیم . ـالیذ  هک  دـناهداد . یتاحیـضوت   76  / 8 خـیرات 6 /  رد  مالـسلاهیلع 

یسمش لاـس 1325  رد  سیـسأت  ناخزابهـش  جاـح  موحرم  دجـسم  هپـس  کـناب  بنج  هپـس  ناـبایخ  سردآ  منکیم  یفرعم  ار  مالـسلاهیلع 
. تسویپ يدزیا  تمحر  هب  سدقم  دهشم  رد  یـسمش  لاس 1350  رد  هدوب  زودهالک  هدربمان  لغـش  راکفا  هللازیزع  جاح  موحرم  راذـگناینب 

رمق ءافـشلاراد  رگنـس  ناـبایخ  رد  هاـشنامرک  تارباـخم  ییاراد و  يوربور  یــسمش  لاـس 1370  رد  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  يهیـسابع 
تیانع ترخآ  ایند و  رجا  نایناب  يهمه  هاشنامرک و  بیجن  هاوخریخ و  مدرم  هب  لاعتم  دـنوادخ  تسا . هدـش  حاـتتفا  مالـسلاهیلع  مشاـهینب 
ماجنا مالسلامهیلع  راهطا  يهمئا  ینزهنیس  يرادازع و  ياهبش  زا  دنترابع  دوشیم و  رازگرب  هشیمه  هک  یـسلاجم  یلاعت . هللاءاشنا  دیامرفب 

تسا و اـپرب  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  یحادـم  یناوخهضور و  رفـص ، مرحم و  لوط  رد  دوشیم و  هتفگ  یعرـش  لـئاسم  هظعوم و  هتفرگ و 
متخ سلجم  زور  ره  هتفه  لوط  رد  دـشابیم و  رارقرب  یبهذـم  دایعا  اهنـشج و  مایا  اروشاع و  ترایز  هبدـن و  ياعد  حبـص  هعمج  ياهزور 
رمق ءافشلاراد  هب  هک  یصاخشا  زین  یگمه و  رجا  دناهدیشک . يدایز  تامحز  دوخ  مهس  هب  انما  تئیه  ياضعا  تسا  دقعنم  صاخـشا  يارب 
داوج دیـس  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تئیه  فرط  زا  مالـسلاو . تسا  لاعتم  دـنوادخ  اب  دـننکیم  هدرک و  کـمک  مالـسلاهیلع  مشاـهینب 

هحفص 288]  ] يریمشک
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یتامدخ یبهذم و  تاسسؤم 

روباشین یلضفلاوبا  يهدحتم  تئیه 

روباشین یبهذم  عمتجم 

لیکشت قوف ، رد  هدش  دای  زکرم  هس  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  يارسرئاز  مالسلاهیلع و  مشاهینب  رمق  ترضح  هاگنامرد  یلضفلاوبا و  تئیه 
يرادربکاخ هک  تسا  فورعم  زین  دشابیم . لاس  دودح 110  سدقم  ناکم  نیا  يانب  يهقباس  هک  تسا  فورعم  دنهدیم . ار  عمتجم  کی 

مدرم عمجت  لحم  العف  تسا . هدش  انب  یخرک  ناولهپ  مان  هب  یصخش  طسوت  تسا  یمیدق  یخیرات و  ياهانب  زا  هک  روباشین ) عماج  دجسم  )
عورش اما  تسا . هدوب  یـسمش  لاـس 1362  رد  هاـگنامرد  سیـسأت  دراد . رارق  يدوگ  رد  عمتجم  نیا  تسا . هعمج  تعاـمج و  زاـمن  تهج 

لاس زا  لبق  ات  ناـکم  نیا  تسا . هدوب  یـسمش  لاـس 1362  رد  نآ  زا  يرادربهرهب  ماـمتا و  تسا و  هدوب  یـسمش  لاس 1357  رد  نامتخاس 
تفر و لحم  روبزم  یناحور  يانب  دناهداد . رارق  نآ  يارب  یتافوقوم  هاگنامرد  سیسأت  زا  دعب  یلو  تسا  هتـشادن  یتافوقوم  هنوگ  چیه  ، 57
هدوب و يراکهنییآ  هب  نیزم  امامت  اهناتـسبش  انب و  یلخاد  تمـسق  دـشابیم . بش  زا  یتمـسق  زور و  تاعاس  ماـمت  رد  جـئاوح  باـبرا  دـمآ 
زا هک  هدوب  مدرم  عمجت  لـحم  فـلتخم  ياهتبـسانم  رد  لـحم  مایألامیدـق  زا  تسا . هدـش  بصن  نآ  رد  سیفن  تمیقنارگ و  ياـهرتسول 
هب يدایز  دارفا  هک  دنکیم  هدهاشم  دوشیم ، دراو  اج  نآ  ناسنا  هک  زورهنابش  زا  تعاس  ره  رد  دندرکیم . هدافتسا  هدبز  ياهربنم  نانخس 

هوجو لماش  تئیه ، نیا  تاروذـن  دـناهدرک . عاـمتجا  ناـکم  نآ  رد  یناوخهضور  زین  دوخ و  تاروذـن  يادا  يارب  ناوسن  يهفیاـط  زا  هژیو 
رب 500 غلاب  هنایلاس  لحم ، نیا  رد  يرذن  ياهدنفـسوگ  دادـعت  دوشیم . هدرپس  رتفد  هب  ای  و  دوشیم ، هتخیر  قودنـص  رد  هک  تسا  يدـقن 

تـشوگ دـننکیم  ینابرق  یلـضفلاوبا  تئیه  يولج  اروشاع  اـعوسات و  زور  رد  ار  نآ  سأر  دودح 350  هحفـص 289 ]  ] هک دوشیم  سأر 
هاگنامرد زین  یبهذم و  تابسانم  جراخم  فرص  هدمآ  تسد  هب  غلبم  دریگیم و  رارق  مدرم  رایتخا  رد  نازرا  تمیق  هب  روبزم  ياهدنفـسوگ 

. دـنهدیم لیکـشت  رکـش ، ياچ ، دـنق ، تابوبح ، ریـش ، نوچ  سانجا  ار  تاروذـن  رگید  شخب  ددرگیم . هریغ  هاگـشیاز و  ناتـسرامیب و  و 
هاـگنامرد و فقو  هک  دابآسمـش ، ماـن  هب  روباـشین  يرتـمولیک  رد 12  عـقاو  يزرواـشک ، نـیمز  . 1 تـسا : ریز  رارق  زا  اـنب  نـیا  تاـفوقوم 

کیدزن ینیمز  . 2 تسا . ناموت  رازه  رب 700  غلاب  شاهنایلاس  دمآرد  هدومن و  فقو  یمیظع  اقآ  جاح  ياقآ  ار  نیمز  نیا  تسا . ناتـسرامیب 
نآ رد  دـنراد  میمـصت  تسا و  روباـشین  کـخرف  نکاـس  يراـخف ، ملـسم  جاـح  نآ  فـقاو  هک  راـتکه ، ود  تعـسو  هب  روباـشین ، دور  غاـب 

نویلیم جـنپ  لاح  ات  هک  دابآون ، ماـن  هب  روباـشین  يارق  زا  یکی  رد  دنفـسوگ  سأر  لماش 700  يرادـماد  کی  . 3 دننک . تسرد  ناتـسرامیب 
. دشابیم سسؤم  نیا  فقو  امامت  هدوب و  هزاغم  باب  ياراد 80  هک  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ژاساپ  . 4 تسا . هدش  هتشادرب  هنیزه  ناموت 

هاگنامرد شخب 

هنیزه ناموت  نویلیم  نونکات 700  تمسق  نیا  تسا . نآ  هب  طوبرم  ياهتمسق  رگید  یکشزپمشچ و  یکـشزپنادند  لماش  هاگنامرد  شخب 
لنسرپ قوقح  نآ  ناموت  رازه  دصتشه  نویلیم و  هک 3  دوشیم ، ناموت  نویلیم  رب 5  غلاب  هام  ره  هعومجم  نیا  لک  جراخم  تسا و  هتشادرب 

اجنیا رد  دهدیم . لیکشت  ار  هنایلاس  ياهتبسانم  رگید  اروشاع و  اعوسات و  زور  ياهماعطا  یناوخهضور و  جراخم  هیقب  تسا و  ناتـسرامیب 
زا دـشابیم و  هـیریخ ، ـالماک  نآ ، هاگــشیاز  ناتــسرامیب و  یناـمرد و  تمــسق  اـصوصخ  هســسؤم ، نـیا  هـک  مـیهد  رکذــت  تـسا  مزـال 

. دوشیم هتفرگ  رظن  رد  هژیو  فیفخت  نانآ  يارب  هکنیا  ای  دوشیمن و  تفایرد  یهوجو  ای  تعاضبیب ، ناگدننکهعجارم 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 484 

http://www.ghaemiyeh.com


ارسرئاز

يانبریز و  رتم ، دودح 800  ارسرئاز  هحفـص 290 ]  ] تحاسم دراد . رارق  نآ  زا  هناگادـج  روط  هب  ناتـسرامیب و  یبرغ  تمـسق  رد  ارـسرئاز 
خلـسم و و  نلاـس ، هس  قاـطا و  لـماش 122  هدـش و  هتخاـس  هقبط  هس  رد  ناـکم  نیا  دـشابیم . عبرمرتم  رازه  کـی  دودـح  نآ  ناـمتخاس 

انما تئیه  کی  رظن  تحت  نآ  تیلاعف  دنکیم و  ییاریذپ  مدرم  زا  یناجم  روط  هب  ارـسرئاز  و  تسا . زابلد  عیـسو و  طایح  کی  هناخزپشآ و 
تقو دنچ  ره  دنتـسه . تمدخ  لوغـشم  یتشادمشچ  هنوگ  چیه  نودـب  ناگیار و  روط  هب  و  دـنوشیم . اجباج  نامز  لوط  رد  هک  دراد  رارق 
تئیه ناکم  رد  هک  مسارم ، نیا  دوشیم . یبوررابغ  رهـش  صخـشم  دارفا  روضح  اب  یهوکـشاب  مسارم  یط  تاروذـن ، قودنـص  زا  راـبکی ،

اب هدرک و  هیلخت  ار  تاروذن  قودنـص  تئیه  هتـسجرب  ياضعا  دشابیم . ماعطا  یناوخهضور و  یحادـم و  لماش  دوشیم  ماجنا  یلـضفلاوبا 
زیراو کـناب  رد  یلـضفلاوبا  تئیه  باـسح  هب  ار  نآ  يدوجوم  سپـس  دـنیامنیم  مظنم  بترم و  ار  اـهلوپ  وعدـم ، ياهتیـصخش  کـمک 

ناـمتخاس زا  يادـج  یبوـنج و  تمـسق  رد  هاگـشیاز  ناتـسرامیب و  و  یناـقوف ، يهقبط  یلامـش  یقرـش و  تمـسق  رد  هاـگنامرد ، دـننکیم .
صخشم ار  نامتخاس  يانب  خیرات  هک  تسا  ياهبیتک  يواح  تئیه ، تمـسق  ینوریب  يامن  تسا . هدش  عقاو  ناتـسرامیب  تئیه و  هاگنامرد و 

میـسرت یـشاک  يور  دجـسم  يهمانفقو  زین  تمـسق  نامه  رد  تسا . نآ  زاغآرـس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  سدقم  يهملک  هک  تسا  هدرک 
ناشیا زا  هک  تسا  هتـسیاش  دناهدیـشک و  انب  نیا  تهج  یناوارف  تامحز  یناوضر  نسحم  جاح  موحرم  هک  تسا  رکذ  روخرد  تسا . هدـش 

« رثوـک  » و رـصن »  » و رـصعلاو »  » ياـههروس هب  نیزم  هک  تسا  ییاـههبیتک  يواـح  ءاـنب  یقرـش  تمـسق  رد  دوـش . ترفغم  بلط  ینادردـق و 
اجنیا تسارس  نیا  مشاهینب  هام  يافـشلاراد  [ . 254 . ] تسا هدش  هتشون  قوف  يهبیتک  رد  یبلاج  راعشا  زین  انب  یلامـش  تمـسق  رد  دشابیم .

زا تست  ناج  رس و  يادف  هب  ناج  تسا  میرم  راتسرپ  و  بیبط ، یسیع  تسا  مدآ  دالوا  فرـشا  مان  هب  اجنیا  تسایلوا  تایانع  فطل و  لحم 
اجنیا تسالبرک  رادملع  هناخارـس  بحاص  هحفـص 291 ]  ] رتشیپ یمدق  تداهـش ، تقو  رـس  تشپ  یمدق  دلوت ، تقو  تنتفر  ندمآ و  بدا 
هحفص 292]  ] تسالب ره  درد و  ره  يهدنهدافش  وا  يوراد  شهگرد  راوز  تمدخ  هب  رختفم  مادخ  تسالب  هشیدنا و  زا  غراف  ضیرم 

( مشاهینب رمق  يارسرئاز   ) لباب

رارق مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هاگنامرد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاعمتجم  رانک  دهـشم  هب  لـباب  يهداـج  ریـسم  رد 
زا یتاعاس  رد  دنراد  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ترـضح  ترایز  هب  تکرح  ریـسم  رد  هک  نیرئاز  تسا . هتفرگ 

انمـض دنکیم و  ییاریذپ  نیرئاز  زا  تسا  هدرک  مهارف  هک  ار  یتاناکما  ارـسرئاز  نیا  دنراد  تحارتسا  هب  زاین  هک  دنـسریم  اجنیا  هب  ار  زور 
یتح ینامرد  یهافر  تاناکما  زا  يرایـسب  هک  هدـیدرگ  انب  ارـسرئاز  نیا  یناقوف  تمـسق  رد  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ماـن  هب  یهاـگنامرد 

کینیلک یئاپرـس و  تاـجلاعم  فـلتخم  ياهـشخب  رتـم و  تسیود  دودـح  رد  اـنب  نیا  تحاـسم  تسا . رادروـخرب  اترورـض  ندـش  يرتـسب 
یهاگشیامزآ ياراد  زین  و  دراد . تیلاعف  يزورهنابـش  ییاپرـس  ياهیحارج  هنتخ و  تماجح ، نامیاز ، یئامام و  یپارتویزیف ، یکـشزپنادند ،

قودنـص و  مالـسلااهیلع ، هیبـنیز  مالــسلااهیلع و  هیمطاـف  دـیوجت و  نآرق و  شزوـمآ  سـالک  هناـخراون و  هناـخباتک و  و  دـشابیم . لـماک 
تسا هدش  يراذگمان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاعمتجم  مان  هب  عمتجم  نیا  يهعومجم  و  هداوناخ . میکحت  جاودزا ، هنـسحلاضرق و 

روپيربط یلع  دیـس  جاح  رتکد  ياقآ  بانج  بایطألاۀلالـس  يـالاو  تمه  هب  عمتجم  نیا  دـشابیم و  عبرمرتم  هعومجم 1800  تحاـسم  و 
هحفص 293] . ] تسا هدش  هتخاس 

( هلحم رگدراک   ) یلضفلاوبا

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 485 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرئاز يارب  ارـسرئاز  مرح و  عیفر و  نامتخاس  ياراد  هک  تسا  یهاگیاج  لحم  نیا  رد  رانکنودیرف . يرتمولیک  شـش  دودح  تسا  یلحم 
نیا هب  لحم  یلاها  اهنت  هن  ادج  دراد و  رارق  مالـسلاهیلع  جئاوحلاباب  سابع  ترـضح  هجوت  دروم  ناکم  نیا  هک  تسا  فورعم  دـشابیم و 

هب مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يارب  يدایز  تاروذن  مدرم  دناهتخود . مشچ  لحم  نیا  هب  هقطنم  مامت  هکلب  دنراد ، هجوت  ناکم 
یناتساد دنراد . هتوتیب  ارسرئاز  رد  ضیرم  يافش  جئاوح و  يادا  يارب  اروشاع  اعوسات و  مرحم  ياهبـش  رد  صوصخب  دنروآیم ، لحم  نیا 

لقن ص 431  یناردنزام ) يوجشناد  ناوج  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  جئاوحلاباب  تیانع   ) ناونع هب  تامارک  تمسق  باتک  نیا  رد 
هحفص 294] . ] میاهدرک

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  یناما  یمومع و  هناخباتک 

میهاربا هدازماما  نابایخ  مق ،

ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  یمومع  يهناـخباتک  مرتحم  سـسؤم  یمیظعریم  رفعج  دیـس  جاـح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  باـنج 
ناشیا زا  هلیـسونیدب  دـناهداد . رارق  مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا  رایتخا  رد  ار  لیذ  بلاطم  مق ، دابآدـنز  هاـگنامرد  مالـسلاهیلع و 
دمحم ءایبنالامتاخ  ترـضح  دـالیم  زور  لاس 1370 ش  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  یمومع  يهناـخباتک  دوشیم . رکـشت 

. دش حاتتفا  رتم  يانبریز 700  تحاسم  هب  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تداعساب  تدالو  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم 
، هـملپید لـصحم  نارهاوـخ  ناردارب و  زا  مـعا  وـضع  رفن  رازه  باـتک و 3  دـلج  ياراد 16000  یمومع  يهناـخباتک  نیا  رـضاح  لاـح  رد 

. دشابیم هبلط  وجشناد و 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  یمومع  يهناخباتک  ياهدحاو 

اریذـپ تبون  رد 3  ار  رفن  یلا 1000  دادـعت 800  هنازور  دـشابیم ، رتـم  ياراد 400  هک  هعلاطم  رـالات  يهناـخباتک ، يهعلاـطم  رـالات  - 1
، یبهذم یملع  فلتخم  نیوانع  رد  هوزج  باتک و  دـلج  رازه  اههد  ياراد  هک  دراد  رارق  باتک  نزخم  زین  هعلاطم  رالات  رانک  رد  دـشابیم .

یناما دحاو  - 2 دراد . رارق  ناوج  لـسن  راـیتخا  رد  بش  اـت  حبـص  تعاس 7  زا  هدوب ، یهاگـشناد  یگنهرف ، یعامتجا ، یخیراـت ، یـسایس ،
ریظن یبهذم  بتک  نداد  تناما  نمـض  دـحاو  نیا  دومن . راک  هب  عورـش  لاس 1371 ش  رد  نارهاوخ  ناردارب و  يهدافتـسا  يارب  هناـخباتک 

رد ار  نارگراـثیا  تاوزج  ناگدـنمزر و  تاوزج  اـصوصخم  اههاگـشزومآ  يهیلک  زا  هتفاـیراشتنا  يروکنک  تاوزج  دـیجم ، نآرق  ریـسافت 
رتـخد تداعـساب  تدـالو  زور  رد  دـحاو  نیا  نارهاوخ . يهعلاـطم  نلاـس  هنـسحلاضرق و  دـحاو  - 3 دراذـگیم . ناگدـننکهعجارم  رایتخا 

-4 دش . حاتتفا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  ازج  زور  يهعیفـش  ماما ، هدزای  ردام  مالـسلامهیلع ، یـضترم  یلع  رـسمه  ءایبنالامتاخ 
عیزوت پاـچ و  - 1 میوشیم . رکذـتم  راصتخا  روط  هب  ـالیذ  ار  دـحاو  نیا  يوس  زا  هدـش  ماـجنا  ياـهتیلاعف  هحفـص 295 ]  ] یگنهرف دحاو 

نارکمج سدقم  دجسم  هب  تمیزع  - 3 مدرم . فلتخم  راشقا  روضح  اب  اروشاع  تراـیز  مسارم  يرازگرب  - 2 یبهذم . ياهرتسوپ  ناگیار 
باتک رشن  - 4 هبنشراهچ . ياهبش  رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یمومع  يهناخباتک  ياضعا  زا  ییوجشناد  ياهودرا  بلاق  رد 

ناکشزپ يهعماج  يروشک و  مرتحم  نیلوئـسم  مق و  يهیملع  يهزوح  نیـسردم  زا  توعد  - 5 ایاکت . دـجاسم و  رایتخا  رد  ناگیار  روط  هب 
حاتتفا لاس 1374 ش  رد  لاـیر   1  / 200 رب 000 /  غلاب  يهنیزه  اب  نایانیبان  يهناـخباتک  نـالدنشور  دـحاو  - 6 قالخا . سرد  ناـیب  يارب 

طخ هب  هغالبلاجهن  نآرق و  باتک  هلمج  زا  یـسرد  یملع و  یبهذم ، بتک  یـسرد ، راون  توص ، طبـض  يدادعت  دحاو  نیا  تسا . هدیدرگ 
نایانیبان هب  لیرب  طخ  شزومآ  دحاو ، نیا  رگید  ياهتیلاعف  زا  دوشیم . هتـشاذگ  هطـسوتم  ملپید  ياراد  نایانیبان  رایتخا  رد  هک  دراد  لیرب 
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هاگیلجت نارکمج  سدقم  دجـسم  نینمؤملاداز و  ریظن  یفلتخم  بتک  دوخ  تیلاعف  لاس  لوط 7  رد  دحاو  نیا  تاراشتنا  دحاو  - 6 تسا .
ياراد هناخباتک ، یلام  روما  طبـض  رب  هوالع  رتویپماـک  دـحاو  رتویپماـک  دـحاو  - 7 تسا . هدومن  رـشن  پاچ و  مالـسلاهیلع  ناـمزلابحاص 
همالع يدلج  يهتشون 110  راونألاراحب  باتک  يهدش  طبض  ياهتکـسید  تسا و  ریز  ياههمانرب  زین  دیجم و  نآرق  لماک  يهرود  همانرب ،
میکح نسحم  دیس  یمظعلا  هللاۀیآ  موحرم  هتشون  یقثولا  ةورعلا  کسمتسم  باتک  هدش  طبض  ياهتکـسید  - 2 هیلع . هللا  ناوضر  یسلجم 
هتشون هیقفلا  هرضحی  نم ال  ياهتکسید  - 4 دلج . رد 8  یفاک  عورف  لوصا و  باتک  هدش  طبض  ياهتکـسید  - 3 دلج . رب 14  غلاب  هر » »

ياهراون زا  هک  تسا  وئدیو  راون  يدادـعت  ياراد  دـحاو  نیا  هحفص 296 ]  ] يرصب یعمـس و  دحاو  - 8 دلج . رد 4  قودص  خیـش  موحرم 
. هناخباتک ياهتیلاعف  مسارم و  زا  هدش  طبض  ياهراون  یسیلگنا ، شزومآ  نآرق و  تاسلج  ياهراون  نآ  رد  دوجوم 

مق دابآدنز  سابعلا ، لضفلاوبا  ترضح  هیریخ  هاگنامرد 

عمتجم رانک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هاگنامرد  نامورحم  هاگهانپ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هیریخ  هاگنامرد 
، زکرم نیا  تسا . هدـش  سیـسأت  مق  دابآدـنز  ینعی  مق  يهقطنم  نیرتمورحم  رد  هک  ترـضح ، نآ  یناـما  یموـمع و  يهناـخباتک  یگنهرف 

نیا تسا . هدش  انب  ریخ  دارفا  يراکمه  اب  یمیظعریم و  رفعج  دیس  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  تمه  هب  هک  دشابیم  ياهیریخ 
رد تسا و  هدـش  هتخاـس  عبرمرتم  دودـح 800  ییاـنبریز  اـب  هقبط  هس  رد  هک  دـشابیم  عبرمرتم  تعـسو 405  هب  یتحاسم  ياراد  هاـگنامرد 

رارق ناـمرد  دروـم  نآ  رد  ناـگیار  روـط  هب  هقطنم  نیمورحم  دـناهتفگ  هک  يروـط  هب  دـهدیم . تامدـخ  نیعجارم  هب  فـلتخم  ياـههنیمز 
هحفص 297] . ] دنریگیم

هموصعم ترضح  رسالاب  دجسم  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرتحم  تئیه 

ریدم و نیـسح  ازریم  اقآ  سپـس  تشاذـگ ، ناینب  ار  تئیه  نیا  ییامـش  میهارباالم  موحرم  ادـتبا  دـسریم . نرق  کی  هب  تئیه  نیا  يهقباس 
هللالضف جاح  ياقآ  يهدهع  هب  روکذم  تئیه  یتسرپرس  هیلاح  و  دناهدومن .، هفیظو  ماجنا  ماقم  نیا  رد  يرظان »  » شورفشرف هللارکش  ازریم 
يهماـنرب یناوـخهضور ، زا  ریغ  هب  هتـشذگ ، ياـهلاس  رد  تسا . هدـش  هتـشاذگ  دـشابیم ، مق  توـسکشیپ  ناحادـم  زا  دوـخ  هک  يرظاـن ،

مرح فرط  هب  یچهروـتف  ياـقآ  لزنم  زا  نارادازع  تکرح  مرحم ، لوا  بش  . 1 تسا : هدوـب  لـیذ  رارق  زا  تئیه  نیا  ینزریجنز  يرادازع و 
ینزریجنز یناوـخهحون و  زا  سپ  و  هتفر ، رازاـب  فرط  هب  رـسالاب  دجـسم  زا  تئیه  نیا  نارادازع  مجنپ ، زور  . 2 تفرگیم . تروص  رهطم 
ینزریجنز يرادازع و  يارب  مرحم ، متفه  زور  . 4 دندشیم . تیلوت  يهیکت  مزاع  ینزریجنز  يرادازع و  يارب  مشش ، زور  . 3 دنتشگیمزاب .

عمج متشه ، زور  . 5 دنتفریم . تشاد ، یلـصفم  یناوخهضور  هاگتـسد  دوب و  مق  گرزب  ياملع  زا  هک  یعقرب ، هللادبع  دیـس  ياقآ  لزنم  هب 
ینزریجنز يرادازع و  زا  سپ  هـتفر و  هعیـش ، گرزب  عـجرم  هرــس ،» سدـق   » يدرجورب یمظعلا  هللاۀـیآ  لزنم  هـب  روکذـم  تـئیه  نارادازع 

یسوم ترضح  هاگترایز  فرط  هب  مارتحا  يادا  يرادازع و  يارب  نانزریجنز -  تئیه -  اعوسات ،»  » مهن زور  حبص  . 6 دندومنیم . تعجارم 
یجاـح ناولهپ  لزنم  زا  تئیه  نیا  نارادازع  عمج  اروشاـع ،» بش  . » 7 دندرکیم . تکرح  مالسلاهیلع  هزمح  هدازهاش  مالـسلاهیلع و  عقربم 

ترـضح رهطم  مرح  فرط  هب  دـشابیم ) ناوـلهپ  صخـش  هب  بوـسنم  ناـخ و  رذـگ  هب  یهتنم  هک  ياهچوـک  رد  عـقاو   ) یلاـمک یقت  دـیس 
، نادـیم ناـیم  ادرف  تسا  نارهاوخ  ناـمهم  مولظم ، نیـسح  بشما  دوب : نینچ  ناـنآ  مد  رکذ  و  دـندومنیم ، تکرح  مالـسلااهیلع  هموـصعم 

هحفص 298] [ . ] 255  ] تسا ناپط  نوخ  هب  شمسج 

ناشاک هاش  هجنپ 
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ناگدرکرـس زا  يدرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  ـالبرک و  يهعقاو  زا  سپ  هک  تسا  نآ  هاـش  هجنپ  هب  لـحم  نیا  يراذـگمان  تلع 
دیزی بناج  زا  هک  مجع  قارع  نایلاو  زا  یکیدزن  هب  ات  درادیمرب  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هدیرب  ياهتسد  زا  یکی  نمـشد 
تسد نآ  دننکیم و  گنج  وا  اب  هتشگ ، قفتم  نایعیـش  زا  یعمج  دسریم ، ناشاک  یحاون  هب  نوچ  دریگب . هزیاج  دربب و  هتـشاد ، تموکح 

زا ناـکم  نیا  ددرگیم . موـسوم  هاـش  هجنپ  هب  لـحم  نـیا  دـعب  هـب  نآ  زا  دـنرپسیم و  كاـخ  هـب  لـحم  نآ  رد  هـتفرگ و  وا  زا  ار  كراـبم 
نوراه هک  ینامز  دناهتسشنیم  تسب  هدرک و  نصحت  نآ  رد  ینامز  و  دشابیم . لسوت  اعد و  تباجتـسا  لحم  هجوت و  دروم  ياههاگترایز 

رد دـنتخاس . ینحـص  هرانم و  هعقب و  ربق  نآ  زارف  هدرک و  نفد  فیرـش  عضوم  نیا  رد  زین  ار  وا  دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب 
، رهاط نیدلایفـص  هب  ناوتیم  اهنآ  يهلمج  زا  هک  دـننوفدم  ناشاک  لاـجر  اـملع و  زا  يرایـسب  ناـگرزب ، نآ  نحـص  زین  اـهقاور و  لـخاد 

ناتـسروگ ایوگ  درک و  هراشا  رگید  يرامـش  یندـم و  اضر  اقآ  جاح  هللاتیآ  یندـم و  لوسرلادـبع  الم  هللاتیآ  يرواـخ )  ) نیظعاولارخف
هحفص 299] [ . ] 256 . ] تسا هتشاد  رارق  هعقب  نیا  رانک  رد  ناشاک  یمیدق 

نیسح ماما  رادملع 

هللاۀیآ عیشت  ناهج  درمگرزب  دنزرف  [ 257  ] یلاعلا هلظ  ماد  یمق  یئابطابط  یقت  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  ترضح  هنازرف  هیقف  ملاع و 
دیهش باتک  رد  وهنکل  رهـش  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رادملع  هب  طوبرم  یناتـساد  هر )  ) یمق یئابطابط  نیـسح  اقآ  جاح  ياقآ  یمظعلا 
دوجو تبسانم  هب  هک  دراد  دوجو  یصوصخم  هاگترایز  دنه -  لامش  رد  عقاو  وهنکل -  رهـش  رد  دننکیم : لقن  نینچ  البرک ج 2 ص 192 

نآ يانب  روبزم و  ندـش  ادـیپ  یگنوگچ  ریز ، ناتـساد  تسا . مرحم ) مایا  رد  هژیوب   ) نایعیـش دـمآ  تفر و  لحم  نآ ، رد  يزلف  يهجنپ  کی 
نیـسح ماـما  ياوـل  لـماح  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  ساـبع  ترـضح  هـکم ، رد  یبـش  يدـنه  جاـجح  زا  یکی  دـهدیم : حرـش  ار  هاـگترایز 

ار هجنپ  نیا  تفر ، اجنآ  هب  يدنه  یجاح  هک  یتقو  درک . ییامنهار  البرک  رد  شیوخ  نفد  لحم  هب  ار  وا  دـید و  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع 
هاـگترایز زین  باوـن  دروآ . وـهنکل ، تـقو  مکاــح  هلودــلافصآ ، باوـن  دزن  ار  نآ  تشگزاــب  رد  و  هحفـص 300 ]  ] دـید اـجنآ  رد  اـنیع 

دعب درک . راذـگاو  دوب  هدروآ  البرک  زا  ار  هجنپ  هک  یجاح  نامه  هب  ار  نآ  یگدیـسر  تیلوت و  درک و  انب  روبزم  يهجنپ  يارب  یـصوصخم 
رد نونکات ، دعب  هب  نآ  زا  تخاس . هجنپ  يارب  ار  ییابیز  هاگرد » ، » نتفای افـش  زا  دعب  تفای و  افـش  دش و  رامیب  ناخیلعتداعـس  یتدم ، زا 

( هجنپ  ) زا نتـسج  كربـت  يارب  هک  ییاـهملع  دـنلامیم . هجنپ  نآ  هـب  ار  دوـخ  ياـهملع  دـنیآیم و  لـحم  نـیا  هـب  مدرم  مرحم  مـجنپ  زور 
هحفص 301] . ] دسریم رازه  هاجنپ  ای  لهچ  هب  دندروآیم 

دنه وهنکل  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هاگرد 

هراشا

یلو درادـن ، تقباطم  البرک  رد  نآ  لصا  اـب  هاـگراب  نیا  دـنه .)  ) یپوی تلاـیا  وهنکل  رد  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هاـگرد 
، ناخیلعتداعس باون  تسد  هب  نامتخاس  نیا  يانب  هک  تسا  روهشم  دشابیم . دنه  رد  يرامعم  يالعا  ياههنومن  زا  یکی  نآ  نامتخاس 

هاگراب نیا  دـبنگ  يانب  هب  قلعتم  هک  ریز  عارـصم  زا  یلو  تسین ، هیاپیب  روهـشم  لوق  فلؤم ) . ) تسا هدـش  ماجنا  هعیـش  فورعم  ماـکح  زا 
باون نامز  رد  نآ  دـیدجت  هتـشاد و  دوجو  میدـق  دـبنگ  هتـشذگ  ناـمز  رد  هک  دـیآیمرب  تسا » تداعـس  یئاـنب  دـیدج  دـبنگ  نیا   » تسا
تـشپ رد  شوقنم  خیرات  هک  دـیدرگ  ریمعت  روبزم  دـبنگ  رگید  راب  کی  ناخیلعتداعـس ، زا  سپ  تسا . هتفرگ  تروص  ناخیلعتداعس 

تفگ شلاس  خـیرات  هب  تشگ  ابحرم  دـص  دروم  تمه  ناخیلعاغآ ز  مظاـن  مقیفـش  تسا : نآ  زا  یکاـح  رمرم  گنـس  يور  ردـص  باـب 
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ناخنسحدمحم خیـش  بانج  دهع  رد  دبنگ  نیا  ریمعت  نیموس  ق  زا 1306 ه . یکی  هحفص 302 ]  ] تشگ انب  هگرد  يدبنگ  هرابود  يدهم 
ون دادعا  ءیهپ  دش  امنور  کهآ  تخوس ، لد  فدص  تسا : هدش  کح  هدورس و  نآ  تبـسانم  هب  لیذ  خیرات  يهعطق  هک  تفرگ  تروص 

تئیه يدالیم  لاس 1989  رد  مراـهچ  راـب  ق ) 1347 ه .  ) تشگ انب  هگرد  دـبنگ  هراب  هس  رـشحم  تاریمعت  لاـس  مکلک  تشگ ز  ـالج  نآ 
. دش قفوم  تفرگ و  هدهع  هب  ار  هاگرد  نیا  هعسوت  تاریمعت و  زا  هاگرد 

خیرات يهنیئآ  رد  هاگرد 

نیا يهرابرد  امومع  ناگدنـسیون  ملق و  لها  دـشاب . هدـشن  هاـگراب  نیا  رکذ  نآ  رد  هک  تسین  وهنکل  هب  طوبرم  خـیراوت  زا  یخیراـت  چـیه 
اجنآ هک  دینکب  ار  نیمز  زا  شخب  نالف  هک  دید  باوخ  رد  حلاص  نمؤم و  يدرم  هک  هدش  هتفگ  دـناهدش . رکذـتم  ار  یحرـش  میظع  هاگراب 

زا سپ  هدمآ و  ناتـسودنه  هب  قشمد )  ) ماش زا  لد  لها  زا  یکی  هک  هدش  هتفگ  نینچمه  دراد  رارق  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ءاول )  ) ملع
کی كربت  مسر  هب  نابزیم ، تامدـخ  ساپ  هب  تسا و  هتـشگ  گیب  ریقف  ازریم  نامهیم  هدـش و  وهنکل  رهـش  دراو  دالب ، رد  تحایـس  ریس و 

هک دنداد  تراشب  بحاص  ازریم  هب  باوخ  رد  دنادیم . ادخ  تسا ، لاوقا  نیا  زا  کیمادک  اب  قح  تسا : هدومن  میدقت  ازریم  هب  اصخش  ملع 
زامن ندناوخ  زا  سپ  ناشیا  دوب  هدیـسر  رحـس  تقو  دش  رادیب  باوخ  زا  ازریم  یتقو  دش . دـهاوخ  ادـیپ  اجنآ  زا  ملع ) ، ) دـینکب ار  اج  نالف 

میهاوخ امـش  هارمه  نیمز ، رفح  يارب  مه  ام  دـنتفگ  دـندرک و  بجعت  همه  درک ، ناـیب  حـلاص  مدرم  نینمؤم و  يارب  ار  دوخ  باوخ  حـبص 
رد دروآ و  دوخ  يهناخ  هب  میظعت  مارتحا و  لامک  اب  ار  ملع  بحاص ، ازریم  دمآ . تسد  هب  ملع  کی  اجنآ  زا  دش و  رفح  روبزم  نیمز  دمآ .

ترایز هب  هورگهورگ  کتکت و  مدرم  سپ  نآ  زا  دش ، شخپ  نآ  فارطا  وهنکل و  رهـش  رد  تمارک  نیا  ربخ  درک . بصن  قاطا  يهشوگ 
زا زور  کی  هلودلافصآ ، باون  یهاشنهاش  باتع  داد . خر  هلودـلافصآ  باون  دـهع  رد  هعقاو  نیا  دـنتفرگیم . تجاح  دـندمآیم  ملع 

تازاـجم زا  تاـجن  يارب  دـش و  نارگن  رایــسب  مداـخ  دـش ) دـهاوخ  ادـج  وـت  ینیب  ادرف  : ) تـفگ يو  هـب  دــش و  نیگمــشخ  دوـخ  مداـخ 
ازریم يهناخ  هب  هک  درک  شرافس  وا  هب  یسک  ساره ، فوخ و  يهحوبحب  رد  دیـشخبن . يدوس  یلو  دش  لسوتم  نآ  نیا و  هب  هلودلافصآ 

هحفص 303]  ] ار وت  دارم  هللاءاشنا  نک ، تساوخرد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  جئاوحلاباب  زا  ار  دوخ  تجاح  ورب  گیب  ریقف 
، فطل رهم و  هب  هلودـلافصآ ، باون  رهق  زور  نآ  يادرف  درک . لمع  نمؤم  درم  نآ  هناصلخم  شرافـس  هب  روبزم ، مداـخ  دروآ . دـهاوخرب 

منتغم ار  تقو  مداـخ  یتدـم ، زا  سپ  تشگ ! فرـصنم  مداـخ  نآ  ینیب  عطق  زا  دوخ  هب  دوـخ  دـش و  لدـب  نوزفازور ، یفطل  رهم و  مه  نآ 
ساـبع ترـضح  جـئاوحلاباب  یلو  دوـش ، عـطق  نم  ینیب  هک  دـیدوب  هداد  روتـسد  یلاـع  باـنج  تـفگ : هلودـلافصآ  باوـن  هـب  درمش و 

. داد حرش  باون  يارب  ار  دوخ  تشذگرس  مداخ  روطچ ؟ دیسرپ : باون  داد . تاجن  همدص  نیا  زا  ارم  مالسلاهیلع 

هلودلافصآ باون  رذن 

نیمزالم زا  یکی  دوخ ، مداخ  تشذگرس  ندینش  اب  دیزرویم ، قشع  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  لد  ناج و  اب  هک  هلودلافصآ  باون 
رد صخـش  نآ  دـنک و  قـیقحت  ملع  نوـماریپ  اـت  داتـسرف  گـیبریقف  ازریم  يهناـخ  هب  ناـمز  نآ  لوـپ  هب  هـیپور  رازه  هارمه  ار  دوـخ  ربـتعم 

هناخ هب  كرابم  ملع  ترایز  يارب  دـش و  اجنآ  زا  رادـید  قاتـشم  هصق ، ندینـش  اب  باون  درک . قیدـصت  ار  كرابم  ملع  يهیـضق  تشگزاـب 
روبزم هاگرد  راذگناینب  ناونع  هب  خیرات  رد  اذل  دنزاسب و  يدـبنگ  اجنآ  رد  هک  دومن  مکح  ملع ، ترایز  زا  سپ  يو  تفر . گیبریقف  ازریم 

زا سپ  هک  تشادن  دیما  ببـس  نیمه  هب  ناخیلعتداعـس  تشاد و  دوجو  یترودـک  ناخیلعتداعـس  باون  هلودـلافصآ و  باون  نایم 
جئاوحلاباب ترـضح  هب  هدرک ، ملع  رذن  ياهیده  تفر و  گیبریقف  ازریم  يهناخ  هب  زین  يو  اذل  ددرگ ، يو  نیزگیاج  هلودلافصآ  باون 
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( هاگرد  ) هاگراب ناونع  هب  ار  لحم  نآ  دسرب ، يو  هب  هلودـلافصآ  زا  سپ  تموکح  رگا  هک  دوب  نیا  يو  رذـن  تسج . لسوت  مالـسلاهیلع 
، مالـسلاهیلع ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  تیاـنع  هب  ناخیلعتداعـس ، باون  یتدـم  زا  سپ  دـنک . ریمعت  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

دنچ زا  سپ  درک . شومارف  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هاگراب  ریمعت  رب  ینبم  دوخ  نامیپ  یلو  تفرگ  هدهع  رب  ار  تموکح 
هتسب مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اب  ینامیپ  هچ  هک  دمآ  شدای  دش و  رما  نیا  هب  یبیغ  ياهراشا  ضرم  تلاح  رد  دش و  ضیرم  يو  يزور 

. دومن هاگراب  ریمعت  هب  مکح  تقو  نامه  اذل  دوب 

یگیبرجنخ هقرف 

هورگ رگنمتـسر ، تشاد  رارق  نآ  رد  گـیبریقف  ازریم  يهناـخ  هک  ياهلحم  فارطا  رد  هـک  دوـشیم  موـلعم  وـهنکل  خـیرات  هعلاـطم  زا  سپ 
هحفص  ] نشوجلايذ رمش  رذن  دنتسشیم و  ریـش  اب  ار  دوخ  ياهرجنخ  اروشاع ، بش  اعوسات و  رد  نانآ  دندرکیم . یگدنز  اهیگیبرجنخ 

تفلاخم رما  نیا  اب  ادیدش  اهگیبرجنخ  درک ، هاگراب  ریمعت  هب  مکح  ناخیلعتداعـس  باون  هک  یتقو  اذل  دندرکیم . هیلع ) هللا  ۀنعل  [ ) 304
ار اهیگیبرجنخ  ناخیلعتداعـس ، یماظن  دراگ  دـمآ . شیپ  یهاش  یماظتنا  ياهورین  هلخادـم  هب  زاین  هک  دیـسر  اـجنآ  هب  راـک  دـندرک و 

ترـضح هاگراب  ریمعت  يارب  رگید  فرحنم  دارفا  اهیگیبرجنخ و  غاب ) ریزو   ) يهقطنم رد  درک . هقطنم  زا  رارف  هب  راداو  ار  نانآ  دز و  بقع 
. دنهدب ار  اهنیمز  دندشن  رضاح  مالسلاهیلع  سابع 

یهاش يدنبراتسد 

( یتسوپجات  ) نیطالس يراذگجات  يدنبراتسد و  مسارم  هاشیلعدجاو ، باون  دوا ، هعیش  ناطلس  نیرخآ  ات  ناخیلعتداعس  باون  نامز  زا 
ار هاشیلعدجاو  باون  اهیسیلگنا  هک  یتقو  لالقتـسا  دربن  ای  نایهاپـس  شروش  58 م  گنج 1857 -  رد  دـشیم . ماجنا  هاـگرد  نیمه  رد 

. درک هیده  هاگرد  نیمه  هب  ار  دوخ  یهاش  راتسد  ریشمش و  دش ، هتکلک  رهش  هب  رفس  مزاع  يو  دندرک و  ریگتسد 

هاگرد يانب  يهعسوت  يهچخیرات 

، هلودلاریما باون  هلودلانکر ، باون  دشرا  رـسپ  ناشیا  يهون  تفای و  همادا  زین  ناخیلعتداعـس  باون  نامز  زا  سپ  هاگرد  يهعـسوت  راک 
همـشچ تسا : هدرک  میظنت  لکـش  نیا  هب  تشاد  صلخت  دسا ) هک   ) ناخناطلـس ار  نآ  خیرات  هک  درک . ریمعت  ار  ضوح  هاگرد  نحـص  رد 

تمه ناهج  روهشم  تشگ  مالسلاهیلع  سابع  بانج  هاگرد  هب  بایان  ضوح  ارس  ود  ماما  رذن  یپ  ریمعت  درک  هلودلاریما  باون  نوچ  ضیف 
شرـسپ ناخیلعتداعـس  باوـن  ناـمز  زا  سپ  اداـب  رثوـک  یناـث  مقر  درک  میمتت  خـیرات  تراـهط  هـب  شیاـمن  رب  زا  دـسا )  ) اخـس رحب  نآ 

. دادیم ناشن  رایـسب  يهقـالع  اـنب  نآ  شیارآ  نیئزت و  هب  تفریم و  هاـگرد  هب  اـبترم  يو  تسـشن  تنطلـس  تبترم  هب  ردـیح  نیدـلايزاغ 
ینامز هکلم  نینچمه  تخاس . نیزم  هرقن  اب  ار  هاگرد  صوصخم  برد  تخاس و  ار  دیـشروخ  تعاس  درک و  ریمعت  ار  هناخ  يولج  ردـیح ،
هاگرد رد  دشیم و  ترایز  يارب  هاگرد  هب  فرشم  يرمق  هحفص 305 ]  ] هام يهعمج  بش  نیلوا  هراومه  ردیح ) نیدلاریصن  رسمه   ) مگیب

کی روبزم ، يوناب  دـشیم . يدـنه  يهیپور  رازه  هد  رب  غلاب  نامز  نآ  رد  نآ  جرخ  هک  دوب  ایهم  مومع  يارب  لصفم  ياهرفـس  مان  نیمه  هب 
هتخاس توبن  دجـسم  کی  نآ  ياج  رد  یلو  تسین ، یقاب  نونکا  نآ  راثآ  هاگرد  نیمز  رد  هک  درک  تسرد  هاگرد  نیمز  رد  مه  هناخزپشآ 

ار نآ  اهیـسیلگنا  هک   ) لاس 1857 م نایهاپـس  شروش  ای  دـنه  لالقتـسا  دربن  دوشیم . هماقا  تعامج  زامن  نآ  رد  نونکات  هک  تسا  هدـش 
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رگیداهب شیپ  تارداون  اب  راکتیانج  ياهیسیلگنا  دنامن . ظوفحم  اهیسیلگنا  يهنابـصاغ  دربتـسد  زا  زین  هاگرد  نیا  دنمانیم ) ردغ  گنج 
نامز زا  سپ  یلو  دـندرک . تراغ  هلمج  زا  مه  ار  هاگرد  نیا  دـندرب و  هنابـصاغ ، ار ، هاشیلعدـجاو  باون  ریـشمش  و  یهاش ) راتـسد   ) جاـت

وهنکل خـیرات  دوـخ  باـتک  رد  يدـهماغآ  اـنالوم  تسین  موـلعم  نآ  لیـصفت  نایهاپـس ، شروـش  نارود  رد  هاشیلعدـجاو  باوـن  یگدـنز 
تـسد هـب  تـمیقنارگ  يایـشا  داد ، خر  اـجنآ  رد  رایــسب  تراـغ  لـتق و  هـتفرگ ، رارق  اـهکنات  زکرم  لاس 1857 م  رد  هاـگرد  دـسیونیم :

ناخمیهاربادمحم و هلودلافرـش  تشگ . دوقفم  دوب ، ولیک  شنزو 13  هدوب و  هاگرد  يانب  بجوم  هک  صاخ » ملع   » دـش مگ  اهیـسیلگنا 
. دنتفاین كرابم ) ملع   ) زا یناشن  چیه  دنتفرگن و  یتبثم  يهجیتن  یلو  دندرک  شالت  یعس و  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  هلودلاحاتفم 

هاگرد نشج  يابطخ 

هللاۀیآ نیققحملاردـص  ءاملعلاسمـش  قیقحت  قبط  نآ  خـیرات  هک  مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  دـلوت  زورلاس  رد 
تبـسانم نیمه  هب  هک  ینـشج  مسارم  رد  ردقیلاع  ظاعو  ابطخ و  دشابیم ، نابعـش   4 هر )  ) هلملارصان راک  رس  هب  بقلم  نیـسح  رـصان  دیس 

سپ دوب . هرـس ) سدق   ) نیـسح تیافک  ظفاح  انالوم  هللاۀیآ  نشج  نیا  بیطخ  نیلوا  دنزادرپیم . ینارنخـس  قطن و  داریا  هب  دوشیم  رارقرب 
انالوم تعیرـش  ياقآ  ناشیا ، تافو  زا  سپ  تخادرپیم . ینارنخـس  داریا  هب  ریظنیب  بیطخ  هارث ) باط   ) نیـسح بلک  دیـس  اـنالوم  يو  زا 

ار سلجم  نیا  نارگید ، قداص و  بلک  رتکد  شردارب  نآلا  درکیم و  هرادا  ار  لفحم  نیا  شیوخ  فیرـش  رمع  نایاپ  اـت  دـباع  بلک  دـیس 
وهنکل و نایعیش  زور  نیا  تبسانم  هب  دوشیم . هدیمان  يدنچون  دنه  وهنکل و  رهش  حالطصا  رد  يرمق  هام  يهبنـشجنپ  نیلوا  دننکیم . هرادا 

زاـمن زا  دـعب  زا  نیرئاز  دـمآ  تفر و  هحفـص 306 ] . ] دـنیآیم مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هاگرد  هب  ترایز  يارب  نآ  فارطا 
ۀجحلايذ بجر و  هام  رد  صوصخلاب  يرمق  هام  يهبنـشجنپ  نیلوا  يدنچون  دـباییم . همادا  هعمج  بش  فصن  ات  دوشیم و  عورـش  حـبص 

ضرغ هب  کیدزن  رود و  ياههار  زا  دنوشیم و  عمتجم  هاگرد  رد  مدرم  زا  يرایـسب  عمج  زور  ود  نیا  تبـسانم  هب  تسا  روهـشم  راوز  نیب 
هاگرد نیا  هب  ترایز  يارب  ابترم  اهنآ  يهمه  هدوا »  » باون دـهع  رد  دـنیآیم . هاگرد  نیا  هب  دوخ  يدرف  جـئاوح  ندـش  هدروآرب  ترایز و 

ینزهنیس و هدرک و  تکرش  مسارم  رد  كرابم » ملع   » هارمه یبهذم  ياهتئیه  هجحلايذ  بجر و  هام  هبنشجنپ  نیلوا  تبسانم  هب  دندمآیم .
ریاد نیسح  دمحم  دیهش  طسوت  هب  ردیح  نیدلاریصن  باون  نامز  رد  يرادمتام  ینزهنیـس و  تئیه  نیلوا  وهنکل ، رد  دننکیم . یناوخهحون 
رئاد رگنمتـسر ، يهلحم  رد  يهنـس 1852 م  هاشیلعدـجاو  باون  نامز  رد  زین  ناج ) سنا و  هاش  ( ) هتـسد  ) نمجنا مان  هب  نـآلا  هک  دـیدرگ 

هحفـص . ] تسا فورعم  روهـشم و  مالـسلاهیلع ) مشاهینب  رمق  نمجنا   ) مان هب  نآلا  هدوب و  مالـسلاهیلع ) سابع  يهتـسد   ) شمان هک  دیدرگ 
[309

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  يهرابرد  اههتفگان 

یکدوک نارود  رد  سابع  لضفلاوبا  ترضح  تفرعم  ملع و 

، هدیسر ام  هب  مالسلامهیلع  موصعم  ناماما  زا  هک  یتیاور  رد  دسیونیم : سابعلا »  » باتک رد  مرقم  قازرلادبع  دیـس  موحرم  دنمـشناد  ققحم 
شناج دراو  شردپ  زا  یکدوک  رد  اذغ  نوچ  ار  ملع  مالـسلاامهیلع  یلع  دـنزرف  سابع  انامه  اقز ؛ ملعلا  قز  یلع  نب  سابعلا  نا  دـندومرف :

هب دـنک و  هد  اراوگ  مرن و  ار  اذـغ  يرتوـبک  هاـگره  اریز  تسا  یفیطل  رایـسب  هیبـشت  ریبـعت ، نیا  : » دـسیونیم سپـس  [ . 258 . ] تسا هدوـمن 
زا یلاسدرخ ، نارود  رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هک  تسا  یکاح  نایب  نیا  دوشیم ، قز »  » هب ریبعت  نآ  هب  دناروخب ، شاهچب 

یندـل ملع  ياراد  هدومن و  ومن  دـشر و  تمکح ، ملع و  ناماد  رد  و  هدومن ، شناج  يهریـش  ریـش ، نوچ  ار  تمکح  ملع و  شردام  ناتـسپ 
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لضفلاوبا ترضح  ۀمئألا ؛ دالوأ  ءاهقف  نم  ناک  هنا  هدش : هتفگ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نأش  رد  زین  و  [ . 259 .« ] تسا هدوب 
رحبلا وه  دناهتفگ : شنأش  رد  گرزب  ناثدحم  نادنمـشناد و  و  دشابیم . مالـسلامهیلع  ناماما  نادنزرف  هیقف  ناملاع  زا  مالـسلاهیلع  سابعلا 
ییایرد ییآ ، شبناج  هب  هک  هنارک  ره  زا  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هلحاـس  دوجلا  فورعملا و  هتجلف  هتیتأ  یحاونلا  يأ  نم 

هب مالـسلاهیلع  یلع  يزور  [ . 260 . ] تسا مرک  تواخـس و  زا  راشرـس  نآ  يهنارک  تسا و  اـهیکین  شیاـهجوم  هک  هحفص 310 ]  ] تسا
مالسلاهیلع یلع  ترـضح  کی .» : » تفگ سابع  کی .»  » وگب دومرف : دربیم ، رـس  هب  یکدوک  نارود  رد  هک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

هب و   ) ماهتفگ کی  هک  ینابز  نآ  اب  نم  نانثا ؛ لوقأ  ادحاو ، تلق  يذلا  ناسللاب  لوقأ  نأ  ییحتسا  تفگ : خساپ  رد  سابع  ود .»  » وگب دومرف :
یلع ترـضح  هینیع ؛ یلع  لـبقف  مدرگ .) جراـخ  ادـخ  ییاـتکی  يهریاد  زا  و   ) ود میوـگب : هک  منکیم  مرـش  ماهدوـمن ) رارقا  ادـخ  ییاـتکی 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تاـیاور ، زا  ياهراـپ  قبط  [ . 261 . ] دیسوب ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نامـشچ  ود  مالـسلاهیلع 
سابعلا انمع  ناک  دومرف : مالسلاهیلع  سابع  نأش  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ساسا ، نیمه  رب  تشاد . لاس  جنپ  ماگنه  نیا  رد  مالـسلاهیلع 

رقابدـمحم همالع  موحرم  ساـسا ، نیمه  رب  زین  [ . 262 . ] تشاد رگنقمع ) نیبزیت و  مشچ   ) ذفان تریـصب  سابع  ام ، يومع  ةریـصبلا ؛ ذـفان 
؛ هایا هیبأ  ملعتل  ةافانم  کلذ  یف  سیل  ملعتم و  ریغ  ملاع  هنا  لب  تیبلا ، لهأ  لـضافأ  ءاـهقفلا و  رباـکأ  نم  ساـبعلا  نا  دـسیونیم : يدـنجریب 

یتافانم بلطم  نیا  دوب و  هدناوخنسرد  دنمشناد  وا  هکلب  دوب ، توبن  نادناخ  ناگتسجرب  زا  گرزب و  ياهقف  زا  مالـسلاهیلع )  ) سابع انامه 
ءاهقف نم  ناک  دـق  و  دـسیونیم : زین  یناقمام  همالع  هحفص 311 ] [ . ] 263 . ] درادن وا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  شردپ  يزومآملع  اب 

ترـضح هک  تـسا  ملـسم  [ . 264 . ] دوب مالـسلامهیلع  ناماما  نادـنزرف  ياهقف  زا  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  ۀـمئألا ؛ دـالوأ 
باتفآ وترپ  رد  هک  یـسک  تسا  مولعم  هدوب و  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ياـملع  اـهقف و  لـضافا  رباـکا و  زا  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

مالـسلاامهیلع نیـسح  ماما  ترـضح  نیـسح و  ماما  ترـضح  مالـسلاامهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  تماما  يهسردـم  رد  تیالو و 
کلف يانهپ  هب  مهاوخ  نهد  کی  تسین  رـسیم  ام  يارب  وا  لضف  يهبترم  ماقم و  كرد  تسا ، هدومن  تینارون  ملع و  بسک  هدـش و  تیبرت 

کلم کشر  نآ  فصو  میوگب 

یکدوک نارود  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  بدا 

تنیز یگدـنز ، دراوم  يهمه  رد  تاسدـقم و  ناـگرزب و  ربارب  رد  بدا  تسا . بدا  تیاـعر  یمالـسا ، یناـسنا و  يـالاو  لـیاضف  زا  یکی 
نسح ماما  شدنزرف  هب  شرافس  نمض  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  تسا . ناسنا  يونعم  تیـصخش  مهم  ناکرا  لماوع و  زا  هدوب و  قالخا 
لقع ندش و  روراب  يهیام  بدا ؛ مرسپ ، لضفلا ؛ ناونع  بلقلا و  ءاکذ  و  لقعلا ، حاقل  بدألا  ینب ! ای  دومرف : بدا ، يریگارف  رد  مالسلاهیلع 

ار وا  یبدایب ، هک  یـسک  هبـسح ؛ ۀفاثک  همدقی  مل  هبدأ ، مدـع  رخأ  نم  دومرف : زین  تسا . يراوگرزب  لضف و  يهحولرـس  بلق و  يرادـیب  و 
یثرا چیه  بدألاک ؛ ثاریم  ال  دومرف : زین  هحفص 312 ] [ . ] 265 . ] تخادنا دهاوخن  ولج  هب  ار  وا  لیماف ، ترثک  تمظع و  تخادـنا ، بقع 

نیرتبدااب زا  اـهنآ  و  درک ، تیبرت  یبوخ  هب  ار  شنادـنزرف  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ساـسا  نیمه  رب  [ . 266 . ] تسین بدا  زا  رتدنمـشزرا 
ياهیگژیو زا  هک  دوب ، هتخومآ  بدا  سرد  ناشخرد ، بتکم  نیمه  زا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  دندوب . دوخ  يهعماج  دارفا 

يهنومن دنچ  هب  ار  امـش  هنیمز  نیا  رد  دوب . رمع  رخآ  ات  یکدوک  زا  شیگدنز  ياهنارود  يهمه  رد  وا  بدا  يو  ناشخرد  رـسارس  یگدنز 
و تسشنیمن ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رانک  رد  هزاجا  نودب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هدش : تیاور  . 1 مینکیم : بلج  ریز 

رمع لاس  لوط 34  رد  هدـش : تیاور  . 2 [ . 267 . ] تسـشنیم شیالوم  ربارب  رد  ونازود  عضاخ  دـبع  دـننام  تسـشنیم ، هزاجا  زا  سپ  رگا 
: دننام یتاریبعت  اب  هکلب  درکن ، باطخ  ردارب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  شردارب  هب  زگره  راوگرزب  نآ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
رد رمع ، تعاس  نیرخآ  رد  زج  دزیم ، ادص  ار  ترـضح  نآ  ادخ ؛ لوسر  رـسپ  يا  نم ، رورـس  نم ، ياقآ  هللالوسرنبای ، يالوم ، يدـیس ،

مـسر تردارب  هک  دوب  نآ  رگناـیب  اریز  دوب ، بدا  عون  کـی  زین  ریبعت  نیا  باـیرد .»! ار  تردارب  ردارب ، : » دز ادـص  هک  تداهـش ، يهناتـسآ 
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يزور تسا : هدمآ  ثیداحألافرطتـسم  باتک  رد  رگنب ! نم  هب  يردارب  رهم  اب  ردارب ، يا  زین  وت  نونکا  درک ، ادا  هجو  نیرتهب  اب  ار  يردارب 
یسک هب  هکنآیب  دوب ، كدوک  ماگنه  نآ  رد  هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تساوخ . بآ  دجسم  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 

شردارب هب  ار  بآ  فرظ  یصاخ  مارتحا  اب  هدرک و  بآ  زا  رپ  ار  یفرظ  دندید ، هظحل  دنچ  زا  سپ  دمآ . نوریب  دجـسم  زا  باتـش  اب  دیوگب 
زا باتـش  اب  دوب ، كدوک  هکنیا  اب  وا  دـنداد . وا  هب  ار  يروگنا  يهشوخ  رگید ، زور  هحفص 313 ] . ] دنکیم میدقت  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 

ناـمه رد  [ . 268 «. ] مربب مالـسلاهیلع  نیـسح  میالوم  يارب  ار  روگنا  نیا  مهاوخیم  : » دومرف يوریم ؟ اجک  دندیـسرپ : دـمآ ، نوریب  هناـخ 
اهـشالت و هب  ار  وا  تشاد و  يو  بدا  هب  یـصاخ  هجوت  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  ترـضح  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  یلاسدرخ 
. دوب تداع  میلعت و  یقالخا ، لیاضف  ریاس  ینزریـشمش و  يزادـناریت و  مسج ، حور و  تیوقت  يزرواـشک ، دـننام  تخـس  مهم و  ياـهراک 
ثیداـحا و یناـمز  دوب و  اهناتـسلخن  رد  يرادـغاب  يزرواـشک و  لوغـشم  ردـپ  راـنک  رد  یهاـگ  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح 

مارتـحا شنارهاوخ  ناردارب و  هب  وا  درکیم . کـمک  ناـیاونیب  ناتـسدیهت و  هب  تخومآیم و  نارگید  هب  دجـسم  رد  ار  مالـسا  ياـههمانرب 
ذفان مشچ  ردـپ و  ناوترپ  يوزاب  مالک ، کی  رد  دیـشوکیم و  مدرم  گنهرف  حطـس  ندرب  الاب  رد  ناـنآ  شود  هب  شود  دومنیم و  ناـیاش 
ماما ترـضح  يامیـس  نابز ، رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  نخـس  دوب . مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شناردارب  عیطم  مالـسا و 

مالسلامهیلع تیب  لها  نادناخ  یتسود  [ . 269 . ] تشاد اهگر  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوخ  و  هرهچ ، رد  مالـسلاهیلع  نسح 
[ . 270 « ] یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجأ  هیلع  مکلئسا  لق ال   » تسا بجاو 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  رهطم  حیرض  نایرج 

رب یلو  دنتـشاد  عمط  نآ  رد  یـسنا  نیطایـش  زا  یـضعب  هک  تسا  یتمیق  اهبرپ و  يردـق  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  حـیرض 
هللاۀیآ ترـضح  هب  ربخ  نیا  هک  یتقو  دنهد ، ماجنا  يراک  دنتـساوخ  نآ  تمیقرپ  هحفص 314 ]  ] قودنـص ندرک  ضوع  يارب  رهاظ  بسح 

یلصفم يهصق  اجنیا  رد  ام  دنهد . ماجنا  ار  دوخ  راک  نانمشد  تشاذگن  دومن و  كرادت  دیـسر  میکح  نسحم ) دیـس  جاح   ) ياقآ یمظعلا 
اب قفاوم  يهنس 1964 م  لوا  نوناک  هبنشجنپ 9  زور  يهرامش 31 ح 41  رد  مینکیم : لقن  ارصتخم  هتشون  يدنه  زارفرـس »  » همانزور هک  ار 

مالـسلاهیلع لضفلاوبا  دـقرم  يارب  هرقن  الط و  زا  یحیرـض  دـنهاوخیم  هک  دـندرک  نالعا  لبق  لاس  هد  اههرهب  يهنس 1383 ه ، نابعـش   23
نوچ دنتخاس ، صقان  یلو  دندرک  مامت  ار  نآ  نتخاس  راک  دـندرک و  عمج  لوپ  اقیرفآ  ناتـسکاپ و  دـنه و  زا  راک  نیا  يارب  نانآ  دـنزاسب .

هدش و حیرـض  لخاد  تفاظن ، يارب  تشادن  ناکما  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، دوجوم  یتمیق  یمیدـق  یخیرات و  قودنـص  زا  رتکچوک  نآ  مجح 
ياهدع نیب  رد  مه  یقارع  رانید  رازه  دننک ، بصن  ار  حیرض  هدش  یتیفیک  ره  هب  هک  دنتشاد  ماربا  رارصا و  اههرهب  تخادرپ . نآ  فیظنت  هب 

هک دنتـساوخ  ار  نف  ناداتـسا  ناریا  زا  دـننک . کـچوک  ار  قودنـص  هک  دـنتفرگ  تقفاوم  راددـیلک  زا  اـت  دـندرک  میـسقت  مرح  يهمدـخ  زا 
رگا داب  هدیرب  متـسد  تفگ : دش و  ریزارـس  وا  مشچ  زا  کشا  دیدرگ ، علطم  عوضوم  زا  نف  داتـسا  هک  یتقو  دـنیامن . کچوک  ار  قودـنص 

تمیق درادن و  یتمیق  دـیاهدروآ  امـش  هک  یحیرـض  درادـن و  دـننام  لثم و  ایند  رد  قودنـص  نیا  نوچ  منزب . یتمیق  قودنـص  نیا  هب  تسد 
ياقآ ناشدنمجرا  دنزرف  دندیدرگ ، علطم  بلطم  نیا  زا  هک  میکح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  ترضح  تسا . حیرـض  تمیق  ربارب  دص  قودنص 

تبحـص راددیلک  اب  ات  دنداتـسرف  عوضوم  نیا  ندـش  نشور  يارب  یئابطابط  میهاربا  دیـس  ياقآ  ناشداماد  تیعم  هب  ار  میکح  يدـهم  دـیس 
: دومرف میکح  يدهم  دیس  ياقآ  هک  دوب  رضاح  زین  میهاربا ، خیش  اههرهب ، يهدنیامن  لیکو و  دندوب  تبحص  لوغشم  هک  یسلجم  رد  دننک .

هللاۀیآ ترضح  مردپ  دیشارتب . ار  نآ  فارطا  بناوج و  دینک و  کچوک  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  قودنص  دیهاوخیم  امـش  ماهدینش 
مزال الا  و  اهبف ، دنهد  قفو  قودنص  نیا  اب  ات  دنزاسب  يرتگرزب  حیرض  دنناوتیم  اههرهب  رگا  دینکب . ار  راک  نیا  دیابن  هک  دناهدومرف  میکح 
رما ام  تفگ : راددـیلک  دوش . رـضاح  دـیدج  حیرـض  ات  دـننک  تراـیز  هاـفر  رد  راوز  هک  دـینک  بصن  دوخ  ياـج  هب  ار  یلوا  حیرـض  تسا 

، میهاربا خیـش  زا  میکح  يدـهم  دیـس  ياـقآ  دـنکیمن  لوبق  هحفـص 315 ]  ] اههرهب يهدـنیامن  یلو  مینکیم ، تعاـطا  ار  هللاۀـیآ  ترـضح 
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نیا دیاب  تسین و  نکمم  ام  يارب  نتخاس ، رتگرزب  حیرض  تفگ : خساپ  رد  يو  دینکیمن ؟ لوبق  ارچ  دیسرپ : درکن ، لوبق  اههرهب  يهدنیامن 
زا لبق  هللاۀیآ  ترـضح  رما  امتح  دیاب  دندومرف  يدهم  دیـس  ياقآ  دنیامن . ضوع  ای  رتکچوک  ار  قودنـص  هکنیا  ولو  مینک  بصن  ار  حیرض 
هلظ ماد  میکح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  ترضح  دش . بجريهمین  یترایز  عقوم  ددرگ . ارجا  دندرگ  البرک  فرـشم  فجن  زا  ناشدوخ  هکنیا 

هک دندومرف  رما  دندیدرگ و  ترضح  نآ  مرح  لخاد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  دصق  هب  اروف  هدش ، فرـشم  البرک  هب 
، دندش دراو  هینید  مولع  بالط  املع و  زا  ناهارمه  زا  ياهدع  اب  هللاۀیآ  ترـضح  دومن ، زاب  ار  مرح  برد  راددـیلک  دـنیامن . زاب  ار  مرح  رد 

يهنیدم رد  مالـسلامهیلع  عیقب  يهمئا  روبق  هیبش  انیع  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  عضو  دناهتـشادرب و  ار  قودنـص  دندید 
اب دوخ  دندرک و  بصن  ار  لوا  قودنص  دومن  رما  دومن ، ییازـسب  ریثأت  میکح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  ترـضح  رد  عضو  نیا  دشابیم . هرونم 

بـصن هکنیا  زا  دـعب  دـندومرف . بصن  ار  قودنـص  شیدـناریخ ، لاـجر  نینمؤم و  زا  ياهدـع  تدـعاسم  کـمک و  دوـخ و  فیرـش  تسد 
هک دـندومرف  رما  دـندش و  اههرهب  يهدـنیامن  راددـیلک و  هجوتم  هلظ  ماد  میکح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ  ترـضح  دیـسر ، نایاپ  هب  قودـنص 

هدافتسا لباق  یمیدق  حیرض  هللاۀیآ ، تفگ : اههرهب  يهدنیامن  دوش . هتخاس  هزات  حیرض  هکنآ  ات  دنیامن  بصن  دوخ  ياج  هب  ار  قباس  حیرض 
تـسا مزال  طقف  و  تسا ، بوخ  رایـسب  میاهدروآ  اـم  هک  ياهزاـت  حیرـض  دوش . جرخ  نآ  ریمعت  تباـب  راـنید  رازه  غلبم  هکنیا  رگم  تسین ،

امـش حیرـض  هب  جایتحا  ام  سپ  دییوگیم ، امـش  هک  تسا  روط  نیا  رگا  دندومرف : هللاۀیآ  ترـضح  دـننک . رتکچوک  ار  قودنـص  يرادـقم 
دیدومن و فیرش  ربق  هب  تناها  امش  دیاهدروآ . امش  هک  یحیرض  زا  رتهب  دوش  هتخاس  یحیرض  ناریا  رد  هک  داد  میهاوخ  روتـسد  میرادن و 
دیسوب و هداتفا ، هللاۀیآ  ترـضح  اهمدق  يور  دینـش  ار  هلمج  نیا  اههرهب  يهدنیامن  هک  یتقو  دیدادن . شوگ  زین  ام  يهناهاوخریخ  نخـس  هب 

ترـضح یلو  دـییامرفن ، مورحم  گرزب  تمدـخ  نیا  زا  ار  اـم  مینک  بصن  ار  حیرـض  هک  دـیهد  نذا  اـم  هب  هللاۀـیآ ، ترـضح  درک : ضرع 
سیئر نیدلافیس  رهاط  هب  یفارگلت  اههرهب ، يهدنیامن  میهاربا ، خیش  هحفص 316 ] . ] دادن ار  شباوج  دومرفن و  ییانتعا  وا  نخس  هب  هللاۀیآ 

دیس جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  ترضح  رمألابسح  دیشخبن . ياهدیاف  تفرگ ، سامت  قارع  تایصخش  زا  یـضعب  اب  وا  دومن و  هرهب  ینید 
تخادرپ ناشدوخ  هللاۀیآ  ترـضح  زین  ار  نآ  میمرت  حالـصا و  جراخم  مامت  دـش و  بصن  تشگزاب و  شلوا  ياج  هب  قباس  حیرـض  میکح 

نذا دوش ، بایفرش  میکح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  ترضح  روضح  هب  تساوخیم  وا  داتسرف و  قارع  هب  ار  دوخ  ردارب  نیدلافیـس  دندومرف .
: تفگ سأی  لاح  اب  دیسوب و  ار  شکرابم  تسد  دید و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  رد  ار  هللاۀیآ  ترضح  يور  دشن . هداد 

تسد زا  ار  ناناملسم  هک  دیدوب  امش  دیشابیم . مالـسا  فیاوط  مامت  عجرم  هکلب  دیتسین  هعیـش  عجرم  طقف  امـش  امرف ، محرت  ام  رب  اقآ ، يا  »
ارم طقف  امـش  هک  دندومرف  میکح  نسحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ  ترـضح  دیـشخبب . زین  ار  ام  هانگ  دیدیـشخب ، تاجن  اهياهدوت 

مامت امش  دیـسرب . تمایق  زور  رد  دوخ  يازج  هب  تسا  دوز  دینکیم  وا  لوسر  ادخ و  ینامرفان  دیراکهانگ و  امـش  هکلب  دیدرکن ، ینامرفان 
یـضار امـش  زا  نانآ  رگا  دینک ؛ یهاوخرذع  نانآ  زا  دییوجب و  تیاضر  اهنآ  يهمه  زا  هک  تسا  بجاو  دـیدناسر . رازآ  ار  ناهج  نایعیش 

دـش و زاب  بجر  هدزون  زور  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  فیرـش  مرح  برد  دوب ... مهاوخ  یـضار  امـش  زا  مه  نم  دـندش 
هب ار  نیسدنهم  زا  ياهدع  زین  هعمج  زور  هعمج و  بش  رد  دنتـشاد . اپ  هب  تعامج  زامن  اجنآ  رد  میکح  نسحم  دیـس  جاح  هللاۀیآ  ترـضح 

تسیب و زور  رد  دیـسر . مامتا  هب  هشقن  دنزاسب . نآ  يارب  هزات  یحیرـض  ات  دنـشکب  ار  مرح  يهشقن  دنداد  روتـسد  دندومرف و  توعد  لزنم 
نف ناداتـسا  دـنهد  روتـسد  هک  دـندیدرگ  ناهفـصا  يهناور  امیپاوه  اب  هللاۀـیآ ، ترـضح  داماد  یئابطابط ، میهاربا  دیـس  ياقآ  بجر  مجنپ 

ار سدـقم  حیرـض  جراخم  يهیلک  دـندش  لفکتم  میکح  نسحم  دیـس  جاح  ياـقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ  ترـضح  دـنزاسب . يدـنموربآ  حـیرض 
نامتخاس يارب  ار  ناشدوخ  دـندیمهف  ناشیدـناریخ  زا  ياهدـع  هک  یتقو  رگم  دوش ، تدـعاسم  ياضاقت  یـسک  زا  هکنیا  نودـب  دـنزادرپب ،

هحفص 317] . ] دنک تیانع  لیزج  رجا  اهنآ  هب  دنوادخ  دندومن ، یلام  لذب  حیرض 

دش هتخاس  ناهفصا  رد  هک  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  حیرض  زا  يدیدج  تاعالطا 
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هراشا

لـضفلاوبا ترـضح  رهطم  دـقرم  تهج  حیرـض  نتخاس  هب  عورـش  میکح  نسحم  دیـس  جاح  ياـقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ  ترـضح  روتـسد  قبط 
میکح هللاۀـیآ  ترـضح  ار  نآ  دودـح 60  رد  هک  دـیدرگ  نآ  يهنیزه  لاـیر   10  / 000 غلبم 000 /  بیرقت  روط  هب  دـیدرگ . مالـسلاهیلع 

رد صوصخم  باسح  هب  اـی  میکح و  هللاۀـیآ  ترـضح  طـسوت  اددـجم  ناریا  فلتخم  ياهرهـش  زا  زین  نآ  دـندومن و 40  تخادرپ  اصخش 
، دوشیم هدهاشم  سکع  رد  هک  يروط  هب  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم  حیرض  دش . هتخیر  ناهفـصا  رد  یناگرزاب  کناب 

نآ ینزملق  شرورپ ،) نیسح  ياقآ   ) طسوت حیرـض  يرگرز  تسا . هدش  هتخاس  یناهفـصا  مان  هب  نادنمرنه  تقد  اب  ابیز و  فیرظ و  رایـسب 
انمـض تسا . هتفرگ  ماجنا  هدازعینـص ) هللارکـش  ياقآ   ) طسوت زین  يراکانیم  و  يرایند ،) دمحا   ) و یناورـسخ ) هللادسا  دیـس   ) نایاقآ طسوت 

بلاج و يزرط  هب  يراـکانیم  هرقن و  ـالط و  زا  حیرـض  نیا  دـناهدرک . ادـها  ناـگدازقلاخ ) ناوخا   ) ناـیاقآ مه  ار  حیرـض  یبوچ  تلکـسا 
یتدم ندش  هتخاس  زا  سپ  ار  روکذم  حیرـض  دناهدوب . نآ  نتخاس  لوغـشم  ناداتـسا  زا  يدایز  دادعت  هام  تدم 18  هدش و  هتخاس  یندـید 

 - مالسالاۀجح میکح ، نسحم  دیس  جاح  هللاۀیآ  ترـضح  روتـسد  هب  دنتفریم . نآ  ياشامت  ترایز و  ضرعم  هب  ناهفـصا  هاش  دجـسم  رد 
دروم نیا  رد  نازودـهالک  نسح  ازریم  جاح  لضفا و  دـمحم  دیـس  جاح  نایاقآ  و  میکح -  ياقآ  داماد  یئابطابط  میهاربا  دیـس  جاح  ياقآ 

لـضفلاوبا ترـضح  رهطم  مرح  تهج  يراکانیم  هرقن و  الط و  زا  برد  تفج  کی  انمـض  دنتـشاد . یلک  تراظن  شـشوک و  يراـکمه و 
مامتا هب  لضفا  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  یتسرپرـس  هب  نایلیلج  مساقلاوبا  دومحم و  دحاو و  نسح  جاح  نایاقآ  فرط  زا  مالـسلاهیلع  سابعلا 
تهج ناگدازقلاخ  ناوخا  فرط  زا  ابیز  رایـسب  يراکتبنم  برد  جوز  کی  نینچمه  دـیدرگ . لمح  رهطم  حیرـض  اـب  مه  نآ  هک  دیـسر 
هحفص . ] تسا هدش  رشتنم  هرامش  نیمه  رد  هناگادج  نآ  حرش  هک  هدش  هتخاس  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  نحـص  يهلبق  برد 

مالـسا نیبم  نید  ینابم  میکحت  يارب  ناهفـصا ، یلاها  صخألاب  یناریا ، نایعیـش  طسوت  هک  تسا  يدونـشخ  ترـسم و  ثعاب  رایـسب  [ 318
[271  ] هام ناـبآ  متفه  تسیب و  هبنـشجنپ  زور  دادـماب  دـیآیم . لـمع  هب  يرثؤم  دـیفم و  تامادـقا  نینچ  یبهذـم  رئاعـش  ظـفح  صوصخب 

ناوراک دـندش . يورـسخ  زرم  مزاع  هاشنامرک  رد  ماش  فرـص  زا  سپ  دـنتفر و  هاـشنامرک  نادـمه و  هب  نیوزق  زا  حیرـض  ناگدـننکهقردب 
مرح اجنیا  رهطم  حیرض  [ . 272 . ] دیدرگ دادغب  مزاع  نیقناخ  زا  یمـسارم  یط  هبنـش  دادماب  دش و  نیقناخ  دراو  هعمج  زور  حیرـض  لماح 

نیرد شیاشگ  ماقم و  نیرد  تلود  تسا  جئاوحلاباب  ترضح  میرح  اجنیا  تسادخ  هر  دیهش  سدق  ناتسآ  نیا  تسالبرک  رادملع  كاپ 
هاگیاج نیا  تسا  تقیقح  ناـهج  هاـش  هاـگراب  نیا  تسازریبع  شیاوه  شخبتاـیح و  شکاـخ  دـبا  اـت  هک  يدیهـش  دوب  اـج  نیا  تسارس 

هک يدیهش  هاگیاج  تساج  نیا  تسایتوت  وچ  کیالم  مشچ  هب  شاهرذ  ره  دوب  افشلاراد  هک  زیبکشم  كاخ  نیا  تسایربک  راونا  يهولج 
می اـطع و  ربا  اخـس و  ناـک  مرک  رد  هک  يریما  هاـگیاج  تساـج  نیا  هحفـص 319 ]  ] تساپ هب  وا  زا  مالـسا  مچرپ  ادـخ و  نید  رـشح  هب  اـت 
نید رحب  رد  حون  وچ  مه  هک  اجنیا  رد  هدونغ  یلدایرد  تساخ  ياپ  هب  رگمتس  هیلع  قح  رهب  زک  رگشل  رادملع  هاگیاج  تساج  نیا  تسافو 
نوچ وت  دوجو  سم  ددرگ  تساقب  يهمشچ  شرد  كاخ  هک  بلهنـشت  نیا  دوب  یلع  نیـسح  تیب  لها  ياقـس  تسادخان  دیحوت  یتشک  هب 
متاح تسانـشآ  لضفلاوبا  يالو  اب  هک  لد  ره  تسا  تقیقح  يامنمامت  يهنییآ  تسایمیک  شدوجو ز  تشخ  هاگراب  نیا  ماـقم  نیا  رد  رز 

دسریم ز هک  اجنیا  نامـسآ  رب  دیاسب  رخف  رـس ز  هک  سک  نآ  تسادگ  نیرتمک  شمرک  يهناتـسآ  رد  اخـس  زا  قافآ  يهرهـش  تشگ  هک 
قلخ عیفش  ددرگ  همطاف  رشح  زور  رد  تسالبرک  ياقـس  یقاس و  هک  ياهنـشت  زا  دوب  نیگمرـش  دبا  هب  ات  تارف  بآ  تساتود  شتماق  بدا 

هک ره  زورما  تسازع  مچرپ  اـپ  هب  زیختـسر  زور  اـت  دیـسر  یبـنلآ  هب  هک  یتبیـصم  نیا  زا  تسادـج  ندـب  زک  دوب  تسد  ود  يو  تسد  رد 
يهمه هب  وا  مکح  هک  سک  نآ  میکح » ترضح   » قح تیآ  رما  قبط  رب  تسا  یـضترم  رـشح  فص  هب  وا  عیفـش  ادرف  دنک  یلعلآ  تمدخ 

حیرض نیا  خیرات  تسازس  شمناوخ  رنه  ناهج  رگ  هک  يرهـش  ناهفـصا  رهـش  رد  هتخاس  حیرـض  نیا  دش  هحفـص 320 ]  ] تساور نایعیش 
« تساونین رادملع  گنج و  ریم  سابع   » دورس نینچ  ییالط » »
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زاسانیم دنمرنه و  هداز  عینص  داتسا  دای  هب 

رثا رد  يرامیب  يدـنا  لاس و  کی  زا  سپ  هامنمهب 62  مجنپ  تسیب و  رد  يزاسانیم  دنمرنه  داتسا و  هدازعینـص  هللارکـش  ازریم  جاح  ياقآ 
تبـسانم هب  داب . یمارگ  شدای  داـش و  شحور  تسویپ ، يدزیا  تمحر  هب  تفگ و  عادو  ار  یناـف  راد  یگلاـس  نس 77  رد  يزغم  يهـتکس 

متام هب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ياـضعا  نیرتشزرااـب  زا  یکی  ناریا  رد  یتسد  ياـهرنه  نادـنمرنه  يهعماـج  هیاـمنارگ ، داتـسا  نیا  نادـقف 
ناهیک راگنربخ  اب  هبحاصم  رد  دشابیم ، دنمرنه  ردـپ  نادرگاش  زا  یکی  انمـض  هک  هدازعینـص  اضر  داتـسا  ناشیا ، دـشرا  دـنزرف  تسـشن .

ق هجحیذ 1324 ه . هبنشود 20  خیرات  رد  هدازعینص  داتسا  دیناوخیم : الیذ  هک  دناهداد  هدازعینص  داتسا  يهرابرد  يدنمشزرا  تاحیـضوت 
نیسحلادبع روهشم  شاقن  رتخد  اهنت  ناطلسهجیدخ  ناشیا  ردام  نایرافغ و  دومحملادبع  موحرم  ناشیا  ردپ  دندمآ . ایند  هب  یسمش   1285
نیسحلادبع موحرم  یکی  ناشیا  ناداتـسا  دناهتفرگ ... ناشداتـسا  زا  ار  هدازعینـص  مان  ناشیا  هک  تسا  رکذ  روخرد  دناهدوب . نویامه  عینص 

کی هکنآ  زا  شیپ  ردپ  هچرگا  تسا . يزاسانیم  يهتشر  رد  ناشیا  يهژیو  صصخت  دناهدوب ، کلملاروصم  جاح  يرگید  نویامه و  عینص 
، يزاستعیبط هلمج  زا  فلتخم  ياههنیمز  رد  شاقن  دـنمرنه  کی  دـنوش ، بوسحم  رنه  نیا  ددـجم  راذـگهیاپ و  رکتبم و  عدـبم ، زاـسانیم 
و يزاستروص ، يزاسهیبش ، لثم  یـشاقن  ياههنیمز  زا  یـضعب  رد  هچ  رگا  دنیآیم و  باسح  هب  روتاینیم  يراکبیهذـت و  يزادرپهرهچ ،

ناسانـشرنه یلخاد و  ناتـسودرنه  هجوت  دروم  ار  ناشیا  هچنآ  فصولاعم  دناحرطم ، دوخ  رـصع  نادمآرـس  وزج  غرم  هتوب و  لگ و  شقن 
راـثآ و عوـنت  هقباـسیب ، يهعـسوت  تاـیح ، دـیدجت  رد  ناـشیا  هک  تـسا  یـشقن  تـسا  هداد  رارق  ناـهج  طاـقن  زا  يرایـسب  هحفص 321 ] ]
یلخاد و ياههزوم  رد  لبق  اهنرق  هب  قلعتم  انیم  رنه  ياههدـنامیقاب  زا  هچنآ  دناهتـشاد . يزاسانیم  اـنیم و  يهطیح  رد  تاراـکتبا  ینوگاـنوگ 

اما تسا ، دنـسپلد  فیرظ و  يرنه  رظن  زا  هچرگا  دوشیم ، هظحالم  هعلاطم و  فلتخم  نیفلؤم  ياهباتک  رد  ای  ددرگیم و  هدهاشم  یجراخ 
لباق راکتشپ  دادعتسا و  قوذ ، لذب  رظن  زا  يدنوادخ  تایانع  اب  ردپ  نکیل  دشابیم . کچوک  دودحم و  رایـسب  مجح  هژیوب  عونت و  رظن  زا 

اب ایناث ، دنـشخب . هزات  قنور  تایح و  ار  هدـیدرگ  لحمـضم  شومارف و  الماک  رنه  نیا  الوا ، هک : دـندیدرگ  قفوم  ریظنمک  تمهاـب  هجوت و 
تعسو اب  اثلاث ، دنرامگ . تمه  هدش  هتخاس  راثآ  مجح  يهعـسوت  شوقن و  ینوگانوگ  يرهاظ ، لاکـشا  عونت  هب  تبـسن  تاناکما  شرتسگ 

هتخانشان دورطم و  رنه  نیا  یـشیدنادنلب ، و  تسا -  هدش  هدهاشم  دنمرنه  ناگرزب  زا  یخرب  رد  هنافـسأتم  هک  سفن -  تسخ  زا  زیهرپ  رظن ،
ام رـصع  ياهرنه  نیرتقنوررپ  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  ناگدنیوج  نابلاط و  هب  شیوخ  رنه  غیردیب  نتخومآ  دقتعم و  نادرگاش  تیبرت  اب  ار 

، اهبرد يور  ار  دوخ  ياهرنه  نیرتهب  دندش  قفوم  هک  دوب  نیا  داد  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  یتاقیفوت  نیرتگرزب  زا  دـنهد . هعـسوت  شرتسگ و 
، مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نیـسح ، ماما  ترـضح  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  ترـضح  سدقم  ياهمرح  ياههبیتک  اهحیرض ،

ناشرمع يهرود  رد  ناشیا  دنرب . راک  هب  مالـسلامهیلع )  ) غارچهاش ترـضح  بنیز و  ترـضح  مرح  مق ، سدـقم ، دهـشم  ارماس ، نیمظاک ،
يدـهم یهللاضیف ، نیـسحمالغ  جاـح  تسودرنه ، نیـسح  جاـح  ناـیاقآ  زا : دـنترابع  اـهنآ  نیرتهب  هک  دـندرک  تیبرت  يداـیز  نادرگاـش 

رب هوالع  ناشیا  يهدنزرا  رایـسب  ياهراک  زا  دنراد . ییانـشآ  راک  نیا  هب  همه  ناشیا  رـسپ  نادنزرف  نینچمه  یـشرف . یلعدمحم  نایرافغ و 
سیفن رایـسب  لیامـش  دنچ  دناهدرک . يزاسهتوب  لگ و  ار  اهنآ  دلج  هک  تسا  نآرق  دلج  دـنچ  تسا ، هتفر  راک  هب  رهطم  ياهمرح  رد  هچنآ 

لوط رد  داتسا  هحفص 322 ] . ] تسا هدوب  ناشیا  ياهراک  هلمج  زا  مالسلااهیلع  میرم  یسیع  لاثمت  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ترـضح  زا 
نسحم دیس  یمظعلا  هللاۀیآ  ترضح  يهمانریدقت  اهنآ  سأر  رد  هک  دناهدرک  تفایرد  فلتخم  ياهتیصخش  زا  یفلتخم  ياههمانریدقت  رمع 

زا لسکورب  يرنه  یللملانیب  هاگشیامن  راختفا  ملپید  نینچمه  دشابیم و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  حیرـض  دروم  رد  میکح 
. ینید تاروتـسد  فیلاکت و  ماجنا  یبهذـم و  روما  هب  هناصلاخ  یبلق  داقتعا  هجوت و  ناـشیا  تایـصوصخ  زا  دـشابیم . ناـشتاراختفا  رگید 

یتالاح یتح  هک  يرامیب ، تدـم  لوط  رد  هک  يروط  هب  دنتـشادیم . لوذـبم  ياهژیو  تمه  هیعدا  راکذا و  نآرق و  تئارق  زاـمن ، هب  ناـشیا 
منرتم و میرک  نآرق  ياههروس  تئارق  اهاعد و  ندناوخ  یلاعت ، يادخ  رکذ  هب  امئاد  ناشنابز  فصولاعم  دندرکیم ، ادـیپ  زین  امغا  هب  هیبش 
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يدزیا تمحر  هب   1362  / 11 خیرات 25 /  رد  دندوب و  يرتسب  يزغم  يهتکـس  تلع  هب  هام  دـنچ  لاس و  کی  دودـح  داتـسا  دوب . لوغـشم 
حیرـض يانیم  نتخاس  ساپ  هب  هدازعینـص  هللارکـش  ياـقآ  هب  هر )  ) میکح نسحم  دیـس  یمظعلا  هللاۀـیآ  موحرم  طختـسد  [ . 273 . ] دنتسویپ

هحفص 323] : ] مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  رهطم 

( یناگیاپلگ يدهاز  یضاق  دمحا  ياهتشاددای  زا   ) سابع ترضح  هب  هضیرع 

نیا هب  ناراتفرگ  نادنمزاین و  تسا  راوازـس  هک  موحرم  دلاو  طخ  هب  هضیرع  نیا  هامح  یمحی  یـضترملا  هیبأک  يذلا  لضفلایبا  باتقأب  ذل 
: دـنوش هاوختجاح  لاعتم  دـنوادخ  زا  بانج  نآ  يهلیـسو  هب  دـننزب و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مشاهینب  رمق  ناماد  هب  تسد  تیفیک 

... کتما ۀعقر  هذه  دسیونیم : تسا  نز  رگا  و  دشاب ، درم  هضیرع  بحاص  رگا  داز ... نبا ... كدبع ... ۀعقر  هذـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ابونذ یلاعت  هللا  نیب  ینیب و  نا  یتجاح  یضقت  نا  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  نب  سابع  ای  ۀنیکس  ای  يالوم  ای  کیلع  مالسلاو  ةداز ... تنب ...

دق یئاشحا و  لقلقتی  اهرکذ  داقرلا و  نم  ینتعنم  يدنع و  هللا  ۀـمعن  ریطخ  تریغ  یبل و  ضعب  ینتبلـس  يرکف و  تلاطا  يرهظ و  تلقثا  دـق 
هللا تاولص  کناوخا  نیـسحلا و  کیخا  قحب  کیبا و  قحب  کلئـسا  یتجاح  یـضقت  نا  نینمؤملاریما  نبا  سابع  ای  کیلا  هللا و  یلا  تبره 

دوریم و رامش  هب  يوبا  موحرم  تاطایتحا  زا  هک  دوشیم  هدهاشم  ییاهلدبهخـسن  هضیرع  نیا  يهخـسن  رد  دیوگ : ریقح  نیعمجا . مهیلع 
رهطم حیرـض  رد  وش و  هداتـسرف  ـالبرک  هب  دـیاب  مه  هضیرع  نیا  هکنآ  رگید  بلطم  دـمآ . باوـصلا  یلا  برقا  رظن  هب  دـیدرگ  یملق  هچنآ 

مه هضیرع  نیا  رد  احیـضوت  ةرخآلا . ایندـلا و  یف  هتعافـش  هربق و  ةرایز  انقزری  نا  یلاعت  كراـبت و  هللا  لأـسنف  دوش . هتخادـنا  جـئاوحلاباب 
نینچ نآ  لوا  ترابع  هک  متفای  ییاعد  باتک  رد  مه  ار  هعقر  نیا  يهخـسن  اریخا  دوش . هتـشون  دیاب  احیرـص  جـئاوح  اههضیرع  ریاس  دـننام 

هحفص 324] . ] يالوم ای  کیلع  هللا  مالس  میرکلا  لیلجلا  یلوملا  یلا  لیلذلا  دبعلا  نم  تسا .

فلتخم قیرط  دنچ  هب  یلع  نب  سابع  جئاوحلاباب  هب  تجاح  ضرع 

هب هک  دشاب  هتـشاد  رارق  يدعب  هام  لوا  يهمین  رد  نآ  هبنـشراهچ  بش  ود  هک  دنیزگرب  ار  ياهبنـشراهچ  بش  راهچ  دـیاب  ادـتبا  لوا : قیرط 
تسا فرح  راهچ  ياراد  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  كرابم  مان  هک  تسا  نیا  يارب  راهچ  ددع  . ) دسریم يدعب  هام  لوا  يهزور  هدراهچ 

صالخا اب  ار  ردـقلا » ۀـلیل  یف  هانلزنأ  انا   » هکرابم يهروس  راـب  هس  یـس و  دـصکی و  دادـعت  هب  هبنـشراهچ  بش  ره  رد  سپـس  (ع ب ا س .)
يهمین ناـیاپ  يهظحل  نیرخآ  رد  تسرد  دوشیم ، متخ  رجفلا » علطم   » هب هک  هکراـبم ، يهیآ  نیا  رخآ  يهملک  هک  يروط  هب  دـنک ، تئارق 

رجفلا علطم  يهملک  دناوخیم ، ار  هانلزنأ » انا   » هکرابم يهروس  هک  يراب  نیرخآ  دـناوتیم ، روظنم  نیا  يارب  دوش . ادا  دادـماب  زاغآ  بش و 
اب هک  تسا  يرمق  هام  هدراهچ  بش  دودح  رد  یمراهچ  يهبنـشراهچ  بش  دسرب . دادـماب  زاغآ  بش و  يهمین  نایاپ  يهظحل  ات  دـناوخب  ار 

اناد و دـنوادخ  نذا  هب  تفرگ ، دـهاوخ  ماجنا  بش  نیا  رد  دـشاب  هک  یمان  ره  تحت  طابترا  روهظ  دراد . تبارق  مشاهینب  رمق  كرابم  ماـن 
هب تجاح  زامن  تعکر  ود  ءاـشع  برغم و  زاـمن  ناـیم  رد  دـنیوگ  مود : قیرط  [ . 274 . ] مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  یلوم  ترـضح  ماقم 
هب بش  کی  لهچ و  ات  دیامنب و  تسا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  بانج  هب  بوسنم  هک  متخ  نیا  هب  عورـش  بش  نامه  رد  دروآ  ياج 
زین ار  نآ  دعب ، دوش و  اور  تجاح  هک  یتقو  ات  دراد  هگن  ورگ  رخآ  بش  رد  ار  ندـناوخ  یلو  دـهد ، همادا  تقو  رییغت  نودـب  دـناسر  ماجنا 

نامألا بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  ای  بر  ای  بر  ای  بر  ای  ءوسلا  فشکی  هاـعد و  اذا  رطـضملا  بیجی  نم  اـی  تسا : نینچ  متخ  دـناوخب و 
هحفـص 325] ، ] دوش عطق  سفن  ات  دـنک  رارکت  ار  ینکردا »  » و نامألا »  » تاملک زا  کی  ره  رکذ  ینکردا . ینکردا  ینکردأ  ناـمألا  ناـمألا 
هب اـنب  هک ، تسا  ترـضح  نآ  تراـیز  ترـضح ، نآ  هب  لـسوت  قیرط  زا  رگید  موس : قیرط  [ . 275 . ] دـسریم دوصقم  هب  یلاعت  هللاءاشنا 
هب هچنانچ  تسا  نامیا  لها  تاجاح  ندش  اور  بلاطم و  ماجنا  ناهانگ و  شزرمآ  دنوادخ و  هب  برقت  يهلیـسو  هدـیدع  تایاور  نومـضم 
هب ترایز  زامن  تعکر  ود  هک  تسا  نیا  هفیرش  ترایز  لامعا  يهلمج  زا  تسا و  هدش  دراو  سوواطنبا  نیرئازلاحابـصم  زا  لوقنم  تیاور 
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: مراهچ قیرط  دشابیم . نانجلاحیتافم  رد  هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهمانترایز  [ 276 : ] دناوخب نآ  زا  دـعب  دروآ و  اج 
یترورـض ندرک  لسغ  دـعب ، ياهبـش  دـیامن  لسغ  هعمج  بش  هک : تسا  نآ  نید  يادا  گرزب و  جـئاوح  يارب  برجم  ياـهمتخ  هلمج  زا 

بش دمحملآ . دمحم و  یلع  لص  مهللا  دیوگب : هبترم  رازه  بش  ره  رگید  ياهبش  تسا و  هعمج  بش  نامه  هک  لوا  بش  رد  سپ  درادن 
لص مهللا  هبنشهس : بش  نسحلا . یلع  لص  مهللا  هبنشود : بش  ۀمطاف . یلع  لص  مهللا  هبنشکی : بش  نینمؤملاریمأ . یلع  لص  مهللا  هبنش :

مهللا مود : هعمج  بش  یلع . نب  دمحم  یلع  لص  مهللا  هبنشجنپ : بش  نیـسحلا . نب  یلع  یلع  لص  مهللا  هبنـشراهچ : بش  نیـسحلا . یلع 
: هبنـشود بش  یـسوم . نب  یلع  یلع  لص  مهللا  هبنـشکی : بش  رفعج . نب  یـسوم  یلع  لص  مهللا  هبنـش : بش  دـمحم . نب  رفعج  یلع  لص 

نب نسحلا  یلع  لص  مهللا  هبنشراهچ : بش  هحفص 326 ] . ] دمحم نب  یلع  یلع  لص  مهللا  هبنـشهس : بش  یلع . نب  دمحم  یلع  لص  مهللا 
لوط هتفه  ود  بیترت  نیا  هب  دیهـشلا . سابعلا  یلع  لـص  مهللا  موس : هعمج  بش  نسحلا . نب  ۀـجحلا  یلع  لـص  مهللا  هبنـشجنپ : بش  یلع .

دناوخب زامن  تعکر  ود  هبنشراهچ  بش  مالسلاهیلع : مشاهینب  رمق  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لسوت  تیفیک  مجنپ : قیرط  [ . 277 . ] دشکیم
تفه مالسلاهیلع و  نیـسحلا  کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  دیوگب : راب  زامن 133  زا  دعب  و 

ام مغ  درد و  تنحم و  زا  سابع  ءادهـش  عمـش  ردیح  لد  رون  يا  سابع  اقل  دیـشروخ  مشاهینب  هام  يا  دیوگب : هبترم  دص  هبنـشراهچ  بش 
[ . 278  ] سابع ادخ  رهب  زا  ریگ  سکیب  نم  تسد  میدروآ  وت  هب  ور 

مشاهینب رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يارب  نآرق  رذن 

عولط لوا  زا  ناشیا  دسیونیم : لاس 1333 ق  بجر  هام  یفوتم  یلوفزد  یلعدمحم  دیس  موحرم  تالاح  رد  نادنمشناد  يهنیجنگ  بحاص 
، مهدزناپ ات  بجر  هام  لوا  زا  يو  دادیم . ماجنا  ار  رهظ  يهضیرف  نآ  زا  سپ  درکیم و  متخ  نآرق  کی  رهظزادـعب ، زا  يرادـقم  ات  باتفآ 

هاگـشیپ هب  هیدـه  اهنآ  یقاب  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رـضحم  هب  هیدـه  ار  نآ  نیمهدزناـپ  هک  درکیم  متخ  نآرق  هدزناـپ 
دیـس اقآ  هللاۀـیآ  موحرم  میرک ، نآرق  ياـهمتخ  زا  سپ  بجر  هاـم  مهدزناـش  زور  رد  دوب  نیعمجا » مهیلع  هللا  تاولـص   » موصعم هدراـهچ 

يوسوم یلعدـمحم  دیـس  اقآ  موحرم  تاقالم  تداـیع و  ناونع  هب  دوب ، دوخ  رـصع  رد  لوفزد  عجارم  نیدـهتجم و  زا  هک  يراـفغ  میهاربا 
بشید اهیلع  هللا  ۀمحر  هیولع  نز  نالف  اما  متـشادن  هحفص 327 ]  ] تاقالم میمـصت  زورما  نم ، هک  تشاد  راهظا  دروآ و  فیرـشت  یلوفزد 

هک مدید  باوخ  تفگ : هیولع  موش . لیان  امـش  تاقالم  هب  زورما  هک  دش ، يرکذـت  تفگ و  نم  يارب  ار  دوخ  باوخ  و  دوب ، هدـید  یباوخ 
دیس اقآ  تدایع  هب  زورما  دندومرف : دیتشاد ؟ فیرشت  اجک  ومع  مدرک  ضرع  مدش . فرشم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تمدخ 

هدجس زا  تغارف  زا  سپ  دتفایم و  هدجـس  هب  یلعدمحم  دیـس  موحرم  میآیم و  اجنآ  زا  مدوب و  هتفر  هللادبع  دیـس  جاح  دنزرف  یلعدمحم 
نآرق متخ  نیمهدزناپ  هب  قفوم  هک  زورید  ات  مدوب  هدرک  نآرق  توالت  هب  عورش  هام  لوا  زا  اریز  دوب ، رکـش  يهدجـس  ماهدجـس  دیامرفیم :

زا هیولع  باوخ  دیازفایم : سپـس  مدوب  هداد  صاصتخا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  هتـشذگ  زور  رد  ار  نآ  نیرخآ  مدـش و 
مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نوچ  تسا ، هدـش  هتفریذـپ  فیعـض  نیا  يهیدـه  هک  تسا  نیا  تمالع  هدوب و  هقداـص  ياـهایؤر 

هحفص 328] [ . ] 279 . ] دناهدمآ نم  تدایع  هب  دناهدومرف 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  دنبوزاب 

ترـضح دـنبوزاب  دـشابیم . دـم  فرح  ياوس  تسا  ددـع  راـهچ  داـتفه و  دصـشش و  رازه و  شـش  هاـجنپ و  سی  هکراـبم  يهروـس  ددـع 
لطاب ار  وداج  ود  ره  هک  تسا  رایـسب  مکح  بلطم  ره  تهج  هب  دناهتـشون  نآ  يارب  تیـصاخ  کی  رازه و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا 

[ . 280 . ] دنکیم
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لیبدرا تاداس  يهمانمسق  دنس و 

نأش بسانم  هک  دندزیم  ییاهراک  هب  تسد  انایحا  هدرک و  هدافتساءوس  دوخ  هب  تبـسن  نینمؤم  لیلجت  مارتحا و  زا  تاداس  زا  یخرب  نوچ 
موحرم دشرا  دـنزرف  دـمحا  دیـس  ياقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ  موحرم   ) یلیبدرا دـهتجم  اقآدـمحا  دیـس  ياقآ  هللاتیآ  موحرم  اذـل  دوبن ، تاداس 

خیرات باتک  رد  ناشتالاح  دـنفورعم و  نیتم  ربدـم  لوقنم  لوقعم و  عماج  هیقف  لیبدرا  میقم  یلاخلخ  یـضترم  دیـس  ياقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ 
هرادا ار  هیملع  يهزوح  ناشدلاو  ياج  ناشدجام  دلاو  تلحر  زا  دـعب  ناشیا  هک  هدـش  هتـشون  خـیرات  هاگرذـگ  رد  لیبدرا  باتک  لیبدرا و 
تاداس ياسؤر  زا  رفن  راهچ  [ 281 ( ] دناهدومن هدافتسا  ناشیا  رضحم  زا  ناجیابرذآ  لیبدرا و  ناگرزب  زا  ياهدع  هحفص 329 ]  ] دندرکیم

رد هچنآ  تاداسلاسیئر  تاداسلاماسح 4 - تاداسلاماوق 3 - تاداسلابیقن 2 - - 1 دندوب : هداد  رارق  تاداس  نوئش  هب  یگدیـسر  رومأم  ار 
مدرم نیب  رد  تاداس  تمظع  تزع و  نآ  دافم  يارجا  ءاضما  زا  دعب  هک  هتـشاد  ار  هسلج  تروص  مکح  هدـش  هتـشون  دـعب  يهحفـص  دـنس 
ریشمش اب  يدنوادخ  بضغ  راچد  دیامن  قافت  نیا  رد  فلخت  درمت و  صخـش  ره  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تفای . شیازفا  نوزفازور  روطب 

تارــضح زا  یعمج  یعمجم  رد  مرکملا 1323  لاوش  رهـش  مهدـجه  یف  لیا  نالیئ  ۀنـسلا  هذـه  رد  دـشاب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا 
مظع مارتحا و  تزع و  محارم  تاعارم  هب  تاداس  نایاقآ  نادیفـسشیر و  زا  يرفن  دنچ  دندوب  هدـیناسر  مه  هب  روضح  مارک  ماظع  تاداس 
اهیلع همطاف  نانبا  مومع  اذهل  دنـشاب  هتـشادن  یلاذتبا  رقویب و  نیا  زا  دایز  هدوب  تاداس  هقبط  مومع  هنایم  رد  قافت  هک  دنداد  رارق  ناشنأش 

ادـخ و يدـبا  تنعل  هب  دنـشاب  هدوـب  قاـفن  ثعاـب  قاـفت  نیا  رد  راـبک  درخ و  زا  يدـحا  هاـگ  ره  دـندومن  لوـبق  ار  قاـفت  نیمه  هللا  مـالس 
اب [ 282  ] میلس بلقب  هللا  یتأ  نم  الا  نونب  لام و ال  عفنی  موی ال  زور  رد  هدوب و  راتفرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصملا  دمحم  نییبنلامتاخ 

دوخ و رب  تنعل  نامه  تسا  دراو  نیدناعم  رب  يرشعینثا  بهذم  رد  نعط  نعل و  ردقنآ  هتـشگ و  روشحم  سیلجمه و  نیبم  نید  نیدناعم 
زا ار  وا  هشیر  هتمظع  تلج و  دـنوادخ  دـنوش  هدوب  قافن  ثعاب  سک  ره  تنعل  زا  هوالع  دـشاب و  دراو  قافن  ثعاب  نامه  دادـجا  ءابآ و  هب 
هب دنوادخ  دشابیمن  هک  مازج  ار  تاداس  هقبط  اهنیا  همه  زا  هوالع  دزادـنا و  وا  يهناخ  ماب  هب  ار  شاهناخ  رد  دـیلک  هدرک و  عمق  علق و  ایند 

ار وا  یگنادرم  شفک  هدرک  مازج  هب  التبم  ار  وا  تاداس  مومع  ياعد  تکرب  زا  هللا  مالس  اهیلع  ارهز  همطاف  بانج  تراهط  تمـصع و  قح 
. نیملاعلا هلا  ای  نیمآ  ۀمطافب  ۀمطافب  ۀـمطافب  نیـسحلا  نسحلا و  ۀـمطاف و  یلع و  دـمحمب و  دـنیامرف  هحفـص 330 ]  ] نانز شفک  هب  یطاق 

هحفص 331] [ . ] 283]

؟ تسا مان  هچ  ار  رهش  نیا 

باتک هچنانچ  دـشاب . هتـشاد  فصو  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم  قرـش ، تحایـس  باتک  بحاص  یناچوق ، یفجناـقآ  هللاۀـیآ  موحرم 
باـتک نیا  رد  یفجناـقآ  تسا . هدروـخ  ددـعتم  ياـهپاچ  ریخا  ياـهلاس  رد  دراد و  ناـیاش  یترهـش  زین  برغ  تحایـس  ماـن  هـب  يو  رگید 

هک دـندقتعم  رظن  لـها  زا  یخرب  تسا و  هدیـشک  ریوـصت  هب  هنادـنمرنه  اویـش و  یملق  اـب  ار  گرم  زا  سپ  اـهناسنا  تشذگرـس  یندـناوخ ،
تحایس باتک  رد  هجوت  بلاج  يهتکن  تسا . خزرب  ناهج  زا  تایح ، نامز  رد  وا  دوخ  تافـشاکم  تسا و  دوهـشم  باتک ، نیا  تاجردنم 

رغـصایلع ترـضح  مالـسلاهیلع و  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترــضح  اـب  رادـید  هـب  شرازگ ، لـالخ  رد  یفجناـقآ  هـک  تـسا  ياهراـشا  برغ ،
مـشاهینب رمق  هب  عجار  بلاج  یبلطم  رتفد ، نیا  نیتسخن  دـلج  رد  تسا . نایعیـش  هب  راوگرزب  ود  نآ  تایانع  رگناشن  هک  دراد  مالـسلاهیلع 

تحایس  » باتک زا  ترضح  نآ  هب  طوبرم  بلطم  هب  ار  امش  هجوت  کنیا  میدرک و  لقن  یفجناقآ  قرش » تحایـس   » باتک زا  ار  مالـسلاهیلع 
خزرب ملاع  رد  يو  راکددم  امنهار و  هک  يداه »  » مان هب  یـصخش  هارمه  ناتـساد  يوار  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ارجام  مینکیم . بلج  برغ »
یمرگ هب  اجنآ  رد  دنزادرپیم . تحارتسا  هب  دنسریم و  زبسرس  مرخ و  شوخ و  رایسب  ياهقطنم  هب  تقشمرپ ، يرفس  لمحت  زا  سپ  تسا ،

. دزاسیم نادنچود  ناشجاهتبا  رورـس و  هک  دسریم  نانآ  شوگ  هب  نآرق  توص  زا  ابرلد  سب  یگنهآ  سپـس  دوشیم و  ییاریذپ  نانآ  زا 

. تسا رورسلاراد  تاهد  زا  یکی  تفگ : تسا »؟ مان  هچ  ار  رهش  نیا  : » مدیسرپ دسیونیم : میونشیم  ناتساد  يوار  نابز  زا  ار  ارجام  يهیقب 
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. تسا رورسلاراد  تاهد  زا  یکی  تفگ : تسا »؟ مان  هچ  ار  رهش  نیا  : » مدیسرپ دسیونیم : میونشیم  ناتساد  يوار  نابز  زا  ار  ارجام  يهیقب 
نآ يراق  توص و  نآ  بحاص  مدیسرپ : دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  وا  تختیاپ  همصاع و  رهش و  سپ  تسا . نیا  وا  هد  هک  یتکلمم  نابرق  متفگ :

ملاع نیا  رد  هک  هژیو  هب  متـشاد ؛ تسود  رایـسب  يدام ، ناهج  رد  ار  هروس  نیا  نوچ  دوب . هدـنک  اج  زا  ار  ملد  هک  تسیک ، هکرابم  يهروس 
: تفگ منیبـب . مسانـشب و  دـیاب  ار  يراـق  نیا  تخادـنا و  رـس  رد  يروش  هزاـت و  تاـیح  ارم  زاونلد ، نحل  نیا  اـب  یناـحور و  هحفص 332 ] ]

ياضما يارب  میـسرب ، وا  تمدـخ  هب  هک  تسا  مزال  ام  دـیآیم و  نیرفاـسم  زا  یـشکرس  يارب  یهاـگ  تکلمم ، نیا  گرزب  یلو  منادیمن !
؟ دنکن ءاضما  ار  هرکذت  تسا  نکمم  يداه ، متفگ : مینیبب . اجنآ  رد  ار  وا  مه  دیاش  دشاب و  هدـمآ  وا  اب  تروص  نیا  بحاص  ایوگ  هرکذـت ،
. دوب دهاوخ  راز  راک ، هک  تسا  مولعم  ندرکن ، اضما  تروص  رد  دراد و  هک  یلقع  ناکما  تفگ : تشاذگ !؟ دهاوخ  هچ  ام  رب  درکن  رگا  و 
هب يداه  فرح  زا  متـشپ  [ . 284 « ] ةریـصب هسفن  یلع  ناسنالا  لب  : » نکب دوخ  نطاب  زا  ار  لاؤس  نیا  وت  دـنکن و  اـضما  هک  تسا  دـیعب  یلو 

! بجع يداه ، متفگ  هللااب . الا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  مددرتم . دـیما ، میب و  نیب  رد  هک  مدـید  مدومن ، هعلاـطم  هک  ار  دوخ  دوجو  دـمآرد و  هزرل 
هک يرما  رطخ  زا  لقاع ، دوشیم . هدوزفا  هقیقد  هب  هقیقد  نم  بارطضا  هک  میورب  زیخرب  يدرک ، نازحالاتیب  هک  وت  تسا ، رورسلاراد  اجنیا 

. دوب هدنام  یتنطلس  رـصق  ترامع و  هب  نادیم  کی  میتفر ، [ . 285 « ] اروفک امأ  ارکاش و  اما  ، » دنک مادـقا  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  تسا ، ناسرت 
شود يور  هب  هنهرب  ياهریشمش  هدیـشک و  فص  فرط  ود  رد  لاس ، نس و  کی  هب  تروصشوخ ، ياهناوج  نابایخ  فرط  ود  زا  میدید 

، میدوب فئاخ  دوخ  رب  رایـسب  میدومن . روبع  اهنآ  نایم  زا  تساوخ ، هزاجا  اهنآ  گرزب  زا  يداه  دناهداتـسیا . تکرحیب  تکاـس و  هداـهن ،
نوریب رـصق  زا  سوبع  حلـسم و  راوس  دنچ  میدید  میدیـسر ، هک  رـصق  رد  هب  ریخ ؟ ای  دیـسر  دهاوخ  هاشداپ  نیا  ياضما  هب  هرکذـت  نیا  هک 

همه مادنا  ادص ، نآ  زا  و  دـنتفر ، تخات  هب  ناراوس ، نیا  دوب و  دـنلب  رـصق  زا  لجعلا »! لجعلا !  » هب یتبیهاب  يادـص  و  هحفص 333 ]  ] دندمآ
هک ءوـس  ياـملع  زا  یکی  رب  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  : » تـفگ تـسا ؟ ربـخ  هـچ  میدیـسرپ : دـمآ ، نوریب  رـصق  زا  هـک  یـسک  زا  دـیزرلیم .

ار وا  هک  دنداتـسرف  راوس  هدومن ، بضغ  هدـش ، مالـسلايداو  نیمز  لخاد  يراکهابتـشا  اـب  دـنامب و  سوبحم  توهـش  نیمز  رد  تسیاـبیم 
هدش و رپ  بضغ  زا  ندرگ  ياهگر  هتخورفارب و  ترـضح  نآ  تروص  میدید  هک  میدـش  رـصق  دراو  [ 286  ] بقرتی افئاخ  ام  و  دـننادرگرب »

نیمزرـس نیا  دراو  هنادازآ  کلذعم  دشاب ، دیاب  لباقم  ود  اهنیا  باذع  هکنیا  رب  هوالع  : » تفگیم هدـیدرگ ، نوخ  يهساک  نوچ  اهمـشچ ،
تبیه زا  داد »؟ ار  مردارب  لتق  ياوتف  هک  هفوک  یضاق  حیرش  اهنیا و  نیب  تسا  قرف  هچ  هدشن . اهنآ  ریگولج  مه  یسک  هدش و  رهاط  بیط و 

دیب لـثم  هدـیزخ ، ياهشوـگ  رد  مـه  اـم  دناهداتـسیا و  مدرم  حوریب ، ياههمــسجم  دـننام  هدـش ، هرگ  اههنیــس  رد  اهــسفن  راوـگرزب ، نآ 
. میدومن هیبنت  زین  ار  نیلکوم  میدرک و  سوبحم  لیو » هاـچ   » هب ار  ملاـع  نآ  هک  دـندومن  ضرع  دنتـشگرب و  ناراوس  هکنآ  اـت  میدـیزرلیم .
ار مالـسلاهیلع  یلع  ياـضما  داد و  هرکذـت  يداـه  میدوـمن . مالـس  میظعت و  هتفر ، وـلج  يداـه  نم و  هتفاـی ، نیکـست  راوـگرزب  نآ  مکمک 
قوش و کـشا  هدیـسوب و  ار  نیمز  متخادـنا و  شکراـبم  ياهمدـق  هب  ار  دوـخ  هتخانـشن  اـپ  زا  رـس  یلاحـشوخ ، زا  نم  دوـمن . در  هدیـسوب ،
هدوب و ملاوع  همه  رد  امـش ، هب  اهام  دیما  لاح . لک  یلع  دمحلا هللا  مدرک : ضرع  تشذگ ؟ امـش  رب  روطچ  دومرف : دوب . يراج  یلاحـشوخ 
مداد و هسوب  متخادنا ؛ ناشیا  ياهمدق  هب  ار  دوخ  اددـجم  [ . 287 .« ] يربکلا ۀلیسولا  موقألا و  طارـصلا  مظعألا و  لیبسلا  متنأ  : » دوب دهاوخ 
، دوشب یخزرب  ملاوع  يهمه  رد  اهامـش  زا  تعافـش  طسوت و  هک  تسا  هدـشن  يراـج  يروتـسد  هچرگا  دـندومرف : هحفص 334 ] . ] مداتسیا

تسا امـش  اب  ام  نطاب  ياهددم  هکنآ  الا  منهج ، رفـس  راک و  رخآ  رد  رگم  دییامن ، یط  ار  ترفاسم  نیا  دوخ ، يهشوت  داز و  هب  دیاب ]  ] هکلب
، دیاهتـشاد ار  وا  يازع  يهماـقا  دـیاهتفر و  مردارب و  تراـیز  هار  رد  هنـشت  اـهراب  هک  نیکاـسم  امـش  لاـثما  هک  تسا  یـضتقم  نم  توـتف  و 
هتـسشن و مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  يولهپ  رد  نسمک ، یناوج  مدیدیم  نایم  نیا  رد  هحفص 335 ] [ . ] 288 . ] مییامن يرادهاگن  يریگتسد و 

لـضفلاوبا دـیامنیم و  شوارت  وا  زا  يراوگرزب ، تلالج و  رایـسب  میرادـن و  ار  وا  تینارون  رادـید  تقاط  هک  دـشخردیم ، دیـشروخ  لثم 
، مدیـسرپ يداه  زا  تسا . مهم  شراوگرزب ، رظن  رد  هک  دوب  مولعم  دـیوگیم . نخـس  یهاگ  ینتورف ، بدأـت و  اـب  وا  هب  تبـسن  مالـسلاهیلع 

مدقم ام  زا  هک  يرگید  زا  دـشاب .» نیمه  ایوگ  دومنیم ، یتأ » له   » يهروس توالت  هک  شوخ ، توص  بحاص  نآ  یلو  منادیمن ! : » تفگ
ریز رد  قوط  لثم  هک  یخرـس  طخ  نآ  نیا ، رب  لـیلد  تسا . ینیـسح  ياربک  تجح  مالـسلاهیلع ، رغـصایلع  اـیوگ ، : » تفگ مدیـسرپ ، دوب 
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يا ماقتنا ، يارب  ام  تعجر  تسا  متح  راوازس و  یلیخ  : » متفگ هداد ». يرگید  تنیز  ار  كرابم  يولگ  نآ  هک  دوشیم  هدید  شرونا  يولگ 
يرخا و  . » دش دـهاوخ  يدوز  هب  هللاءاشنا  دومرف : هدـش ، ام  [ 289  ] يهراسم تفتلم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  دـنهد .» تعجر  ار  ام  هک  شاک 

مدوب و توهبم  وا  لامج  لالج و  رد  تسا و  نیسحلا  نب  یلع  ناوج ، هک  مدومن  نیقی  نم  و  [ . 290 ...« ] بیرق حتف  هللا و  نم  رصن  اهنوبحت 
ای دـشاب و  بدا  فالخ  لعل  ناـگرزب ، هب  ندومن  رظن  دـنت  مرادرب و  رظن  وا  زا  هک  دـنامن  نم  رد  ییاـناوت  هک  دومن  بوذـجم  يردـق  هب  ارم 

داضتم روظحم  ود  نیا  نیب  رد  دـناوخیم ، شلامج  دـناریم و  شلالج  دومنیم ، شاـب ! روک  و  شاـب ! رود  وا ، يراوگرزب  لـالج و  هکنآ 
هب داتـسرف ، یتعلخ  تفایرد ، ارم  لاح  ایوگ  دومرف ، نم  هب  هجوت  دومن . متـسناوتیمن  يراددوخ  هک  دیزرلیم ، تدـش  هب  مندـب  مدـش . عقاو 

مبلق مدیسوب و  ار  نیمز  اذل  هدومن و  هجوت  شدوخ ، هب  تبسن  ارم  يهقالع  قشع و  هک  مدید ، ار  تمحرم  نیا  هک  نم  دنتخادنا و  نم  شود 
دوخ لزنم  هب  میورب  ایب  تفگ : يداـه  هحفص 336 ] [ . ] 291 . ] دش رس  دردیب  تسا و  ینیفرط  تبحم  هک  تفای  نیکـست  بارطـضا ، نآ  زا 
نیا متفگ : دوخ  اب  یتفرگ . هک  مه  تعلخ  هدش ، اضما  هک  هرکذت  میـشاب ، هدرک  یتحایـس  تاغاب  نیا  نایم  رد  هکنیا  ای  مییامنب و  یتحارتسا 

هک متـسه  نآ  لها  سلجم و  نیا  هب  دـنمقالع  نانچ  نم ، هک  دـنادیمن  درادـن و  ربخ  تسا ، لقع  روط  يارو  وا  روط  هک  یببـس  زا  هراـچیب 
دوخ نم  هک  نآ  لاح  و  داد ؟ نم  هب  ارچ  ار  تعلخ  نیا  سرپب  مرادن ، نخس  نابز  نم  سلجم  نیا  رد  يداه ، متفگ : مرادن . ییادج  ییاناوت 

. تشاد راهظا  نم ، زا  تلاکو  هب  ار  لاـح  ضرع  نیا  يداـه  یمظع ! تبهوم  نیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دـنک ، نم  هب  يرظن  هک  منادیمن  لـباق  ار 
مردـپ هکیلاح  رد  نم ، رب  دومن  قیبطت  ار  نآ  لوزن ، نأش  ناـیب  و  [ 292 « ] رذنأف مق  رثدـملا  اهیأ  ای   » ناونع زا  سپ  ربنم ، رد  یتقو  : » دـندومرف
ربمغیپ هکلب  دومن ؛ دونشخ  ارم  قیبطت  نیا  زا  مدش و  نایرگ  همیخ ، نایم  رد  نم  دوب و  دنلب  شرـصان » نم  له   » يادص البرک  نادیم  رد  اهنت 

ملاـع نیا  رد  هچ  نآ  هچ ، تسه . ملاـع  نیا  روخرد  یلو  تسین ؛ وا  روخرد  ولو  نیا  مداد و  ار  نآ  نیا ، يارب  نم  دـمآ . شـشوخ  زین  ادـخ 
نطوم هب  هچناـنچ  تسا و  خزرب  تهج  نیا  زا  و  تسا ، لـگ  يهخاـش  نآ  يهیاـس  تقیقح و  نآ  يهقیقر  ییاـبیز ، اـهب و  نسح و  زا  تسا 

ناهگان [ . 293 «. ] رـشب بلق  یلع  رطخ  ام  تعمـس و  نذا  تأر و ال  نیع  ام ال  : » دیـسر دـهاوخ  وا  هب  دیـسر ، فرـص  قیاـقح  نآ  یلـصا و 
تـسد نم  دندش ، راپـسهر  دوخ  خماش  ماقم  هب  هتفر و  نوریب  رهـش  نیا  زا  دومن ، زاورپ  اهبـسا  دندش و  راوس  دوخ  ياهبـسا  رب  دنتـساخرب و 

هب یگتسبلد  نآ  دنتشادن و  رگید  دنتشاد  لوا  هک  یـشیامن  نآ  میدرک ، رظن  هچ  ره  میدمآ و  لزنم  هب  ور  مامت  ترـسح  اب  هتفرگ ، ار  يداه 
هحفـص . ] مینک تحارتسا  اـجنیا  رد  زور  هد  اـت  تسا  نکمم  تفگ : مینک . تکرح  ادرف  تسا  بوخ  متفگ : دـیدرگ . هتخیـسگ  مه  زا  اـهنآ 

! وت یعمطرپ  هچ  تفگ : مشاب . وا  هب  کیدزن  ای  مسرب و  وا  هب  هکنیا  رگم  مرادن ، یتحار  چـیه  نم  تسا ! لکـشم  مه  هقیقد  هد  متفگ : [ 337
شلدـع نازیم  دـهد و  خر  یلیم  فیح و  هک  تسین  زیمآتلاهج  يایند  راد  اجنیا  دوخ !؟ دودـح  زا  يدـعت  ملاع  نیا  رد  تسا  نکمم  رگم 

، كالمیب ياهیکانـسوه  نتفای  نایرج  اما  دـننک و  ناتـسود  هب  یهجوت  فطع  یهاـگ  دـنراد ، هک  یتالـضفت  یلب ! دـنک . اـطخ  ییوم  رس 
لد يهعوـل  هچرگا  [ 295 !« ] باـبرألا بر  بارتـلل و  اـم  و  . » تلذـم بارت  ضیــضح  رد  وـت  تزع و  جوا  رد  اـهنآ  [ 294 ! ] الک اـشاحف و 

، قطنم نآ  ریغ  هب  مه  يداه  دروخیمن و  بلاق  یقطنم ، تاسایق  هب  نم  لاح  حرش  نوچ  توکـس . زج  متـشادن ، ياهراچ  یلو  تسـشننورف 
نم يارب  یمه  میتفر ، مینک . جرفت  تاغاب  نیا  نایم  رد  يردـق  ایب  تفگ : يداه  دـهاوخ . هچ  ادـخ  ات  متـسبورف ، بل  سپ  تشادـن ، یقطنم 

؟ دوب هدومن  رایتخا  ار  یتأ » له   » يهروس دوخ ، توالت  رد  ارچ  وا  متفگ : تسا . رتشوخ  تسود  نخـس  دوریم  هچ  ره  زا  دـشیمن . لصاح 
دننکیم هچنآ  هک ، تسا  نیا  مینادب  تسا  مزال  هچنآ  مینادب . هک  تسین  مه  مزال  و  دوب ! تمکح  هچ  نیا  رد  مینادیم  هچ  ام  تفگ : يداه 

یلوضف و عون  کی  هکنیا  رب  هوالع  نآ ، هن  تسا ، نیا  نآ  تمکح  هکنیا  نتفگ  اما  تسا ؛ حالص  باوص و  تمکح و  قفو  رب  دنیوگیم  و 
میناوتیم نامدوخ  مهف  يهزادنا  هب  ام  یلب ! دوریم . بیذکت  بذـک و  لامتحا  هچ  تسه ، مه  يرطخ  اب  راک  تسا ، تالوقعم  رد  فرـصت 

دنراد و تسود  ار  یلع  مه  اهنیا  و  [ 296 . ] تسا مالسلامهیلع  تیب  لها  مالـسلاهیلع و  یلع  لئاضف  رد  هکرابم  يهروس  نیا  نوچ  مییوگب ،
ای مراد و  تسود  مه  نم  هک  یتفگ  مه  وت  هکنانچ  دنراد . تسود  مه  ار  نآ  سپ  تسا ، یلع  لئاضف  رشن  مه  هروس  نیا  هحفص 338 ]  ] رد
هک یماگنه  شردپ ، شدوخ و  تبیـصم  هب  تسا  هتـشاد  ياهراشا  [ 297 « ] اریـسأ امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماـعطلا  نومعطی  و   » رد هکنآ 
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، دوب رتلضاف  یتاجرد  هب  رفن  هس  نآ  زا  ریسا ، نیکـسم و  میتی و  نیا  دوب و  ماعط  زا  رتاهبیب  بآ  هکنآ  اب  دندادن  درک و  هبلاطم  بآ  وا  يارب 
اهنیا نوخ  دوشیم  مولعم  دـشاب ، وا  ضرغ  يرخآ  هجو  نیا  رگا  متفگ : میرتنومأم . رتهب و  اهنآ ، راـک  تمکح  زا  مینزن ، مد  رگا  کـلذعم ،
اهنیا تسا و  لیلد  يوقا  هکلب  دـیؤم ، زین  شیولگ  ریز  رد  زمرق ، طخ  نآ  ياـقب  تسا و  شـشوج  رد  هتبلا  تفگ : تسا . شـشوج  رد  زونه 
رازه داتفه  ات  داتسیان  ششوج  زا  ییحی  نوخ  هکنانچ  دتـسیان . شـشوج  زا  ناشنوخ  دنـشکن ، ماقتنا  ات  دنراد . جرف  راظتنا  نینمؤم ، زا  شیب 

يهیاس ملاع  نیا  ياهیبوخ  مامت  تسا و  ملاع  نیا  روخرد  تعلخ  نیا  تفگ : وا  يداه ، متفگ : دشن . هتشک  لیئارساینب  زا  رازه ، دصتفه  ای 
مامت [ . 298 . ] یتسـالاب رد  هچنآ  دراد  ریز  رد  یتروـص  تسا . ملاـع  نیا  يهیاـس  زین  اـیند  هکناـنچ  تسا ! نـینچ  تـفگ : تـسا . ملاـع  نآ 

فیعض زین  وا  راثآ  تالامک و  دوجو  دوشیم و  هحفص 339 ]  ] فیعض دوشیم ، لزنت  هجرد  ره  هب  تسا و  دوجو  لام  تالامک  نساحم و 
سپ لزنم . هب  میتشگرب  درادن ، ياهدیاف  تاغاب  رد  شدرگ  نیا  مزادرپیمن و  يرگید  زیچ  هب  وا  رکذ  رکف و  زا  نم  هک  دید  يداه  دوشیم .
نیا زا  دـعب  تشحو  يوق و  یلیخ  هار  نادزد  زا  شیپ  زا  شیب  دادعتـسا  هوق و  يهیهت  يارب  میراد  تلهم  اجنیا  رد  زور  هد  اـم  تفگ : نآ  زا 

زا [ 299 « ] ریخلاب مکاتوم  اورکذا   » ياضتقم هب  دـیاش  هکلب  يورب ، يویند  لزنم  هب  زین  هعمج  نیا  رد  دـیاب  تسا . مک  وت  يهوق  تسا و  داـیز 
[ . 300 ... ] دیآ مهارف  وت  يهوق  بابسا  هک  دنیامنب ، يدای  وت 

نیسح ماما  نیعبرا  ترایز  باوث 

ماما نیعبرا  ترایز  - 2 زامن . تعکر  کـی  هاـجنپ و  - 1 تسا : زیچ  جـنپ  نمؤم  تمالع  هدـش : تیاور  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا 
-4 دـننکیم . پچ  تسد  هب  رتشگنا  مالـسلامهیلع  همئا  نیفلاخم  نیدـناعم و  نوچ  ندرک ، تسار  تسد  هب  رتشگنا  - 3 مالسلاهیلع . نیسح 

[ . 301 . ] نتفگ دنلب  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  - 5 هدجس )  ) نداهن كاخ  رب  یناشیپ 

نیعبرا زور  رد  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترایز 

نیـسحلا هللادـبعابا  ربـق  درک و  لـسغ  تارف  رد  هـکنآ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ربـق  رئاز  نـیلوا  يراـصنا ، هللادـبع  نـب  رباـج 
: تفگ درک و  مالـسلاامهیلع  نینمؤملاریما  نب  سابع  مشاـهینب  رمق  ترـضح  ربق  هحفـص 340 ]  ] بناج هب  ور  دومن  ترایز  ار  مالـسلاهیلع 
و ۀحیصنلا ، یف  تغلاب  دقل  دهشأ  نینمؤملاریمأ ، نبای  کیلع  مالسلا  یلع ، نبا  سابع  ای  کیلع  مالسلا  مساقلا ، لضفلاابأ  ای  کیلع  مالـسلا 

تعک رود  نآ  زا  سپ  اریخ . خا  نم  هللا  كازج  و  ۀبیطلا ، کحور  یلع  هللا  تاولـصف  کیخأ ، ودع  كودـع و  تدـهاج  و  ۀـنامألا ، تیدأ 
هحفص 345] [ . ] 302 . ] دناوخ ترایز  زامن 

مالسلا هیلع  مشاهینب  رمق  تامارک 

نایتشدرز نایمیلک و  نایحیسم ، تنس ، لها  نایعیش ، هب  مشاهینب  رمق  تایانع  بدا  شاداپ  و  عرضت ، هب  خساپ 

نایعیش هب  مشاهینب  رمق  ترضح  تایانع 

دوب سابعلا  لضفلاابا  ترضح  تکرب  نیا 

لاـس 1356، بجر  رد 14  دناهتـشاد : موقرم  یلالج  دـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  هنازرف ، لضاف  مرتحم ، دنمـشناد 
هجنکش و هام  هس  زا  دعب  دندرک . ریگتـسد  ار  هدنب -  هلمج  زا  بالط -  زا  ياهدع  دندرب و  هلمح  فرـشا  فجن  يهیملع  سرادم  هب  اهیثعب 
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نآ بش  دننک . مادـعا  ار  ام  هک  دـش  ررقم  دـندومن و  موکحم  اهیثعب  اب  تفلاخم  مرج  هب  ار  رگید  نت  دـنچ  ام و  دادـغب ، فجن و  رد  رازآ 
مالسلااهیلع و ارهز  يهمطاف  هب  لسوتم  دوب -  يدوعس  ناتـسبرع  لها  هک  یمیلح -  نیـسح  خیـش  هدنب و  دش ، غالبا  ام  هب  مکح  هک  يزور 

نآ يادرف  دندوبن ، ددص  نیا  رد  هیقب  میدناوخ . ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  يهضور  میدش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح 
اهیلع هللا  مالس  هرهاط  يهقیدص  ترضح  تکرب  هب  نیا  و  دننک ، دازآ  ار  نیسح  خیش  ياقآ  هدنب و  هک  دمآ  روتسد  اسآهزجعم  روط  هب  بش 

صاقت دنک و  تمحر  قیرغ  ار  نانآ  يهمه  دنوادخ  دندش ، مادعا  هدعقلايذ  رد 18  هیقب  دوب . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  جئاوحلاباب  و 
هچ زورما  دوب  وت  تسرپقح  ياـقل  قاتـشم  دوب  وـت  تسبياـپ  هک  یلد  ساـبع ! تعافـش  بابـسا  دریگب . یثـعب  ناراـکتیانج  زا  ار  ناـشنوخ 

هحفص 346] [ . ] 303 [ !؟ دوب وت  تسد  ود  شتعافش ، بابسا  مالسلااهیلع  ارهز  ادرف  هک  ياهدرک ،

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  هلاحا  هموصعم و  يهمطاف  ترضح  هب  لسوت 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحملآ  دمحم و  بتکم  جورم  یماح و  ینامرک ، سیئرلاخیش  سابع  خیش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و 
تمارک مالسلاهیلع  قداص  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  دالیم  يهلیل  اب  فداصم   76  / 4 خیرات 31 /  رد  ملس 

مدوب و ینید  مولع  يهبلط  هک  ریقح  یسمش  يرجه  لاس 1332  دودح  رد  دناهتشاد : موقرم  ریقح  تساوخرد  هب  مق  سدقم  رهش  رد  ار  ریز 
مکش يهیحان  رد  يدیدش  شزوس  ناهگان  متـشاد ، لاغتـشا  لیـصحت  هب  نامرک  رد  هیملع  يهزوح  دیتاسا  ریاس  یمارگ و  دلاو  رـضحم  رد 

اهیفارگویدار و تاشیامزآ ، اما  مدرک ، هعجارم  ابطا  زا  يدادعت  هب  هجلاعم ، يارب  مدرک . ساسحا  هنیس » هسفق  نییاپ  تسار  تمـس  شخب  »
داهنشیپ و  رشعینثا ،... مخز  روموت ، دوجو  لامتحا  دشن . عقاو  رثوم  مایتحاران ، عفر  ضرم و  حیحـص  صیخـشت  رد  مادک  چیه  تاجلاعم ،

هک دوب  يدح  هب  درد ، ندوب  رمتسم  یتحاران و  تدش  دندرکیم . حرطم  ابطا  هک  دوب  یتایرظن  مک ، تیقفوم  دصرد  اب  یحارج  رد  کسیر 
، مق هب  سورد  لیمکت  لیصحت و  يهمادا  يارب  مدربیم ، رس  هب  یگلاس  رد 24  هک  ناوا  نیمه  رد  دراذگب . تحار  ارم  یتعاس  متشاد  وزرآ 
رد تشاد و  همادا  ناکامک  تاجلاعم  تسا  یهیدب  مدیزگ . ینکـس  سدقم  ناکم  نیا  رد  هدرک ، ترجاهم  مالـسلامهیلع ، دـمحملآ  شع 
هللا مالـس  هموصعم  يهمطاف  ترـضح  رهطم  حیرـض  راوج  رد  يزور  هکنیا  اـت  مدوبن . لـفاغ  زین  ناوارف  لـسوت  اـعد و  زا  تاـجلاعم ، نمض 

یـصخش مدـید  اـیؤر  ملاـع  رد  ماـگنه  بش  مدرک . ادـیپ  اـهیلع  هللا  مالـس  راوگرزب  یبیب  نآ  هب  دـیدش  یلـسوت  افـشتسا ، دـیما  هب  اـهیلع ،
يدوبهب ینک ، حبذ  يدنفـسوگ  هیلع  هللا  مالـس  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يارب  نک  رذـن  دومرف : داد و  ناشن  نم  هب  ومخرـس  يدنفـسوگ 

، ندـش رادـیب  ضحم  هب  ینکن .) ییاـنتعایب  هکنیا  زا  هیاـنک   ) دوـمن رارکت  ار  هلمج  نیا  هبترم  هس  و  هحفـص 347 ] [ . ] 304 . ] تفای دهاوخ 
رذن تفگش  راثآ  تیمها و  هب  الوصا  هکلب  مدوب  هدیدن  حوضو  نیا  هب  یباوخ  نامز  نآ  ات  اهنت  هن  مدرک . رذن  دوب  هدش  رما  هک  هنوگ  نامه 

زا ایند و  ادخ ز  قلخ  تاجاح  باب  نآ  رب  [ . 305 . ] دیدرگ عفترم  مایتحاران  هاتوک  ینامز  تدم  فرظ  نآ ، زا  دـعب  هک  ارچ  مدوبن ، فقاو 
. دنتشاد رسک  يدنفسوگ  ردکیت  ناتسهد  [ 306  ] هفوقوم مالسلاهیلع  ینیـسح  شآ  بآ و  يارب  لاس  نآ  راگزور ، ياضق  زا  دورد  ایند  لها 

هجوت بلاج  تسا . رتهب  دشاب  ومخرـس  هچنانچ  هک  مداد  رکذت  دننک و  هیهت  ار  روبزم  دنفـسوگ  مدرک  تساوخرد  متـشاد  هک  يرذـن  هب  انب 
ار نآ  لایر ) هاجنپ  دصیـس و   ) ناموت جـنپ  یـس و  غلبم  هب  دـندروآ . میارب  مدوب  هدـید  ایؤر  ملاـع  رد  هک  ار  يدنفـسوگ  ناـمه  نیع  هکنیا ،

نیا تکرب  هب  یلو  دوب  تبون  کی  نامه  هب  طوبرم  رذـن  روتـسد  هچ  رگا  مدرک . هنیزه  هیلع  هللا  مالـس  مشاـهینب  رمق  تین  هب  يرادـیرخ و 
تسا لاس  لهچ  زا  شیب  سپ  نآ  زا  هیلع ، هللا  مالس  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  هلاحا  اهیلع و  هللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترـضح  لضفت 

هب هدرک و  تدارا  ضرع  هلیـسو  نیدـب  منکیم و  اپرب  مه  ياهضور  هسلج  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  جـئاوحلاباب  مان  هب  هلاـس  ره  هک 
یلا تدم 3  هب  ینیسح  ياعوسات  زور  زا  ریخا  تاونس  هکنآ ، تاقیفوت  رب  دیزم  میوجیم . برقت  هللا  مالس  مهیلع  تارضح  سدقم  ناتـسآ 

هضور هیلع  هللا  مالس  مظعألا  هللا  ۀیقب  ترضح  تباین  هب  اروشاع  زور  هیلع و  هللا  مالس  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تین  هب  لوا  زور   ) زور  4
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هماقا هدنب  لزنم  رد  یلصفم  رایسب  تاسلج  اهیلع ) هللا  مالس  بنیز  ترضح  تین  هب  دعب  هیلع و  هللا  مالس  نیـسح  ماما  ادهـشلادیس  ترـضح 
تاجتسد يرادازع  تکرش و  اب  انمیت ، اکربت و  هیلع  هللا  مالس  نیسحلا  هللادبعیبا  ترـضح  يوک  يهدادلد  نارازه  ماعطا  نمـض  دوشیم و 

هب هللا  مالـس  مهیلع  هللا  لآ  يراوـگوس  مسارم  یناوـخهضور  ظـعو و  اروشاـع و  هحفـص 348 ]  ] تراـیز تئارق  یناوخهحون و  ینزهنیس و 
نآ زا  كرد و  ياهدـع  ار  هصاخ  تایانع  هدـش و  ناگمه  لاح  لماش  هللا  مالـس  مهیلع  تارـضح  تامارک  ددرگیم و  رازگرب  هجو  نسحا 

 / 4 قباطم 31 /  هیلع  هللا  مالس  قداص  رفعج  ماما  ترضح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دالیم  يهلیل  دندرگیم . دنمهرهب 
. دیدرگ یملق  سدقم  مق  رد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  ياقآ  جاح  مالـسالاۀجح  ترـضح  ریهـش  بیطخ  تساوخرد  هب  انب  روطـس  نیا   76
ای مقارع  وت  مغ  زا  میاجک  منادیمن  لضفلاوبا  يا  مزانب  ار  تیافـص  لضفلاوبا  يا  مزانب  ار  تیافو  ار  تیاـفو  یناـمرک  سیئرلاخیـش  ساـبع 
يا مزارد  رمع  نیبب  تگرم  دعب  تعاس  ود  زج  میاپن  لضفلاوبا  يا  مزاینیب  مرمع  تیاهتـسد ز  نت  زا  وچ  مدید  ادج  لضفلاوبا  يا  مزاجح 

لـضفلاوبا يا  مزابکاپ  تتـسد  ود  يداد  زاب  دوخ  یتسه  يدادـب  لضفلاوبا  يا  مزارفرـس  دیهـش  بآ  بل  زا  یتشذـگ  هنـشت  بل  لضفلاوبا 
ار ناهج  لضفلاوبا  يا  مزآ  ربک و  زا  يرب  تأرج  دوب و  تریغ  جوم  تدوجو  لضفلاوبا  يا  مزابهاش  يا  ار  وت  تمارک  راثیا و  دوب و  توتف 

لضفلاوبا يا  مزازتها  رد  یمه  تفگ  ممچرپ  وت  يرادمچرپ  لضفلاوبا ز  يا  مزان  ورس  يا  باوخب  دوخ  زا  يدرک  تریح  قرغ 

دباییم افش  يدنه  يهچبرسپ 

تمارک ود  مالسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا  هب  یبوتکم  یط  يرئازج  بیط  دیـس  جاح  ياقآ  هللاۀیآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
راهب رد  هزات  متشاد و  تماقا  وهنکل ) رهش   ) دنه رد  هک  یتقو  تسا ؛ هدش  عقاو  یـسمش  لاس 1325  رد  ابیرقت  هصق  نیا  . 1 دناهتشاد : موقرم 

مدوجو رب  مـالآ  بئاـصم و  ماـسقا  عاونا و  تقو  نآ  هک  اریز  دوب ، نازخ  زا  رتدـب  نم  يارب  هک  يراـهب  یلو  مدوب . هتـشاذگ  مدـق  یناوجون 
یگدنز زا  نم  دندوب و  زجاع  نآ  جالع  زا  ابطا  هک  مدوب  هتفرگ  یـضرم  هک ، دوب  نیا  اهنآ  يهلمج  زا  دـندوب ، هحفص 349 ]  ] هدروآ موجه 

هب ار  تدوخ  ورب و  البرک  هب  یهاوخیم ، اج  کی  ار  اهیراتفرگ  مالآ و  همه  نیا  جالع  هچنانچ  هک : متفگ  دوخ  هب  تقو  نآ  مدوب . سویأـم 
هتـسر و قیالع  يهلمج  زا  ار -  دوخ  نیاربانب  تسا . هداد  ار  اعدم  لوصح  تباجا و  هب  يهدعو  اجنآ  رد  ادخ  هک  ناسرب  رونا  يهبق  نآ  ریز 
هک میوگب  هنوگچ  هآ ! یلعم  يالبرک  هب  ندیـسر  مدـناسر . یلعم  يالبرک  هب  لـکاشم ، زا  روبع  لـحارم و  یط  زا  دـعب  هتـسب -  تمه  رمک 

بجع هک  اجنیا  هنم  اپ  بدایب  مدرک : همزمز  بل  ریز  مدید ، ار  الط  دبنگ  نآ  هک  یتقو  تشذگ !؟ هچ  نم  رب  مدیسر  البرک  هب  هک  ياهظحل 
: مدومن ضرع  رطضم  لد  رت و  مشچ  اب  و  مدنکفا ، سدقا  حیرض  رب  ار  دوخ  سپس  تسه . اجنیا  کلم  نج و  رشب و  هاگهدجس  تسهاگرد 

دنبلد يا  افش ! يهمشچ  يا  نیسح ! ماما  يا  نینوک ! دیس  نیلقث و  رون  يا  تاجن ! يهنیفس  تایح و  عبنم  يا  متاخ ! دنزرف  ملاع و  يهلبق  يا 
رگا یلو  نارکیب ، ایرد  دـننام  یلکاشم  نارگ و  هوک  نوچ  یلئاسم  اب  ماهدروآ ، امـش  هب  ور  رود  راید  زا  نیگمغ ، لد  اب  نیکـسم ، نم  ارهز !

فطل رظن  رگ  هرذ ، هب  دـنکیم . باتفآ  ار  هرذ  و  بالگ ، ار  لگ  امـش  رظن  کـی  دـیآرد ، هزوک  رد  اـیرد  دوش و  هاـک  هوک  دـیهاوخب  اـمش 
نم راک  مدنام . اج  نامه  زورهنابش  دنچ  متسب و  سدقا  حیرض  هب  ار  دوخ  یتدم  هصالخ ، دنک  باتفآ  راک  دور و ، نامسآ  هب  دنک  بارتوب 

ار دوصقم  رهوگ  متخاـس ، دـیما  تراـمع  هک  ردـق  ره  متفاـب و  لاـیخ  نامـسیر  هچ  ره  یلو  دوـب ، يرارقیب  هیرگ و  نم  لغـش  يراز و  هآ و 
ماما هک  تخادـنا  هسوسو  ملد  رد  ناطیـش  ددرگ ؛ لزلزتم  یناحور  يهدـیقع  و  لحمـضم ، ینامیا  يهیاپ  هک  دوب  کیدزن  هکنیا  اـت  متفاـین ،

هتساوخن نوراه  تردق  ای  نوراق  يهنازخ  هک  نم  دیآیمن ؟ مباوخ  رد  ارچ  دهدیمن ؟ دارم  ارچ  دهدیمن ؟ باوج  ارچ  مالسلاهیلع  نیـسح 
زا و  اجتلا ، ساـمتلا و  زور  بش و  نم  زا  يراگنالهـس ، هتـسویپ  فرط  نآ  زا  و  هحفـص 350 ] ، ] يراز هیرگ و  هراومه  نم  فرط  زا  مدوب !

رادتقا تکوش و  نامه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگا  دنـشاب !؟ ساسایب  تاعیاش  همه  نیا  هک  دنکن  انتعا ! مدع  یهجوتیب و  مادـم  اقآ  نآ 
رد دایز  ياهارچ  لیبق  نیا  زا  دوشیمن ؟ رهاظ  هزجعم  کی  ارچ  دـیآیمن ؟ مریگ  دارم  رهوگ  ارچ  سپ  تسا  ماع  صاخ و  دزناـبز  هک  دراد 
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عبات نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاط  تیب  لها  لاعفا  هکنیا  زا  لفاغ  درک ، رامیب  ار  هدـیقع  و  راشتنا ، راچد  ار  لـقع  هدـش ، راکـشآ  منهذ 
ناسنا دارم ، هب  يروف  لین  تاقوا ، زا  یضعب  تسا . رـصاق  ناشمهف  زا  زجاع و  اهنآ  كرد  زا  يرـشب  لقع  اضعب  هک  تسا  یحلاصم  مکح و 

زا لفاغ  دوشیم ، هدرزآ  دوخ  تسد  یهاتوک  زا  دسریمن و  هچقاط  هب  شتـسد  هک  ياهچب  دننام  دزاسیم . ررـض  هب  التبم  رطخ و  راچد  ار 
اجنآ یبآ  زیت  دیاش  ای  دزادـنایب ، نییاپ  هب  ار  نآ  هچب  نآ  دنـشاب و  هتـشاذگ  تالآ  هشیـش و  اجنآ  رد  هک  اسب  هچ  دـسرب  شتـسد  رگا  هکنیا 

نآ زا  دسریم و  مه  شتـسد  دش ، دایز  شلقع  هک  یتقو  یلو  دزوسیم . دزیریم و  دوخ  يور  دـسرب  نآ  هب  شتـسد  رگا  دنـشاب  هتـشاذگ 
، دوب مک  منس  زونه  هکنیا  تلع  هب  متفرگن -  تقو  نآ  رد  ار  مدوصقم  هچ  رگا  اریز  دش ، روط  نامه  نم  يارب  دنکیم . مه  هدافتـسا  هچقاط 
هب رتهب ، رتشیب و  بتارم  هب  نآ ، زا  متـساوخیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  میالوم  زا  هچ  ره  یتدم  زا  دعب  یلو  مدوب -  ماخ  هبرجت  يور  زا  و 

ماما زا  هک  یتقو  تسا  یعیبط  مدـید  نازورف  لعـشم  یکیرات ، رد  اقح . اـقباس و ال  يدـلاو  یلع  یلع و  ۀـنملا  هل  دـهدیم و  دراد  داد و  نم 
تلالـض هاچ  رد  هک  دوب  کیدزن  مدش و  ناریح  تخـس  دـهدب ، هدـننکعناق  باوج  هک  دوبن  مه  یـسک  متفرگن و  دارم  مالـسلاهیلع  نیـسح 

مدوخ تسار  فرط  هب  مدوب ، هتسب  حیرض  هب  ار  دوخ  هک  یتقو  داتـسرف . میارب  تیاده  غارچ  کی  هدرک و  کمک  ادخ  انثا  نیمه  رد  متفیب .
ات میدوب ؟ هتـسب  حیرـض  هب  ار  دوخ  ود  ره  ام  یک  ات  منادیمن  دنکیم . زاین  زار و  هتـسب و  ار  شدوخ  مه  رگید  رفن  کی  مدید  مدرک ، هاگن 

وهنکل لها  تفگ : هحفص 351 ] [ ؟ دییاجک لها  امش  مدیسرپ : مدرک و  مالس  صخـش  نآ  هب  میدمآ ، مرح  نوریب  وضو  دیدجت  يارب  هکنیا 
زا وا  نس  درک . مارتحا  تخانش و  الماک  ارم  وا  مدرک . یفرعم  ار  دوخ  مه  نم  مدوب . هدمآ  اجنآ  زا  نم  هک  ییاج  نامه  ینعی  ناتـسودنه ) )

راهان نم  يارب  مدوب ، هنـسرگ  دروآ . شهاگرارق  هب  ینابرهم  لامک  اب  ارم  درک و  راتفر  نم  اب  رتگرزب  ردارب  کی  دـننام  اذـل  دوب ، رتشیب  نم 
ارچ هدمآ و  اجنیا  هچ  يارب  امش  ردارب ! هک : مدیسرپ  وا  زا  مدرک و  ادیپ  تأرج  هکنیا  ات  مدش ، سونأم  رایسب  وا  اب  تهج  نیا  زا  درک . هدامآ 
هچ تقو  نآ  دیتفرگن ، مالـسلاهیلع  ماما  زا  ار  ناتدوصقم  رگا  : متفگ مهاوخیم . افـش  مضیرم و  : تفگ دیاهتـسب ؟ سدقا  حیرـض  هب  ار  دوخ 
زور هک  یسک  تفگ : ارچ ؟ متفگ : ادبا . تفگ : دوشیمن ؟ ضراع  يدیدرت  ای  یکـش  امـش  لد  رد  ایآ  متفگ : منکب ؟ هچ  تفگ : دینکیم ؟

تسا نکمم  روطچ  دشاب ، هتفرگ  تجاح  يو  زا  هدرک و  وگتفگ  وا  اب  هدید ، زاب  مشچ  اب  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نشور 
، داد يور  نم  یلاسدرخ  رد  هیـضق  نیا  تفگ : دینک . نایب  ار  ارجام  لیـصفت  نم  يارب  افطل  متفگ : دنک !؟ ادیپ  هار  دـیدرت  کش و  شلد  رد 

تبث ماهظفاح  رد  شتایئزج  مامت  اب  ار  هعقاو  نیا  هک  دوب  ردـق  نآ  منـس  هکلب  دـشابن ، مدای  هصق  نیا  هک  مدوبن  مه  کـچوک  ردـق  نآ  یلو 
سویأم نم  یگدـنز  زا  نیدـلاو  هکنیا  اـت  دیـشخبن . هدـیاف  دـندرک ، اوادـم  هچ  ره  مدـش . لاهـسا  ضرم  هب  ـالتبم  یکدوک  رد  تفگ : منک .

مد دوب ، سجن  مندب  نوچ  دروآ و  مالسلاهیلع » سابع  ترضح  هاگرد   » هب درک و  لغب  ارم  مردام  مدش  توم  هب  فرـشم  هک  یتقو  دنتـشگ .
هاگرد  » مان هب  یهاگترایز  وهنکل  رهـش  رد  دـش . يراز  هیرگ و  لوغـشم  تفر و  لـخاد  هب  شدوخ  تخادـنا و  نیمز  هب  ارم  نآ  يدورو  رد 
نیلوا دناهدید . تامارک  نآ  زا  يدایز  دارفا  تسا و  ماع  صاخ و  هاگترایز  هشیمه  هک  دراد  دوجو  مالسلاهیلع » سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 

هحفص 352] . ] دنیآیم اجنآ  هب  ینزهنیس  يرادازع و  ياههتـسد  زا  ریثک  يدادعت  دوشیم و  غولـش  رایـسب  اجنآ  یبرع  هام  ره  رد  هبنـشجنپ 
ناـنکهحون نانزهنیـس و  نم  يوـلهپ  زا  ازع  ياههتـسد  هک  مدـیدیم  مدوـب و  هداـتفا  كاـخ  يور  سدـقم  ماـقم  نآ  گرزب  رد  يوـلهپ  نم 

هیرگ دوخ  لاح  رب  زین  هاگ  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  رب  یهاگ  هنحص ، نآ  يهدهاشم  زا  درادن . یهجوت  نم  لاح  هب  یسک  یلو  دنرذگیم 
روبزم راوس  دیآیم . نم  فرط  هب  هک  مدید  ار  راوس  بسا  کی  انثا  نیمه  رد  دش  رهاظ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مدرکیم .

: متفگ ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ياهداتفا ؟ كاخ  يور  ارچ  ینکیم ؟ راکچ  اجنیا  وت  تفگ : درک و  ادـص  مسا  هب  ارم  داتـسیا و  دـمآ و  نم  دزن 
! تسیاب زیخرب  : تفگ دـنک . اعد  میارب  ات  هتفر  هاـگراب  لـخاد  متفگ : تسا ؟ اـجک  ترداـم  تفگ : مرادـن . نداتـسیا  ناوت  مضیرم ، نم  اـقآ !

توق میاهاپ  مدید  مدش . دنلب  وا  يهتفگ  هب  تقو  نآ  ياهدـش ! بوخ  وت  وش ، دـنلب  میوگیم  نم  تفگ : مضیرم ! نم  اقآ ، مناوتیمن  متفگ :
؟ تسیک لام  هاگراب  نیا  تفگ : یتسیک ؟ امـش  اـقآ ! متفگ : مدـش و  لاحـشوخ  تسا . هدـنامن  یناوتاـن  یتسـس و  نآ  زا  يرثا  هدرک و  ادـیپ 

دایرف هضور  نیا  لخاد  تردام  متـسه ! ساـبعلا  لـضفلاوبا  نم  تفگ : تسا . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هاـگرد  نیا  متفگ :
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يارب مریمیم  هک  نم  دـش . ناـهنپ  نم  رظن  زا  تفگ و  ار  نیا  یتـسین . راـمیب  رگید  ياهدـش و  بوخ  وت  اریز  نک . ادـص  ار  وا  ورب  دـنزیم ،
اب هک  ره  وت  تسد  يارجامیب  وتیب و  تشادـن  ادیـش  ردـق  نیا  البرک  وت  تسد  يالتبم  ار  یملاع  وت  تسد  يالبرک  رد  ماهدـید ، وت  تسد 

هحفـص  ] وت تسد  ياـج  هب  نم  تسد  دوب  شاـک  هک  رخآ  مترـسح  نیا  دـشکیم  وت  تسد  يارب  مریمیم  هک  نم  یملاـع  دراد ، وـت  تسد 
! وت تسد  ياثر  رد  یتیبود  کی  تشادن  یتح  اسر  عبط  نادب  طش  وت  تسد  ياههیرگ  نوخ  يهصق  تشادـن  ینایاپ  زاغآ ، زا  مدـید  [ 353
زا راک  وت ! تسد  ياپ  هب  دتفایم  هچرگ  تسا  یمرحمان  يهیاسمه  مه ، هیاس  وت !؟ تسد  يانـشآ  ایآ  تسیک  دـناهناگیب  اوسام  تمیرح  رد 

، وت يادوس  هب  يا  وت  تسد  يازع  رد  دنیـشن  ات  هایـس  دشوپیم  وت  دعب  زا  هبعک  وت  تسد  ياروام  یتسد  چـیه  تسین  هک  دـیآیم  وت  تسد 
مدـنلب رعـش  ماهدـید ، وت ! تسد  يافـص  نابرق  هب  نم  بآ ! حور  يا  ، بآ یتسـش ز  دوخ  تسد  وت  تسد  ياـنم  رد  هداـهن  رـس  اهلیعامـسا 

[ . 307  ] وت تسد  ياسر  عبط  بآ  شیپ  تساسران 

دنکیمن رثا  یتفن  عبانم  رب  نارابمب  سابعلا ، لضفلاوبا  ترضح  مچرپ )  ) ملع تمارک  زا 

فلتخم ياهتکرـش  هب  قلعتم  يرایـسب  تفن  عبانم  ایرد  رانک  یچارک  رهـش  رد  دوب . ناتـسکاپ  دـنه و  مود  گنج  مایا  یـسمش ، لاس 1352 
راهم يریبدـت  چـیه  هب  هک  تفرگ  شتآ  نانچ  اجنآ  هجیتن  رد  دـندرک و  ناراـبمب  ار  روبزم  یتفن  عباـنم  يدـنه  ياـهامیپاوه  تشاد ، دوجو 

یناریا یناشنشتآ  ياهامیپاوه  نادابآ  زا  هکنیا  ات  دنتخوسیم  شتآ  رد  دوب ، ناشفارطا  رد  هچ  ره  عبانم و  نیا  هتفه  کی  دودح  دـشیمن .
رهـش هب  غیلبت  يارب  نم  یتدـم ، زا  دـعب  دزوسیمن  نارابمب  زا  یتفن  عبانم  دـندرک . شوماـخ  ار  شتآ  نآ  ییایمیـش  داوم  يهلیـسو  دـنتفر و 

يالاب ناشیا  دوب . اسود » یجاح   » مان هب  نمؤم  کی  هب  قلعتم  عبنم  ات  دنچ  یتفن  عبانم  هوبنا  نیا  نایم  هک : تفگ  نم  هب  یـسک  متفر . یچارک 
: متفگ نم  تفرگن ! شتآ  روبزم  عبانم  مچرپ  نیا  تکرب  هب  و  دوب ، هدرک  بصن  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ملع  دوخ  عباـنم 

دنه يایرد  لحاس  هب  میدـش و  نیـشام  راوس  هحفـص 354 ]  ] اروف دیهد . ناشن  نم  هب  ار  عبانم  نیا  دـییایب و  ندـید  دـننام  دوب  یک  ندـینش 
زا یلگنج  گرزب  نادـیم  کی  رد  مدـید  مدومن . هدـهاشم  ار  ریز  يهرظنم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  تمارک  زا  میدیـسر و 

، عوکر لاح  رد  اهنآ  زا  یـضعب  تسا . هدش  هتخادگ  هتخوس و  شاهمه  عبانم  نیا  و  دنادیم ، ادخ  ار  ناشدادعت  هک  دراد  دوجو  یتفن  عبانم 
رد یلو  تسا ، هدش  زمرق  هتخپ  رجآ  دننام  مه  اجنآ  نیمز  یتح  و  دناهدیباوخ ! زارد  هب  زارد  نیمز  يور  یضعب  و  دوجـس ، لاح  رد  یـضعب 

شتآ زا  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تکرب  هب  لاـعتم  يادـخ  هک  دروخیم  مشچ  هب  عبنم  اـت  دـنچ  اـهنآ ، يهمه  ناـیم 
هتشون مچرپ  يور  رب  دوب و  زازتها  رد  اهنآ  زا  یکی  يالاب  مالسلاهیلع  رادملع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مچرپ  تسا . هدرک  ظفح  نازورف 

، دوب جنپ  ای  راهچ  اهنآ  دادـعت  هک  روبزم ، ملاس  عبانم  هک  دوب  نیا  بیجع  تشاد . دوجو  ینیـسح  لیبس  کی  مه  عبانم  ریزو  سابع » ای   » دوب
دنچ نیا  یلو  دندوب ، هدش  هتخادگ  هتخوس و  يرتم  هدزاود  هد  يهلـصاف  هب  همه  رگید  عبانم  عبانم ، نیا  رودارود  دوب . تفن  زا  رپ  مه  زونه 

هچ اجنآ  دـنریگب ، شتآ  یتفن  عبنم  تسیود  ای  دـص  هک  یتقو  دـینک  روصت  امـش  ـالاح  دوب ! هدـنام  ظوفحم  ـالماک  اـهنآ  ناـیم  رد  عبنم  اـت 
هب يرتمدص  يهلـصاف  زا  دناوتیمن  يرادناج  چیه  و  درپب ، اهنآ  يور  زا  دناوتیمن  مه  هدنرپ  یتح  هک  ياهنوگ  هب  دشکیم ؟ هنابز  یمنهج 
ران ای   ) يهیآ هک  ياهزجعم  تسین ؟ هزجعم  نیا  ایآ  دـنامیم ! یقاب  تفن  زا  رپ  عبنم  ات  دـنچ  اهنآ ، طـسو  رد  یلو  دوشب ، کـیدزن  منهج  نآ 

رد اصوصخ  ناتسکاپ ، رد  نم  لزانم  زارف  رب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ملع  دنکیم . قیدصت  ار  [ 308 ( ] میهاربا یلع  امالس  ادرب و  ینوک 
اما مدوب ، هدید  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ملع  مالسلامهیلع  راهطا  تیب  لها  نارادتسود  ياههناخ  زارف  رب  باجنپ ، يهقطنم 

مـشچ مدـید ، دوخ  مشچ  اب  هک  هزجعم  نیا  يهدـهاشم  زا  دـعب  یلو  مدوبن . ناشدـیلقت  هب  لیام  دوب ، هدـشن  نشور  دایز  نم  لد  زونه  نوچ 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  ملع  هناخ ، زارف  رب  متـشگرب ، فرـشا  فجن  رد  دوخ  يهناـخ  هب  هک  یتقو  اذـل  دـش . زاـب  یبوخ  هب  نم  تریـصب 
دوشیم لاس  جنپ  یـس و  ابیرقت  هک  نونکات  زین  دعب  هب  نآ  زا  مدرک و  بصن  رطاخ  نانیمطا  هدیقع و  لامک  اب  ار  هحفص 355 ]  ] مالسلاهیلع
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نآ زا  يرایـسب  تاـمارک  تاـکرب و  تسا و  بصن  مچرپ  نیا  مـنکیم ، یگدـنز  مالـسلااهیلع  هموـصعم  ترـضح  راوـج  رد  مـه  نوـنکا  و 
مه مرتحم  ریما  ار ، قح  تلود  نیـسح  رادرـس  سابع ، ترـضح  نیـسح  راکادـف  رادـملع  نآ  ملع  بحاص  مه  دوب و  تمـالع  مه  ماهدـید .

يدوب رضخ ، تشاد ! ریـشمش  فک  هب  يدیـشروخ ، ریـش و  تشاد  ریـش  نوچ  لد ، دیـشروخ و  نوچ  يور  ملع  بحاص  مه  دوب و  تمالع 
نادند اب  کشم ، ادج  نادیم ، فص  رد  شتسد  ود  دش  افج  غیت  زا  هک  تعاس  نآ  زا  هآ  شییاراد  رد  وحم  ردنکـس ، مه  شییاقـس  يهنـشت 

رپ ار  وا  ، ریت هتسشن  سب  [ . 309  ] ریت ربا  رد  ناهن  دش  شباتفآ ، ریلد  ریم  نآ  ریت ، ناشن  دش  راز  نالفط  رب  بآ ، دناسر  ات  رادـمان  نآ  تفرگ 
دناشفا وا  لاح  رب  ردـق  نآ  رابکـشا ! یمـشچ  ياراد  دـش ، کشم  راعـشدب  موق  ریت  زا  ناهگان ، رگهولج ! یعاعـش ، اـب  يرهم  وچ  دـش  رپ  هب 

داتفا [ 310  ] دنمس زا  دومع  رس ، رب  شدز  دوشگب و  تسد  دونع  مصخ  شیتسدیب  نوچ  دید  کشم  مشچ  ردنا  کشا ، يدنامن  هک  کشا 
[ . 312 [ ] 311  ] كاخا كردا  اخا  ای  يادن : دز  كاله  كاخ  رب 

لضفلاابا ای  متفگ  هک  تسه  مدای  طقف 

هب یبوتکم  یط  یتوعد  حـتفلاوبا  دیـس  جاح  ياقآ  اناوت ، يهدنـسیون  دـنمجرا و  لضاف  ملاع  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  باطتـسم  باـنج 
مرتحم ناراکمه  زا   ) نشور رادـنپکین و  ياقآ  اـب  هک  دوب  ياهلاس 45 و 46  رد  ارهاظ  دنسیونیم : مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا 
هدـهع هب  جرک  رد  ار  یمالـسا  تامیلعت  هعماـج  يودرا  یتسرپرـس  رادـنپکین  موحرم  مدوب . هدـش  انـشآ  يولع ) ناتـسریبد  هحفص 356 ] ]

گرزب و رایـسب  يهطوحم  رد  نیتسخن  غاـب  هب  فورعم  غاـب  رد  ودرا  نیا  درکیم . هرادا  ار  ودرا  یتعنـص  هاـگراک  نشور  موحرم  تشاد و 
يهعماج رایتخا  رد  امومع  دوب و  یبهذم  فلتخم  نوگانوگ و  ياههورگ  عامتجا  لحم  اهناتـسبات  رد  نیتسخن  غاب  دـشیم . هرادا  تخردرپ 

غاب ياهیکیدزن  رد  یغاب  رد  ناتـسود  یخرب  اـب  مه  یهاـگ  مدوب و  سونأـم  ناـیاقآ  اـب  اـجنآ  رد  مه  هدـنب  تشاد . رارق  یمالـسا  تاـمیلعت 
رادـنپکین و ياـقآ  هب  نم  ياهلزلز ، عوقو  تلع  هب  اـیوگ  یتبـسانم ، هب  زور  کـی  میدرکیم . يرپـس  اـجنآ  رد  ار  ناتـسبات  لوط  نیتـسخن ،
، رگناریو ياههلزلز  و  دنتـسه ، ینیبشیپ  لباق  دـنباییم و  عوقو  یمولعم  نیعم و  ياهتقو  کی  رد  اههلزلز ، نیا  رتشیب  متفگ : نشور  باـنج 

زور رد  هلزلز  دوشب ، عقاو  هام  يهمین  رد  رگا  هک  هام ، يهمین  رد  ای  و  هام ) رخآ  لوا و  ینعی   ) دنوشیم عقاو  هام  قاحم  يهرود  رد  ای  الوصا 
ام متفگ  مدیـشک و  ياهشقن  کی  سپـس  و  دش . دهاوخ  عقاو  بش  ياههمین  رد  هلزلز  دـشاب  هام  رخآ  ای  هام و  لوا  رد  رگا  دـتفایم و  قافتا 

. تشذگ نخـس  نیا  زا  یتدم  دوب . میهاوخ  هلزلز  دهاش  هام ، نیا  لوا  رد  میوریم و  شیپ  دـیدش  اتبـسن  يهلزلز  کی  يوس  هب  میراد  العف 
کی نم  دندمآیم . ودرا  هب  دادماب  تفه  تعاس  دندرکیم  تکرح  نارهت  زا  شـش  تعاس  دوز  حبـص  هشیمه  نشور ، رادنپکین و  ياقآ 
مدـید مدـش ، رادـیب  دـننزیم . مکحم  رد  دوب  ودرا  رواجم  غاب  رد  هک  ار ، ام  قاطا  برد  مدـید  هک  مدوب  هدـیباوخ  حبـص  زامن  زا  دـعب  زور 

، دوب هام  لوا  بشما  یباوخیم !؟ ردقچ  حتفلاوبا ، دیـس  ياقآ  دـیوگیم : شدوخ  داش  نادـنخ و  هشیمه  يهرهچ  نآ  اب  رادـنپکین  موحرم 
دابانگ دـیاش  ناسارخ و  فارطا  رد  نکیل  دوب ، اـجک  هک  تسین  مرطاـخ  ـالعف  هک   ) هطقن نـالف  رد  هک  درک  مـالعا  ویدار  هک  يدینـشن  رگم 

دزن متفریم  یتصرف  کی  رد  دعب  دنخب و ... وگب  تبحـص و  یلیخ  و  ياهداد ! امـش  هک  یحارط  هشقن و  نیا  قباطم  تسا ، هدش  هلزلز  دوب .)
یناتساد کی  مه  نم  دنتفگ  دعب  دندرک و  تبحص  هلزلز  نآ  نوماریپ  مه  ناشیا  ودرا ، رد  دوب - راهان  فرـص  زا  دعب  ایوگ  نشور -  ياقآ 

لها ارهاظ  مه  شدوخ  هحفص 357 ]  ] هک ناشیا ، سپـس  دیـسیونب . ار  ناتـساد  نیا  تسا  بوخ  دیتسه ، ملق  لها  هک  امـش  مراد و  هلزلز  زا 
دهشم زا  يزور  میدق ، ياهنامز  رد  مرادن ، رطاخ  هب  ار  اقآ  نآ  مسا  نم  هک  یناحور ، ياقآ  نالف  تفگ : دوب ، ناریا  قرش  يهطخ  راوزبس و 

. دناوخب هضور  اجنآ  مرحم  لوا  يههد  رد  ات  دوشیم  هتشاد  مان  تشدورس  ایوگ  هک  دابانگ  فارطا  رد  ياهدکهد  مزاع  دنکیم و  تکرح 
تکرح دابانگ  بناج  هب  درادیمرب و  ار  شرفـس  رابهلوک  ناشیا  يرآ ، دوبن . میقتـسم  نیـشام  دـنتفریم و  هکتهکت  ار  هار  نیا  ماـیا  نآ  رد 

نایم رد  دسرب ، رظن  دروم  يهدکهد  نآ  هب  هام  لوا  بش  هکنیا  يارب  یناحور  ياقآ  نیا  دوشیم و  بارخ  نیـشام  هار  يهنایم  رد  دـنکیم .
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يهناور نانآ  هارمه  هب  دـنکیم و  اضاقت  نانآ  زا  مه  یناحور  ياقآ  نآ  دـناهدوب ، راوس  نآ  رب  رفن  هس  ود  هک  دـنیبیم  ار  يراـگ  کـی  هار 
ثحب مود  لوا و  ياـفلخ  دروم  رد  لـئاسم ، زا  ربـخیب  یناـحور  نیا  دـیآیم و  شیپ  فلتخم  ياهتبحـص  هار  لوـط  رد  دوـشیم . هدـکهد 

زا يراگ  نابحاص  يو و  ناهارمه  هکنآ  زا  لفاغ  تسا . هدوب  راگزور  نآ  موسرم  هک  روط  نآ  دیوگیم ، ازسان  مانشد و  نانآ  هب  دنکیم و 
یناحور درم  نیا  هک  دننکیم  هراشا  دننکیم و  تبحص  رگیدکی  اب  يراگ  نابحاص  نیاربانب  دنتسه . یطارفا  بصعتم و  رایسب  ياهینس  نآ 

رد نانآ  كانرطخ ، میمـصت  نیا  یپ  رد  دـنناسرب . شیاهمانـشد  يازج  هب  ار  وا  دنـشکب و  اـجنآ  رد  ار  وا  دـنربب و  ناـشدوخ  هدـکهد  هب  ار 
یناحور دیـس  ياقآ  هک  دـننکیم  داهنـشیپ  دراد و  تحارتسا  هب  جایتحا  مه  بسا  و  دـش ، بارخ  يراگ  هک  دـننکیم  دومناو  هار  ياههمین 

دریذپیم و راچان  هب  مه  درمریپ  دیـس  دنورب . تشدورـس  يهدکهد  هب  حبـص  ادرف  هکنیا  ات  دشاب ، هدکهد  نیمه  رد  نانآ  نامهیم  ار  بشما 
اب اج  همه  زا  لفاغ  مه  دیـس  دـننکیم و  تبحـص  یباب  ره  زا  دننیـشنیم و  دیـس  دزن  نانآ  اجنآ  رد  دوریم . يراگ  ناـبحاص  لزنم  هب  بش 

دنیوگیم دیـس  هب  نانآ  درذـگیم ، بش  زا  هک  يرادـقم  دروخیم و  ماش  دیـس  دـنروآیم و  ماش  لاح  ره  رد  و  دوشیم . نخـسمه  ناـنآ 
رفن هس  هک  يراگ  نابحاص  سپـس  دـیورب . قاطا  نآ  هب  تحارتسا  يارب  دـیناوتیم  امـش  تسا ، هدامآ  رواـجم  قاـطا  رد  امـش  باوخ  ياـج 

دنیبیم ناهگان  اما  دوشیم ، قاطا  دراو  دیس  دوشیم و  زاب  قاطا  برد  دننکیم . ییامنهار  رگید  قاطا  هب  ار  دیـس  دنزیخیمرب و  دناهدوب ،
يا دترم و  رفاک  يا  ، تسا ربق  نیا  لخاد  رد  امـش  ياج  بشما  دـنیوگیم : دیـس  هب  نانآ  دـناهدنک و  اجنآ  رد  ار  يربق  کی  هحفص 358 ] ]

ناتساد يهیقب  الاح  دنزادنایم . ربق  نآ  لخاد  دنریگیم و  ار  وا  ياپ  تسد و  دننزیم و  وا  هب  دگل  تشم و  دنچ  دعب  و  نیخیـش !... نمـشد 
لخاد هب  ات  دنتفرگ  ارم  ياپ  تسد و  دنداد و  رارق  ربق  ربارب  رد  دندرب و  قاطا  نآ  هب  ارم  هک  یتقو  دیوگیم : دیس  میونـشب . دیـس  نابز  زا  ار 

! سابعلا لضفلاابا  ای  متفگ - : مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  باطخ  مدوخ  اب  دز و  هقلح  منامـشچ  رد  کشا  نم  دنزادنیب ، ربق 
رکذ مناوخب و  هضور  وـت  يارب  میاـیب  منک  اـهر  ار  مدوـخ  يهچب  نز و  هتـسخلد ، درمریپ  نم  هک  دـیآیمن ، وـت  يراوـگرزب  مرک و  هب  نیا 
امـش مرک  زا  الک  اشاح و  دننک ! روگ  هب  هدنز  ارم  دننک و  ییاریذـپ  نم  زا  روط  نیا  تعامج  نیا  هک  يراذـگب  وت  تقو  نآ  منک ، تبیـصم 

دنتفرگ ارم  ياپ  تسد و  اهنآ  دیوگیم : دیـس  ياقآ  دوخ . يادخ  یناد و  دوخ  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ای  سابعلا ، لضفلاابا  ای  هداوناخ !
میاهمـشچ مدید  تقو  کی  هکنیا  ات  دش ؟ روطچ  مدیمهفن  رگید  دنتخادنا و  ربق  نورد  هب  مکحم  ارم  دـندیبوک و  نم  ناهد  هب  مه  یتشم  و 

ات ود  کی  یقاطا و  نورد  رد  مراد ، نت  رب  یبآ  ای  زبس و  سابل  ماهدـیباوخ . تخت  کی  يور  ادـنوادخ - ! هک -  مدرک  هدـهاشم  دـش و  زاـب 
نآ زا  یکی  هب  ماهدرم ؟ اـی  متـسه و  هدـنز  متـسنادیمن  و  مدرک ، بجعت  رایـسب  رایـسب  عـضو ، نـیا  زا  دنتـسه ! مراـنک  رد  مـه  نز  راتـسرپ 
نآ رد  دیدرکیم !؟ راکچ  اجنآ  رد  امـش  دیـس ، اقآ  تفگ : راتـسرپ  نآ  دناهدروآ !؟ اجنیا  هب  ارم  ارچ  و  تسا ، اجک  اجنیا  متفگ : اهراتـسرپ 

، نم دعب  دیاهدنام . هدنز  ییاسآهزجعم  روط  هب  هک  امش  رگم  دناهدش ، فلت  همه  همه و  هدکهد ، نآ  مدرم  لک  تسا و  هدش  هلزلز  هدکهد 
، دـندوب هدـنک  هک  يربق  رد  ارم  نانآ  متفگ : مدرک و  لقن  نانآ  يارب  ار  ارجام  دـمآ و  مدای  هب  يراگ  ناـبحاص  نآ  ناتـساد  هتـسهآهتسهآ ،

هدـش عمج  نم  رود  هک  نانآ  مالـسلاهیلع . سابعلا  لضفلاابا  اـی  متفگ : هک  تسه  مداـی  طـقف  یلو  دـش ، روطچ  منادیمن  رگید  دـنتخادنا و 
يهمه هناخ و  نآ  لها  دوب و  هدمآ  نییاپ  قاطا  فقـس  دوب و  هدـش  هحفـص 359 ]  ] هلزلز هظحل  نامه  رد  قاطا و  نامه  رد  دنتفگ : دندوب ،

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  انیقی  ياهدنام !؟ هدنز  روطچ  وت  میدرک  بجعت  ام  هک  وت  رگم  دندوب ، هدش  كاله  هدکهد  نآ  لها 
نآ لها  دوب : هتفگ  ماهدرک  شومارف  ار  شمـسا  نم  هنافـسأتم  هک  دیـس  اقآ  نآ  تسا . هدـش  ناسکی  كاخ  اـب  هدـکهد  نآ  هداد و  تتاـجن 

ياقآ دعب  دش . قافآ  يهرهش  نم  ناتساد  و  دنداتفا ، هیرگ  هب  ناتساد  نیا  زا  همه  دندش و  تفگش  رد  رایسب  هعقاو  نیا  ندینش  زا  ناتسرامیب 
. هلزلز دروم  رد  امـش  تایرظن  تحـص  هب  تسا  يرگید  دـهاش  مه  نیا  تسا ، هدوب  هاـم  لوا  بش  رد  مه  هعقاو  نیا  ینـالف ، تفگ : نشور 

هدنب زا  یلاخلخ  ياقآ  مالسالاۀجح  بانج  نوچ  نکیل  دشن ، ادیپ  هنافسأتم  هک  ماهتشون  مدوخ  ياهتشاددای  رد  ار  ناتساد  نیا  لیـصفت  هدنب 
حتفلاوبا دیـس  قـیفوتلا . یلو  هللاو  دـهدب  رجا  ناـشیا  هب  دـنوادخ  مدوـمن . رما  لاـثتما  مروآرد  ریرحت  يهتـشر  هب  ار  هتکن  نیا  هک  دنتـساوخ 

یقتدمحم خیـش  مالـسالاۀجح  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رعاش  زا  يرعـش  اجنیا  رد  تسا  بسانم   76  / 5 یتوعد 27 / 
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يا : تفگ درک  زار  حرش  شیوخ ، بیبح  اب  درک  زاب  نینوخ  مشچ  نادزی ، ریش  لوسرلآ  فسوی  يا  نک  فطل  میروایب : هر ) ( ) رین  ) يزیربت
اهرذع وت  يور  منیب  ریس  نتفر ، تقو  وت  يوس  مرادزاب  یمـشچ  هک  [ 313  ] وب ریگزاب  ممـشچ  شیپ  زا  نوخ  كاخ و  ریما ! ناکما ، ملاع  رب 

: تفگ لوبق  تناوخا ، نک ز  تعاضب  نیا  لوسرلآ ! فسوی  يا  نک  فطل  دوبن ! متـسد  رد  شیب ، یتسد  ود  هک  دوج ! يایرد  يا  نم  مراد 
تسوت تسد  نم ، رشحم  يهریخذ  هک  تسرد  نامیپ  هم  يا  راد  يوق  لد  ازج  زور  رد  تسوت  تسد  تسد ، یضترم  لیلس  يا  شاب  شوخ 

هحفص 360]  ] ریگتسد ار  یمدآ  دص  تسد  ود  نیا  ریفز  رد  دیآ  خزود  رشحم ، هب  نوچ 

موریم سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مرح  هب  اهنت  نم 

یلعم يالبرک  یقتم  هتسراو و  ناملاع  زا  یکی  يزاریش ، نیما  الم  موحرم  دنزرف  يزاریـش ، يرئاح  يداه  خیـش  جاح  ياقآ  هللا  ۀیآ  موحرم 
لیـصحت و هب  البرک  فرـشا و  فجن  يهیملع  يهزوح  رد  اهتدم  دوب ، هدش  دلوتم  يرمق  يرجه  لاس 1308  رد  هک  وا  هدمآیم . رامـش  هب 
، يدنمجرایب فسوی  خیـش  جاح  يزاریـش ، يدهم  ازریم  ماظع  تایآ  تارـضح  عمج  رد  تشاد و  لاغتـشا  هیلاع  حوطـس  سیردت  هب  سپس 

یئابطابط نیسح  اقآ  جاح  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  دهاز  هیقف  باحصا  صاوخ  کیدزن و  نارواشم  زا  یناهفصا و ... اضردمحم  خیش  جاح 
زا لقن  هب  ار  ریز  نایرج  تسا -  نارهت  نایرازاب  زا  یکی  نونکا  هک  نسح -  دـمحم  جاح  ياقآ  ناشیا  دـنزرف  دـشیم . بوسحم  هر )  ) یمق
رد مالـسلا  اهیلع  يربکلا  ۀـجیدخلا  يهسردـم  تشپ  ياهچوک  رد  هیج  يهلحم  رد  اقباس  دـلاو  موحرم  لزنم  تسا : هدومن  وگزاب  ناشردام 
زا هتخانـشن و  ار  ملع  تمرح  هک  ماـن ... هب  فورعم  ياهنادـناخ  زا  یکی  هب  هتـسباو  رارـشا  زا  یعمج  يزور  تـشاد . رارق  ردسرـس  ناـبایخ 
ات دـنرادیم ، اور  یبدا  یب  تراسج و  ناشیا  هب  هدـش و  دـلاو  موحرم  ضرعتم  هناخ  هار  رد  دـندوب ، هناـگیب  زجاـع و  ناـملاع  تلزنم  كرد 

جراخ لزنم  زا  هدیچیپ و  رس  هب  ار  همامع  هرابود  هتفر و  لزنم  هب  مامت  یتحاران  اب  وا  دتفا . یم  نیمز  رب  كرابم  رـس  زا  ناشیا  يهمامع  اجنآ 
ناـشیا دنـسرپیم ، ار  دـصقم  هدرک و  دـس  وا  رب  ار  هار  راـب  رگید  دراد ، ار  يرتنـالک  هب  تیاکـش  دـصق  وا  هکنیا  ناـمگ  هب  ناـنآ  دوشیم .

دـننکیم و زاب  ار  هار  هتـشاگنا و  کبـس  ار  هیـضق  ناتفرعم  یب  نآ  موریم . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مرح  هب  اهنت  نم  ریخ ، دـیوگیم :
، نادـناخ نآ  ناناوج  زا  یکی  بش  نامه  دـندرگیم . زاـب  لزنم  هب  لاـح  ضرع  زا  سپ  دـندرگیم و  راپـسهر  رهطم  مرح  فرط  هب  ناـشیا 

دندوب هدشن  غراف  الماک  وا  زیهجت  راک  زا  زونه  زور  نآ  يادرف  دوشیم . گرم  راتفرگ  ناهگان  دشاب ، هتـشاد  يرامیب  يهقباس  هکنآ  نودـب 
جاح موحرم  لزنم  هب  هدش و  عمج  قافتالاب  موق  نالقاع  هرخالاب  مه ... موس  زور  و  دیآیم ، ناشیا  زا  رگید  یناوج  غارس  گرم  مه  زاب  هک 

و هحفـص 361 ] ، ] دننکیم تیاضر  بسک  تیلالح و  بلط  هداتفا و  ناشیا  ياپ  تسد و  هب  يراز  هیرگ و  نمـض  و  دـنیآیم ، يداه  خـیش 
لاح ضرع  اقآ  تمدخ  طقف  نم  دیوگیم : خساپ  رد  ناشیا  دینک . کیرات  ار  ام  ياههناخ  يهمه  دـیهاوخیم  امـش  رگم  دـنرادیم  هضرع 

گرم نایرج  یهاوخ ، رذع  ماجنا  اب  ماجنارـس  مدرک . راذـگاو  اقآ  دوخ  هب  ار  نآ  مدرکن و  نیعم  يراک  ماجنا  تساوخرد  و  سب ، مدرک و 
نیسحلا هللادبعابا  ترضح  رهطم  نحـص  رد  هتفگ و  عادو  ار  یناف  راد  يرمق  يرجه  لاس 1364  رد  راوگرزب  نآ  دـباییم . همتاخ  اهریم  و 

نآ دیسوب ! یم  دندوب . ناشیا  داماد  هرس ) سدق   ) یفجن یسبط  اضر  دمحم  خیـش  ياقآ  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  دندش . نوفدم  مالـسلاهیلع 
دیسوبیم ار  هدیرب  نتز  ناتسد  دوب  هدش  مخ  همقلع  رانک  دیشروخ  دیسوبیم  ار  هدیرد  مهز  کشم  نآ  دیـسوبیم  ار  هدیپط  نوخ  هب  لخن 

[ . 314]

دندروآ نوریب  كرابم  مرح  زا  ناشک  ناشک  ار  ياهزانج 

بتکم تاراـشتنا  رتفد  هب  تمارک  يوخ 8  ناتـسرهش  زا  ياهمان  یط  یتریـصب ، نسح  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج 
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يهکم هب  هاش  اضر  نامز  هک : درکیم  لـقن  یئوخ  رگرز  میهاربا  دـمحم  موحرم  دـیناوخیم : ـالیذ  هک  تسا . هدروآ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
هللادـبع یبا  ترـضح  ترایز  هب  حبـص  لوا  لومعم ، قبط  مدـیدرگ . تایلاع  تاـبتع  تراـیز  هب  قفوم  تشگرب  رد  مدـش و  فرـشم  همرکم 

زا دعب  هک  دوب  ياهبنشجنپ  زور  مدشیم . لئان  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  هب  سپـس  و  بایفرـش ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
 - تشاد يراطع  ناکد  مالـسلاهیلع  سابعلا  باب  یکیدزن  رد  هک  يزیربت -  سابع  جاح  ياقآ  هب  مالـسلاهیلع ، راوگرزب  نآ  مرح  زا  جورخ 

هاگان هک  دش ، شناکد  تاحالصا  لوغشم  تبحص  نمض  دیناشن و  نآ  يور  ارم  هتشاذگ و  یلدنـص  دوخ  ناکد  يولج  رد  يو  مدروخرب .
نابز هب  هک  نم ، دندرکیم و  رارف  مالـسلاهیلع  راوگرزب  نآ  مرح  فرط  هب  هدمآ و  رد  وپاکت  هب  مدرم  روبزم ، يادص  زا  تساخرب . ییادص 

دش دنلب  ادص  راب  رگد  هک  مدوب  هزات  رابخا  رظتنم  هدرک  نوریب  ناکد  زا  رس  تسا ، ربخ  هچ  متـسنادیمن  مدوبن و  هحفص 362 ]  ] انشآ یبرع 
ترـضح هک  اـیب  تفگ : مه  نم  هب  دـش و  راپـسهر  رهطم  مرح  يوس  هب  داـیز  يهلجعاـب  و  درک . كرت  ار  ناـکد  زین  ساـبع  جاـح  ياـقآ  و 

مرح زا  ناشک  ناشک  ار  ياهزانج  هک  مدـید  اج  نآ  رد  مدـش و  سدـقم  نحـص  لخاد  هلجع  اب  ناشیا  هارمه  نم  تسا . هداد  ناشن  یتمارک 
راتفرگ زا  سپ  دوب و  هدـش  یلتق  بکترم  رگید  رفن  ود  اـب  تخبدـب  نآ  اـیوگ  دـنداد . رارق  ترفن  تنعل و  دروم  دـندروآ و  نوریب  كراـبم 
هدروآ ندروخ  مسق  يارب  ار  وا  تلود  نیرومأـم  کـنیا ، دروخب . مسق  يو  هک  دوب  هدـش  نیا  هب  رجنم  رما  اـتیاهن  دوب و  هدرک  راـکنا  ندـش 

زین رگید  رفن  ود  نآ  دسریم و  شیازج  هب  هتفرگ و  رارق  یهلا  بضغ  دروم  هدرک ، دنگوس  هب  ادتبا  نارگید ، زا  لبق  تخبدـب  نیا  دـندوب و 
. دننکیم رارقا  دوخ  مرج  هب 

دشخبیمن ياهدیاف  دننکیم ، دیدهت  خیبوت و 

تعارز هرقف  کی  يارب  تیعر  هرق  رفن  کی  هب  ار  دوخ  یتعارز  یـضارا  زا  هعطق  کی  حالف  رفن  کـی  وکاـم ، عباوت  زا  رظن ، یلع  يهیرق  رد 
یماسا اب  یضارا  تبث  يارب  یضرا  تاحالـصا  نیرومأم  دعب  يدنچ  دهدب . يو  لیوحت  لوصحم  تشادرب  زا  دعب  ات  دهدیم  لیوحت  هراهب 

مه هچ  ره  تسا . نم  نآ  زا  هدوب و  نم  راـیتخا  رد  لوا  زا  نیمز ، هعطق  نیا  هک  دوشیم  یعدـم  تخبدـب  نآ  دـنوشیم و  هد  هدراو  نیعراز 
ياهدـیاف دـننکیم ، دـیدهت  خـیبوت و  ار  يو  مه  هچ  ره  تسا . نم  نآ  زا  هدوـب و  نم  راـیتخا  رد  لوا  زا  دـننکیم ، دـیدهت  خـیبوت و  ار  يو 

وگب راذـگب و  دراد  رارق  ترانک  رد  هک  ياهلاس  يهچب 12  رـس  رب  ار  تتـسد  دنیوگیم  دوشیم ، رجنم  مسق  هب  رما  هرخالاب  ات  دشخبیمن ،
یهاگن مرـسپ  يور  هب  تخبدـب ، نآ  مرگنب . وا  يهدرم  هب  منکیم ، هاگن  ار  وا  يهدـنز  کنیا  هکنانچ  تسین ، نم  کلم  نیمز  نیا  رگا  هک :

لوبق يو  زا  و  تسا ؛ هدوب  نم  لام  ادتبا  زا  نیمز  نیا  هک  مروخیم  مسق  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  نم ، دـیوگیم : هدرک ،
. دریمیم رسپ  نآ  بورغ  تقو  ات  نآ ، زا  سپ  دروخیم و  مسق  وا  دننکیم و 

دش زاب  دوخ  يدوخ  هب  نیشام  برد 

لاح رد  العف  هللادـمحلا  دـشاب و  یم  هحفـص 363 ]  ] يوخ ناتـسرهش  دـمتعم  مرتحم و  نایرازاب  زا  هک  يورخا ، يدـهم  جاح  ياقآ  باـنج 
زا ياهدع  هب  یچـشوق  يهندرگ  يالاب  میدمآیم ، هیمورا  ناتـسرهش  زا  يزور  دـیدج ، يهداج  ثادـحا  زا  لبق  درکیم : لقن  تسا ، تایح 

دمآ و دـید  ارم  ات  دوب ، یـضایر  مرتحم  ياقآ  زا  رفن  کی  اهنآ  نایم  رد  دـندوب . هدز  تشحو  تخـس  هک  میدرک  دروخرب  دوخ  نایرهـشمه 
رس زا  ام  سوبوتا  دوزفا : مهدب و  ناشن  وت  هب  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تمارک  ایب  يورخا ، ياقآ  تفگ : هتفرگ و  ار  متـسد 

سابعلا لضفلاوبا  ای  دـنتفگ : دـنلب  يادـص  هب  هعفد  کی  نیرفاسم  یمامت  دـش ، نوگنرـس  پچ و  يرتم  دـصناپ  القا  يهرد  فرط  هب  هندرگ 
هب ام  تشاد و  هگن  ار  سوبوتا  رما ، نیمه  دیبسچ . نیمز  هب  مکحم  ینوتس  دننام  دش و  زاب  دوخ  يدوخ  هب  نیشام  برد  هاگنآ  مالـسلاهیلع !
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! میدش جراخ  نآ  زا  تمالس 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  يهملق 

اهدـص هک  تشاد  دوجو  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يهملق  هب  روهـشم  هملق  تخرد  هلـصا  کی  يوخ ، عباوت  زا  اـیلع ، نوروه  يهیرق  رد 
بیج نیـشام  هک  تشاد  تماخـض  يردـق  هب  روبزم  تخرد  دـنرادن . ینالوط  رمع  هملق  ياهتخرد  ـالومعم  هکنیا  اـب  دوب ، هدرک  رمع  لاـس 
توق بحاص  منم  يردیح  تلوص  ثراو  منم  دشیمن . هدـید  فرط  نیا  زا  دوب  هداتفا  نیمز  هب  هکنآ  زا  سپ  هتبلا  دـشیم . ناهنپ  نآ  تشپ 
يوس دمایب  رس  هب  هداهن  یگنج  دوخ  یکی  رن  ریش  نآ  تسارآ  نت  رب  هرز  الب  تسد  هب  ینایژ  ریـش  وچ  افو  يوک  ناطلـس  رادملع  يردفص 

کـشم یکی  هزین  ریـشمش و  هب  یلی  تسد  ود  نت  زا  دروآرب  یلع  راگدای  نآ  دـش  نومأم  وچ  نیک  نادـیم  هب  تزاجا  يارب  نید  هاش  همیخ 
زورب ریلد  نامرهق  نآ  دش  نادیم  هب  هوکش  رف و  يایرد  هب  یگنهن  هوکز  دیآ  هک  نابات  دیـشروخ  وچ  باکر  رد  اپ  دروآ  فک  رد  ملع  بآ 

رالاس و رادملع و  مروآ  مان  سابع  هک  اتفگب  گنهن  ناشوج  دننام  دیـشوجب  گنلپ  نارغ  دننام  دیرغب  هحفص 364 ]  ] ریگ ریش  لی  نآ  دربن 
نم ما  هدرک  رـس  گنهرـس و  زورما  نم  ما  هجنپرـس  رادرـس و  زورما  نم  مرورپ  رنه  ریـشم و  ریبد و  مرورـس  ورـس  ریما و  ریزو و  مروای  مه 

تلوص ثراو  منم  مرخفم  نیا  سب  منیسح  مالغ  منم  اقس  کشم و  بحاص  منم  مرخفم  نیا  سب  منیسح  مالغ  مروشک  نیا  رد  اقـس  زورما 
زور ارم  تسیک  دننامه  تعاجـش  رد  ارم  راگزور  مروآ  دنمک  دنب  هب  راز  راک  فص  ردنا  دـبیز  ارم  يردفـص  توق  بحاص  منم  يردـیح 
نایم رد  رنه  مان  درواین  نارکیب  رگـشل  همهناز  یـسک  نایفوص  همه  لگ  رد  دـنام  ورف  نایژ  ریـش  درک  بلط  زرابم  تسین  هک  لـباقم  نادـیم 
هلمح کی  هب  وربور  هدمآ  الب  ییوگوت  ودع  يوس  تشادرب  هلمح  یکی  نیمز  هگنآ  دیزرل  دـیرغب و  نیگمـشخ  دـش  ریـش  نوچ  لضفلاوبا 
راوس هدایپ  رارقرب  يدـب  بکرم  هن  درم و  هن  راسی  نیمی و  شیپ و  هن  بلق و  هن  تسبب  نمـشد  يور  رب  هراـچ  رد  تسکـش  رب  همه  اـهفص 
هتشپ سب  نوگلین ز  کلف  ناراوس  درگز  نوخ  يوج  فرط  ره  دش  خرـس  نیمز  جوم  وچ  نافوط  ماگنه  دروخ  مه  هب  جوف  پیت و  فص و 
نامد لیپ  وچ  دمآ  وس  ره  هب  ناولهپ  یکی  اج  ره  دنکفارب  نایب  ربب  هدنرب  ریشمش  هب  داب  وت  رب  نیرفآ  دص  تفگ  کلف  داد  لیکشت  هتـشک  زا 
نیمز تشد  نهپ  نآ  ردنا  دـش  هریت  اوه  نوخ  قرغ  همه  رگـشل  ناعاجـش  نوگنرـس  دـش  هعفد  کی  هب  اهملع  نامالا  رذـح  گناب  دروآ  رب 

یلع دنلب  وس  رهز  نیـسحت  ياهادص  نیمز  رب  کلف  شرعز و  دمآ  رب  نیرفآ  رازه  نسح  ادـص  يادـص  تشگ  تشه  نامـسآ  دـش و  شش 
تسد هب  نآرب  غیت  فک و  رب  ملع  هحفص 365 ]  ] برع راوسهش  نآ  راکیپ  بجع ز  رد  کلم  سنا و  نج و  همه  دنکب  ربیخ  هک  ییوگ  دوب 
زورب درگز  دـمآ  رب  يربا  هک  یتفگ  وت  یتشادـنپ  قرب  نوچ  هلمح  یهگ  یتـشادرب  دـعر  نوچ  هرعن  یهگ  تشد  فارطا  هب  رگـشل  دـنکارپ 

[ . 315  ] درک هریت  بش  ناشخرد 

دندرک زجع  راهظا  نآ  جالع  زا  اهرتکد  همه  ماجنارس 

رد نارهت  رد  يزور  هک : درکیم  لقن  نارهت  نکاس  يراهبون  ياقآ  دندومرف : ةوعدلا  باجتسم  یفطـصم  دیـس  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  بانج 
یکی منک . ادج  مه  زا  ار  اهنآ  هک  مدش  هکرعم  دراو  يرگیجنایم  ناونع  هب  دـننکیم . اوعد  مه  اب  ناوج  ود  مدـید  هک  مدوب  ندز  مدـق  لاح 

زا دعب  دش . يراج  نوخ  دیرب و  يرادـقم  ار  نآ  هک  دز  میوزاب  هب  یمخز  درک و  هلمح  نم  هب  تسد  هب  غیت  يدرمناوجان ، يور  زا  اهنآ ، زا 
هجلاعم هام  شش  دودح  دوب . هداتفا  راک  زا  متسد  کچوک  تشگنا  ود  هک  يدح  هب  تسا ، هدش  عطق  متسد  زا  يرادقم  مدش  هجوتم  اوادم ،

ملع رـس  رب  هک  یجنرب  يهجنپ  کی  مردام  دـش . کیدزن  مرحم  مایا  دـندرک . زجع  راـهظا  نآ  جـالع  زا  اـهرتکد  يهمه  ماجنارـس  مدرک و 
مـشاه ینب  ناناوج  يهیکت   » ماـن هب  لـحم  تئیه  هب  دـیرخ و  ار  هجنپ  درک . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  رذـن  دـننکیم ، بصن 
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مهن بش  ای  مرحم  متشه  بش  دندرک . بصن  ملع  رس  رب  داد  درب و  هیدوعسم ، كرهش  رد  عقاو  مالسلاهیلع » ربکا  یلع  ترضح  هب  نیلسوتم 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  اـقآ ، نسح  تفگ : یکی  هک  مدـش ، مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  لـسوتم  تسا ) لاـقن  زا  کـش  هتبلا  )

هک يردژا ، دومحم  ياقآ  بانج  دندرک و  ماحدزا  ملع  رانک  مدرم  دکچیم ! نوخ  یجنرب  يهجنپ  زا  نک  هاگن  داد ، افش  ار  وت  مالـسلاهیلع 
هب دوب و  رـشع  ینثا  مخز  هب  ـالتبم  زین  يو  دوـخ  تسا ! نوـخ  هک : تفگ  دز و  تشگنا  دـمآ و  وـلج  تسا ، تئیه  نیمرتـحم  ناـگرزب و  زا 

متسناوتیمن ار  متسد  تشگنا  زونه  یلو  دش  بوخ  نم  تسد  درد  بش  نآ  هصالخ ، تفای . افش  روبزم  نوخ  زا  یکدنا  ندیشچ  يهطساو 
تـسد رد  دندمآ و  نز  رفن  ود  هک  مدید  هحفـص 366 ]  ] ایؤر ملاع  رد  نابیرغ ، ماش  بش  مرحم ، مهدزاـی  بش  رد  هکنیا  اـت  مهد . تکرح 

تقو اما  مدوب . هدرک  شومارف  ار  باوخ  مدش ، رادـیب  باوخ  زا  هک  حبـص  درک . هرـش  دوب و  لش  انح  هک  دوریمن  مدای  دنتـشاذگ ؛ انح  نم 
نآ زا  دوب و  متسد  رد  انح  گنر  تقو  دنچ  ات  تسا و  متسد  رد  انح  زونه  مدید  مدرک  تقد  هک  بوخ  تسا ، كانبسچ  متسد  مدید  وضو 

هدشن و نم  راچد  هیحان  نآ  زا  یتیذا  درد و  رگید  درذگیم  نامز  نآ  زا  لاس  ود  ابیرقت  هک  لاح  هب  ات  دش و  بوخ  یلک  هب  متـسد  دـعب  هب 
رب هلبق  تمـس  هب  دـنراذگب ، فرط  ره  هب  تسا ، ملع  يور  هک  ار ، روـبزم  يهجنپ  هک  تـسا  نآ  بلاـج  تـسا . هدـش  بوـخ  ـالماک  متـسد 

ناـحتما و ار  رما  نیا  دوخ  دوـب و  اـم  يهناـخ  رد  یجنرب  يهجنپ  زور  دـنچ  دـنتفگ  دـندرک و  رارقا  ار  بلطم  نیا  هداوناـخ  دارفا  ددرگیم .
مراد هیکت  زونه  اروشاع ، رهظ  اههمیخ  وت  تسد  يازع  مدیدیمن  ات  وت  تسد  يادف  متـشگیم  شاک  وت  تسد  ياهبنوخ  میدرک . هدـهاشم 
تسد يازف  مغ  يازع  رد  لد  لها  مشچ  ود  دزیریم  کشا  وت  تسد  ياههخاش  هداتف ، ات  یفطـصم  غاب  زبس  تخرد  زا  وت  تسد  ياصع  رب 

!؟ وت تسد  ياـهبنوخ  اـیآ  تسیچ  ادـخ ! تسد  يا  ، وت زا  متفگـش  رد  وت  تسد  ياـپ  هب  ددرگیم ، زبس  اونین  خرـس  ياـهلگ  نمچ  کـی  وت 
[ . 316]

درک رادیب  باوخ  زا  ار  همه 

نیـسحلا بتکم  تاراشتنا  هب  تمارک  ود  ياهمان  یط  لباب  يالـضف  زا  روپ  مساق  هللا  حور  خیـش  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  باـنج 
غیلبت لوغـشم  ار  مرحم  لوا  يههد  لـباب ، ياهاتـسور  زا  یکی  رد  لاس 1371  . 1 دـیناوخیم : لیذ  رد  هک  تسا  هتـشاد  لاسرا  مالـسلاهیلع 

ياج رد  دوب و  یگنج  حورجم  هتـشذگ  لاس  ات  نم  داماد  درک : فیرعت  نینچ  میارب  اتـسور  نآ  نادرم  ریپ  زا  یکی  مرحم  متفه  بش  مدوب .
زین هحفص 367 ]  ] شکرت هچنانچ  تسین و  یحارج  لمع  ناکما  تفگ : رتکد  درک ، هعجارم  رتکد  هب  تشاد . رارق  شکرت  وا  ندب  زا  یمهم 

يهمه دوب . مرحم  متفه  بش  تسا . كاـنرطخ  دوـشن ، هچ  دوـشب و  یحارج  لـمع  هچ  يور ، ره  هب  تسا . كاـنرطخ  دـنامب  يو  ندـب  رد 
بش همین  دش . لسوتم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  اتیاهن  تشاد و  ینوگرگد  لاح  یلیخ  نم  داماد  میدوب . تحاران  هداوناخ 

، مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوت  تکرب  زا  تفگ : هیرگ  اب  هاگنآ  درک . رادـیب  باوخ  زا  ار  همه  تساـخرب و  اـج  زا  متفه 
. تسا هداتفا  شدوخ  شکرت 

مدوبن ترضح  نآ  دای  هب  لاح  هب  ات  ارچ 

یـشیرق دیهـش  نارتخد  يهسردـم  نمؤم  يوقت و  اب  نیملعم  زا  یکی  يارب  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  دـلوت  زورلاس  ناتسمز 1375 ، رد 
ناـشیا زا  منکیم . تعاـمج  يهماـقا  هسردـم  نآ  رد  تسا  یلاـس  دـنچ  هـک  ریقح ، تـسا و  یندینـش  هـک  هداد  خر  یقاـفتا  مـق ) هاـگورین  )

مناخ م. راکرـس  يهتـشون  دـیناوخیم ، الیذ  هک  هچنآ  دـندروآ . رد  ریرحت  يهتـشر  هب  دوخ  ملق  اـب  ار  روبزم  ناـیرج  هک  مدرک  تساوخرد 
يهبیط حاورا  هب  مالس  اب  دنا : هتشاد  موقرم   75  / 10 رد 12 /  هک  تسا  یشیرق  دیهش  يهسردم  تداعس  مراهچ  سالک  راگزومآ  یفـسوی ،
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يهیاس ریز  رد  هشیمه  هک  مراودـیما  نامیمارگ . زیزع و  تعامج  ماما  رب  دورد  اـب  و  نیعمجا ) مهیلع  هللا  مالـس   ) نیموصعم يهمئا  ادـهش و 
اب هداوناخ  هدنب و  دوب و  هدمآ  دوجو  هب  بناج  نیا  یگدنز  رد  یلکشم  هک  دوب  هام  تدم 9  دشاب . دیؤم  قفوم و  جع )  ) رصع یلو  ترضح 
هب یعبنم  زا  لوپ  نوـیلیم  غلبم 3 دوب  رارق  هک  اـنعم  نیا  هب  دوـب ؛ يداـم  لکـشم ، میزاـس . فرطرب  ار  لکـشم  نیا  میتـسناوتیمن  یـشالت  ره 

ياهتیصخش همئا و  هب  اهلسوت  یمامت  اب  هنافـساتم  یلو  دوش . هدافتـسا  هناخ  نتخاس  يارب  نآ  زا  ات  دوش  زیراو  هداوناخ  بناج و  نیا  باسح 
نم ندـش  دـیماان  دروآیم . راـشف  اـم  رب  فرط  ره  زا  یگدـنز  میدوب و  هدـش  دـیماان  رگید  مییاـمن . فرطرب  ار  لکـشم  نیا  میتسناوتن  مهم 

يزور ندناوخ  هک  زین  ار  دوخ  یگـشیمه  تداع  هدـش و  هجوت  مک  امن  هب  تبـسن  لال ) منابز   ) میوگب دـیاب  هک  دوب  ياهزادـنا  هب  هنافـسأتم 
هحفص 368]  ] رگید متفگیم  دوخ  اب  مدادیمن و  تیمها  نآ  هب  مدوب و  هدرک  كرت  دوب  اروشاع  ترایز  نیـسای و  هعقاو ، يهروس  راب  کی 

رمق اقآ  دلوت  زور  هکنیا  ات  میریگ . رارق  یگدنز  هناخبحاص و  راشف  رابریز  رمع  رخآ  ات  دیاب  میدش و  هراچیب  هشیمه  يارب  درادـن ، ياهدـیاف 
هک مدینش  ار  تعامج  ماما  كرابم  يادص  مدش  هسردم  يهناخ  زامن  دراو  هک  یعقوم  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مشاه  ینب 

عورش دنلب  يادص  اب  و  درشف . ار  میولگ  ضغب  دیزرل و  مبلق  رایتخا  یب  دوب . ترضح  فاصوا  تازجعم و  يهرابرد  ندرک  تبحص  لوغشم 
بلط اقآ  زا  ار  متجاح  مدوب  راـکهنگ  همه  نیا  هکنیا  اـب  ارچ  مدوبن و  ترـضح  نآ  داـی  هب  لاـح  هب  اـت  ارچ  متفگ  دوخ  اـب  مدرک و  هیرگ  هب 

لـضفلاوبا مشاـه  ینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ  ماـن  هب   ) تسا یباـتک  دـندومرف : ناشیاهتبحـص  نیب  رد  مرتحم  تعاـمج  ماـما  مدوب !؟ هدرکن 
دوخ اب  مدرکیم  هیرگ  هک  روط  نامه  تسا . هدـش  تبث  نآ  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تازجعم  هک  مالـسلاهیلع ) سابعلا 

ات دـیوشب  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  امـش  مهایـسور ، راکهنگ و  نم  هک  میوگیم  تعاـمج  ماـما  ياـقآ  هب  متفگ :
، دینک رواب  دـنک . يرادـیرخ  ار  نآ  ات  مهدـب  تعامج  ماما  ياقآ  هب  ار  باتک  لوپ  دوش  لح  ملکـشم  رگا  مدرک  تین  دـهدب و  ارم  تجاح 
!؟ ياهدرک راک  هچ  رگید  مناخ  دنتفگ : نم  هب  هک  مدوب ، تحاران  هتفر و  ورف  دوخ  رد  منزب  یفرح  هکنیا  نودب  متـشگرب  لزنم  هب  هک  رـصع 

مناما کشا  عقوم  نیا  رد  مینک ! مهارف  ینویلیم  هس  لوپ  تفایرد  يارب  ار  راک  تامدـقم  میوش و  نارهت  مزاع  دـیاب  ادرف  هک  هدـب  یناـگدژم 
زا نم  هار  نوخ  قرغ  ار  ترکیپ  مدید ، هداتفا  نیمز  رب  دوب . ریزارس  کشا  منامـشچ  زا  یتدم  ات  مدرک و  فیرعت  ناشیارب  ار  نایرج  دادن و 

ياپ ات  رس  دوب  دیهش  مدروآ  همیخ  نورد  نادیم ، زا  هک  سب  دوب  هتسویپ  مه  هب  اهمغ  یپ و  رد  یپ  اهغاد ، دوب  هتسب  وس  رهز  نمشد ، ترثک 
هحفص 369]  ] دوب هتسجرب  همه  ناج ! ردارب  يا  تیاهراک  یلو  اج  نیا  رد  تشاد  يراکهاش  يدیهـش ، ره  دوب  هتـسخ  بنیز  نینوخ و  نم ،

هچرگ وت  هاگنابرق  هار  مدوشگ ، اهنت  کت و  نم  دوب  هتـسشنب  رظتنم  هیقر  شتـسد ، رد  ماج  بآ  کشم  اـب  رگم ، يدرگرب  همیخ  يوس  هب  اـت 
هتـسکشب یمچرپ  تسد و  ود  یلاخ و  کشم  نوخ  قرغ  ار  ترکیپ  مدید ، هداتفا  نیمز  رب  دوب  هتـسد  دـص  فرط  ره  رد  نامز ، ره  نمـشد 

، تمریگرب رد  هک  مدیـشوک  هچ  ره  دوب  هتـسباو  تتمه  رب  متـضهن  نکر  هک  نوچ  تسکـش  ناج ! ردارب  تزوسناـج  غاد  زا  نم ، تشپ  دوب 
، ریت اب  ودع  نم ، زا  رتشیپ  یلو  ار ، تیاهمـشچ  مدـنبب  هگنآ  متـساوخ  دوب ! هتـسسگب  مه  زا  ار  توضع  وضع  نمـشد  هک  سب  دـشن ! نکمم 

[ . 317  ] دوب هتسهآ  ناسح !)  ) نداد ناج  تقو  رد  شا  هیرگ  دونشن  وا  نمشد  ات  ار ، سابع  يهلان  دوب  هتسب  تمشچ 

؟ دیدرک نشور  ار  قرب  امش 

1330  / 9 خیرات 29 /  رد  نم  دسیونیم : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یبوتکم  یط  يددم ، هللا  رـصن  جاح  ياقآ  بانج 
ولیک رادقم 45  هلاس  ره  ونمس ، نتخپ  يارب  مزپب . ونمس  هک  متشاذگ  رارق  مالسلا  اهیلع  ارهز  تارـضح  اب  خیرات 1332  رد  مدرک و  جاودزا 

تعاس 11 متفر  راکرـس  وا  دیما  هب  متـشاذگ و  میومع  نز  يهدهع  هب  ار  ونمـس  نتخپ  زور  کی  لاس 1348 . ات  مدرکیم ، نآ  لـخاد  درآ 
: دنتفگ نم  هب  باوج  رد  یلو  دندوب ، هدرک  بارخ  ار  ونمس  هن ؟ ای  تسا  بوخ  ونمس  متفگ : میومع  نز  هب  متـشگرب . هرادا  زا  هک  دوب  بش 

لسغ ار  نآ  بآ  هحفـص 370 ]  ] يرادـقم اب  متخادـنا و  نآ  يور  هلوح  کی  مدرک و  شوماخ  ار  گید  ریز  شتآ  نم  تسا . بوخ  یلیخ 
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طایح هقیقد  دنچ  زا  دعب  مدرک . تحارتسا  يراخب  کیدزن  مدش و  هتسخ  یلیخ  راک  ماجنا  زا  دعب  مدرک . نشور  ار  گید  ریز  سپس  مداد ،
، هن داد : باوج  دیدرک ؟ نشور  قرب  امش  ومع ، نز  مدیسرپ : هبترم  دنچ  تسا ، هدرک  نشور  ار  قرب  میومع  نز  هک  مدرک  رکف  دش . نشور 

زامناج مدید  متفر ، زامناج  رـس  هب  مدوبن  باوخ  هک  یتروص  رد  متـساخرب ، باوخ  زا  هقیقد ، دـنچ  زا  دـعب  میتسه . باوخ  قاتا  رد  همه  ام 
هک ار  ونمـس  تسا و  هدمآ  ارهز  مردام  زاب  خآ ! هک ، درک  هیرگ  دش و  تحاران  یلیخ  میومع  نز  تسا . زاب  مه  نانجلا  حیتافم  و  تسا . زاب 

: متفگ ندرک  میسقت  ماگنه  درک . میسقت  ار  ونمس  مدناوخ و  ار  حبص  زامن  حبـص  جنپ  تعاس  درب . مباوخ  مود  يهبترم  مدرک . هدامآ  بوخ 
رگید مزپب . جـنرب  اعوسات  زور  رد  تسابع  مان  هب  نم  خـیرات  نیا  زا  ونمـس ) ياج  هب   ) هک هدـب  هزاجا  نم  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  يهمطاـف  اـی 

ورف دیسا  ضوح  رد  مربب  ورف  بآ  رد  دیاب  ار  متـسد  هک  یتحاران  زا  نم  تخوس ، شتآ  يهبرـض  زا  متـسد  هک  لاس 59  اـت  متخپن  ار  ونمس 
ار متسد  هک  متفگن  مسرت  زا  نم  هتخوسن ، نیا  هک  دنتفگ  ناتسرامیب  رد  دندرب . ناتسرامیب  هب  ارم  درک و  مرو  متـسد  هقیقد  زا 40  دعب  مدرب .

ناتسرامیب هب  نارمچ  ناتسرامیب  زا  زور ، کی  ات  دنداتسرفیم . ناتسرامیب  نآ  هب  ناتسرامیب  نیا  زا  ارم  زور  تدم 50  ما . هدرب  ورف  دیسا  رد 
هک دنتفرگ  میمصت  هتفه  کی  زا  دعب  متفریم . روبزم  ناتسرامیب  هب  هتفه  کی  تدم  دندرک . ممازعا  جع )  ) رـصع یلو  یگتخوس  حناوس و 

ار همان  هن ؟ ای  مینک  عطق  ار  وا  تسد  ایآ  هک  دنتفرگ ، ياهسلج  دنتشون و  ياهمان  نارمچ  ناتسرامیب  هب  سپس  دننک . عطق  فتک  زا  ارم  تسد 
حناوس و ناتسرامیب  هب  تسا . مرتحم  مه  ام  يارب  تسه  امـش  رظن  هک  روط  ره  داد : باوج  نارمچ  ناتـسرامیب  مدرب ، نارمچ  ناتـسرامیب  هب 

ناوختـسا تفگ : نم  هب  اهنآ  زا  یکی  دـندرک و  تروشم  متـسد  هرابرد ي  یگتخوس  حـناوس و  ناتـسرامیب  ياهرتکد  متـشگرب . یگتخوس 
دنتخادنا یهاگن  رگیدکی  هب  اهرتکد  تسیچ ؟ امش  رظن  متفگ : نم  یقفاوم ؟ ایآ  مینک ، عطق  ار  تتسد  میهاوخ  یم  تسا ، هدش  هایس  تتسد 

نامـسآ هب  ور  ار  مرـس  اجنآ  رد  مدمآ و  ناتـسرامیب  باوخ  راهب  هب  نم  دینک ! هزات  ییاوه  دیورب و  نوریب  امـش  تفگ : اهنآ  زا  یکی  سپس 
هیرگ مهاوخیم . وت  زا  ار  متسد  منکیم ، يزپشآ  وت  يارب  تقیقحب  نم  رگا  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ای  هحفص 371 ] : ] متفگ هتفرگ ،

؟ نک دنلب  قاجا  يور  زا  نم  يارب  ار  گید  نیا  هک  میوگب  یسک  هچ  هب  نم  مالسلا ، هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ای  مدوزفا : هیرگ  لاح  مدرک و 
وت تسد  ام  تفگ : درک و  نم  هب  یهاگن  رتکد  متشگ . زاب  ناتسرامیب  لخاد  هب  هدرسفا  لاح  نامه  اب  سپس  مهاوخیم . وت  زا  ار  متـسد  نم 

راتـسرپ هب  دـید و  ار  متـسد  يرتکد  اجنآ  رد  دنداتـسرف . ناـناگرزاب  ناتـسرامیب  هب  ارم  میتسرفیم . رگید  ياـج  هب  ار  وت  مینکیمن ، عطق  ار 
اب راتسرپ  نک . زیمت  ار  صخش  نیا  تسد  هک  تفگ : وا  هب  رتکد  دمآ و  راتسرپ  روایب . هتفرن  تسد  شکتسد  کی  بآ و  فرظ  کی  تفگ :
زا ار  ینوفع  یفاضا و  ياهتـشوگ  جـنرآ  ات  نم و  تسد  ياهتـشوگ  هب  نتخادـنا  گـنچ  هب  درک  عورـش  دوب  هدرک  تسد  هب  هک  یـشکتسد 

ددع نم 4  دعب  تعاس   48 روایب . ار  تیاه  هچب  يهچرتفد  ورب . امـش  تفگ : دیلام و  متـسد  يور  دامپ  يرادقم  دـعب  درک . ادـج  نم  تسد 
، ریگن ار  نآ  هناخوراد  کی  زا  داد  روتسد  نم  هب  تشون و  دامپ  هس  هچرتفد  ره  رد  رتکد  مداد . هئارا  رتکد  هب  ار  ینامرد  تامدخ  يهچرتفد 

مالسلاهیلع لضفلاوبا  زا  ار  متسار  تسد  نم  دیشک و  لوط  هام  ود  تدم  ارجام  نیا  ریگب . هناخوراد  کی  زا  ار  هچرتفد  ره  تاجردنم  هکلب 
فاکـش راـهچ  مزغم  دز و  قلعم  دـش و 15  پچ  نیـشام  مدربیم . جـنرب  نتخپ  يارب  نارهت  زا  بوچ  نیـشام  کـی  یتدـم  زا  دـعب  متفرگ .

نم هب  دروآ و  نوریب  لیبموتا  نامرف  يال  زا  ارم  ییامنهار  رـسفا  دـش ... یمخز  ادـیدش  نیـشام  فقـس  راشف  روز  زا  مپچ  تسد  تشادرب و 
هک مرحم  يارب  مربیم  متفگ : يربیم !؟ هچ  يارب  ار  اهبوچ  نیا  تفگ : درگرـس  متـسه . يوق  نم  درگ ، بانج س  متفگ : يدرمن !؟ تفگ :
هک زورما  مدرک و  عورش  جنرب  نم  تفه  زا  نم  نکن . ناشیاهر  ياهدز ، ياهداوناخ  بوخ  نماد  هب  تسد  تفگ : نم  هب  درگرس  مزپب . جنرب 

لضفلاوبا ترضح  نایاپ  یب  تبحم  نیا  لباقم  رد  ار  مدوخ  يهفیظو  مشاب  هتـسناوت  مراودیما  هک  مزیریم ، جنرب  نم  تسا 70  لاس 1376 
ادیوه ار  شیوخ  یباتیب  درکیم  ایرد  ياوه  شلد  زور ، نآ  ریوصت  هحفص 372 ] . ] مشاب هداد  ماجنا  رایسب ، زا  یکدنا  مالسلاهیلع ، سابعلا 

[ . 318  ] درکیم اشامت  ار ، هیقر  ریوصت  تارف  کشا  يهنیآ  رد  هدز  تریح  درکیم 

سرب مداد  هب  سابعلا  لضفلاابا  ای  مدزیم  دایرف  هک  یلاح  رد 
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: دسیونیم نینچ  یهدس  يدمحا  نسحم  دیس  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  هب  ياهمان  یط  هدس ،)  ) ناشورف نکاس  یمارـص ، یلع  ربنق  ياقآ  بانج 
، دوب نآ  رگید  ياهزور  اب  زور  نآ  قرف  مدربیم . دوب  مردـپ  هب  قلعتم  هک  يزاسمرچ  يهناخراک  هب  ار  رگراک  يدادـعت  دوب ، ياهعمج  زور 

هتـشذگ ياهزور  مردـپ  نینچمه  مدوب . هدرواین  ار  وا  زور  نآ  اـما  دوب ، نم  هارمه  دوب ، هلاـس  ود  هک  نم ، مود  رـسپ  هتـشذگ  ياـهزور  هک 
مدـماین لزنم  هب  زورما  رگا  مدوب  هتفگ  مه  مرـسمه  هب  دوب . هدـماین  نم  اـب  تشاد  هک  یتلاـسک  رثا  رد  زور  نآ  زین  يو  یلو  دوـب  نم  هارمه 

، دنتشاد رارق  مدید  رد  هک  ییاهنیشام  ات  مدرکیم  هاگن  هنیآ  هب  تشگرب ، رد  متـشگرب . مدناسر و  هناخراک  هب  ار  اهرگراک  دیـشابن . مرظتنم 
دوب بآ  زا  رپ  هک  یلاناک  هب  تکرح ، لاح  رد  نیـشام  اب  دـش و  جراـخ  نم  لرتنک  زا  هداـج  مدـید  هعفدـکی  دـنزاسن ، مهارف  میارب  یتمحز 

هجوتم سپس  متسه . دلب  انـش  يدودح  ات  هک  دمآ  مدای  هب  دعب ، یقیاقد  درک ؟ دیاب  هچ  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب  طوقـس  زا  دعب  مدرک . طوقس 
برد هب  هلک  تشم و  اب  دشن . زاب  برد  یلو  مدروآ  راشف  نیشام  برد  هب  مهد . تاجن  ار  مدوخ  منک و  زاب  ار  برد  هک  مدش  نیشام  برد 

ره مدوب . هدرب  الاب  ار  اههشیـش  اذل  دوب ، اوه  يدرـس  ماگنه  و  هام ، نابآ  طساوا  دوشب . زاب  اهبرد  هک  دوب  نآ  زا  عنام  بآ  راشف  اما  مدـیبوک ،
قاتا دوب و  تناو  نم  نیشام  درکیم . ذوفن  لخاد  هب  نیـشام  ياهزرد  زا  مک  مک  مه  بآ  دشن . مروایب ، نییاپ  ار  اههشیـش  مدرک  شالت  هچ 

یلدنص تشپ  زا  مدید . دوخ  مشچ  هب  ار  گرم  و  مدرک ، دیما  عطق  مک  مک  رگید  دوب . هتفر  ورف  بآ  رد  ینعی  دوب ، هدش  بآ  زا  رپ  نیـشام 
بآ رثا  رب  هـک  هحفـص 373 ]  ] متـسنادیم مدـناوخ . نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و   ) يهفیرـش يهیآ  اـب  هارمه  ار  نیتداهـش  متـسشن و  هتـساخرب 

هب هک  مدوب  رکف  نیا  رد  زین  و  دنروایب . نوریب  نیـشام  نامرف  تشپ  زا  ار  هزانج  هک  تسا  لکـشم  لاح  نآ  رد  دنکیم و  داب  ناسنا  يهزانج 
هک مدوب  لاحـشوخ  مه  یتهج  زا  ددرگب ؟ نم  لابند  دیاب  یک  ات  وا  و  دوب ) هلماح  مه  مرـسمه  نامز  نآ  « ) شابن مرظتنم  : » ما هتفگ  مرـسمه 
هک مدیـشکیم  مه  ار  گرم  راظتنا  مدوب و  اههشیدنا  نیا  رد  دندوب . راتفرگ  نم  لثم  مه  اهنآ  نالا  الا  دنتـسین و  نم  هارمه  مدـنزرف  ردـپ و 

لیبموتا برد  تمـس  هب  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ای  مدزیم  دایرف  ناوت  يهمه  اب  هک  یلاـح  رد  درک . دـنلب  اـج  زا  ارم  ییورین  هاـگان 
نانکانـش مدش و  جراخ  لیبموتا  زا  دش . زاب  برد  مدید  مروایب ، يراشف  هکنآ  نودب  تفرگ ، سامت  برد  اب  متـسد  هک  نیمه  مدرب . تسد 

لاناک طسو  زا  هک  ياهلول  هب  ار  مدوخ  نانکانش  اذل  میایب ، الاب  بآ  زا  متـسناوتن  یگدنزغل  تلع  هب  اجنآ  رد  متفر . شیپ  لاناک  يهراوید  ات 
تردق دح  رد  ایآ  بآ ، راشف  همه  نآ  اب  یلیبموتا  برد  دینک ، تواضق  ناتدوخ  الاح  مدمآ . الاب  متفرگ و  ار  نآ  مدـناسر و  دوب  هدـش  در 

نیمه مسق  شدوخ  هب  نکیل  و  تشادن !؟ هارمه  هب  یقیفوت  مدرک  ار  راک  نیا  هک  لوا  ارچ  سپ  دشیم ، رگا  منک !؟ زاب  ار  برد  هک  دوب  نم 
ترـضح نوچ  تسا  یهیدب  دـش ... هدوشگ  میور  هب  تاجن  يهنزور  دـش ، يراج  منابز  رب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مان  هک 

يا تارف ! يا  تسا . هدومرف  اطع  وا  هب  ار  یجئاوحلا  باب  ماقم  مه  گرزب  يادـخ  هدرک ، ار  ادـخ  یگدـنب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 
وت مسر ، نیا  يزاون  نامهیم  [ 319 ، ] هیداـب رد  يزاـت  شیک  تسا و ، برع  مسر  يدوبن !؟ برع  زا  رگم  دوخ  وت ، يدوبن  بدا  یب  وت  بآ !
زو باوخ  رد  هتفر  هنشت  همه  اهنآ ، دندرم  ماک  هنشت  هیداب ، رد  دندرب  هار  جنر  همه  نادنچ ، يدادن !؟ نامهیم  هب  بآ  دوخ ، يداهن  نایم  رد 
یب ماک و  هنشت  وت ، نامهم  هحفص 374 ] ! ] نامیپ تسس  نامک  تخس  يا  نامیشپ  یی  هتـشگن  هدرک ، زا  بآ ! دوریم  هفوک ، هب  [ 320  ] هلح

نتسشن نوخ  كاخ و  هب  هنـشت ، بل  دریگنرب  وت  زا  یفک  زگره ، دریمب  شطع  زا  يرواد ،)  ) رگ [ . 321 [ !؟ بابحا دهع  يافو  دوب  نیا  بآ 
[ . 322  ] نتسج بآ  هلفسز ، هک  رتهب 

تفرگ افش  مرتخد  مشاه  ینب  رمق  هب  لسوت  اب 

جاح مرتحم  دنمشناد  دنا : هتـشون  نینچ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  هب  یتشاددای  یط  ینارآ ، لسوتم  دمحا  خیـش  ياقآ  بانج 
یلو مدوب  هدینش  یلعم ، يالبرک  سابعلا  یح  يهلحم  نکاس  یمئاق ، دمحم  ياقآ  زا  ار  یتمارک  هتاضافا ، تماد  یلاخلخ ، ینابر  یلع  خیش 
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نیح دـندمآ و  اـم  لزنم  هب  رهظ  ماـگنه  هرظتنم  ریغ  روـط  هب  یناـثلا  عـیبر  خـیرات 27  رد  هکنیا  ات  دـندادیمن ، ار  نآ  نتـشون  هزاجا  ناـشیا 
دنداد هزاجا  مه  ناشیا  مدومن و  نتشون  هب  عورش  نم  دمآ و  نایم  هب  مالسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  انالوم  ترضح  تامارک  زا  یثحب  تبحص ،
مـشاه ینب  رمق  اقآ  یتوکلم  هاگراب  لباقم  زا  زور  ره  هک  دوب  يروط  البرک  رد  ام  لزنم  دـنتفگ : ناـشیا  .1 دوش : لقن  ناـشیا  زا  تمارک  ود 

هناخ هب  هداوناخ  اب  هک  بش  کی  میدادیم . مالس  میداتسیایم و  رهطم  نحص  يولج  هک  دوب  نیا  ام  تداع  و  میدرکیم ، روبع  مالسلاهیلع 
متفگ زین  هدئام ، ما ، هچب  رتخد  هب  یتح  دینک . مالس  متفگ : تسا -  دیس  هیولع و  هک  مرسمه -  هب  مداد و  مالـس  ترـضح  هب  متـشگیم ، رب 
هزاغم هب  هیرگ ، اب  مرـسمه ، هک  دوب  هتـشذگن  يزیچ  متفر . هزاغم  هب  تداع ، مسر  هب  حبـص ، میتفر . هناخ  هب  ام  داد و  مالـس  هچب  نک . مالس 

يور رب  ار  دمک  يور  يهنیآ  هچب  رتخد  مدید  مدـمآ ، هناخ  هب  دـیدش  یتحاران  هلجع و  اب  سرب ! مدایرفب  هدـش : روک  هدـئام  تفگ : دـمآ و 
رهطم و نحـص  يولج  مدـمآ  متفرگ  ار  هچب  تسد  تسا . هتفر  وا  مشچرد  هشیـش  تارذ  دـشابیم و  نوخ  قرغ  شتروـص  هتخادـنا ، دوـخ 

کی هب  مدوـب  يرادـلوپ  مدآ  نوـچ  و  تتمارک !؟ تسا  نیا  میوـگ ) یم  هچ  مدـیمهفیمن   ) تمالـس باوـج  مسر  تسا  نیا  اـنالوم ، متفگ :
ار مرتخد  مهدیم  دیهاوخیم  لوپ  هچ  ره  ینالف  متفگ : مدرک . هعجارم  دوب  هدنب  هحفص 375 ]  ] نایانشآ يهلمج  زا  هک  صصختم  کشزپ 

هدهاشم وا  مشچ  رد  هشیـش  تارذ  الـصا  تسا و  ملاس  وا  مشچ  ود  ره  تفگ : سپـس  درک ، هنیاعم  تقد  هب  ار  رتخد  يو  دـییامرفب . هجلاعم 
، هار رد  متـشگرب . هناخ  تمـس  هب  و  ياهخـسن ، هن  داد و  ییوراد  هن  هصـالخ ، یلب . تفگ : مه ؟ مشچ  نآ  متفگ : مدرک و  بجعت  دوشیمن .

تاولص  ) مشاه ینب  رمق  اقآ  تیانع  هب  يرآ ، مدوب ! یشوج  مدرک ، تراسج  دیشخبب ، نم ، يالوم  متفگ : مدیسر ، هک  رهطم  نحـص  يولج 
. تفرگ افش  يروک  زا  مرتخد  هیلع ) هللا 

میهد رارق  عیفش  ار  سابع  ترضح 

دمحا دیس  متشاد  البرک  رد  هک  ياهزاغم  رانک  رد  مدوب . تحاران  تباب  نیا  زا  مدشیمن و  رادرـسپ  نم  دندرک : لقن  نینچمه  یمئاق ، ياقآ 
دیـس میدوب . تسود  مه  اب  دـنک . تمحر  ار  وا  ادـخ  تسا ، هتفر  رگا  هن ؟ ای  دنتـسه  تایح  دـیق  رد  منادیمن  نونکا  هک  تشاد  هزاغم  یمان 
ملسم ترضح  تمدخ  هفوک  میورب  تسا  بوخ  دیـس ، متفگ : يو  هب  يزور  دندوب . هدرک  شباوج  ابطا  تشاد و  يدیدش  رمک  درد  دمحا 

دنک و تیانع  يرسپ  نم  هب  لاعتم  دنوادخ  ات  ینک  اعد  نم  يارب  مه  وت  يریگب و  ار  تیافش  ات  منک  اعد  وت  يارب  نم  مالسلاهیلع ، لیقع  نب 
، میهد رارق  عیفـش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  يهناخ  رد  ار  تارـضح  نیا  مراذگب . مثیم  ار  وا  مسا 

دمحا دیس  میدیـسر ، فجن  هب  یتقو  میوریم . هفوک  هب  يراک  هچ  يارب  میتفگ  مه  هداوناخ  هب  دیـسر ، هفوک  هب  نتفر  زور  تفریذپ . ناشیا 
میوریم اجنآ  هب  لوا  میراد ، راک  مالسلاهیلع  لیقع  نب  ملسم  اب  ام  متفگ  میوش . فرشم  هیلع ) هللا  تاولص   ) نانمؤم ریما  اقآ  مرح  هب  تفگ :

اب ترایز  زا  دعب  میدش . مالسلاهیلع  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  نحـص  دراو  تفر . میهاوخ  اقآ  مرح  هب  هفوک ، زا  نتـشگرب  ماگنه  سپـس  و 
. دوب اعد  لوغشم  زین  دمحا  دیس  دشاب . ضیرم  هک  دیدنسپن  تسا ، نادناخ  امش  يرارذ  زا  دمحا  دیس  اقآ ، متفگ : ترـضح  هب  بلقنم  یلاح 
رد درک : فیرعت  نینچ  ار  نآ  هحفص 376 ]  ] هک دید  یباوخ  ما  هیولع  رسمه  ترفاسم ، زا  هتفه  کی  تشذگ  و  البرک ، هب  تشگزاب  زا  دعب 
مرح يهلبق  يولج  اـت  نحـص  پچ  تسار و  تمـس  فرط  مدـید  مدـش ، مالـسلاهیلع  مشاـه  ینب  رمق  اـقآ  رهطم  نحـص  دراو  باوخ  ملاـع 
اهفص زا  یکی  يولج  مه  نم  تسه . يروبع  هار  فص  ود  نیبام  دنا و  هداتسیا  بدا  اب  همه  تسا  هدش  هدیـشک  نادرم  زا  یفـص  ترـضح ،

يهمه دـندروآ . فیرـشت  مالـسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  اـقآ  ینعی  ساـبعلا » هجا  : » تفگ هدـمآ و  نوریب  مرح  زا  یـصخش  ناـهگان  مداتـسیا .
اب هدنکفا و  نم  يوس  یهاگن  دنتـشاد  كرابم  تسد  رد  یتراک  هک  یلاح  رد  دـندمآ و  نوریب  ترـضح  مدـید  ناهگان  دوب ، رد  هب  مساوح 

. مدش رادیب  باوخ  زا  سپـس  متفرگ و  ار  تراک  هتفر  ولج  ورب . رانک  اهدرم  يولج  زا  و  یتساوخ ، هک  ار  يرـسپ  نیا  ریگب  دندومرف : يدـنت 
. مداهن مان  مثیم  ار  وا  هک  داد  نم  هب  يرسپ  دنوادخ  یتدم  زا  دعب 
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درکن ادیپ  لمع  هب  جایتحا  لضفلاابا  ترضح  هب  لسوت  اب 

: دیناوخیم الیذ  هک  دنا ، هتشاد  موقرم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  زا  یتمارک  يدامع  نیدلا  رخف  دیس  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح 
لغـش هب  مق  ییوـکن  ناتـسرامیب  رد  یناـمز  هک  مراد  يوـضر  یـضترم  دیـس  ماـن  هب  ياهداز  وـمع  يداـمع ؛ نیدـلا  رخف  دیـس  بناـج  نـیا 
کناب دراو  یلم ، کناب  هب  هجو  یغلابم  لیوحت  يارب  يزور  دنـسانشیم . ار  وا  بالط  نایاقآ  زا  ياهدع  املـسم  دوب و  لوغـشم  يزادرپراک 

دش و تحاران  رایسب  تفر . رد  شتـسد  هعفد  کی  داد و  هیکت  زیم  هب  دوخ  تسار  تسد  اب  نتـشاذگ و  کناب  زیم  يور  ار  لوپ  فیک  دش ،
هرق رتکد  دنتفرگن . ياهجیتن  هیلوا ، تاشیامزآ  زا  دعب  دـندرک . لقتنم  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  درکیم ، دایرف  داد و  درد  تدـش  زا  هک  یلاح  رد 

يارب ات  دنربب  لمع  قاتا  هب  ار  وا  داد  روتسد  سکع  نتفرگ  زا  دعب  دنریگب . سکع  شتسد  زا  داد  روتسد  دوب ، ناتسرامیب  سیئر  هک  ولزگ ،
تخت يور  رب  هک  روط  نامه  دشابیم ، راک  لوغشم  تشر  هاگشناد  رد  العف  هک  يوضر ، یـضترم  دیـس  دوش . هدامآ  تسد ، یحارج  لمع 

لضفلاابا ترضح  جئاوحلاباب ، ماقم  هب  هحفـص 377 ]  ] لسوت دربب ، لمع  قاتا  هب  ار  وا  دـیایب و  ولزگ  هرق  رتکد  هک  دوب  رظتنم  هدـیباوخ و 
اب زاین  زار و  لوغشم  لد  رد  درادیم و  هگن  دوب  نتخوس  لوغشم  هک  نیدلاءالع  غارچ  يولج  ار  شتسد  دنکیم و  ادیپ  مالسلاهیلع  سابعلا 

یلمأت اب  دنکیم . رود  غارچ  ولج  زا  ار  شتسد  وا  دنکیم و  ییادص  شتـسد  ناهگان  دوشیم . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  اقآ 
دوشیم و دراو  رتکد  ینامز  زا  دعب  درادن . لمع  هب  جایتحا  رگید  هدـش و  بوخ  شتـسد  ترـضح ، نآ  تمارک  رثا  رب  دـمهفیم  رـصتخم ،

نآ تیانع  رگا  دنکیم : راهظا  رتکد  دـنکیم و  نایب  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  هب  ار  شلـسوت  یـضترم  دیـس  دـش ؟ روطچ  دـسرپیم 
. میدرکیم لمع  ار  تتسد  امتح  یتسیاب  دوبن ، ترضح 

تسا هدرک  کشخ  هتفرگ ، قرب  میس  ار  یناوجون 

خیـش جاح  ياقآ  ناشردپ ، موحرم  زا  مارحلامرحم 1417 ق  خیرات 16  رد  یمق  ظعاو  يوحن  یقتدمحم  خیـش  ياقآ  مالـسالاۀجح  بانج 
هارمه هر )  ) يدرجورب یمظعلا  هللاۀـیآ  ترـضح  رما  هب  هک  ناـمز  نآ  رد  يوحن ، موحرم  دـندرک : لـقن  ار  ریز  يارجاـم  يوحن ، مساـقلاوبا 

اب فداصم  هک  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ادهشلادیس  ترضح  يهصوصخم  یترایز  مایا  رد  دنتـشاد ، تماقا  فرـشافجن  رد  ناشرـسپ 
البرک رادرـس  مرح  هب  سپـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مرح  هب  تسخن  اـجنآ  رد  دـنتفریم و  ـالبرک  هب  تسا  نابعـش  يهمین  بش 

، دندوب هتفر  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  یـسوبهبتع  يارب  هک  زور  کی  دندشیم . فرـشم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح 
مـشاهینب رمق  ترـضح  اـب  تـشاد  هـچب  ردـپ  تـسا . هدرک  کـشخ  هـتفرگ ، قرب  میـس  ار  ياهلاـس   13 ناوجون 14 -  دـننکیم  هدـهاشم 

اب ار  وا  هک  دوبن  یـضار  هچب  ردام  اما  امـش ، سوباپ  هب  میاـیب  متـساوخیم  نم  ینادیم  وت  ناـجاقآ ، تفگیم : دزیم و  فرح  مالـسلاهیلع 
، هدرم هچب  هک  مدید  هعفد  کی  دومرفیم : يوحن  موحرم  میوگب !؟ هچ  ار  شردام  باوج  مدرگرب ، هناخ  هب  وا  نودب  رگا  الاح  مروایب . دوخ 
هحفص 378] . ] تشگزاب لزنم  هب  شردپ  هارمه  دش و  هدنز  ناوجون  يرآ ، دمآ ! تکرح  هب  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  تمارک  هب 

دراد دوجو  زین  يرگید  ياهرتکد  ام  زا  ریغ  یلب 

یناسارخ یئابرغلانیعم  هللاۀـیآ  موحرم  يهون  نیدـلادامع و  خیـش  هللاۀـیآ  دـنزرف  یئاـبرغلانیعم ، دـمحم  خیـش  جاـح  ياـقآ  مالـسالاۀجح 
ياعد متفر و  یلعم  يالبرک  هب  هدایپ  فرـشافجن  زا  هعمج ، بش  کی  مدوب ، هدرکن  جاودزا  زونه  هک  لـبق  لاـس  لـهچ  اـبیرقت  دـندومرف :
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ادص و رـس و  دعب  یقیاقد  درب و  مباوخ  اعد  طسو  مدناوخ . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  رهطم  مرح  رد  ار  لیمک 
هک وا ، دناهتسب و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  حیرـض  هب  ار  یبرع  رتخد  مدید  درک . رادیب  باوخ  زا  ارم  هداعلاقوف  نویش 
هب هناوید  رتـخد  نیا  يافـش  يارب  دـندوب و  هتفرگ  ار  وا  فارطا  شناگتـسب  رداـم و  ردـپ و  دـنکیم . تراـسج  مدرم  هب  دراد ، نونج  ضرم 

یفرعم کشزپناور  رتکد  ار  دوخ  اج  نامه  رد  هک  رفن  کی  دـندوب . هدـش  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح 
. منک هنیاعم  ار  ضیرم  نیا  ات  مشابیم ، اجنآ  رد  نم  هک  نیمرحلاقدـنف  دـنروایب  ار  رتخد  نیا  وگب  تفگ : نم  هب  دوب ، مه  یناریا  درکیم و 

لضفلاوبا ترضح  هب  هدیقع  هک  یسک  ردپ  هب  تنعل  تفگ : یبرع  نابز  هب  رتخد  ردپ  مداد . رکذت  رتخد  ردپ  هب  ار  یناریا  رتکد  يهتفگ  نم 
اعد ندناوخ  لاح  رد  هرابود  هک  مدش ، لیمک  ياعد  يهیقب  ندناوخ  لوغـشم  متـسشن  متفر و  مدیـشک و  تلاجخ  هدنب  درادـن ! مالـسلاهیلع 

لـضفلاوبا ترـضح  تیانع  دروم  رتخد  دناهتفرگ و  ار  رتخد  نآ  فارطا  هک  مدید  راب  نیا  مدش و  رادیب  ادص  رـس و  زا  اددـجم  درب . مباوخ 
يابع زا  وا  دـننکیم و  هراـپهراپ  ار  شیاهـسابل  دـناهتخیر و  مه  مدرم  تسا . هداد  افـش  ار  هناوید  رتخد  ترـضح  هتفرگ و  رارق  مالـسلاهیلع 

دـنکیم و هیرگ  دـنزیم و  رـس  رب  تسد  ود  هـک  مدـید  ار  یناریا  رتـکد  لاـح ، نآ  رد  دـنکیم . هدافتـسا  شیوـخ  ندیـشوپ  يارب  شردـپ 
! دراد دوجو  زین  يرگید  ياهرتکد  ام  زا  ریغ  یلب ، دیوگیم :

نامزلابحاص ای  وگب  دومرف : لضفلاابا  ترضح 

هحفـص 379]  ] يارب شیومع  هارمه  یـصخش  زاریـش  ياهرهـش  زا  یکی  رد  تسا  هدش  لقن  دندومرف : یمراکم  ياقآ  مالـسالاۀجح  بانج 
يو هک  دـنیبیم  ناهگان  هدازردارب ، گرم  زا  نارگن  يو ، يومع  دوشیم . قرغ  هعفدـکی  اجنآ  رد  دوریم و  لحاس  راـنک  هب  يریگیهاـم 
قرغ لاح  رد  دیوگیم : یتفای ؟ تاجن  هنوگچ  دسرپیم : وا  زا  شیومع  دیآیم و  لحاس  رانک  هدش  قرغ  صخـش  يراب ، دـمآ ! بآ  يور 

رد دندروآ و  فیرـشت  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مدید  لضفلاابا ! ای  مدرک : ضرع  نآ  زا  سپ  مداتفا ، اههضور  دای  هب  ندش ،
ای مدرک  ضرع  مدـش و  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  ترـضح  هب  لسوتم  مه  نم  نامزلابحاص ! ای  وگب  دـندومرف : مشوگ 
وا زا  نمـشد  دـندروآ . لحاس  رانک  هداد  تاجن  ارم  دـندروآ و  فیرـشت  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  اـقآ  ناـمزلابحاص !

و طش ، غارس  دمآ  تساوخیم  باتیب  یگنشت ، بات  ار ز  دوخ  تساوخیم  باریـس  ار ، همیخ  لها  هک  يدرم  ددرگ  میلـست  ات  تساوخیم 
، طش زا  هک  نک  اشامت  ایرد  درکیم  هلجد  ناحتما  یلاـخ ، کـشم  اـب  تساوخیم  باریـس  ار ، مصخ  یتح  هک  يدرم  تشگرب  هنـشت  نکیل 

شافخ تمدخ  رد  وا ، وچ  يرمع  تساوخیم ! بادرم  فرـش ، يایرد  تعیب ز  ددرگ  میلـست  ات  تساوخیم  وزا  نمـشد  تساوخیم ! بآ 
باداش ار ، قشع  غاب  هک  يدرم  تسـشیم  تسد  مه  دوخ  تسد  زا  بآ ، طحق  رد  تساوخیم ! باتملاع  دیـشروخ  زا  بش  ار ، نیا  ندوب 

هحفص 380] [ . ] 323  ] تساوخیم بان  يرعش  قشع ، گوس  هب  معبط  دندوب  هدنکفا  ملد  رد  يروش  هک  بشید  تساوخیم 

سابعلا لضفلاابا  ای  کیلع  مالسلا  تفگ : ربق  رد 

هب دزی ، رهش  ظاعو  زا  یکی  یسمش ، لاس 1355  رد  دندرک : لقن  ینادابآ  یغلبم  هللادبع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
زور 9 رد  ددرگیم و  مزاع  رهـش ، نیا  فارطا  رد  وهایـس ، يهدـکهد  هب  غیلبت  تهج  اجنآ  زا  دـیآیم و  سابعردـنب  هب  يرکاذ ، خیـش  ماـن 
هب اههدازماما  زا  یکی  راوج  رد  دـننکیم و  لـقتنم  سابعردـنب  هب  ار  موحرم  نآ  يهزاـنج  درذـگیمرد . یبلق  يهتکـس  رثا  رد  مارحلامرحم 

عقوم نم  دـیوگیم : ناشیا  دیونـشب . یغلبم  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح  نابز  زا  ار  ارجام  يهیقب  کنیا  دنراپـسیم . كاـخ 
ياهنوگ هب  دنلب ، يادـص  اب  درک و  زاب  ار  دوخ  نامـشچ  هاگان  هک  مدادیم  ناکت  ار  يرکاذ  موحرم  تسار  تسد  تمـسق  ندـناوخ ، نیقلت 
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رطع يوب  تفگـش ، يهثداح  نیا  اب  نامزمه  تسب . سپـس  و  مالـسلاهیلع !» سابعلا  لـضفلاابا  اـی  کـیلع  مالـسلا  : » تفگ دندینـش  همه  هک 
مهیلع هللا  مالـس   ) يو موـصعم  نادـناخ  ربماـیپ و  رب  تاولـص  هب  عورـش  رـضاح  دارفا  نآ  رثا  رب  هک  دیـسر  راـضح  نم و  ماـشم  هـب  یـشوخ 
میدـش بادرم  هک  میتـفرن ، ردـق  نآ  مدوـب . نآ  رظاـن  تیم ، نیقلت  لاـح  رد  دوـخ  هک  بناـج  نیا  تادـهاشم  دوـب  نیا  دـندومن . نـیعمجا )

[ . 324 ! ] میدش بآ  تاهنشت ، نابل  مرش  زا  میدرک  ترورم  میتسشن و ، راب  ره  میدش  باتهم  وحم  توکس ، گنرمه 

تسا هدش  بوخ  تاهچب  لزنم  ورب 

یناتسیس ینیسح  یلع  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  ياتفتـسا  رتفد  ياضعا  زا  يورغ ، دومحم  خیـش  جاح  ياقآ  هللاۀیآ  باطتـسم  بانج 
نیا يارب  مالـسلااهیلع  هموصعم  يهمطاف  ترـضح  تیب  لها  يهمیرک  رهطم  نحـص  رد  یلوالايدامج 1416 ق  بش 29  رد  هـلظ ،) ماد  )

تبـسانم هب  فرـشافجن  رد  يزور  هر )  ) یناسارخ یلعدـمحم  خیـش  جاح  ياقآ  هحفـص 381 ]  ] هللاۀـیآ هک  درک  لقن  تمارک  ود  بناـج 
مرح هب  لـسوت  يارب  تسا ، هدوـب  ضیرم  تخـس  شاهـچب  هـک  یبرع  يزور  دـندومرف : مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  تاـمارک 
لزنم هب  هک  یتـقو  تسا . هدـش  بوـخ  تاهچب  لزنم ، ورب  دـش : هتفگ  وا  هب  هفـشاکم ، ملاـع  رد  دـمآ . مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح 

. تسا هدش  بوخ  شدنزرف  مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ترضح  تیانع  هب  دنیبیم  دوریم ،

سابعلا لضفلاابا  ترضح  هلاوح  رانید  دص 

رهطم مرح  رد  ه.ق  لاس 1416  يهیناـثلايدامج  بش 27  یناجنز ، يرهبا  يدـمحم  لگ  اضریلع  خیـش  جاح  ياـقآ  باـنج  مالـسالاۀقث 
رمق ترـضح  مرح  رد  هک  دـنیبیم  ار  یبرع  البرک ، یلاها  زا  یکی  درک : لقن  مالـسلااهیلع  هموصعم  يهمطاف  ترـضح  تیب  لـها  يهمیرک 
لوپ امـش  زا  رانید  دـص  ناجاقآ ، دـیوگیم . نخـس  ترـضح  اب  هداتـسیا و  رهطم  حیرـض  راـنک  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب 

ترضح نآ  هب  ار  امش  تیاکش  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  موریم  یهدیمن  رگا  هدب و  هک  یهدیم  مهاوخیم ؛
هتفر و رازاب  هب  روبزم  برع  دوریم . نوریب  مرح  زا  و  مدیمهف ! مدیمهف ، دیوگیم : هدرب و  رهطم  حیرض  فرط  هب  ار  شرس  سپـس  منکیم .
، ناشن نیا  هب  دیوگیم : تسیچ ؟ اقآ  زا  امش  یناشن  دیوگیم : وا  هدب . نم  هب  رانید  دص  تسا  هدومرف  اقآ  دیوگیم : نارادهزاغم  زا  یکی  هب 
. دهدیم ار  رانید  دص  مه  وا  و  هدب ! يدرک ؛ مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رذن  رانید  دص  امـش  دوب و  هدش  ضیرم  امـش  رـسپ  هک 
، یهدـن لوپ  رگا  متفگ  ترـضح  هب  تفگ : یتفرگ . هجیتن  يدرک و  تبحـص  ترـضح  اب  دـش  روطچ  متفگ : برع  درم  هب  دـیوگیم : لقان 
هک یلاح  رد  دش و  رهاظ  حیرض  لخاد  ترضح ، مدید  هک  دوب  اجنیا  منکیم . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تردارب  هب  ار  امش  تیاکـش  موریم 

هحفص 382] . ] متفرگ رازاب  زا  متفر و  مه  نم  داد . نم  هب  ياهلاوح  دوب ، هتسشن  یلدنص  يور 

هیرگ لاح  رد  شرسمه  رطعم و  قاتا 

نوچ ینابر ، یلع  خیش  جاح  ياقآ  مالسالاۀجح  بانج  تمدخ  مالس  ضرع  اب  دناهتـشاد : موقرم   74  / 8 خیرات 2 /  رد  یفطل  دیحو  ياقآ 
لاسرا ناتتمدخ  ماهدینش  ماهدلاو  زا  هک  ار  تمارک  دنچ  هدنب  دیتسه ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تامارک  يروآعمج  لوغـشم 

دهشم زا  ماظع ، تایآ  تارضح  سرد  زا  هدافتـسا  ملع و  لیـصحت  يارب  هک  دنکیم  دصق  یناوج  مایا  رد  هدنب  یما  گرزبردپ  .1 مرادیم :
تدـم لوط  رد  مگرزبرداـم  دـباییم . ناکـسا  ياهناـخرفاسم  رد  دوشیم و  ـالبرک  دراو  تکرح  ریـسم  رد  دورب . فرـشافجن  هب  سدـقم 
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دندش و التبم  هتشگ  عویـش  هبـصح  نآ  رد  هک  یتخـس  يرامیب  هب  دنتـسه  نم  ییاد  هلاخ و  ردام و  هک  نادنزرف  اب  یلعم  يالبرک  رد  تماقا 
دننکیم رذن  دنوشیم و  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  لسوتم  مگرزبردام  يزور  هکنیا  ات  دوشیم ، رتدب  رتدب و  ناشلاح  زور  ره 

نیا یپ  رد  دزادنیب . حیرض  لخاد  ار  نآ  دنکب و  ترضح  میدقت  هتـشاد  الط  زا  هک  يدنبوزاب  دوش ، بوخ  اههچب  ناشدوخ و  لاح  رگا  هک 
مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  ترضح  رونم  كرابم و  دوجو  دوشیم و  زاب  قاتا  رد  هک  دنیبیم  باوخ  هناخرفاسم ، رد  ناشیا  زور  نامه  رذن ،

زا دنکیم و  هیرگ  ناشیا  باوخ ، ملاع  رد  دشابیم . عطق  وزاب  زا  شکرابم  تسد  ود  هک  یلاح  رد  دوشیم ، قاتا  دراو  اسر  دنلب و  یتماق  اب 
مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  نم  دنیامرفیم : دننکیم و  یفرعم  ار  ناشدوخ  ترـضح ، دیرادن ؟ ندب  رد  تسد  ارچ  هک  دـسرپیم  اقآ  نآ 

ناشیا تروص  يور  رب  ار  ناـشکرابم  يوزاـب  ود  باوخ ، رد  ترـضح  دـهاوخیم و  اـقآ  زا  ار  اـههچب  دوخ و  يافـش  مگرزبرداـم  متـسه .
باوخ ملاع  رد  سپـس  ناشیا  زادنیب . حیرـض  لخاد  هب  ار  نآ  هدن و  مرح  مادخ  هب  ياهدرک  ام  رذن  هک  ار  يدنبوزاب  دیامرفیم : دشکیم و 

و دشابیم . هیرگ  لاح  رد  شرـسمه  تسا و  رطعم  قاتا  دنیبیم  دوشیم و  قاتا  دراو  مگرزبردپ  انثا  نیمه  رد  هک  دوشیم ، هیرگ  لوغـشم 
هک دنوشیم  هجوتم  يدوز  هب  دـنکیم و  لقن  ار  باوخ  نایرج  مه  ناشیا  دـنکیم . لاؤس  ار  هیرگ  تلع  هتخاس ، رادـیب  باوخ  زا  ار  ناشیا 

تکرب هحفـص 383 ]  ] زا هک  دـنباییمرد  تسین و  اهنآ  دوجو  رد  تلاسک  زا  يرثا  تسا و  هدـش  بوخ  هللادـمحب  اههچب  زین  ناشیا و  لاـح 
لوا يهبترم  رد  نوچ  دنکیم و  ادا  ار  دوخ  رذن  سپس  ناشیا  تسا . هتفای  دوبهب  اهنآ  یگمه  لاح  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 

دناوتیم ای  دزادنیب و  حیرـض  لخاد  هب  ار  نآ  دیاب  امتح  ایآ  هک  دنکیم  دیدرت  دزادنیب ، حیرـض  لخاد  هب  ار  روبزم  دنبوزاب  دوشیمن  قفوم 
، دیزادنیب حیرـض  لخاد  هب  ار  دنبوزاب  هک  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هب  مود  راب  رد  یلو  دـنهدب ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  ناشدوخ  هک  دـهدب  مادـخ  هب 
رب هسوب  سپ  درک  لوبق  ارهز  ترضح  وچ  ار  وت  تسد  وت  ياهتسد  دنزادنایم . حیرـض  لخاد  هب  ار  نآ  دنوشیم و  قفوم  مود  راب  يارب  هک 

ناهج ود  ره  هب  نینبلاما »  » درک لوقع  ریحتم  تیئاشگ ، لکشم  تسا  هتفرگ  تتـسد  وچ  نیـسح ، امنزجعم  درک  لوسر  طبـس  وت ، تسد  ود 
درک لوفا  نوچ  وت ، مغ  زا  يداش  دیـشروخ  البرک  هام  يا  تاهصغ  تسا  هدـنیاپ  درک  لوتب  نوچ  ار  وت  باـطخ  دوخ  دـنزرف  رختفم  تشگ 

درک لودع  تدوم  هار  ز  ناسح )  ) سک ره  قح  ياضر  تشهب  هب  دسریمن  زگره 

دش جراخ  شیاپ  زا  دوخ  هب  دوخ  اهغیت  مامت 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  يارب  يزور  میتشاد ، تماقا  البرک  رد  هک  ینامز  نامه  رد  درک : لقن  نینچمه  مگرزبردام 
رب تحارج  مخز و  راـثآ  هک  ییاتـسور  يدرم  هک  میدـید  میدـش و  مرح  دراو  هماـنترایز ، لوخد و  نذا  ندـناوخ  زا  سپ  میدرک . تکرح 

دوب صخشم  دوب . لوغشم  لسوت  هیرگ و  هب  تحاران ، ناشیرپ و  تخس  یتلاح  اب  دوب ، دوهشم  شیاهاپ  قاس  چم و  زا  یتمسق  زین  اپ و  فک 
درم دـشابیم . لسوت  هلان و  لاح  رد  مئاد  تسا و  هدـش  دراو  وا  ياـهاپ  هب  دراد  تخـس  ياـهراخ  هک  ییاـهغیت  راـخ و  يداـیز  رادـقم  هک 
نیا یمامت  دـیاب  امـش  اقآ ، يا  تفگیم : هدرک و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  حیرـض  هب  ور  ار  دوخ  ياـهاپ  لـسوت ، نیح  رد  ییاتـسور 

نم مربب . شیپ  زا  يراک  چـیه  مناوتیمن  روط  نیمه  مهد و  ماـجنا  یتکرح  مناوتیمن  الـصا  نم  نوچ  ینک ، جراـخ  نم  ياـپ  زا  ار  اـهراخ 
هیرگ دوب و  تبحص  لوغـشم  راز  لاح  نیا  اب  امئاد  هحفـص 384 ] . ] مربب اذغ  منک و  راک  ناشیارب  هک  دنرظتنم  اهنآ  مشابیم و  دالوا  ياراد 
دوخ هب  دوخ  اهغیت  مامت  دش و  بوخ  ییاتـسور  درم  لاح  میدید  هک  تشذگن  ینامز  میدوب . هصق  دهاش  رظان و  کیدزن  زا  زین  ام  درکیم .

، مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  تایانع  زا  رازگرکش  دونشخ و  درم ، نآ  و  تشگرب ! يداع  لاح  هب  اهاپ  تیعضو  دندش و  جراخ  شیاپ  زا 
. تسا هدوب  نآ  دهاش  کیدزن  زا  مگرزبردام  هک  دوب  یتیاکح  نیا  تشگرب . دوخ  يهناخ  هب 

دش اور  متجاح  اقآ  تیانع  اب  هللادمحب 
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يارب يزور  البرک ، رد  تماقا  نامز  نامه  رد  تسا . هدوب  کیدزن  زا  نآ  ناـیرج  دـهاش  دوخ  هک  دـشابیم  مرداـم  زین  تیاـکح  نیا  يوار 
میدـید هک  میدوب  هدـشن  نحـص  دراو  زونه  میدرک . تکرح  ترـضح  نآ  مرح  تمـس  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ترایز 

رد هتـشاد و  الط  زا  يدنبتـسد  هک  تسا  ینز  میدـید  میدـش . ربخاب  نایرج  زا  میتفر و  رتولج  تسا . اپرب  ادـص  رـس و  هلهله و  مرح ، لـخاد 
تروـص هب  دنبتـسد  نیا  هکنیا  تلع  هب  مدرم  تـسا و  هـتفر  حیرـض  لـخاد  هـب  هدـش و  زاـب  يو  دنبتـسد  حیرـض ، نـتفرگ  تراـیز و  نـیح 

هداتفا قافتا  نیا  تلع  هچ  هب  هک  میدیسرپ  نز  نآ  زا  دناهتخادرپ . هلهله  يداش و  هب  تسا  هدش  حیرض  دراو  بیجع  یقافتا و  دوخهبدوخ و 
هکنیا اـت  دـشیمن ، اور  متجاـح  مدرکیم  هچ  ره  مدوب ؛ هدـمآ  گـنت  هب  نآ  ندـشن  هدروآرب  زا  هک  متـشاد  یتجاـح  نم  تفگ : يو  تسا ؟
لخاد هب  ار  نآ  منک و  ناشیا  رذن  ار  دنبتسد  نیمه  دش ، اور  متجاح  رگا  هک  مدرک  رذن  مدش و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  میاقآ  هب  لسوتم 

هک زین  زورما  مدرکن . ادا  ار  مرذن  تشذگ و  هیـضق  نیا  زا  یتدم  متفرگ  ار  مدارم  دش و  اور  متجاح  اقآ  تیانع  اب  هللادمحب  مزادنیب . حیرض 
حیرـض نورد  هب  ار  دنبتـسد  نیا  هک  تسین  يزاین  رگید  ماهتفرگ و  اقآ  زا  ار  متجاح  نم  متفگ : دوخ  اب  مدوب ، هدمآ  ترـضح  ترایز  يارب 

زا سپ  مدـش و  مرح  دراو  هک  مدوـب  راـکفا  نیمه  رد  دـنربیم ؟ اـجک  هب  ار  نآ  دوـشیم و  هچ  دنبتـسد  هک  تـسین  موـلعم  انمـض  مزادـنیب ،
نامه رد  نکیل  مدیـسوب . متفرگ و  ار  حیرـض  ینادردق  رکـشت و  زا  سپ  مدرک و  کیدزن  ترـضح  حیرـض  هب  ار  دوخ  همانترایز ، ندناوخ 

زاب هک  يدـنبتسد  دـش و  زاب  متـسد  زا  یناـهگان  روط  هب  دوخبدوخ و  مدنبتـسد  مدـید  مدوب ، هتفرگ  ار  حیرـض  هک  ماـگنه  هحفص 385 ] ]
حیرـض لخاد  هب  هدرک و  تکرح  یبیجع  تروص  هب  منک ، فرـص  تقو  دیاب  نآ  ندرک  زاب  يارب  مه  نم  دوخ  تسا و  لکـشم  نآ  ندرک 
تیارـس نارگید  هب  يداش  هلهله و  نیا  سپـس  و  دندرک . يداش  هب  عورـش  هرظنم  نیا  ندـید  اب  دـندوب  نم  فارطا  رد  هک  ییاهمناخ  تفر !

اقآ مدرک . یهاوخترذـعم  منک ، اـفو  دوـخ  رذـن  هب  متـساوخیمن  هکنیا  تباـب  اـقآ  زا  مه  نم  دـندش . هلهله  لوغـشم  راوز  يهمه  و  درک .
يهیده ترـضح  نآ  فطل  لباقم  رد  دنبتـسد  نیا  دندوب  هدرک  رایـسب  تیانع  فطل و  نم  قح  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 

. دوب هدش  ترضح  هب  نآ  میدقت  عنام  شیوخ  يهسوسو  اب  ناطیش  هنافسأتم  هک  دوب  يزیچان 

تشادرب بآ  زا  یفک 

دیـس جاح  رتکد  ياقآ  بانج  لباب )  ) هلحم تاداـس  رد  مالـسلاهیلع  همئـالاداوج  دجـسم  رد  لاس 1418 ه.ق  كرابملاناضمر  مایـس  بش 
شیاـهبل کـیدزن  تشادرب و  بآ  زا  یفک  دریگب ؛ وضو  يرهن  راـنک  تفر  یـصخش  دنتـشاد : راـهظا  باـتک  يهدـنراگن  هب  روپيربط  یلع 

بآ يور  ار  بآ  دروخن . بآ  داتفا و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  البرک ، تشد  ياقـس  دای  هب  دروخب ، هک  دروآ 
هک دـنیبیم  باوخ  رد  شـضیرم  نز  بش ، نامه  تخاس . يراـج  مشچ  زا  ترـضح  نآ  يازع  رد  مه  يداـیز  کـشا  ناـمزمه ، تخیر و 

رگم دیسرپ : مناخ  تشاذگ . مناخ  رمک  تشپ  هب  ار  شیاپ  هک ، قیرط  نیا  هب  داد . افش  ار  يو  دمآ و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 
یتخانـش الاح  تسا ؟ هدـش  لـسوتم  یـسک  هچ  هب  ترهوش  دومرف : یتسه ؟ یک  وت  تفگ : مرادـن . تسد  نم  دومرف : يرادـن ؟ تسد  اـمش 

هحفص 386] [ !؟ تسا هدش  لسوتم  یسک  هچ  هب  ترهوش 

دنداد افش  ار  ام  يههامجنپ  لفط  مشاهینب  رمق  رفعج و  نب  یسوم  ماما 

كرابم هام  رد  یسمش ، لاس 1354  دندرک : لقن   1354  / 2 خیرات 12 /  رد  هدازحالف  دومحم  دیس  ياقآ  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
نآ زا  مدرک . يرتسب  لافطا ، شخب  مق ، ییوکن  ناتسرامیب  رد  ار  وا  دش و  يویر  تنوفع  راچد  دمحم ، دیـس  ماههام ، جنپ  كدوک  ناضمر 
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هبرجتاب نیدتم و  يرتکد  افاصنا  هک  یقداص ، مان  هب  يرتکد  زا  ار  لفط  لاح  میتفریم و  ناتسرامیب  هب  زور  ره  هچب ، ردام  نم و  دعب  هب  زور 
هب يدوبهب  زا  يرثا  هک  ياهنوگ  هب  دش ، رتدـب  زور  هب  زور  هچب  لاح  ناتـسرامیب ، نادـنمراک  ناشیا و  شالت  مغر  هب  میدـشیم . ایوج  دوب ،

و دوشیم ، رتدب  زور  هب  زور  امش  دنزرف  لاح  دیساقآ ، تفگ : نم  هب  دنک  هنیاعم  ار  هچب  دمآ  رتکد  هک  اهبـش  زا  یکی  رد  دروخیمن . مشچ 
متفگ دوخ  شیپ  سپس  تسا . ادخ  اب  امـش  دنزرف  يافـش  رگید  دعب  هب  نیا  زا  مداد . ماجنا  دمآیمرب  متـسد  زا  هچنآ  ناکما  دح  رد  مه  نم 

یباتیب یلیخ  زین  ناشیا  هک  هچب ، ردام  هارمه  بش  نامه  مینزب . یعقاو  رتکد  نماد  هب  تسد  دـیاب  میراد ! بحاص  ام  میبحاـصیب ؟ اـم  رگم 
میدش و مالسلامهیلع  مشاهینب  رمق  رفعج و  نب  یسوم  ترضح  هب  لسوتم  نایرگ  یمشچ  هتسکش و  یلد  اب  ناتسرامیب  طایح  رد  درکیم ،

یکیدزن ات  بش  نآ  دوش . هدناوخ  لزنم  رد  هام  ره  لوا  مالـسلامهیلع  مشاهینب  رمق  رفعج و  نب  یـسوم  يهضور  هسلج  تسیب  میدرک  رذن 
بیجع ياهرظنم  اب  میوش ، ایوج  هچب  لاح  زا  میدـمآ  هک  حبـص  میدـشن . ناـمز  تشذـگ  هجوتم  هک  يوحن  هب  میدوب ، اـعد  لوغـشم  حـبص 

دوخ ینیب  زا  ار  یعونصم  سفنت  هاگتـسد  تشاد  کنیا  دوب ، هداتفا  ناتـسرامیب  تخت  يور  لاحیب  هتـشذگ  بش  هک  ياهچب  میدش : وربور 
، هدز يدنخبل  هنیاعم  زا  دعب  درک . هنیاعم  ار  لفط  دمآ و  اعیرـس  رتکد  میداد و  ربخ  رتکد  هب  اروف  هنحـص ، نیا  يهدهاشم  اب  درکیم ! جراخ 

هدـید تنوـفع  راـثآ  هچب  نیا  يهیر  رد  رگید  هدـش و  هزجعم  اریز  يدرک ، هچ  بـشید  وـگب  هدازحـالف ، ياـقآ  تـفگ : درک و  نـم  هـب  ور 
يو باوج  متـسناوتن  هتفرگ و  ار  میولگ  ضغب  یلاحـشوخ  زا  مدینـش  رتکد  زا  ار  فرح  نیا  یتقو  دشکیم ! یتحار  هب  مه  سفن  دوشیمن ،

کشا دش و  رثأتم  مه  وا  هکنادنچ  مدرک ، لقن  رتکد  يارب  ار  لسوت  يارجام  متـشگرب ، يداع  لاح  هب  هک  توکـس  یتدم  زا  دعب  مهدب . ار 
يههامجنپ لفط  هک  مالسلامهیلع  مشاهینب  رمق  رفعج و  نب  یسوم  ترضح  تمارک  دوب  نیا  هحفص 387 ] . ] دیدرگ يراج  شیاههنوگ  زا 

ار هتکن  نیا  نایاپ ، رد  تسا . هدرکن  ادیپ  يویر  لکـشم  هنوگ  چیه  دنوادخ  فطل  هب  ام  يهچب  رگید  نونکات  زور  نآ  زا  دـنداد . افـش  ار  ام 
هکنآ يا  تسیرگ . وا  هاگرد  رد  درک و  رارقرب  طابترا  ادخ  اب  هناصلاخ  دـیاب  دوشیمن ؛ باجتـسم  اعد  دنکـشن  لد  ات  هک  میوشیم  روآدای 

تتـسد ماما  راهچ  هدیـسوب  تایح  هب  گرم و  هب  هک  ییادـخ  تسد  وت  سابع  تتـسکش  زا  دـش  نید  يزوریپ  سابع  تتـسکش  نیک  دومع 
[ . 325  ] سابع

... نکن زاب  تیوزاب  زا  ار  زبس  هتشر 

نسحم شدنزرف  زا  يرـصمق  يرهـشاو  هللاتمعن  دنتفگ : یناشاک  يدمتعم  نیـسح  دیـس  جاح  ياقآ  هنازرف ، بیطخ  مالـسالاۀجح ، بانج 
دوب ینامز  اب  فداصم  نهآهار  هاگتـسیا  رد  نم  روضح  دندوب . هدروآ  نارهت  راطق  هاگتـسیا  هب  ارم  يزابرـس ، تمدـخ  رخاوا  هک : درک  لقن 

شیوزاب رب  يزبس  يهتـشر  هک  دـندرک  جراخ  راطق  زا  ار  یقارع  ریـسا  کی  اجنآ  رد  دـندروآیم . راطق  اب  ار  اـهیمخز  یقارع و  يارـسا  هک 
حیضوت و  هن ، تفگ : يدیس ؟ ایآ  ياهتسب ، تیوزاب  هب  يزبس  يهتشر  امش  دندیسرپ : وا  زا  هبحاصم  نمض  دندرک و  هبحاصم  وا  اب  دوب . هتسب 

لضفلاوبا ترضح  رهطم  مرح  هب  ارم  مردام  مینکب ، گنج  اهیناریا  هیلع  مادص  روتسد  هب  ات  دنربب  ههبج  هب  ار  ام  هکنآ  زا  لبق  زور  دنچ  داد :
هب ار  شرگید  رس  تسب و  نم  يوزاب  هب  ار  نآ  رس  کی  هتفرگ ، مرح  مادخ  زا  یکی  زا  ار  گنرزبس  يهتشر  کی  درب و  مالسلاهیلع  سابعلا 
داد مسق  ار  ترضح  هیرگ  نیح  رد  نتسیرگ . هب  درک  عورش  دز و  هرگ  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  حیرض 

ای دوـش . هتـشک  مهاوـخیمن  اـما  مرادـن ، یفرح  وا  ندـش  ریـسا  ندـش و  یمخز  زا  نم  دـنربب ، ههبج  هب  دـنهاوخیم  ار  ماهچب  نیا  تفگ : و 
يوس هب  هرابود  دوشن و  هتـشک  هحفص 388 ]  ] یلو تسین ، ياهلئـسم  دیایب  نم  يهچب  رـس  هب  هچ  ره  دییامرفب ، يرظن  کی  امـش  لضفلاوبا ،

نم هب  هدنام و  ظوفحم  ات  ماهتساوخ  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  زا  نم  هک  نکن  زاب  تیوزاب  زا  ار  هتـشر  تفگ  نم  هب  سپـس  ددرگرب . نم 
یتخس رایسب  عضو  دندرک . هرصاحم  ار  ام  اهیناریا  میدرک . هلمح  اهیناریا  هب  ناکم  کی  رد  رفن  دنچ  اب  میدمآ ، ههبج  هب  هک  یتقو  يدرگرب .

رس يور  ار  اهتـسد  هک  نم  یلو  دندش ، هتـشک  ندروخ  ریت  رثا  رد  نم  ياقفر  زا  رفن  دنچ  دمآیم . ام  فرط  هب  ریت  فرط  راهچ  زا  میتشاد و 
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هتـشک زا  مردام  ياعد  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رظن  لاعتم و  دنوادخ  فطل  هب  مدوب ، هدش  هدامآ  میلـست  يارب  هتـشاذگ و 
. مدرک ادیپ  تاجن  ندش 

راذگب نیمز  هب  ارم  اباب 

خیـش جاح  هللاۀیآ  موحرم  هک  دـندرک  لقن  ریخلارفص 1417 ق  خیرات 26  رد  يوضاق  دمحا  دیس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  ترضح  رهطم  نحـص  رد  زور  کی  میدوب ، قارع  رد  هک  ینامز  دندومرفیم : يدرجورب  یفجن  میهاربادمحم 

لمح تسد  يور  رب  ار  هلاـس   6 ياهچبرـسپ 7 -  يو  دش . رهطم  نحـص  دراو  یبرع  میدـید  ناهگان  هک  میدوب ، هتـسشن  اقفر  زا  ياهدـع  اب 
سابع يا  : تفگ هدرک و  ترضح  رهطم  حیرـض  هب  هراشا  هچب  ردپ  تسا . هدرم  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  دیـسریم  رظن  هب  هک  درکیم 

هب هنحص ، نیا  ندید  اب  منکیم . مالسلاهیلع  یلع  تردپ  هب  ار  امش  تیاکش  يریگن  دنوادخ  زا  ار  مرسپ  يافش  رگا  مالسلاامهیلع ، یلع  نب 
نیا اب  باـطخ  باـتع و  هنوگ  نیا  ینک و  تبحـص  هناـبدؤم  ترـضح  اـب  دـیاب  يراد  مه  یتساوخرد  رگا  مییوگب  وا  هب  هک  دیـسر  اـم  نهذ 
نیمز رب  ارم  اباب  تفگ : ردپ  هب  هدرک ، زاب  ار  شنامـشچ  هچب  میدـید  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  ام  ندرک  رکف  زونه  تسین . تسرد  راوگرزب 

هحفص 389] . ] تسا هتفای  افش  هچب  هک  میدید  دوخ  مشچ  هب  میدش و  بلقنم  رایسب  هنحص  نیا  يهدهاشم  زا  ام  يهمه  راذگب !

لضفلاابا مرح  ياهرتوبک  زا  یکی 

يوسوم اضردمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  يهسردم  رد  نیدرورف 1376 ش  اب 25  قباطم  لاس 1417 ق  مارحلاۀجحلايذ  مشش 
تراهط تمصع و  تیب  لها  بتکم  یماح  جورم و  يدیجم ، لوسر  دیس  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج  اب  هر )  ) یناگیاپلگ

لقن نم  يارب  ناهفـصا  رد  یلاع  زگ  هاگـشورف  بحاص  ینامرک  اضر  اقآ  جاح  ياقآ  باـنج  دـندومرف : داد . تسد  یتاـقالم  مالـسلامهیلع 
ار مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  نحـص  ياـهرتوبک  زا  یکی  یکدوک  مدـید  مدوب . هلاـس   10 ياهچب 12 -  نـم  هـک ، درک 
هب شرـس  تشپ  رتوبک  مد  درک ؛ اهر  دوب ، هدنام  شتـسد  رد  هک  ار  رتوبک  مد  مه  كدوک  درک . رارف  رتوبک  دش و  هدـنک  رتوبک  مد  تفرگ .

. مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  اقآ  تامارک  زا  یکی  مه  نیا  دیبسچ . یلصا  مد  هب  ات  تفر  اوه 

تسین جئاوحلاباب  تبابرا  رگم  اباب 

درک لقن  ینوراه  ياقآ  بانج  زا  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  حادم  یناشاک ، يوفص  یلع  دیس  ياقآ  بانج  تاداسلاۀلالس 
کی ادـخ  دـنکیم  لقن  دادیم ، اههچب  تسد  هب  بآ  دزیم و  رود  اروشاع )  ) مرحم مایا  رد  هک  یتئیه  ياقـس  نازیزع  زا  یکی  دـنتفگ : هک 

بآ کشم  میایب ، نوریب  هناخ  زا  متـساوخیم  یتقو  دوب  اعوسات  بش  اب  نراقم  هک  اهبـش  زا  یکی  دوب . جـلف  لاس  هدزای  هک  داد  نم  هب  رـسپ 
ییاقس تمس  تئیه  رد  نم  تسا و  اعوسات  بش  بشما  مزیزع ، متفگ : يوریم ؟ اجک  اباب  دز : ادص  مرسپ  مدید  هعفدکی  دوب ؛ مشود  يور 

. ياهدربن تئیه  هب  تدوخ  اب  ارم  راب  کی  متفرگ ، ادخ  زا  هک  يرمع  تدم  نیا  رد  اباب ، تفگ : مهدب . اهتئیه  تسد  هب  بآ  مورب  دیاب  مراد ؛

. ریگب تباـبرا  زا  ارم  يافـش  هاوخب و  ادـخ  زا  ارم  يافـش  ربـب و  اـهتئیه  نیب  بشما  تدوـخ  اـب  ارم  تسین ؟ جـئاوحلاباب  تباـبرا  رگم  اـباب ،

. مدمآ نوریب  هناخ  زا  متشاذگ و  مرگید  شود  يور  مه  ار  مجلف  زیزع  و  مشود ، کی  يور  ار  بآ  کشم  مدش . ناشیرپ  یلیخ  دیوگیم :
هک هتفگ  نم  هب  ار  ياهلمج  مرـسپ  بشما  دـیتسیاب ! اـهتئیه  متفگ  مداتـسیا و  تئیه  يوـلج  دـنک ، تکرح  تساوـخیم  تـئیه  هـک  یناـمز 
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هراپ ار  بآ  کشم  نیا  اهتئیه  طسو  میآیم  ادرف  الا  و  داد ، هک  داد  افـش  ار  ماهچب  مبابرا  بشما  رگا  تسا . هدنازوس  ار  ملد  هحفص 390 ] ]
تئیه دوب  بش  ياههمین  درک . تکرح  تئیه  متفگ و  ار  نیا  مراذگیم . رانک  ار  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  ییاقـس  تمـس  منکیم و 

تسود ناشدوخ  دیاش  مدز ؟ نم  هک  دوب  یفرح  هچ  نیا  ایادخ ، متفگ : مدوب ، بلقنم  ناشیرپ و  دشن . يربخ  مدید  دش ، مامت  ناشيرادازع 
ادرف دـشن ، یلمع  رگا  ماهدز ، هک  تسا  یفرح  رگید  متفگ : دوخ  اب  تسا . نیا  رب  ادـخ  تحلـصم  دـیاش  منیبب ، لاح  نیا  هب  ار  ماهچب  دـنراد 

يهیرگ دیوگیم : درکیم . هیرگ  مرـسپ  مه  مدرکیم و  هیرگ  نم  مه  میتسـشن . میدش و  هرجح  دراو  لزنم  مدـمآ  منکیم . هراپ  ار  کشم 
ياضر هچ  ره  اباب ، اباب ! شخبب  ارم  مدنازوس  ار  تلد  رگا  اباب ، اباب ! وش  دنلب  رگید ، تسا  سب  اباب ، دز : ادص  مرسپ  هعفد  کی  مدرک ، رایـسب 

هیرگ ارمتـسم  متـشاد !؟ مارآ  رگم  یلو  متـسشن . یلغب  قاـتا  متفر  مدـمآ و  نوریب  هدـش ، دـنلب  هرجح  زا  نـم  میـضار ! مـه  نـم  دـشاب  ادـخ 
تبابرا ایب  اباب ، دـیوگیم : دـنزیم و  ادـص  ارم  مرـسپ  هک  مدینـش  ناـهگان  ماـگنه  نآ  رد  تفرگ . ارم  نامـشچ  باوخ  هکنیا  اـت  مدرکیم ،

!؟ دش هچ  مزیزع ، متفگ : تسا . هدـمآ  شدوخ  ياپ  اب  مرـسپ  مدـید  مدرک ، زاب  ار  رد  مدـمآ  اباب . داد . افـش  ارم  تبابرا  ایب  اباب ، درک . مکمک 
نم هب  هداتسیا  نم  رانک  رفن  کی  مدید  دش . نشور  قاتا  هعفد  کی  هک  مدرکیم  هیرگ  متـشاد  یتفر ، نوریب  قاتا  زا  وت  یتقو  اباب ، دز : ادص 

. مدش دنلب  لضفلاابا و  ای  متفگ  راب  کی  اباب ، وش ! دـنلب  لضفلاابا و  ای  وگب  راب  کی  تفگ : مزیخرب . مناوتیمن  متفگ : وش ! دـنلب  دـیوگیم :
! داد میافـش  درکن و  مدیماان  تبابرا  نیبب  اباب ، مدش . دـنلب  لضفلاابا و  ای  متفگ  راب  کی  اباب ، داد ! میافـش  درکن و  مدـیماان  تبابرا  نیبب  اباب ،

اهیتئیه يا  : متفگیم دـنلب  يادـص  اب  هک  یلاح  رد  مدـمآ ، نوریب  هناخ  زا  متفرگ و  شود  هب  هدرک ، دـنلب  ار  مرـسپ  دـیوگیم : ناتـساد  لقان 
نینبلاما هداز  میالب  اولاق  رغاس  شون  يهعرج  نم !؟ متسیک  نم !؟ متسیک  داد ! افـش  ار  ما  هچب  تسین ، افویب  مالـسلاهیلع  سابع  دینیبب  دییایب 

زینک دشاب  مردام  میالبرک  تشد  نینوخ  يهشیب  ریش  زرش  منیسح  رابرد  دبع  تداهـش ، ات  تدالو  زا  هحفص 391 ]  ] میاضترم مشچ  رون  و ،
تیاده يایرد  هب  یتشک ، نیرد  نم  دش  نایعیش  تاجن  کلف  یلع ، نب  نیـسح  رگ  میاسنلاریخ  يهدید  رون  نادرگالب  نم ، همئالاما  همطاف ،

نآ متفرگ ز  دوخ  شود  هب  ار  هللا  نم  رـصن  مچرپ  میاههمیخ  رادساپ  ارهز ، مشچ  رون  درک  ربمیپلآ  تمرح  ساپ  هب  اروشاع ، زور  میادخان 
میاقب بآ  يهمـشچ  ناگنـشتبل و  یقاس  منیـسح  يور  قشاـع  متـسه ، هک  ره  متـسه ، هچ  ره  میادـخ  نوخ  تضهن  نینوخ  رادـمچرپ  هک 

ات دـندیرد  نیک  زا  ارم  قرف  نینهآ ، دومع  اب  میاـغد  مصخ  رب  مشچ  دـتفین  اـت  مداد  مشچ  مرادـنرب  وا  نماد  زا  تسد  هک  مداد ، دوخ  تسد 
[ . 326  ] میاسر دق  ییهلفس ، ره  رب  مخ  ددرگن 

؟ ینادیم ارم  يراتفرگ  دوخ  وت  اقآ 

رـضاح باـتک  فلؤم  هب  باـطخ  یتشادداـی  یط  ناتـسبات 1376  رد  يوضر ، فجن  دیـس  جاـح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  باـنج 
لضفلاوبا مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ   ) هب موسوم  امش  باتک  زور  کی  دوب . هدنام  لحنیال  اهتدم  هک  متـشاد  یلکـشم  نم  دسیونیم :

نیا يهعلاطم  زا  سپ  تسا . هدـش  هتـشون  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تامارک  يهرابرد  هک  مدـناوخ  ار  مالـسلاهیلع ) ساـبعلا 
متفای یهجوت  مالسلاهیلع  سابعلا  هحفص 392 ]  ] لضفلاابا ترضح  فرط  هب  هدمآ ، نوریب  قاتا  زا  دش . بلقنم  ملاح  یلیخ  فیرـش ، باتک 

شردارب قح  هب  ار  ترـضح  مبای و  تاجن  يراـتفرگ  زا  هک  ینک  يراـک  یناوتیم  ینادیم و  ارم  يراـتفرگ  دوخ  وت  اـقآ ، مدرک : ضرع  و 
زا ترـضح ، اب  لددرد  تدارا و  ضرع  زا  سپ  دنهاوخب . ادخ  زا  ار  ملکـشم  عفر  هک  مداد  مسق  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  ترـضح 

ترضح هب  نم  لسوت  نایرج  زا  وا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دش ، لح  لکـشم  هک  تفگ  مرـسمه  مدمآ  لزنم  هب  هک  رهظ  متفر . نوریب  لزنم 
. دش لح  نم  لکشم  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  هب  لسوت  اب  هللادمحب  يرآ ، تشادن . يربخ  هنوگ  چیه  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 

دش ادیپ  نیشام  ود  نیب  ییاقآ 
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رد ریقح ، همرتحم  يهمع  دـنکیم : لقن  نینچ  تسا ، هداد  خر  شیپ  لاـس  هاـجنپ  زا  شیب  هک  زین  ار  يرگید  تمارک  يوضر  ياـقآ  باـنج 
يدایز رابغ  درگ و  دوشیم و  بلقنم  اوه  هار  نیب  رد  هک  هدشیم ، فرشم  سکعلاب  ای  یلعم  يالبرک  هب  فرشافجن  زا  یترایز  رفس  کی 

کیدزن هک  ياهنوگ  هب  دوشیم ، خاش  هب  خاش  اهنآ  نیـشام  اب  حالطـصا  هب  دـیآیم و  وربور  زا  ینیـشام  نیح ، نامه  رد  دریگیم . ار  اـضف 
ود نیب  ییاقآ  مدـید  تفگیم : ماهمع  مالـسلاهیلع ! سابعلا  لضفلاابا  ای  دـننزیم : ادـص  راوز  هاگان  هک  دـننک ، فداصت  رگیدـکی  اـب  هدوب 

، زین فداصت  رطخ  عفر  زا  سپ  دیدرگ و  اهنیـشام  فداصت  زا  عنام  دوخ  كرابم  ياههناش  اب  تشادن و  ندب  رد  تسد  هک  دش  ادیپ  نیـشام 
نآ رد  ار  نیرفاسم  ناـج  هک  تسنادیم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  زا  یتمارک  ار  نیا  يو  دـش . دـیدپان  تسدیب  ياـقآ  نآ 

. داد تاجن  رطخ  زا  ساسح  يهظحل 

مداتفا مشاهینب  رمق  دای  هب 

مق ناگجمرک  مهاگداز  رد  لبق  لاس  تصـش  بناج  نیا  دـیناوخیم : الیذ  هک  دناهتـشاد  موقرم  تمارک  دـنچ  ییاـباب  نیـسح  جاـح  ياـقآ 
رد هحفـص 393 ]  ] هک يروط  هب  دوب ، هدـش  عیاش  مدرم  نایم  رد  هعجار » بت   » مان هب  یـضرم  هک  مدوب  هلاس   17 یناوجون 18 -  دوب . نکاس 

یبساج نیـسحمالغ  ازریم  مان  هب  یمیکح  مدش . التبم  ضرم  نیا  هب  زین  نم  دندرکیم . توف  هدـش و  التبم  ضرم  نیا  هب  رفن  دـنچ  هناخ  ره 
راـنا هناد  دـنچ  نم  رتکد ، ياـقآ  مدیـسرپ : رتـکد  زا  مهدیمن . وراد  نم  تفگ : هنیاـعم  زا  سپ  دـندروآ . نم  يهجلاـعم  يارب  ار  وا  هک  دوب 

نم و گرم  يارب  ار  دوخ  مرهاوخ  رداـم و  هک  دوب  دـب  ياهزادـنا  هب  ملاـح  ریمب ! روخب و  راـنا  تفگ : دـش و  تحاراـن  رتکد  هن ؟ اـی  مروخب 
ای متفگ : مداـتفا و  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح  داـی  هب  هـعفد  کـی  هـک  دوـب  اـجنیا  دـندرکیم ! هداـمآ  نـفد  نـفک و  روـما  يارجا 

يدنفـسوگ اعوسات ، بش  لاس ، ره  متـسه  هدنز  ات  داد ، افـش  ارم  ترـضح  رگا  مدرک  رذن  سپـس  مهاوخیم و  افـش  امـش  زا  جئاوحلاباب ،
رایسب هدیشوپ و  زبس  سابل  ییاقآ  مدید  باوخ  ملاع  رد  مزادنیب . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  يارب  ياهرفـس  نآ  اب  منک و  ینابرق 
تسا هتفگ  میکح  نیسحمالغ  ازریم  اقآ ، متفگ : يدش . بوخ  وت  دیامرفیم : هداتـسیا و  مرـس  يالاب  تسا ، تماق  دقشوخ و  ابیز و  رایـسب 

مدرک و زاب  مشچ  سپـس  دندش . جراخ  قاتا  زا  ناشیا  دش و  هتفاکـش  راوید  ایوگ  مدـید  ناهگان  يدـش ! بوخ  وت  هن ، دومرف : يریمیم ! وت 
ارم مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  متفگ : مردام  رهاوخ و  هب  مدروخ و  رانا  هناد  دـنچ  منکیمن . ساسحا  دوخ  ندـب  رد  يدرد  هک  مدـید 
مه ترـضح  مزادـنایم و  هرفـس  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يارب  اعوسات  ياهبـش  هک  تسا  لاس  تصـش  تدـم  نونکا  تسا ! هداد  اـفش 

. دیآیمرد راک  زا  لبق  لاس  زا  رتعیسو  رتهب و  لاس  ره  دنکیم و  کمک 

دیرادن لمع  هب  جایتحا  مادک  چیه 

. منک لمع  دوخ  رذـن  هب  لاس  نآ  متفرگ  میمـصت  هجیتن  رد  متـشادن و  ار  اعوسات  بش  يهرفـس  جرخ  لاس  کی  لبق ، لاس  یـس  دودـح  رد 
زا وت  یتحاران  دـنتفگ  هدرک ، هنیاعم  ارم  یمطاـف  رتکد  ضیف و  رتکد  ناـیاقآ  دـندرب . راـکماک  ناتـسرامیب  هب  ارم  مدـش  ضیرم  بش  ناـمه 
هب لسوتم  ناتـسرامیب  نامه  رد  مدش و  تحاران  مدـیمهف ، ار  اهرتکد  رظن  یتقو  هحفص 394 ] . ] يوش لمع  دیاب  تسا و  رـشعینثا  يهدور 

يهمه بش  نآ  يادرف  دوب  انب  دنتشاد و  روضح  زین  رگید  رامیب  شش  مدوب  يرتسب  هک  یقاتا  رد  مدیدرگ . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
چیه دندومرف : دندمآ و  ناتسرامیب  قاتا  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هک  مدرک  هدهاشم  ایؤر  ملاع  رد  بش  دننک . لمع  ار  ام 

. دوب دنمدرخ  ياقآ  رـسپ  نت ، تفه  نآ  زا  یکی  دیاهدش . بوخ  اهامـش  يهمه  دیرادن و  یحارج  لمع  هب  جایتحا  نت ، تفه  امـش  زا  مادک 
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ناتسرامیب زا  ار  ام  يهمه  يهجیتن  رد  میرادن ، لمع  هب  جایتحا  مادک  چیه  هک  دومن  قیدصت  رتکد  دندرک و  هنیاعم  ار  ام  يهمه  حبص ، ادرف 
. متسه هدوب و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تیانع  نوهرم  منکیم و  ادا  ار  دوخ  رذن  نونکات  هللادمحب  دندرک . صخرم 

داد رارق  یتشک  لخاد  ار  وا  دش  ادیپ  یتسد 

يهیاس ریز  هدوب و  سدقم  دهشم  میقم  هک  درفنایرصان ، نیسح  مان  هب  یـصخش  دندرک : لقن  یمراکم  یلعدمحم  خیـش  ياقآ  مالـسالاۀقث 
، ییایرد ياهترفاسم  زا  یکی  رد  مردپ ، تشاد : راهظا  دنک ، یگدنز  ءانثلا ) ۀیحتلا و  فالآ  هیلع   ) یضترملا اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح 
دروآیم و ـالاب  ار  شرـس  هعفد  کـی  تسا . هتفریم  نییاـپ  ـالاب و  هدوب و  روهطوغ  بآ  رد  هک  یلاـح  رد  يو  دـتفایم . اـیرد  هب  یتـشک  زا 

دنیبیم هعفد  کی  سرب ! مداد  هب  لضفلاوبا ، ای  دنکیم : ضرع  ددرگیم و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  هب  لسوتم 
ادیپ ار  سابع  رکیپ  تقـشم  اب  دوبر  نم  زا  رارق  ربص و  تیتسدیب  متام  داد . رارق  یتشک  لخاد  ار  وا  تفرگ و  ار  شتـسد  هدش ، ادیپ  یتسد 

مغ دـیق  زا  مرطاخ  يدوب  وت  ات  یئوت  نم  هانپ  ناجردارب  يا  لـضفلاابا  تفگ  هحفص 395 ]  ] دونـش تفگ و  ياهظحل  ردارب  اب  دیامن  ات  دومن 
لکشم تنیسح  رهب  یگدنز  تگرم  دعب  دوزف  متام  تنحم  تقارف  غاد  ملد  رب  مسکیب  بیرغ و  ارحـص  نیا  رد  يدرک  یتفر و  دوب  هدوسآ 

نوچ دونغ  يدرک  نیک  كاخ  رب  مربکایلع  نوچ  وت  راسخر  ندید  رب  يدب  نشور  ماهدید  دوس  هچ  دراد  یگدنز  رخآ  هدرمردارب  رب  تسا 
نمـشد نارازه  زا  مدـب  نمیا  مغ  ناجردارب ز  يا  تدوجو  زا  دوبر  نم  زا  رارق  ربص و  تیتسدیب  متام  ریت  جامآ  ار  وت  نیب  قح  مشچ  منیبب 

[ . 327  ] دوسح هاوخدب و  نید  بیقر  مشچ  يروک  نیسح  لضفلاوبا و  رب  یهارف )  ) امنب رس  هحون  دوبن  میاورپ  هراوخنوخ 

دنتسب لیخد  نیسح  ماما  مرح  هب  ار  وا 

، تسا هدوب  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  مرح  رد  هک  شردام  زا  لقن  هب  باون ، یـضترم  دیـس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  باـنج 
نیمز هب  دش و  دنلب  دروخ ، غورد  مسق  نوچ  دروخب . مسق  هک  دندوب  هدروآ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  ار  یـصخش  دناهدروآ :

ترـضح ات  دنتـسب  لیخد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  هب  ار  يو  و  دـندروآ . زبس  لاش  دـعب  دـنتفرگ . ار  وا  دـندمآ . هریغ  مادـخ و  دروخ .
هحفص 396] . ] دهدب افش  ار  وا  مالسلاهیلع  ادهشلادیس 

دش ادیپ  لضفلاابا  مرح  نیسح و  ماما  مرح  رد  يربا 

يوبا دسیونیم : نینچ  مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا  هب  ياهمان  رد  يدومحم ، اضردـمحم  ياقآ  مالـسالاۀقث  بانج  لضاف  يهبلط 
لت رد  يزور  مدوب . هدـش  فرـشم  البرک  هب  شیپ  لاس  یـس  دودـح  درک : لقن  ریقح  يارب  يدومحم ، سابع  خیـش  جاح  ياقآ  بناج ، نیا 
مرح درگ  نآ  زا  دـعب  و  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  ترـضح  مرح  رود  ادـتبا  دـش ، رهاـظ  يربا  مدـید  هک  مدوب  هداتـسیا  مالـسلااهیلع  هیبنیز 

هناخمغ نیا  ردنا  ردارب  تنارجه  ز  درک . تکرح  فرـشافجن  فرط  هب  زین  سپـس  دومن و  فاوط  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح 
یتسدیب مغ  زا  لاد  نوچ  تشگ  هدیمخ  دـیرگیم  هنادرم  ناوج  سابع  گرم  غاد  دـیرگیم ز  هنازرف  هش  نوخ ، ردارب  نیلاب  هب  دـیرگیم 
دیرگیم هناهاش  دوخ  رالاس  رب  مولظم  هش  دیرگ  مد  هب  مد  قشاع  قوشعم  خر  نارجه  دیرگیم ز  هنازرف  دوخ  ریم  نوخ  هقرغ  مسج  هب  اقس 

نیا نید و  هاش  تفرگب  رمک  دوخ  تسد  ود  دیرگیم  هناورپ  رس  درگ  رب  عمش  نوچ  نیـسح  یعمـش  ناهج  رد  هتـشگن  هناورپ  چیه  درگ  هب 
هنادرد رتخد  نآ  ناـمز  ره  همیخ  هب  يراز  مغ و  ردـنا  ناـکدوک  اـب  شطع  زا  هنیکـس  دـیرگیم  هناـگیب  نم  لاـح  رب  رگن  ناـجردارب  اـتفگ 
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ندید نایفریص »  » رب وزرآ  نیا  دوب  دیرگیم  هناخمغ  نیا  ردنا  ردارب  تنارجه  تلاوحا ز  هگآ ز  دوش  رگ  بنیز  هب  نم  میوگ  هچ  دیرگیم 
هحفص 397] [ . ] 328  ] دیرگیم هناشاک  ره  هب  وا  مدامد  وت  رهب  هک  تیوک 

ملع ریپ  ملع  هب  لسوت  يهطساو  هب  گرم  یعطق  رطخ  زا  تاجن 

دروم قثوم و  صخش  دنکیم : لقن  نینچ  ملع  ریپ  هب  لسوت  يهرابرد  يدیشروخ  اضردمحم  خیش  ياقآ  بانج  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و 
ریپ ملع  ای  منزیم  ادـص  مشاب  هک  اجک  ره  زا  تاقوا ، زا  یلیخ  مالـسلاهیلع ، مشاـهینب  رمق  هب  یبلق  تدارا  رثا  رد  درکیم : لـقن  یناـنیمطا 

ضرع شیادف » هب  مدآ  ملاع و  ناج  هک   » مالسلااهیلع هموصعم  يهمطاف  ترضح  حیرض  رانک  رد  یهاگ  یتح  نکم ! هدنامرد  بایرد  ملع ،
هدـشن تحاران  منادیم  و  ار » لـضفلاوبا  ینعی   » منزیم ادـص  ار  تیومع  وت  راـنک  نیمه  زا  یلو  مهاوخیم  ترذـعم  ناـجیبیب ، منکیم :

سابل رد  هک  دارفا  یـضعب  یـسمش ، لاـس 1374  ینعی  شیپ ، لاـس  ود  اـبیرقت  درکیم : فیرعت  روبزم  صخـش  دـیوشیم . لاحـشوخ  هکلب 
ندـناوخ و سرد  لاح  یهاگ  هک  يدـح  هب  دـندومن ، مهارف  نم  يارب  رـسدرد  یتحاران و  تاـبجوم  نیطایـش  ياوغا  رثا  رد  دـندوب  تسود 
زا هنافسأتم  متفر ، اهنآ  يهناخ  هب  هدش  مدقشیپ  ترودک  عفر  يارب  رابود  یتح  مدومنیم . ربص  نم  یلو  دندومنیم  بلـس  نم  زا  ار  رکفت 

ياهدیاف زین  ریقح  تحیـصن  و  دومن ، ددـجم  عازن  اوعد و  هب  عورـش  متفر  شاهناخ  هب  هک  یمود  يهعفد  هدرک ، هدافتـساءوس  نم  تین  نسح 
زا دـشیم و  رتروهلعـش  عازن  شتآ  منک  عافد  دوخ  قح  زا  متـساوخیم  رگا  فرط ، کـی  زا  مدوب : هدـش  راـتفرگ  روذـحم  ود  نیب  تشادـن 

یتمالـس يارب  دـش و  دایز  مبلق  نابرـض  ناهگان  انثا  نیا  رد  متـشادن . مه  ار  راجنهان  هدوهیب و  شاخرپ  تراسج و  نیا  راظتنا  رگید ، فرط 
رطخ عفر  يارب  دوشن  هجوتم  لـباقم  فرط  هک  يروط  هب  مراد ، بیج  رد  هراومه  هللادـمحب  هک  ار ، یلغب  نآرق  مدرک . رطخ  ساـسحا  دوـخ 

هرخالاب دوب !! تراسج  یکاته و  لوغـشم  هرـسکی  مه  ناشیا  مدرکیم و  رطخ  ساـسحا  زونه  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  یلو  متـشاذگ  مبلق  يور 
ار دوخ  ياهاپ  دایز  تمحز  اب  هار  رد  مدرک . تکرح  دوخ  لزنم  فرط  هب  هدـمآ  نوریب  هناخ  نآ  زا  یتمالـس  ظفح  مه  وربآ و  ظفح  يارب 
زا یتخس  هب  سفن  مدید  مدیسر  هک  یلعقشع  يهچوک  رد  ادج  رذگ  دجسم  هب  مدرکیم ، روبع  اههچوک  نایم  زا  مدیـشکیم و  نیمز  يور 

افـش دصق  هب  ار  مندب  تسا  بوخ  متفگ : دوخ  اب  تسا . دصرددص  هب  کیدزن  هتکـس  عوقو  لامتحا  دیآیم و  نوریب  هحفص 398 ]  ] ماهنیس
مردـقنارگ داتـسا  طسوت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحملآ  مولع  سیردـت  لحم  ینایلاس  هک  دجـسم  نیا  راوید  هب  رطخ ، زا  تاجن  و 

رطخ ساسحا  زونه  یلو  مدـیلام  دجـسم  نیا  راوید  هب  ار  مندـب  اذـل  ملامب . دوب  هللاهمحر )  ) یناغفا سردـم  یلعدـمحم  خیـش  جاـح  هللاۀـیآ 
ریپ ملع  ای  مدرک : ضرع  مداتفا ، ملع  ریپ  ملع  البرک و  رادـملع  دای  هب  هاگآدوخان  دـشیم  یط  یتخـس  هب  هک  مدـق  دـنچ  زا  سپ  مدرکیم ،

همادا لـقان  هحفـص 399 ] . ] منکیم یناـبرق  امـش  ملع  ياـپ  رد  مرحم  متفه  رد  دنفـسوگ  کـی  هدـب ، متاـجن  نکم ، هدـنامرد  باـیرد  ملع !
دص يهلصاف  هب  ینعی   » نادرمراهچ نابایخ  لوا  رد  یلعقشع  يهچوک  رـس  هک  نیمه  مسق ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  دوخ  هب  دهدیم :
هن مدش  هجوتم  مدمآ  دوخ  هب  هعفد  کی  مریگب ، یسکات  هک  مدیسر  ملع » ریپ  ملع  مالسلاهیلع -  مشاهینب  رمق  هب  لسوت  لحم  زا  ابیرقت  رتم 

رمق تایانع  تکرب  زا  زین  دعب  يدنچ  متـسه . مه  لبق  زا  رتباداش  یلیخ  هکلب  منکیمن ، رطخ  ساسحا  چیه  هدش و  یعیبط  بلق  نابرـض  اهنت 
، هداد تاجن  رارشا  تسد  زا  ار  ملاع  نیمولظم  يهمه  البرک  رادملع  مراودیما  دیشک . ییاوسر  هب  لباقم  فرط  راک  مالـسلاهیلع ، مشاهینب 

تیالو يایوگ  نابز  نوزفازور  تاقیفوت  همتاخ ، رد  دیامن . قفوم  همقلع  رهن  رانک  رد  دوخ  یـسوبناتسآ  ضیف  هب  ار  شترایز  نادـنموزرآ 
یلاخلخ ینابر  یلع  خیش  جاح  بانج  نیملسملا  مالسالاۀجح و  ترضح  مالـسلامهیلع ، تیب  لها  مولع  نارکیب  يایرد  ياناوت  يهدنـسیون 
يهدـنب همرک . هنمب و  مراد . تلئـسم  ملاع  دـنوادخ  زا  مالـسلااهیلع ، هموصعم  يهمطاف  ترـضح  تیب  لـها  يهمیرک  هاـنپ  رد  ار  هللا  هظفح 

زا ادخ  رون  رگهولج  شنمجنا  هم  دنناوخ  هک  هام  نآ  دمآ  شندب  رب  لزا  طایخ  هتخود  ياهماج  يدیشروخ  اضردمحم  تیالو  هاش  ناگدنب 
يرادمچرپ ییاقـس و  يدرمناوج و  شنـسح ز  هجو  هدـنبات و  يهرهچ  زا  نشور  راقو  مرـش و  یگنادرم و  تلوص و  تیآ  شنکفوترپ  خر 
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هب تیالو  غاب  يهویم  شنخـس  ره  رد  هیبعت  بدا  ظافلا  هکناو  شهگن  ره  زا  رگهولج  ایح  راثآ  هکنآ  شندـب  رب  لزا  طایخ  هتخود  ياهماج 
لجا راخ  زا  دش  هک  زونه  هدیباتن  شیناوج  حبص  بکوک  هحفص 400 ]  ] شنهد رب  دنز  هسوب  ات  هک  تشگ  کلف  مخ  دوشگ  وچ  بل  نخس 

زا هتخابلد  يهناورپ  وچمه  شنکشرکش  يوزاب  نآ  رب  تفگ  نیرفآ  کلف  هک  تداهـش  نادیم  هب  تخات  نانچ  نآ  شنهریپ  لگ  وچ  كاچ 
ریاس زا  رتدوز  ادـج  دـش  لاصو  ناماد  هب  دوز  دـسر  هک  شتـسد  تساوخ  شنتـشیوخ  زا  ربخیب  دـش  هک  تخوس  نانچ  نآ  لاـصو  قوش 

[ . 329  ] شنحم رابغ  هرهچ  زا  نک  كاپ  مرک  زا  اسر »  » تسد نکم  هاش  يا  تنماد  زا  هتوک  شنت  ياضعا 

دش زاب  دوخ  هب  دوخ  هتسب  برد  هاگان 

جاح ياقآ  بانج  مالسالاۀجح  مرتحم  روضح  تسا : هتشاد  موقرم  نینچ  هامرهم 1375  رد  ياهتشون  یط  جرک ، زا  یفیرش  نسحلاوبا  ياقآ 
ياقآ هللاۀیآ  مق ، يهیملع  يهزوح  مرتحم  داتـسا  ردـقیلاع ، هیقف  تمدـخ  هک  دـش  لصاح  یقیفوت  مکیلعمالـس . یلاخلخ  ینابر  یلع  خـیش 

هب ار  لوا ، دـلج  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  موش و  بایفرـش  يراسناوخ  لضفلاوبا  خیـش  جاح 
لـضفلاوبا هب  ناشهیمـستهجو  دنمـشزرا ، باتک  نیا  فیلأت  رد  یلاعترـضح  تامحز  زا  ینادردق  نمـض  ناشیا  مراد . میدقت  ناشروضح 

دندرکیم لقن  دندوب ، یتشدرالک  بارتوبا  خیـش  جاح  هللاۀیآ  دیعـس  دـیقف  رـسمه  هک  مگرزبردام ، دنتـشاد : نایب  روط  نیا  ار  مالـسلاهیلع 
، دندرگیمرب لزنم  هب  هلباق  هارمه  یتقو  دـنوریم . هلباق  لابند  هب  دـسریمارف ، دـشاب ) نم  ردام  هک   ) ناشهیبص لمح  عضو  عقوم  هک  ینامز 

هحفـص  ] ناذا ات  دنتـسبیم و  ار  هچوک  رد  اهبـش  هک  دوب  موسرم  اـهنامز  نآ   ) دـنوشیم وربور  هچوک  يهتـسب  رد  اـب  هدوب و  بش  ياـههمین 
ترضح هب  دیسریمن ، ناشرظن  هب  یجالع  هار  چیه  دوب و  يرارطضا  عضو ، نوچ  دندومرفیم : دندرکیمن .) زاب  هجو  چیه  هب  حبص ، [ 401

هدرک يراذگمان  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  مان  هب  ار  ناشدنزرف  دوش ، عنام  عفر  رگا  هک  دندوب  هدرک  دهعت  هتفای و  لسوت  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
دلوتم یتمالـس  هب  دازون  دـنیآیم و  لزنم  هب  هدـش ، زاـب  دوخهبدوخ  هتـسب  برد  هاـگان  لـسوت ، نیا  اـب  دـنهد . رارق  ترـضح  نارکوـن  زا  و 

يراذگمان مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  كرابم  مان  هب  ناشیا  دش . مه  روط  نیمه  دناهدوزفا : ارجام  لقن  زا  سپ  یفیرش  ياقآ  ددرگیم .
رامـش هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  صالخااب  نادنمتدارا  زا  یهقف و  يهیلاع  تاماقم  ياراد  هزورما  ترـضح  نآ  تایانع  تکرب  زا  دندش و 

. دنیآیم

مدش یصخش  لزنم  بحاص  سابع  ترضح  هب  لسوت  اب 

موقرم  75  / 8 خیرات 2 /  رد  زین  یفیرش  داوج  ياقآ  مالسلامهیلع  دمحملآ  دمحم و  نادناخ  هب  دنمتدارا  یفیرـش ، ياقآ  مرتحم  يهدازاقآ 
رد بانج  نآ  تیقفوم  يوزرآ  اب  مکیلعمالس ، یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  مالسالاۀجح  ترضح  داتسا  مرتحم  روضح  دناهتشاد :

رمق ناـشخرد  يهرهچ  باـتک  هک  دـناسریم  ضرع  هب  مالـسلامهیلع  تمـصع  تیب  لـها  گـنهرف  راـثآ  رـشن  اـصوصخ  ریخ  روما  يهیلک 
اتقیقح مدش ، دنمهرهب  نآ  يهعلاطم  زا  دیسر و  بناج  نیا  هب  یفیرش  نسحلاوبا  ياقآ  مردپ  طسوت  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب 

لماش قیفوت  نیا  هک  دوش  هتشون  ترـضح  نآ  تامارک  تالاوحا و  رد  یباتک  نینچ  دوب  يرورـض  هتـسیاش و  هدوب و  ریظنمک  دوخ  عون  رد 
تاهجوت لذب  زا  بناج  نیا  مه  هرطاخ  کی  دیروآرد  ریرحت  يهتـشر  هب  ار  مود  دـلج  دـیتسه  ممـصم  نوچ  دـیدرگ . یلاعترـضح  لاح 

، میدوب مق  یبهذم  رهش  رد  تنوکس  هب  قاتشم  ماهداوناخ  دوخ و  هک  دوب  یلاس  دنچ  مرادیم . میدقت  هک  مراد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
فشاک ای  رکذ  هبترم  مالسلاهیلع و 133  سابع  ترـضح  هب  لسوت  زامن  مردپ  ییامنهار  اب  هکنیا  ات  دشیمن  مهارف  نامیارب  تاناکما  نکیل 

نآ هب  لسوت  تاکرب  زا  مداد . همادا  ار  مالسلاهیلع  نیسحلا  کیخا  قحب  یبرک  فشکا  هحفص 402 ]  ] مالسلاهیلع نیسحلا  هجو  نع  برکلا 
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رد یـصخش  لزنم  رد  هک  تسا  یلاـس  ود  دودـح  هیلاـح  دـش و  مهارف  مق  سدـقم  رهـش  هب  جرک  زا  تمیزع  تامدـقم  يدوز  هب  راوگرزب ،
متسد دش  مدقشیپ  رفـس  ماگنه  متـسد ! دش  ملق  میتسه . یگدنز  لوغـشم  ترـضح ، نآ  ییوگاعد  نانم و  دنوادخ  رکـش  هب  مق  دابآلیبنز 

[ . 330 ! ] متسد دش  ملق  وا ، لصو  رضحم  رد  مراگنب  نوخ  هب  ار  قشع  يهمان  ات  متسد  دش  ملع  تماق  ینابرق 

هچب همین  يافش 

نینمؤـملاریما ترــضح  رهطم  مرح  رد  بـش  هد  شتجاـح ، ندـمآرب  يارب  اـملع  زا  یکی  درک : لـقن  يداـبآتلود  سمــش  هللاءاـطع  دـیس 
هتوتیب ترضح  نآ  دقرم  رانک  رد  بش  هد  تفر و  مالسلاهیلع  هللادبعابا  ترضح  مرح  هب  سپس  تفرگن . هجیتن  یلو  درک  هتوتیب  مالسلاهیلع 
نیرخآ رد  دیدن . هجیتن  زین  اجنآ  رد  درک و  هتوتیب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  اقآ  مرح  رد  بش  هد  نینچمه  تفرگن . هجیتن  مه  زاب  درک ،

تخادـنا و حیرـض  رانک  ار  صقان  لفط  کی  دـش و  مرح  دراو  ینز  هک  دـید  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  رد  هتوتیب  بش 
هکنیا رگم  موریمن  اجنیا  زا  نم  تسا ، هداد  همین  صقان و  يهچب  کی  نم  هب  ادـخ  کنیا  متـساوخ ؛ دالوا  امـش  زا  نم  لضفلاابا ، ای  تفگ :
شوغآ رد  ار  هچب  نز  دـیدرگ ! ملاس  لفط  همین ، يهچب  دـنتفگ : دـش و  اپرب  اغوغ  ناهگان  يریگب ! نم  يارب  زا  یلماک  لفط  ینک و  هزجعم 

هام کی  نم  نیبب  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ای  تفگ : حیرـض و  راـنک  دـمآ  دـش ، گـنتلد  یلیخ  ملاـع  درم  نیا  تفر . نوریب  هتفرگ و 
اروف دمآ و  نیـشنهیداب  برع  نز  یلو  دیدرکن ، اور  ار  متجاح  متـساوخ و  تجاح  ادخ  زا  وت  دوخ  زین  تردارب و  ردپ و  ربق  رانک  هک  تسا 

تفرعم ردق  هب  هحفـص 403 ]  ] سک ره  دومرف : وا  هب  ترـضح  ایؤر  ملاع  رد  درب . شباوخ  حیرـض  رانک  دـعب ، يدـنچ  دـیداد . ار  شتجاح 
اما دراد ، ییانـشآ  اـم  هب  تبـسن  هزادـنا  نیمه  وا  هچ  دـنکیم . تمارک  وا  هب  دـنادب  حالـص  عوـن  ره  دـنوادخ  دـهاوخیم و  تجاـح  دوـخ 

[ . 331 . ] مینیبیم لاح  نیا  رد  ار  امش  حالص  میرگنیم و  وت  هب  فطل  رظن  اب  ام  تسا و  ادج  ناشباسح 

تسا هدش  جلف  تدنزرف  ياپ  ود  ره  تفگ : رتکد 

دوب و لبق  لاس  ادودح 32  دناهتشاد : موقرم  نیعمجا ) مهیلع  هللا  مالس   ) تراهط تمصع و  تیب  لها  نادنمتدارا  زا  ینیـسح ، يدهم  ياقآ 
زا يدـهم  دز : ادـص  ارم  مردام  هک  مدوب  باوخ  زور ، کی  رهظزادـعب  میتسیزیم . البرک  رد  نامز  نآ  مدوب . هلاس   7 ینیسح ) يدهم   ) نم

بجعت اب  مردام  مورب . هار  مناوتیمن  ردام  متفگ : تسا . تکرحیب  سحیب و  میاپ  ود  ره  مدید  مدش ، رادـیب  باوخ  زا  یتقو  وشاپ ! باوخ 
جلف تدنزرف  ياپ  ود  ره  تفگ : هنیاعم  زا  سپ  رتکد  ياقآ  درب . رتکد  دزن  درک و  لوک  ارم  دـیود و  و  يورب !؟ هار  یناوتیمن  یچ !؟ تفگ :

اب هلـصافالب ، مردام  دز . ار  یلوا  رتکد  فرح  نامه  مه  وا  درب و  رگید  يرتکد  دزن  مردام  یناسرب . دادغب  هب  ار  يو  اروف  دیاب  تسا و  هدـش 
. درک لیخد  دینابـسچ و  سدقم  حیرـض  هب  هدرب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  اقآ  تمدـخ  ارم  نازیرکشا ، نایرگ و  مشچ 

نم فرط  هب  ینارون  ییاـقآ  متـسه و  یغاـب  رد  مدرک  ساـسحا  باوخ ، رد  متفر . باوـخ  هب  نم  رداـم ، يراز  هیرگ و  لـسوت و  نمـض  رد 
هک تسا  نیا  يارب  مردام  يهیرگ  اقآ ، متفگ : دـنکیم ؟ هیرگ  یباتیب و  ردـق  نیا  ترداـم  ارچ  تفگ : دیـسر ، نم  هب  هک  یناـمز  دـیآیم .

میاهاپ يور  مناوتیمن  اقآ ، متفگ : درادن . یبیع  وت  ياهاپ  دنک ، هیرگ  نیا  زا  شیب  تردام  راذگن  وشاپ  تفگ : تسا . هدش  جـلف  نم  ياهاپ 
میاـهاپ يور  یتـقو  دندینـشیم . زین  مدرم  متفگیم  اـقآ  هب  نم  هک  یتاـملک  نیا  هک ، تسا  نیا  هجوت  لـباق  تفرگ . ار  متـسد  اـقآ  متـسیاب .

رهطم مرح  زا  سپس  دیچیپ . دوخ  رداچ  رد  ارم  ریزگان  مردام  دندرک و  هراپهراپ  ار  میاهسابل  دندرکیم  هلهله  هک  یلاح  رد  مدرم  مداتـسیا ،
رد رتـکد  ود  ره  درب و  یمود  یلوا و  رتـکد  دزن  ارم  درک و  منت  هب  دـیرخ و  میارب  ون  ساـبل  تسد  کـی  وا  میدـش و  جراـخ  هحفص 404 ] ]

. دنداد نم  هب  یهجوت  لباق  ماعنا  مادک  ره  دندرک و  ناعذا  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  يهزجعم  هب  دندوب ، هدزتریح  تخـس  هک  یلاح 
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. هتاکرب هللا و  ۀمحر  سابعلا و  لضفلاابا  ای  کیلع  مالسلا  متسه . هدوب و  ماهداوناخ  رسپ  دنزرف  اهنت  نیرخآ و  نم  هک  منک  هفاضا  مه  ار  نیا 
سابع و، ترـضح  اشگلکـشم  وت ، ياناوت  تسد  اشگلد  وت ، ضراع  نمچ  يا  رتدوز  ایب ! دوز  يدـلو ! ای  رت  نامـشچ  هب  دوب  شنخـس  نیا 

هام نیمز ، رهم  یمـشاهینب  هاوخلد  بکوک  تینارون  تعلط  زا  لجخ  هم ، تیناشیپ  هب  هدجـس  رثا  يا  یلدایرد  لی  تریغ ، رهظم  یلـضافوبا 
دوخ يهداز  نینچ  یلبش  ردام و  نانچ  هو ز  نینبلاما  هدازآ  يهداز  یلع  مشخ  يهدنـشورخ  رحب  یلع  مشچ  ود  رون  افو ، عمـش  یمـشاهینب 

دننامه تسیک  تنماد  زا  ییهشوگ  افص ، قدص و  تنمرخ  زا  ییهشوخ  افو ، رهم و  لوسر  طبس  ود  هب  ردارب  وت  يا  لوتب  مه ، ار  وت  هدناوخ 
هب دوخ  یلع ، تسد  يدش  لد  مرح  صاخ  یقاس  يدـش  لبقم  وت  وچ  تیاقـس  رهب  راگزومآ  هدـمآ  ماما  هس  [ 332  ] شک راگزور ؟ رد  وت 
اب نورب  هلجد  زا  يدـمآ  بآ  هدیـشونن  ایرد و  هب  هتفر  بابک  تیازع ، ملاـع ز  لد  يا  تسوت  يوس  مرح ، نـالازغ  مشچ  تسوت  يوزاـب  ود 

رهوگ يا  دـش  هچرگ  تسد  ود  ره  وت ، رکیپ  زا  دـش  عطق  تسم  قشع  یم  يا ز  ، غیت هچرگ ز  باکر  رد  لدـج ، ياپ  فک و  هب  رـس  باتش 
لها يهنیک  زا  هک  هآ  دوب  بات  نت ، هب  دـیما و  تلد  رد  دوب  بآ  مرح  رهب  ترب ، هب  اـت  فدـه  ار  نیک  كواـن  وت ، يهدـید  فدـص  ار  نید 

تـشگ تخیر  كاخ  رب  دش و  نوخ  ناور ، بآ  تخیـسگ  مه  زا  وت  دـیما  يهتـشر  هحفـص 405 ]  ] بآ کشم  الب ، ریت  فده  دش  باذـع 
هب گرم  قرع  نوچ  يدـب  مکحم  وت  هب  شهانپ ، تشپ و  يدـب  ملاع  همه  هانپ  هکنآ  مرح  لها  يهدـید  هر ، هب  دـنام  ملع  اب  وت  تماق  نوگن 

چیه رد  همطاف ، رسپ  رب  کلف  شود  هب  وت ، ردق  يهیاپ  کلم  شوگ  هب  هقلح  تبدا ، يا  تسکش  متشپ  وت  غاد  زا  هک : تفگ  تسـشن  تیور 
شیوخ نیبقح  يهدید  اب  يدـید ، نیمز  شقن  وت  يانعر  دـق  دـش  نیک  نافوط  هک ز  تداهـش ، هب  ات  باطخ  ردارب  وت ، يدرکن  هک  هو  باب 

رـسپ يا  كاخ ! يور  زا  تهج  نیز  يدز  هلان  رتدوز ! ایب ، دوز  يدـلو ! ای  رت  نامـشچ  هب  دوب  شنخـس  نیا  شیوخ  نیلاب  رـس  رب  ار ، همطاـف 
میدرد و همه  ام  ادخ  تسد  یتاجاح و ، يهلبق  دیما  ار ، ادخ  قلخ  دوب  وت  رب  دیماان  البوبرک ، رد  هدش  يا  [ . 333 ! ] كاخا كردا  همطاف !

تسد وت  [ 334 ، ] ار ادـخ  تسد  يا  یتـمحر  تسیک ؟ دـیمون ، وت  فطل  زا  دـش  هکنآ  تسین  مورحم  وت  فطل  زا  سک  چـیه  اود  ار ، اـم  وت 
[ . 336  ] هدب شیالبوبرک  يهرکذت  هدب  شیافص  قدص و  امن ، فطل  تسکش  [ 335  ] یصاعم ز  دیؤم ،)  ) تشپ

ودعلا رهاق  ای 

یمق یمظعلا  هللاۀیآ  موحرم  يارب  ییوخ  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  روضح  رد  ار  ریز  تیاکح  یلوفزد ، يدهم  دیـس  ای  یلع  دیـس  لیلج ، دـیس 
نذا نودب  بارعا  زا  یعمج  مدـید  هک  مدوب ، هتـسشن  رـس  يالاب  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رهطم  مرح  رد  زور  کی  درک : لقن 

يولهپ رد  هدش  دراو  لوخد  نذا  نودب  زین  بارعا  زا  رگید  ياهتسد  سپـس  دندیـشک . فص  حیرـض  يور  شیپ  رد  هدش  مرح  دراو  لوخد 
هب تسد  داتـسیا و  رد  ود  نیب  هکلب  ، دـشن مرح  لخاد  هک  درکیم ، یهارمه  نز  کی  ار  مود  يهتـسد  دنداتـسیا . لوا  بارعا  هحفص 406 ] ]

مدمآ تسا ، ياهیـضق  مدیمهف  مدید  ار  تئیه  نآ  ات  نم  نینمؤملاریما . يا  امرف  هئربت  ارم  ینعی  نینمؤملاریما . ای  ینیرب  : درک ضرع  دز و  رد 
لوا يهتـسد  زا  یناوج  هب  ور  مود  يهتـسد  دارفا  زا  یکی  نز ، نآ  نانخـس  ماـمتا  زا  سپ  دوشیم . هچ  عـقاو  تروـص  منیبـب  هک  ناـشیا  دزن 
دومن حیرض  لخاد  رد  رهطم  ربق  هب  هراشا  دمآ و  شیپ  ناوج  نآ  مرادن . هیضق  زا  يربخ  نم  بلاطیبا  نب  یلع  قح  هب  وگب  تفگ : هدومن و 

هب هک  ییاج  ات  دـش ، دـنلب  اوه  هب  دوخ  ياج  زا  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  شمـالک  زونه  اـما  مالـسلاهیلع ... بلاـطیبا  نب  یلع  قح  هب  تفگ : و 
اروف دیدرگ و  درخ  شندب  ياهناوختسا  هک  ياهنوگ  هب  دروخ ، نیمز  رب  ادیدش  تشپ  اب  اجنآ  زا  سپس  دیسر و  حیرض  ياههرگنک  يذاحم 

میلست نیرفآناج  هب  ناج  ناوج  دندیسر  نحص  لخاد  هب  نوچ  دندرب و  نوریب  مرح  زا  هتشادرب  ار  وا  شناهارمه  دیـسر . راضتحا  تلاح  هب 
هک دوب ، نز  نیا  رهوش  دش  كاله  هک  یناوج  دـنتفگ : مدیـسرپ ، ار  هعقاو  دـش . دـنلب  راضح  زا  دایرف  ویرغ  تمارک ، نیا  ثودـح  اب  دومن .
رد شرهوش  زور  کی  درذگیم ، بلطم  نیا  زا  یتدم  دوریم . شردپ  يهناخ  هب  دنکیم و  رهق  نز  نآ  دنکیم ، تیذا  ار  وا  شیپ  يدنچ 

بابـسا دـهد و  خر  یلمح  مسرتیم  هکنیا  رذـع  هب  دـیامنیم  هقیاضم  وا  دـنکیم ، نیکمت  ياضاقت  وا  زا  دـنیبیم و  ار  وا  تولخ  يارحص 
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یتـشآ و تساوخرد  هک  دتـسرفیم  ار  یـسک  بش  ناـمه  هک  دروخیم  مسق  شیارب  دـهدیم و  لوق  وا  هب  ناوـج  ددرگ . مهارف  تحیـضف 
در ار  اهنآ  شهاوخ  دندمآیم ، حلـص  شهاوخ  تعافـش و  ناونع  هب  یناسک  رگا  هک  دوب  مسر  برع  رد  دـیامن . ار  وا  يهناخ  هب  تعجارم 

دوصقم هب  هک  ینامز  درم  نآ  درادیمرب . لمح  اقافتا  دهدیم و  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  دوشیم و  نئمطم  مه  نز  نآ  اذـل  دـندرکیمن .
شردـپ دوشیم ، رهاـظ  نز  رد  لـمح  راـثآ  درذـگیم و  یتدـم  دتـسرفیمن . نز  بقع  ار  یـسک  دـنکیمن و  اـنتعا  رگید  دـسریم ، دوخ 

، تفریذپ دوشیمن  ار  اعدا  نیا  هک  دهدیم  باوج  شردـپ  دـیوگیم . ار  هیـضق  وا  و  دوشیم ؟ هدـهاشم  وت  رد  هک  تسیچ  نیا  دـسرپیم :
: دیوگیم رتخد  هب  ردپ  هحفـص 407 ] ! ] دنکیم راکنا  وا  اما  دنـسرپیم ، ارجام  وا  زا  دنوریم و  رهوش  دزن  دنک . رارقا  ترهوش  هکنآ  رگم 
هب ممـصم  هک  دـمهفیم  نز  یتقو  دوب . دـهاوخ  ترهوش  ندرگ  هب  لتق  نیا  هانگ  ییوگیم  تسار  رگا  مرادـن ، وت  نتـشک  زج  ياهراچ  نم 

نیب رئاشع  زا  نز  درم و  نآ  مرـضاح . ندش  هتـشک  يارب  نم  دروخ  مسق  رگا  دـیهدب ، مسق  ار  وا  مک  تسد  سپ  دـیوگیم  دنتـسه ، وا  لتق 
زا ياهتـسد  درم و  يهفئاـط  زا  ياهتـسد  تسا . عقاو  ـالبرک  یخـسرفتشه  فجن و  یخـسرفراهچ  رد  ناـشلزنم  دنتـسه و  ـالبرک  فـجن و 
رد ندروخمسق  البرک و  رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مرح  رد  روضح  البرک و  هب  نتفر  دصق  هب  دنوشیم و  عمج  نز  يهفئاط 

نینمؤملاریما ترـضح  رهطم  دبنگ  هب  نز  مشچ  دـننکیم ، یط  ار  هار  زا  يرـصتخم  نوچ  دـنیآیم . نوریب  لزنم  زا  بانج ، نآ  دـقرم  رانک 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ردـپ  مالـسلاهیلع ، بلاـطیبا  نـب  یلع  نینمؤـملاریما  دـیوگیم : ناـشیا  هـب  دـتفایم و  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع 

هک اجنیدب  ات  ار  لمع  دندمآ و  فجن  هب  نانآ  نز ، تساوخرد  تباجا  رد  دیورب . فجن  هب  دینک و  مک  ار  دوخ  تمحز  تسا ؛ مالـسلاهیلع 
. دنداد ماجنا  يدومن  هدهاشم 

مدش راتفرگ  نوگانوگ  ياهالب  هب  ینامز 

کله مکالاو و  نم  دعس  یما  متنا و  یباب  دندومرف : مسیونب  ار  ناشمـسا  دندادن  هزاجا  هک  مق  يهیملع  يهزوح  ردقیلاع  نیـسردم  زا  یکی 
مصتعا نم  يده  مکقدص و  نم  ملس  مکیلا و  اجل  نم  نمأ  مکب و  کسمت  نم  زاف  مکقراف و  نم  لض  مکدحج و  نم  باخ  مکاداع و  نم 

منک رکذ  ار  بلطم  نیا  هک  دندومرف  رارصا  مزیزع  ردارب  نوچ  اما  مسیونب ، ار  هیضق  نیا  مدوبن  رـضاح  بناج  نیا  هعماج .) ترایز  ... ) مکب
مدرم يهماع  نایم  رد  ار  اهنآ  تاهجوت  هک  تسا  نیا  رد  شتیاضر  تمعن  ناسحا و  بحاص  دوخ  دیاش  مداد  لامتحا  زین  رگید  فرط  زا  و 
مدوخ ماما  الوم و  اقآ و  محارم  زا  ياهمـش  هک  ار  هملک  دـنچ  نیا  ثدـحف ) کبر  ۀـمعنب  اـما  و  : ) یلاـعت هلوق  باـب  زا  اذـل  میاـمنب ، راـهظا 

هب هدنب  ینامز  هک : تسا  نیا  ارجام  رصتخم  حرش  منکیم . نایب  زیزع  ناگدنناوخ  يارب  تسا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ججحلانماث  ترـضح 
ياههچب هداوناخ و  دارفا  یمامت  مدرک و  ار  مالسلاهیلع  هحفص 408 ]  ] ججحلانماث ترضح  ترایز  دصق  مدش . راتفرگ  نوگانوگ  ياهالب 

هام ات  مدرک ، رایتخا  لزنم  دوبن  قیال  یلیخ  مه  نم  نأش  هب  هک  یمومع  يهناخرفاسم  رد  هدرب  دوخ  اب  زین  ار  هداد  تسد  زا  رداـم  رداـمیب و 
هدیدرگ تالسوت  ندناوخ و  نآرق  لوغشم  مداد و  همادا  ترایز  یسوبهبتع و  هب  اج  نامه  رد  مین  هام و  ود  دودح  دیـسر ، ناضمر  كرابم 

هک تقو  نآ  ات  تمحر  يایرد  نآ  زا  هجوت  ای  هراشا  کی  هک  مدوب  نارگن  مه  یلیخ  و  مدـناسر ، اجتلم  نآ  روضح  هب  ار  مدوخ  تاـجاح  و 
، مدش رادیب  باوخ  زا  هعفد  کی  ابیرقت  هام  ود  زا  دعب  مدوب  هدرک  ظفح  هک  مدوب  هدناوخ  ردق  نآ  ار  تالـسوت  یـضعب  ابیرقت  دشن . لصاح 

نآ مدوب  هدـیدن  ار  نآ  لاح  ات  ییاج  رد  هکنآ  لاـح  میوگیم و  مه  رـس  تشپ  منکیم و  درو  راـیتخایب  ناـبز  رد  ار  تـالمج  نیا  مدـید 
زا دیاش  هک  مدشن  لقتنم  یلو  نیـسحلا » کیخا  قحب  یبرک  فشکا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای   » هک تسا  نیا  هلمج 

نیـسحلا هللادـبعیبا  ترـضح  يهضور  هب  نداد  شوـگ  يارب  مدیـسر و  مق  هب  اـت  مدرک  تـکرح  سدـقم  دهـشم  زا  دوـش و  هجوـت  یـسک 
قـشاع هک  دوب  مولعم  دوب  روهطوغ  تیالو  رد  یلیخ  یلو  ناوج  ربنم  لها  رفن  کی  هصالخ  متفر . ناـگرزب  زا  یکی  يهناـخ  هب  مالـسلاهیلع 

هبترم هسویـس  دصکی و  سک  ره  تفگ  درب و  مسا  مالـسلاهیلع  البرک  رادملع  مشاهینب  رمق  یلوم  ترـضح  زا  هعفد  کی  تسا  تیالو 
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دوشیم هدروآرب  شتاجاح  نیسحلا ) کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای   ) دیوگب ار  تالمج  نیا 
متاجاح مامت  مدرک و  رکذ  ار  هبترم  هسویـس  دصکی و  سلجم  نامه  رد  مدیدرگ . مدوخ  ماما  هجوت  دروم  هک  مدش  لقتنم  اجنامه  رد  و 

زور نآ  زا  دش و  هدروآرب  مدوب  هتساوخ  شترـضح  زا  دنچ  یتاجاح  صالخ و  يراتفرگ  زا  تشاذگ و  یقرت  هب  ور  اهراک  دش و  هدروآرب 
مراودیما مدرک ، رکذ  هک  تسا  نامه  هیـضق  یلو  منکیمن  رکذ  ار  مدوخ  مسا  هدش و  هدروآرب  تاجاح  بناج  نیا  دـسریم . ددـم  لاح  ات 

هحفص 409] . ] هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  دنسانشب . ار  دوخ  هاگهانپ  اجتلم و  زیزع  ناردارب 

... ار تاهدش  ملق  دنلب  ياهتسد  نآ  سابعلا ، لضفلاابا  ای 

لاس ارهاظ   ) ناتسبات دنلب  ياهزور  زا  یکی  رد  دناهتشاد : موقرم  یناجنز  ییادخ  دمحا  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
مـشچ ات  دنتفر . دوب ، سور  رجاهم  رفن  کی  هک  هد  يادخدک  يهناخ  فرط  هب  دندش و  ام  ياتـسور  دراو  مرادناژ  رفن  دنچ  دوب ) 1332 ش 

، دنتـشاد يزابرـس  نس  رد  ناوج  رـسپ  هک  اهنآ  اصوصخم  دش ، دـنلب  اههناخ  رتشیب  زا  نویـش  هیرگ و  يادـص  داتفا ، اهمرادـناژ  هب  هد  یلاها 
یچراج هک  دیـشکن  یلوط  دناهدمآ . تسدیهت  شکتمحز و  مدرم  بیج  ندرک  یلاخ  يریگزابرـس و  يارب  اهمرادناژ  نیا  هک  دنتـسنادیم 

هب تمدـخ  يارب  دنتـسرفب  ار  اهناوج  رتدوز  هچ  ره  تساوخ  اهنآ  زا  داد و  ربخ  یلاها  هب  ار  نایرج  دوخ  زیگنابعر  دـنلب و  يادـص  اـب  هد ،
یناسک دندش و  لمع  دراو  ادخدک  ياهلالد  فرط  نآ  زا  دـش . دـهاوخ  نانچ  نینچ و  دوش ، ناهنپ  ای  دـنک و  رارف  سک  ره  دوزفا : نطو و 

دـنتفرگ و چوق  دنفـسوگ و  ای  لوپ  یغلبم  ناشیلام  عضو  بسانت  هب  ناشمادـک  ره  زا  هتفای  درک ، هلماعم  اهنآ  اـب  دوشیم  دنتـسنادیم  هک  ار 
يزابرـس نس  رد  مه  نم  ناردارب  زا  یکی  دندرک . تسرد  یفاعم  اهنآ  يارب  انایحا  ای  دـنتخادنا  بقع  هب  یتدـم  يارب  ار  ناشنادـنزرف  مازعا 

تـسب دنب و  هوشر و  لها  نوچ  مردپ  موحرم  دشیم . مازعا  دیاب  لاح  ره  رد  هتـشذگ و  يو  يزابرـس  نامز  زا  مه  لاس  دنچ  دـیاش  و  دوب ،
متسه هوشر  لها  هن  نم  مدنزرف ، تفگ : مردارب  هب  دندشیم ، مازعا  زیربت  جنمساب  هاگساپ  هب  اهزابرـس  دیاب  نآ  يادرف  هک  بش  نامه  دوبن ،

هداوناخ دارفا  يراز  هیرگ و  نایم  رد  مردارب ، ادرف  حبـص  يدرگیمرب . ای  يوشیم و  مازعا  ای  ادـخ ؛ ناما  هب  ورب  مراد . ییاـهلوپ  نینچ  هن  و 
هک يدارفا  زور ، نآ  يادرف  ای  دوب  زور  نامه  رـصع  تسین  مدای  تسرد  دـش . هاگـساپ  مزاع  لیماف ، دارفا  رگید  مردام و  موحرم  اصوصخم 

مردام هک  دوب  برغم  زامن  ماگنه  تسا . هدش  مازعا  هک  دوب  مولعم  دوبن ، اهنآ  نایم  رد  نم  ردارب  دنتشگرب و  جنمـساب  زا  دندوب  هدشن  مازعا 
دعب منکیمن : شومارف  زگره  ار  هنحص  نیا  یلو  تسین ، مدای  درک  هچ  مردام  ربخ  نیا  ندینش  اب  دناهدرب . يزابرس  هب  ار  شرسپ  دش  هجوتم 
فرط هب  دوب  هتفرگ  ار  زامن  رداچ  ياههشوگ  هحفص 410 ]  ] هک یلاح  رد  ار  شتسد  ود  ره  دوب ، هتـسشن  هلبق  هب  ور  هک  روط  نامه  زامن  زا 

نک زارد  ار  تاهدش  ملق  دنلب  ياهتسد  نآ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ای  تفگ : لماک  دامتعا  و  كاپ ، تین  لد ، زوس  اب  درک و  زارد  هلبق 
لـضفلاابا اـی  تفگ : درک و  رارکت  ار  هلمج  نیا  راـب  نیدـنچ  يو  درک . نتـسیرگ  هب  عورـش  تفگ و  ار  هلمج  نـیا  نادرگرب ! ارم  يهـچب  و 

امئاد دوب . هیرگ  طقف  شکاروخ  دروخ و  زور ، هس  نیا  رد  مردام  دیشک و  لوط  زور  هس  ابیرقت  مهاوخیم . وت  زا  ار  ماهچب  نم  مالسلاهیلع ،
بـش زور ، هس  زا  دعب  دوب . هدرک  مه  يرذـن  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يارب  ارهاظ  درکیم و  همزمز  شدوخ  اب  ار  هلمج  نیا 

: تفگ درکیم ، هیرگ  یلاحـشوخ  زا  هک  مرداـم  دـش ! دراو  مردارب  میدـید  اـم ، يهمه  يهدزتهب  نامـشچ  لـباقم  رد  هعفد  کـی  هک  دوـب 
ارچ مدیـسرپ : مردارب  زا  داد !؟ تاـجن  اـهملاظ  تسد  زا  ار  ماهچب  ترـضح  مـتفرگ و  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح  زا  ار  ماهـچب  دـیدید 

شزومآ نادیم  هب  مدیـشوپ و  سابل  تامدقم ، زا  دعب  دندرب . هیمورا  یـشزومآ  ناگداپ  هب  ار  ام  تفگ : يدـمآ ؟ هک  دـش  روطچ  یتشگرب و 
. تسا دایز  رفن  کی  تفگ : دیسر ، نایاپ  هب  يرامشرس  هک  یتقو  يرامشرس . هب  درک  عورش  درک و  طخ  هب  ار  ام  يهمه  دمآ  يرسفا  میتفر .

نم نوریب ! ایب  تفگ : تشاذگ و  نم  يهناش  يور  ار  شتـسد  نم ، هب  دیـسر  ات  دنارذگیم ، رظن  زا  ار  دارفا  دزیم ، مدق  هک  روط  نامه  دعب 
ار نآ  يهگرب  کی  داد و  نم  هب  تشون و  ياهمان  دندروآ . ار  ماهدنورپ  داد  روتـسد  درک و  راضحا  شرتفد  هب  ارم  دعب  مدش . ادـج  فص  زا 
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يزابرس تیفاعم  تالکشم  اب  هک  يدارفا  تمالـس ! هب  ورب  وت ، تیفاعم  مه  نیا  یفاعم . هشیمه  يارب  وت  تفگ : تشاذگ و  هدنورپ  يور  مه 
تروص يزابیتراپ  یتراپ و  نودـب  هک  نایرج -  نیا  دـننادیم  دنتـسه ) مچرپ  ریز  هدیـشوپ و  سابل  هک  يدارفا  اصوصخم   ) دنتـسه انـشآ 

داهنكاپ و ردام  ياـههلان  نآ  ناوج ، نیا  یتراـپ  يرآ ، هحفـص 411 ] . ] يداع نایرج  کی  هب  اـت  دراد  تهابـش  رتشیب  هزجعم  هب  تفرگ - 
ترـضح نیرطـضم ، ناگدـنامرد و  هاـنپ  أـجلم و  اوـنین و  تشد  رادـمچرپ  مالـسلاهیلع ، جـئاوحلاباب  دارملاباـب و  تـمارک  و  تینكاـپ ،

. دوب مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا 

!؟ يونشیمن رگم  ینیبیمن !؟ رگم  نم  يالوم 

، تسا هدش  رـشتنم  ناشیا  زا  اریخا  هک  یتارطاخ  رد  یمالـسا ، تامیلعت  يهعماج  راذگناینب  یمالـسا ، یلعـسابع  خیـش  جاح  موحرم  هللاۀـیآ 
دنکیم دای  برع  دمحم  دیـس  جاح  موحرم  مان  هب  یـصخش  زا  سدقم ، دهـشم  هب  یناوج  مایا  رد  شیوخ  رفـس  تارطاخ  هب  طوبرم  شخب 
دصکی هب  کیدزن  شیوخ  سردم  رد  وا  درکیم . توالت  نوگانوگ  تائارق  اب  ار  نآرق  دوب و  تئارق  ملع  زاتمم  ملعم   ) دهشم رهـش  رد  هک 

نوـنف اـب  مدـش  قـفوم  يو ، سرد  لـفحم  رد  روـضح  رذـگهر  زا  مدوـب و  هرمز  نآ  زا  نم  هک  دوـب  هدروآ  مهارف  ار  هوژپشناد  هبلط و  نـت 
يهناتـسآ رد  تمدخ  راختفا  اهلاس  برع  دمحم  دیـس  جاح  موحرم  . 1 دیازفایم : یمالـسا  ياقآ  موش .» انـشآ  میرک  باتک  تئارق  فلتخم 

زا زین  یتامارک  دوخ ، يرازگتمدـخ  مایا  رد  مدیـسرپ : ناشیا  زا  يزور  دوب . هتفای  ار  هیلع ) هللا  مالـس   ) لـضفلاوبا یلع ، نب  ساـبع  ترـضح 
رورس نآ  تامارک  و  ۀمارکلاراد »  » قح هب  شترضح  يهناتسآ  هتبلا ، دومرف : دیس  دیدرک ؟ هدهاشم  هیلع  هللا  تاولـص  جئاوحلاباب  ترـضح 
وگتفگ هب  رهطم  مرح  ناویا  رد  همدخ  زا  یعمج  اب  يزور  منکیم : لقن  امـش  يارب  دوخ  تادهاشم  زا  نم  اما  تسا ، رامـش  دـح و  زا  هدایز 

...؟ يونشیمن رگم  ینیبیمن ؟ رگم  نم ، يالوم  تشاد : هضرع  شترضح  هب  باطخ  دش و  دراو  مرح  هب  برع  يدرم  هاگان  میدوب . هتـسشن 
درب و رهطم  حیرـض  نورد  هب  تسد  تفر و  شیپ  حیرـض  يوس  هب  دز و  ماهنیـس  رب  تسد  وا  اـما  موش ، اـیوج  وا  لاـح  زا  اـت  متفر  شیپ  نم 
. تشاد تشم  رد  ياهسیک  هک  یلاح  رد  دیـشک  زاب  شیوخ  تسد  هک  تشذگن  ینامز  مهاوخیم . وت  زا  ار  ملاوما  یلع ! رـسپ  درک : ضرع 
، مدیـسرپ وا  زا  ار  عقوام  تسا . جئاوحلاباب  تمارک  نیا  دـنگوس ، ادـخ  هب  دز : دایرف  دوب . ینامثع  ياههریل  زا  هتـشابنا  دوشگ ، ار  نآ  نوچ 
. تفر تقرـس  هب  ملاوما  هک  مدمآیم  فجن  هب  ترایز  دصق  هب  هحفص 412 ] . ] مراد ینکس  يدوعس  زرم  رد  هک  متـسه  يریاشع  زا  تفگ :

. مدش لیان  دوصقم  هب  هک  ار  يادخ  ساپس  مدیبلطیم . تعافش  هب  ار  مالسلاهیلع  جئاوحلاباب  ترضح  البرک  ات  فجن  زا 

مهاوخیمن ار  دنزرف  نیا  نم 

دوب هداهن  دوخ  رابهلوک  نورد  ار  وا  هک  یلاح  رد  يو  ردام  هک  میدوب  رظان  ام  تسا . لولعم  روک و  یکرتخد  هب  طوبرم  رگید  يهرطاخ  . 2
؛» مهاوخیمن ار  دـنزرف  نیا  نم  : » هک درک  ضرع  شترـضح  هب  تشاذـگ و  نیمز  رب  حیرـض  ربارب  رد  ار  كرتخد  دـمآرد و  رهطم  مرح  هب 

: هک مداد  ادن  ار  شردام  نم  تفای . لماک  يافـش  لولعم  انیبان و  لفط  هک  دوب  هدیـسرن  نحـص  نایم  هب  زونه  تشگزاب . تفگ و  نخـس  نیا 
وت ادخ  نم ! يالوم  تشاد : هضرع  ترضح  هب  باطخ  تفای  تمالس  ار  دوخ  دنزرف  نوچ  تشگزاب و  برع  نز  ربب ! هارمه  ار  ترتخد  ایب ،

دیاب یهلا  يهدرتسگ  ناوخ  نیا  زا  يدنمهرهب  يارب  تسا و  ۀمارکلاراد »  » مالـسلاهیلع جـئاوحلاباب  يهناتـسآ  يرآ ، دـهد . کین  شاداپ  ار 
[ . 337 . ] درک صلاخ  ار  اهتین  هک 

جئاوحلاباب ماقم  تسا  نیا  و  تمارک ، ینعم  تسا  نیا  بجعلل ! ای 
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دنزرف یلعدـمحم  بناـج  نیا  زا  هزعماد -  یلاـخلخ -  ياـقآ  مالـسالاۀجح  باـنج  تسا : هتـشاد  موـقرم  ناتـسود  زا  یکی  ار  ریز  تمارک 
لقن هتفای  روهظ  زورب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هاگـشیپ  زا  هک  ار  ییاهتمارک  زا  یخرب  دناهتـساوخ  البرک ، نکاس  نیـسح ،

، هداتفا قافتا  مدوخ  يارب  هک  ار  یکی  طقف  تسا ، دایز  رامـشیب و  ناشدادـعت  هک  تامارک  نآ  نایم  زا  ریقح  ناشیا ، نامرف  لاـثتما  رد  منک .
هحفص : ] دوشیم یـسمش ، يرجه  لاس 1345  اـب  ربارب  يرمق ، يرجه  لاس 1386  هب  طوبرم  دـیناوخیم  الیذ  هک  ياهثداـح  منکیم . رکذ 

هعجارم ددعتم  ياهرتکد  هب  هام ، ود  تدم  هب  وا  يهجلاعم  يارب  دوب . لاوحاشوخان  تدالو  نیح  زا  نسحم  مان  هب  منادـنزرف  زا  یکی  [ 413
رهظزادـعب هکنیا  ات  دـش . رترغال  وا  مادـنا  رتتخـس و  شلاح  زورهبزور  هکلب  درکن ، ریثأت  چـیه  یلو  میداد ، وا  هب  ناوارف  ياهوراد  هدرک ،

برغم ات  زونه  متفگ : وا  هب  بجعت  اب  نم  میورب . لزنم  هب  هتـسب و  ار  ناکد  دومرف : تمیالم  اـب  دـمآ و  ناـکد  هب  مردـپ  موحرم  زور ، کـی 
اب مردپ  موحرم  هار ، نیب  رد  میتفر . لزنم  هب  مه  اب  هدرک و  لیطعت  ار  ناکد  ناشیا  رارـصا  اب  اتیاهن  دـینکیم ؟ هلجع  ارچ  تسا ، رایـسب  تقو 

يارب يراوگان  يهثداح  تسا  رارق  دیاش  مدرک  ساسحا  هک  دـندرک  عورـش  ار  ياهدـشباسح  شخبمارآ و  ياهتبحـص  تمیالم ، یمرن و 
قاتا دراو  نم  میدیـسر ، هک  لزنم  هب  داش .- شحور  دننکیم -  رکذ  نم  رطاخ  یلـست  يارب  ار  ییاهلثم  نینچ  ناشیا  هک  دهد  يور  مدنزرف 

، دشیم هدید  وا  رس  يالاب  دیجم  هللامالک  دلج  کی  تشاد ، رارق  هلبق  هب  ور  نسحم  مدنزرف  مدومن : هدهاشم  ار  یـشارخلد  يهرظنم  مدش و 
تـسد زا  نسح  مان  هب  یگلاس  کی  نس  رد  ار  يرگید  دـنزرف  وا  زا  لبق  هک  نم  دـندوب . نایرگ  همه  وا  ياههمع  گرزبرداـم و  رداـم و  و 

اب هتفر ، نوریب  لزنم  زا  رایتخایب  ناهگان  مدش و  ناشیرپ  تخـس  هنحـص  نیا  يهدهاشم  زا  دـنازوسیم ، ار  ملد  يو  غاد  زونه  مدوب و  هداد 
، مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  جـئاوحلاباب  یتوکلم  سدـقم و  هاگراب  هب  ناـیرگ  یمـشچ  هتـسکش و  یلد  اـب  هلجع و  باـتش و 

عفشا هللا  دنع  اهیجو  ای  : » مدرک ضرع  ناشیا  هب  اسمتلم  مدوب ، هدز  هرگ  ترضح  نآ  رونم  حیرض  هب  ار  اهتـسد  هک  یلاح  رد  مدش و  یجتلم 
ار مشهاوخ  ابترم  زین  نآ  زا  سپ  يدیـس .»! ای  ابئاخ  یندرت  دوجلا ال  مرکلا و  لضفلاابا و  ای  جـئاوحلاباب  ای  يدـلو ، ءافـش  یف  هللا  دـنع  یل 

همادا هنحـص  نیا  تعاـس  مین  زا  رتـمک  مدرکیم . تکرح  وـس  نآ  وـس و  نیا  هب  راوهناوـید  مـظنیب و  ترـضح  نآ  مرح  رد  هدرک ، رارکت 
ردارب تفگ : دید  هک  ارم  مدـش . وربور  مردارب  اب  هک  دوب  لزنم  کیدزن  مدـش . هناور  لزنم  فرط  هب  مدـمآ و  نوریب  مرح  زا  سپـس  تشاد ،

هک ار  وت  داب  تراشب  تفگ : نم  هب  نادنخ  یبل  هداشگ  ییور  اب  يو  مدوب . هتفر  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مرح  هب  متفگ : يدوب !؟ اجک 
ار مرسپ  هک  نم  هحفص 414 ] ! ] تسین یبارطضا  ینارگن و  چیه  ياج  تسا و  هتشگ  فرطرب  وا  یـضیرم  تلاسک و  هدش و  بوخ  تدنزرف 

نیمه یلو  دیوگیم ! نم  رطاخ  يالست  يارب  ار  نانخس  نیا  مردارب  هک  مدرک  رکف  مدوب ، هدید  ندرم ، تلاح  رد  ینعی  تخـس ، لاح  نآ  اب 
ائینه تفگ : مالسلاهیلع . سابعلا  لضفلاابا  مرح  متفگ : يدوب !؟ اجک  مرسپ  تفگ : هتفرگ و  دوخ  شوغآ  هب  ارم  مردپ  مدش ، لزنم  دراو  هک 

گرزبردام میدش . دوب  نآ  رد  مدنزرف  هک  یقاتا  دراو  رگیدکی  قافتا  هب  دیسوب و  ارم  سپس  یتفرگ ! ترضح  زا  ار  ترسپ  يافش  هک  کل 
عفترم مدنزرف  تلاسک  هک  هدن ، هار  دوخ  هب  يدیدرت  کش و  چیه  رگید  مرـسپ ، تفگ : هدرک  نم  هب  ور  نادـنخ  هداشگ و  ییور  اب  زین  هچب 
يدـنچ هک  شراسخر  گنر  مدـید  متـسیرگن ، وا  تروص  هب  متفر و  مدـنزرف  کیدزن  یتقو  تسا . هتفر  باوخ  هب  رـضاح  لاح  رد  هدـش و 

، مدـش يو  لاح  يایوج  شردام  زا  تسا . هتفای  یناوغرا  گنر  يدـمحم ، لـگ  نوچمه  کـنیا  تشاد ، تهابـش  هبوچدرز  يدرز  هب  شیپ 
هب مسبت  اب  درک و  زاب  ار  شیاهمشچ  هدیشک ، قیمع  یـسفن  مدنزرف  مدید  ناهگان  هک  تشذگن  یقیاقد  دیتفر ، اجنیا  زا  هکنیا  زا  دعب  تفگ :

مدـنزرف هب  قوش  کشا  اب  هک  نم  تفر . باوخ  هب  ریـس  مکـش  اب  وا  مداد  ریـش  وا  هب  مدـید ، دوبهب  هب  ور  ار  شلاح  هک  یتقو  تسیرگن . اـم 
نینچ مالـسلاهیلع ! سابعلا  لضفلاوبا  جـئاوحلاباب  ماقم  تسا  نیا  و  تمارک ، ینعم  تسا  نیا  بجعلل ! ای  متفگ : دوخ  اب  مدوب ، هدـش  هریخ 

میدرازگ ساپس  ار  لاعتم  دنوادخ  رایسب ، یلاحشوخ  اب  یگمه  يراب ، هیلع ! هللا  مالـس  وا  يالاو  ماقم  تسا  نانچ  شترـضح و  ياطع  تسا 
بر دمحلا هللا  و  تشگ ، فرطرب  الک  وا  تلاسک  هکنیا  ات  دـشیم  رتملاس  رتحیحـص و  مدـنزرف  تشذـگیم  هک  زور  ره  زین ، نآ  زا  سپ  و 

[ . 338 . ] مالسلاو نیملاعلا ،
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دادیمن لاجم  نم  هب  هیرگ  رگید  هدژم ، نیا  ندینش  اب 

، مالسلاهیلع نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  هحفـص 415 ]  ] يافواب ردارب  البرک و  تشد  رالاسهپـس  اقـس و  مان  هب  نیرفآناج و  دـنوادخ  مان  هب 
فرط زا  هک  دوب  دـیع  زا  لبق  هتفه  کـی  تسرد  لاس 55  رد  متسه . یمظاک  رفـصدمحم  هدنب  مشاهینب . رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 

يهناخپوت نادیم  زا  حبص  هد  تعاس  مناسرب . تقو  رادرهـش  هب  ار  يرـس  یلک  روط  هب  يهنامرحم  يهمان  کی  متفای  تیرومأم  دوخ  يهرادا 
اجنآ رد  مدش . بالقنا  نابایخ  دراو  ملعا ، ریما  ناتسرامیب  يولج  زا  روبع  زا  سپ  مدرک . تکرح  قباس ، یتیبیت  دابآرـشیف  فرط  هب  قباس 

نآ ياوتحم  هک  فیک  زا  يرثا  مدومن  هدهاشم  فسات  لامک  اب  مزادـنایب . دوب  نآ  يور  همان  فیک  هک  روتوم  كرت  هب  يرظن  متـسناد  مزال 
رد دیدرگ . رهاظ  ممـشچ  يولج  رد  اههچب  ندش  میتی  یگدنز و  رخآ  رمع و  رخآ  تیعـضو ، نیا  ندید  اب  تسین . دوب ، هرادا  يرـس  يهمان 

فرط هب  مدز و  رود  یقیرط ، کی  هب  تسا و  هدش  جراخ  شمـسج  زا  حور  هک  مدوب  هدرک  ادیپ  ار  كرحتم  يهدرم  کی  تلاح  هظحل  نآ 
متشگرب هرادا  هب  مدرک و  تشونرس  میلست  ار  مدوخ  راچان  دشن ! هک  دشن  ادیپ  مروآ ؛ تسد  هب  همان  فیک  زا  يرثا  دیاش  متـشگرب ، هناخپوت 

لیطعت تعاس 12  هرادا  دوب و  هبنـشجنپ  زور  دیدرگ . رداص  هدنب  تشادزاب  مکح  هظحل ، نامه  زا  متخاس . علطم  ارجام  زا  ار  هرادا  سیئر  و 
زا 12 تعاس  يهبرقع  دنتفر و  دندرک و  یظفاحادخ  هدنب  زا  کیکی  اقفر  دوب ، هدارا  فطل و  لوزن  تعاس  هعقاو ، تعاس  اما  دـیدرگیم ،

يادـص دـندرکیم . هدامآ  ار  هدـنب  نادـنز  يهمان  هک  رتفد ، سیئر  سیوننیـشام و  کی  مدـنام و  هدـنب  دـیدرگ . لـیطعت  هرادا  تشذـگ و 
رـس و يدرـس  قرع  دوب . هتخادـنا  راک  زا  ار  مبلق  دـیامنیم ، نییعت  ار  هدـنب  تشونرـس  متـسنادیم  هک  ریرحت ، نیـشام  یتسـش  کـچکچ 

یقاب دیع  بش  هب  هتفه  کی  منک !؟ راک  هچ  متـسنادیمن  دندوب . هتـشگ  رهاظ  ممـشچ  يولج  رد  متیب  لها  مامت  هتفرگارف ، ار  هدـنب  تروص 
و درک ، دنهاوخن  ربرد  ون  سابل  تشاد ، دنهاوخن  دـیع  لاسما  میاههچب  متـسنادیم  نوچ  دوب . روآدرد  یلیخ  میارب  دوخ  نیا  و  دوب ، هدـنام 

دراد هعمج  بش  تسا و  هبنشجنپ  رهظزادعب  مین  کی و  دودح  تعاس  دمآ . دهاوخن  اهنیا  يدیع  هب  هدرکن و  زاب  اهنیا  يور  هب  برد  یسک 
. دوشیم عورـش  هظحل  نیا  زا  تشونرـس  تسین . مدوخ  زج  یـسک  مراک  لحم  قاتا  برد  هتفرگارف و  ار  اج  همه  توکـس  دـسریم . هار  زا 
تیعضو و دوخ  شیپ  متفرورف . رکف  هب  مدمآ و  دوخ  هب  ناهگان  تسا . هحفص 416 ]  ] هدش بارخ  مرس  رب  ایند  ییوگ  متسب ، ار  قاتا  برد 
، دیـسریم ماشم  هب  شاویشاوی  بالقنا  يوب  تسا . یـسایس  هلئـسم  کی  نیا  دش !؟ دهاوخ  هچ  ایادخ  مدرکیم . میـسرت  ار  دوخ  يهدـنیآ 

قیرط نآ  زا  ات  مرادن  هک  مه  لوپ  درک . تسرد  دوشیمن  يزابیتراپ  اب  ار  هلئـسم  نیا  هک  مدرک  رکف  دوخ  شیپ  دندوب . هتـساخ  اپ  هب  مدرم 
برد هب  یـصاخ  يهقالع  مادختـسا ، نیح  رد  ماظن و  تمدـخ  هب  دورو  زا  لبق  هدـنب  مروآ ؟ يور  اـجک  هب  مربب ؟ هاـنپ  اـجک  هب  منک . مادـقا 
ضرع مشاهینب ، هام  مچرپ  ریز  رد  میتشاد و  مشاهینب  رمق  تئیه  مان  هب  یتئیه  متشاد . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  جئاوحلاباب ، يهناخ 

هب مییامنیم . اپرب  ار  يرادهیزعت  ینزهنیـس و  مسارم  هلاسهمه  هدنام و  یقاب  ام  يارب  راختفا  نیا  زین  نونکا  میدومنیم . يراوگوس  تدارا و 
نامرد ار  هدنب  نامردیب  درد  نیا  هک  مهاوخب  ناشیا  زا  هتفر و  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  يهناخ  برد  هب  متفرگ  میمـصت  تروص  ره 

دیما عطق  اج  همه  زا  یلاخ و  ار  دوخ  نورد  ناسنا  ات  دراد . یـشور  بادآ و  ناگرزب ، هب  ندش  لسوتم  ناتـسود : اقفر و  هجوت  لباق  دـیامن .
هجیتن ضیف و  بحاص  امـش  دیدرگ  رهاظ  امـش  رد  تلاح  نیا  رگا  تفرگ . دهاوخن  ياهجیتن  دنیبن ، رود  نادنچ  گرم  ات  ار  دوخ  دـیامنن و 

نیا رد  الصا  ییوگ  مدرک  دنلب  ار  دوخ  تسد  ود  هداد ، هیکت  نیمز  رب  ار  دوخ  تسار  تمـس  يوناز  مداتـسیا و  هلبق  فرط  هب  دش . دیهاوخ 
ای لضفلاوبا ، ای  مدز : دایرف  دنلب  هبترم  هس  دوب . هدرک  هطاحا  ار  مدوجو  یمامت  تشحو ، منیبیمن . ار  يزیچ  چیه  اج و  چیه  متـسین و  ناکم 

، مدوب هتشاذگ  مراک  زیم  يور  ار  مرس  دوب و  هدش  تسار  مرس  يوم  مدیمهفن . يزیچ  رگید  سرب ! مداد  هب  سابعلا ، لضفلاوبا  ای  لضفلاوبا ،
ساسحا دوخ  رـس  تشپ  یتسد  هک  دـیماجناین ، لوط  هب  رتشیب  هیناث  ات 5  زا 3  شیب  قافتا  نیا  دیاش  مدـیمهفیمن . ار  تیعـضو  نیا  دوخ  اما 

. دهدب نیرومأم  لیوحت  همان  اب  ار  هدنب  تسا  هدمآ  مدرکیم  روصت  هدید ، مامت  ار  دوخ  راک  ناشیا ، يهدهاشم  اب  دوب ! سیوننیشام  مدرک .
، هملک نیا  ندینش  اب  تسا ! هدش  ادیپ  همان  تکاپ  وش  دنلب  ییوگیم !؟ هچ  تفگ : ناهگان  هک  مرـضاح ! هدنب  ، اقآ متفگ : ياهتفرگ  يادص  اب 
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اذل مهدن  هار  دوخ  هب  هحفـص 417 ]  ] یـساره هدنب  ات  دشاب  هدرک  ییوجلد  هدنب  زا  وحن  نیا  هب  دهاوخیم  ناشیا  مدرک  ساسحا  دوخ  شیپ 
یـسکات يهدننار  کی  دش . ادیپ  همان  ادخ  هب  یمظاک ، ياقآ  تفگ : ماهدرک . ار  زیچ  همه  رکف  تسا و  مامت  مراک  رگید  هدنب  ردارب ، متفگ :

نیلوا روبزم  يهمان  دوب و  ون  فیک  نوچ  تسا  هدرب  دوخ  اب  ار  نآ  فیک  اما  تسا ، هتفر  هتشذگ و  هرادا  تاعالطا  زیم  يور  هدروآ ، ار  نآ 
نارکیب فطل  نیا  زا  مه  و  قوش ، زا  مه  دادیمن ؛ لاجم  نم  هب  هیرگ  رگید  هدژم ، نیا  ندینـش  اب  دوب . هدش  هتـشاذگ  نآ  رد  هک  دوب  يزیچ 

تروص ره  هب  تفگ ... کیبل  ارم  سامتلا  البرک  زا  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  هک  شیادف ، هب  مناج  رس و  مالـسلاهیلع . لضفلاوبا  ترـضح 
مدآ یلیخ  تـفگ : درادـن . ربـخ  هلئــسم  نـیا  زا  یلو  هـلب ، مـتفگ : يراد ؟ رداـم  یمظاـک ، تـفگ : درک و  راـضحا  ار  هدـنب  هطوـبرم  سیئر 

: تفگ یتراـپ . هب  متفگ : دوـشیم !؟ طوـبرم  زیچ  هچ  هب  سپ  تفگ : دوـشیمن . سناـش  هب  طوـبرم  رما ، نیا  : مـتفگ یتـسه . یـسناششوخ 
رد زورما  هک  مراد  یتراپ  کی  هدـنب  دوشیم ! ارچ ، متفگ : درک . يزابیتراپ  نآ  رد  دوشیمن  دراد و  یـسایس  يهبنج  عوضوم  هک  ینادیم 

، متفگ ناشیا  هب  لصفم  ار  نایرج  و  درک ؛ تسرد  ارم  راک  دومن و  زاب  میور  هب  ار  برد  وا  مدز و  ار  ناشیا  يهناخ  برد  تاـظحل ، نیرخآ 
زج هک  مروخیم  دنگوس  دیجم ، هللامالک  هب  اجنیا  رد  تفگ . کیربت  هدنب  هب  دز و  هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  دـش و  بلقنم  تیاهنیب  هک 

نیا زج  تشاد و  تقیقح  وم  هب  وم  مضیارع  مامت  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  مشاـهینب ، رمق  ناـمه  هب  مدرکن . ناـیب  ار  تیعقاو  نیع  تقیقح و 
ترـضح ناقـشاع  اـت  دـناسرب ، پاـچ  هب  ار  بلطم  نیا  هـک  مراد  راـظتنا  مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراـشتنا  زا  متـشادن . يرگید  دـصق 

يانما تئیه  زا  یمیدقت  اعد . سامتلا  مالـسلاو ، دنهاوخب ، هناخ  نیا  برد  زا  دـنهاوخیم  هچ  ره  دـنناوخب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
. یلاخلخ ینابر  یلع  خیش  جاح  مالسالاۀجح  روضح  هب  یمظاک  رفصدمحم  درگتشه  غالبجواس  كزیرهک  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دجـسم 

مالغ مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  مشاـهینب  رینم  رمق  هب  نیلـسوتم  تئیه  ةاـجنلا  ۀنیفـس  يدـهلا و  حابـصم  نیـسحلا  نا  یلاعتهمـسب 
ياقآ نیملسملا  مالسالاۀجح و  بانج  دنمجرا  رورـس  یلاعتهمـسب  هحفص 418 ]  ] سیـسأت 1370 ناجنز -  ناتـسا  زا  مق  میقم  ياـهسیو 

نیدـب نانم -  دزیا  دـنوادخ  هاگرد  زا  امـش  يارب  يزوریپ  بلط  قیفوت و  يوزرآ  نمـض  مکیلعمالـس . هتاکرب  تماد  یلاـخلخ  یناـبر  یلع 
سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ   ) لماک انعماب و  ادـج  شزرارپ و  باتک  يهعلاطم  اب  هک  دـناسریم  راضحتـسا  هب  هلیـسو 

نآ تامارک  هزجعم و  زا  هنومن  کی  ناونع  هب  میتفرگ  میمـصت  میدـش و  ضیفرپ  هتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  اـعقاو  لوا ) دـلج  مالـسلاهیلع - 
دید تحلـصم و  اب  یلاعبانج  قیرط  زا  هزجعم  نیا  هللاءاشنا  ات  میئامن  لاسرا  دنمجرا  زیزع و  رورـس  امـش  روضح  گرب  دنچ  رد  ار  راوگرزب 

راهطا يهمئا  تراهط  تمـصعاب و  نادـناخ  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  اـقآ  زا  قیرط  نیا  زا  اـت  دـبای ، راـشتنا  دـسرب و  پاـچ  هب  اـمش 
دیما هب  میشاب  هدومن  شیاتس  ساپـس و  رکـشت و  میتسه ، ناراوگرزب  نیا  تمعنرپ  يهرفـس  راوخهریج  هدنمرـش و  هشیمه  هک  مالـسلامهیلع 

هللا یلع  مکرجا  دـنمجرا . راـثآ  نیا  ناگدنـسیون  صوصخب  تیب  لـها  ناگتفیـش  نارادـفرط و  نارادتسود و  موـمع  تیقفوـم  يزوریپ و 
ترضح يهینیـسح  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  يرتم   8 بآ -  روـتوم  تـشپ  رهـشنادزی -  سردآ :  76  / 11 مالـسلاو 28 /  اریخ  هللا  مکازج 

لزنم 734611 نفلت  ولهدنبادخ  یلعنابعش  جاح  تئیه : تسرپرس  نفلت  مالسلاهیلع  لضفلاوبا 

موریم هینیسح  هب  نم  هک  درادن  یطبر  امش  هب 

مق رد   76  / 11 خیرات 28 /  هب  ياهمان  رد  مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  مشاهینب  رمق  هب  نیلـسوتم  تئیه  وضع  يریپ ، قازرلادبع  ياقآ 
هلیسو نیدب  مکیلعمالس . هتاکرب ، تماد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالسالاۀجح و  كرابم  رضحم  دناهتشاد : موقرم 
هحفص  ] هصالخ روط  هب  دشابیم ، گرزب  تیمهااب و  رایسب  هک  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تامارک  تازجعم و  زا  ياهنومن 

ردام هک  متشاد  نس  لاس  دودح 12  رد  يریپ  قازرلادبع  بناج  نیا  دناسریم : كرابم  رظن  هب  الیذ  هاتوک ، يهمدقم  کی  زا  سپ  و  [ 419
دوب لاس  نامه  زا  میدرکیم . یگدنز  ناجنز -  ناتـسرهش  عباوت  زا  سیو -  مالغ  ياتـسور  رد  اهلاس ، نآ  مداد . تسد  زا  ار  مزرمایب  ادـخ 
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رذن دهع و  ربانب  هک  هدـنب ، و  لاس 1350 )  ) دش يراذگناینب  سیسأت و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  هب  نیلـسوتم  تئیه  هک 
، دعب يدنچ  مورب . مالسلاهیلع  اضر  ماما  اقآ  ججحلانماث  ترایز  هب  روبزم  تئیه  اب  مدش  قفوم  مدوب ، هتشون  تئیه  نیا  رد  ار  ممـسا  مردام 

هکنآ زا  سپ  میدرک و  رازگرب  كاپ  راید  نآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  ینیـسح  نیعبرا  مسارم  هتفر و  سدـقم  دهـشم  هب  اددـجم  مردارب  قافتا  هب 
یبیب هاـگراب  راوج  رد  سدـقم ، رهـش  نیمه  رد  هک  میتـفرگ  میمـصت  میدـمآ و  مق  سدـقم  رهـش  هب  میدـش ، يرادازع  هب  قفوم  هللادـمحلا 
نیعبرا رد  هلاس  ره  هللادمحلا  نونکات ، نامز  نآ  زا  هناتخبـشوخ  میهد . همادا  یگدـنز  هب  میوش و  نکاس  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح 
فرـشم سدقم  دهـشم  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  اقآ  یـسوباپ  دـهع و  رذـن و  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  اقآ  نادیهـش  رالاس 

لماک ماـمتها  هجوت و  رما  نیا  هب  مالـسلاهیلع ، اـضر  ماـما  اـقآ  فطل  رظن  صوصخ  هب  راـهطا ، يهمئا  تیاـنع  ادـخ و  يراـی  هب  میوشیم و 
8 خیرات 13 /  رد  دینک : هجوت  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  جئاوحلاباب  اقآ  زا  یتمارک  هب  لاح  یتامدقم ، حیـضوت  نیا  اب  میراد .

نیسح یلع   ) مرتکچوک ردارب  هارمه  مالسلاهیلع ، یقنلا  یلع  ماما  ترضح  تداهـش  اب  فداصم  بجرملابجر  هبنش 3  زور  اب  قباطم   76 / 
رد میدوب و  هینیـسح  نامتخاس  يزاـسزاب  تمرم و  لوغـشم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  يهینیـسح  سدـقم  ناـکم  رد  يریپ )

لـضفلاوبا مالـسلاهیلع ، لـضفلاوبا  اـقآ  داـی  هب  دـلوت  ودـب  رد  ار  شماـن  هک  زین  ماهلاـس  جـنپ  ادودـح  دـنزرف  میدرکیم . راـک  موس  يهقبط 
نارگن تخـس  اذل  و  مدینـشن ، یباوج  مدز  ادص  ار  وا  هچ  ره  دش . ناهنپ  ام  دید  زا  ناهگان  هک  دوب ، يزاب  لوغـشم  هدـنب  رانک  رد  میاهداهن ،

اعیرس دنک . یط  ار  ریسم  نآ  تسناوتیمن  تعرس  نیا  هب  کچوک  يهچب  دوب و  ینالوط  ریـسم  نیمز  حطـس  ات  موس  يهقبط  زا  نوچ  مدش ،
هب هک  مدـید  ار  لضفلاوبا  مرـسپ  هلپ ، سیورـس  ریـسم  رد  ناهگان  هک  دـشاب ، بظاوم  هک  مهدـب  رکذـت  موش و  ربخاـب  ناـشیا  زا  هک  مدـمآ 
هب ار  مدوخ  اههلپ  زا  تعرس  هب  هحفص 420 ]  ] هک مدرک  شالت  هچ  ره  دشابیم . هینیسح  فکمه  يهقبط  هب  طوقس  لاح  رد  قلعم  تروص 

ار ناشیا  مناوتیم  هک  دمآ  مرظن  هب  هظحل  کی  مدـشیم ، کیدزن  فکمه  يهقبط  يهلپ  نیرخآ  هب  هک  ینامز  مدـشن . قفوم  مناسرب  ناشیا 
هب قفوم  متـسب  راک  هب  ار  مدوخ  شالت  يهمه  هکنآ  دوجو  اب  یلو  دوش ، باـترپ  هینیـسح  نیمزریز  هب  هک  هک  مراذـگن  مریگب و  نـالا  نیمه 
هب دیخرچ و  لابتوف  پوت  کی  دننام  لماک ، یـشوهیب  لاح  رد  دش ، ماجنا  فکمه  درگاپ  زا  هک  شدرگ  کی  رد  مرـسپ  مدشن و  وا  تاجن 
زا مالـسلاهیلع »! مشاهینب  رمق  ای  سابعلا ، لضفلاوبا  ای   » دایرف رایتخایب  نیح  نیمه  رد  دـش . باترپ  نیمزریز  هب  تروص  رـس و  اـب  تعرس 

هلئسم نیا  فوطعم  مرکف  دوب ، هدش  بلـس  میاهاپ  نابز و  زا  تکرح  تردق  شارخلد ، يهنحـص  نآ  هودنا  زا  یلاح  رد  مدیـشکرب و  رگج 
رـس يالاب  هب  ار  دوخ  دیما ، زا  یلاخ  یلد  نایرگ و  یمـشچ  اب  اذـل  دـنکیم . مامت  اج  نیمه  رد  دـنامیمن و  هدـنز  رگید  ناشیا  هک  دـیدرگ 

دنامب مه  هدـنز  یتح  هچب  نیا  رگا  متفگیم : مدوخ  اب  هک  دوب  ياهنوگ  هب  عضو  دـش . قحلم  نم  هب  زین  مردارب  نامزمه ، مدـناسر و  ناـشیا 
یـشوهیب تلاح  رد  نینوخ و  يور  رـس و  اـب  ار  كدوک  تعرـس  هب  میدـشن و  لـطعم  رگید  دوشیم . رادبیع  دوب و  دـهاوخن  ملاـس  رگید 

ساسحا متشاذگ ، وا  یناشیپ  يور  هب  ار  متسد  هک  ینامز  نیح ، نیمه  رد  هک  تسا  ینتفگ  متشاذگ ! تلکیس  روتوم  يور  هتـشادرب ، لماک 
اما میدـناسر ، ناتـسرامیب  هب  عیرـس  ار  ناشیا  تلکیـس  روتوم  اب  هلـصافالب  يراب ، دـشابیم . درخ  مرن و  هدـش و  یلاخ  امامت  يو  رـس  مدرک 
هک درک  لاؤس  هدنب  زا  دومن و  هیرگ  هب  عورـش  لضفلاوبا  مدنزرف  مدید  هک  دوب  هدنامن  ناتـسرامیب  هب  یمدق  دـنچ  دودـح  راظتنا ، فالخرب 

رمک و ياههرهم  ندرگ و  رـس و  هلمج  زا  وا ، ندب  يهیحان  دنچ  زا  ناتـسرامیب  سناژروا  هب  هعجارم  زا  دـعب  میوریم ؟ اجک  اباب ؟ دـش ، هچ 
زا یکاح  امامت  تاشیامزآ  هک  تشاد  راهظا  رتکد  دـش ، هئارا  ناتـسرامیب  رتکد  هب  تاشیامزآ  يهجیتن  هک  ینامز  دـش و  یفارگویدار  اهاپ ،

حیـضوت اب  کشزپ  لاح  نیع  رد  تسین ! نایامن  ناشیا  ندـب  مسج و  رد  یگتـسکش  یبیع و  صقن و  هنوگ  چـیه  تسا و  كدوک  تمـالس 
غارفتـسا و مئالع  هچنانچ  هک  دومن  هیـصوت  ام  هب  دوریم ، نآ  زورب  لامتحا  هثداح  عوقو  زا  تعاس  تشذگ 24  زا  دـعب  ات  هک  رطخ ، مئالع 

لزنم هـب  ناتـسرامیب ، زا  هحفـص 421 ] . ] دـییامن لـقتنم  ناتـسرامیب  هب  ار  يو  اعیرـس  درک  زورب  ناتدـنزرف  رد  هریغ ... هجیگرـس و  عوـهت و 
عمج ام  يهناخ  رد  اهلیماف  اههیاسمه و  بلاغ  مدـناباوخ . رتسب  رد  ار  ناشیا  دـندوب . نایرگ  یگمه  نارگنلد و  رایـسب  لزنم  لـها  میدـمآ .

. دنتـشاد ناهد  رد  تسد  بجعت ، زا  دندرکیم و  هاگن  هدزتریح  بجعت و  اب  همه  مدادیم ، حرـش  ار  هثداح  هدنب  هک  یعقوم  دندوب و  هدش 
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نامتخاس نآ  زا  طوقـس  اب  یـسک  هاگ  چیه  تسا ؛ تمارک  هزجعم و  کی  هثداح  نیا  هکنیا  نآ  دـندرکیم و  رارکت  ار  نخـس  کی  یگمه 
ارچ یتفر ؟ هینیسح  هب  ارچ  هک : دندوشگ  مدنزرف  تحیـصن  هب  نابز  یگمه  سپـس  دنامیمن . هدنز  ددعتم ، تابرـض  زا  سپ  مه  نآ  عفترم ،

هظحل نیمه  رد  ناـهگان  هک  تسا و ،... كاـنرطخ  وت  يارب  تسا  ییاـنب  هک  ییاـج  اـهيورن ، هینیـسح  هب  رگید  يداـتفا ؟ هنوگچ  يداـتفا ؟
زا لضفلاوبا )  ) ناشیا هعفد  کـی  تفرگ : تروص  تشاد ، يرگید  يهزجعم  مکح  تفریمن و  راـظتنا  هچب  نیا  زا  اـعقاو  هک  یلمعلاسکع 

رواب زا  رود  رایتخایب و  دوب ، هتسخ  درخ و  ادیدش  هدراو  تابرض  اب  زین  شندب  یمامت  تشادن  رتشیب  لاس  هک 5  يدوجو  اب  تساخرب و  اج 
هب نم  هک  درادن  یطبر  اهامـش  هب  تفگ : دیبوک و  هنیـس  رب  ار  شتـسد  و  مالـسلاهیلع ! سابعلا  لضفلاوبا  ای  نیـسح ، ای  نیـسح ، ای  دز : ادص 

تفوطع رهم و  اب  هتفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  هدنب  دومن و  هیرگ  هب  عورش  دعب  و  مورب ! هینیسح  مراد  تسود  نم  موریم ! هلب  موریم ! هینیـسح 
دوب هک  جـئاوحلاباب ، نابلهنـشت ، یقاس  مداد . حرـش  هک  دوب  راوگرزب  نآ  تامارک  تازجعم و  زا  هنومن  کی  نیا  مداد . شیرادـلد  يردـپ 

مینـست رگید  مزمز و  یکی  تسوا  يهحـشر  ضیف  هک ز  تمحر  يهمـشچ  نآ  دوـب  تیاقـس  هـک  مـیعن  تباـنج  تریغ  وا  دهـشم  يهـضور 
لوه زا  نمیا  تفرگ  ياج  شمرک  فطل و  يهیاس  رد  هک  ره  میطح  نکر  هگیاـپ  وا  هعقب  يهیاـپ  زاـین  باـبرا  يهبعک  وا  يهضور  تخاـس 

هحفص 422]  ] میحج ران  دوب و  تمایق 

مشاهینب رمق  رثا  ایمیک  هاگن 

ياهموقرم یط  مق ، يهیملع  يهزوح  نیسردم  زا  یناتسیس ، يدهتجم  یضترم  دیـس  ياقآ  فراع ، ملاع  نیملـسملا ، مالـسالاۀجح و  بانج 
سدقا ضرا  یمیدق  مهم و  نیرکاذ  زا  یسیئر ، سابع  دیس  جاح  ياقآ  بایطالاۀلالس  موحرم  دناهتشون : لاس 1418 ه.ق  يهیمطاف  مایا  رد 
سابعلا لضفلاوبا  ترضح  سدقم  رـضحم  هب  دوخ  یبایفرـش  هفـشاکم و  نایرج  شیپ  لاس  ود  دناهتفگ ، عادو  ار  یناف  راد  هزات  هک  يوضر 

نیمز هب  ناـشیا  یفرب  زور  کـی  رد  لـبق ، لاـس  دـنچ  ناتـسمز  دـندرک : لـقن  ریقح  يارب  نینچ  نیا  ار  شیوـخ  نتفرگ  افـش  مالـسلاهیلع و 
یـسیئر ربکایلع  دیـس  ياقآ  ناشدشرا  دنزرف  لزنم  رد  سپـس  ناتـسرامیب و  رد  یتدم  دنکـشیم . ناشیاپ  يالاب  ناوختـسا  دـندروخیم و 

لزنم رد  هـک  ییاـهزور  زا  یکی  رد  هـکنیا  اـت  دوـشیمن ، هدـید  ناـشیا  رد  يدوـبهب  زا  يرثا  نـس  تلوـهک  رثا  رب  یلو  دـنوشیم ، يرتـسب 
فیرـشت لزنم  طایح  لخاد  بسا ، رب  راوس  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  دننیبیم  يرادیب  ملاع  رد  دـندوب ، يرتسب  ناشدـنزرف 

دندنکفا و یـسیئر ، سابع  دیـس  جاح  ياقآ  دوخ ، یمیدـق  رکون  هب  یهاگن  سپـس  دـندمآ و  دـندوب  يرتسب  ناشیا  هک  یقاتا  لباقم  هدروآ 
تردق دـنباییم و  يدوبهب  دوب ، زواجتم  لاس  داتـشه  زا  نامز  نآ  رد  موحرم  نآ  نس  هکنآ  اب  رثاایمیک ، هاگن  نآ  زا  سپ  دـندرب . فیرـشت 

هلفاق کی  تسین . زجاع  هتـسکش  ناوختـسا  هب  ندیـشخب  تمالـس  زا  دشخب ، تایح  ار  هدرم  دـناوتیم  هک  یهاگن  دـننکیم . ادـیپ  نتفر  هار 
يهلفاق کی  يداتفا !؟ كاخ  هب  ارچ  ارچ ؟ تسد ! يا  دناوخیم  اعد  بلهنـشت ، كدوک  کی  دناوخیم  ادخادخ  یـسک  همیخ ، رد  یگنـشت 

[ . 339  ] دناوخیم ار  وت  یگنشت ،

دسریمارف اعوسات  بش 

نیا هحفص 423 ] : ] دناهتشون مق ، يهیملع  يهزوح  يالـضف  زا  يرـسدور ، هانپ  مظاک  دمحم  خیـش  جاح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
بانج لزنم  رد  یسمش  لاس 1375  قباطم  يرمق  يرجه  لاس 1417  مود  يهیمطاف  مایا  رد  يرسدور  هانپ  مظاک  دمحم  خیـش  جاح  بناج 
ناشیا مدوب . یلاخلخ  ینابر  یلع  خیـش  جاح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح  یمارگ  ردارب  تمدخ  يریازج  بیط  دیـس  ياقآ  هللاۀـیآ 

دننآ و مود  دلج  شراگن  لوغشم  کنیا  دناهتشون و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تامارک  تازجعم و  يهرابرد  یباتک  دندومرف :
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نیموحرم زا  هک  ار  یتمارک  هدنب  دنروایب . باتک  رد  ات  منک  لقن  ناشیارب  مراد  دای  رد  مالـسلاهیلع  لئاضفلاوبا  ترـضح  زا  یتمارک  هچنانچ 
میژر نامز  رد  یمالـسا ، تامیلعت  يهعماج  راذگناینب  یمالـسا  یلعـسابع  خیـش  جاح  هللاۀیآ  و  هر )  ) یکارا یلعدـمحم  خیـش  جاح  هللاۀـیآ 

تمارک ود  لقن  هب  ناشیا  رمألابسح  الیذ ، دیـسیونب . ار  بلاطم  نیا  امـش  هک  دندومرف  ناشیا  مدرک و  رکذ  ناشیارب  مدوب  هدینـش  یتوغاط 
: مزادرپیم روبزم 

یتشک رد  یناوخهضور 

ناشدـنزرف قافتا  هب  يرمق ، لاس 1397  قباطم  یـسمش ، لاس 1356  رد  هر )  ) یکارا یلعدـمحم  خیـش  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ  موحرم 
قافتا هب  هدنب  دندوب . قارع  روشک  رد  تایلاع  تابتع  ترایز  مزاع  یحلصم  نسحلاوبا  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 

زا یکی  هک  دندرک  لقن  ام  يارب  ار  بلطم  دنچ  بش  نآ  رد  ناشیا  میدیسر . ناشتمدخ  یکارا  موحرم  يهناخ  رد  هبلط  ناتسود  زا  رفن  دنچ 
، دوب دوخ  نامز  ياملع  زا  یکی  هک  مردـپ ، دـندومرف : ناشیا  دوب . مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  تاـمارک  هب  عجار  بلاـطم  نآ 
هب هدج  ردنب  زا  یتشک  ات  دیشک  لوط  زور  هدزناپ  دودح  دنتـشگ . ناریا  مزاع  یتشک  اب  تعجارم ، نیح  رد  دندش و  فرـشم  هکم  هب  ینامز 

سلاـجم لومعم ، تنـس  هب  اـعبط  دـش و  اروشاـع  يههد  اـب  فداـصم  دـندوب ، یتـشک  رد  هک  زور  هدزناـپ  نیا  دیـسر . ناریا  رداـنب  زا  یکی 
ماـیا نیمه  رد  درکیم . یناوخهضور  جاـجح ، زا  ياهتـسد  ره  يارب  هک  دوب  یتـشک  رد  مه  یناوخهضور  هناتخبـشوخ  دـش . اـپرب  يرادازع 

ار نانآ  يهزانج  دندرم و  ضرم  نیدب  نانیشنرس  زا  هحفص 424 ]  ] یلیخ درک و  ادیپ  عویش  یتشک  نانیـشنرس  نایم  رد  زین  ابو  ضرم  اقافتا 
يو تدایع  هب  شیاقفر  یتقو  هک  يدح  هب  دوشیم ، ضیرم  تخس  مه  مردپ  انثا  نیا  رد  دنتخادنا . ایرد  هب  هدرک ، زیهجت  یتشک  نانیشنرس 

؛ دنکیم الاب  مردپ ، يدوبهب  زا  سأی  ناونع  هب  ار  شرـس  وا  دش ؟ دهاوخ  روط  هچ  اقآ  لاح  دـسرپیم : يرگید  زا  نانآ  زا  یکی  دـنیآیم و 
بـش نآ  رد  دـسریمارف و  اعوسات  بش  هکنیا  ات  دوشیم ، همئا  هب  لسوتم  مردـپ  لاح  نیا  رد  دـش . دـهاوخن  بوخ  زگره  هکنیا  زا  هیاـنک 

هب ور  شلاح  مکمک  دعب  هب  نآ  زا  دهاوخیم . ناشیا  زا  ار  دوخ  يافش  دنزیم و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  اقآ  نماد  هب  تسد 
. ددرگیمزاب نطو  هب  تمالس  هب  دوشیم و  بوخ  الماک  لسوت  نیا  رثا  رد  هرخألاب  ات  دوریم ، يدوبهب 

دراذگیم لضفلاوبا  ار  شاهینک  سابع و  ار  كدوک  مان 

لقن ار  تمارک  هس  ياهموقرم  یط  رهاوج ، بحاص  یمظعلا  هللاۀـیآ  موحرم  داـفحا  زا  مـالک ، رهاوج  نیـسحلادبع  ياـقآ  باطتـسم  باـنج 
تباث و روما  زا  نیریاس ، برع و  نایاقآ  نایم  رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  خماش  ماقم  هب  داقتعا  . 1 دیناوخیم : هک  دناهدرک 

ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  یماـن  ماـن  زج  دـننک ، داـی  غورد  مسق  يزیچ  اـی  یـسک  ره  هب  دنرـضاح  اهیـضعب  هک  يدـح  هب  تـسا ، ملـسم 
دج تسا . روهشم  تمارک  بحاص  و  راحلا ) سأروبا   ) هب ترـضح  نآ  كاپ ، نیمزرـس  نآ  رواجم  دالب  البرک و  يهقطنم  رد  مالـسلاهیلع .

و 1270 ق )  - 1340  ) يرهاوج دمحاریم  ردقنارگ  يهمالع  دـنزرف  1313 ق )  - 1387  ) نیـسحلادبع روفغم  موحرم  بناج  نیا  راوگرزب 
يهلمج زا  مهرارـسا  هللا  سدـق  رهاوج ) بحاص   ) یفجن نسحدـمحم  خیـش  نیدـهتجملا  ءاـهقفلا و  خیـش  ۀـیمامالا  ۀـفئاطلا  خیـش  يهجیتن 

ار تمارک  دنچ  ناشیا  زا  تدالو 1362 ق )  ) يرهاوج سابع  ياقآ  بناج  نیا  مظعم  دلاو  هک  دوب ، ترـضح  نآ  هب  نادقتعم  نادنمتدارا و 
تخرد یبیب  هیولع  اب  جاودزا  زا  سپ  مدجما ، دـج  روفغم  موحرم  هحفص 425 ] : ] درکیم لقن  دوب ، هداتفا  قافتا  ناشیا  صخـش  يارب  هک 

خسار داقتعا  يور  وراد ، رتکد و  زا  يدیمون  زا  سپ  دندشیمن . دالوا  ياراد  اهتدم  نامرد ، اود و  دوجو  اب  طوطولآ )  ) توتو مشاه  دیس 
نآ تکرب  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـیامنیم . دـنزرف  تساوخرد  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح  زا  هدرک ، رفـس  یلعم  يـالبرک  هب  دوخ ،
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ار شاهینک  و  سابع )  ) ار كدوک  ماـن  تهج  نیمه  هب  هک  دـیامرفیم  تیاـنع  يروکذ  دـنزرف  ناـشیا  هب  یهاـتوک  تدـم  زا  سپ  ترـضح 
دوخ لد  رد  ار  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  هب  تدارا  قشع و  يریپ  نس  اـت  یکدوک  زا  روـط  نیمه  كدوـک  نیا  دراذـگیم . لـضفلاوبا ) )

. دناوخیم کمک  هب  ار  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  دیآیم  شیپ  يراتفرگ  هاگ  ره  دنکیم و  تیوقت 

دروخیم یگنس  هب  شیاپ  ناهگان 

نوزفا دوشیم . نیمز  شقن  دروخیم و  یگنـس  هب  شیاپ  ناهگان  تسا ، هدرکیم  لمح  هباشون  هبعج  کـی  يزور  نیـسحلادبع  موحرم  . 2
ندب هب  اهنآ  راجفنا  دوشیم و  رجفنم  يرطب )  ) هشیش يدایز  دادعت  هجیتن  رد  دتفایم و  نیمز  يور  هتشاد  تسد  رد  هک  زین  ياهبعج  نیا ، رب 

شکرت تباصا  هجوتم  هکنآ  ضحم  هب  ناشیا  دوشیم . دراو  يدـج  تباصا  ناشیا  ياهمـشچ  هب  همه ، زا  رتمهم  و  دـناسریم ، بیـسآ  يو 
يدوبهب تروص  رد  هک  دنکیم  رذن  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ناتسآ  يارب  ياهرقن  مشچ  ود  دوشیم ، دوخ  مشچ  هب  اههشیش 

هب ور  نیمه  زا  دروآیم و  تسد  هب  ياهرظتنمریغ  يدوبهب  مشچ ، زا  اههشیش  هدرخ  ندروآ  نوریب  هجلاعم و  زا  سپ  دیامن . افو  دوخ  رذن  هب 
. دنکیم ادها  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  سدقم  ناتسآ  هب  ياهرقن  مشچ  ود  دوریم و  البرک  تایلاع  تابتع  ترایز 

دهدیم وا  هب  يدعب  تبسانم  ات  ار  شیافش  يهدعو 

یبیجع تمارک  مق ، میقم  هتاقیفوت  تماد  يرئاح  ربکایلع  دیس  جاح  ياقآ  هنازرف ، لضاف  یقتم و  ملاع  نیملـسملا ، مالـسالاۀجح و  بانج 
الیذ هـک  دـناهدروآرد  ریرحت  يهتـشر  هـب  ق  رفـص 1418 ه . رد  دـناهدید ، مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  تارـضح  زا  ناشدـنزرف  هک  ار 

، مدنزرف يارب  هک  تسا  يرتبیجع  يهفشاکم  سپس  نتفای و  افش  بیجع  نایرج  منکیم ، لقن  الیذ  هک  ییارجام  هحفص 426 ] : ] دیناوخیم
سدقم رهش  رد  یگلاس  هدزناپ  ادودح  نس  رد  یـسمش -  يرجه  لاس 1374  اب  قباطم  يرمق  يرجه  لاس 1416  رد  يرئاح ، نیـسح  دیس 

ۀـیحتلا و فالآ  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نایقتم  يالوم  تیاـنع  تمارک و  زا  یـشان  لـصا  رد  ناـشیا  يافـش  هچ  رگا  و  تسا ، هدـمآ  شیپ  مق 
تمظع هدـمآ و  نایم  هب  هیلع  هللا  مالـس  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مشاهینب  رمق  زا  مه  یماـن  نآ  نمـض  رد  هک  اـجنآ  زا  یلو  دوب ، ءاـنثلا 

جاح نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج  تساوخرد  هب  اذل  دـهدیم ، ناشن  ار  وا  سدـق  تحاس  هب  لسوت  شزرا  ترـضح و  نآ  تیـصخش 
نآ زا  يرـصتخم  هتفگ و  تبثم  باوج  مالـسلاهیلع ) مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ   ) دنمـشزرا باتک  فلؤم  یلاخلخ  یناـبر  یلع  خـیش 

مشاهینب رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  نآ  مود  دلج  رد  ات  مسیونیم  تسا  الاو  تیصخش  نیا  هب  طوبرم  هک  یتمـسق  حیـضوت  اب  ار  نایرج 
تخـس يرامیب  يهجلاعم  زا  صـصختم  ناکـشزپ  زجع  زا  سپ  هک : تسا  نآ  ناـیرج  لاـمجا  ددرگ . جرد  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

ناونع هب  هدرک و  ادـیپ  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  اقآ  هب  شردام  هک  ياهناقداص  لسوت  و  دوب ) عرـص  يرامیب  هیبش  هک   ) مدـنزرف
يراوسبسا مدنزرف  بجر ، كرابم  هام  مهد  بش  رد  دوب ، هتساوخ  ناشیا  زا  ار  دنزرف  يافـش  ترـضح  نآ  تداعـساب  تدالو  زور  يدیع 

زور هک  اجنآ  زا  و  دهدیم . وا  هب  يدعب  تبسانم  ات  ار  شیافـش  يهدعو  ینانخـس  نمـض  هک  دنیبیم  باوخ  ملاع  رد  ینارون  يهرهچ  اب  ار 
الوم تداعـساب  تدالو  زور  هدنخرف  زا  ترابع  يدعب  تبـسانم  اعبط  تسا ، مالـسلاهیلع  داوج  ماما  اقآ  تداعـساب  تدالو  زور  بجر ، مهد 

زا سپ  بجر ، هام  مهدزیس  بش  ینعی  دوعوم ، بش  رد  تسا . بجر  مهدزیـس  اب  قباطم  هک  دشابیم  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما 
نیسحلا هللادبعیبا  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  ترـضح و  نآ  سدقم  دوجو  مدنزرف  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  اقآ  هب  شردام  ددجم  لسوت 

، هدیشک ناشیا  رس  هنیس و  رب  ار  ناشکرابم  تسد  يو  اب  ییوگتفگ  نمض  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  اقآ  دنکیم و  هدهاشم  ار  مالـسلامهیلع 
هام بش 21  رد  زین  يددـجم  تاقالم  يهدـعو  و  شیدـیع » مه  نیا  وگب  تردام  هب  : » دـیامرفیم وا  هب  انمـض  دـهدیم و  افـش  ـالماک  ار  وا 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 540 

http://www.ghaemiyeh.com


گرزب ياملع  زا  نت  ود  روضح  اـب  یـسلجم  ناـملزنم  رد  هحفـص 427 ]  ] ناضمر كرابم  هاـم  مکی  تسیب و  بش  دـهدیم . وا  هب  ناـضمر 
مظاک دیـس  هللاۀیآ  و  ناریا ) یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  نابهگن  ياروش  ياهقف  وضع  یلعزخ ، مساقلاوبا  خیـش  جاح  ياقآ  هللاۀـیآ  )

، دنتـشاد روضح  جالعلابعـص  نارامیب  زا  نت  دنچ  نانآ  نایم  رد  هک  نینمؤم ، زا  ياهدـع  دـشابیم و  بناج  نیا  گرزب  يوخا  هک  يرئاح 
یلعزخ هللاۀیآ  طسوت  هک  نتفرگ  رس  هب  نآرق  ایحا و  مسارم  يانثا  رد  داد و  تسد  مدنزرف  هب  یـصاخ  تلاح  ناهگان  زین  بش  نآ  دش . اپرب 
ترضح نآ  هوکشاب  تیصخش  يو  مالسلاامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  اقآ  سدقم  مان  هب  ندیـسر  عقوم  رد  اقیقد  دشیم ، ارجا 

نیا هب  دندومرف  هیصوت  ترضح  نآ  تسا ، يرگید  لاجم  هب  لوکوم  نآ  حرش  هک  ییوگتفگ  نایرج و  نمض  هک  دید  هفشاکم  ملاع  رد  ار 
دشاب هدوب  حالـص  هک  اهـضیرم  نیا  زا  کی  ره  : » دندوزفا و  دنناوخب ، ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهحون  دییوگب  اهـضیرم 

زیچ افـش ، ضوع  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  یلو  تفرگ  دهاوخن  افـش  دشابن  حالـص  کی  ره  و  تفرگ ، دـهاوخ  افـش  مکمک  دریگب  افش 
تسا يرعش  يهدیصق  نامه  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  يهحون  زا  ترـضح  نآ  روظنم  دیوگیم : وا  دومن .» دهاوخ  اطع  اهنآ  هب  يرگید 

تاجاح ياضق  يارب  ای  رذن و  ناونع  هب  تسا  مسر  ام  ياهلیماف  نادناخ و  رد  هدوب و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  اقآ  تبیصم  رکذ  رد  هک 
مان هب  تشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  هک  یجالعلابعـص  نارامیب  زا  یکی  ارجام ، نیا  زا  دـعب  هک  دـنامن  هتفگان  [ . 340 . ] دنناوخیم ار  نآ 
یط رد  مکمک و  دوبن - تاعیام  زج  ندروخ  اذـغ  یتح  ندز و  فرح  نتـسشن و  رب  رداق  یتح  جولفم و  دوب  یناوج  هک  ینابعـش -  يدـهم 
دوخ لبق ، يدنچ  هک  دش  زین  جاودزا  هب  قفوم  تسا ، ام  ناگیاسمه  زا  یکی  هک  وا ، تفرگ . افـش  رتشیب ، ای  هام  کی  دننام  یهاتوک ، تدـم 

ریرحت يهتـشر  هب  نآ  لـماک  لیـصفت  رگا  هک  یناـیرج  زا  رـصتخم  یلیخ  ياهصـالخ  دوب  نیا  مدومن . ارجا  ار  وا  جاودزا  دـقع  بناـج  نیا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحملآ  نایعیـش  يهمه  ام و  تسد  یلاعت  كرابت و  يادخ  مراودیما  دش . دهاوخ  یلقتـسم  يهوزج  دوخ  دـیآرد 

هحفص 428] . ] نیحلاصلا هللا  دابع  یلع  انیلع و  مالسلا  و  دیامرفن ، هاتوک  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ناماد  زا  ار  ملس 

تشاد همادا  شضرم  اعوسات  بش  ات 

لاس و ود  هک  متـشاد  مدنزرف  يرمق  لاس 1378  رد  دندرک : لقن  يدادعا ، اضردـمحم  خیـش  جاح  مان  هب  دهـشم ، نیغلبم  ظاعو و  زا  یکی 
نامه رد  مدوب . هدش  هتـسخ  يو  ياوادم  رتکد و  دزن  وا  ررکم  ندرب  زا  نم  دوب و  ضیرم  هک  دوب  لاس  کی  اما  تشذـگیم . وا  رمع  زا  مین 

هدش روک  وا  پچ  مشچ  تفگ : مدرب . رتکد  دزن  ار  وا  مدید ، ضیرم  نانچمه  ار  هچب  نوچ  تعجارم ، زا  سپ  و  مدش ، فرـشم  جح  هب  لاس 
دیدیم هک  ارچ  دـش . تحاراـن  یلیخ  دینـش ، رتـکد  زا  ار  فرح  نیا  اـت  شرداـم  دوشیم . روـک  هدـنیآ  زور  دـنچ  اـت  زین  وا  تسار  مشچ  و 

دنچ هب  زور  نآ  يادرف  درک . هیرگ  دـیباوخن و  حبـص  هب  ات  اذـل  و  تسا ، هداد  تسد  زا  مه  ار  دوخ  ییانیب  یلبق ، تلاسک  رب  هوالع  شاهچب ،
يو میدرک و  هعجارم  یـشیرق ، ياقآ  کـشزپمشچ ، رتکد  هب  رمـألارخآ  دـندرک . دـییأت  ار  فرح  ناـمه  همه  میدرک ؛ هعجارم  رگید  رتکد 

تـسار مشچ  رد  مهدیم ، امـش  هب  تقوم  ییوراد  دنام ، مهاوخ  اجنآ  رد  اروشاع  زا  دعب  ات  مورب و  نارهت  هب  مهاوخیم  نوچ  تفگ : نینچ 
لباـق يو  پچ  مشچ  اـما  منک ، هجلاـعم  مناوـتب  دـیاش  نارهت  زا  تعجارم  زا  سپ  دراد ؛ هگن  تلاـح  کـی  هب  ار  مشچ  اـت  دـیناکچب  ناـتلفط 

مالـسلاهیلع مشاهینب  رمق  اقآ  هب  لـسوتم  نیب  نیا  رد  میدوب . تحاراـن  تخـس  ود  ره  شرداـم  نم و  دوب و  مرحم  هاـم  لوا  تسین . هجلاـعم 
بش ات  ضرم  منکب . حبذ  راوگرزب  نآ  هار  رد  دنفـسوگ  کی  دش ، بوخ  اروشاع  زور  ات  مدنزرف  هللاءاشنا  رگا  هک  مدرک  رذن  نم  میدش و 
ملاس هللادمحب  هچب  هک  مدید  متفر  لزنم  هب  هک  اروشاع  زور  رهظ  اما  دوبن . نتـسشن  ای  تکرح  هب  رداق  یتح  مدـنزرف  تشاد و  همادا  اعوسات 

دودح 7 هک  مه  نالا  هک  تسا  یقاب  وا  مشچ  رد  يرصتخم  دیفـس  لاخ  طقف  و  هدش ، ملاس  مه  شیاهمـشچ  تسا . ندرک  يزاب  لوغـشم  و 
هک دنادب  دوشب  گرزب  یتقو  هکنیا  ات  تسا  یتمالع  نیا ، هک  ماهتفگ  ررکم  تسا و  یقاب  وا  مشچ  رد  دیفـس  لاخ  نآ  زونه  درذگیم  لاس 

هحفص [ . ] 341 . ] دـنکن شومارف  ار  ترـضح  نآ  تسا و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  تیانع  نوهرم  وا ، یتمالـس  هکلب  وا ، مشچ 
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نیـسح مشچ  زا  تشک  يراج  کشا  ياج  هب  نوخ  ار  سابع  رـس  وناز  رب  داهنب  رـس  هب  دز  ار  ساـبع  رکیپ  نید  هش  اـت  نوخ  رد  دـید  [ 429
ياهیماک هنشت  ار  سابع  رت  مشچ  بلهدیکشخ  نآ  دید  تارف  طش  بل  رب  ات  شاهدید  زا  تارف  دش  ار  سابع  دق  لخن  ات  دید  نوخ  رد  هقرغ 

دـش تمـسق  تفگ  ادج  وا  تسد  ود  دـید و  نوگژاو  نوچ  وا  قرف  ار  سابع  رجنح  هش  نآ  نوچ  هدیکـشخ  دـید  دای  شتفر ز  مرح  لافطا 
[ . 342  ] ار سابع  رهاوخ  يریسا 

میدرک هدامآ  خبط  يارب  ار  تشوگ 

اقآ دیس  جاح  نیملسملا  مالسالاۀجح و  موحرم  زا  ار  یتمارک   75  / 7 خیرات 14 /  رد  رصان ، هب  فورعم  ینجورب ، یشرجل  هللاتجح  ياقآ 
ياقآ باطتسم  بانج  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح  ردقنارگ  داتـسا  سدقم  رـضحم  دیناوخیم : هک  دناهدرک  لقن  یغورفریم  میحر 

لضفلاوبا ترضح  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  امارتحا ، مکیلعمالس . اناوت ، يهدنسیون  مرتحم و  دنمشناد  یلاخلخ ، ینابر  یلع 
لـضفلاوبا ترـضح  تمارک  زا  يدراوم  دوشیم . يرازگـساپس  البق  هطوبرم  تاراـشتنا  امـش و  تاـمحز  زا  مدرک . هعلاـطم  ار  مالـسلاهیلع 

هب نادـنمقالع  هجوت  دروم  تسا  دـیما  دـییامن . پاچ  باـتک  مود  دـلج  رد  هک  مرادیم  لاـسرا  امـش  تمدـخ  ریز  حرـش  هب  ار  مالـسلاهیلع 
موـحرم مرتـحم ، دنمـشناد  بـیطخ و  تـسا : حرــش  نیدـب  ناـیرج  دریگ . رارق  مالــسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترــضح  سدـق  تحاـس 

دنچ هک  دندوب  هریغ  يرایتخب و  لاحمراهچ و  يهقطنم  فورعم  ظعاو  یخرفهق ، یغورفریم  میحر  اقآ  دیس  جاح  نیملسملا  مالسالاۀجح و 
راب ره  هدش ، فرشم  البرک  هب  رفس  هدزای  دندومرفیم : ناشیا  دندوب . ریقح  ناتـسود  زا  دنتـشاد و  تماقا  ناهفـصا  رد  یلاس  هحفص 430 ] ]

البرک رازاب  هب  یغورفریم  دمحا  دیس  جاح  مردارب  قافتا  هب  زور  کی  مدوب . انشآ  تاهج  يهمه  هب  مدرکیم و  تنوکس  اجنآ  یهام  هس  ود 
. میدرک تکرح  هناخ  فرط  هب  میتفرگ و  دنفـسوگ  تشوگ  ولیک  کی  رادـقم  دوب ، انـشآ  هک  یباـصق  زا  لزنم  هب  تشگرب  رد  میدوب ، هتفر 
هک دیآیمن  ملد  نم  متفگ : مردارب  هب  میدرک . دروخرب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  مود  راب  يارب  زور  نآ  هار ، نیب  رد 
مرح دراو  لاح  ره  هب  دوب . حبـص  دودـح 9  تعاس  میورب . لزنم  هب  تسارکی  میورن و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  هب 
لزنم يوس  هب  ار  مرح  لوقنم ، تبیـصم  رکذ  ترایز و  ندناوخ  مارتحا و  بدا و  زا  سپ  میدـش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 

هب یتقو  اما  میدـش . هدامآ  راهن  فرـص  يارب  رهظ ، زامن  زا  دـعب  میدرک . هدامآ  خـبط  يارب  ار  تشوگ  میدیـسر  هک  لزنم  هب  میدرک . كرت 
اددجم میدرک و  بجعت  تسا ! هزات  تشوگ  هکلب  هتخپن  تشوگ  یلو  تسا  ناشوج  الماک  گید  هک  میدید  میتفر ، هملباق  تشوگ و  غارس 

حبـص ادرف  تسا . هدشن  هتخپ  ادبا  تشوگ  میدید  بجعت  اب  میدروآ ، هرفـس  رـس  ار  هملباق  هک  زین  بش  میتشاذگ . راب  بش  يارب  ار  تشوگ 
یتدارا هک  باصق ، ارچ !؟ دشن ، هتخپ  هناخزپشآ  غارچ  يور  دوب و  دب  میدیرخ  امـش  زا  هک  زورید  تشوگ  میتفگ : هتفر و  باصق  غارـس  هب 

نینچ اهنت  امـش  دـنک . ياهوکـش  هک  دـماین  یـسک  میاهتخورف و  همه  هب  اـم  تشوگ  نیا  زا  دوبن ؛ دـب  اـم  تشوگ  تفگ : تشاد ، اـم  هب  مه 
هک میداتفا  رکف  هب  تسا . راک  رد  يرـس  تفگ  درک و  بجعت  مه  باصق  دوخ  میداد  ناـشن  وا  هب  هملباـق  رد  ار  تشوگ  یتقو  دـییامرفیم .

ترـضح مرح  دراو  نآ  اب  میدرک ، تکرح  لزنم  فرط  هب  میدیرخ و  باصق  زا  ار  تشوگ  یتقو  هک  میدـش  هجوتم  ادـعب  دراد ؟ يرـس  هچ 
وا رب  ایند  شتآ  اذـل  دوب  هدـش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  دراو  تشوگ  نوچ  میدـش و  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

میدرمـش و مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  تاـمارک  زا  یکی  ار  رما  نیا  درکن . رثا  نآ  رد  شتآ  ترـضح  مرح  تمرح  هب  دوبن . زاـسراک 
هحفـص  ] ترـضح قح  هب  فراع  دوش و  ترـضح  مرح  دراو  تین  صولخ  اـب  مه  ناـسنا  رگا  سپ  میدرک . نفد  هدرب ؛ ناـبایب  هب  ار  تشوگ 

بلط موحرم ، نآ  يارب  دـنوادخ  زا  ناـیاپ  رد  ددرگیم . تمالـس  درـس و  وا  رب  خزود  شتآ  دـشاب ، مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  [ 431
. مراد قیفوت  يوزرآ  نیملسم  مالسا و  هب  رازگتمدخ  امش  دوجو  يارب  و  میراد ، تزع  ترفغم و 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 542 

http://www.ghaemiyeh.com


یناردنزام يوجشناد  ناوج  هب  سابعلا  لضفلاوبا  جئاوحلاباب  تیانع 

زا رانکنودـیرف  ناتـسرهش  دـندرک : لقن  نینچ  یبوتکم  یط  یناطلـس ، باهولادـبع  خیـش  جاح  ياـقآ  نیملـسملا ، مالـسالاۀجح و  باـنج 
ناونع هب  اهتدم  ریقح  دراد . رارق  رسلباب  ناتـسرهش  يرتمولیک  رد 12  ناردنزام و  ناتسا  رد  هک  تسا  نامروشک  یلحاس  ياهرهـش  يهلمج 

رهـش رد  صوصخب  ماهتـشاد ، دـتمم  ياـهترفاسم  رهـش  ود  نآ  هب  مق  يهیملع  يهزوح  زا  رفـص  مرحم و  ناـضمر و  ياـههام  داـشرا  ربنم و 
دراد دوجو  هلحم » رگدراک   » مان هب  ياهلحم  اجنآ  رد  مراد . یغیلبت  مایا  رد  نتفر  ربنم  يهقباـس  لاـس  بیرق 18  نآ  يهموح  رانکنودیرف و 

دوریم رانکنودیرف  هب  لیخ ) شیورد  قیرط  زا   ) لمآ زا  هک  ياهداج  ریـسم  رد  هتـشاد و  هلـصاف  رانکنودیرف ، اب  رتمولیک  دودح 6  رد  هک 
لباق همه  يارب  هک  یبلاج  بلطم  مدوب . لوغـشم  غیلبت  داشرا و  هب  لحم  نیمرتحم  تاوعد  هب  ییاروشاع  مایا  هلحم ، رگدراک  رد  تسا . عقاو 
یلع نب  نیـسح  مرح  یماح  البرک و  رادمچرپ  یهلا ، حـلاص  دـبع  جـئاوحلاباب ، صاخ  تیانع  ناتـساد  دـشابیم  هجوت  روخرد  تیمها و 

نارهت رد  ار  شیوخ  یلاع  تالیصحت  هک  تسا  ییوجـشناد  ناوج  هب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  مشاهینب  رمق  ترـضح  مالـسلاامهیلع 
یگنوگچ میدوب . نآ  دهاش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  ياعوسات  بش  رد  هقطنم  یلاها  زا  رفن  دصیـس  زا  زواجتم  ریقح و  دنارذگیم و 

هلصاف اجنیا  اب  رتمولیک  دودح 10  هک  لحم ، زا  یتئیه  هکنیا  ببـس  هب  دنک ، ادیپ  همادا  نخـس  يردق  هک  دنداد  عالطا  ربنم ، نایاپ  رد  هکنآ :
تافیرشت اب  تئیه  تروص  هب  ناوج  نز و  درم و  زا  لکـشتم  یتیعمج  هک  تشذگن  رتشیب  تعاس  مین  اقیقد  دنتـسه . ناکم  نیا  مزاع  دراد ،

هک تسا  یهاگیاج  لحم ، نیا  رد  دندش . ام  يهطوحم  دراو  دنتشاد  هحفص 432 ]  ] هارمه ناوج  يهلاسوگ  کی  مچرپ و  کی  هک  یصاخ 
جئاوحلاباب سابع  ترـضح  هجوت  دروم  ناـکم  نیا  هک  تسا  فورعم  دـشابیم و  نیرئاز  يارب  ارـسریاز  مرح و  عیفر و  ناـمتخاس  ياراد 

مدرم دناهتخود . مشچ  ناکم  نیا  هب  هقطنم  مامت  هکلب  دنراد  هجوت  ناکم  نیا  هب  لحم  یلاها  اهنت  هن  ادـج  و  دراد ، رارق  هللا  یلا  مالـسلاهیلع 
يادا يارب  اروشاع  اعوسات و  مرحم  ياهبـش  رد  صوصخ  هب  دـنروآیم و  لحم  نیا  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يارب  يدایز  تاروذـن 

یناحور دش و  هینیسح  دراو  روبزم  تئیه  تسا . نینچ  یندشنشومارف  بش  نآ  يارجام  دنراد . هتوتیب  ارسریاز  رد  ضیرم  يافش  جئاوح و 
. درک تبحص  نآ  راثآ  اعد و  مالسلاهیلع و  سابع  ترضح  تمظع  زا  عبر  کی  تدم  هب  تفریم ، ربنم  اجنآ  رد  اروشاع  مایا  هک  لحم  نآ 

يو رانک  رد  تشاد  نس  رتشیب  ای  لاـس  دودـح 24  هک  زین  ییورـشوخ  الابدـنلب و  ناوج  تساخرب و  دوب  لحم  نیمرتحم  زا  هک  يرگید  درف 
ییوجشناد نارود  نارهت  رد  تسا  یلاس  دنچ  هقطنم و  نیا  لها  تسا  ییوجشناد  ناشیا  هک : تخادرپ  ناوج  یفرعم  هب  مرتحم ، درف  داتسیا .

، هک دش  مولعم  تشاد و  نایب  احورشم  ار  شزومآ  نارود  رد  ییایمیش  داوم  تیارس  تلع  هب  ناوج  تلاسک  تایئزج  سپـس  دنارذگیم . ار 
ناوج تسد ، تسوپ  شارخ  رثا  رد  ایوگ  تسا ، هتشاد  راکورس  وجشناد  ناوج  تسد  اب  امیقتسم  هک  ییایمیـش  داوم  تالاعفنا  لعف و  رثا  رب 
التبم ناطرـس  جالعلابعـص  ضرم  هب  يو  هک  دوشیم  هداد  صیخـشت  نارهت  يابطا  تانیاعم  زا  سپ  هدش و  التبم  یتسوپ  يرامیب  هب  روبزم 

، دنتشاد هک  یلام  تعاضب  هب  هجوت  اب  ناوج  نادناخ  دورب . روشک  زا  جراخ  يابطا  دزن  لماک  ياوادم  تهج  امتح  یتسیاب  تسا و  هدیدرگ 
شیوخ ناکیدزن  هداوناخ و  هارمه  هب  ناوج  دش و  زرا  هب  لیدـبت  يدایز  هوجو  دـندرک . هدامآ  روشک  زا  جراخ  هب  ار  يو  تکرح  يهلیـسو 

راکیب زین  يو  کیدزن  ناگتـسب  هصالخ  ردام و  رهاوخ و  ناوج ، نتفر  زا  سپ  درک . كرت  روشک  زا  جراـخ  رد  هجلاـعم  دـصق  هب  ار  نارهت 
یتمالـس يارب  دننکیم و  رذن  دنیآیم و  مالـسلاهیلع  جـئاوحلاباب  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  فورعم  هاگیاج  هب  لحم  زا  دننیـشنیمن و 

ياروش دـنکیم . هعجارم  صـصختم  ياـهرتکد  هب  زور  دـنچ  روشک  زا  جراـخ  رد  اوادـم  يارب  ضیرم ، ناوـج  دـنوشیم . نصحتم  ناوـج 
زور دنچ  زا  سپ  هجیتن  رد  درادن و  دـناهداد  صیخـشت  ناریا  يابطا  اهرتکد و  هک  ار  یتلاسک  هجو  چـیه  هب  يو  هک  دـهدیم  رظن  یکـشزپ 
هدرک هنیاعم  البق  ار  رامیب  هک  یناریا ، ياهرتکد  يارب  ياهمان  نانآ  یجراخ ، فلتخم  هحفص 433 ]  ] ياهرتکد هب  ررکم  يهعجارم  تماقا و 

ات درک  تمیزع  روشک  زا  جراخ  هب  ناوج  يرآ ، درادـن ! دوجو  ناوج  نیا  رد  يرامیب  راثآ  هنوگ  چـیه  هک  دنـسیونیم  دـندوب ، هداد  رظن  و 
زاورپ مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  جـئاوحلاباب  ترـضح  هاگرد  هب  لسوت  تفرعم و  يایند  هب  ناوج  رداـم  رهاوخ و  لد  یلو  دـبای ، اـفش 
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هک دندومن  اضاقت  یلاها  زا  دندیرب و  رس  ار  ياهلاسوگ  دندرک و  اپرب  یـسلجم  هنابـش  ناوج ، تشگزاب  رد  تسـشن . دوصقم  ماب  رب  دومن و 
يافـش يارب  مالـسلاهیلع  جـئاوحلاباب  يرذـن  تشوگ  نآ  زا  همه  دـندرک  خـبط  ار  تشوگ  زپدوز ، لیاسو  اب  سپـس  دـننامب . تعاس  کی 
قحلا عبتا  نم  یلع  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هیخأل  هلوسرل و  عیطملا هللا و  حلاصلا و  دبعلا  یلع  مالسلا  دندروخ . یناردنزام ، يوجشناد  ناوج 
باتک رد  ات  مدرک  لقن  یلاخلخ  ینابر  ياقآ  جاح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج  ياضاقت  بسح  ار  هرطاخ  نیا  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  و 

[ . 343 . ] دوش پاچ  ناشیا 

نسالخاس نیرلالاب  هللا 

بناج نیا  دـندرک : لقن  نینچ   76  / 4 خیرات 30 /  رد  ینادـمه ، یمیهاربا  نسحلاوبا  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
و دایز ، مناهانگ  هچرگ  مراد ، ار  اهنآ  يهناخ  رد  يرکون  راختفا  مشابیم و  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  نادنمتدارا  زا  یکی 

میحر نامحر و  دنوادخ  هاگرد  زا  یلو  مهد ، ماجنا  ار  ناراوگرزب  نآ  هب  تبسن  شیوخ  يهفیظو  ماهتسناوتن  تسا و  نوریب  دح  زا  مریصقت 
نم يارب  اما  منیبیمن ، یتقایل  مدوجو  رد  هکنآ  اب  ریقح ، مراد . تیانع  تمحر و  دـیما  مالـسلامهیلع  نیرهاـط  يهمئا  شهاـگرد  ناـبرقم  و 
اهنآ اما  میراد ، تلفغ  اهنآ  زا  هاگ  ام  هچرگ  دنتسین ، لفاغ  شیوخ  نادنمتدارا  ناتسود و  زا  هاگ  چیه  ناراوگرزب  نیا  هک  تسا  هدش  تباث 
الیذ هک  تسا  هدش  ریقح  نیا  لاح  لماش  يرایـسب  تاعفد  نازیزع ، نآ  فاطلا  تسا ؛ ام  لماش  ناشفطل  رظن  دـنراد و  رظن  رد  ار  ام  هراومه 

هام رد  ار  یتدم  بالقنا ، زا  لبق  ياهلاس  رد  منکیم : لقن  تسا  هدش  بناج  نیا  نادنزرف  زا  یکی  هحفص 434 ]  ] لماش هک  ار  اهنآ  زا  یکی 
دوب اهتدم  راگزور ، نآ  متـشاد . لاغتـشا  مالـسلامهیلع  راهطا  تیب  لها  يرادازع  مالـسا و  نید  جیورت  هب  نادمه  هواس و  نیب  مارحلامرحم 
دیما هک  اجنآ  ات  دشیم  رتدب  شلاح  زور  هب  زور  یلو  میدوب ، رتکد  بطم  هب  دمآ  تفر و  لاح  رد  هشیمه  هدش و  ضرم  راچد  مدـنزرف  هک 

دنزرف يراتفرگ  دای  هب  الصا  مدناوخ و  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهضور  اعوسات ، بش  ارهاظ  دیدرگ . عطق  اج  همه  زا  ام 
اب مه  ام  تسه و  ییاههمیخ  هک  مدید  باوخ  رد  ار  البرک  يهعقاو  بش ، نامه  رد  متفر و  لزنم  هب  دجـسم  زا  ربنم ، زا  دـعب  مدوبن . شیوخ 

سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  مشاـهینب  رمق  هنحـص ، نیا  رد  تسا . هدـش  عورـش  گـنج  میراد و  رارق  اـههمیخ  نآ  زا  یکی  رد  دوخ  لاـیع 
!؟ میوگب هچ  ره  اقآ  ياسر  تماق  زا  تسا . گنج  لوغـشم  هتفرگ و  تسد  رد  يریـشمش  دراد و  يدنلب  اسر و  دق  هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع 

كرابم دق  دمآیمن . شرامش  هب  نمشد  اقآ ، ربارب  رد  مسیونیم . مدید  هک  هچنآ  یلو  تسا ، رـصاق  مملق  نابز و  مسیونب ، میوگب و  هچ  ره 
هلاس تشه  ای  تفه و  ياههچب  اب  هک  تسنامیم  ییینارون  دیـشر و  دـنلب و  یلیخ  ناوج  تماق  هب  نمـشد  تماق  دـق و  اـب  هسیاـقم  رد  اـقآ 

هب رارف  نیح  رد  اقآ  نانمشد  دشیم . ناسکی  هپت  هرد و  دزیم  ریشمش  هک  یتقو  دوب و  میخـض  لیوط و  یلیخ  زین  اقآ  ریـشمش  تسا . وربور 
تـشذگ ملایخ  رد  دوب . هتفرگارف  ار  نامدوجو  رـسارس  يدیدش  فوخ  سرت و  میدوب  همیخ  رد  هک  ام  دـندشیم . دوبان  دـندروخیم و  مه 

اقآ مدرک ، ار  لاـیخ  نیا  هک  نیمه  تفر ! دـهاوخ  نیب  زا  مه  اـم  يهمیخ  اـم و  نـالا  دـگنج ، یم  هدیـشک و  ریـشمش  اـقآ  نیا  هک  روـط  نیا 
کی دومرف : یلب . مدرک : ضرع  دراد ؟ دوجو  امـش  يهمیخ  رد  بآ  دومرف  دروآ و  فیرـشت  ام  يهمیخ  هب  تخادـنا و  راـنک  هب  ار  ریـشمش 

هللا : » دـندومرف یکرت ، نابز  هب  ندیـشون ، زا  دـعب  دـندومرف و  لیم  مدرک . میدـقت  ناشیا  هب  بآ  هساک  کـی  نم  دـیهدب . نم  هب  بآ  هساـک 
زور هس  زا  دعب  هکنیا  ات  مدرکیم ، هیرگ  رایتخایب  زور  هس  نم  باوخ ، نیا  زا  دعب  دراد ! هگن  ار  تنادنزرف  ادخ  ینعی  نسالخاس » نیرلالاب 
نیا عوقو  زا  هک  تسا  لاس  تسیب  دودح  رد  نالا  تسا . هدـش  بوخ  هک  تسا  زور  هس  دـنتفگ  مدیـسرپ ، ار  هچب  لاح  متـشگرب و  رفـس  زا 

نآ تامارک  زا  یکی  نیا  و  تسا ، هتفرن  مه  رتکد  شیپ  تسا و  هدـشن  ضیرم  مه  راب  کی  هحفص 435 ]  ] تدم نیا  رد  درذگیم و  ارجام 
مه باوخ و  رد  مه  نادناخ ، نیا  ترـضح و  نآ  زا  زین  يرگید  تایانع  تامارک و  نیا ، رب  نوزفا  تسا . هدش  ام  لماش  هک  تسا  ترـضح 

يهمه ام و  بیصن  ترخآ  ایند و  رد  ناشتعافش  ترایز و  هللاءاشنا  میراودیما  میروذعم و  نآ  نتفگ  زا  هک  تسا  هدش  لاح ، لماش  رهاظ ،
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. ددرگ تانمؤم  نینمؤم و  عیمج  نادنموزرآ و 

دش ادیپ  رود  زا  يراوس  ناهگان 

دودـح 50 ناشیا  ناگتـسب  زا  یکی  دـندومرف : هک  درک  لقن  یئاریحب  نیـسحدمحم  موحرم  شردـپ  زا  یئاریحب  قداصدـمحم  ياقآ  بانج 
يارب قاچاق ، روط  هب  ار ، دارفا  يو  دـنتفگیم . نیـسح  خیـش  وا  هب  دوب ، نیدـتم  نوچ  هک  دوب  يدرف  دوریم . تیوک  هب  راک  يارب  لبق  لاس 
يارب اهنآ  دـنکیم و  هلمح  اهنآ  هب  هطرـش  هار  طسو  رد  دوریم . تیوک  هب  يو  اب  زین  روبزم  دـنواشیوخ  و  دربیم ، تیوک  هب  ههاریب  زا  راک 
يزیچ ناـبایب  زا  ریغ  میتـفریم  هـک  فرط  ره  هـب  داـیز  یتدـم  دـیوگیم  دـننکیم . مـگ  ار  هار  دـننزیم و  ناـبایب  بـلق  هـب  ندرک  مـگ  در 

ترضح هب  لسوتم  میتشادن  یتسرد  لاح  رگید  هک  یلاح  رد  سپس  میدش . هتـسخ  الماک  میتفر و  هار  زورهنابـش  کی  کیدزن  میدیدیمن .
!؟ ییآیم اجک  زا  نیـسح ، خیـش  دیامرفیم : دیآیم و  رود  زا  يراوس  میدید  ناهگان  میدش . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا 

ناهگان دهدیم و  ماجنا  ار  راک  نیمه  نیـسح  خیـش  راذگب ! تتروص  يور  تسد  تسرفب و  تاولـص  کی  یتحاران !؟ ارچ  نیـسح ، خـیش 
! دنیبیم تیوک  دجاسم  زا  یکی  لباقم  ار  دوخ 

... ینکن تیانع  نم  هب  رگا  ناجاقآ !

يهیرق یلاـها  زا  یکی  لوـق  زا  ق  لاس 1418 ه . يهیناـثلايدامج  خیرات 25  رد  یمق ، يدروجال  ینیـسح  يدهم  دیـس  جاح  ياقآ  هللاۀـیآ 
بسح هب  هک  متشاد  یهدریـش  واگ  نم  تفگیم : هک  دندرک  لقن  دشابیم ، تئیه  لها  نیدتم و  ناناوج  زا  هک  نیمارو ، کیبنسح  راصح 

واگ يهنیاعم  زا  سپ  کشزپماد  رتکد  دش . ضیرم  هعفد  کی  روبزم  واگ  تشاد . هحفص 436 ]  ] شزرا ناموت  رازهدصناپ  غلبم  رازاب ، خرن 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  هب  لـسوتم  یتلاـح  اـب  تسا  نینچ  مدـید  یتـقو  ینیبـن . يداـیز  ررـض  اـت  شکب  ار  نآ  رتدوز  تـفگ : ضیرم 

سپ مزادنایمن ! تیارب  هرفس  رگید  ینکن ، تیانع  نم  هب  رگا  ناجاقآ ، مدرک : ضرع  مدوب  مه  ینابـصع  هک  یلاح  رد  مدش و  مالـسلاهیلع 
بوخ تعرـس  هب  نآ  زا  سپ  دمآ و  نوریب  يو  مکـش  زا  نهآهکت  کی  اب  هارمه  دـیلک  کی  هدرک و  غارفتـسا  ضیرم  واگ  وگتفگ ، نیا  زا 

! مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  تیانع  تمارک و  رگم  تسین  يزیچ  نیا ، تفگ : درک ، هنیاعم  ار  واگ  اددجم  کشزپماد  رتکد  نامه  یتقو  دش .

میدرک ادیپ  تاجن  سابع  ترضح  هب  لسوت  اب 

ياهیکیدزن یبد ، زا  تشگرب  زا  دـعب  میدرک . تکرح  یبد  دـصقم  هب  رهـشوب  زا  یتشک  اب  هک : دـندرک  لقن  رفعج  سابع  جاح  نسح  جاح 
تـسد یگدـنز  زا  امامت  ام  تشگ و  بآ  زا  رپ  ام  یتشک  هدـش  ینافوط  ایرد  هک  ياهنوگ  هب  تفرگ . ندـیزو  یبیجع  نافوط  ناریا ، لحاس 

یلع نب  ساـبع  يا  ، مالـسلاهیلع یلع  دـنزرف  يا  میدومن : ضرع  هدرک و  یلعم  يـالبرک  فرط  هب  ور  نئمطم  یبـلق  اـب  فصولاعم  میتـسش ،
. میدرک ادیپ  تاجن  نافوط  زا  یگمه  دش و  فاص  اوه  لسوت ، زا  سپ  دنتفگیم  امش . ناماد  هب  نامتسد  مالسلاامهیلع ،

درادن تسد  اقآ  نیا 

لقن ار  ریز  يارجام  تسا ، رطق  نکاس  هدوب و  رهـشوب  ردـنب  یلاها  زا  هک  یبنلادـبع ، جاح  ياقآ  زا  ینارحب  دـیمحلادبع  جاح  ياقآ  باـنج 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 545 

http://www.ghaemiyeh.com


رارق گرم  يهناتـسآ  رد  هک  دـش  يدـح  هب  ضرم  تدـش  مدـش و  ضیرم  مدرکیم . یگدـنز  نادابآ  رد  لبق  لاس  تسیب  دودـح  دـندرک :
سپـس نک . لیم  هک  دومرف  درک و  فراعت  نم  هب  تشاد و  تسد  رد  رانا  هناد  کی  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مردـپ  ضرم ، يانثا  رد  متفرگ .
مردـپ مسوبب ، ار  يو  تسد  هک  متـساوخ  متفر و  اـقآ  نآ  فرط  هب  نم  داد . امـش  هب  صخـش  نیا  ار  راـنا  هحفـص 437 ]  ] هک دومرف : نم  هب 

هب ات  خیرات  نآ  زا  دشابیم . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ناشیا  دومرف : تسیک ؟ وا  متفگ : درادن ! ندب  رد  تسد  اقآ  نیا  تفگ :
. ماهدشن ضیرم  لاح 

نیسح ماما  يارب  يراوگوس  سلجم 

، ایؤر ملاع  رد  یـصخش  هتاکرب : تماد  یجنایم  يدـمحا  یلع  خیـش  جاـح  ياـقآ  هللاۀـیآ  تاـنایب  زا  لـقن  هب  ینیـسح  تاـیانع  زا  یتیاـکح 
ءادهـشلادیس يارب  هک  ییاههناخ  رانک  زا  نازیزع  نیا  هک  دـنیبیم  ار  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  ترـضح 

يارب دومرفیم : مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ناشردارب  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دندرکیم و  روبع  دندوب  هتفرگ  ازع  سلجم  مالسلاهیلع 
: دـندومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مسیونب ؟ ردـقچ  دندیـسرپ : مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  سیونب ! رجا  هناـخ  نیا  بحاـص 
هب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هناـخ . کـی  هب  دندیـسر  هکنیا  اـت  تشونیم ، مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  دـندرکیم و  روبع  روط  نیمه  سیونب ...

یصخش نآ  دزن  هب  سپس  مدش و  رادیب  باوخ  زا  هظحل  نیا  رد  دیوگیم : روبزم  صخـش  سیونب ! دومرف : مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
رد مدیـسرپ . ار  ناـیرج  مدرک و  فیرعت  شیارب  ار  دوخ  باوخ  متفر و  دوب  هدوـمرف  وا  قـح  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک 

ار ینوتوت  نم  دوـب و  رازاـب  رد  نوـتوت  عوـن  ود  منک . هیهت  نوـتوت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  سلجم  يارب  متـساوخیم  نم  تفگ : باوـج 
. دوب رتنازرا  نآ  تمیق  هک  مدرک  باختنا 

مسابع مداخ  نم 

هحفـص : ] دومن لقن  دوب  همدخ  زا  هک  یلعم ) يالبرک  نویناحور  زا   ) یفاص اضرلادـبع  خیـش  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  دیهـش  ردـپ 
ترـضح مادـخ  زا  نم  ینعی  مالـسلاهیلع » ساـبعلا  مادـخ  نم  اـنأ  : » متفگ هک  نیمه  دـندرک . هـلمح  نـم  هـب  ناـبایب  رد  ینـس  نادزد  [ 438

ریاس یحیسم و  ناملـسم و  زا  معا  نیمز  يور  مدرم  تیرثکا  یلک ، روط  هب  دنتـشادرب ! تسد  نم  زا  متـسه ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
كاپ ناشحور  یمک  هک  مه  باتک  لهاریغ  یتح  منکیمن  رکف  دنراد و  هدـیقع  یبیغ  ياهکمک  لسوت و  عوضوم  هب  الامجا  باتک -  لها 
ردنا مهد  ناشن  ناکما  ملاع  هب  افو  مسر  دنـشاب . توافتیب  تسا  هداد  رارق  نایمدآ  ترطف  ءزج  دنوادخ  هک  مهم  لصا  نیا  هب  تبـسن  دشاب 

مهد ناور  بآ  هب  شیوخ  يوربآ  یک  بل !؟ هنشت  نینوک  هش  مشون و ، بآ  نم  مهد  ناج  هنشت  بل  بآ و ، رانک 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تیانع  بناج و  نیا  تشذگرس 

فرحنم و یـصخش  یناوج  زاغآ  رد  هراوآ )  ) یبجعت يدـهم  بناج  نیا  دناهتـشون : مالـسلامهیلع ، تیب  لها  حادـم  یبجعت ، يدـهم  ياقآ 
یلیخ روط  هب  دوـب . هدرک  راـچد  اـهیهابت  عاوـنا  هب  ار  ناـناوج  رثـکا  فارحنا ، داـسف و  رهاـظم  همه  نآ  یهاـشنهاش و  میژر  مدوـب . هارمگ 
متشاد رعش  عبط  نم  دوبن . قالخا  بهذمدض و  زج  يزیچ  میدروآیم  يور  عونت  یمرگرـس و  يارب  هک  فرط  ره  هب  منک : ضرع  راصتخا 

نیا و  مدش ، راچد  جالع  لباقریغ  يرامیب  کی  هب  هکنآ  ات  متـشاد ، يراکمه  قیفوت  یهاکف  يهمانزور  اب  مه  یتدم  متفگیم و  مه  رعـش  و 
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سوملم یلیخ  روط  هب  دندوب و  هدـش  هتـسخ  رازیب و  نم  دوجو  زا  مماوقا ، ناکیدزن  یتح  ناگتـسب ، ناتـسود و  مامت  هک  دوب  يدـح  هب  التبا 
فارطا ياهنابایب  زا  یکی  هب  متفرگ  میمـصت  دوخ  اـب  زور  کـی  یگدـنامرد ، رقف و  نارود  نآ  رد  دنتـسه . یـضار  مندرم  هب  هک  مدـیدیم 

مدوب هدرک  تیذا  ار  اهنآ  ردـق  نآ  یلو  منک ، ياچ  تساوخرد  مردام  زا  متـساوخ  میمـصت  نیا  زا  دـعب  مریمب . ات  منامب  اجنآ  هتفر و  نارهت 
متسد هدش  هک  روط  ره  متفگ  دوخ  اب  تشاد . دوجو  هناخهوهق  کی  ام  يهناخ  زا  رتالاب  رتمدص  دودح  منک . ادص  ار  مردام  مدرک  مرش  هک 

هک هناخ  کی  برد  هب  مدـش ، هحفـص 439 ]  ] رود هناخ  زا  هک  رتم  دودـح 50  مشونیم . ياـچ  موریم و  اـجنآ  هب  مریگیم و  راوید  هب  ار 
ار اهناکتسا  دروخرب  يادص  مدیسر . تسا ، روهـشم  یلیخ  هزورما  دشیم و  لیکـشت  اجنآ  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ياقـس  تئیه 

ياچ نآ  رد  مدرم  هک  هناخ  نیا  هب  تسا  بوخ  تسا  لکشم  میارب  نتفر  هار  هک  نم  متفگ  دوخ  اب  مدینش ، دشیم  هتسش  هناخرادبآ  رد  هک 
يو رعش  دوب . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  حدم  رد  دنلب  يرعش  ندناوخ  لوغـشم  یحادم  متفر . و  موش ، ییاریذپ  مه  نم  مورب و  دنـشونیم 

زا دعب  ياهیرگ !؟ هچ  مدرک ؛ هیرگ  مه  نم  دندرکیم و  هیرگ  مدرم  دوب . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تامارک  تازجعم و  رکذ  زا  رپ  ابیز و 
هب همه  نوچ  راچان  دوب ، هدش  سیخ  مسابل  هیرگ  تدش  زا  نم  یلو  دندش . لوغـشم  ياچ  ندیـشون  هب  هدش و  تکاس  همه  یحادـم ، مامتا 
ارم بوخ  دراد  تمارک  همه  نیا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رگا  هک  متفگ  دوخ  اب  مدمآ و  نوریب  اجنآ  زا  دندرکیم ؛ هاگن  نم 
زا نم  یلو  دندرک . اپرب  نشج  دندنام و  ناریح  همه  ابطا و  هک  يروط  هب  داد ! میافش  اقآ  هک ، میوگب  هدرشف  یلیخ  هصالخ  دهدب ! افـش  مه 

، دوب هداد  افش  ارم  راوگرزب  نیا  يهلیـسو  هب  هک  لاعتم ، يادخ  هاگرد  هب  يرازگرکـش  ياج  هب  متفر و  فارحنا  لابند  مه  زاب  یـسانشنقح 
دوجو نارهت  يهیدجما  هاگـشزرو  يهزادـنا  هب  ياهطوحم  مدـید  باوخ  ملاع  رد  یبش  هکنیا  ات  مداد  همادا  هتـشذگ  ياهاطخ  هب  فسالاعم 

هاگن مه  نم  دـنزرلیم . همه  تشحو  تدـش  زا  دـننکیم و  اشامت  ار  هطوحم  لـخاد  هداتـسیا و  نآ  ماـب  يور  يرامـشیب  تیعمج  هک  دراد 
هاگان دیزرلیم . زیچ  همه  وا  شرغ  يادص  زا  درکیم و  شرغ  تفریم و  هار  نادیم  رود  هک  مدـید  ار  بسا  کی  یگرزب  هب  يریـش  مدرک 

دوخ ناویح  دزیم . جوم  شیامیس  رد  تکوش  راقو و  ایند  کی  هک  دش  دراو  تبالصرپ  ابیز و  لکیهيوق ، يدرم  دش و  زاب  هطوحم  برد 
. دندیـسوبیم بیترت  هب  مدرم  ار  شرگید  تسد  درکیم و  شزاون  ار  ریـش  تشپ  تسد  کی  اب  تسـشن و  وا  تخادـنا و  درم  ياـپ  يور  ار 

یلیخ نم  دـنادرگرب . نم  زا  ار  دوـخ  يور  دیـشک و  ار  شتـسد  وا  مسوـبب  ار  شتـسد  متـساوخ  یتـقو  متفر و  وـلج  تیعمج  ناـیم  مه  نم 
تلاجخ تفگ : مدینـش  يروط  هاگان  مسوبب ؟ ار  شتـسد  نم  دراذـگیمن  اـقآ  نیا  ارچ  مدرک  لاؤس  تیعمج  زا  مدـش . هدنمرـش  نیگمغ و 

يایند هب  ییاـیند  زا  هچ !؟ ینعی  باوخ  مدـش . رادـیب  باوخ  زا  هحفـص 440 ] ! ] نک ایح  تسا !؟ هدادن  افـش  ار  وت  اقآ  نیا  رگم  یـشکیمن ،
يرتشم هک  ار  متایلزه  تایوجه و  یهاکف و  راعـشا  مامت  مدرک . هبوت  زیچ  همه  زا  نابرهم  راـگدرورپ  هاـگرد  هب  اـجنامه  متـشگرب و  رگید 

زا لاس  هک 56  زورما  اـت  راـگدرورپ  فطل  هب  میوگن و  رعـش  لوسرلآ  حدـم  زج  هب  رگید  هک  مدرک  دـهع  مدز و  شتآ  تشاد  مه  یبوخ 
الیذ هک  تسا ، ناتساد  نیمه  بحاص  يهدورس  ریز ، رعش  دنام . دهاوخ  مه  زاب  ادخ  فطل  هب  هدنام و  رادیاپ  دوخ  دهع  رب  درذگیم  مرمع 

یهوکش لالجا و  مراط  یفرش ، نامـسآ  یناج  تحار  رـصب و  غورف  وت  ار  یـضترم  یناهج  دنوادخ  بوبحم  هک  لضفلاوبا  يا  دیناوخیم :
قیالخ دنتفگـشرد  یناگدزتنحم  روای  سرداد و  اج  همه  ملاع  رد  زاب  البوبرک  زا  درذـگب  اـهلاس  یناوت  راـثیا و  تیرح و  لـماک  رهظم 

ینآ مه  ینیا و  مه  تاجاح  ندروآرب  هب  یهلا  لضف  زا  یلو  ربمیپ  هن  یماما  هن  یناوج  ریپ و  لثملابرض  رهظم و  افو  هب  وت  بدا  زا  یگمه 
هنرو دش  نید  رگایحا  وت  يالوم  وت و  كاپ  نوخ  ینارب  بسا  ناور  بآ  شطع ز  مغریلع  هک  تیادف  هب  مناج  رـس و  يا  دوب  هدنبیز  وت  زا 
مئاق زا  تسه  یناما  طخرـس  بتاک  دوخ  وت  قولخم  هب  هک  لـفاغ  هکرعم ، نآ  رد  داد  ناـما  طـخ  تنمـشد  یناـشن  مالـسا  دوبیمن ز  زورما 

یناوخب هاگرد  مداخ  مرک  ار ز  وا  رگا  دلابب  شیوخ  تلزنم  رب  هک  هراوآ )  ) دزس ینایب  وت  ماقم  یما ز  تنا و  یبا  هب  قحرب  تجح  یبنلآ و 

مهاوخب سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  زا  ار  راک  يهراچ  متفرگ  میمصت 
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: دناهدرک لقن  نینچ  مالسلاهیلع  نیسحلابتکم  تاراشتنا  هب  ياهمان  یط  یلالج ، دمحم  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
دزن حطـس  ات  ار  هزوح  سورد  ملپید و  دـح  اـت  ار  دـیدج  سورد  تدـم  نیا  رد  مدوب . اـجنآ  رد  یگلاـس  ات 25  دوب و  ـالبرک  رد  نم  دـلوت 

بجعت هب  ارم  هک  مدرک  هدهاشم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يالاو  ماقم  زا  يرایـسب  تامارک  انمـض  مدناوخ و  راید  نآ  ياملع 
، منک عوجر  ترـضح  هب  نآ  هحفـص 441 ]  ] لح يارب  ات  دـشاب  هداد  خر  یمهم  بلطم  نم  دوخ  يارب  هک  مرادـن  دای  هب  نکل  تشادیماو ،

اما هدشیم ، حرطم  یئزج  یلئاسم  هاگ  مه  دیاش  تشاد و  دهاوخن  یلکشم  چیه  دشاب ، اهنآ  رازگتمدخ  هدوب و  اهنآ  رواجم  هک  یسک  هتبلا 
ره هب  دشاب . تحار  ایند  رد  تسیابن  دشاب و  روط  نیا  دیاب  نمؤم  مدرکیم  رکف  نوچ  مدرکیمن  ضرع  ترـضح  تمدـخ  ار  اهنآ  ابدأت  نم 

اهنآ هب  جورخ  يارب  زور  شـش  طقف  دـننک و  دـیعبت  قارع  زا  ار  اهیناریا  دـش  انب  هک  یتقو  اـت  تشذـگ  لاونم  نیمه  هب  اـهلاس  مروما  لاـح ،
نیا لاح  ره  هب  دنتشاد و  ار  لکشم  نیمه  همه  هچ ، تباط .» تمع  اذا  ۀیلبلا   » باب زا  دوبن ، لکـشم  یلیخ  ام  يارب  نیا  مه  زاب  دنداد . تلهم 

. میدنام هک  میدوب  یناسک  زا  مه  ام  دندنام . دـندنام ، هک  مه  ییاهنآ  دـنتفر و  دـنتفر ، هک  یناسک  نآ  دـنارذگ و  ریخ  هب  دـنوادخ  ار  جوم 
روتاتکید تسد  هب  يروف  دـیعبت  ام  يهداوناخ  يارب  طقف  یـصوصخ و  روط  هب  اما  دـش ، حرطم  هلأسم  نیا  هرابود  رگید ، لاس  دـنچ  زا  دـعب 

رـضاح هجو  چیه  هب  ناشیا  دوب و  هدش  صخاش  مردپ  املع ، زا  يرایـسب  نتفر  زا  دعب  دندوب و  سانـشرس  اجنآ  رد  ام  نادـناخ  نوچ  دادـغب .
تکرش زا  یتح  دننکن و  تکرـش  دندرکیم  رارقرب  اهنآ  هک  یـشیامن  یناوخهضور  سلاجم  رد  دندرک  یعـس  دنیایب و  رانک  اهنآ  اب  دندوبن 

برد دـمآ و  یـصخش  رادناتـسا  فرط  زا  يزور  مراد  دای  هب  دـندرکیم . تعنامم  مه  میتشاد  نامدوخ  هک  یناوخهضور  سلجم  رد  اـهنآ 
زا يو  يارب  ات  ماهدـمآ  رادناتـسا  فرط  زا  نم  تفگ : هلب . متفگ : تسه . ناتردـپ  تفگ : وا  مدرک ، زاب  ار  برد  متفر  نم  دز . ار  ام  يهناخ 

یـسک اب  دـناوتیمن  تسین و  بوخ  شلاح  وگب ، دـندومرف : مدرک ، ضرع  ار  ارجاـم  اـقآ و  تمدـخ  مدـمآ  مریگب . تاـقالم  تقو  ناتردـپ 
نحل اب  بضغ و  مشخ و  اب  دـنکب . ندـمآ  هب  رارـصا  هک  اهنآ ، تسد  دوشیم  ياهناهب  رما  نیا  ردـپ ، مدرک ، ضرع  دـشاب . هتـشاد  تاـقالم 

وا هچ  ره  دـنراد . ترفاسم  دـصق  اقآ  متفگ  مدـمآ و  لاح  ره  هب  تراـیز . يارب  دورب  فرـشافجن  هب  دـهاوخیم  وگب ، دـندومرف : یـصاخ 
زا امیقتـسم  اذل  دـنک و  دـیقم  ار  اقآ  درکیم  یعـس  یثعب  تموکح  لاح ، ره  هب  تشگرب . ماکان  هرخألاب  دروآ و  هناهب  زین  اقآ  درک ، رارـصا 

نایعا زا  یکی  مه  ربخ  غالبا  يهطساو  هدش و  غالبا  مردپ  هب  رما  نیا  دننک . دیعبت  اروف  ار  ناشهداوناخ  ناشیا و  هک  دوب  هدمآ  روتـسد  دادغب 
دـتفیب و قیوعت  هب  رما  نیا  هک  تسین  یهار  چـیه  ایآ  دـنتفگ : ناشیا  هب  هحفـص 442 ]  ] مردپ دمآیم . رامـش  هب  ذوفناب  ارهاظ  هک  دوب  البرک 

تسا یعوضوم  نیا  ماهدرک و  تبحص  نیلوئسم  يهمه  اب  نم  تسین ، یهار  چیه  ریخ ، تفگ : باوج  رد  وا  دوش ؟ هداد  تلهم  يزور  دنچ 
مالـسلاهیلع ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  زا  ار  راـک  يهراـچ  متفرگ  میمـصت  نم  هک  دوب  اـجنیا  لاـح  ره  هب  تسین . ریخأـت  لـباق  زگره  هک 

تجاح مورب و  رهطم  مرح  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  ینعی  دـنهدیم ، ماجنا  اهبرع  مدـیدیم  هک  منکب  ار  يراک  نامه  دـمآ  مرکف  هب  مهاوخب .
رهطم حیرض  دزن  امیقتـسم  ترایز  لوخد و  نذا  نودب  مدش و  رهطم  مرح  يهناور  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  مدرک : مه  ار  راک  نیمه  و  مهاوخب ،

زا کی  چـیه  ماجنا  نودـب  سپـس  ینکب . ياهراچ  تدوخ  مهاوخیم  تسا و  هدـمآ  شیپ  لکـشم  نیا  لضفلاوبا ، اـی  مدرک : ضرع  متفر و 
دهاوخ هچ  مینیبب  میدوب  رظتنم  هظحل  ره  تشگزاب ، زا  سپ  متـشگرب . هناخ  هب  عضو  نامه  اب  هرابود  زامن و )... ترایز ،  ) یگـشیمه مسارم 

یلک هب  هلأسم  نآ  و  میدوب ، اجنآ  ام  نآ  زا  دعب  اهلاس  یلب ، دشن . يربخ  رگید  و  هام ... کی  تشذگ ، هتفه  کی  تشذگ ، زور  کی  دـش !؟
نایعیـش ام  لاوحا  رظان  هشیمه  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هک  مدـیمهف  اـجنیا  زا  اروکذـم !» ائیـش  نکی  مل  ناـک   » تفر نیب  زا 

موی هیلع  هللا  مالـس  . » دیامرفن تباجا  هک  تسا  لاحم  دوش ، تساوخرد  يزیچ  ناشیا  زا  لماک  هجوت  اب  دـشاب و  مزال  هک  اج  ره  دـشابیم و 
«. ایح ثعبی  موی  دهشتسا و  موی  دلو و 

مشکیم ار  همه  الا  دیورب و  نوریب  اجنیا  زا 
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فرشا خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  مالـسلامهیلع ، تراهط  تمـصع و  تیب  لها  بتکم  جورم  یماح و  ردقنارگ ، بیطخ 
هتشاد لاسرا  مالسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا  هب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  لضفلاابا  ترـضح  زا  تمارک  هس  هتاکرب ، تماد  یناشاک 
هارمه مدوـب و  هلاـس  تشه  تسا : رارق  نیا  زا  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  تاـمارک  يهراـبرد  ریقح  تادـهاشم  . 1 دـیناوخیم : الیذ  هک 

، دمحم دیـس  مان  هب  ناشاک ، فورعم  ياهناوخهضور  زا  یکی  مردام  ردپ  میدرکیم . یگدـنز  دوب  مردام  ردـپ  ثرا  هک  یلزنم  رد  نیدـلاو 
لاس کی  مساقلاوبا ، دیس  شگرزب ، رسپ  هحفص 443 ] . ] دندوب ربنم  لها  ناشیا  رـسپ  ود  تشاد و  رتخد ) رسپ و 2   4  ) دالوا ناشیا 6  دوب .

هب دننکیم و  مومسم  ار  وا  تیئاهب  يهلضم  هلاض و  يهقرف  دوشیم . ریگرد  ییاهب  يهقرف  اب  اجنآ  رد  دوریم  نانمس  هب  یناوخهضور  يارب 
الا دیورب و  نوریب  اجنیا  زا  دـیوگیم  هداتـسیا ، ماب  يالاب  يو  مدـید  زور  کی  هک  مدوب  هلاس  نم 8  ددرگیمرب . ناـشاک  هب  هناوید  تروص 
زا ناشاک  مدرم  مامت  هک  دـش  كانرطخ  وا  لاح  يروط  هب  تدـم  نیا  رد  دیـشک و  لوط  ناشیا  یگناوید  لاس  هس  بیرق  مشکیم ! ار  همه 

دعب هکنآ  ات  دندوب ، هدش  سویأم  الماک  وا  یتمالـس  زا  دندنبب . ریجنز  دنک و  هب  ار  وا  دندش  روبجم  هجیتن  رد  دنتـشاد . تشحو  سرت و  يو 
ردپ تسا : نینچ  لسوت  نآ  يهصق  و  تفای . افش  درک ، ادیپ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  یلسوت  هک  شلایع ، طسوت  لاس  زا 3 

، مهدب وت  هب  هک  مرادـن  یلام  هدوب و  تسدـیهت  يدرف  نم  دـیوگیم : شیوخ  رتخد  هب  شگرم  تقو  دوب ، رکذ  لها  داهز و  زا  هک  شلایع ،
، دـش هتـسب  وت  يور  هب  تاجن  ياههار  يدـش و  هراچیب  تقو  ره  تسا . رتالاب  رتهب و  راب  رازه  ایند  لام  زا  هک  مهدیم  وت  هب  ار  يرهوگ  اـما 

اقل دیـشروخ  مشاهینب ، هام  يا  يوشیم : تیب  ود  نیا  ندناوخ  لوغـشم  یناوخیم و  زامن  تعکر  ود  دشاب  کیرات  هک  ییاج  رد  يوریم 
زا دعب  سابع  ادخ  رهب  زا  ریگ  نوزحم  نم  تسد  مدروآ  وت  هب  ور  نم  مغ ، درد و  تنحم و  اب  سابع  ادهش  عمـش  ردیح ، لد  رون  يا  سابع 

، درادن دوجو  نآ  رد  يرون  چیه  هک  ییاج  لزنم ، نیمزریز  هب  هداتفا ، شردـپ  تیـصو  دای  هب  نز  نآ  دیـس ، یگناوید  زا  لاس  هس  تشذـگ 
رس دیدرگ ! ینارون  کیرات ، نیمزریز  دنیبیم  تقو  کی  دیوگیم  شدوخ  هک  يروط  هب  سپس  دوشیم ، لسوت  زامن و  لوغشم  دوریم و 

افـش ار  مساقلاوبا  دیـس  ام  ورب ، زیخرب  هک ، دوشیم  دنلب  ییادص  دراد و  رارق  شرـس  يالاب  هدیرب  تسد  کی  دنیبیم  دـنکیم ، دـنلب  هک  ار 
نامز نآ  ات  هک  یتروص  رد  تسا ، باوخ  يو  دـنیبیم  دـسریم ، دیـس  رـس  يـالاب  هک  یتقو  دـیآیم . نوریب  هلجع  هب  دزیخیمرب و  میداد !

. تسا هداد  هحفص 444 ]  ] افش ار  دیس  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هک  دندش  رادربخ  ناشاک  مدرم  دوب ! هتفرن  باوخ  هب  شمشچ 
سلجم اجک  ره  دـندربیم . نارامیب  يافـش  يارب  ار  وا  تسد  بآ  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  دنتفاتـشیم و  دیـس  ندـید  هب  هام  دـنچ  ات  نانآ 

. متشون ینابر ، ياقآ  زیزع ، ردارب  رما  هب  هک  دوب  ریقح  تادهاشم  زا  یکی  نیا  دندرکیم . توعد  ار  وا  لوا  دوب ، یناوخهضور 

تفرگ ارم  دش  ادیپ  یتسد 

رد مشتحم  نابایخ  ماـن  هب  یثادـحالادیدج  ناـبایخ  هک : تسا  نیا  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  يهرهاـب  تاـمارک  زا  رگید  . 2
دیاش هاچ  ره  قمع  هک  دراد  دوجو  يدایز  قیمع  ياههاچ  ناشاک  رد  هکنیا  يارب  دـنتخادنا ، بآ  تلافـسآ  زا  لـبق  دـش . سیـسأت  ناـشاک 
داوج هک  ار  اههچب  زا  یکی  دزیریمورف و  اههاچ  زا  یکی  دـننکیم . روبع  نابایخ  نیا  زا  هتـسب ، فص  هسردـم ، ياههچب  دـشاب . رتم  لـهچ 

. دندیسر هچب  هب  ات  دنتـشادرب  كاخ  هاچ  نآ  زا  زور  دـندروآ و 3  ینقم  دـندش . ناشیرپ  مدرم  مامت  دربیمورف . دوخ  اب  تشاد  مان  يرابخا 
باوج يدنام !؟ هدنز  هک  دش  روطچ  دندرک : چیپلاؤس  ار  وا  دنتفرگ و  ار  وا  رود  دـندروآ . نوریب  هاچ  زا  ار  هچب  تسا ! هدـنز  هچب  دـندید 

دنچ نیا  دنتفگ : تشاذگ . ياهچقاط  نایم  تفرگ و  ارم  دش  ادیپ  یتسد  مالـسلاهیلع ؛ سابعلا  لضفلاابا  ای  متفگ : هاچ ، نایم  متفر  یتقو  داد :
دوب یناغارچ  ناشاک  رد  زور  دنچ  راکشآ ، يهزجعم  نیا  زا  سپ  دندروآیم . ریش  نم  يارب  تفگ : يدرکیم !؟ هچ  يدوب  اذغیب  هک  زور 

. دندمآیم هچب  ندید  يارب  مدرم  مامت  و 
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دنتفرگ نم  زا  ارم  یتسه  جئاوحلاباب  ای 

مرح راددیلک  متفریم . ربنم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  كرابم  نحص  رد  اهحبص  مالسلاهیلع و  سابع  ترضح  نحص  رد  اهرـصع  ینامز ، . 3
ینعم ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  ترایز  ربنم ، رد  هدنب  دوب . نسح  دیـس  ياقآ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رهطم 
شوـگ ار  امـش  ربـنم  زورما  تفگ : دز و  ادـص  ارم  دـناوخیم  زاـمن  نحـص  رد  هک  يدیـس  مدـمآ ، نییاـپ  ربـنم  زا  هک  زور  کـی  مدرکیم .

نم اما  يدادیم . حیـضوت  مدرم  يارب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  تراـیز  تاراـبع  هحفـص 445 ]  ] يهرابرد مدـید  مدادیم ،
یلاها زا  يرادـبوچ  تسا : نیا  هصق  نآ  و  ینک ، لقن  مدرم  يارب  ربنم  يالاب  اـت  میوگیم  امـش  يارب  ماهدوب  نآ  دـهاش  دوخ  هک  ار  ياهصق 

زا روز  هب  ار  اهلوپ  هتفرگ و  ار  وا  نیقراس  البرک ، زا  جراخ  دراذگ . ینایمه  رد  ار  نآ  لوپ  تخورف و  دنفـسوگ  سأر  دـنچ  البرک ، فارطا 
لضفلاوبا ترضح  هب  باطخ  دش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  نحـص  دراو  هتـشگرب ، البرک  هب  روبزم  رادبوچ  دندناتـس . يو 

. دندش رهطم  مرح  دراو  يو  لابند  مدرم  مرادـن . وت  زج  يأجلم  نم  دـنتفرگ ، نم  زا  ارم  یتسه  جـئاوحلاباب ، ای  تفگ : مالـسلاهیلع  سابعلا 
! كرکـشأ لـضفلاابا ، تفگ : هقیقد  دـنچ  زا  دـعب  درک و  حیرـض  لـخاد  حیرـض  يهرجنپ  زا  ار  شیوـخ  تسد  داـیز ، يهیرگ  زا  دـعب  يو 
ره تسا . رپ  هکس  الط و  زا  شتسد  فک  دندید  درک ، زاب  ار  شتـسد  تسیچ ؟ وت  تسد  رد  هک  دندیـسرپ  دنتفرگ و  ار  شرود  اهیناتـسکاپ 
رپ الط  زا  مه  ار  البرک  تفگ : دنرخب ، مه  ار  نآ  دنتـساوخ  دنام ، یقاب  شتـسد  رد  هکـس  کی  دـندیرخ . وا  زا  یتفگنه  غلبم  هب  ار  ياهکس 

! مهدیمن امش  هب  تسا ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مرک  هکس  نیا  دینک ،

دنام هدنز  یلو  درک ، طوقس  راطق  زا 

، مساقلاوبا دومرف : مردپ  میدرک . تکرح  لزنم  فرط  هب  هشیب ) هاگتسیا  زا   ) راطق اب  مردپ  نم و  دندرک : لقن  ياهزاغم  مساقلاوبا  جاح  ياقآ 
هب سپـس  میدروآ . راطق  لخاد  هدرک  لاغز  ار  اهینوگ  میتفر و  نییاپ  راطق  زا  میربب . لزنم  هب  هدرک  لاـغز  زا  رپ  ار  اـهینوگ  نیا  تسا  بوخ 

مسا هب  ارم  هبترم  هس  ای  ود  ناشیا  متـسشن و  اهینوگ  يور  نم  منکیم . تبحـص  راطق  نیرومأم  اب  مراد  نیـشنب  اهینوگ  نیا  يور  دومرف : نم 
ار راطق  متخادنا . هار  هب  دایرف  داد و  نم  تسین . راطق  رد  مردپ  مدید  دـمآ  نوریب  لنوت  زا  هکنآ  زا  سپ  دـش . لنوت  دراو  راطق  دـندز . ادـص 

نیا رد  دـشاب . هدرمن  ناـشیا  هدرک و  هزجعم  گرزب  يادـخ  دـیاش  اریز  مدرگیمنرب ، بقع  هب  نم  تفگ : راـطق  رومأـم  دـندرک و  فـقوتم 
تکرح تسا . هدنامن  هدـنز  ناشیا  هحفـص 446 ]  ] هک دوب  نیا  ناـشرظن  دارفا  يهمه  دـنامیم . راـطق  ریز  ناـشیا  مدرگرب  نم  رگا  تروص 

رغـصایلع يهزانج  دـیتسرفب  ياهلیـسو  هک  دـندرک  مارگنفلت  هشیب  هاگتـسیا  هب  نوراق  هاگتـسیا  زا  میدیـسر . يدـعب  هاگتـسیا  هب  اـت  میدرک 
باوج رد  دیاهدنام !؟ هدنز  امش  روط  هچ  دندیسرپ : مردپ  زا  نم  دندش ! هاگتسیا  دراو  ناشیا  هعفد  کی  ءانثا ، نیمه  رد  دروایب . ار  ياهزاغم 

سابعلا لضفلاابا  ای  نامزلابحاص ، اـی  هللا ، اـی  متفگ : طوقـس  لاـح  رد  مداـتفا و  برد  زا  ناـهگان  هک  مدـمآیم  امـش  غارـس  هب  نم  تفگ :
! ماهدنز هک  ینیبیم  اذل  و  تشاذگ ، يرانک  هب  هتفرگ  ارم  یسک  ایوگ  مدید  هعفد  کی  دیسرب . مداد  هب  مالسلاهیلع ،

مدش بوخ  الماک  یقیاقد  زا  دعب 

مالـسلاهیلع نیـسحلابتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  تمارک  دنچ  یبوتکم  کی  یط  يروباشین ، يدابآرون  یلع  خیـش  ياقآ  مالـسالاۀجح  بانج 
يهمیرک رفعج  نب  یـسوم  تخد  رهطم  مرح  زا  هـک  رـصع  زور  کـی  . 1 دناهتـشاد : موقرم  اتمدقم  ناشیا  دـیناوخیم . هک  دـناهدرک  لاسرا 
لوغـشم دـندومرف  نم  هب  مدروخرب . یلاخلخ  ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  بانج  هب  مدرکیم ، تعجارم  لزنم  هب  مالـسلامهیلع  تیبلالـها 
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نیا رد  هک  مدرک  ضرع  ناشیا  هب  هدنب  دنتسه . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  زا  تاداع  قراوخ  تامارک و  دروم  رد  یباتک  فیلأت 
ناتتمدـخ مسیونب و  دـشاب  لاکـشایب  هک  ار  هچنآ  منکیم  یعـس  هدـنب  تسین ، پاچ  ندرک و  ناونع  لـباق  هک  تسه  اـیاضق  یـضعب  دروم 

نابرهم و زیزع و  داتسا  اهنآ ، مامت  رد  هک  منکیم  لقن  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هب  لسوت  دروم  رد  هیضق  دنچ  لاح  مهدب .
، هک مزاس  ناشنرطاخ  دیاب  دناهتشاد . ياهدمع  شقن  یناتـسیس ، يدهتجم  دومحم  دیـس  هللاۀیآ  ناکم  تنج  روفغم  موحرم  بانج  مزوسلد ،

هکنانچ دنتشاد ، ترضح  نآ  يارب  دنفسوگ  رذن  اصوصخم  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  لسوت  هب  یمکحم  يهدیقع  ناشیا 
لـضفلاابا ترـضح  هب  طوبرم  اهدنفـسوگ  نآ  زا  یکی  مینکیم و  حـبذ  مه  اب  ار  دنفـسوگ  دـنچ  هک  دـندومرف  هدـنب  هب  ناشیا  دوخ  یتقو ،

لضفلاابا ترضح  هب  طوبرم  هحفـص 447 ]  ] نیا هک  دنمهفیم  دنفـسوگ  يهلک  ندش  كاپ  زرط  زا  ام  ياههچب  تسا ، مالـسلاهیلع  سابعلا 
اب تهج  ره  زا  الماک  مه  دنفـسوگ  تشوگ  یتح  و  دوشیم . كاپ  هلک  یتحار ، لامک  اب  فلکت و  نودـب  اریز  تسا ، مالـسلاهیلع  ساـبعلا 

، تجاح بحاص  تاجن  يارب  ناشیا  ياـهییامنهار  زا  یکی  دـشیم  راـتفرگ  هک  يدروم  ره  رد  سک  ره  اذـل  دراد . قرف  رگید  نادنفـسوگ 
هب بوخ  نم  دوخ  الثم  ترضح . نآ  يارب  دنفسوگ  رذن  يهلیسو  هب  مه  نآ  دوب ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  اقآ  هب  يو  لسوت 

ارهاظ دوبیم . شکزارد  دـیاب  دروخب و  ناکت  شدوخ  ياج  زا  تسناوتیمن  الـصا  هک  دوب  هدرک  ادـیپ  یـضرم  کـی  ناـشیا  هک  مراد  داـی 
نیمه نم  هک ، دنداد  حیضوت  روط  نیا  ار  ناشیافش  تلع  دش ، بوخ  ناشلاح  هکنآ  زا  دعب  دوب . هدش  ضراع  يو  رب  يدیدش  رایـسب  جنلوق 

دنلب مناوتب  نالا  رگا  سابع ، ترـضح  ای  متفگ : مدش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هجوتم  هبترمکی  مدوب ، هدیـشک  زارد  روط 
موش دنلب  مناوتیم  هک  مدش  هجوتم  مدرک  ار  رکف  نیا  هک  نیمه  ترذن ... دنفـسوگ  کی  مناوخب ، زامن  منک و  رهاط  ار  مدوخ  مورب  موش و 

ار دنفسوگ  ندیرخ  يارب  نکمت  هبترم  نیا  دندومرف : دنتفایزاب ، ار  دوخ  یتمالـس  هکنآ  زا  دعب  رگید  ینامز  زین  مدش ! بوخ  هظحل  نامه  و 
هب مدرک  عورش  مریگب . افش  اقآ  زا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  يرذن  دنفسوگ  دروم  رد  رکف  اب  هک  متفرگ  میمـصت  اذل  متـشادن ،

. مدش بوخ  الماک  یقیاقد  زا  دعب  هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  دنفسوگ  يهرابرد  ندرک  رکف 

دنکیم نتسج  شدوخ  هچراپ 

، بجتنم يدهم  دیـس  ياقآ  بانج  ناشمرتحم ، يهدازرهاوخ  لوق  زا  ار  ریز  يهصق  نینچمه  يدهتجم  دومحم  دیـس  جاح  ياقآ  هللاۀـیآ  . 2
هدومرف ناشیا  هب  يدهتجم  ياقآ  دـندرک : لقن  دـندرکیم ، تمدـخ  يدـهتجم  ياقآ  تیب  رد  امئاد  هدوب و  نیدـتم  كاپ و  ياهناوج  زا  هک 

يور يزبس  هچراپ  کی  دنیبیم  هک  تسا  هدوب  هداتـسیا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  نم  گرزبردام  هک  دـندوب 
يهچراپ نیا  برع  ینز  هحفص 448 ] ، ] هک دننکیم  لقن  روط  نیا  ار  هیضق  لیصفت  سپس  دراد . رارق  نامسآ  نیمز و  نیب  ترـضح  حیرض 

هک نز  نآ  دزادنیب . رهطم  حیرض  يور  دربب و  هک  دهدیم  يرگید  نز  هب  ار  نآ  هدرک و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  رذن  ار  زبس 
يارب ار  هچراپ  هک  دـنکیم  هسوسو  ار  وا  ناطیـش  اجنآ  رد  یلو  دروآیم  اقآ  مرح  هب  ار  هچراپ  تسا ، هدوب  هچراـپ  نیا  ندـناسر  يهطـساو 
رهطم حیرـض  يالاب  دوریم  دنکیم و  نتـسج  نز  نآ  لغب  ریز  زا  شدوخ  هچراپ  دور ، نوریب  مرح  زا  دهاوخیم  هک  نیمه  رادرب . تدوخ 

. دننیبیم ار  هنحص  نیا  يدهتجم ، بانج  يردام  گرزبردام  هلمج  زا  راوز ، مامت  دتسیایم و 

مدرک ادیپ  تاجن  يروک  زا  سابع  ترضح  هب  لسوت  اب 

افـش يهصق  دناهدرک ، لقن  میارب  ار  نآ  تایئزج  يدـهتجم  ياقآ  هدوب و  نآ  نایرج  نتم  رد  زین  هدـنب  دوخ  هک  یبلاج  رایـسب  يهصق  اما  . 3
لاس 1368 رد  زین  هصق  دنتـسه و  يدـهتجم  ياقآ  رود  ياهلیماف  زا  ناشیا  تسا . سدـقم  دهـشم  لـها  يوجاوخ  یلعدـمحم  ياـقآ  نتفاـی 
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، مدمآ دهشم  هب  یـسمش  يرجه  لاسما 1374  ناتـسبات  رد  هک  ینامز  بلطم ، تیمها  ساپ  هب  هدـنب  یلو  تسا ، هدـش  عقاو  یـسمش  يرجه 
لماک لیـصفت  مدرک و  ادـیپ  ار  بجتنم  يدـهم  دیـس  ياقآ  هصق  نیا  لقن  يهطـساو  نینچمه  يوجاوخ و  یلعدـمحم  ياقآ  هصق  بحاـص 
ياقآ شیوخ ، يومع  رسپ  اب  یتعنـص  يراک  رد  يوجاوخ  ياقآ  تسا : هدوب  رارق  نیا  زا  ارجام  مدینـش . راوگرزب  ود  نیا  نابز  زا  ار  نایرج 
مـشچ دراو  گرزب  سدـع  کی  يهزادـنا  هب  هدرک ، نتـسج  شکچ  زا  نهآ  هکت  کی  راـک ، نیح  رد  دـنوشیم . کیرـش  يوجاوخ ، یقت 

هب هلـصافالب  ار  ناشیا  دـهدیم . تسد  زا  ار  شیوخ  ییاـنیب  يو  ناـشیا ، مشچ  اـب  نهآ  يهعطق  دروخرب  ضحم  هب  دوشیم . ناـشیا  تسار 
رد دنربیم و  نارهت  هب  ار  ناشیا  سپس  دشخبیمن . ياهجیتن  یلو  دنهدیم ، رارق  نامرد  تحت  دنربیم و  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ناتـسرامیب 

يریگولج يارب  ینعی  دنکن . تیارس  رگید  مشچ  هب  ات  دننک  هیلخت  ار  ناشیا  مشچ  هک  دوشیم  انب  و  دننکیم . يرتسب  داژنفابل  ناتـسرامیب 
انامز ایاضق  نیا  دنامب . ملاس  پچ  مشچ  ات  دـنروآرد  ار  ناشیا  تسار  مشچ  هک  دـنریگیم  میمـصت  جـلاعم  ناکـشزپ  رگید ، مشچ  داسف  زا 

هحفـص  ] يدهم اقآ  نایم ، نیا  رد  دننک . لمع  مارحلامرحم  مهدزاود  زور  ار  ناشیا  هک  دوشیم  رارق  دوشیم و  اروشاع  اعوسات و  اب  نراقم 
يارب تسا  هداد  خر  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  ترـضح  يارب  دنفـسوگ  رذـن  رثا  رد  هک  ار  یتاداـع  قراوخ  تاـمارک و  بجتنم  [ 449

هک دهدیم  ناشیا  هب  لماک  تلاکو  يوجاوخ  ياقآ  دنک . رذن  يدنفـسوگ  هک  دزاسیم  دـعاقتم  ار  ناشیا  دـنکیم و  لقن  يوجاوخ  ياقآ 
هـس دیامرفیم : ناشیا  دـنکیم ، لقن  يدـهتجم  ياقآ  يارب  ار  يوجاوخ  ياقآ  يراتفرگ  يهصق  بجتنم  ياقآ  دـنکب . دراد  تسود  راک  ره 
مه ار  یکی  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ترضح  يارب  ار  یکی  دیشکب ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  ار  یکی  دنک : رذن  دنفـسوگ  سأر 
هک ار  يدنفـسوگ  ره  دندومرف  يدـهتجم  ياقآ  دـهدیم . ماجنا  ار  راک  نیا  بجتنم  ياقآ  مالـسلاامهیلع . رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  يارب 

اهرذن نیا  زا  دعب  دوب و  هدش  بوخ  الماک  يو  مشچ  موس  زور  هک  يدح  هب  دشیم ، بوخ  يوجاوخ  ياقآ  مشچ  زا  يرادـقم  دنتـشکیم 
رد نم  دـندومرف : ناشیا  میونـشب . يوجاوخ  ياقآ  دوخ  نابز  زا  ار  مشچ  ندـش  بوخ  تیفیک  لاـح  درکن . ادـیپ  لـمع  هب  یجاـیتحا  رگید 

، نویزیولت دننام  يزیچ  کی  رد  رختسا ، نآ  لخاد  دراد . لالز  بآ  هک  متسه  رختسا  کی  نورد  مدید  ایؤر  ملاع  رد  مدوب . هک  ناتـسرامیب 
هدش بوخ  نم  مشچ  هک  دش  ماهلا  نم  هب  ایؤر  ملاع  نامه  رد  زین  دندش . ادـج  ینابرق  يارب  اهنآ  زا  ات  هس  هک  مدـید  دنفـسوگ  يهلگ  کی 
دعب نارکمج ، رد  متفر . نارکمج  هب  دش و  هبنـشراهچ  بش  دش . دهاوخ  دساف  دـندوب  هتفگ  هک  دوب  ملاس  مشچ  نیمه  هب  مرظن  یلو  تسا ،
ادرف اریز  دش ، لاحـشوخ  یلیخ  مردپ  متفگ و  مردپ  هب  دنیبیم ... نم  مشچ  متـسه و  باتفآ  رد  یتدـم  هک  مدرک  ساسحا  باتفآ  عولط  زا 

هنیاعم اددجم  ار  ممـشچ  ات  مورب  رتکد  بطم  هب  زین  رگید  يهبترم  کی  لمع  زا  لبق  هک  متفرگ  میمـصت  نایرج ، نیا  يور  دوب . لمع  تقو 
نیا هب  درادن . لمع  هب  یجایتحا  تسا و  ندش  بوخ  لاح  رد  امـش  تسار  مشچ  تفگ : نم  هب  هنیاعم  زا  دعب  رتکد  متفر و  رتکد  دزن  دنکب .
يارب یلاح  رد  ار  هصق  نیا  ناشیا  درک . ادیپ  تاجن  يروک  زا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوت  اب  يوجاوخ  ياقآ  بیترت ،
تیب لها  تارـضح  تکرب  هب  هک  دندوب  رازگرکـش  ار  ادخ  دندرکیم و  یگدننار  هتـسشن و  نیـشام  نامرف  تشپ  هک  دندرکیم  لقن  هدـنب 

هحفص 450] . ] دناهتفایزاب ار  دوخ  ییانیب  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هلمج  زا  مالسلامهیلع ،

دوشیم سابع  ناشیا  مسا  اقآ  رما  هب 

حرش لیصفت  هب  ار  هیـضق  ناشیا  مدرک و  لاؤس  نامیقم  ياقآ  دوخ  زا  ار  هیـضق  نیا  هدنب  . 4 دندومرف : يدابآرون  ياقآ  مالسالاۀجح  بانج 
یـسالکمه هکلب  ندوب ، يرهـشمه  تلع  هب  هدنب  تسا . سدقم  دهـشم  لضاف  بالط  زا  دراد و  لاس  نآلا 30  نامیقم  سابع  ياقآ  دـنداد .

لبق لاس  هدزناپ  زا  ناشیا ، اب  ام  کیدزن  طابترا  مسانشیم و  ار  ناشیا  هک  تسا  لاس  تسیب  دودح  یگنهرف ، تالیصحت  رد  ناشیا  اب  ندوب 
نینس رد  نامیقم  ياقآ  مسانشیم . تناید  افـص و  قدص و  هب  ار  ناشیا  هدنب  هصالخ ، و  ینید ، مولع  لیـصحت  هب  عورـش  لیاوا  ینعی  تسا ،

هب ناشیا  دنکیم و  مرو  يزیگناباجعا  روط  هب  يو  ندب  هدرک ، كرچ  ناشیا  ياههیلک  دنوشیم . یتخس  ضرم  راچد  یگلاس  شـش  جنپ 
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. دنوشیمن يو  نامرد  هب  رداق  اهنآ  زا  کی  چیه  دننکیم و  هعجارم  دناهتشاد ، بطم  دهشم  روباشین و  رد  هک  فلتخم  صصختم  ناکـشزپ 
هدوب سدقم  دقتعم و  یصخش  هک  ناشیا ، ردپ  ياهدروآ !؟ ام  شیپ  ار  هدرم  اقآ ، دنیوگیم : هنیاعم  زا  سپ  دهشم ، ناکشزپ  زا  یضعب  یتح 

مان هتبلا   ) دنکیم لیخد  ار  اقآسابع  یتدم  مالسلاامهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نابیرغ  نماض  رهطم  دقرم  رانک  سدقم  دهـشم  رد  تسا ،
ساـبع ناـشیا  مسا  اـقآ  رما  هب  مالـسلاهیلع ، ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  تسد  هب  نتفایافـش  زا  دـعب  یلو  تسا ، هدوـب  دـیجم  ادـتبا  ناـشیا 

هک دنکیم  ضرع  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هب  دوشیم و  روباشین  مزاع  دهـشم  زا  لغاشم  ترثک  تلع و  هب  زور ، دنچ  زا  دـعب  دوشیم .)
ردـپ دوـخ  دوـشیم  هک  بش  دروآیم . روباـشین  هب  ار  اـقآسابع  و  دـیهدب » افـش  ارم  دـیناوتیم  امـش  مشاـب  هک  مه  روباـشین  رد  نم  اـقآ ، »
فرط زا  دهدیم . وا  هب  ار  شدنزرف  نتفایافش  يهدژم  هک  دنکیم  هدهاشم  ار  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترـضح  ایؤر  ملاع  رد  اقآسابع ،
باوخ زا  دوب ، گرم  هب  فرـشم  دوب و  هدرک  مرو  شندـب  هتـشادن  یتکرح  يرامیب  تدـش  زا  هک  اقآسابع  هبترمکـی  بش  ناـمه  رگید ،

اب دنیآیم و  اقآسابع  يولج  همه  فرح ، نیا  نتفگ  اب  دوب !؟ هتفرگ  ارم  نامشچ  یسک  هچ  دیوگیم : دوریم و  برد  مد  دوشیم و  رادیب 
هتفرگ ار  وت  مشچ  یسک  هچ  میدوبن ، ام  دنیوگیم : هحفـص 451 ] . ] تسا هدیباوخ  برد  مد  هدش  دنلب  شیاج  زا  وا  دننیبیم  بجعت  لامک 

نم هب  وت  يافش  يارب  تردپ  هک  متـسه  یـسک  نامه  نم  تفگ : اهنآ  زا  کی  دندوب . اجنیا  اقآ  رفن  ود  دیوگیم : وا  يدید ؟ هچ  رگم  دوب ؟
لـضفلاابا ترـضح  اقآ  سپـس  دـشاب . سابع  تمـسا  مه  وت  دـعب  هب  نیا  زا  و  متـسه . سابع  مه  نم  تفگ : يرگید  تسا و  هدـش  لـسوتم 

زا دعب  هک  دوب  هدرک  روباشین  لضفلاابا  ترضح  تئیه  رذن  رتسول  کی  مه  ناشیا  ردپ  هتبلا  دندیشک . نم  ندب  هب  یتسد  مالسلاهیلع  سابعلا 
هب تسا ) هدش  سابع  شمـسا  نتفایافـش  زا  دعب  الاح  هک   ) اقآدیجم شدنزرف  اعوسات  زور  هک  دنکیم  رذن  نینچمه  دـنکیم . ادا  نتفایافش 

یگدـنز مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  تکرب  هب  نامیقم ، سابع  اقآ  بانج  ام ، زیزع  تسود  بیترت  نیا  هب  دـهدب . تبرـش  مدرم 
. دنکیم زاغآ  ار  ياهزات 

ددرگیم نم  لابند  یتسد  مدید 

زا یکی  لها  یفـسوی  بانج  تسا . دس  تشپ  ياهبآ  رد  ندـش  قرغ  رطخ  زا  یفـسوی  نسح  ياقآ  نتفای  تاجن  هب  طوبرم  رگید  يهصق  . 5
هدنب يارب  ناشیا  دوخ  مه  ار  هصق  دراد . لاغتشا  اههداج  ندرک  فاص  تهج  نیگنس  ياهنیـشام  یگدننار  لغـش  هب  تسا و  روباشین  تاهد 

ترـضح سدقم  مان  نآ ، کی  رد  نم  دـش  روطچ  هک  دـندومرف  امعم  لاؤس و  کی  ناونع  هب  ار  ارجام  لصا  لبق  لاس  هس  ناشیا  درک . لقن 
ماـمت رد  نم  اریز  مدرک ، ادـیپ  تاـجن  یبـیرغ  زرط  هب  مدـش و  لـسوتم  وا  هب  اـعقاو  دـش و  يراـج  مناـبز  رب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا 

لـضفلاابا ترـضح  زا  هک  دوب  هدـشن  تقو  چـیه  و  هدوب ، مناـبز  درو  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  ماـن  هراومه  يداـع  تـالاح  اـی  اـهیراتفرگ و 
مامت اب  ناهگان  مدوب ، هدرک  دیما  عطق  یگدنز  زا  هک  تاظحل  نیرخآ  رد  منکیم  لقن  ناتیارب  هک  ياهصق  رد  یلو  منکب ، يدای  مالسلاهیلع 

رد لاس 1372  رد  یفسوی  ياقآ  هصق : حرـش  اما  مدش . لیان  دوخ  يوزرآ  هب  مدش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هجوتم  دوجو 
. تسا هدرکیم  انـش  هدش و  دس  لخاد  تکرـش  نانکراک  رگید  هارمه  هاگ  و  هدرکیم ، راک  اجنآ  رد  يدـس  ندرک  تسرد  يارب  نیارفـسا 

دراو بوخ  انش  هب  شناتسود  نانکراک و  يهیقب  یلو  دنک  هدافتـسا  قمعمک  ياهتمـسق  زا  هک  تسا  هدوب  بظاوم  هدوبن  دلب  انـش  نوچ  هتبلا 
ياج هب  تلفغ  کی  رثا  رد  يو  دنوشیم ، يدس  لخاد  انـش  يارب  تکرـش  نانکراک  هحفـص 452 ]  ] رگید ناشیا و  هک  زور  کی  دناهدوب .
طقف دنامیم . هجیتنیب  اهنآ و  شـشوک  دنناوتیمن  دنهدب  تاجن  ار  ناشیا  دنهاوخیم  هک  ناتـسود  زا  مادک  ره  دوشیم و  هدـناشک  قیمع 

هرخالاب نتفر ، نییاپ  الاب و  راب  دنچ  زا  دعب  ناشیا  هصقلا  دنک . هزات  سفن  هک  دنروایب  بآ  يالاب  ات  ار  وا  هک  هدوب  نیا  دندرکیم  هک  يراک 
مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هجوتم  دوجو  مامت  اب  نآ  کی  رد  هک  دیوگیم  دـسریم  دـس  هت  هب  شیاپ  یتقو  دوریم  بآ  هت  هب 

متفرگ و ار  تسد  اروف  ددرگیم ، نم  لابند  یتسد  هک  مدید  بجعت  لامک  اب  مدرک ، زاب  بآ  ریز  ار  دوخ  مشچ  هجوت ، نیا  زا  دعب  مدـش و 
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راوریجنز روط  هب  ار  دوخ  ياهتسد  دندوب  دلب  انـش  هک  نانکراک  زا  ياهدع  اریز  مدرک ، ادیپ  تاجن  نم  دناشک و  دس  رانک  هب  ارم  تسد  نآ 
زا ارم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  تکرب  هب  دـنوادخ  دـش و  مه  روط  نیمه  دریگب و  ارم  دـناوتب  رخآ  رفن  ات  دـندوب  هداد  مه  هب 

هدیدرگ شترـضح  هجوتم  نآ  کی  رد  دش  روطچ  هک  دوب  نیا  تشاد  دـیکأت  نآ  يور  یلیخ  ناشیا  هک  ياهتکن  داد . تاجن  یمتح  گرم 
قـشاع شـشوک  یـششک  دشابن  قوشعم  بناج  زا  هک  ات  دوشیمن . تلع  نودـب  ملاع  رد  يرما  چـیه  هک  مدرک  ضرع  ناشیا  هب  هدـنب  دوب ؟
تکرب هب  هک  دیاهداد  ماجنا  ار  یلمع  امش  هتشذگ ، رد  هک  تسا  نکمم  تسا . هدوبن  ببسیب  مه  هجوت  نیا  انیقی  و  دسرن ! ییاج  هب  هراچیب 
هجوتم دـیناوتب  هک  تسا  هدـش  امـش  بیـصن  تیانع  نیا  نآ  يهطـساو  هب  هک  دـیراد  یبوخ  یناسفن  تلاح  ای  دـیاهدش ، هجوت  نیا  قیال  نآ 

وا نأش  قیال  هدوهیب  راـک  تسا ، هدرک  قلخ  تقیقح  قح و  ياـنبم  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  یمیکح  يادـخ  دـینادب  دـیوشب و  شترـضح 
کی یعـضو  رثا  اسب  هچ  تسه و  شتـسد  رد  قیقد  روط  هب  ملاع  راک  باسح  و  ناش ) نع  ناش  هلغـشی  ال  ناش ، یف  وه  موی  لـک  و   ) تسین

روط هب  شترـضح ، هب  مه  امـش  یناهگان  هجوت  نیا  هکنیا  هصالخ  دـب . هچ  دـشاب و  بوخ  لمع  نآ  هچ  دوش ، رهاظ  لاـس  زا 50  دعب  لمع 
هب لهاج  هک  اهزیچ  زا  یلیخ  لثم  میمهفن  ار  نآ  تهج  تسا  نکمم  اـم  هتبلا  دـشاب . هتـشاد  دـیاب  یتهج  دـبال  تسا و  هدوبن  تهجیب  نیقی 
ره دروآ . تسد  هب  ار  نالذخ  ای  قیفوت و  بابسا  دناوتب  هحفص 453 ]  ] یسک هک  تسا  مهم  یلیخ  دوخ  نیا  هتبلا  میتسه . نآ  بابسا  لقع و 

ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنألامتاخ  توبن  لاعتم و  قح  یگناگی  هب  داقتعا  ناسنا ، قیفوت  بابـسا  هک  تسا  حضاو  یلک  روط  هب  دنچ 
تامرحم كرت  لاعتم و  يادخ  تعاطا  مه  دعب  و  تسا ، راوگرزب  نآ  موصعم  دالوا  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تیالو 

هک تسه  زین  اهراک  ضعب  دریگیم و  جوا  ناسنا  دـنکیم و  ياهظحل  هب  لدـبم  ار  هلاسدـص  هر  هک  تسا  ییاهراک  کـی  یلو  تاـیهنم . و 
هجوتم یهاگآ  ملع و  يور  زا  یـسک  تسا  نکمم  لاح  دزاسیم . رود  دـصقم  زا  دـنکیم و  لـیلذ  عیرـس  یلیخ  ار  ناـسنا  تسا و  سکعب 

ار یقیفوت  ببس  یسک  هک  تسه  مه  نکمم  و  تسا . بوخ  یلیخ  نیا  هتبلا  هک  دوش  تارضح  تایانع  قیال  هجیتنرد  دوشب و  قیفوت  بابسا 
نآ تاعبت  عیمج  اب  ار  ام  ناهانگ  دیامن و  محرت  ام  هب  مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  هاج  هب  دنوادخ  دـنک . مهارف 

یشاب نوچ  راگدرک  فراع  یشاب  نوبز  دوخ  ملاع  رد  هک  وت  رعاش : لوق  هب  دیامن . وحم 

دندش ادیپ  هوک  تمس  زا  گرگ  ود  ناهگان 

یلاها زا  یکی  هک  دنکیم ، لقن  مالسلاهیلع ، نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  نیرکاذ  زا  یکی  يوسوم ، یلع  دیـس  ياقآ  مالـسالاۀجح  بانج 
ترضح رذن  ار  نآ  هد  یلاها  زا  یکی  هک  يدنفسوگ  یسمش  لاس 1374  ياعوسات  بش  رد  تفگ : ییاباب  دومحم  ياقآ  مان  هب  ناگجمرک 
تکرح يرارف  دنفـسوگ  لابند  هب  مردارب  هدنب و  دنکیم . رارف  دشکب ، ترـضح  هار  رد  هتـساوخیم  هدرک و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 

هب دندش و  ادیپ  هوک  تمـس  زا  گرگ  ود  ناهگان  میدشن . شنتفرگ  هب  قفوم  میتفر  نآ  یپ  رد  هچ  ره  اما  مینک . حبذ  هتفرگ  ار  وا  ات  میدرک 
رارق دنفـسوگ  نآ  يرتم  هد  دودح  دنربب . نیب  زا  ار  دنفـسوگ  گرگ ، ود  نآ  ادابم  ات  میدوب  نآ  لابند  هب  مه  ام  دنتفر . دنفـسوگ  نآ  لابند 
بناج نیا  یتقو  دوب . نایرج  رظان  يرگید  دوب و  هتفرگ  ار  دنفـسوگ  ندرگ  اـهنآ  زا  یکی  دـنتفرگ . ار  دنفـسوگ  گرگ  ود  نآ  هک  میتشاد 

دنفـسوگ ندـب  رب  شارخ  کی  یتح  هک  مدـید  ییاسآهزجعم  زرط  هب  نم  درک و  اهر  ار  دنفـسوگ  ندرگ  گرگ  مدـش ، دنفـسوگ  کیدزن 
ناونع چیه  هب  اما  دوب ، ادیپ  دنفسوگ  ندرگ  رب  گرگ  شین  راهچ  ياج  هک  مدومن  هدهاشم  دوخ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدشن  دراو 

هحفص 454] ! ] دوب هتفرنورف 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  يهمیب 
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يولبات یتقو  بناج  نیا  . 1 دسیونیم : نینچ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  يهمیب  يهرابرد  یفیرـش  نسحلاوبا  جاح  ياقآ  بانج 
لـضفلاابا ترـضح  اب  همیب  ایآ  هک  متـشاد  دـیدرت  مدـیدیم ، هریغ  اهنویماک و  يور  رب  ار  مالـسلاهیلع » سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  اـب  همیب  »

باوخ و نیب  هفـشاکم  ملاع  رد  یبش  هک  مدربیم  رـس  هب  راکفا  نیمه  رد  ریخ ؟ ای  تسا  حیحـص  هن ؟ ای  دراد  یکردـم  مالـسلاهیلع  سابعلا 
اهگرگ هدش و  هرـصاحم  اهگرگ  زا  یعمج  نایم  رد  دنفـسوگ  کی  دوشیمن و  هدید  یناسنا  هک  ماهتفرگ  رارق  ییارحـص  رد  مدید  يرادیب 

، مورب ولج  متساوخ  نم  دهد . شتاجن  هک  تسین  یسک  دنزیم و  دایرف  تسا و  هدنز  دنفـسوگ  هک  یلاح  رد  دنتـسه ، نآ  ندروخ  لوغـشم 
شوگ هب  لاح  نیمه  رد  هدش ؟ اهگرگ  راتفرگ  هک  تسا  یـسک  هچ  لام  دنفـسوگ  نیا  هک  دیـسر  مرکف  هب  دندرک ، مدیدهت  اهگرگ  مدـید 

عافد دوخ  دنفسوگ  زا  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ارچ  هک  دمآ  شیپ  ياههبش  میارب  تسا . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  لام  هک  مدینش  دوخ 
دراد رارق  ملباقم  رد  لکیهيوق  بسا  کی  هک  مدید  ناهگان  هک  دراد ؟ ياهدیاف  هچ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  اب  يهمیب  سپ  دنکیمن ؟

زا ياهلاه  رد  شاهرهچ  هک  وا  دوخ  یلو  تسا  مولعم  شبـسا  نیز  نینچمه  باـکر و  رد  يو  ياـهاپ  هک  تسا  بسا  نآ  راوس  یـصخش  و 
لاح نیمه  رد  تسناوتیمن . یلو  تشاد  تکرح  دصق  دزیم و  نیمز  هب  ار  هب  ار  دوخ  رس  روبزم  بسا  تسین . هدهاشم  لباق  دراد  رارق  رون 

ام يارب  دـشاب  اـم  هب  طوبرم  هک  يزیچ  دومرف : هک  مدینـش  تشاد  رارق  رون  زا  ياهلاـه  رد  شاهرهچ  هک  راـکراوس  صخـش  نآ  زا  یتاـملک 
هب یتقو  دـش . دـیدپان  تفگ و  ار  نیا  مینکیم . شظفح  دنراپـسب  ام  هب  هک  ار  يزیچ  یلو  ناویح . اـی  دروخب  ناـسنا  ار  نآ  دـنکیمن  یقرف 
اب يهمیب  هک  دنتخاس  هاگآ  ارم  هنحـص ، نیا  اب  دندوب و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  راوس ، نآ  هک  مدش  هجوتم  مدش ، رادیب  مدـمآ و  دوخ 

رتتسپ مه  ناویح  زا  میرک  نآرق  يهفیرـش  يهیآ  قبط  هکلب  دنرادن ، یقرف  ناویح  اب  هک  دنوشیم  ادیپ  يدارفا  تسا و  حیحـص  بانج  نآ 
هحفص 455] [ . ] 344 (. ] الیبس لضا  مه  لب  ماعنالاک  کئلوا  : ) دنتسه رتهارمگ  و 

دینک هیهت  هینیسح  يارب  لتک  کی 

دمحا خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  مالـسلامهیلع ، تیبلالها  بتکم  یماح  اناوت ، بیطخ  زا  نینچمه  یفیرـش  ياقآ  بانج 
ترـضح تازجعم  زا  یکی  هب  دنتـشاد  جرک  يهیمطاـف  ناـمتخاس  رد  هیمطاـف  ماـیا  هک  ییینارنخـس  رد  ناـشیا  هـک  دـندرک  لـقن  تـفرعم 

هک دوب  یصخش  ماهدرک ، شومارف  ار  رهـش  نآ  مان  هک  روشک  زا  جراخ  ياهرهـش  زا  یکی  رد  . 2 هک : دندومرف  هراشا  مالسلاهیلع  لضفلاابا 
تکرش اروشاع  مایا  رد  دوب  هدش  انب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  هک  ياهینیـسح  رد  دوب و  مورحم  دنزرف  نتـشاد  زا  اهلاس 

چیه نامیگدنز  مرادن و  يدـنزرف  نوچ  تفگ : باوج  رد  دـیتسه ؟ نیگمغ  هشیمه  امـش  ارچ  دیـسرپ : ناشیا  زا  هینیـسح  يدـصتم  درکیم 
رگا هدنیآ  لاس  رد  دینک  رذن  دیوش و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هب  لسوتم  امش  تفگ : يو  هب  هینیـسح  يدصتم  درادن . یقنور 
هیهت هینیسح  يارب  لتک  کی  دومرف : تیانع  يدنزرف  امـش  هب  دنوادخ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  لسوت  تکرب  زا  هللاءاشنا 
لتک اب  هتفرگ  شوغآ  رد  دوب ، هدومرف  تیانع  يو  هب  دنوادخ  هک  ار  يدنزرف  اروشاع  مایا  رد  دعب  لاس  درک و  لوبق  مه  صخـش  نآ  دینک .

هب ار  لتک  لاس  ره  ردپ  دش  رتگرزب  دنزرف  تشذگ و  لاس  دنچ  دندرک . هدهاشم  ار  هنحـص  نیا  راضح  يهمه  و  دش ، هینیـسح  دراو  يرذن 
لوغـشم لزنم  طایح  رد  يزور  لاس  نآ  رد  دـش . هلاـس  دـنزرف 12  هکنیا  اـت  دربیم . دوخ  لزنم  هب  كربت  يارب  سپـس  دروآیم و  هینیـسح 

هک یتقو  درک . توف  هدز  اپ  تسد و  رختـسا  رد  دـهد ، تاجن  ار  وا  هک  دوبن  لزنم  رد  یـسک  نوچ  داـتفا و  رختـسا  لـخاد  هب  هک  دوب  يزاـب 
: هک دـنتفگ  ردـپ  هب  یتقو  دـنتفر . ردـپ  غارـس  هب  دـندش و  عمج  ناـگیاسمه  دیـشک . داـیرف  دـید و  ار  هرظنم  نیا  دـش ، لزنم  دراو  شرداـم 

ترـضح يهمیب  مدنزرف  اریز  دشاب . يرگید  صخـش  دنزرف  تسا  نکمم  تفگ  درکن و  رواب  ناشیا  تسا ، هدش  هفخ  رختـسا  رد  تدـنزرف 
. دوش گرمناوج  یناوج  نینس  رد  هک  تسین  نکمم  ماهدراذگ و  سابع  ترضح ، مارتحا  هب  مه  ار  شمان  تسا و  هدش  مالـسلاهیلع  سابع 

تیانع نم  هب  ار  دنزرف  نیا  ترـضح ، نآ  هب  لسوت  ساپ  هب  دنزرف  زا  نم  تیمورحم  هحفص 456 ]  ] لاس نیدنچ  زا  سپ  دنوادخ  یفرط ، زا 
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نودب تشگ و  نوگرگد  شلاح  تسا ، رختسا  لخاد  رد  شدنزرف  هک  دید  دش و  لزنم  دراو  یتقو  مرادن . مه  يرگید  دنزرف  و  دناهدومرف ،
داد و رارق  لتک  رانک  دروآ و  نوریب  بآ  زا  ار  شدـنزرف  سپـس  دراذـگ ، رختـسا  رانک  دروآ و  ار  لـتک  تفر و  یلمعلاسکع  هنوگ  چـیه 
ات ماهدرک  هیهت  مدنزرف  يارب  امش و  رذن  ار  لتک  نیا  دینک . تواضق  ناتدوخ  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب ، رمق  ای  دیشک : دایرف 
نآ هک  دـندید  همه  لاـح  نیمه  رد  مرادرب ، ار  نآ  متـسین  رداـق  رگید  دوـخ  هچ ، مهد ؟ لـیوحت  یـسک  هچ  هب  ار  نآ  دـشاب . امـش  رادـملع 

. دیدرگن هدهاشم  يو  رد  یتلاسک  هنوگ  چیه  زین  سپ  نآ  زا  داد . وا  تسد  هب  ار  ملع  ردپ  دش و  دنلب  اج  زا  درک و  ياهسطع  ناوجون 

دیربب جح  هب  دینک و  ضوع  ومیب  رس  نآ  اب  ار  ومرپ  رس  نیا  دومرف : ترضح 

هک ینامز  . 3 دـنکیم : لقن  نینچ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  ترـضح  زا  ار  ریز  تمارک  مشچ ، کـشا  اـب  جرک ، رد  يراوگرزب  دـیس 
نآ هب  مسیونب . ار  شمـسا  ناوراک  مداخ  ناونع  هب  ات  دمآ  نم  دزن  دزی  یلاها  زا  رفن  کی  يزور  مدوب  رادهدـهع  ار  جـح  ناوراک  تیریدـم 

جح و يهرادا  لیوحت  هتـسب و  ار  همدخ  جاجح و  يهدنورپ  اریز  درادـن ، دوجو  مارحلاهللاتیب  هب  امـش  نتفر  يارب  یناکما  چـیه  متفگ : درف 
متقو درکیم و  هعجارم  دایز  نوچ  مدش و  تحاران  نم  درک و  رارـصا  یلیخ  دوشیم . عورـش  جاجح  زاورپ  رگید  زور  دنچ  ماهداد . فاقوا 
متفگ ناـشیا  هب  درک ، هعجارم  اددـجم  رگید  زور  دـنچ  تفر . تحاراـن  ناـشیا  مدرک و  نوریب  مرتـفد  زا  ار  وا  تلع  نیمه  هب  تفرگیم ، ار 
رگا مهدیم ، امـش  هب  ياهناـشن  کـی  نم  تفگ : باوج  رد  روبزم  صخـش  درادـن . دوجو  یهار  چـیه  نوـچ  دـیوشن ، نم  محازم  تهجیب 

ياهناشن هچ  متفگ : موشیمن . امش  محازم  رگید  موریم و  دزی  هب  هتـشگرب  تشادن  تقیقح  رگا  و  میآیم ، جح  هب  امـش  اب  تشاد  تقیقح 
سوبوتا لخاد  ياـهغارچ  یتقو  مدرگرب . دزی  هب  هنابـش  نیـشام  اـب  هک  متفرگ  سوبوتا  طـیلب  مدـش ، سویأـم  امـش  زا  یتقو  تفگ : دـیراد ؟

لسوتم دمآ . شیپ  میارب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  لسوت  هحفـص 457 ]  ] لاح ناهگان  دندیباوخ ، نیرفاسم  دش و  شوماخ 
دنراد فیرشت  ترضح  نآ  هک  ماهتفرگ  رارق  ییاج  رد  مدید  ناهگان  هک  مدرک ، تساوخرد  ناشیا  زا  ار  جح  رفس  مدش و  ترـضح  نآ  هب 

ار صخش  نیا  یهللالیلخ ، دندومرف : امش  هب  ترضح  مدرک ، ضرع  ترضح  هب  ار  جح  تساوخرد  دیاهداتسیا . ناشیا  رانک  رد  مه  امـش  و 
کیدزن تکرح  نامز  دنکیمن و  لوبق  جح  يهرادا  اههدنورپ  ندش  هتسب  تلع  هب  اریز  درادن ، یهار  چیه  دیتفگ : امـش  ربب ، جح  هب  دوخ  اب 

: دیتفگ هرابود  امش  دیربب . جح  هب  دوخ  اب  ار  صخش  نیا  دندومرف : امـش  هب  ترـضح  مه  زاب  مدرک ، سامتلا  ترـضح  نآ  هب  اددجم  تسا .
: دیتفگ امـش  دیربب . جـح  هب  دـینک و  ضوع  ومیب  رـس  نآ  اب  ار  ومرپ  رـس  نیا  دـندومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  هک  دوب  اجنیا  درادـن . یهار 
. تفر مهاوخ  جح  هب  لاسما  هک  مدرک  ادـیپ  نانیمطا  متـسه و  دزی  کیدزن  مدـید  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  لاح  نیمه  رد  دوشیم . تعاطا 

امش هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هک  دوب  ياهناشن  نیا  مدومن . یظفاحادخ  ماوقا  هداوناخ و  اب  هدرک و  هیهت  ار  لیاسو  بابسا و 
هـشیمه درادـن و  ییوم  چـیه  شرـس  هک  دراد  دوجو  رفن  کـی  طـقف  مدـید  مدرک و  تقد  همدـخ  نیب  رد  نم  دـیناد . دوخ  رگید  دـندومرف .
مانتبث همدخ  ناونع  هب  هک  دوب  یشورفيزبس  يهزاغم  کی  درگاش  مه  صخش  نآ  دنشابن . وا  هجوتم  نارگید  ات  دراذگیم  رس  هب  یهالک 
سابعلا لضفلاابا  ترضح  شیامرف  یناشن و  هب  هجوت  اب  هنوگچ  مدوب  رکف  رد  مدوب . هداتسرف  جح  يهرادا  هب  مه  ار  شاهدنورپ  دوب و  هدرک 

دایز رارصا  اب  دش و  رتفد  دراو  دوب  ومیب  شرـس  هک  صخـش  نآ  هلـصافالب  هک  میامن ؟ ضوع  صخـش  نآ  اب  ار  صخـش  نیا  مالـسلاهیلع ،
تلع متفگ : درک . مهاوخن  هبلاطم  ماهدرک  جرخ  هک  مه  ردـقچ  ره  تفگ  میامن و  فذـح  همدـخ  تسیل  زا  ار  شماـن  هک  درک  تساوخرد 

رد هک  نکب  يراک  رکف  دوخ  يارب  تفگ  نم  هب  متـسه  جـح  مزاـع  دینـش  یتقو  منکیم  راـک  شیارب  هک  هزاـغم  بحاـص  تفگ : تسیچ ؟
امـش نوـچ  دـیدرگرب . جـح  زا  امـش  اـت  منک  لـیطعت  ار  ماهزاـغم  مناوـتیمن  نم  اریز  يروـخیمن . نم  يهزاـغم  درد  هـب  جـح  زا  تـشگرب 

رد هک  درکن  لوبق  مدرک  رارـصا  هچ  ره  هصالخ ، هحفـص 458 ] . ] يورب جح  هب  همدخ  ناونع  هب  یهاوخیم  هکلب  یتسین ، هک  جـحلابجاو 
هک یطرش  هب  متفگ  مدش ، هجاوم  وا  رارـصا  اب  یتقو  دینزب . ملق  ارم  مسا  مراتـساوخ  امـش  زا  اذل  مدرگرب ، دوخ  راک  رـس  هب  جح  زا  تشگرب 
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نآ متفگ  يدزی  صخـش  نآ  هب  نم  تفر و  تشون و  ار  همانفارـصنا  مه  ناـشیا  منکیم . ار  راـک  نیا  تفگ : یـسیونب  ار  دوـخ  فارـصنا 
لوبق رگا  میورب ، جح  يهرادا  هب  ات  نک  هیهت  ار  كرادم  امش  تشون . ار  دوخ  فارصنا  هک  دوب  صخش  نیمه  دوب  ومیب  شرس  هک  صخش 

زا یکی  جـح  يهدـنورپ  يدـصتم  زور  نآ  اقافتا  میتفر . جـح  يهرادا  هب  سپـس  دـمآ . دـیهاوخ  جـح  هب  ام  اب  ناشیا  ياـج  هب  امـش  دـندرک 
يرادا مخ  چیپ و  نودب  مارتحا و  لامک  اب  وا  متفگ و  ناشیا  هب  ار  هیضق  دشیم . باسح  ام  یمیمـص  تسود  هک  دوب  ام  یمیدق  ناگیاسمه 
صخش هرخالاب  دش و  ماجنا  اسآهزجعم  مه  رگید  لحارم  مامت  داد و  رارق  نآ  ياج  ار  ناشیا  يهدنورپ  هتشادرب و  ار  صخش  نآ  يهدنورپ 

. مدرب جح  هب  دوخ  اب  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  يوس  زا  هدشیفرعم 

مریمیم ماهچب  اب  اج  نیمه  مه  نم  ای  یهدیم و  افش  ای 

: دناهتشاد موقرم  جرک  زا   75  / 7 خیرات 17 /  رد  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  رعاش  یناطلس  رغصا  جاح  ياقآ  مرتحم ، داتـسا 
ام ار  ام  نآ  زا  سپ  میدنام و  البرک  رد  بش  هس  میتفر . یلعم  يالبرک  هب  هتفه  کی  تدم  هب  نامزاس  اب  جرک  زا  ياهدع  هارمه  لاس 1354 

يهمانرب متـسناوت  ادـخ  فطل  هب  متـشاد ، یحادـم  يرعاش و  عبط  نوچ  میورب ، نیمظاک  هب  هکنیا  زا  لـبق  دـندرب . نیمظاـک  هب  یعمجهتـسد 
هللالضف دیـس  جاح  هک  تقو ، نآ  مادـخ  سیئر  درک . اپ  هب  ییاـغوغ  هک  منک  ارجا  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  یبلاـج 

ضوع راب  کی  یلاس  هک  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دـبنگ  مچرپ  هک  میاهدرک  روش  مه  اـب  مادـخ  اـم  دومرف : نم  هب  دوب ، همعطلآ 
، مدوب نیمظاک  رد  هعمج  بش  هک  نم  میهدـب . تافیرـشت  اب  ات  اـیب  هعمج  بش  امـش  دراد . لوط  رتم  مچرپ 8  هتبلا  میهدـن . مرح  هب  دوشیم 
هب دوب  هک  يوحن  ره  هب  میمـصت ، نیا  یپ  رد  میورب و  البرک  هب  نیمظاـک  زا  هبنـشجنپ  رـصع  ياهدـع  هارمه  یقاـچاق  متفرگ  میمـصت  اـجنآ 

توـعد هب  بشما  اـم  تافیرـشت  سیئر  تفگ : همعطلآ  هحفـص 459 ]  ] ياقآ مرح ، رد  اعد  ندـناوخ  ترایز و  ماجنا  نمـض  متفر . ـالبرک 
ام دییایب . هعمج  زور  ادرف  امـش  دنتفر ، دادغب  هب  دـشیم ) باسح  مود  درم  مادـص  دوب و  رکبلانسح  قارع  روهمجسیئر  عقوم  نآ   ) مادـص

يهلان يادص  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  رد  میدید  دوب ، بش  تعاس 12  هک  عقوم ، ناـمه  رد  میتشادـن . لوبق  زج  ياهراـچ  مه 
مرح هب  زبس  ياهچراپ  اب  رغال ، رازن و  درز و  هلاـس ،  7 ياهچبرتخد 8 -  میدید  میتفر  کیدزن  دـسریم . شوگ  هب  دـنلب  یلیخ  هیرگ  اب  ینز 

يهچب اهرتکد  تسا . افشلاراد  يهناخ  دیما و  يهناخ  اجنیا  دیوگیم : یبرع  هب  شردام  تسا و  هدش  هتـسب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
يدـج هداس و  نابز  هب  هصالخ  تسا !؟ يدام  ياـهرتکد  وت و  نیب  یقرف  هچ  ینک ، باوج  ار  اـم  مه  وت  رگا  دـناهدرک ، باوج  احیرـص  ارم 

ياهحون میدش . تحاران  يو  زادگ  زوس و  يهدهاشم  زا  مه  ام  هک  مریمب . ماهچب  اب  اج  نیمه  دـیاب  مه  نم  ای  یهدیم و  افـش  ای  میوگیم :
ام دنتفگ  همه  مچرپ ، يارب  البرک  میورب  زاب  دـییایب  متفگ : هک  ره  هب  رـصع  هعمج  زور  میتفر . نیمظاک  هب  هنابـش  میدرک و  اعد  میدـناوخ و 

ترـضح داـی  هب  هصـالخ  داتـسرفیم . راوز  هارمه  ینارومأـم  ناریا  تـقو  نآ  تـلود  اریز  تـفرگ . میهاوـخ  رارق  نارومأـم  شـسرپ  دروـم 
زا سپ  مدش . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مرح  لخاد  متفر و  البرک  هب  یقاچاق  ییاهنت و  مچرپ ، نتفرگ  يارب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 

ماـحدزا ردـق  نآ  مدـید  اـجنآ  رد  متفر . مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  هب  مدرک و  تراـیز  تسا . توـلخ  مرح  نحـص و  مدـید  دورو 
مالسلاهیلع سابع  ترضح  ار  یندرم  رتخد  بشید  دنتفگ : هدش ؟ ربخ  هچ  مدیـسرپ  تسین . فصو  لباق  هک  تسه  نحـص و ... رد  تیعمج 

هب شرتخد  يافش  يهنارکش  هب  تسا و  هتشگرب  دنفـسوگ  نیدنچ  هلیبق و  هارمه  هتفر  تسا ، هیداب  گرزب  لیابق  زا  هک  شردام ، هداد و  افش 
، بشید یندرم  رتخد  مدید  مدناسر ، یبشید  دنزرف  ردام و  هب  ار  دوخ  همعطلآ  ياقآ  يهلیـسو  هب  نم  دننکیم . يداش  دهدیم و  ماش  همه 

رتخد نتفرگ  افش  يهقیرط  متساوخ  همعطلآ  ياقآ  زا  نم  دراد . نت  رب  ابیز  یناوغرا  یسابل  زین  شردام  هدیشوپ و  زبس  ابیز و  یسابل  نونکا 
طقف مدروخیم ، اذغ  هن  مدرکیم و  تبحص  هن  مدوب ، هام  کی  تفگ : درک و  ندرک  هیرگ  هب  عورش  رتخد  دیـسرپ  وا  دنک . لاؤس  يو  زا  ار 

و هحفـص 460 ]  ] دمآ نم  فرط  هب  ریـش  زا  یماج  اب  هارمه  ابیز  يدرم  دش و  زاب  ياهچیرد  مدید  تقو  کی  مدوب . هدـنز  مرـس  يهلیـسو  هب 
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دنلب تفگ : نم  هب  سپس  دنزن . دایرف  ردق  نیا  دریمیمن ، یـسک  نم  مرح  رد  وگب  مه  تردام  هب  يوشیم  بوخ  روخب ، ار  ریـش  نیا  دومرف :
دید نینچ  ارم  هعفدکی  مردام  تفر . زین  راوگرزب  نآ  دـش و  زاب  دوب  هتـسب  مرـس  هب  هک  يزبس  يهچراپ  متـساخرب . هاـگآدوخان  نم  و  وش .

ام نانخس ، نیا  ندینش  زا  مرابرد . نیا  زینک  متسه  هدنز  ات  نم  درکن و  مدیماان  مالسلاهیلع  سابع  میالوم  هرخألاب  درک . شغ  دز و  ياهجض 
دیرب و یچیق  اب  ار  مچرپ  دندمآ و  مرادید  هب  ناتسود  میدمآ ، هک  ناریا  هب  دنداد . نم  هب  ار  مچرپ  سپس  میدرک و  هیرگ  دنلب  يادص  اب  زین 

مدرم هب  ار  اهنیا  زا  رتالاب  ناراوگرزب  نیا  میوگیم ، هچ  تسا . هدـنام  یقاب  نآ  زا  ام  لزنم  رد  ياهدرخ  رتم و  کـی  نـآلا  دـندرب و  هکتهکت 
. داب تنعل  شکاکش  رب  دناهدرک ، تیانع 

مدیلانیم درد  زا  غاد  ياهرجآ  يور 

گرزب مسارم  دوب . هجحیذ  هام  یسمش و  لاس 1330  دناهتشاد : موقرم  یمالسا ، دازآ  هاگشناد  داتـسا  ینارا ، يروپهاش  دمحا  ياقآ  بانج 
ياهرود ترایز  دصق  هب  هدایپ  البرک  ات  فجن  زا  هک  دوب  موسرم  میدـق  زا  فجن  يهیملع  يهزوح  ياههبلط  نیب  رد  دـشیم . کیدزن  جـح 

طـش راـنک  زا  مه  تکرح  ریـسم  تفرگیم و  ماـجنا  هورگهورگ  تروص  هب  تراـیز  نیا  هک  تسا  رکذ  روـخرد  هتبلا  دـندرکیم . تکرح 
ندوب و رازنـش  تلع  هب  ورنیـشام  هار  زا  دوـب و  ینوکـسم  ياـههناخ  ناتـسلخن و  ياراد  مه  زبسرـس و  مه  هک  تفرگیم ، تروـص  هفوـک 

البرک ات  فجن  نایم  هار  نامز  نآ  دوب ، ریذپناکما  اهرازنش  نایم  رد  مه  نآ  نیـشام  اب  طقف  ترفاسم  تاناکما ، ریاس  هناخهوهق و  نتـشادن 
هدومن قارطا  ار  بش  دنتفریم و  هار  خسرف  يزور 4  مه  نآ  هفوک  طش  رانک  زا  تسیابیم  هدایپ  اهناوراک  راچان  هب  هصالخ  دوبن . تلافسآ 

هعیرذلابحاص هر )  ) ینارهت گرزباقآ  خیـش  هللاۀیآ  ترـضح  تیعم  رد  بالط  زا  هورگ  کی  ام  لاس  نآ  رد  دندادیم . همادا  هار  هب  سپس 
هب دندومنیم . ادتقا  ناشیا  هب  داهز  املع و  رثکا  دوب و  یسوط  خیـش  دجـسم  تعامج  ماما  نامز  نآ  رد  ناشیا  میدش . البرک  مزاع  فجن  زا 

یلعم يالبرک  هب  هفرع  بش  هرخألاب  دوب . ام  يارب  ياهبقرتمریغ  تداعـس  گرزب و  سناش  کی  ناـشیا ، هحفـص 461 ]  ] اب یهارمه  لاح  ره 
باتفآ و رد  يورهدایپ  مه  یـضیرم  تلع  مدش و  ضیرم  البرک  هب  دورو  ودب  رد  ریقح  نیا  میدش . هیملع  يهسردـم  کی  دراو  میدیـسر و 
هفرع و بش  لامعا  كرادت  رد  ناهارمه  يهمه  فرط  نآ  زا  مدوبن . تکرح  هب  رداق  هتفرگ و  دـیدش  يدردرمک  يراب ، دوب . ندـشاچقرع 
. دوب بش  لوا  دـنتفر . همه  هدـش  لفاغ  هدـنب  زا  دـندمآرب و  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  مرح  رد  هفرع  صوصخم  تراـیز  هفرع و  بش  لـسغ 

هاگراب دبنگ و  هب  ممشچ  ناهگان  هک  مدیچیپیم ، دوخ  هب  درد  زا  مه  نم  دندیشخردیم . نامـسآ  رد  ناگراتـس  دوب و  فاص  البرک  ياوه 
يور هسردـم  مابتشپ  يالاب  اـهنت ، بیرغ و  تلاـح  هب  و  رمک ، دـیدش  درد  راـتفرگ  داـتفا . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق 
يراج مکـشا  تافیرـشت  نودب  هنایماع و  نابز  هب  یلیخ  داتفا ، مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  مرح  هب  ممـشچ  مدـیلانیم ، درد  زا  غاد  ياهرجآ 

رد امش  ترایز  دصق  هب  هک  متسه  بیرغ  يهبلط  کی  نم  مالس ، اقآ ، مدرک : ضرع  ترـضح  هب  باطخ  یـسراف  نابز  هب  هملک  دنچ  دش و 
دیداد افـش  ار  هدـنب  رگا  ممورحم ، بش  نیا  تاضویف  زا  نم  یلو  دـندش  قفوم  ترایز  هب  نم  ياقفر  يهمه  ماهدـمآ ، فجن  زا  هفرع ، بش 

تیاده امش  يهناخ  رد  هب  ار  يو  ام  دراد ، یتجاح  یسک  ره  نوچ  دروآ . مهاوخن  ار  امش  مسا  رگید  دیدادن  افش  ارم  بشما  رگا  منونمم و 
ارچ تفگ  نم  هب  یـسک  هکنیا  لثم  رادـیب ، ای  مدوب  باوخ  مدـیمهفن  هظحل  کی  هصالخ ، مجاتحم . امـش  هب  نم  لاح  مینکیم ، شرافـس  و 

الـصا هکنیا  لثم  متـسه ، ملاس  حیحـص و  مدـید  مدـش ، دـنلب  مدـمآ ، دوخ  هب  هبترمکی  وش ! قحلم  تناتـسود  هب  وش  دـنلب  يوریمن ، مرح 
تراـیز هفرع و  بـش  مـسارم  مـتفر و  مرح  هـب  هتـشادرب و  ار  نانجلاحـیتافم  باـتک  مـتفرگ ، وـضو  ماهتـشادن ! يدردرمک  هدوـبن و  ضیرم 
ضیرم وت  رگم  دـنتفگ : مدـید ، مرح  رد  ار  مناتـسود  ترایز  يانثا  رد  مداد . ماجنا  اهاعد  ریاس  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهصوصخم 

هللا مالـس  تراهط  تمـصع و  يهداوناـخ  نیا  زا  دوخ  هک  یتمارک  دوب  نیا  متفرگ . افـش  مدـش و  رتهب  متفگ : دوبن !؟ بوخ  تلاـح  يدوبن ،
هحفص 462] . ] مدرک هدهاشم  نیعمجا  مهیلع 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 558 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا وت  راک  اجنیا  لضفلاوبا  ای 

، ریقح مظعم  داتسا  یلاعت  هللا  هظفح  يواریش  يودهم  نیسحدمحم  اقآ  جاح  دننکیم : لقن  نینچ  يدیشروخ  اضردمحم  خیش  ياقآ  بانج 
ناقشاع عمجت  زکرم  وا ، تامـس  ياعد  هبدن و  ياعد  لیمک ، ياعد  تاسلج  لاس  لهچ  دودح  هک  تسا  يریمـضنشور  درف  نآرق و  ملعم 

زا هک  يودهم ، بانج  دیامرف . اطع  ناشیا  هب  لماک  يافش  مشاهینب  رمق  تسد  هب  ملاع  دنوادخ  هک  تسه ، هدوب و  مالـسلامهیلع  تیب  لها 
ناـشیا ماهدینـش . زین  ریقح  هدرک و  لـقن  فـلتخم  دارفا  يارب  ار  ریز  يارجاـم  راـب  نیدـنچ  تسا ، لـباب  ناتـسرهش  يهقباـسرپ  ناراـگزومآ 

جراخ روشک  رد  هک  ینالف ، رـسپ  تفگ : نم  هب  دز و  ادـص  ارم  نایانـشآ  زا  یکی  مدرکیم  روبع  رازاـب  زا  هک  یلاـح  رد  يزور  دومرفیم :
دنچ درک  فیرعت  میارب  تسا ، هدمآ  لباب  رهش  هب  و  ناریا ، هب  ماوقا  ردام و  ردپ و  رادید  يارب  اریخا  هدوب و  هاگـشناد  رد  لیـصحت  لوغـشم 

ندـیرب لوغـشم  يرگراک  تسا : ریز  رارق  زا  نآ  حرـش  هک  هدوب  یتمارک  عوقو  دـهاش  کیدزن  زا  هتفر و  لباب  فارطا  تاـهد  هب  شیپ  زور 
زا ار  وا  یسک  دوب و  هرد  هت  رد  یصخش  رگا  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، هتـشاد  رارق  یقیمع  هاگترپ  بل  رد  روبزم  تخرد  هدوب و  تخرد  يهنت 
هک دراد  رارق  ياهخاش  يور  شدوخ  هک  دـنکیم  تلفغ  رگراک  اـضق  زا  دیـسریم . رظن  هب  کـچوک  یلیخ  درکیم  هاـگن  هاـگترپ  نآ  بل 
هب وا  زا  هک  يزیچ  اهنت  نامه . قیمع  يهرد  نآ  هت  هب  رگراک  طوقس  نامه و  تخرد  زا  هخاش  ندش  ادج  اذل  دشابیم ، نآ  ندیرب  لوغـشم 
ای ینعی  هراک ، هت  هجنیا  لضفلاابا  ای  دز : ادص  یناردنزام  نابز  اب  هرد ، هب  طوقـس  لاح  رد  هک ، دوب  نیا  دـش ، هدـهاشم  لمعلاسکع  ناونع 

طوقس ماگنه  رد  ناسنا  هوالع  هب  دوب و  رایسب  هرد  هت  اب  هاگترپ  بل  يهلصاف  هکنیا  هب  هجوت  اب  هدعاقلایلع  و  تسا ! وت  راک  اجنیا  لضفلاابا 
عمج هرد  هت  زا  ار  رگراک  يهدشهعطقهعطق  ندـب  دـیاب  الاح  دـبال  هک  میتفگ  دوخ  اب  دـسریم ، نیمز  هب  ات  دروخیم  قلعم  نیدـنچ  الومعم 

فارطا هب  هداتـسیا و  هرد  هت  رد  دوخ  ياپ  يور  وا  هک  میدـید  بجعت  لامک  اب  میدرک ، هاگن  هرد  نییاپ  هب  هاـگترپ  بل  زا  یتقو  یلو  مینک .
هب ار  بانط  وا  میدـنکفا و  هرد  لخاد  هب  ار  نآ  رـس  کی  هدروآ ، یبانط  بیترت  ره  هب  تسا ! يزیچ  اب  یـسک  لابند  ییوگ  دـنکیم و  هاـگن 

فارطا هب  بترم ، هدزتریح و  هتـسویپ ، میدید  دمآ ، الاب  هکنیا  زا  دـعب  میدیـشک . الاب  تمـس  هب  ار  وا  ام  تسب و  دوخ  هحفص 463 ]  ] رمک
دوخ طوقس  هجوتم  هک  ینامز  تفگ : تسیچ ؟ اقآ  ییوگیم و  هچ  میدرک  لاؤس  وک ! اقآ  وک ! اقآ  وک ! اقآ  دیوگیم : دنکیم و  هاگن  دوخ 

مدیمهفن رگید  مدز و  ادص  ار  اقآ  اذل  دهد . تاجن  ارم  دناوتیم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  طقف  مدیمهف  مدش ، هرد  قامعا  هب 
دیدپان هلصافالب  دنداد و  رارق  گنس  يور  هرد  هت  رد  مارآ  هتفرگ ، ارم  یتحار  هب  دندروآ و  فیرـشت  ییاقآ  هک  مدش  هجوتم  طقف  دش ، هچ 

تاهدیرب تسد  يا  سابع  ای  ماهتـسکشلد  هک  بایرد  سابع  ای  ماهتـسخ  نیمغ و  نوزحم و  لضفلاابا ، ای  دیوگ : ریقح  دـندیدرگ . بیاغ  و 
سابع ای  ماهتسشن  تملع  ياپ  لفق  ره  دیلک 

لضفلاابا ای  لضفلاابا  ای  دنزیم  ادص  ابترم  ردام 

يورغ یقتدـمحم  دیـس  جاـح  ياـقآ  مالـسلامهیلع  تراـهط  تمــصع و  تـیب  لـها  بـتکم  یماـح  نیملــسملا ، مالــسالاۀجح و  باـنج 
.1 تسا : نینچ  نآ  لیـصفت  هک  دـندرکیم  لقن  ناشیا  یکدوک  مایا  زا  ار  یناتـساد  ناشمرکم  يهدـلاو  هک : دنتـشاد  راـهظا  هتاـکربتماد ،
هب ههام  يو 7  هک  اجنآ  زا  دشابیمن . ردام  ناتـسپ  نتفرگ  هب  رداق  ینعی  دروخیمن ، ار  ردام  ریـش  دوشیم  دلوتم  یقتدمحم  دیـس  هک  یتقو 

رمق ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  هب  لـسوتم  يو ، يدوـبهب  يارب  شرداـم  اذـل  دوـب ، هدرم  شردارب  کـی  زین  وا  زا  لـبق  هدوـب و  هدـمآ  اـیند 
میدقت شترـضح  هاگـشیپ  هب  ار  يدنفـسوگ  دنام  هدنز  یقتدمحم ) دیـس   ) كدوک رگا  هک  دنکیم  رذن  و  دوشیم . مالـسلاهیلع  مشاهینب 

دراد هتفرگ  ار  يدیفـس  سورخ  یهابور  دـنیبیم  باوخ  رد  دربیم و  شباوخ  حبـص  ناذا  کیدزن  ردام  بش  کی  رذـن ، نیا  یپ  رد  دراد .
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دیـس مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  لسوت  زا  سپ  لضفلاابا !... ای  لضفلاابا ، ای  دـنزیم : ادـص  ابترم  لاح  نیا  رد  رداـم  دربیم و 
ردپ دوشیم ، رادیب  باوخ  زا  اتعفد  ردام  هنحـص ، نیا  يهدهاشم  اب  دـهدیم . ردام  هب  هتفرگ ، هابور  هحفص 464 ]  ] زا ار  سورخ  یتماقدنلب 

. تسا رحس  میـسن  هب  طوبرم  وب  نیا  دیوگیم : باوج  رد  ردپ  هن ؟ ای  دینکیم  مامـشتسا  يرطع  يوب  ایآ  دیوگیم : دنزیم و  ادص  ار  لفط 

. دنکیم فیرعت  مردـپ  يارب  امامت  ار  باوخ  مدوب و  هدـید  باوخ  نم  دـیوگیم : هداد  حرـش  ار  ارجام  ردام  حبـص ، زامن  ندـناوخ  زا  دـعب 
هدنز مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترـضح  تایانع  زا  دریمیمن و  رگید  هچب  نیا  دشاب ، عمج  امـش  رطاخ  دیوگیم : مردپ 

موصعم ناماما  بتکم  نیجورم  نیغلبم و  زا  یکی  کنیا  يورغ ، یقتدمحم  دیـس  ياقآ  بانج  دیوگیم : باتک ، فنـصم  ریقح ، دـنامیم !
. دوریم رامش  هب  مالسلامهیلع  تیب  لها  نآرق و  نایماح  زا  هدوب و  هعیش 

مدرک رذن  ترضح  يارب  يدنفسوگ 

اب هک  مدش  وربور  نیشام  کی  اب  هار  نیب  رد  مدوب . نارهت  مزاع  مق  زا  دوخ  نیشام  اب  اقفر  زا  ياهدع  اب  نم  دندومرف : يورغ  ياقآ  بانج  . 2
مداصت رطخ  زاب  مدرکیم  مه  فقوت  رگا  تشاد و  رطخ  متفریم  میقتسم  رگا  دوب : یکانرطخ  عضو  دمآیم . لباقم  تمس  زا  مامت  تعرس 
ترـضح هب  مردام  لسوت  دای  هب  انثا  نیا  رد  مدیـشک . نابایب  تمـس  هب  هدرک ، فرحنم  هداج  تسار  فرط  هب  ار  نیـشام  اذـل  تشاد ، دوجو 

مدز و مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  ناـماد  هب  لـسوت  تـسد  مـه  نـم  مداـتفا و  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ساـبعلا  لـضفلاابا 
. تفای ییاهر  تاجن و  كانلوه  یفداصت  زا  نیشام  نآ ، کی  رد  مدرک . رذن  ترضح  يارب  مه  يدنفسوگ 

مدوب جلف  مدش  دلوتم  مردام  زا  نم 

ربـنم هدازعـیفر  ياـقآ  لزنم  جرک ، رهـشرهم  رد  يرمق ، يرجه  مارحلامرحم 1412  لوا  يههد  دـندومرف : نینچمه  يورغ  ياـقآ  باـنج  .3
سلجم رد  يرایـسب  ياهیدنه  مورب . ربنم  ات  دـندرب  اهیناتـسکاپ  اهیدـنه و  سلجم  هب  ارم  هحفـص 465 ]  ] رهـشرهم رد  اعوسات  زور  متفریم .

مـشاهینب رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  لسوتم  اروشاع  تراـیز  زاـمن و  زا  دـعب  دوب  یناتـسکاپ  لزنم  بحاـص  نوچ  دنتـشاد . روضح 
. مدوب جـلف  مدـش  دـلوتم  ردام  زا  نم  هک  یتقو  تفگ : يو  درک . لقن  ار  یبلاج  يهیـضق  سلجم  بحاص  ربنم ، زا  دـعب  میدـش . مالـسلاهیلع 
. دیسرارف اعوسات  بش  درکن . ياهدیاف  موشب . هجلاعم  ات  داد  ناشن  قذاح  ياهرتکد  مامت  هب  ارم  تشاد ، یبوخ  عضو  یلام  رظن  زا  هک  مردپ ،

رگا دوزفا : میایب و  مریگب و  ار  مدـنزرف  يافـش  ات  موریم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  يازع  سلجم  نم  تفگ  مردـپ  هب  مردام 
افش اجنآ  مدرک و  تمالس  ساسحا  نم  و  درک ، ادیپ  ترضح  هب  لسوت  مردام  يرآ ، تشگ . مهاوخنرب  لزنم  هب  رگید  دادن  افـش  ار  مدنزرف 

. متفرگ

دییوگب لضفلاابا  ای  مه  امش  ادخ  هب  ار  امش  تفگ 

تاراـشتنا رتـفد  هـب  هـک  یتشادداـی  رد  ناـجنز ، ياـملع  زا  یناـجنز ، یفجن  دـمحم  خیـش  جاـح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  باـنج 
زا ناضمر  كرابم  هام  مایا  رد  غیلبت  ناونع  هب  یـسمش  يرجه  خیرات 1348  رد  دسیونیم : نینچ  تسا  هداتسرف  مالسلاهیلع  نیـسحلابتکم 
هام نایاپ  زا  دـعب  مدومنیم و  هفیظو  ماجنا  دابآروتهز  مان  هب  ییاتـسور  رد  اجنآ  مدوب . هتفر  تسا  ناجنز  عباوت  زا  هک  مراـط  يهقطنم  هب  مق 

قافتا هب  اذل  دوبن ، اتسور  رد  رطاق  بسا و  زا  ریغ  لاقتنا  لقن و  يهلیسو  نامز ، نآ  مدرگرب . ناجنز  هب  هک  مدمآرب  ددصرد  ناضمر  كرابم 
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باتک دندرک و  مارتحا  یلیخ  بناج  نیا  هب  نانآ  میدرک . تکرح  ناجنز  فرط  هب  اجنآ  زا  رطاق ) بسا و  يهدنهدهیارک   ) يراکم رفن  دنچ 
روبع یهوک  زا  تسیاـبیم  نزوالزق »  » يهناـخدور زا  روبع  زا  سپ  دـندرک . راوـس  يرطاـق  رب  زین  ار  مدوـخ  هدوـمن و  لـمح  ارم  لـیاسو  و 

فقوت هارمه  تاناویح  هب  هفولع  نداد  اذـغ و  فرـص  يارب  نایاقآ  نیا  تشاد . قیمع  یهاگترپ  دوب و  راجنهان  هداعلاقوف  هداج  میدرکیم .
قلعم هرد  تمـس  هب  داتفا و  نیمز  هب  ولهپ  زا  راب  ندش  جـک  رثا  رد  دوب ، لیب  يهتـسد  وراپ و  شراب  هک  اهرطاق  زا  یکی  نیب  نیا  رد  دـندرک .
یلام رظن  زا  هک  دوب  یناوج  مه  رطاق  بحاـص  دـنامیمن . ملاـس  رگید  دـتفیب  هرد  هب  رگا  دـنتفگ  هحفـص 466 ]  ] یگمه هک  يروـط  هب  دز ،
امـش ادـخ ، هب  ار  امـش  تفگ : ام  هب  باطخ  هدرک و  ام  هب  ور  و  ینکردا ! سابعلا  لضفلاابا  ای  دز : دایرف  كانزوس  یلد  اـب  يو  دوب . فیعض 

فرحنم لوط  فرط  هب  رطاق  راب  هعفد  کی  ینکردا ! سابعلا ، لضفلاابا  ای  میدز : دایرف  ادـصکی  یگمه  مه  ام  دـییوگب ! لـضفلاابا  اـی  مه 
. دوبن تاجن  لـباق  رگید  تقو  نآ  داـتفایم ، هرد  هب  دوب  هدز  رگید  خرچ  کـی  رگا  دـش ! فقوتم  تفرورف و  نیمز  هب  اـهلیب  يهتـسد  دـش و 

تمارک زا  درکیم و  هیرگ  ادـیدش  رطاـق  بحاـص  دـندروآ ، هداـج  هب  هداد  تاـجن  كاـنلوه  رطخ  نآ  زا  ار  رطاـق  دـندرک و  زاـب  ار  اـهراب 
. درکیم دای  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح 

دش رارکت  هبترم  جنپ  تسیب و  راک  نیا 

دادرم موس  هبنـش  زور  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم  مرتحم  تعامج  ماما  یمق ، یناحور  یلعدمحم  دیـس  هللاۀـیآ  ترـضح 
. مدوب مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  رهطم  مرح  رد  يزور  دومرف : مردـپ  موحرم  دنتـشاد : راهظا  ریخلارفص 1415  قباطم 14   1373
هب رارـصا  اب  دمآ و  مادخ  زا  یکی  دزادنیب . حیرـض  لخاد  رد  تساوخیم  تشاد و  تسد  رد  يدـیجم  کی  هک  یلاح  رد  دـش  دراو  يدرم 

رهطم حیرـض  لخاد  هب  ار  يدیجم  دیاب  ماهدرک  رذـن  نوچ  تفگیم : درکیم و  عانتما  الباقتم  وا  هدـب . نم  هب  اقآ  مان  هب  ار  لوپ  تفگ : يو 
هدش ادا  نم  رذن  ات  مزادنایم  حیرـض  لخاد  هب  ار  لوپ  مدنبیم و  لوپ  هب  یلطـس ) خـن   ) دـنق خـن  کی  نم  تفگ : مداخ  هب  تبقاع  مزادـنیب .

نآ زا  سپ  دنکفا . رهطم  حیرـض  لخاد  ار  نآ  رذن  بحاص  دنتـسب و  خن  اب  ار  يدیجم  تفریذپ . وا  و  دیروآرد . ار  نآ  امـش  سپـس  دـشاب ،
رارکت هبترم  راک 25  نیا  مدرمـش  نم  درک : هفاضا  مردپ  درکیم ! ریگ  هار  طسو  رد  بترم  دماین  الاب  يدـیجم  دیـشک  ار  خـن  هچ  ره  مداخ 

خن هحفـص 467 ]  ] یلو تسا ، امـش  لام  لوپ  مشاهینب ، رمق  ای  تفگ : مداخ  تبقاع  دـماین . ـالاب  مه  شرخآ  درکیم و  ریگ  هعفد  ره  دـش ؛
! داتفا حیرض  لخاد  لوپ  دمآ و  الاب  ملاس  حیحص و  خن  هک  دوب  اجنیا  و  دیایب ! دیهدب  ار  خن  لقاال  تسا ! ام  لام 

سابعلا لضفلاابا  ای  کیلع  مالسلا 

ریخا لاس  ود  رد  دناهتـشون : يداهریم  یلع  دیـس  جاح  مالـسلامهیلع  دمحملآ  دمحم و  بتکم  یماح  جورم و  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و 
رد میدومن . رفس  ناتسرل  ناتسا  رد  زردوگیلا  انزا و  نیشنریاشع  يهقطنم  هب  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  لوئـسم  ناتـسود  زا  ياهدع  هارمه 

تراهط تمـصع و  تیب  لها  دنمتدارا  امامت  ار  ریاشع  هدـنب  دـندوب . ام  يامنهار  انزا ، یگدـنزاس  داهج  لوئـسم  زرواشک ، ردارب  رفـس  نیا 
هللالآ تحاس  هب  تدارا  متفایرد  مدـید و  هچنآ  هدـنب  ریثک ، عمج  نیا  یگدـنز  رد  هک  مدرک  ضرع  مه  ناتـسود  هب  متفاـی و  مالـسلامهیلع 

هب دـندرک  لقن  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  هب  اصوصخم  مالـسلامهیلع  همئا  هب  ریاشع  تدارا  زا  زرواشک  ياقآ  هک  ار  ینایرج  اـما  دوب .
تمدـخ نم  ناـبز  زا  هضیرع  کـی  تفگ  دـمآ و  اـم  لزنم  هب  تسا  ریاـشع  زا  هک  اـم  نایانـشآ  زا  یکی  يزور  دـنتفگ : تـسا . حرـش  نـیا 
يرگید هب  تفر و  مسیونب ! منکیمن  تأرج  نم  متفگ : دیسیونب . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  عجار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
ترضح ناتدنزرف  رذن  ار  يدنفسوگ  دورن ، يزابرـس  هب  مرـسپ  متـساوخیم  نم  نینمؤملاریما ، ای  هک : دوب  نیا  هضیرع  عوضوم  تشون . داد 
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سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  ارچ  وا ) ناـیب  هب  . ) دـندرب تمدـخ  هب  ار  مرـسپ  دیـشخبن و  يدوس  یلو  مدومن . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 
یلع ترـضح  تسد  هب  ار  نآ  هنوگچ  ـالاح  متفگ  تشوـن . ار  هماـن  يراـب  تسا . هتفر  يزابرـس  هب  مرـسپ  هتفریذـپن و  ارم  رذـن  مالـسلاهیلع 

زا شرسپ  هام  کی  زا  دعب  درک . مه  ار  راک  نیمه  دسریم . ترضح  تسد  هب  مراپـسیم  هناخدور  بآ  هب  تفگ : یناسریم !؟ مالـسلاهیلع 
هحفص 468] ! ] تشگرب لزنم  هب  دش و  فاعم  تمدخ 

میدش هناخاقس  هناور  امیقتسم 

دنزرف دروم  رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  زا  هک  ار  ياهزجعم  هناتسلگ ، رقابدمحم  دیـس  جاح  ياقآ  بانج  مالـسالاۀقث  بانج 
فرـشافجن رد  مارحلامرحم 1336 ه.ش  مراـهچ  خـیرات  رد  . 1 دـنکیم : نایب  نینچ  تسا  هداد  يور  هناتـسلگ ، دـمحم  دیـس  شدـیهش ،

برد رانک  ياهناخاقس  عقوم  نآ  متشاذگ . وا  رب  ار  نیسحدمحم  مان  دوب و  رـسپ  هک  دومرف  تیانع  نم  هب  يدنزرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
ياـهتئیه دوـب و  راوز  زا  رپ  غولـش و  رهطم  مرح  فارطا  نـینچمه  تـشاد . رارق  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  ترـضح  رهطم  نـحص 

مرـسپ دلوت  زا  دعب  موس  بش  هک  مدوب  هناخاقـس  لوغـشم  نم  دندرکیم . يرادازع  دـندشیم و  مرح  دراو  نوگانوگ  تاجتـسد  فلتخم و 
هب هناتـسلگ  رفعج  دیـس  جاـح  مالـسالاۀجح  موحرم  مرتـگرزب  ردارب  هک  مدوب  هناخاقـس  رد  راـک  لوغـشم  نم  دوـب و  نیـسحدمحم ) دیـس  )

راردا هک  تسا  زورهنابـش  هس  هچب  نیا  تفگ : هچ !؟ يارب  متفگ : دوـشیم ! فـلت  دراد  تاهچب  هک  ياهتـسشن  هچ  تفگ : دـمآ و  هناـخاقس 
رتـکد هب  هک  میدرب  يرتـکد  شیپ  میتـشادرب و  ار  هچب  میتـفر و  لزنم  فرط  هب  يوـخا  هارمه  تسا . هیرگ  لوغـشم  ارمتـسم  تـسا و  هدرکن 

هک تسین  نم  راک  و  تسا ، هدرکن  قلخ  هچب  نیا  يارب  يراردا  هار  دـنوادخ  تفگ  درک و  یهاـگن  هچب  ندـب  هب  رتکد  دوب . فورعم  يورک 
رتکد بطم  يهناور  اجنآ  زا  دش . دهاوخ  فلت  ادرف  حبـص  ات  هچب  الا  دـیناسرب و  دادـغب  هب  ار  هچب  بشما  نیمه  منک . یحارج  لمع  ار  هچب 
حارج ماـن  هب  يرگید  رتکد  بطم  يهناور  سپـس  دز . ار  يورک  رتکد  فرح  ناـمه  زین  تکوش  رتـکد  میدـش و  فجن  رد  تکوش  دومحم 
متفه بش  دوشیم . ماجنا  دادـغب  رد  زین  لمع  دـهاوخیم و  یحارج  لمع  هچب  نیا  هک ، دز  ار  فرح  نامه  مه  وا  میدـش و  لـیمج  لـیلخ 

. دوب رارقرب  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  رهطم  مرح  برد  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  يهناخاقـس  دوب ، مرحم 
زا هرطق  دنچ  میدـش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهناخاقـس  يهناور  امیقتـسم  لیمج  لیلخ  رتکد  دزن  زا  میتفرن و  ییاج  رگید 

مچرپ نآ  دندوب ، هدروآ  هناخاقس  يارب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  رذن  گنرزبس  یمچرپ  میدناکچ و  هچب  ناهد  هب  ار  هناخاقـس  بآ 
هک دـینادیم  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ای  میتفگ : ترـضح  هب  باـطخ  میدـیچیپ و  هچب  هحفـص 469 ]  ] قادـنق رود  میتـفرگ و  مه  ار 

مردام هک  دوب  حبص  ناذا  میدنام . رظتنم  میدش و  لزنم  يهناور  سپس  مهاوخیم . وت  زا  ار  هچب  نیا  يافش  متسه ؛ امش  رازگتمدخ  هناقداص 
. تسا هدـش  زاـب  يو  راردا  هار  مدـید  متفر  دـنکیم . يزاـب  دراد  هچب  تفگ : دـش !؟ فـلت  هچب  دـش ، هچ  متفگ  درک . رادـیب  باوـخ  زا  ارم 

چیه دـش و  بوـخ  بوـخ  مدـنزرف  مدوـب ، هتخیر  هچب  ناـهد  رد  ترـضح  يهناخاقـس  زا  هک  یبآ  يهرطق  رثا  رب  دـعب ، هـب  نآ  زا  هللادـمحب 
ههبج رد  هک  هام  هدزای  لاس و  کـی  زا  سپ  درک و  تمیزع  لـطاب  هیلع  قح  ياـهههبج  هب  ش  لاس 1361 ه . رد  هکنیا  ات  تشادـن  یتحاران 

. دیشون تداهش  تبرش  دوب 

دوشیمن هدید  اههدغ  زا  يرثا 

ش لاس 1340 ه . رد  . 2 تسا : هدش  هدهاشم  هناتسلگ  رصان  دیس  دیهـش  يارب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  زا  زین  ریز  يهزجعم 
ود رد  دیـسر ، یگهام  هس  هب  كدوک  هک  ینامز  مداهن . رـصان  دیـس  ار  وا  مان  هک  داد  نم  هب  يرگید  رـسپ  دنزرف  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
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تسا و هدـغ  اهنیا  تفگ  درک و  هنیاعم  کشزپ  میدرب ، کشزپ  شیپ  ار  وا  دـش . داجیا  ودرگ  کـی  یگرزب  هب  هدـغ  ود  يو  يهنیـس  فرط 
یلاس دـنچ  دـیاب  درادـن  ار  یحارج  لمع  تقاط  نس ، ندوب  نییاپ  تلع  هب  هچب ، نیا  نوچ  اما  مینک . لـمع  ار  وا  هکنآ  زج  درادـن  ياهراـچ 

اروشاع زور  رد  ار  هناخاقس  هک  ییاج  هب  میتشادرب ، ار  هچب  . دشاب هتـشاد  ار  یحارج  لمع  بات  دبای و  شیازفا  وا  یمـسج  تردق  ات  درذگب 
كدوک يهنیـس  هب  یمک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوت  افـش و  تین  هب  نیمز ، نآ  كاـخ  زا  میدرب و  میدرکیم  بصن 
تداهش تبرـش  ش  لاس 1365 ه . رد  زین  يو  دوشیمن . هدید  اههدغ  زا  يرثا  هچب  يهنیـس  رد  هک  میدـش  هجوتم  دـعب  زور  دـنچ  میدـیلام ،

. دیشون

تفای افش  مرتخد 

رارق زا  نآ  حرش  هک  ماهدرک  هدهاشم  یتمارک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  زا  زین  دلوتم 1338 )  ) هناتسلگ میرم  مرتخد  دروم  رد 
مرتخد میدرب . رتکد  دزن  ار  وا  ریزگان  درکیم . تیاکـش  هلان و  اهاپ  دـیدش  درد  زا  هک  دوب  یگلاس  ود  نس  رد  . 3 هحفص 470 ] : ] تسا ریز 
سکع وا  ياپ  ود  زا  دیاب  تفگ  درک و  هنیاعم  ار  وا  رتکد  تشادن . ار  وا  ياپ  هب  ندز  تسد  تئرج  سک  چیه  هک  دیـشکیم  درد  ردـق  نآ 
يهشیر لثم   ) تسا هدز  هشیر  مامت  اـپ  يور  كزوق  اـت  وناز  رـس  زا  اـپ  ود  ره  ناوختـسا  هک  دـش  مولعم  میتفرگ ، سکع  یتقو  دوش . هتفرگ 

میروآ و نوریب  ار  ناوختـسا  میفاکـشب و  ار  اـپ  تشوگ  دـیاب  تفگ  رتکد  تفریمورف . اـپ  تشوگ  هب  نزوس  لـثم  اـههشیر  رـس  و  تخرد )
و دوب ) هتخت  هکت  رام  لثم   ) میدرک دنلب  یتحاران  تدش  زا  ار  كدوک  درادن . ار  لمع  تقاط  تسا و  مک  هچب  نس  یلو  میشارتب ، ار  اههشیر 

میدرک شهاوخ  صخـش  نآ  زا  تخورفیم . حـیبست  رهم و  دوب و  هتـسشن  لـحم  نآ  رد  یـصخش  میدـش . هناور  هناخاقـس  ناـمه  يوـس  هب 
يهناور میدیلام و  كدوک  ياپ  يور  ار  كاخ  میهدب . شلام  میزیرب و  هچب  ياپ  يور  نآ  كاخ  زا  ات  دشکب  رانک  يرادقم  ار  شقودـنص 

یلاعت و كرابت و  يادـخ  فطل  هب  درادـن و  شیاهاپ  زا  یتیاکـش  رگید  كدوک  میدـش  هجوتم  هک  دیـشکن  یلوط  زین  اـجنیا  میدـش . لزنم 
. دش فرطرب  يو  دیدش  یتحاران  درد و  تفای و  افش  مرتخد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  شصلاخ  يهدنب  تایانع 

دندیشارتیم شیر  کی  مادک  اهنیا  زا 

سیئر دـناهدروآ : نینچ  ياهتـشون  رد  مق ، يهیملع  يهزوح  زا  ناتـسکاپ ، دنـس  صاخ  روپریم  يراـغلا  نیـسح  رباـج  نیـسح  روظنم  ياـقآ 
تقاثو تلادع و  هب  دنس  ناتسا  رد  ناشیا  دندوب . هتـسشن  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  رد  ناتـسکاپ ، دنـس  ناتـسا  ياهنادنز 

ار شیوخ  رصع  نیطقی  نب  یلع  مکح  و  دنتـسه ، راکزیهرپ  دهاز و  دباع و  يدرم  دنوشیم . هتخانـش  لماک  نمؤم  ناونع  هب  هدوب ، فورعم 
هاگـشناد سـسؤم   ) یفجن يدهم  مالغ  خیـش  هللاۀیآ  رـضحم  زا  هک  ناشیا ، دناهدرک . دازآ  یتلود  ياهنادنز  زا  ار  يرایـسب  نینمؤم  دـنراد .

هب دناهدش ، ضیفتسم  دیفتسم و  رایسب  دنس ) دابآردیح  مولعلاعراشم  يهسردم  سسؤم   ) يدیز نسح  رمث  دیـس  هللاۀیآ  و  دنـس ) يهیرفعج 
هتسشن مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  هحفص 471 ]  ] جئاوحلاباب ترضح  رهطم  مرح  رد  يدالیم   1971 ق /  .ـ لاس 1361 ه رد  دنتفگ : نم 
نشور باتهم  لثم  شاهرهچ  هک  ینارون  یصخش  هاگان  مدیشارتیم . ار  دوخ  نساحم  نم  تقو  نآ  مدوب . ترایز  تدابع و  لوغشم  مدوب و 

، نیـسح روظنم  يا  هک  دـنتفگ  نم  هب  هرخـألاب  موش . مـالکمه  وا  اـب  هک  مدرکیمن  تئرج  دـمآ . نم  يولج  تشاد  تمظع  تبیه و  دوـب و 
هک تسا  هتفگ  وت  هب  یـسک  هچ  دندیـسرپ : نم  زا  سپـس  مدرک . درو  ار  نامیا  يهملک  بانج  نآ  يوربور  نم  نک ! درو  ار  ناـمیا  يهملک 
رب یتسه و  تیالو  بحاص  ایآ  دندیـسرپ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  ترـضح  متفگ : تسا . مالـسا  نامیا و  يهملک  نیا ،

. هللادمحلا یلب  متفگ : يراد ؟ نامیا  مالسلاهیلع ) مشاهینب  رمق  ترـضح   ) دهـشم نیا  بحاص  مالـسلاامهیلع و  نیـسح  ماما  نینمؤملاریما و 
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هناور سدقم  حیرض  فرط  هب  راوگرزب  نآ  مدوب . مدان  نامیشپ و  هک  مدادن ، یباوج  نم  دندیـشارتیم !؟ شیر  کی  مادک  اهنیا ، زا  دنتفگ :
. دنتشگ بیاغ  نم  رظن  زا  هدش ،

نک لح  ار  نم  لکشم  کچوک ، کشم  بحاص  يا 

دنچ ياهموقرم  یط  نارهت ، رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  فورعم  حادم  رعاش و  همالع ، دـمحم  ياقآ  بانج 
مالـسالاۀجح و ترـضح  روضح  .1 میناوـخیم : مه  اـب  ار  ناـشیا  يهتـشون  هک  دناهداتـسرف  مالـسلاهیلع  لـئاضفلاوبا  ترـضح  زا  تـمارک 

لـضفلاوبا ترـضح  تامارک  باتک  زا  درادیم : هضرع  امرتحم  یلاـعلا  هتاـقیفوت  دـیز  یلاـخلخ  یناـبر  یلع  خیـش  جاـح  ياـقآ  نیملـسملا 
یتامارک مه  هدنب  هک  دیدوب  هتساوخ  ریقح  نیا  زا  مدرب . يرفاو  يهرهب  دشابیم ، یلاعترضح  يهبئاشیب  تامحز  لصاح  هک  مالـسلاهیلع 

هب یلو  مشاب ، هدـش  عدـصم  دـناهدومرف ، نایب  ترـضح  نآ  زا  ار  یتامارک  هک  یناـگرزب  لـباقم  رد  متـساوخیمن  هکنیا  اـب  میاـمن . لـقن  ار 
نآ تاـیانع  زا  شیوخ  تادوهـشم  زا  یـضعب  هتخاـس  هناـخ  دوـخ  تمه  ردـق  هب  سک  ره  هتخاـت  هناریو  هب  دـغج  غاـب و  هب  لـبلب  قادـصم :
هک مدوب  هداتـسیا  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  رهطم  نحـص  برد  البرک ، هب  مدوب  فرـشم  یلاس  مناـسریم : ضرع  هب  ار  راوگرزب 

ار وا  فارطا  شمراحم  دوب و  هکشرد  راوس  هک  هحفص 472 ]  ] مدش ياهناوید  رتخد  هجوتم  تسا . دنلب  هکـشرد )  ) هنابرع زا  ییادص  مدید 
هک مدیدیم  زور  ره  دش و  رارکت  هرظنم  نیا  زور  دنچ  دوب . هدرک  ناشیرپ  ار  رگهراظن  تیعمج  مامت  دیـشکیم و  دایرف  وا  دـندوب و  هتفرگ 

نحـص رد  مدید  يزور  هکنیا  ات  دنربیم . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مرح  زا  ار  وا 
تمحز اب  رتخد ، ردپ  هک  دنتفگ ، نم  ياقفر  تسا ؟ ربخ  هچ  مدیسرپ  دناهدمآ . درگ  یتیعمج  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم 

هب ردپ ، هک  مدرک  هدهاشم  متفر  ولج  تسا . هدش  یجتلم  ترضح  هب  زین  دوخ  تسا و  هتسب  حیرـض  هب  هدناباوخ  اپ  نییاپ  ار  شرتخد  يدایز 
دوب و هتسب  رهطم  حیرض  هب  ار  هیپچ  فرط  ود  هتخادنا ، ندرگ  هب  ار  شیوخ  لاگع  دنوش ، راتفرگ  یلکـشم  هب  هک  یماگنه  رد  بارعا  مسر 

هاـگ و  بـنیز ! ردارب  يا  تـفگیم : هاـگ  دربیم . راـک  هـب  ار  ترــضح  باـقلا  یماــسا و  زا  یکی  ياهرگ  ره  اــب  دزیم و  هرگ  يور  هرگ 
! نک لـح  ار  نم  لکـشم  کـچوک ، کـشم  بحاـص  يا  زین : هاـگ  و  نیـسح ! نـالفط  ياقـس  يا  هاـگ : و  نیـسح ! رادـملع  يا  تـفگیم :

مالـسلاهیلع سابع  ترایز  میارب  اباب  تفگ : دـش و  دـنلب  اـپ  نییاـپ  زا  رتخد  دـش و  زاـب  دوب ، هدز  مه  يور  هک  يروک  ياـههرگ  هبترمکـی 
. تفرگ افش  قیرط  نیدب  و  ناوخب !

متساوخ ار  وت  يافش  ادخ  زا 

مچرپ کی  اهناوج  مدـید  مناوخب . هضور  نیلوئـسم  يارب  ات  متفر  نارهت  یلعوب  ناتـسرامیب  هب  اعوسات  زور  درک : لقن  مناراکمه  زا  یکی  . 2
ادص ارم  یناوج  نایم ، نآ  رد  دنتـسه . ندش  بآ  لوغـشم  عمـش  لثم  و  توملاب ،» سنآ  ةایحلا و  نم  سیآ   » دناهدز دوخ  تخت  يالاب  هایس 

اعوسات و منک ... يرادازع  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يارب  اهناوج  يهمه  لثم  متـشاد  وزرآ  مناوج ، مه  نم  اقآ ، تفگ : دز و 
؟ یـسانشیم ارم  اقآ ، تفگ : دمآ و  ولج  دید  ارم  ات  دزیم ، هنیـس  بیجع  یناوج  مدناوخیم ، هحون  رازاب  رد  نیعبرا  زور  تشذگ ، اروشاع 

دمآ مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  دیتفر ، امـش  هک  بش  دیدمآ ؟ نم  تخت  يالاب  اعوسات ، زور  تسه  ناتدای  تفگ : ریخ . متفگ :
هحفص 473] . ] دش لصاح  دوبهب  هللادمحلاو  متساوخ  ار  وت  يافش  ادخ  زا  تفگ : مرادن . تقاط  متفگ : زیخرب ! دومرف : نم  هب  و 

تخاس دنهاوخ  حیرض  ناشدوخ  نایعیش 
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يارب متاخ  قودنص  ندوب  اب  هک  دندوب  هدرک  تسرد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يارب  یکچوک  حیرض  دنه  ياهیماماشـش  . 3
دهاوخب متاخ  عینـص  موحرم  زا  هک  دندوب  هدرک  راداو  ار  وا  دندوب ، هداد  وا  هب  هک  ياهدعو  اب  هدید و  ار  راددـیلک  اهنآ  دوب . کچوک  مرح 

هب ربخ  دننک . عمج  تاروذـن  دـندرگب و  قودنـص  رود  دـنناوتب  ات  دـنک  کچوک  هدـیرب ، ار  رهطم  دـقرم  يور  متاخ  قودنـص  زا  يرادـقم 
طـسوت مه  نم  بش  نآ  دـندش . فرـشم  مرح  هب  ناشیا  دیـسر و  هیلع  هللاۀـمحر  میکح  نسحم  دیـس  جاـح  ياـقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ  موحرم 

توعد رهطم  مرح  هب  دنتـسه ، مق  سدقم  رهـش  میقم  نآلا  هک  یلاعلا ، هتاقیفوت  دیز  یناقمم  نیدلایحم  خیـش  جاح  ياقآ  هللاۀـیآ  ترـضح 
تـساوخ دمآ و  راددیلک  هچ  ره  سلجم ، يانثا  رد  دندرک . هیرگ  یلیخ  اقآ  هک  مدناوخ  يراعـشا  دوب ، ادیپ  رهطم  ربق  هک  یلاح  رد  مدش و 

روتـسد هب  هک  دوب  نینچ  تخاس و  دـنهاوخ  حیرـض  ناشدوخ  نایعیـش ، دـندومرف : ناشیا  دراذـگب  رهطم  ربق  يور  ار  کـچوک  حیرـض  نآ 
. دش هتخاس  ترضح  سدقم  دقرم  يارب  رهطم  حیرض  نیا  میکح  هللاۀیآ  موحرم 

دوب یکچوک  ربق 

ربنم اهرصع  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم  نحـص  رد  يزیربت  ظعاو  ربکایلع  خیـش  جاح  موحرم  اب  ار  یلاس  دنچ  ریقح ، . 4
یتبحم متفر ، دهاوخیم . ار  وت  راددیلک  تفگ : هدـنب  هب  مادـخ  زا  یکی  يزور  دـندشیم . رـضاح  ربنم  ياپ  هداعلاقوف  یتیعمج  میتفریم و 
سدـقم بادرـس  هب  هک  دـیهدب  روتـسد  هدومرف و  یتـبحم  يراد  رارـصا  رگا  تسین ، یجاـیتحا  مدرک : ضرع  هاوـخب ! يزیچ  تفگ : درک و 

هک یتقو  مورب . بادرـس  هب  هک  دنداد  هزاجا  ناتـسود  زا  رفن  ود  تیعم  هب  رهظزادعب  زور  کی  مربب . یـضیف  رهطم  ربق  رانک  موش و  فرـشم 
. دیربب مه  ارم  دیوریم  اج  ره  ادخ  هب  ار  وت  تفگ  دیـسر و  ناردنزام  لها  یناریا  دارفا  زا  رفن  کی  میدش ، فرـشت  يهدامآ  هدرک و  لسغ 

ربـق میدیـسر . رهطم  ربـق  راـنک  کـچوک ، يورهار  کـی  زا  روبع  زا  سپ  و  هدـش ، فرـشم  همقلع  راـنک  زا  یلاـخ ، ناتـسود  يهمه  ياـج 
ترضح يهعطقهعطق  ندب  نیدجاسلادیس  ترـضح  هک  دمآ  مدای  ؟ کچوک ربق  نیا  هحفـص 474 ]  ] اب دقدنلب ، سابع  متفگ : دوب . یکچوک 

... تسا هدومن  نفد  هدرک و  عمج  ار 

هتخوس لد  ظعاو 

، نسحدمحم جاح  غاب  رد  عقاو   ) شورفسم نیسحمالغ  جاح  موحرم  لزنم  اهبـش  دشاب ، لبق  لاس  دودح 55  دـیاش  هک  متفر  ربنم  لیاوا  . 5
همه نیا  مدناوخ : ار  رعش  نیا  رخآ  بش  میتفریم . ربنم  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هتخوسلد  ظعاو  یتشر ، ماظن  موحرم  اب  نارهت ) ير  نابایخ 
همه رگشل  هک  دید  تسکش !؟ متشپ  هک  تفگ  ارچ  هاش  تسـشن  ردارب  شعن  رـس  هب  نوچ  درد  راهظا  هلان و  دنادن  سک  دربن  زور  هک  دنناد 

تـشذگ يریما  زور  کلف ، تفگ  نوخ ! قرغ  دش  وت  رادملع  دـق  نوگنرـس  تملع  اهاش  ینعی  هلولو  رد  همه  ناداش ، نزفک و  هلهله  رد 
هتخوس نیا  حور  ریخ ، هب  شدای  تسین ! بآ  رگد  هک  هنیکس  هب  وگ  تسین  باوخ  رگا  روجید  بش  رد  دیسر ! يریـسا  هک  بنیز ، هب  يوگ 

! داب روشحم  شیافواب  بابرا  اب  داب و  داش  هشیمه  مالسلامهیلع  تیب  لها 

دناهدرک رذن  یبهذم  ياهتیلقا 

، اعوسات بش  هتـشذگ ، لاس  ددرگیم . رازگرب  هللاراث ، تئیه  ریت ، تفه  نادـیم  نارهت ، رد  نم  ياهبـش  سلاـجم  زا  یکی  اروشاـع ، ماـیا  . 6
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، ادرف دناهدرک و  رذن  یبهذم  ياهتیلقا  ار  اهدنفسوگ  نیا  زا  يرادقم  تفگ : تئیه  نیسسؤم  زا  یکی  دناهدروآ . یناوارف  دنفـسوگ  مدید 
هداعلاقوف قایتشا  اب  زین  اهنآ  مییامنیم و  اهنآ  میدقت  یبلاج  رایسب  زرط  هب  هک  تسا  یبهذم  ياهتیلقا  يارب  رتشیب  ام  ياعوسات  رهظ  ماعطا 

عمش هحفص 475 ] : ] دییامن موقرم  مدرک : ضرع  میسیونب ؟ يولبات  هچ  هک  دندیسرپ  هدنب  زا  دنیامنیم . لیم  ار  نآ  یفصولادئاز  ياهتـشا  و 
مالـسلاهیلع سابع  ترـضح  نیـسح ، رادـملع  نابزیم : ار ! هناخبحاص  نامهم و  ندـش  نابرق  ناوتیم  ار  هناورپ  دـنکیم  تفایـض  بشما  اـم 

ار ياهحون  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح  رارـصا  هب  انب  همتاخ ، رد  یبهذم . ياهتیلقا  نامهم :
ردارب نم ، ردارب  نامک  تغاد  زا  دش  متشپ  ناگنشتبل  یقاس  يا  همطاف  زیزع  یتفگ  همقلع  رهن  رانک  میامنیم : میدقت  راگدای  مسر  هب  مه 

رای راب )  4  ) نم ردارب  نم ، ردارب  ادج  هتـشگ  تنت  زا  تسد  ایقـشا  روج  نونکا ز  افو  رهم و  زا  یتشگیم  اههمیخ  رود  هب  بشید  راب ) 4  ) نم
بقل مشاهینب  هام  برع  رخف  يهداز  يا  نم  ردارب  نم ، ردارب  ینم  نالفط  ياقـس  ینم  نامـشچ  ود  رون  ینم  رادملع  ریم و  ینم  راوخمغ  و 

یبآ اول  نک  اپرب  زیخرب و  مرهاوخ  هاـنپ  تشپ و  مردارب  نینزاـن  يا  نم  ردارب  نم ، ردارب  شغ  هدرک  مهاـگهمیخ  رد  شطع  زوس  زا  ملاـفطا 
ردارب نم ، ردارب  ترکیپ  هراپهراپ  دـص  ترـس  رب  نهآ  دومع  افج  زا  منیب  هنوگچ  یـضترم  راگدای  يا  نم  ردارب  نم ، ردارب  اههمیخ  رد  ربب 
نادناخ نیا  تبحم  دنوادخ  تسا  دیما  مراد . اعد  سامتلا  ناگدـنناوخ  مومع  زا  و  هدرک ، رکـشت  باتک  راوگرزب  دنمـشناد و  فلؤم  زا  نم 

هب روم  يهیدـه  دـیامرفن .. مورحم  ناشتعافـش  زا  ترخآ  رد  ترایز و  زا  هحفـص 476 ]  ] ایند رد  هدومن ، رتداـیز  اـم  لد  رد  زور  هب  زور  ار 
تاراـشتنا رتـفد  هب  مارحلاۀـجحلايذ  هـیورت 8  زور  رد  تاـمارک  نـیا  دــنک  میدــقت  هـک  تـسین  یخلم  نار  ریغ  روـن  تـیآ  يا  وـت  راـبرد 

. تسا هدیسر  مالسلاهیلع  نیسحلابتکم 

دش هدنز  هدرم  كدوک 

دنزرف ینارهت ، ینیـسح  نیـسح  دیـس  ياقآ  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  بتکم  یماح  نیملـسملا ، مالـسالاۀجح و  باـنج 
رفس رد  دناهتشون : نینچ  یـسمش   74  / 7 خروم 20 /  یبوتکم  یط  یلاعت ، هللا  هظفح  ینارهت  ینیـسح  یلعدمحم  دیـس  جاح  ياقآ  هللاۀـیآ 

هک يزاجح ، ینیسح  اضردمحم  دیس  ياقآ  بانج  مرکم ، مع  اب  داشرهوگ  نحص  رد  یبش  سدقم ، دهشم  هب  یسمش  يرجه  هامریت 1368 
زا ار  یناتساد  ناشیا  نخس ، يانثا  رد  میدرکیم . وگتفگ  هتسشن و  نحص  رد  ار  یقیاقد  قافتا  هب  مدرک . تاقالم  دنـشابیم ، دهـشم  نکاس 

فاطلا زا  ار  ناتـساد  نیا  لقن  نم  و  دـندرک ، لقن  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هللا ، یلا  جـئاوحلاباب  مشاـهینب ، رمق  تاـمارک 
يهیاسمه طایخ  يدـمتعم ، ياقآ  بانج  يزور  دـنتفگ : ناـشیا  منادیم . رفـس  نآ  رد  ءاـنثلا  ۀـیحتلا و  فـالآ  هیلع  جـجحلانماث  ترـضح 

ار ناتساد  نیا  دمآ و  دوب  يرهچونم  نابایخ  رد  يرگرز  ناکد  کی  هک  نم  يهزاغم  هب  یلامش ، يدعس  نابایخ  رد  عقاو  نارهت  مئاق  دجسم 
مالـسلاهیلع مشاهینب  رمق  ترـضح  مرح  رد  درک : لقن  دوب  هدش  ماجنا  بالقنا  زا  لبق  نارود  رد  هک  تایلاع  تابتع  هب  شفرـشت  نایرج  زا 

رد تفر و  دوخ  سپـس  دروآ و  سدـقم  حیرـض  دزن  دـندوب  هتـسب  بانط  اـب  هک  ار  ياهبعج  هیداـب  بارعا  زا  يدرم  مدوب ، تراـیز  لوغـشم 
هب هتفرگ  ار  كرابم  حیرـض  هداتـسیا  هبعج  رـس  يالاب  دندش و  دراو  یفارـشا  سابل  تئیه و  اب  يدیـشر  نز  درم و  هاگنآ  داتـسیا . ياهشوگ 

میدـید بجعت  لامک  اب  تفر و  رانک  اهبانط  دروخ ، یناکت  هبعج  هک  تشذـگن  یتاظحل  دـنتفگ . یبرع  هب  ییاهزیچ  دـنداد و  ناکت  تدـش 
زا تفگـش ، يهعقاو  نیا  ندـید  اب  دـندوب ، ارجام  دـهاش  هک  یمدرم  هحفـص 477 ] ! ] دروآرب رـس  نآ  نایم  زا  ياهلاـس   10  - يهچبرسپ 12

دـالوا دـنبرع ، ریاـشع  زا  ياهلیبـق  سیئر  هک  نز ، درم و  نیا  تفگ : وا  دـندش . اـیوج  ار  ارجاـم  رـس  دوب  هدروآ  ار  هبعج  راـب  لوا  هک  يدرم 
دوب یتدم  نکل  دوب ، هداد  اهنآ  هب  ار  رسپ  کی  نیا  دنوادخ  اهلاس ، تشذگ  زا  سپ  تسا . یثوروم  نانآ  نیب  رد  مه  هلیبق  تسایر  دنتشادن .

ار وا  دنتفرگ  میمـصت  هدنامیقاب  هار  اهنت  ناونع  هب  هکنآ  ات  دیـشخبن ، ياهدـیاف  يو  دروم  رد  نوگانوگ  تاجلاعم  هدـش و  ضیرم  رـسپ  هک 
متـسه ناشمداخ  هک  نم  يهدهع  رب  دـیماجنا ، لوط  هب  زور  ود  زا  شیب  هک  مه ، ار  هار  نیب  رد  يو  زا  تبظاوم  دـنروایب . ترـضح  تمدـخ 
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ردـپ و هکنآ  يارب  یلو  متـسب ، ار  نآ  برد  هدراذـگ و  هبعج  نیا  رد  ار  وا  تفر . ایند  زا  دـش و  رتتخـس  هچب  لاح  هار  نیب  رد  دـندراذگ .
هک دیدید  امش  دوب و  هدرم  اهنآ  دنزرف  دوب  زور  ود  هک  تسا  نآ  تقیقح  اما  متفگن . اهنآ  هب  ار  عوضوم  دنوشن  دیماان  هتسکشلد و  شردام 

اجنیا دروآ . تسد  هب  ار  دوخ  تمالـس  تشگزاب و  دبلاک  هب  هتفر ، ناج  مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ترـضح  تیانع  تمارک و  اب  هنوگچ ،
ناشلابند هب  مه  نم  دـنربب . دنتـشاد  یلعم  يالبرک  رد  هک  یگرزب  خیـش و  دزن  ار  هچب  دـنتفرگ  میمـصت  وا  ناهارمه  ردام و  ردـپ و  هک  دوب 

ارم حور  ياهتشرف  دندش ، لسوتم  ترضح  هب  مردام  ردپ و  هک  ینامز  مدوب ، هدرم  نم  تفگ : يدید ؟ هچ  دیسرپ : رسپ  زا  اجنآ  خیـش  متفر .
ناشیا تمدـخ  هتـشرف  دـندمآ . ولج  دنتـشادن  وزاب  زا  تسد  ود  هک  ییاقآ  داتـسیا . رد  مد  درب  نامـسآ  رد  ینارون  ابیز و  رایـسب  ياهفرغ  هب 
ناوناز يور  رب  هدازاقآ  ود  هتـسشن و  مامت  لامج  لالج و  تبیهاب و  یـصخش  هفرغ  نورد  دـنتفر . هفرغ  لخاد  هب  اـقآ  درک . تجاـح  ضرع 

نسح ماما  دنزرف  ود  نآ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  كرابم  دوجو  اقآ ، نآ  هک  دیاش   ) دنتـشاد دوخ  پچ  تسار و 
مامت شراک  دندومرف : باوج  رد  دییامرفب ! تیانع  مه  ار  دروم  نیا  دـنتفگ : ناشیا  هب  مشاهینب  رمق  دـندوب .) مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  و 
يور زا  ار  یجئاوحلاباب  بقل  دییامرفب  سپ  تسا ، هنوگنیا  هک  لاح  دنتـشاد : هضرع  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تسا ! هدش 

ترـضح درک و  دـنلب  اعد  هب  تسد  اـقآ  مدـید  ماـگنه  نیا  رد  دـندرگرب ! دـیماان  مدرم  مشاـبن و  جـئاوحلاباب  رگید  نم  دـنرادرب ، نم  ماـن 
هب نم  هنوگنیا  دینادرگرب و  شندب  هب  ار  وا  حور  دـنتفگ : نم  هارمه  يهتـشرف  نآ  هب  دـندمآ و  ام  يوس  هب  رورـسم  یـضار و  جـئاوحلاباب 

هحفص 478] . ] متشگرب یگدنز 

داد افش  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ار  مدنزرف 

هرـسسدق يدرجورب  ییابطابط  نیـسح  اقآ  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ  نامز  دـندومرف : ینامرک  يوسوم  نیـسح  دیـس  جاح  ياقآ  هللاۀـیآ 
هنیاعم و زا  سپ  يو  دوب . یحابـص  رتکد  نانآ ، زا  یکی  مدرب . نامز  نآ  ياهرتکد  دزن  ار  وا  دـش و  ضیرم  مرـسپ  لاس 1380 ق ) يافوتم  )

هللاۀـیآ ترـضح  يهداوناخ  اهزور ، نامه  رد  دـشاب . تسرد  ناشـصیخشت  اهنیا  هک  متـشاد  دـیدرت  نم  دراد و  سیدـناپآ  دومرف : شیامزآ 
هحفـص . ] دوب هدـناسر  اقآ  ضرع  هب  ار  ارجام  دوب ، هدـید  یلاح  نینچ  رد  ار  هچب  یتقو  دـمآ و  اـم  لزنم  هب  هرـسسدق )  ) يدرجورب یمظعلا 

[478

داد افش  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ار  مدنزرف 

هرـسسدق يدرجورب  ییابطابط  نیـسح  اقآ  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ  نامز  دـندومرف : ینامرک  يوسوم  نیـسح  دیـس  جاح  ياقآ  هللاۀـیآ 
هنیاعم و زا  سپ  يو  دوب . یحابـص  رتکد  نانآ ، زا  یکی  مدرب . نامز  نآ  ياهرتکد  دزن  ار  وا  دـش و  ضیرم  مرـسپ  لاس 1380 ق ) يافوتم  )

هللاۀـیآ ترـضح  يهداوناخ  اهزور ، نامه  رد  دـشاب . تسرد  ناشـصیخشت  اهنیا  هک  متـشاد  دـیدرت  نم  دراد و  سیدـناپآ  دومرف : شیامزآ 
رد ریقح  دوب . هدـناسر  اقآ  ضرع  هب  ار  ارجام  دوب ، هدـید  یلاح  نینچ  رد  ار  هچب  یتقو  دـمآ و  ام  لزنم  هب  هرـسسدق )  ) يدرجورب یمظعلا 

لزنم هب  نم  هک  زور  نآ  يادرف  میتشاد . هعیـشلالئاسو  نتـشون  هب  لاغتـشا  ناـشیا  لزنم  ینوریب  رد  یعمج  هارمه  هلمظعم ، رما  هب  تقو ، نآ 
هدنب اقآ ، ترـضح  مدرک . ضرع  دیتسه !؟ انتعایب  ناتدـنزرف  هب  تبـسن  ارچ  امـش  دـندومرف : هدـنب  هب  یـسرپلاوحا  زا  سپ  ناشیا  متفر ، اقآ 

هب دـندومرف : دوب ، ناـشیا  یـشنم  هک  نسحا ، نیـسحدمحم  جاـح  ياـقآ  هب  هلمظعم  مرادـن . ناـنیمطا  اـهرتکد  نیا  لوق  هب  متـسین ، اـنتعایب 
قرف نسحدـمحم  يهچب  اـب  میارب  وا  دـنیبب . ار  نیـسح  اـقآ  يهچب  دورب  هک  وگب  وـلزگهرق  رتـکد  ياـقآ  هب  نزب و  نفلت  ییوـکن  ناتـسرامیب 
هارمه مدـنزرف  نم و  دـمآ . ام  لزنم  هب  رتکد  دوب .) هدرک  یحارج  لمع  ار  اقآ  يهون  قداص  ولزگهرق ، رتکد  لبق  هام  کـی  نوچ   ) دـنکیمن
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زور نوچ  تسا . سیدـناپآ  هک ، دوـب  نیا  مه  ناـشیا  صیخـشت  درک . شیاـمزآ  ار  يو  رتـکد  دوـخ  میتـفر و  ییوـکن  ناتـسرامیب  هب  رتـکد 
حبص هدرب و  لزنم  هب  دیهاوخیمن  دیناباوخب ، ناتسرامیب  رد  ار  يو  دیهاوخیم  دریگیم ، ماجنا  هبنش  زور  لمع ، دومرف  رتکد  دوب ، هبنشجنپ 

هبنـشکی هبنـش و  مدربن . اذل  دماین . بوخ  مدرک ، هراختـسا  زامن  زا  دعب  مییآیم  هبنـش  حبـص  میوریم و  لزنم  هب  متفگ : دیروایب . ار  وا  هبنش 
دب هراختـسا  مدرک : ضرع  دینکیم !؟ هحماسم  ارچ  دندومرف  و  دندیبلط . روضح  هب  ار  هدـنب  هللاۀـیآ  ترـضح  زاب  هبنـشود  حبـص  تشذـگ ،

نتفر يارب  يرایـسب  دـیکأت  هـلمظعم  متـسه . نارهت  مزاـع  زورما  مدرک : ضرع  نارهت . دـیربب  دـیرادن  ناـنیمطا  اـجنیا  رگا  دـندومرف : دـمآ .
ناشیا يهناخ  هب  هرـسکی  نلرب .) هچوک  رد  دوب  رتکد  عیفر ، کلملاماقم  مئاـق  موحرم  رـسپ   ) متفر نارهت  هب  مدـنزرف  هارمه  هدـنب  دـندومرف .
يولهپ نابایخ  رتکد ، نآ  مداتـسرف . وا  دزن  ار  مدوخ  دـنزرف  هک  يرتکد  دزن  متـسرفیم  ار  امـش  دومرف : هنیاعم  هحفـص 479 ]  ] زا سپ  متفر ،

، دید هک  ار  اهـشیامزآ  متفگ . ار  نایرج  متفر و  دوب ، ایاپ  رتکد  مان  هب  يدرمریپ  دیـس  هک  رتکد ، نآ  دزن  دشابیم . يرادرهـش  يهفاک  لباقم 
حبص هک  موس ، بش  دیریگب . باوج  دییایب  رگید  زور  هس  دنتفگ  شیامزآ . يارب  متفر  تشون ، ياهخـسن  منک . شیامزآ  دیاب  مدوخ  تفگ 

هچ دوش  لـمع  تدـنزرف  دـیاب  دـنتفگ  ادرف  رگا  هک  دوب  تحاراـن  مرکف  دربن . مباوخ  مدرک  هچ  ره  متفرگیم ، باوج  متفریم  یتسیاـب  نآ 
، رجف عولط  کیدزن  مدش . بش  زامن  دجهت و  لوغـشم  متخاس  وضو  متـساخرب  بشهمین ، زا  دعب  دوب . هدش  ادـیپ  میارب  رارطـضا  لاح  منک ؟
، هدرک هیرگ  هب  عورـش  یلفاغ !؟ نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  دمحملآ  دـمحم و  هناخ  رد  هب  لسوت  زا  ارچ  هک ، دـش  هدز  مبلق  هب  یقرب  هنأک 

انمـض هدب . افـش  ار  مدنزرف  مالـسلاهیلع ، جئاوحلاباب  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  قح  هب  سدقم و  سفن  هدراهچ  قح  هب  ادنوادخ ، متفگ :
هتفرگ ار  شیامزآ  باوج  متفر  ادرف  منک . لصاح  تاجن  يراتفرگ  نیا  زا  ات  مهدب  ارقف  هب  منک و  ینابرق  زین  دنفـسوگ  کی  هک  مدومن  رذن 

! دشابیم ملاس  الماک  امش  يهچب  دشابیمن و  سیدناپآ  زا  يرثا  هدنب  ياهـشیامزآ  رد  الـصا  دومرف : هعلاطم  زا  سپ  مدرب . رتکد  دزن  دوب و 
اعد و رثا  تسا  نیا  متفگ : مدوخ  اـب  تشون ! یتیوقت  يهخـسن  و  تسا ؛ هدـش  فیعـض  يردـق  هدروخن ، اذـغ  زور  دـنچ  هکنیا  رثا  رد  طـقف 

ءافش هرکذ  ءاود و  همسا  نم  ای  نیعمجا . مهیلع  هللا  تاولص  دمحملآ  دمحم و  هاگرد  هب  لسوت  لاعتم و  دنوادخ  هاگشیپ  هب  عرضت 

دنکیم رارف  هعیش  ناوج 

رد دندرک : لقن  دنشابیم ، مق  يهیملع  يهزوح  نیدتم  بالط  زا  یکی  هک  یناتسکاپ ، يدباع  اضر  رایرهش  دیس  ياقآ  مالسالاۀجح  بانج 
. دنک ریگتـسد  ار  وا  هک  دیآیمرب  ددصرد  سیلپ  دنکیم و  رارف  هعیـش  ناوج  دوشیم . هرجاشم  ینـس  هعیـش و  ناوج  کی  نیب  ناتـسودنه 

لزنم هب  ناوج  یلو  دـشاب . سیلپ  بیقعت  تحت  هک  دوب  نآ  میب  نوچ  دورب ، شلزنم  هب  ساـسح  تیعقوـم  نآ  رد  یتسیاـبیمن  هدـعاقلایلع 
رهاوخ و ردام و  دـنکیم و  یفخم  ار  دوخ  هتفر ، هحفـص 480 ]  ] قاطا زیم  ریز  رد  وا  لزنم ، رد  دـنکیم . بیقعت  ار  وا  مه  سیلپ  دوریم و 
ای فیرش  رکذ  دنوشیم و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هب  لسوتم  هدرک و  تالسوت  اعد و  ندناوخ  هب  عورـش  شکیدزن  ناگتـسب 
وا ندومن  ادیپ  يارب  سیلپ  دنناوخیم . ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  کیخا  قحب  یبرک  فشکا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک 

مـشاهینب رمق  هب  لسوت  هژیو  هب  روبزم  تالـسوت  رثا  رد  یلو  دنکیم ، هاگن  مه  ار  زیم  ریز  یتح  و  ددرگیم ، ار  اج  همه  هدـش  هناخ  لخاد 
. دننکیمن ادیپ  ار  وا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

نارهت سابعلاراصنأ  تئیه  يهچابید  سابعلا  لضفلاوبا  الوم  يهصاخ  تایانع 

تاراـشتنا هب  یبوتکم  یط  نارهت  ساـبعلاراصنا  تئیه  مرتحم  لوئـسم  رادـکنب  نیـسح  جاـح  ياـقآ  راـمعلا  جاحلاةدـمع و  باـنج  يهماـن 
دشخردیم دیشروخ  دننامه  نارهت  رد  هتفه  ره  هک  ار  نآ  تیلاعف  مرتحم و  تئیه  نیا  يانب  ناینب و  یگنوگچ  مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم 
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بیرق یسمش  لاس 1372  هب  مخریدغ  دیع  زور  رد  . 1 دیناوخیم : الیذ  هک  دناهتـشاد  لاسرا  تسا  هدش  عقاو  تئیه  نآ  رد  هک  یتامارک  و 
قفاوت وگتفگ و  ثحب و  زا  سپ  دنتفرگ و  یتئیه  سیـسأت  هب  میمـصت  ییامهدرگ  کی  یط  مالـسلامهیلع  تیبلالها  نیبحم  زا  رفن  لهچ  هب 

نآ زا  سپ  تشگ . هدیزگرب  نارهت  مالـسلاهیلع  سابعلاراصنا  كرابم  مان  قافتا  هب  تیاهن  رد  هک  دش  یتاداهنـشیپ  تئیه ، مان  هب  عجار  همه 
نامه زا  تئیه  دیدرگ : لیکـشت  ناوناب  نایاقآ و  زا  رفن  دودح 200  روضح  اب  تئیه  يهسلج  هعمج  حبص  هعمج ، نیلوا  رد  هلـصافالب  زور 

رفن دودح 200  همانرب  نیلوا  عورش  رد  هیلوا  تیعمج  دادیم . ششوپ  زین  ار  ناوناب  سلجم  هتـسبرادم ، نویزیولت  يهلیـسو  هب  نیتسخن  زور 
کی دودح  يهلصاف  هب  لوا ، زارط  نانارنخـس  نیحدام و  زا  هدافتـسا  نینچمه  نیمداخ و  ناگدننکرازگرب و  صاخ  مظن  تلع  هب  یلو  دوب ،

رادملع مچرپ  ریز  مالسلامهیلع  تیبلالها  نارادتسود  زا  رفن  زا 1000  شیب  هام  ود  زا  سپ  دیـسر و  رفن  يالاب 500  هب  تیعمج  دادعت  هام 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  [ ) هحفص 481  ] نامز ماما  سدقم  ناتسآ  رب  رس  نانکهبدن  هدش و  عمج  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  البرک 

مـسارم ای  یبهذم و  دایعا   ) صاخ ياهتبـسانم  رد  رفن و  دودح 1500  هب  يداع  ياهزور  تیعمج  دادعت  نونکامه  دـندییاسیم . فیرـشلا )
لیخ شیاجنگ  هک  تسا  ياهناخ  رتمک  نارهت  حطـس  رد  اذل  دسریم و  رفن  رازه  ات 5  زا 3  شیب  هب  مالسلامهیلع ) راهطا  يهمئا  يراوگوس 

ياهنابایخ هچوک و  یهاگ  هدومن ، هدافتـسا  گرزب  يهناخ  هس  ای  ود  زا  اراـبجا  مسارم  زا  يرایـسب  رد  دـشاب . هتـشاد  ار  تئیه  نیا  ناقاتـشم 
ندناسر يرای  نوچ  ياهنادنسپادخ  ياهراک  هب  مدرم  بیغرت  قیوشت و  روظنم  هب  دنیامنیم . شرف  نیوعدم  زا  ییاریذپ  يارب  زین  ار  رواجم 

هیهت و هسبلا  نانآ  يارب  هدـش ، يروآعمج  یهجوت  لباق  غلابم  زورون  دـیع  زا  لبق  هلاسهمه  ارقف ، ماتیا و  نادـنزرف  اصوصخم  نادنمتـسم  هب 
هدومن رازگرب  كزیرهک  نیلولعم  نادنملاس و  هاگـشیاسآ  رد  ار  ییاههمانرب  هلاسهمه  نونکات  تئیه ، دنهدیم . رارق  نازیزع  نآ  رایتخا  رد 

راب لاس 2  ره  زین  تسا . هتفرگ  تروص  ناکم  نآ  هب  يداـم  ياـهکمک  مه  هدوب و  نازیزع  نآ  يارب  یحور  شیاـشگ  لـماع  مه  هک  تسا 
مالسلااهیلع و بنیز  ترضح  رهطم  دقرم  رانک  هیروس و  هب  ییاهترفاسم  مالسلاهیلع و  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  رهطم  دقرم  رانک  هب  ترفاسم 

نیب ار  اهولبات  نیا  زا  ددع  نارازه  لاس  ره  هدوب و  عونمم »! تبیغ ،  » ياهولبات پاچ  رکتبم  نینچمه  تسا . هتشاد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح 
نآ یبهذم  مسارم  رد  هداتسرف و  اهناتسرهش  هب  تئیه  ياضعا  يهلیـسو  هب  زین  اهولبات  نیا  زا  يریثک  دادعت  هدومن و  شخپ  مرتحم  نیوعدم 

. تسا هدیدرگ  عیزوت  راید 

دیسرن هزاغم  هب  یبیسآ  هنوگچیه 

شدوخ لوق  هب  هک  دراد  ياهزاغم  نارهت  رازاب  رد  دـشابیم  تئیه  یناب  مچرپ  بحاص  دالیم  زور  رد  لاس  ره  العف  هک  جات  نسح  جاـح  . 2
ياههزاغم هک  ياهنوگ  هب  تخوس ، شتآ  رد  نارهت  رازاب  زا  یتمـسق  لـبق ، يدـنچ  تسا . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  يهمیب 

لامک اب  دندرک  هعجارم  لحم  نآ  هب  نایرازاب  هک  دعب  زور  دیـسرن ! ناشیا  يهزاغم  هب  یبیـسآ  هنوگ  چـیه  یلو  تخوس  یلک  هب  نآ  فارطا 
لـضفلاوبا ترـضح  ناسنیدـب  تسا و  هدرکن  تیارـس  شتآ  هزاـغم  کـی  نیا  هب  یلو  هتخوس  فارطا  ياـههزاغم  ماـمت  هک  دـندید  بجعت 

هحفص 482] . ] تشاد هگن  نوصم  شتآ  زا  ار  هزاغم  نیا  مالسلاهیلع  سابعلا 

؟ ياهدرک راک  هچ  وت 

زا سپ  دومنیم ، رتفیعـض  رترغـال و  زور  ره  هدـمآ ، دوجو  هب  شاهدـعم  راـنک  رد  یناطرـس  ياهدـغ  هک  اـهمناخ  زا  یکی  لـبق ، لاـس  . 3
مشاهینب رمق  زبس  مچرپ  ندیسوب  زا  سپ  هعجارم و  تئیه  هب  لمع ، زا  لبق  زور  يو  دریگ . رارق  یحارج  لمع  تحت  دش  رارق  یفارگونوس 

ار ملـسوت  تسد  متـسه  امـش  نیبحم  زا  هک  هدنب  یهدیم ، افـش  ار  هعیـش  بهذم  زا  جراخ  دارفا  امـش  ناجاقآ ، دنکیم : راهظا  مالـسلاهیلع 
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ار وا  هک  حارج  کشزپ  ناتسرامیب  هب  هعجارم  زا  سپ  تسا . هدش  بوخ  رایسب  شلاح  هک  دنکیم  ساسحا  دعب  زور  حبص  نادرگم ! هاتوک 
دوجو مدع  يهدهاشم  زا  بجعت  لامک  اب  دنکیم و  يرادربسکع  ناشیا  يهدـعم  زا  اددـجم  دـنکیم و  کش  یمک  وا  هب  دـنیبیم  لاحرس 

ادیپ افـش  مدرک و  هعجارم  یقیقح  رتکد  هب  دیوگیم : ضیرم  ياهدرک !؟ راک  هچ  وت  هدـش . وحم  هدـغ  تسین ، یندرکرواب  دـیوگیم  هدـغ 
. دشابیم مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رتکد  نآ  مدرک ،

دنتشادن وا  يدوبهب  هب  يدیما  چیه 

نوچ هک  دومن  راهظا  مامت  یتحاران  اـب  تشگ و  اـعد  سمتلم  تئیه  هب  هعجارم  اـب  یحلاـص  اـقآ  جاـح  ماـن  هب  یـصخش  لاـس 1373  رد  . 3
ترـضح تیانع  لیذ  هب  لسوتم  و  مراد ؛ شیپ  رد  یتخـس  رایـسب  یحارج  لمع  تسا  هدیدرگ  خارف  نآ  يهچیرد  زین  هتـسب و  مبلق  ياهگر 

هب يدیما  نانآ  دنتـشادن . وا  يدوبهب  هب  يدیما  چیه  دـنداد  رارق  لمع  دروم  ار  ناشیا  هک  ناکـشزپ  دـیدرگ . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
اب ناکـشزپ  لمع ، زا  دعب  زور  دندز . كانرطخ  یحارج  نیا  هب  تسد  ضیرم  ناکیدزن  دایز  رارـصا  يور  افرـص  دنتـشادن و  لمع  تیقفوم 

يرگید لماع  ضیرم  يدوبهب  هدوب و  هزجعم  کی  نیا  هک  دـندومن  راـهظا  یگمه  دـندید و  هتفاـی  دوبهب  ـالماک  ار  ضیرم  يداـیز  بجعت 
نیب خـبط و  يدایز  ياذـغ  هاـمرهم )  23  ) لـمع درگلاـس  رد  لاـس  ره  دراد ، ياهناـخراک  نهدور  رد  هک  یحلاـص  اـقآ  جاـح  تسا . هتـشاد 

هحفص 483] . ] دیامنیم میسقت  هناخراک  نیدنچ  نارگراک 

نینبلاما دنزرف  ناماد  هب  زاین  تسد 

ناطرـس زا  اهتدـم  تشاد و  لغب  ریز  رد  اصع  ود  هک  یلاح  رد  ظـعاو ، یبقاـنم  رتکد  ياـقآ  رهاوخ  مناـخ  هیجاـح  لاس 1372  زییاـپ  رد  . 4
راهظا تئیه  ریدـم  هب  ناشیا  دومن . زارد  مالـسلااهیلع  نینبلاما  دـنزرف  ناماد  هب  زاـین  تسد  درک و  هعجارم  تئیه  هب  دربیم  جـنر  ناوختـسا 

اصع نودب  هعمج ، حبص  دعب ، يهتفه  دش . تباجا  ناشیا  رما  دیامرف . تیانع  افـش  ارم  مالـسلامهیلع  تیبلالها  ناحادم  دییوگب  هک ، تشاد 
هک دومن  راهظا  ناوارف  يداش  اب  تشاد ، تسد  رد  ینیریـش  يهبعج  دـنچ  هک  یلاح  رد  درک و  هعجارم  تئیه  هب  یتحاران  نیرتکچوک  اـی  و 

. تشگ ناگمه  ترسم  يدونشخ و  بجوم  رما  نیا  و  متفرگ ! افش  اقآ  زا 

دنکن شدیماان  هک  دهاوخیم  اقآ  زا  نازیر  کشا 

ره يو  تسا . يرتسب  نارهت  رد  یناگداپ  رد  تزابرس  دنزرف  هک  دوشیم  نفلت  يدهـشم  ملعم  کی  هب   75  / 5 هبنش 31 /  راهچ  زور  رد  . 5
، هدرک تکرح  زور  نامه  ردـپ ، نیبب ! ار  وا  ایب و  تسا ، هتفرن  نیب  زا  ات  تسا . هداتفا  رتسب  رد  امغا  تلاح  هب  هداد و  تسد  زا  ار  شاهیلک  ود 
دنکیم و هعجارم  ناتسرامیب  هب  هلصافالب  شناتسود ، زا  یکی  لزنم  هب  ندزرس  زا  سپ  دوشیم و  دراو  نارهت  هب   75  / 6 هبنشجنپ 1 /  حبص 
، حبـص ادرف  هک  درادیم  راهظا  وا  تسود  ددرگیمرب . شتـسود  لزنم  هب  نالان ، نایرگ و  دـیامنیم . هدـهاشم  امغا  تلاح  رد  ار  شدـنزرف 

دارفا زا  یلیخ  نونکات  دراد . هبدن  ياعد  يهمانرب  رهطم  نحـص  رد  حلاص  هدازماما  ترایز  لحم  رد  نارهت  مالـسلاهیلع  سابعلاراصنا  تئیه 
يرازگرب لحم  هب  ناشیا  حبـص  ادرف  نک . تکرـش  زین  وت  دـناهتفرگ ، افـش  هدـش ، لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  هب 

دـنکن و شدـیماان  هک  دـهاوخیم  اقآ  زا  نازیرکشا ، مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  زبس  مچرپ  يهدـهاشم  اب  دوریم و  مسارم 
تخت يور  ملاس  ار  شدـنزرف  بجعت ، لامک  اب  دـنکیم و  هعجارم  ناتـسرامیب  هب  زور  نامه  رهظزادـعب  دـیامرف . تیانع  افـش  ار  شدـنزرف 
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رد حبـص  زورما  دیوگیم : شزابرـس  دنزرف  هحفـص 484 ] ، ] دوشیم اـیوج  شلاـح  زا  دریگیم و  شوغآ  رد  ار  وا  یتقو  دـنیبیم ! هتـسشن 
ره هدش و  هدیشک  نیمز  فرط  هب  نامسآ  زا  گنرزبس  وترپ  ود  تفرگ . ندیشخرد  يزبس  رون  ناهگان  مدوبن ، يزیچ  چیه  هجوتم  هک  یلاح 

کی ره  دندش و  نم  ندب  دراو  امرخ  دـننام  يزیچ  اب  وترپ  ود  زا  کی  ره  دـیدرگ ، کیدزن  الماک  رون  یتقو  دـشیم . کیدزن  نم  هب  هظحل 
یتحاران ساسحا  هنوگ  چیه  نونکا  هدش و  رتهب  ملاح  هک  مدـید  مدـمآ و  شوه  هب  هلـصافالب  تفرگ . رارق  نم  يولهپ  کی  رد  امرخ  ود  زا 

دارفا يارب  نوفورکیم  تشپ  رد  ار  هعقاو  نایرج  ردپ  دندمآ و  تئیه  هب  ود ، ره  رـسپ ، ردپ و  ( 75  / 2 هعمج 9 /   ) نآ زا  دعب  يهتفه  مرادن .
. درک فیرعت  تئیه 

دنهدب افش  ار  وت  ات  دناهدروآ  فیرشت  دنتسه و  سابعلا  لضفلاابا  اقآ  نیا 

اب نامزمه  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  تیافکاب  دی  هب  لاس 1418 ه.ق  روپیمتسر ، همطاف  مناخ  نتفای  افش  حرش 
هلاس  48 روپیمتسر -  همطاف  مناخ  رامیب : مان  مالسلاهیلع : اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  سوفنلاسینا  سومشلاسمش و  زورداز  هتسجخ 

تدـم يرظن . ياـقآ  لزنم  كـالپ 14 ، یهاگـشنادشیپ ، بنج  ءادهـشلادیس ، يرتم  هچوک 12  يرهطم ، كراپ  ناـمرک ، تنوکـس : لـحم 
: ضرم عون  . 76  / 10  / 13 صیخشت : خیرات  . 76  / 10  / 9 شیامزآ : خیرات  . 76  / 10  / 8 رتکد : يهعجارم  خـیرات  هام . دودح 5  يرامیب :
ای کـیلع  مالـسلا  دـنزرف  يرظن ، يهـبیط  مناـخ  زا : لـقن  یــسانشناطرس . صــصختم  يروـصنم ، رتـکد  ياـقآ  جـلاعم : کـشزپ  ناـطرس .

دوب لاعف  رایسب  هلاس و  ینز 48  هحفـص 485 ]  ] هک مردام  مدش  هجوتم  لبق  هام  تدم 5  مشاهینب  رمق  ای  کیلع  مالسلاو  سومـشلاسمش 
هب یتحاران ، نازیم  شیازفا  هناد و  رتگرزب  اب  دـلانیم . لـغب  ریز  يهناد  یتحاراـن  تسد و  درد  زا  دـنکیم و  یگتـسخ  تلاـسک و  ساـسحا 

جیاـتن يهدـهاشم  زا  دـعب  دومن . اههاگـشیامزآ  یهار  یفارگونوس  نوخ و  شیاـمزآ  يژلویدار ، تهج  ار  اـم  رتـکد  میدرک  هعجارم  رتـکد 
، هچ تسین . ینتـشادرب  هناد  دـندش  هجوتم  یحارج ، لمع  نیح  رد  دـنرادرب . ار  روبزم  يهناد  هدرک و  یحارج  ار  ردام  دـش  رارق  اهـشیامزآ 

رثؤم مادقا  نودـب  دوب . ادـیوه  شراثآ  مه  تسوپ  يور  زا  هنیـس  ندرگ و  ياهتمـسق  رد  هک  يدـح  هب  دوب ، هتفرگارف  ار  يوافنل  ددـغ  مامت 
تـسد درد  یتحاران و  شیازفا  اب  دیدرگ . وا  هجوتم  اهلد  و  عطق ، ادـخ  هب  زج  ام  دـیما  هناخ ! يهناور  ار  ردام  دـندرک و  هیخب  ار  شرب  لحم 

هدنز هب  يدـیما  یلو  مینکیم  عورـش  دـنوادخ  دـیما  هب  تفگ : ناشیا  میدرک . هعجارم  يروصنم  رتکد  ياقآ  هب  ینامردیمیـش  تهج  ردام 
هناخ رد  هک  تشون  ياهتفه  کی  ياهخـسن  رتکد  میدادیم . هئارا  يداهنـشیپ  کی  ره  میدرکیم و  یباـتیب  همه  تسین ! ناتـضیرم  ندـنام 

راـیزهد هاـگترایز  فارطا  هک  دـید  باوخ  مرداـم ، ناـگیاسمه  زا  یکی  اـنثا ! نیمه  رد  دوش ! هعجارم  ناتـسرامیب  هب  دـعب  دوـش و  هدافتـسا 
تسا ملاس  هک  یلاح  رد  مردام )  ) روپیمتسر مناخ  دنتسه و  ارچ  لوغشم  دنفـسوگ  هلگ  کی  مالـسلاهیلع ) سابعلا  لضفلاوبا  يهناخاقـس  )
يارب ار  باوخ  دیدرگ . ترایز  لوغشم  مه  دعب  تشک ، هدروآ و  هناخاقس  لباقم  هتفرگ ، ار  گرزب  دنفـسوگ  سأر  کی  دش و  هلگ  لخاد 

ینابرق و مه  يدنفـسوگ  میربب و  رایزهد  هاگترایز  لحم  هب  ار  نامردام  میتفرگ  میمـصت  اـهردارب  رهاوخ و  اـم  نآ ، یپ  رد  درک و  لـقن  اـم 
نامرک زا  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ججحلانماث  ترـضح  داینب  خرف  دالیم  اب  قباطم  ياهبنـشهس  زور  مینک . تاریخ 

دعب میدش ، لسوتم  مالسلامهیلع  موصعم  هدراهچ  هب  تسخن  اجنآ  رد  میدیـسر . هاگترایز  هب  بورغ  هب  هدنام  تعاس  ود  میدرک و  تکرح 
رثا رب  مردام  میتشگرب ، هک  نامرک  هب  میدومن . تاریخ  حـبذ و  هدرک ، هیهت  ار  دنفـسوگ  قیرط  نامه  هب  انمـض  میدـناوخ و  اروشاع  تراـیز 
دراو دراد  تروص  رب  باقن  هک  دیـشر  ییاقآ  هارمه  تسا ، هدـش  دیهـش  هک  شرـسپ ، دـید  ایؤر  ملاع  رد  تفر . باوخ  تعاس 8  یگتسخ 
افـش ار  وت  دناهدروآ  فیرـشت  و  هحفـص 486 ]  ] دنتـسه مالـسلاهیلع » سابعلا  لضفلاوبا   » اقآ نیا  ردام ، دیوگیم : شدـنزرف  دـندش . قاطا 
رتهب يرادن ، یتلاسک  وت  دندومرف : دنتشاذگ و  دادیم  مرازآ  هک  ياهناد  رب  ار  ناشتـسد  اقآ  مدرک  سح  دیوگیم  ردام  نیح  نیا  رد  دنهد .

نانکهیرگ دوب  هداتفا  زین  ندروخ  اذغ  زا  تساخیمرب و  اج  زا  نارگید  کمک  اب  رخاوا  نیا  هک  ردام  دننکیم : لقن  اههچب  وش ! دنلب  يدش ،
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هاگن دنداد ! افـش  ارم  دینیبب  دندوب ، اجنیا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  تفگ - : تسـشن و  تعرـس  اب  دیرپ و  باوخ  زا  دنلب  يادص  اب 
هللادمحب يرآ  دـنتفاین . قباس  يرامیب  زا  يراثآ  زین  نانآ  میدرک و  هعجارم  اهرتکد  هب  تسین . هناد  نآ  یگدـمآرب  زا  يراثآ  میدـید  میدرک 

رـس رب  شفطل  رپهـش  تسا  دـیما  دـش . زاـسهراچ  اونین ، ناگنـشتبل  یقاـس  ادـخ و  قلخ  تاـجاح  باـب  نیا  جـئاوحلاباب ، شخبافـش  رظن 
نیزا ارحـص  نیزا  راد  هگن  ار  میومع  ادنوادخ  ادنوادخ  دورد  ایند  لها  زا  ایند و  ادخ ز  قلخ  تاجاح  باب  نآ  رب  دنکفا . هیاس  نامیگمه 

ییآیمن يدـنام  ارچ  نادـیم  يوس  یتفر  هک  تعرـس  نادـب  نک  وا  نادرگ  الب  ار  ام  همه  نک  ومع  نابرق  هب  ار  اـم  همه  راوخنوخ  ناـگرگ 
يا همه  دیاین  رورپناج  رهم  نآ  رگد  دـیاین  رگید  ومع  دـیوگ  ملد  تیاکـش  رگید  شطع  زا  مرادـن  تیاهتـسد  مسوبب  ات  ییاجک  ناجومع 

دییوجب ار  ناجومع  بآ ، دیهاوخم  دییوگب  نیمآ  ناکدوک 

دروخ مشوگ  هب  يزاونلد  يادص 

نیـسحلابتکم تاراـشتنا  هـب  تـمارک  ود  ياهماـن  یط  یلیبدرا ، ییادـخ  یلعتارب  خیـش  جاـح  ياـقآ  نیملــسملا ، مالــسالاۀجح و  باـنج 
لیبدرا عباوت  زا  یچتروی  قالشق  هزات  ياتسور  نکاس  دحا ، ییالبرک  ياقآ  نایـشآ  دلخ  بانج  . 1 دراگنیم : نینچ  هداتسرف و  مالسلاهیلع 

درکیم و تکرش  مالسلامهیلع  تیبلها  بئاصم  و  هحفص 487 ]  ] مالسلاهیلع نیسح  ماما  يازع  سلاجم  رد  هک  دوب  یقتم  حلاص و  يدرم 
مایا رد  هک  تسا  رکذ  روخرد  تمارک ، ود  لقن  زا  لبق  دیناوخیم . الیذ  هک  تسا  هدش  لقن  تمارک  ود  موحرم ، نآ  زا  تسیرگیم . رایسب 

ترضح نآ  سدقا  تبرت  رب  تروص  و  دورب ، یلعم  يالبرک  ترایز  هب  هک  تسا  نیا  هعیـش  تامالع  زا  دندوب  دقتعم  هقطنم  مدرم  هتـشذگ 
زاورپ رای  يوک  ياوه  هب  ناشاهلد  زین  ناگدـنامزاب  لیخ  دـندشیم و  راپـسهر  البرک  يوس  هب  جوفجوف  هتـسدهتسد و  تیعمج  اذـل  دـیاسب .

دمآیم لابقتسا  هب  ذیذل  ماعط  بآ و  اب  دینشیم  هک  ره  زین  هار  ریسم  رد  تشاد و  یشوواچ  درکیم ، تکرح  هک  جوف  ره  انمـض  درکیم .
راوز هب  یتمدخ  دندرکیم  لمع  شیوخ  رذـن  هب  دوشیم و  هدروآرب  ناشتجاح  هچنانچ  هک  دـندرکیم  يرذـن  ابلاغ  راوز  ندـید  اب  مدرم  و 
کلم ناتسآ  راوز  هب  ار  بسا  نیا  مبای  افش  کلهم  ضرم  نیا  زا  هچنانچ  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ترضح  ای  دنتفگیم : الثم  دننکب ،

لمع شیوـخ  رذـن  هب  دوـشیم و  هدروآرب  ناـشتاجاح  مه  اـعون  دـننک ، هدافتـسا  نآ  زا  ترفاـسم  لوـط  رد  اـت  مهدیم  تترـضح  نابـساپ 
روبع دـندرکیم . رحـس  اج  نآ  رد  ار  بش  تفاسم ، یط  زا  دـعب  هک  دوب  لزنم  کی  مییاروک ، يدابآ  اـت  لـیبدرا  ناتـسرهش  زا  دـندرکیم .

. دندومرفیم لوزن  لالجا  مییاروک  هاگلزنم  رد  ارارک  یلیبدرا ، دـهتجم  ربکایلع  ازریم  جاح  هللاۀـیآ  موحرم  و  دوب ، لحم  نیا  زا  اهییالبرک 
يادـص زا  مدـنارچیم و  واگ  سأر  دـنچ  البرک  نیکلاس  يهداـج  راـنک  یگلاـس  هن  تشه ، نس  رد  نم  تفگیم : دـحا  ییـالبرک  موحرم 
ناوراک ياههتـسد  مدـید  زور  کی  مدوب . رارقیب  ـالبرک  تراـیز  قشع  زا  هصـالخ ، درکیم و  زاورپ  ناقـشاع  راـید  هب  محور  ناـشوواچ ،

لضفلاابا ترـضح  مچرپ  یـشوواچ  ره  تسد  رد  دراد و  یـصوصخم  شوواچ  ناوراک  ره  لومعم ، قبط  هدوب ، تکرح  رد  مه  رـس  تشپ 
یط زا  دعب  دندرک و  هقردب  ار  نانآ  نازیرکشا  هداتفا و  هار  هب  مچرپ  لابند  هب  قالشق  هزات  یلاها  تسا . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا 

رد نیا  و  متشگنزاب ، نارگید  نوچمه  اما  متخادرپ ، راوز  يهقردب  هب  مدرک و  اهر  هد  فرط  هب  ار  اهواگ  زین  نم  دنتشگزاب . هار  زا  يرادقم 
قشع هب  هدنک و  لد  ناگتسب  هداوناخ و  زا  يراب ، هحفص 488 ] . ] متشادن ار  مردام  شوغآ  زا  نارجه  تقاط  هظحل  کی  یتح  هک  دوب  یلاح 

هب مداخ ، کی  لثم  زاغآ ، نامه  زا  متفرگ و  شیپ  رد  ار  ـالبرک  هار  نیرئاز  باـکر  مازتلا  رد  کـشخ ، ناـن  هعطق  ود  اـب  راـی ، دـقرم  رادـید 
نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  ترایز  هب  زور  ره  تدـم  نیا  رد  دنتـسج و  تماقا  البرک  رد  هام  دـنچ  نیرئاز  متـسب . رمک  ناوراـک  تمدـخ 

. دـندرکیمن تیاـعر  ار  یبیترت  مظن و  چـیه  نازیزع  نآ  مرح  روبق و  ندیـسوب  يارب  دـنتفریم و  ـالبرک  رادرـس  تراـیز  زین  مالـسلاهیلع و 
رادـملع نآ  حیرـض  هب  ار  دوخ  تیعمج  زا  هدز ، ایرد  هب  لد  زیر  يهثج  کچوک و  دـق  نآ  اب  سکیب  بیرغ  هتخابلد و  قشاـع  نم  يزور ،

سمل ار  شتمحرم  دندرب و  ناویا  يهشوگ  هب  ارم  هجیتن ، رد  مدنامزاب ، نتفر  زا  هدنام و  اپ  ریز  رد  رما ، نیا  رثا  رد  مدـناسر و  جـئاوحلاباب 
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ترایز ار  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رهطم  دـقرم  هتفر ، فرـشافجن  تراـیز  هب  نینچمه  متفرگ . يدـبا  يورین  دوخ  يارب  مدومن و 
بادرس ترایز  زا  سپ  میتفر و  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  ترایز  هب  مه  ادعب  مالـسلاهیلع و  مظاک  یـسوم  ماما  ترایز  هب  سپـس  میدومن ،
یـشان رابغ  درگ و  ناتـسبات و  مرگ  ياوه  دوجو  اب  مدوب و  هدایپ  هراومه  نم  هار ، لوط  رد  میدرک . كرت  ناریا  دصقم  هب  ار  قارع  سدقم ،
ناوراک زا  هک  متشاد  سرت  اریز  منک . تکرح  ناوراک  يهنایم  هتشادرب  يدنت  ياهمدق  مدیـشوکیم  هراومه  هار ، ریـسم  رد  ناروتـس  مس  زا 

بسانمان زین  دایز و  تیلاعف  تعرس و  موشب . دوب -  هتخاس  نارگن  تخس  ار  ام  ناشتواسق  ناتساد  هک  هزینع -  بارعا  راتفرگ  منامب و  بقع 
تقشم اب  لزنم  کی  مدوب ، لاهسا  یق و  لاح  راچد  هک  یلاح  رد  ارم  ناهارمه ، موش . مومسم  هار  رد  هک  دش  ببـس  ییاذغ ، يهمانرب  ندوب 

نابایب رد  یمیدق  ياهارسناوراک  زا  یکی  رد  ارم  دوب ، بارخ  یلیخ  ملاح  نوچ  سپ ، نآ  زا  دش . مک  مندب  بآ  تلع  نیمه  هب  دندرب و  هار 
يور ارـسناوراک  يهشوگ  رد  ناجهمین  روط  هب  یـشوهیب و  لاح  رد  نم  کنیا  دـندرک . تکرح  نطو  يوس  هب  هتخوس  بلق  اب  دنتـشاذگ و 
دعب زور  حبص  ات  زور  نآ  رهظ  زا  نم  یـشوهیب  متـسه . توملاکلم  رظتنم  هظحل  ره  ینعم ، رد  یبآ ، هن  مراد و  ییاذغ  هن  ماهداتفا و  كاخ 

هب فرـشافجن و  ریما  هب  باطخ  ار  تالمج  نیا  مدوشگ و  هلگ  هب  نابز  ناـیرگ  مشچ  اـب  مدـمآ ، شوه  هب  هک  ناهاگحبـص  دیـشک . لوط 
ردام و ردپ و  زا  هک  درک  راداو  ارم  امش  قشع  مالسلاامهیلع ، مشاهینب  رمق  ای  و  نینمؤملاریما ، ای  هحفص 489 ] : ] متفگ البرک  دیشر  رادرس 

شیپ هک  منادیم  مگرم و  لاح  رد  ارسناوراک ، نیا  يهشوگ  رد  نابایب و  نیا  رد  لاح ، میایب . امش  يوک  هب  مربب و  قیالع ، مامت  زا  و  ردارب ،
نایاپ هاگچیه  وا  لد  غاد  مورب ، كاخ  ماک  هب  ناشن  مانیب و  مریمب و  یلاح  نینچ  اب  نم  رگا  تسا و  هتسشن  نم  راظتنامشچ  مردام  همه ، زا 

فعـض و تدـش  زا  سپـس  دـنبایب . نابایب  رد  نینچنیا  ار  نم  دـنیایب و  هک  تسا  رود  هب  يزاوننامهم  توتف و  مسر  زا  تفریذـپ . دـهاوخن 
!« دـحا ییالبرک  : » تفگ رابود  هک  دیـسر  مشوگ  هب  يزاونلد  يادـص  لاح  نامه  رد  مداتفا . رتسب  رب  شوهیب  متـسب و  ار  هلگ  نابز  یناوتان ،

فعـض تلاح  اـب  ياهدـنام !؟ اـجنیا  ارچ  دومرف : نم  هب  دراد . رارق  مرـس  يـالاب  بسا  رب  راوس  يراوگرزب  صخـش  مدـید  مدرک ، زاـب  مشچ 
نیز يور  زا  روبزم  راوس  ناسرب ! مردام  هب  وت  ارم ، گرم  ربخ  متفگ : تسا ، انـشآ  راوز  زا  یکی  مدرک  لاـیخ  مریمیم .» مراد  اـقآ ، : » متفگ
نانآ هب  زیخرب  تسا ، هدشن  رود  اجنیا  زا  نادنچ  ناوراک  دومرف : سپـس  متفای . ياهزات  ناج  نم  درـشف و  مارآ  تفرگ و  ارم  تسد  دش ، مخ 
دوخ لاحرس ، طاشنرپ و  دش و  فرطرب  نم  زا  تلاسک  راثآ  يهمه  هک  دیـشکن  لوط  نادنچ  یلو  مدیمهفن ، ار  تکرح  تیفیک  میـسریم .
هیرگ هب  فعـش  قوش و  زا  یگمه  دـندید ، ارم  هک  هارمه  ناتـسود  متفای ! دـندوب ، هدرک  قارطا  ياهمـشچ  رانک  رد  هک  نارفـسمه ، رانک  ار 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  شدیشر  دنزرف  الوم و  رضحم  هب  شیوخ  تبرغ  ضرم و  تیفیک  مه  نم  دندیسرپ . ار  مندمآ  تیفیک  دنداتفا و 
مظعا و هللا  یلو  ترضح  تمارک  زا  ار  ناوراک  هب  ندیـسر  تیعـضو و  نآ  زا  نم  تاجن  نانآ  مدرک و  وگزاب  نانآ  يارب  ار  مالـسلاامهیلع 

ارم هک  تسا  زور  ود  ریخ ، دـنتفگ  نانآ  اما  مدـش ، ادـج  ناوراک  زا  هک  تسین  مامت  زور  کی  مدرکیم  لایخ  نم  دنتـسناد . البرک  رادـملع 
رد ار  اهنآ  یلو  مدنامزاب  تکرح  زا  هداتفا و  قارع  كاخ  رد  نم  ریز  درکیم . قیدصت  ار  ناشهتفگ  تحـص  مه ، نئارق  و  دـناهدرک ، كرت 

راوس شیوخ  بوکرم  رب  ارم  تبون  هب  هدرک ، تکرح  هتـسهآ  نم  يدوبهب  تهج  هب  زین ، دعب  هب  نآ  زا  مدرک . تاقالم  نادـمه  ياهیکیدزن 
تفگش يارجام  و  دنداد . مردام  ردپ و  لیوحت  نطو  رد  ملاس ، حیحص و  ارم  هکنیا  ات  مورب ، هار  هدایپ  مدق  کی  دنتشاذگن  رگید  دندومن و 
ترضح نآ  فلکت  نودب  تالکشم  یمامت  رد  هراومه  نونکات ، زین  سپ  نآ  زا  دندرک . تیاکح  مناگتسب  هحفص 490 ]  ] يارب زین  ار  قوف 

. دناهدومرف تباجا  ارم  شهاوخ  ماهدیبلط و  يرای  هب  ار 

لیدبیب رادملع 

زا مایا ، نآ  تفرگ . ماـجنا  ناتـسمز  لـصف  رد  نم  جاودزا  دـقع و  مسارم  . 2 درکیم : لـقن  نینچ  ار  رگید  تمارک  دـحا  ییـالبرک  موحرم 
زا سپ  میدوب . هقیـضم  رد  فلتخم  تاهج  زا  میتشادـن و  يرگید  قاطا  ییاتـسور  يهناـخ  کـی  زا  ریغ  و  هدوب ، مورحم  ییادـتبا  تاـناکما 
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ایرد تمـس  هب  ناـنزشرغ ، تشذـگیم و  هد  يولج  زا  رتـم ، ضرع 500  اـب  هک  متفر  یمیظع  يهناـخدور  هـب  ندرک ، لـسغ  يارب  يدـنچ 
یلاها دوب و  هدـناشوپ  ار  هناخدور  يور  رتم ، کی  زا  شیب  تماخـض  هب  خـی  زا  یحطـس  ناتـسمز ، دـیدش  يامرـس  نآ  رد  انمـض  تفریم .

دندوب و هدرک  خاروس  رونت  يهناهد  ای  هاچ و  هقوط  نوچمه  یفرـصم ، بآ  نتـشادرب  يارب  ار ، هناخدور  يهیـشاح  خی  زا  ياهشوگ  هدکهد 
هناخدور بآ  دوخ  قمع  مه  رتم  کی  خی ، تماخـض  رب  هوالع  دنتـشادیمرب . بآ  دـندربیم و  نییاپ  خاروس  نآ  زا  ار  اهفرظ  ریاس  هزوک و 

مراک اهبش  یتدم  مدرکیم ، لسغ  هدش ، تخل  هناخدور  نآ  رانک  رد  نم  دادیم . کمک  بآ  نایرج  تدش  هب  هناخدور  ریسم  بیش  دوب و 
زا سپ  مدش ، هناخدور  بآ  لخاد  روبزم  خاروس  زا  روظنم  نیا  هب  مهدـب و  ماجنا  ار  لسغ  لمع  متـساوخیم  هک  اهبـش  زا  یکی  دوب . نیمه 
ارم بآ  نایرج  هجیتن ، رد  دیشخبن و  يدوس  یلو  دربن ، ارم  بآ  هک  مدرک  تمواقم  تسا . هدش  يوق  رایسب  بآ  راشف  مدش و  هجوتم  دورو ،

هطوـغ بآ  رد  هـبترمود  دروـخیم و  هناـخدور  یخی  فقـس  هـب  مـکحم  مرـس  مدرکیم ، دنلبرـس  اـجک  ره  فسـالاعم  درب . یبیــشارس  هـب 
هک مدرکیم  رکف  و  هدش ، رود  هچیرد  زا  مدوب . هدرک  ادیپ  یگفخ  تلاح  انمض  هدرک و  ذوفن  میاهناوختسا  قمع  ات  امرـس  زوس  مدروخیم .
ره زا  هصـالخ ، مدوب . هتـشادرب  يراـک  ياـهمخز  دوب ، هدروخ  یخی  فقـس  هب  مرـس  هک  سب  زا  تسا . هدرب  فرط  نآ  رتـم  ارم 200  بآ ،

نیقی مدوب و  بلقنم  وا ، یماکان  سورعون و  یتخبهریت  هحفص 491 ]  ] زا مدرک . نیقی  مدوخ  گرم  هب  دش و  هتسب  میور  هب  تاجن  هار  تهج 
هجوتم و ابلق  نامایب ، يانگنت  نآ  رد  دـش . دـهاوخ  ناـیهام  يهمعط  اـجنآ  رد  هتفر  رزخ  ياـیرد  هب  لیـس  يهلیـسو  هب  ماهزاـنج  هک  متـشاد 

نیدب داد . تاجن  گرم  لاگنچ  زا  ارم  لیدبیب  رادملع  نآ  متفرگ و  ار  يو  نماد  هدش ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم 
هدوب و نوخ  رد  قرغ  هک  یلاـح  رد  دـمآ و  نوریب  خـی  يهچیرد  نآ  زا  مرـس  ییاـسآهزجعم  روط  هب  يدـیماان  زا  سپ  ناـهگان ، هک ، هنوگ 

سپ متفای . يدیدج  تایح  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  تیانع  هجوت و  زا  مدیـشوپ و  ار  مسابل  دوب ، هدز  امرـس  ار  میاپ  تسد و 
قـشع ترـضح  نآ  هب  مادم  ور ، نیا  زا  مدروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  لماک  یتمالـس  تیفاع و  اوادم ، هام  نیدنچ  یط  هناخدور ، زا  تاجن  زا 

هجو نع  برکلا  فشاک  ای  متـسرفیم . دورد  شترـضح  رب  هلوسرل » عیطملا هللا و  حلاصلا  دـبع  ای  کیلع  مالـسلا  : » هلمج نیا  اب  مزرویم و 
زا لد  داد  مراد  تسود  مریگب  رغـصا  هقادـنق  لغب  رد  مراد  تسود  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  کـیخا  قحب  یبرک  فشکا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
نم هگنآ  اشگلکـشم  يهجنپ  اما  دشاب  جئاوحلاباب  نم  مان  مراد  تسود  مریگب  رگید  ملاع  رد  دـشن  ملاع  نیا  رد  رگ  مریگب  رگیزاب  خرچ 

هنـشتبل ردـق  نآ  مراد  تسود  مریگب  رپ  لاب و  رایط  رفعج  نوچمه  هک  اـت  ایادـخ  ددرگ  ادـج  رکیپ  زا  متـسد  مراد  تسود  مریگب  رواد  زا 
مریگب ربمغیپ  تسد  زا  راختفا  لادـم  ات  مشاب  دـیحوت  بتکم  راثنناج  مراد  تسود  مریگب  رثوک  یقاس  زا  تایح  بآ  رگم  ات  مریمب  ات  مشاب 

رد نم  مشچ  دیآ  ریت  مراد  تسود  مریگب  رغصا  يهقادنق  لغب  رد  مراد  تسود  مشوپب  خر  هنیکـس  زا  تمایق  ات  مراد  تسود  هحفص 492 ] ]
مریگب رس  زا  یگدنز  دیایب  ارهز  مرس  رب  ددرگ  بسا  مس  لاماپ  منت  نوچ  مراد  تسود  مریگب  رشحم  يوناب  زا  راختفا  لادم  ات  دناشن  نوخ 

دشابیم عطق  شتسد  ود  مدید  مدرک  هاگن 

رد دندومرف : ق  ریخلارفص 1419 ه . قباطم 11  یسمش   77  / 3 خیرات 16 /  رد  يرفعجریم ، سابع  دیـس  جاح  ياقآ  مالـسالاۀجح  بانج 
اما مدـیباوخ ، نارهت  رایرهـش  ناتـسرامیب  رد  زور  دـنچ  مدرک . ادـیپ  هیلک  یتحاران  همرکم  يهکم  زا  تعجارم  زا  دـعب  یـسمش  لاس 1362 

ناشیا متفرگ و  رارق  نیتم  رتکد  رظن  ریز  هدش ، لقتنم  داهج  نادیم  رد  عقاو  مالسلاهیلع  داجس  ناتـسرامیب  هب  اجنآ  زا  دشن . لصاح  ياهجیتن 
مرح مق ، یبهذم  رهـش  هب  دـندرک و  صخرم  ارم  سپـس  مدوب ، يرتسب  روبزم  ناتـسرامیب  رد  لمع  زا  سپ  زور   19 دـندرک . لمع  ار  ماهیلک 

بانج طسوت  هب  راب  ود  تفرگ  درد  متـسار  يولهپ  زور  کی  مق ، هب  دورو  زا  سپ  مدمآ . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحملآ  دـمحم و 
راجفنا لاح  رد  تسا و  سیدناپآ  دندومرف : هنیاعم  زا  سپ  نیتم  رتکد  ياقآ  دندومن . لقتنم  نارهت  داجس  ناتـسرامیب  هب  ارم  یناوضر  ياقآ 

اجنآ رگید  زور  و 18  دـندرک . لمع  دـندرب و  لمع  قاطا  هب  ارم  و  دـندروآ . ار  سیدـناپآ  صـصختم  رادـساپ ، نودـیرف  رتکد  دـشابیم .
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: دنتفگ یگمه  یکـشزپ ، ياروش  لیکـشت  زا  سپ  شناهارمه  نیتم و  رتکد  ياقآ  مدرک ! ادیپ  يرگید  ضرم  هک  دوب  اجنیا  رد  مدـیباوخ و 
ياقآ بانج  دنتفگ : دنتـشاد ، روضح  اجنآ  رد  هک  مرـسمه ، ردارب و  دنوش . هیلخت  اههضیب  تفج  هک  نیا  رگم  درادن ، دوجو  ياهراچ  چـیه 

نیا زا  لمع  اکیرمآ 5  رد  نم  دـنتفگ : رتکد  درادـن . ار  ددـجم  لمع  تقاط  رگید  زور ، لهچ  تدـم  رد  یحارج  لمع  ود  اب  ناـشیا  رتکد ،
همادا شتایح  هب  دصرد  هک 80  مهدیم  لوق  تسا ، ناوج  ناشیا  نوچ  هحفص 493 ] . ] دندنام هدنز  نانآ  زا  رفن  ود  و  ماهداد ، ماجنا  ار  عون 

رد هدیباوخ و  ناتسرامیب  تخت  يور  هدنب  دنداد . ار  یحارج  لمع  تامدقم  روتسد  هدمآ  منیلاب  هب  راتـسرپ ، هارمه  رتکد  بش  نامه  دهدب .
هب لسوتم  زین  مرـسمه  اههچب و  مدـش . مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  هب  لـسوتم  نیب ، نیا  رد  دـش !؟ دـهاوخ  هچ  متیعـضو  هک  مدوب  رکف  نیا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدرک و  عورش  ار  لسوت  فیرش  ياعد  دندیدرگ . مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترضح 

رگید مدیـسر . مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ترـضح  هب  ات  مدـناوخ  ار  اههضور  مالـسلامهیلع ، همئا  کیکی  اـت  هتفرگ  ملـس  و 
ملاع نامه  رد  تفرگ . رارق  درد  عضوم  يالاب  یتسد  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  دوب . بش   11 دودح 30 /  تعاس  درب . مباوخ  مدیمهفن و  يزیچ 

، اقآ متفگ : ياهتخادـنا !؟ هار  هب  ادـص  رـس و  همه  نیا  هک  هدـش  هچ  دـندومرف : باوج  رد  ناشیا  دـینکیم !؟ نینچ  ارچ  اـقآ  متفگ : باوخ ،
ار ممـشچ  لاح ، نامه  رد  مریگ ! رارق  یحارج  لمع  تحت  ادرف  دیاب  هرابود  الاح  متـسه و  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  هک  تسا  زور  تدم 38 
، مدرک هاگن  ترضح  هب  یتقو  دیسانشیمن . ارم  دندومرف : دیشابیم ؟ هک  امـش  مدرک : ضرع  هدنب  تسین . يزیچ  دندومرف : ناشیا  مدرک . زاب 

رگید هچ ، مورب ! تنابرق  اقآ ، متفگ : منک و  لغب  ار  اقآ  هک  مدرک  زارد  تسد  ترـضح  فرط  هب  دـشابیم . عطق  ناشیا  تسد  ود  هک  مدـید 
مدش و رادـیب  باوخ  زا  [ . 345 . ] تسا مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  ناشیا  هک  متـسنادیم  هتخانـش و  ار  ترـضح 
دش و رادیب  باوخ  زا  ممناخ  ندرک . هیرگ  هب  مدرک  انب  درادـن . دوجو  تلاسک  راثآ  الـصا  مدـید  مدروآ ، درد  عضوم  هب  هتـسهآ  ار  متـسد 
دنداد و افـش  ارم  دندمآ و  یعقاو  رتکد  هن ، متفگ : دیوشیم . بوخ  زاب  دیـشابن ، تحاران  دیاهدرک ، لمع  ود  امـش  تسا !؟ هدش  هچ  تفگ :

یعقاو رتکد  یلو  دیدرک ، فطل  امـش  مناخ ، متفگ : دنک ! هدامآ  نم  یحارج  يارب  ار  لمع  قاتا  تامدقم  ات  دمآ  راتـسرپ  دش  حبـص  دنتفر !
: متفگ يدروآرد !؟ يزابهناوید  مه  زاـب  دیـس ، تفگ : دـمآ و  نیتم  رتکد  هحفص 494 ]  ] دوخ حبـص  تعاس 9  تفر ! داد  افـش  ارم  دـمآ و 

رمق اقآ  مالـسلامهیلع و  راهطا  يهمئا  هب  لسوتم  بشید  یلو  متـسه ، هدنمرـش  امـش  زا  نم  و  دـیداد . تاجن  گرم  زا  ارم  امـش  رتکد  ياقآ 
زا يراثآ  دز ، رانک  دوب  نم  زادـنايور  هک  ار  ياهفالم  ریغت ، لاح  هب  رتکد ، دـنداد . افـش  ارم  ناراوگرزب  نآ  مدـش و  مالـسلاهیلع  مشاهینب 
ات هک  تسا  ینیتم  رتکد  نامه  ناشیا  هک ، تسا  رکذ  روخرد  یـصخرم ! وش ، دنلب  تفگ : سپـس  درکن . هدـهاشم  روبزم  عضوم  رد  تلاسک 

دـندربیم و ناشیا  دزن  ار  تخـس  نیحورجم  یلیمحت ، گنج  رد  هک  تسا  ناـمه  و  تشادـن ، یبهذـم  تادـقتعم  هدـنب ، نتفایافـش  زا  لـبق 
یه دــیوگیم : ناـشیا  دتــسیایم و  روـبزم  مناـخ  بـلق  اـهمناخ ، زا  یکی  يور  بـلق  لـمع  یحارج و  زا  سپ  يزور  هـک  تـسا  فورعم 

تکرح هب  بلق  نابرـض  هک  دـنیبیم  هعفدـکی  دـسرب !؟ ناـمداد  هب  هک  تسا  اـجک  یبیغ  ياهدادـما  نیا  سپ  یبیغ ! ياهدادـما  دـنیوگیم 
. درک راک  هب  عورش  دمآرد و 

تفر تشادرب  ار  هچب  برع  نز 

يرـصان رفعج  خیـش  جاح  ياقآ  مالـسلامهیلع ، تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  بتکم  جورم  یماـح و  نیملـسملا ، مالـسالاۀجح و  باـنج 
جاح ياقآ  بانج  مالسالاۀجح  ترضح  تمدخ  دناهتشون : نینچ  باتک  فلؤم  هب  یتشاددای  یط  ق  ریخلارفص 1419 ه . هام  رد  یناهفصا ،

زا هک  دش  نم  ضراع  یتخـس  تلاسک  یناوج  نینـس  رد  دومرف : يراهدـنق  يولوم  مالـسالاۀجح  بانج  هزعماد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خـیش 
یتح و  مباتـشب ، یقاب  يارـس  هب  نادکاخ  نیا  زا  مراذـگورف و  ار  یکاخ  بلاق  نیا  هک  مدوب  لیام  رایـسب  مدـنک ، لد  یلکب  ایند  یناف  تایح 

یظفاحادـخ نم  اب  ات  هدـمآ  ام  لزنم  هب  فرـشافجن  رد  ناتـسود  زا  یعمج  يزور  ار ، اضق  مدرکیم ! مه  اـعد  اـیند  زا  نتفر  يارب  یهاـگ 
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نم هک  دینیبیم  دوخ  امـش  متفگ : میورب ! البرک  هب  ایب  ام  اب  مه  وت  هک ، دنداد  داهنـشیپ  نم  هب  نخـس ، يانثا  رد  دنوش . البرک  مزاع  دـننک و 
. دیشک هحفـص 495 ]  ] میهاوخ شود  هب  ار  وت  دوب  مزال  مه  اجک  ره  میربیم و  هیلقن  يهلیـسو  اب  ار  وت  ام  دنتفگ : مرادن . تکرح  رب  تردق 

ترـضح دقرم  تمـس  هب  دنتفرگ و  شود  هب  ارم  ناتـسود  میدیـسر ، البرک  هب  هدومن و  تفاسم  یط  تقـشم ، لمحت  اب  مداد و  نت  هلاحمال ،
زا ياهشوگ  رد  ارم  نانآ  دوب و  تولخ  رایـسب  مرح  میدش . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  جئاوحلاباب  رهطم  يهضور  دراو  ادتبا  دـندرب .

هنأک دش و  مرگ  منامـشچ  هک  تشذگن  يزیچ  دننک . هیهت  ار  مزال  لیاسو  بابـسا و  ات  دـنتفر  دوخ  دـندیناباوخ و  ترـضح  نآ  رهطم  مرح 
مالـسلاهیلع و سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  كراـبم  دوجو  رـضحم  رد  ار  دوخ  ناـهگان  هک ، دـش  لـصاح  میارب  ناـکم  ناـمز و  زا  یتغارف 

تبحـص ماهتـشاد  هک  یگرم  ياـضاقت  تلاـسک و  هب  عجار  راوگرزب  ود  نآ  مدـید . مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  يرغـص  تمـصع  شرهاوخ 
زا نسحدـمحم  ردارب ، دـنتفگ : مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح  شیوخ  راوـگرزب  ردارب  هب  مالـسلااهیلع ، بنیز  ترـضح  دـندرکیم .

: دومرف مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  میربب . دوخ  هارمه  ار  وا  تسا  بوخ  تسا . هدومن  گرم  ياضاقت  اهراب  هدش و  هتـسخ  ایند  یگدنز 
لضفلاوبا ترضح  رهطم  مرح  رد  ار  دوخ  مدمآ و  دوخ  هب  اتعفد  اجنیا ، رد  تسا . يریخ  وا  ندنام  رد  تسین ، تحلصم  العف  رهاوخ ، هن  هن .

ار یـضیرم  يهچب  دوخ  ناتـسد  يور  هک  یلاح  رد  برع ، نز  کی  مدرک  هدهاشم  هک ، مدرکیم  رکف  هعقاو  نیا  هب  مدید . اهنت  مالـسلاهیلع 
يهکبش رد  ار  دوخ  تسار  تسد  هبابـس  تشگنا  سپـس  دیناباوخ و  حیرـض  کیدزن  ار  هچب  دش ، رهطم  مرح  دراو  هلجع  اب  درکیم ، لمح 
اددجم نیـسحلا » کیخا  قحب  یبرک  فشکا  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  : » تفگ تخادـنا و  رهطم  حیرـض  تسار  تمـس  يالاب 

حیحص هچب  مدید  ناهگان  هک  دز ، مامت  رود  کی  ات  درک  رارکت  ار  رکذ  نیا  دنکفا و  تسار  تمس  مود  يهکبش  رد  ار ، شاهبابـس  تشگنا 
ار راـک  نیمه  مه  نم  تسا  بوـخ  هک ، متفگ  مدـمآ و  دوـخ  هب  نم  تفر ! تشادرب و  ار  هچب  برع ، نز  تـسا ! هتـسشن  تـحار  ملاـس و  و 

نییاپ يهکبش  رد  ار  هبابـس  تشگنا  هحفـص 496 ] ، ] مدناسر حیرـض  هب  ار  دوخ  هدیباوخ  روط  هب  متـشادن ، تکرح  ناوت  هنوگ  چـیه  منکب .
ار یمراهچ  یموس و  یمود و  هکبش  نیـسحلا » کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  : » متفگ متخادنا و  حیرض 

رایـسب مرگ و  نم  ندـب  هک  مدـید  سپـس  دوشیم و  ندـب  دراو  نم  ياپ  نییاپ  تمـس  زا  ییورین  مدرک  ساسحا  ناهگان  هک  روط  نیمه  زین 
حور رد  یصاخ  يدنمورین  ساسحا  زور  نآ  زا  هک  ابجع  و  مدز . مامت  رود  کی  مداتسیا و  مجنپ  يهکبـش  رد  هک  ياهنوگ  هب  دش . دنمورین 

. منکیم دوخ 

تفرگ یهاوخ  ار  دوخ  يافش  رصع  زورما  وت 

راشبآ يهلحم  رد  یباصق  يهزاغم  دشابیم و  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  نادـنمتدارا  زا  یکی  هک  نایقتم  نسح  جاح  ياقآ 
مرحم بش 20  دـناهدرک : لقن  نینچ  نیا  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تایانع  هب  شیوخ  ردـپ  يافـش  حرـش  یتشاددای  رد  دراد ، مق 

زا دوخ  نتفرگ  افـش  تیاکح  نایقتم ، سابع  مردـپ ، اـجنآ  رد  متفر . ناـشیا  لزنم  هب  مردـپ  اـب  رادـید  يارب  قباـطم 1377 ه.ش  1419 ه.ق 
نس لاس  ابیرقت 18  هک  یعقوم  هاشاضر  تموکح  نامز  رد  تفگ : يو  درک . لـقن  نینچ  میارب  ار  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح 
قرع زور  یلا 10  نیب 8  هچنانچ  يرامیب ، نیا  هب  التبم  صخش  هک  دوب  هدش  هدید  ررکم  نامز ، نآ  رد  مدش . هبصح  يرامیب  راچد  متـشاد ،
یمتح نم  يارب  گرم  تخیر و  امامت  نم  ندـب  ياهوم  يرامیب ، هب  نم  يالتبا  زا  زور  تشذگ 12  زا  سپ  دوب . یمتح  شگرم  درکیمن ،

هب هک  روط  نیمه  هار ، رد  متفر و  لزنم  زا  نوریب  هب  يروخاوه  يارب  مدوـب ، هدـش  هتـسخ  لزنم  رد  تحارتـسا  زا  هک  رـصع  زور  کـی  دـش .
صخش نیا  دنتفگیم : هک  مدینش  دندرکیم ، تبحص  رگیدکی  اب  هتشذگ  نم  رانک  زا  هک  ار  رذگهر  رفن  ود  نخس  مدوب ، هداد  هیکت  راوید 

هک مدوب  توم  هب  فرـشم  نم  دیـشک و  لوط  يراـمیب  نیا  زور  تدـم 21  يراـب ، تسا . یمتح  شندرم  ینعی  تسا ، يرفعج  نب  یلع  مـه 
مـشوگ رد  هتـسهآ  تسـشن و  نم  رانک  دـمآ و  ام  لزنم  هب  هدـش  رادربخ  نم  ضرم  زا  دوشیم  مردام  ییاد  هک  اضر  ییاد  ماـن  هب  یـصخش 
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يو سپـس  لـضفلاابا ! اـی  متفگ : مدرک و  همزمز  هب  عورـش  مارآ  مه  هحفـص 497 ]  ] نم مالـسلاهیلع ! سابعلا  لضفلاابا  ای  وگب  طـقف  تفگ :
رد درک و  میـسقت  اههیاسمه  نیب  ار  نآ  تشوگ  درک و  ینابرق  دروآ و  دنفـسوگ  کی  تفر و  هلـصافالب  درک و  رذن  يدنفـسوگ  نم  يارب 
زا هک ، تسا  نآ  بیجع  و  تفرگ ، یهاوخ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  زا  ار  دوخ  يافش  رصع  ات  زورما  وت  تفگ : نم  هب  نآ  یپ 

تدـم رد  هکنیا  اـت  تفاـی  دوـبهب  هتفرهتفر  نم  لاـح  دـمآ و  نوریب  مکمک  مندـب  زا  قرع  دـندرکیم  حـبذ  ار  دنفـسوگ  هک  یعقوـم  ناـمه 
ای مشابیم . لاحرـس  هدـنز و  مراد و  نس  لاـس  زین 72  نونکا  مدرک . ادـیپ  تاـجن  ضرم  زا  متفاـیزاب و  ـالماک  ار  دوخ  یتمالـس  یهاـتوک 
ای دنبآ  راظتنامشچ  دنباهتلا ، رد  نالفط  نز  مدق  مرح  يوس  نم  ترتع  ياقـس  نز  ملع  رگد  راب  رادـملع  يا  زیخرب  لضافوبا  ای  لضافوبا - 

دومع تتـسد ، ود  هدش  ادج  سابع  هتـسکش  مه  رد  تدنلب  تماق  نیا  سابع  هتـسشن  نوخ  رد  لحاس  هب  تخر  هام  لضافوبا  ای  لضافوبا - 
رارقیب هنیکس  نک  افو  تاهدعو  هب  بآ  يهدعو  وت  يداد  نک  افصاب  هرابود  ار  اههمیخ  زیخرب و  لضافوبا  ای  لضافوبا -  ای  تتـسکش  نیک 
هتـسکش وتیب  ردارب  نم  هانپ  يدوب  وت  ادخ  زا  دعب  ردارب  نم  هاپـس  رادملعیب  هدیدرگ  لضافوبا  ای  لضافوبا -  ای  تسا  راکفلد  هیقر  تسا ،

وت وت  يهدـیرب  تسد  نم  يهسوب  قرغ  دـش  وت  يهدـیا  هار  رد  دـش  ادـج  رگا  تتـسد  لضافوبا  ای  لضافوبا -  ای  متـشک  وت  مغ  غاد  متـشپ ،
ردام تسد  زا  باریس  وت  ياهدیدرگ  نم  رغصا  دای  اب  بآ  ياهدروخن  زگره  لضافوبا  ای  لضافوبا -  ای  يدیهـش  ییاقـس و  يدیما ، يهولج 

نم رغصایلع  زا  ریغ  مرادن  يرگشلرس  نابایب  نیا  رد  رگید  لضافوبا  ای  لضافوبا -  ای  دناوخ  رسپ  تمحرم  زو  دناوخ ، رب  هب  ار  وت  ارهز  نم 
ار ام  قشع  يانم  تنوگهلال  مسج  هب  ناماکهنشت  مالـس  لضافوبا  ای  لضافوبا -  ای  شاب  مرگـشل  رادرـس  شاب ، مروای  زیخرب و  مرادن  يروای 

هحفص 498]  ] سانشان يهدورس  لضافوبا  ای  لضافوبا -  ای  ییام  قشع  دیهش  ییافص ، رهظم  وت  تنوخ  هب  افص  يداد 

دینابسچ ندب  هب  تشادرب و  ار  رس 

، نیملسملا مالسالاۀجح و  لوق  زا  یمتاخ ، دمحا  دیس  جاح  ياقآ  باطتسم  بانج  هنازرف ، لضاف  یقتم و  ملاع  نیملسملا ، مالـسالاۀجح و 
، تماما تیالو و  هار  يهدیهش  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترـضح  یناگدنز  هلمج  زا  هدیدع ، تافیلأت  بحاص  اناوت ، دنمـشناد و  بیطخ 

خیش جاح  ياقآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحملآ  دمحم و  بتکم  یماح  یقتم و  ملاع  دشابیم ، دلج  هد  هک  ۀمطاف  ینأ  اوملعا  مان  هب 
یـصخش تسا . هدوب  یناوخهیبش )  ) یناوخهیزعت سلجم  نیرحب  رد  دندومرف : ناشیا  هک  دندرک  لقن  هتاضافا  تماد  [ 346  ] رجاهم يدیمح 

يانثا رد  مالسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  لتاق  شقن  رد  يرگید  و  هدرکیم ، يزاب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  شقن  رد 
يو ندرگ  دنزیم و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  شقن  رگیزاب  ندرگ  هب  اهابتشا  ار  ریشمش  ترـضح ، لتاق  شقن  رگیزاب  هیزعت ،

دباییمزاب و ار  شتایح  لوتقم  درف  دنابـسچیم و  ندب  هب  هتـشادرب  ار  رـس  هدمآ  اهنز  نیب  زا  یمناخ  نامز  نامه  رد  دوشیم . ادج  ندـب  زا 
...! دنکیم ادیپ  همادا  هیزعت  دنزیم و  شبیغ  هعفد  کی  مناخ ، نآ  هاگنآ 

اهضیرم هب  طوبرم  یقاتا 

تاـبتع هب  ناـشریخا  ترفاـسم  رد  هک  ار  هـچنآ  يرمق ، يرجه  لاوش 1418  موس  خـیرات  رد  يدـشار  اضردـمحم  خیـش  جاح  ياقآ  بانج 
مدید مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  دندرک : لقن  نینچ  باتک  نیا  يهدنراگن  يارب  دندوب ، هدرک  هدـهاشم  تایلاع 

دبک هیلک و  يرامیب  دوب و  ضیرم  روبزم ، مناخ  تسا . هدرک  فاکتعا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم و  مرح  رد  یمناخ  هک 
اهضیرم هب  طوبرم  یکقاتا  رهطم  مرح  رد  دندوب . هدرک  هحفص 499 ]  ] شباوج ابطا  دوب . هدرک  تسرد  شیارب  يدایز  يراتفرگ  ناطرس ، و 

ار شتاصخـشم  مسا و  متفر و  شلزنم  هب  تفر . تفرگ و  افـش  مـه  مود  زور  لوا و  زور  دوـب . هدـش  لـیخد  اـجنآ ، رد  وا  هـک  دراد  دوـجو 
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. تسا هداد  افش  ارم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  و  تسا ، نینبلاما  مبقل  و  همطاف ، نم  مسا  تفگ : مدیسرپ .

دینک افو  دوخ  رذن  هب  امش 

هب باطخ   1376  / 4 خیرات 15 /  رد  تمارک  ود  یبوتکم  یط  یلاخلخ  يوسوم  داوج  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
زا سپ  یلاعلا . هزع  ماد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياـقآ  باـنج  مالـسالاۀجح  باطتـسم  ترـضح  دنـسیونیم : نینچ  باـتک  فلؤم 

رایسب مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مشاهینب  رمق  تامارک  یناگدنز و  هب  عجار  باتک  دیـشاب ، قفوم  مراودیما  مالـس ، تیحت و 
لکشم هب  یسمش ، لاس 1373  رد  بناج  نیا  . 1 دشاب . قح  لوبق  دروم  و  رادروخرب ، رتشیب  قیفوت  زا  مراودیما  دشابیم ، اوتحمرپ  هدنزرا و 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  خماش  ماقم  هب  یلـسوت  لاح  نامه  رد  دوب . لح  لباقریغ  هدـنب  رظن  رد  اتقیقح  هک  مدـش ، راتفرگ  یتخـس  رایـسب 

نآ نوچ  مدناوخ . ار  نیسحلا » کیخا  قحب  یبرک  فشکا  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای   » رکذ هبترم  هدرک و 133  ادیپ  مالسلاهیلع 
مالسلااهیلع بنیز  شاهتسکشلد  رهاوخ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  شردارب  هب  ار  ترـضح  دوب ، هدش  ماهداوناخ  دوخ و  شجنر  ببـس  لکـشم 

حبـص ياهیکیدزن  تارـضح ، هاـگرد  هب  يراز  هیرگ و  اـجتلا و  زا  سپ  بش ، ناـمه  مدرک . رذـن  مناوت  يهزادـنا  هب  زین  يزیچ  مداد و  مسق 
، مدش رادیب  باوخ  زا  حبـص  دش ! لح  الوم  تسد  هب  امـش  تجاح  هللادمحلا  دینک ، افو  دوخ  رذن  هب  امـش  دنیامرفیم : راوگرزب  کی  مدـید 

هحفص 500] . ] مدرک در  نآ  نابحاص  هب  ار  رذن  تعاس  نامه  دیدرگ و  لح  یبوخ  هب  روبزم  لکشم  رتمک ، دیاش  تعاس و  کی  زا  سپ 

متفگن سک  چیه  هب 

. متفگن سک  چیه  هب  ار  ارجام  متشگرب . هتسکش  لد  اب  دندرک و  شباوج  اهرتکد  یلو  مدرب  نارهت  هب  ار  يو  هک  متشاد  یـضیرم  مه  زاب  . 2
رفن دـنچ  رتکد و  هنیاعم ، زا  سپ  مدرب و  رتکد  دزن  ار  وا  هرابود  سپـس  مدرک . ادـیپ  لـسوت  داـیز  يهیرگ  اـب  هتـساخرب ، بش  فصن  دوخ  و 

ای  » راب رکذ 133  يرآ ، دش . ادا  مه  رذن  متفرگ و  هجیتن  لسوت  زا  مه  اجنیا  رد  درک . لمع  درادن و  یلکـشم  چـیه  ناترامیب  دـنتفگ : رگید 
رپ و، کشا  زا  ممـشچ  قشع  زامن  تخاس . هدروآرب  ارم  تجاح  نیـسحلا » کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاـک 

دوب بانوخ  رپ ز  شوماخ  ار  لد  شتآ  منک  کـشا  زا  متفگ : تسیهت  باـت ، زا  منت  نوخ و  هب  هقرغ  مرگج ، تسیهت  بآ  زا  نم  کـشم 
یبآ دربیم  نم  ناج  تسیهت  بادآ  ز  تسا ، قشع  هر  زامن  نیا  دوجـس  كاخ ، يور  هب  ممایق  بسا ، يور  هب  تسیهت  بآ  زا  نم ، مشچ 

رغـصا يهدید  نیـسح ! تسباوخ  هب  هتـشگرس ، نم  تخب  هچ  ره  تسا ! یهت  بادرگ ، هک ز  یبآ  رد  قرغ  میتشک  دکچ  کشم  نیزا  هک 
، مه کشم  تسیهت ! بابسا ، همه  نیا  زا  وت  سابع  تسد  تساقس  ره  يهمزال  مملع ، کشم و  تسد و  تسیهت  باوخ ، زا  تاهنشتبل 

هحفص 501] [ . ] 347  ] تس یهت  بآ ، زا  نم  کشم  رگا  تسین  ببسیب  دزیریم  وت  یتسدیب  هب  کشا 

مراذگیم سابع  ار  وا  مسا  دنامب  هدنز  مدنزرف  رگا 

تمارک ود  یبوـتکم  یط  هجحلايذ 1418 ه.ق ، خیرات 19  رد  یناشاک ، ققحم  سابع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
نم هب  هـنارفغب ، هللا  هدـمعت  یناـشاک  قـقحم  یقتدـمحم  خیـش  جاـح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  موـحرم  مردـپ ، . 1 دـناهدرک : لقن 

مدوب نیگمغ  هدرسفا و  رایـسب  دنتفر ، ایند  زا  یگلاس  ود  زا  لبق  همه  مدرک و  ادیپ  رـسپ  راهچ  دنامیمن ، یقاب  دنزرف  نم  يارب  دندومرفیم :
دنزرف هب  هداوناخ  یتقو  دوب !؟ دهاوخ  عوطقم  نم  لسن  دـنام و  دـهاوخن  نم  يارب  يدـنزرف  ایآ  متفگیم : دوخ  اب  و  تسا !؟ نینچ  ارچ  هک ،
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نآ هب  هدـش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  دراو  روظنم  نیمه  هب  مدـش و  تایلاع  تابتع  مزاـع  دـش ، هلماـح  يدـعب 
سابع ار  وا  مسا  دوب  رـسپ  مدنزرف  رگا  هک  مدرک  رذن  دنامب و  هدـنز  نم  دـنزرف  دـنهاوخب  لاعتم  دـنوادخ  زا  ات  مدـیدرگ ، لسوتم  راوگرزب 

داتفا و لوبقم  ام  يهتساوخ  دندومرف و  یتیانعاقآ  هنملاو  یلاعت  هللادمحب  منادرگ . فرشم  شترضح  یسوبهبتع  هب  ار  وا  راب  کی  مراذگب و 
امـش رفـس  نآ  زا  تشگزاب  زا  سپ  زور  تفه  مالـسلاو  ةالـصلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  جئاوحلاباب  ترـضح  يهصاخ  تاهجوت  وترپ  رد 

ود هوالع ، مدراذـگ . سابع  ار  امـش  مسا  مه  تبـسانم  نیا  هب  دوب و  دـیهاوخ  هک  مراد  ناـنیمطا  دـیتسه و  مه  لاـح  هب  اـت  دـیدش و  دـلوتم 
دوب هدش  ناموت  هدزناپ  البرک  يهرکذت  هک  یلاس  دندوب ، هدومرف  هک  مه  يرذن  لابند  هب  و  دندنام . یقاب  میارب  دندمآ  دعب  هک  مه  يدـنزرف 

. هتعافش هترایز و  انقزرا  هتیالوب و  نیکسمتملا  نم  انلعجا  مهللا  میدش ، فرشم  یگداوناخ  روط  هب 

دنام دهاوخ  صقان  مردپ  هب  امش  تیانع  دییامرفن  یتمحرم  رگا 

داد خر  هیـضیف  يهسردـم  یخیرات  يهثداح  رد  هک  ار  مدوخ  هب  تبـسن  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رگید  تیانع  تسین  دـب  . 2
هللا سدق  تیبلالها  هیقف  یناگیاپلگ  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  ترضح  عیشت  ناهج  ردقیلاع  میعز  فرط  زا  یتاونس  لومعم  قبط  موش : روآدای 

سلجم نیلصملا  تاولص  لضفا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  يرفعج  يهقح  بهذم  هحفص 502 ]  ] سیئر تداهش  تبـسانم  هب  ۀیکزلا  هسفن 
نامیخژد همکاح و  هاگتسد  نیرومأم  متشاد . روضح  راختفا  مه  نم  لاس  نآ  رد  هک  دشیم  دقعنم  هیضیف  يهسردم  رد  یهوکـشاب  رایـسب 

نارومأم نییاپ  الاب و  زا  هسردم  ياهبرد  نتـسب  اب  دعب  دنداد . يرارف  ار  دارفا  دندز و  مه  هب  ار  سلجم  هدـش  ینیبشیپ  يهمانرب  کی  اب  هاش 
هنامحریب هلمح  و  كانرطخ ، یلیخ  عاضوا  دنتخادرپ . نیرـضاح  حرج  برـض و  هب  دـندش و  لمع  دراو  هنحـص  تشپ  رد  رـضاح  یکمک 

مردپ هب  امـش  تیانع  دییامرفن  یتمحرم  رگا  اقآ ، متفگ : مدـش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  لسوتم  نم  اسفناو  نآ  رد  دوب .
لـضفلاابا ترـضح  محارم  فاطلا و  اب  مدمآ و  نوریب  هرجح  لخاد  زا  هدرک ، ساسحا  دوخ  رد  یتئرج  لسوت ، نیا  اب  دنام . دـهاوخ  صقان 

هـسردم رد  رـضاح  ناتـسود  رظن  زا  اـهنآ  مادـک  ره  هـک  مدرب  رد  هـب  ملاـس  ناـج  زور  نآ  ریطخ  يهـلحرم  هـس  زا  هـیلع  هللا  مالـس  ساـبعلا 
مدـید ار  تسد  هب  دراک  یعمج  هرجح ، زا  جورخ  ماـگنه  لوا ، يهلحرم  دوبن . يرگید  زیچ  راوگرزب  نآ  تظفاـحم  زج  دوب و  لوقعلاریحم 
رگید ياقفر  هکنیا  اب  دشن ، نم  هجوتم  يرطخ  متخیرگ و  اهنآ  ياپ  تسد و  ریز  زا  تعرس  اب  دندرک ؛ هلمح  نم  هب  هداتسیا و  مهار  رـس  هک 

باترپ میوس  هب  رجآ  ياههکت  فرط  ره  زا  مدش . نارابرجآ  مدمآیم و  نییاپ  اههلپ  زا  هک  دوب  یتقو  مود ، يهلحرم  دـندوب ، هدـش  حورجم 
هب مه  اجنآ  زا  رارف  دوب و  هدـش  رپ  رجآ  هراپ  زا  اههلپ  هک  یلاح  رد  دـنک ، عطق  ارم  تایح  گر  هک  دوب  یفاـک  اـهنآ  زا  کـی  ره  دـشیم و 

، داد خر  هسردـم  طایح  رد  موس  يهلحرم  متفای . تاجن  مه  هکلهم  نیا  زا  درکن و  تباصا  نم  هب  يزیچ  نیا  دوجو  اـب  دوبن ، نکمم  تعرس 
تسد هنیس و  رس و  هب  اهبوچ  فرط  ره  زا  دنتخیر و  مرود  هب  ناهگان  تشادن ، دوجو  يرارف  هار  دندوب و  هتفرگ  ار  اهریـسم  نارادقامچ  هک 

هک یتروص  رد  میدـمآ ، درگ  افـشلاراد  يولج  ناویا  رد  املاس  رمألارخآ  دزن و  نم  هب  ياهمدـص  مه  اهنآ  زا  یکی  اما  دـمآیم ، دورف  اـپ  و 
نیرومأم هکنیا  ات  دـندرکیم ، هلان  همه  دوب و  داـیز  حورجم  هدیدبیـسآ و  اـپ  تسد و  هتـسکشرس و  اـهنآ  نیب  رد  دولآنوخ و  همه  اـقفر 

دراو یتقو  تسه  مدای  میتفر . دوخ  ياههناخ  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  میدش و  دازآ  اهنآ  نتفر  اب  مه  ام  دنتفر . دندز و  شتآ  ار  ام  ياهـسابل 
نیب رد  ددرگیمرب . ملاس  تسا و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  هانپ  رد  وا  دیشابن ، سابع  تحاران  دوب  هدومرف  مردپ  دنتفگ  مدش ، هناخ 

نانچمه تسا  دـیما  مالـسلاهیلع ! سابع  ترـضح  يهزجعم  هب  مدوب  فورعم  نم  مردـپ ، کـیدزن  ناتـسود  و  هحفص 503 ]  ] هتـسباو لیماف 
ناگنـشتبل یقاس  نم  ناگنـشتبل  یقاس  هتاکرب . هللا و  ۀـمحر  و  هیخأ ، هما و  هیبأ و  هدـج و  یلع  هیلع و  مالـسلاو  میـشاب . ناشرظن  روظنم 

زا درکیم  دادیب  متس  اروشاع  زور  رد  منیسح  رادملع  زابناج و  زابرـس  منیـسح  رادافو  رای  سابع و  میافو  ناج  منم ، مشاهینب  هام  میالبرک 
زج دـنامن  یبآ  اههمیخ  رد  دـش  یفطـصم  ياههچنغ  ناج  هب  شتآ  دـش  اونین  يالب  یبآیب  اـمرگ و  درکیم  داـیرف  نیمز  ناـماکدوخ  ملظ 
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شاـک يا  درکیم  هناـش  ار  یلع  ياـهلگ  يوسیگ  درکیمن  اـشفا  شلد  زار  ابـص  داـب  هدیـسر  بل  رب  شطع  زا  نازیزع  ناـج  هدـید  کـشا 
مغ ز کشا  تخیریم  لضفلاوبا  ناج  شطعلا  گناب  تخوسیم  درکیمن  رخآ  رحـس  اب  ار  بش  رمع  هم  درکیمنرب  رـس  قفا  زا  دیـشروخ 

لضفلاوبا نامیا  قشع و  يادف  اهناج  ناویک  يوس  دش  یگنـشت  زا  ناشدایرف  نایرگ  ناشطع و  وا  عمـش  درگ  هب  نالفط  لضفلاوبا  نامـشچ 
يوس ناباتـش  دـنت و  تخورفا  هنیکرپ  نمـشد  ناج  هب  شتآ  تخومایب  وا  ار  افو  مسر  يزابناج و  لضفلاوبا  ناسحا  فطل و  ربص و  راـثیا و 

رد دش  وا  يور  روضح  زا  بآ  بآ  يهحفـص  رب  مقر  دش  شیوکن  شقن  دـش  نانمـشد  رب  روهلمح  نارغ  ریـش  نوچ  دـش  ناور  یقاس  طش 
رد بآ و  دیدیم  اهینتفگان  وا  نامـشچ  رد  هتفهنب  هتـسکشلد  ناگنـشت  زا  شدـمآ  دای  هتـسخ  ياقـس  نوچ  دـید  ار  ناور  بآ  بات  بت و 
زا سابع  درـس  هاگن  زا  بآ  دش  هدنمرـش  سابع  راسخر  لگ  زا  دریگ  هسوب  ات  سای  لگ  ناتـسد  تفرگب  فعـش  زا  بآ  امعم  دص  شهاگن 

دیـشونن زگره  دیـشونن  یبآ  یلو  بآ و  تفرگ  فک  رد  دیـشوج  همـشچ  نوچ  رگن  ار  تریغ  يدرم و  سابع  درد  زا  لد و  زوس  زا  جنر و 
نالفط هگ  دوب و  رغـصا  رکف  هگ  بآرپ  کشم  اقـس  تفرگب  دوخ  شود  رب  روالد  نآ  يافو  زا  بآ  بجع  رد  دـش  ردـیح  دـنزرف  نآ  بآ 

دندیـشکرد ار  متـس  غیت  نامدرمان  هحفـص 504 ]  ] سابع دـید  ار  نادد  وید و  دوخ  فارطا  سابع  دـیدرگ  اـههمیخ  راپـسهر  نوچ  باـتیب 
نید زا  تسد  هک  اتفگ  درک  اغد  موق  رب  هلمح  رگید  تسد  اب  درک  ادـج  نمـشد  رگا  ار  شنیمی  تسد  دـندیرب  شتـسد  یقاس و  هار  دنتـسب 
دنب تفرگب  رفاک  ریت  اب  وا  مشچ  نوخ  يهمـشچ  دـش  رکیپ  یقاس ز  رگید  تسد  داتفا  مرادـنرب  ربمیپ  طبـس  نیـسح  زا  تسد  مرادـنرب  رواد 

دش نینبلاما  يهدیدمغ  لد  رب  نوخ  نمشد  ریت  زا  بآرپ  کشم  یهت  دش  نوچ  ناماکهنشت  رب  ار  بآ  دناسر  دیاش  نادند  هب  اقس  ار  کشم 
وت غاد  زا  متشپ  هک  اتفگ  تسدیب  سابع  رس  رب  ردارب  دمآ  داد  رـس  هظحل  نآ  كاخا  كردا  یخا  گناب  داتفایب  اپ  زا  افو  يابیز  ورـس  نوچ 

کـشم ناگدـید  زا  کـشا  هک  ییوـگ  درکیم  هیرگ  شیادـج  تسد  رب  دیـشروخ  درکیم  هـیرگ  شیارب  مد  نآ  کـلف  مـشچ  تسکـشب 
نیا ز  نسحم »  » مومغم راز و  ماما  نازوس  بلق  رب  مولظم  هاش  يارب  زا  دزوسب  اهلد  تخیریم  کـشا  دوخ  بحاـص  راز  لاـح  رب  تخیریم 

ار ملا  درد و  هیثرم  ناوخم  رگید  ار  مغ  راموط  نک  هاتوک  نخس ، نک  سب  نوگرگد  ارهز  يدهم  لاح  دیدرگ  نوخرپ  هتـشگ  اهلد  همانمغ 
[ . 348  ] اهاطلآ قح  هب  يدرگ  اورتجاح  ایند  ود  ره  رد  تروای  رای و  سابع 

دسج رانک  حور 

یلع ججحلانماث  ترضح  يهیاس  ریز  سدقم ، دهشم  رد  یتدم  هدنب  دندومرف : یمیظعلادبع  هاش  یمیهاربا  میهاربا  خیش  جاح  ياقآ  بانج 
اب هار  ریسم  رد  اهزور  زا  یکی  متفریم . کشز »  » يهیرق هب  قالیی  يارب  اهبش  متشاد . تنوکس  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب 

مدـید مدـش ، هک  دیـس  لزنم  دراو  درب . کـنچرا »  » ماـن هـب  یهد  رد  شیوـخ  لزنم  هـب  هدرک ، توـعد  ارم  وا  مدـش و  انـشآ  دیـس  یـصخش 
: متفگ نم  مییوجب . یلسوت  سپس  میروخب و  ماش  لوا  دش  هحفص 505 ]  ] داهنشیپ دنراد . رس  هب  یگنرزبس  ياهيرسور  یگمه  شیاههچب 

لـسوتم مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  نآ  نمـض  دش و  هدناوخ  هضور  میروخب . ماش  ادعب  دوش ، هدـناوخ  هضور  لسوت و  لوا 
رد هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  مدیباوخ ، زامن  تابیقعت  تئارق  زا  سپ  مدناوخ و  زامن  متـساخرب و  هک  حبـص  مدنام  اجنآ  مه  ار  بش  میدش .

یهرز هک  یلاح  رد  مه  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  اقآ  دـنکیم . هراظن  ماهزانج  هب  محور  یلو  ماهدـیباوخ  قاتا  يهشوگ 
قح هب  متفگ : مدرک و  دنلب  نامـسآ  فرط  هب  ار  اهتـسد  هعفدکی  نم  دناهتـسشن . نم  يهزانج  رانک  رد  دراد ، رـس  هب  يدوخ  هالک  نت و  هب 

دـش و ملاح  لماش  ناشتیانع  هجیتن  رد  دـندومرف و  هراشا  نامـسآ  فرط  هب  اقآ  سپـس  ملـس ... هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحملآ  دـمحم و 
. دش لصاح  نم  يارب  یتاقیفوت  تاربم و  تاریخ و  نآ  زا  سپ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  تشگزاب . ندب  هب  محور 

درک ادیپ  ار  شاهدشمگ  دنزرف  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  اب  ربنع  ردام 
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هک تسیزیم  ام  یگیاسمه  رد  ینز  مدوب ، لوفزد  رد  هک  ینامز  دیوگیم : مدقم  يدسا  اضرمالغ  ياقآ  فراعم » ناتـسلگ   » باتک فلؤم 
نوریب هناخ  زا  زین  رـسپ  اهنت  نیا  یمولعمان  تلع  هب  فسالاعم  دوب و  هدرک  تافو  نامز  نآ  شرهوش  تشاد . ربنع »  » ماـن هب  رـسپ  کـی  اـهنت 

ود هارمه  يو  لاس  کی  هکنیا  ات  درک ، رس  يراز  هیرگ و  تکالف و  رقف و  اب  اهنت  لاس ، تسیب  دودح  روبزم ، مناخ  تشگنرب . رگید  تفر و 
ترـضح ترایز  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  زا  دـعب  ـالبرک  رد  يزور  تفر . قارع  هب  تاـبتع  تراـیز  يارب  نایانـشآ  زا  رگید  نز 
ترـضح نآ  زا  ار  دوخ  يهدشدوقفم  دـنزرف  هک  یلاح  رد  دـنکیم و  هیرگ  تدـش  هب  ربنع  ردام  دـنوریم ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

ادص ار  یـسکات  نابایخ ، رانک  دنناسرب . رتکد  هب  دنیآیمرب  ددصرد  هدرک ، جراخ  مرح  زا  ار  وا  نز  ود  نآ  دوشیم . شوهیب  دـهاوخیم ،
مرح رد  تسا  هدـش  مگ  شرـسپ  هحفـص 506 ]  ] هک نز  نیا  دـنیوگیم : دـیوریم ؟ اجک  دـسرپیم : هدرک ، راوس  ار  اهنآ  هدـننار  دـننزیم 

. لوفزد لها  دنیوگیم : دییاجک ؟ لها  امـش  دسرپیم  هدـننار  میناسرب . رتکد  هب  ار  وا  میهاوخیم  تسا ، هتفر  لاح  زا  هدرک و  دایز  يهیرگ 
شاهدشمگ رسپ  مسا  دسرپیم  نالف . دنیوگیم : تسیچ ؟ نز  نیا  مسا  دسرپیم : دجسم . يهلحم  دنهدیم : خساپ  هلحم ؟ مادک  دسرپیم :

رانک ار  نیـشام  دوب ، هدز  هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدوبن  ربنع  زا  ریغ  يدرف  هک  هدـننار ، ربنع . دـنیوگیم : تسیچ ؟
ار رگیدکی  دسانشیم . ار  ربنع  ردام ، دنوشیم و  هدایپ  ود  ره  تسا . نم  ردام  مه  مناخ  نیا  و  مربنع ، نم  دیوگیم : هدرک  شوماخ  نابایخ 

[ . 349 ! ] دربیم شلزنم  هب  ار  اهنآ  ربنع  دنشکیم و  شوغآ  هب 

مشاهینب رمق  يهضور  رثا 

دوب یناوج  هک  نیـشام  يهدننار  هب  ظاعو  زا  یکی  میتفریم . يرهـش  هب  ظاعو  زا  ياهدع  هارمه  هب  تفگیم : یبهذـم  ناگدـنیوگ  زا  یکی 
نم میدیسر ، دصقم  هب  یتقو  دنارذگ . هنابدؤم  توکس  هب  دادن و  ناشن  دوخ  زا  یلمعلاسکع  هنوگ  چیه  ناوج  يهدننار  اما  درک ، شاخرپ 

ناگدنیوگ اصوصخم  املع ، نایاقآ  هب  هک  ماهدرک  دهع  دوخ  اب  نم  تفگ : هدـننار  مدرک ، یهاوخرذـع  هدـننار  زا  مظعا  تسود و  ياج  هب 
برطم هدنزاون و  کی  نم  درک : فیرعت  روط  نیا  ار  دوخ  تشذگرس  هاگنآ  منیبب . یتحاران  اهنآ  يهیحان  زا  دنچ  ره  منک ، مارتحا  یبهذم ،

ماما يرادازع  اروشاع و  مایا  هکنیا  ات  متشادن ، ياهطبار  هزور  زامن و  نید و  اب  الـصا  مدشیم و  یگدولآ  هانگ و  هنوگ  ره  بکترم  مدوب و 
مدش و دنلب  تفر ، رس  ماهلصوح  هناخ  رد  مدنام . اهنت  نم  دنتفر و  دجسم  هب  همه  نم  يهداوناخ  اعوسات  بش  دیسرارف . مالـسلاهیلع  نیـسح 

اـصوصخم درک ، بلقنم  ارم  وا  ياـهفرح  مداد . شوگ  متـسشن و  ياهشوگ  رد  درکیم ، ربنم  رب  یظعاو  مدـمآ . دجـسم  فرط  هب  راـیتخایب 
یعقوم رد  هک  درک ، لقن  ترضح  نابز  زا  ار  یبرع  رعش  نآ  دیـسر و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تبیـصم  رکذ  هب  هک  یعقوم 

ادـخ هب  ینعی : ینید  نع  ادـبا  یماـحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  هحفـص 507 ] : ] دومرف دـندرک و  عطق  ار  راوـگرزب  نآ  تسار  تسد  هک 
ارم مـالک  نیا  مرادیمنرب . منید  يراـی  زا  تسد  منکیم و  تیاـمح  مدوخ  نید  زا  دـبا  اـت  نم  دـینک ، عطق  مه  ارم  تسار  تسد  رگا  مسق ،

دیهـش هک  درک  تیامح  ردق  نآ  دوخ  نید  زا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  متفگ : دوخ  اب  مدرک و  رکف  یکدنا  مدش ، بلقنم  داد و  ناکت 
ار دوخ  نید  اما  منادیم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  دنمقالع  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  ماهدرک ، هچ  دوخ  نید  يارب  نم  ایآ  دش ،

تیصعم بابسا  تالآ و  لیاسو و  یمامت  هدمآ ، لزنم  هب  سپس  مدرک ، هبوت  سلجم  نامه  رد  هدمآ  دوخ  هب  هک  دوب  اجنیا  ماهدرک !؟ ناریو 
بوخ رایـسب  میگدنز  عضو  نونکا  درک و  میرای  مه  دنوادخ  متفر ، یگدننار  لابند  هب  متخیر و  نوریب  هدرک و  درخ  متـشاد -  هچ  ره  ار - 

مارتحا و ياراد  شیوخ  ناـگیاسمه  ناردارب و  ناـیم  رد  نونکا  متـشادن ، ییوربآ  یمارتحا و  ناناملـسم  ناـیم  رد  لغـش  نآ  اـب  رگا  تسا .
[350 . ] متسه امش  يهمه  رکون  نم  تسا . ملاع  نآ  راتفگ  تیاده و  داشرا و  تکرب  زا  نیا  مدنبیاپ و  تخس  ینید  لئاسم  هب  هدوب و  تزع 

.
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تفرگ افش  دش و  لسوتم  سابعلا  لضفلاابا  هب 

لقن ناشردـپ  موحرم  زا  ار  یتمارک  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  بتکم  جورم  یماح و  هناگی  ياـقآ  مالـسالاۀجح  باـنج 
ترجاهم مق  سدقم  رهـش  هب  شیاهردارب  هارمه  تیلوفط  نینـس  رد  هناگی ، ییارون  نسح  جاح  مردپ ، موحرم  دیناوخیم : الیذ  هک  دندرک 

. تشگ نوفدم  مق  عیقب  ناتـسربق  رد  هتفر و  ایند  زا  ات  دیزگ  تنوکـس  رهـش  نیمه  رد  درک  رمع  لاس  ای 86  هک 84  تایح  نایاپ  اـت  دومن و 
ياهلفاق هارمه  یگلاس ) هدـجیه   ) یناوج لیاوا  رد  درکیم : لقن  نینچ  ام  يارب  ار  یلعم  يالبرک  هب  شیوخ  نتفر  هداـیپ  ناـیرج  ارارک  يو 
درکیم لایخ  زین  وا  و  تسا ، زاب  هار  هک  دـنادیم  شوواچ  میدرکیم  لایخ  میدرک ، تکرح  هحفص 508 ]  ] هک مق  زا  متفر . البرک  هب  هدایپ 

هار دـننادب  الیـصفت  هک  دنتـشادن  راـیتخا  رد  ار  يربـخ  ياـههناسر  رگید  ویدار و  مدرم  يهمه  زور  نآ  ! ) تسا زاـب  هار  هک  دـننادیم  مدرم 
زا یـضعب  دشیم . هدوزفا  هلفاق  تیعمج  رب  میدیـسریم ، هک  زین  اتـسور  رهـش و  ره  هب  هار  رد  میدرک و  تکرح  هتـسب .)؟ ای  تسا  زاب  البرک 

، هار لوط  رد  دندومیپیم . هار  هدایپ  دنتـشادن و  يراوس  بکرم  چیه  نم  لثم  زین  يرایـسب  دنتـشاد و  يراوس  بسا  مه  یـضعب  غالا و  دارفا 
لیحلافئاطل اب  شوواچ  هک  دننک ، فرصنم  رفس  نیا  زا  ار  ام  هک  دنتـشاد  یعـس  دندرکیم و  داجیا  تمحازم  ام  يارب  تموکح ، نیرومأم 

چیه هب  اهاج  زا  یضعب  لاح ، نیع  رد  میدادیم . همادا  دوخ  هار  هب  هجیتن  رد  دیشخبیم و  یصالخ  نانآ  گنچ  زا  ار  هلفاق  یصاخ  ریبادت  و 
هب لسوت  اب  زین  اجنآ  رد  هک  دـندرکیم ، لتق  هب  دـیدهت  ار  ام  دـندمآیم و  يداـیز  ياـهورین  اـب  دـندادیمن و  ار  اـم  هب  روبع  يهزاـجا  هجو 

هکنآ ات  میتفریم ، هتفای و  تاجن  تسا  لصفم  اهنآ  حرـش  هک  تازجعم  تامارک و  زورب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ءادهـشلادیس  ترـضح 
نآ راوج  رد  هام  راهچ  تدـم  میدیـسر و  البرک  هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعیبا  ترـضح  صاخ  تیانع  یهلا و  تالـضفت  اب  هرخـألاب 
چیه هک  يروط  هب  تفای ، همادا  رما  نیا  درک و  ادیپ  یتخـس  يزیرنوخ  نم  ینیب  اهزور  زا  یکی  میدوب ، هک  البرک  رد  میدرب . رـسب  ترـضح 
درک داهنـشیپ  یـصخش  هکنآ  ات  دـندش . سویأم  نم  ناـهارمه  دـشن و  عطق  يزیرنوخ  هدـشن ، عقاو  رثؤم  تاـجلاعم  اوادـم و  عاونا  زا  کـی 
رطخ ساسحا  نم  دندز ، شتآ  ار  کیتسال  هک  نیمه  یلو  دـنهد . ماجنا  ار  راک  نیا  دـش  رارق  دـنهدب . دود  ار  ینیب  هدز  شتآ  ار  یکیتسال 

ترـضح مرح  فرط  هب  ار  دوخ  تسد  هراـبکی  اذـل  ددرگ . نم  تکـاله  یگفخ و  بجوـم  راـک  نیا  تسا  نکمم  متفگ  دوـخ  اـب  هدرک و 
دـمآ و دـنب  نوخ  هلـصافالب  مدـش ؛ ترـضح  نآ  هب  لسوتم  ناشیرپ  یتلاح  هتـسکش و  یلد  اب  مدومن و  زارد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

لـضفلاابا ترـضح  هب  هک  دینک ، اهر  ار  وا  دنتفگ : هتفر  رانک  نم  فارطا  زا  دنهدب ، دود  ارم  ینیب  ات  دندوب  هدز  شتآ  کیتسال  هک  یناسک 
هحفص 509] . ] تسا هتفرگ  افش  هدش و  لسوتم  مالسلاهیلع  سابعلا 

میدیدن همدص  مادک  چیه  لضفلاابا  مان  تکرب  هب 

جاح مان  هب  هدننار  رفن  کی  دندومرف : ق  لوالاعیبر 1419 ه . رد 10  یناطحق ، ربکایلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
فداصت هک  ینیـشام  هب  هاگان  میدوب ، تکرح  رد  هدـننار ، کمک  هارمه  یـسرپمک  نیـشام  اب  زور  کی  درک : لقن  رهـشوب ، لـها  شیورد ،

. دوب تکرح  رد  نوناق  فالخرب  ام  ریـسم  رد  هک  میدـش  وربور  یلیرت  نیـشام  کی  اـب  دـعب  میتشذـگ و  نآ  زا  میدومن . دروخرب  دوب  هدرک 
ای میدز : داـیرف  میتسدلـغب  نم و  هبترمکـی  هـک  میدـید ، شیوـخ  یمدـق  دـنچ  رد  دوـخ  مـشچ  هـب  ار  گرم  فورعم ، لوـق  هـب  هصـالخ ،

هداج زا  درک و  ترپ  دوب  شدوخ  ریـسم  رد  هک  فرط  نآ  هب  هتفرگ  ار  یلیرت  قاطا  یـسک  ییوگ  ناهگان  مـالک ، نیا  نتفگ  اـب  لـضفلاوبا .
. میدیدن ياهمدص  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  كرابم  مان  تکرب  هب  مادک  چیه  نیشام  ام و  هک  یلاح  رد  دش ، جراخ 

دنتفرگیم ار  دوخ  تجاح  تعاس  کی  زا  رتمک 
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يدهتجم یضترم  دیس  ياقآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحملآ  دمحم و  بتکم  یماح  هتسراو ، ملاع  نیملسملا ، مالسالاۀجح و  بانج 
ار دوخ  يهدهاشم  تیقفوم ج 2  رارسا  باتک  رد  یناتسیس ، يدهتجم  داوجدمحم  دیس  جاح  ياقآ  تاداسلاۀلالس  دنزرف  [ 351 ، ] یناتسیس

ترایز قیفوت  هام  دنچ  تدم  هک  یسمش ، لاس 1348  رد  هحفص 510 ] : ] دنراگنیم نینچ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مرح  رد 
. مدوب ناراتفرگ  تجاح  ندشاور  نارامیب و  نتفرگ  افـش  دـهاش  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  رد  ررکم  متـشاد ، ار  تایلاع  تابتع 
. دنتفرگیم ار  دوخ  تجاح  تعاس  کی  زا  رتمک  رد  دنتسبیم  لیخد  ترضح  نآ  حیرـض  هب  ار  دوخ  ضیرم  هک  يدارفا  تاقوا ، زا  یهاگ 

لقن راوز ، رهطم و  حیرـض  يوس  هب  دـنتخادرپیم و  هلهله  هب  دوخ  تجاـح  نتفرگ  زا  سپ  ناـشدوخ  مسر  قبط  برع  ناـنز  عقوم ، نیا  رد 
، لـقن هارمه  دـنیامن ، رکـشت  راـهظا  رتشیب  هکنآ  يارب  تاـقوا  زا  یهاـگ  تفرگیمارف . ار  رهطم  مرح  ياـضف  فعـش  روش و  دندیـشاپیم و 

دوخ اب  زین  ار  سولف  لقن و  ضیرم ، اب  هارمه  یهاگ  هک  دوب  دح  نآ  رد  نانآ  نیقی  داقتعا و  دنتخیریم . تسا  قارع  جیار  لوپ  هک  سولف » »
هب دندشیم و  لوغـشم  سولف  لقن و  ندیـشاپ  هب  دنتخادرپیم و  هلهله  هب  يروف  تفاییم ، افـش  ناشـضیرم  هک  ياهظحل  رد  دـندروآیم و 
هب زور  هس  ات  دندروآ و  رهطم  مرح  هب  ار  ياهناوید  ناوج  يزور  كرکـشن .»! لضافوبا  : » دـنتفگیم دـنتخادرپیم و  رکـشت  راهظا  يداش و 

دنتـسناوتن اهنآ  ینـالوط  تدـم  نیا  رد  هنوگچ  هک  دوب  بجعت  ثعاـب  نیا  دـندوب . هتفرگ  ار  وا  فارطا  شناگتـسب  هتـسب و  لـیخد  حـیرض ،
فراـعتم قبط  اریز  دوب . لومعم  فـالخ  نوچ  دوب . بجعت  يهیاـم  زور  هس  تدـم  هب  ضیرم  کـی  نتفاـین  افـش  دـنریگب ! ار  دوـخ  تجاـح 

اب نانآ  دنتشادن . دایز  تقو  ینالوط و  نامز  هب  جایتحا  تهج  نیا  هب  دنتشاد . یبیجع  داقتعا  دندشیم ، لسوتم  ترـضح  نآ  هب  هک  یناسک 
فطل هب  نیقی  اب  نوچ  دـندادیم . ار  نانآ  تجاح  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  و  جـئاوحلا » لضافوبا  : » دنتـشادیم راـهظا  لـماک  نیقی 

، تالـسوت زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  بلاطم  نیا  نایب  زا  دوصقم  دـندشیم . لـسوتم  راوگرزب  نآ  هب  مالـسلاهیلع ، لـضفلاوبا  ترـضح 
نیقی و رگید ، يدراوم  رد  مالـسلامهیلع و  تیب  لـها  فطل  يدراوم  رد  دوـشیم . بلق  ریهطت  نیزگیاـج  هک  دراد  دوـجو  يرگید  تاـهج 

. ددرگیم ناراوگرزب  نآ  تیانع  ثعاب  مدرم ، داقتعا 

ددجم تایح 

هحفص : ] دندرک لقن  نینچ  نیا  تمارک  ود  رـضاح  باتک  فلؤم  يارب  يدمحا  دمحا  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
ار اههچب  مه  ام  و  دوب . يزبس  ندرک  كاپ  لوغشم  هتـسشن و  نم  ییادنز  ناتـسبات ، ياهزور  زا  یکی  رد  یـسمش ، لاس 1348  رد  .1 [ 511
وا درکیم . يزاب  بآ  اب  ضوح  رانک  هک  دوب  مه  هلاـس   2 ادودح 3 -  یکچوک  يهچب  میدرکیم . يزاب  میدوب و  هدرک  عمج  بادرـس  رد 
وا مدید  مدمآ و  الاب  بادرس  زا  نم  هک  دوب  هتشذگ  ضوح  هب  وا  نداتفا  زا  تعاسمین  بیرق  دتفایم . ضوح  هب  ام ، عالطا  نودب  هعفدکی ،

، ایب ییادنز ، مدز : ادـص  متـشاذگ و  هچغاـب  رد  ضوح  راـنک  هدروآ ، نوریب  ضوح  زا  ار  لـفط  تسا . هداـتفا  هدرم ، تلاـح  هب  بآ ، يور 
رد نیا  و  مهاوخیم ! امش  زا  ار  هچب  نیا  نم  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ای  سابعلا ، لضفلاوبا  ای  دز : دایرف  دمآ و  وا  تسا . هدرم  دیعس 

هلبق هب  ور  هک  یلاح  رد  دمآ و  مه  شردپ  لاح  نیمه  رد  دوب . هدرم  الماک  تفگ  دیاب  دوبن و  كدوک  تایح  هب  يدیما  چیه  هک  دوب  یلاح 
هیرگ هب  درک  عورـش  ردام  لغب  رد  هدرم  يهچب  ناهگان  مهاوخیم ! امـش  زا  ار  دـنزرف  نیا  نم  ناـمز ... ماـما  اـی  دزیم : ادـص  دوب ، هداتـسیا 

ددجم تایح  مالسلاهیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  تیانع  هب  و  ندرک ،
، دیعـس تاـیح  تشگزاـب  يهنارکـش  هب  تسا . هدـش  مه  سدـنهم  تالیـصحت ، یط  زا  سپ  تسا و  هدـنز  دیعـس  رـضاح ، لاـح  رد  تفاـی .

تراـهط تمــصع و  تـیب  لـها  هـب  لـسوت  دـمآ و  یجناـیم  بیبـح  دیــس  اـقآ  هـک  دـندرک  رازگرب  ياهـضور  سلجم  زور  نآ  رهظزادـعب 
. تسج مالسلامهیلع 
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سابعلا لضفلاوبا  ای  متفگیم  نم 

باوخ بش  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ  فیرـش  باـتک  ندـناوخ  زا  سپ  يدـمحا ، ياـقآ  باـنج  . 2
: دیوگیم يو  دنیآیم . نوریب  دجسم  زا  نیعمتـسم  زا  ياهدع  هارمه  هب  ینارنخـس  زا  سپ  دنکیم . ینارنخـس  دجـسم  کی  رد  هک  دنیبیم 

رارق هلمح  دروم  ارم  دیسر  ام  هب  هک  یتقو  تسا . دارفا  ياپ  تسد و  ندرک  عطق  لوغشم  و  دیآیم ، دراد  وربور  زا  رفن  کی  مدید  هعفدکی 
نم هب  هحفص 512 ]  ] ات درک  دنلب  ار  شریشمش  هک  ینامز  دنتشاذگ . اهنت  وا  اب  ارم  هدرک  رارف  یگمه  میدوب  مه  اب  هک  يدجسم  ياقفر  داد ،

دروم ارم  ات  درک  دـنلب  ار  ریـشمش  اددـجم  درک . یثنخ  ار  وا  يهبرـض  رکذ ، نیا  نتفگ  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاابا  ای  متفگ : نم  دـنزب ،
ات درکن ، يرثا  چیه  وا  تابرض  دش و  رارکت  لمع  نیا  راب  دنچ  هصالخ  دش . رثایب  شاهبرض  مدز و  ادص  ار  ترـضح  زاب  دهد ، رارق  هبرض 

ررض چیه  تسناوتن  هللادمحلا  یلو  تسا ، هدرک  عطق  ار  يددعتم  دارفا  ياپ  تسد و  يو  مدید  متفر و  ولج  نم  تفر . دش و  فرـصنم  هکنیا 
. دزاس دراو  نم  هب  ياهبرض  و 

مدوب لضفلاابا  قشاع  ادیدش  تیلوفط  نس  زا  نم 

ربارب 16  77  / 3 رد 20 /  ياهموقرم  یط  نیعمجا ، مهیلع  هللا  مالـس  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  حادـم  ییاـضر ، نیـسح  ياـقآ  باـنج 
، عماج دجسم  یمیدق  لحم  مق  نکاس  هللاءاشام ، دنزرف  ییاضر  نیسح  بناج  نیا  دناهتشاد : لاسرا  ار  ریز  تمارک  ق ، ریخلارفص 1419 ه .

سابعلا لضفلاوبا  جئاوحلاباب  زا  بیجع  یتمارک  دهاش  یگلاس  هن  نس  رد  ینیسح ، يرتم  هب 8  فورعم  یمطاف 13  رهش ، رود  یلعف  لحم 
ات 9 نینـس 8  رد  بناج  نیا  منکیم . وگزاب  الیذ  ار  نآ  يارجام  مالـسلامهیلع ، تیب  لـها  ناتـسود  ياـضاقت  یپ  رد  هک  مدوب  مالـسلاهیلع 

مان هب  متشاد  يداتسا  مدوب . شافک  درگاش  ماما ،) دجسم  هب  فورعم   ) مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  دجسم  کیدزن  ون ، رازاب  رد  یگلاس 
نآ رد  هدنب  لاغتـشا  دوب . هتـشاذگ  ناشیا  يهزاغم  رد  ارم  یـشافک  لغـش  قنور  تلع  هب  مردپ  دوب و  ناگتـسب  زا  هک  یئابطابط  نیـسح  دیس 

هزاغم زا  مدربیم و  جنر  نآ  زا  هدنب  دوشیم و  هدیمان  شفک  یـشکراکوت  مان  هب  هک  دوب  یفیثک  رایـسب  راک  هزاغم  نآ  رد  هدنب  راک  هزاغم ،
تـسد هب  دروآیم و  هزاغم  هب  ارم  هراـبود  و  ینکیم !؟ رارف  ارچ  هک ، دزیم  ارم  مردـپ  مدـمآیم  لزنم  هب  یتقو  فسـألاعم  مدرکیم . رارف 

. متفریم دوب ، مق  میدق  يرادرهش  کیدزن  هک  اهیجارح ، نادیم  هب  مدرکیم  رارف  هک  اهتقو  رثکا  دومنیم  هیبنت  ارم  مه  وا  درپسیم و  داتـسا 
راک يهویـش  دندناوخیم . مالـسلامهیلع  تیب  لها  حدـم  دـنتفرگیم و  هکرعم  اجنآ  رد  دـندوب ، ریگهکرعم  هب  فورعم  هک  یـصاخشا  اریز 

اههدرپ رانک  سپـس  دوب و  شقن  اههدرپ  نآ  رد  اهنآ  نیلتاق  مالـسلامهیلع و  همئا  لاثمت  هک  دـندزیم  ییاـههدرپ  هک  دوب  هنوگ  نیدـب  اـهنآ 
لالخ رد  و  دنتفگیم . نخس  شنارای  مالسلاامهیلع و  نیسح  ماما  سابعلا و  لضفلاوبا  ترضح  تعاجـش  زا  دنداتـسیایم و  هحفص 513 ] ]

ترـضح هب  قلعتم  لاثمت  نیا  الثم -  هک -  دـندادیم  حیـضوت  دـندرکیم و  هراشا  اهلاثمت  نآ  هب  دنتـشاد  تسد  رد  هک  ییاـصع  اـب  نخس ،
ماگنه مدوب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  قشاع  ادـیدش  تیلوفط  نس  زا  نم  هب ... کی  نیا  دـشابیم و  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

هدازهاش ای  یلعدیس  هاش  هدازماما  هب  هزاغم  زا  رارف  ماگنه  هک  دشیم  هاگ  زین  مدناسریم . اهریگهکرعم  نخس  ياپ  هب  ار  دوخ  هزاغم  زا  رارف 
هک یطحق  نامز  رد  هک  تشاد  دوجو  یعمجهتـسد  ياهروگ  ناونع  هب  ییاهبادرـس  اـجنآ  متفریم . مالـسلاهیلع ، یلع  ناـگداون  زا  دـمحا ،

رارق دمحا  هدازهاش  یلع و  هدازهاش  نیب  هک  دوب  یبادرس  اهبادرس ، نآ  زا  یکی  دندرکیم . نفد  اجنآ  رد  ار  ناگدرم  دندرمیم ، دایز  مدرم 
هدش بارخ  نآ  برد  هک  اهبادرس  نیا  زا  یکی  هب  بورغ  کیدزن  هزاغم  زا  رارف  زا  سپ  زور  کی  يراب ، تسا . هدش  نابایخ  نالا  تشاد و 

هب فسألاعم  دنکن . ادیپ  ارم  ات  مدش  بادرـس  نآ  لخاد  دنزب ، کتک  لومعم  قبط  دنک و  ادیپ  ارم  مردپ  ادابم  هکنآ  سرت  زا  مدیـسر و  دوب 
اریز میایب ، نوریب  متسناوتن  ناونع  چیه  هب  رگید  متفر ، نییاپ  نم  هکنیا  درجم  هب  دوب ، یمرن  ياهکاخ  بادرـس  نآ  برد  يولج  هکنیا  تلع 
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زا . دوب هدش  ادج  اهندب  زا  هک  داتفا  ییاهرس  هب  نم  مشچ  نیب ، نیا  رد  مدوبن . ندمآ  نوریب  هب  رداق  مدروخیمرـس و  مرن  ياهکاخ  نآ  يور 
دوبن دوهشم  یتاجن  هار  مه  ناونع  چیه  هب  هکنیا  زا  مدیسرت و  رایسب  دوب ، هدش  هتشابنا  مه  يور  هک  ییاهتلکـسا  زین  اهرـس و  نآ  يهدهاشم 

زا ارم  غارـس  ناسرپناسرپ ، مردارب ، هارمه  مدرک ، رید  مدـماین و  لزنم  هب  نم  دوب  هدـید  یتقو  هک  مردـپ ، زا  دیونـشب  دـش . فعاـضم  مسرت 
غارچ  ) يدادـغب غارچ  اب  اـهنآ  دـندوب و  هداد  اـهنآ  هب  مدوب  هتفر  نم  هک  يریـسم  یناـشن  فلتخم  دارفا  دوب . هدـش  اـیوج  فلتخم  صاخـشا 
نیمه رد  دیاش  دوب : هتفگ  مردارب  دندوب . هدز  ادص  ارم  هدیسر و  بادرـس  کیدزن  هب  ات  دندوب  هدرک  بیقعت  ار  بناج  نیا  ياپ  در  ياهلیتف )

: دوب هتفگ  اددجم  مردارب  دورب ! کیرات  كانفوخ و  بادرـس  نیا  هب  يو  هک  درادن  ناکما  ریخ ، دوب : هداد  خـساپ  مردـپ  اما  دـشاب ، بادرس 
هبترم دنچ  مردارب ، رارصا  يور  هرخألاب  هحفـص 514 ] . ] تسا هدومن  ناهنپ  اجنیا  رد  ار  شدوخ  دینزب  ار  وا  امـش  هکنیا  سرت  زا  يو  دـیاش 
تـسا نکمم  دـنورب  اهنآ  رگا  هچ ، متـسه ، اـجنیا  رد  نم  وگب  تفگ  درک و  هراـشا  نم  هب  یـسک  هکنیا  لـثم  اـنثا ، نآ  رد  دـندز ، ادـص  ارم 

رد متسه ! اجنیا  نم  ردپ ، مدز : دایرف  متـشاد ، شاحیتسا  ییوگخـساپ  زا  هک  نم ، اذل  دوش . وت  جنر  ثعاب  دیایب و  بادرـس  نیا  هب  ياهدنرد 
هک تفگ  نم  هب  سپـس  دـندروآ . نوریب  ارم  متفرگ و  ار  وا  تسد  نم  و  ریگب ! ارم  تسد  تفگ : درک و  زارد  ار  دوـخ  تسد  مردـپ  هجیتـن ،

ار دوـخ  ماـش  ییآیم و  يدرک  ادـیپ  تاـجن  راـک  نیا  زا  رگا  هـک  مـنکیم  وـت  اـب  يراـک  یلو  مـنزیمن ، مربیم و  لزنم  هـب  ار  وـت  بـشما 
هک لزنم  هب  درک !؟ دهاوخ  هچ  نم  اب  وا  هک  مدرکیم  رکف  مادم  و  ماش ، هن  مدوب و  هدروخ  راهن  هن  ینارگن ، سرت و  يور  زا  نم  يروخیم .

ندروخ کتک  زا  رتهب  نیا  زاب ، هک  متفگ  دوخ  شیپ  نم  درک و  مهاوخ  ینادنز  كانـسرت ) ياج   ) ینودفله نیا  رد  ار  وت  تفگ : میدیـسر 
نم يهلاخرهوش  هک  دوب  ییاج  متفگ  هک  ینودفله »  » نیا درک و  دهاوخ  ینادنز  یطیارـش  هچ  اب  ارم  هک  متـسنادیمن  نم  زونه  یلو  تسا !

تسب مکحم  ارم  ياپ  تسد و  غالا ، راسفا  رس  ریجنز  اب  درب و  اجنآ  هب  ارم  مردپ  دهدب . اهنآ  هب  ناتسمز  هک  اهماد  يارب  درکیم  عمج  هفولع 
ار غیت  هگنل  ود  نیا  ینعی  دـننادیم ، رتهب  ار  نآ  حالطـصا  اهیمیدـق  هک  دوب  اجنآ  رد  غیت  يهگنل  ود  تخادـنا . مندرگ  رب  ار  ریجنز  يهیقب  و 
تشاذگ و اهغیت  هگنل  نیا  زا  یکی  طسو  هتسب  ياپ  تسد و  اب  ارم  دنتشاذگیم . ینودفله  نامه  رد  دندروآیم  دندرکیم و  غالا  کی  راب 
ار دـیلک  دـیاب  دوـب و  یچیپ  لـفق  هـک   ) تـشاد تـسد  رد  هـک  یلفق  اـب  دـمآ و  نوریب  برد  زا  تشاذــگ و  نـم  يور  رب  ار  رگید  يهـگنل 

نوریب یتسناوت  رگا  مدرک ، لفق  ار  برد  نم  تفگ : دنلب  يادص  اب  درک و  لفق  دوب  ياهگنل  کی  هک  ار  اجنآ  رد  دوش ) هتسب  ات  يدیچیپیم 
یهاوخ ینادنز  اج  نیمه  رد  حبص  ات  الا  تشاذگ و  مهاوخ  لغش  نآ  رد  ار  وت  يراد  تسود  مه  یلغـش  ره  داد و  مهاوخ  ماش  وت  هب  ییایب 

هک تسه  مدای  اقیقد  تفر . دوب  رتم  تسیب  دودح  اجنآ  اب  نم  نادنز  هلـصاف  میدرکیم و  یگدـنز  نآ  رد  هک  یقاتا  هب  تفگ و  ار  نیا  دوب !
دیسریم نم  شوگ  هب  نآ  ندیبوک  يادص  دندش . نآ  یبرچ  ندیبوک  لوغشم  دندوب و  هدروآ  ار  تشوگبآ  و  میتشاد . تشوگبآ  بش  نآ 

مه روایب ، ار  هچب  ورب  درم ، هک : دومنیم  ساـمتلا  ردـپ  هب  درکیم و  هیرگ  ادـیدش  نم  لاـح  هب  مرداـم  تفریم . شغ  ملد  یگنـسرگ  زا  و 
تسا ادیپ  هتبلا ، دنکن . رارف  دوخ  هحفص 515 ]  ] راک زا  رگید  هک  دوش  هیبنت  دیاب  وا  ریخ ، تفگیم : ردپ  اما  دسرتیم ! مه  تسه و  هنـسرگ 

مرادن و وا  زا  ياهلگ  رـضاح  لاح  رد  اذل  دـنک و  تیبرت  ارم  تساوخیم  طقف  و  تشادـن ، یـضرغ  روظنم و  اهیریگتخـس  نیا  زا  مردـپ  هک 
تعاجش زا  هک  یسک  نآ  دای  اسفناو  نآ  رد  يراب ، تسا . رایسب  ردپ  تمرح  قح و  هک  دوبن ، وا  زا  تیاکـش  هیالگ و  دوصقم ، متفگ  هچنآ 

يدایز تردـق  امـش  مشاهینب ، رمق  ای  مدرک : ضرع  یکدوک ، لاح  نامه  اب  مداـتفا و  دـناوخیم  اـم  يارب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 
هبترمکی فرح ، نیا  نتفگ  اب  مروخب . ار  دوخ  امـش  مورب  مردپ -  رارق  قبط  نم -  ات  دـینک  زاب  ارم  ياپ  تسد و  منکیم  شهاوخ  دـیراد ،

نم ندرگ  تسد و  هب  دـش و  هراپ  دوب  هدـش  هتـسب  مکحم  نآ  اب  نم  ياپ  تسد و  هک  يریجنز  داتفا و  نییاپ  نم  يور  زا  غیت  يهگنل  مدـید 
مدید نتشاذگ ، تسد  درجم  هب  متشاذگ . هتسب  برد  هب  تسد  دوب و  هتـسب  نم  يور  هب  مردپ  هک  یبرد  نامه  تشپ  مدمآ  تشگ ! نازیوآ 

دـش و زاب  مه  برد  هصالخ ، تسا و  هداتفا  نییاپ  هک  تسا  برد  لفق  هک  مدـش  هجوتم  درک . ادـص  داتفا و  نییاپ  هب  برد  يالاب  زا  يزیچ 
زا هک ، دندوب  هدروخن  لماک  ار  ماش  زونه  مدناسر . دندوب  نآ  رد  مناردارب  ردام و  ردـپ و  هک  یقاتا  کیدزن  هب  ار  دوخ  دایز ، فعـش  اب  نم 

نوریب دوب  شبیج  رد  هک  ار  ییوقاچ  دمآ و  نم  يوس  هب  تعرس  هب  دش و  كانبضغ  رایـسب  مردپ  مدمآ ! نم  ردپ ، مدز : ادص  یکیرات  نایم 
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دومنیم رارکت  درکیم و  هیرگ  دوب -  هنحـص  نیا  نارگن  ادـیدش  هک  مردام -  دربب . ارم  رـس  حالطـصا  هب  ات  درک  زاب  ار  نآ  يهغیت  دروآ و 
یلو دروـخب . ار  شماـش  دـیایب و  دـمآ ، نوریب  رگا  هک  یتشاذـگ  رارق  تدوـخ  نکن ، تیذا  ار  هچب  نیا  ردـق  نیا  تسا ، سب  درم ، يا  ، هـک

: متفگ اذـل  دوب . هدـش  ادـیپ  نم  دوجو  رد  یبیجع  تعاجـش  کی  مدیـسرتیمن و  هجو  چـیه  هب  نم  تاـظحل ، نآ  رد  هک ، تسا  نیا  بلاـج 
هزاجا متفگ : زین  ردپ  هب  موش ! تیذا  نس  نیا  رد  ردق  نیا  هکنیا  زا  تسا  رتتحار  نم  يارب  ندـش  هتـشک  هک  دـشکب ، ارم  وا  راذـگب  ردام ،

نم اب  امـش  رگم  متفگ : ییوگب ؟ يراد  هچ  تفگ : مرادن . یفرح  دـیربب  مه  ارم  رـس  دـیتساوخ  رگا  ادـعب  میوگب ، امـش  هب  ار  یبلطم  دـیهدب 
. مدرکن زاب  ار  برد  لفق  مدرکن و  هراپ  ار  اهریجنز  نیا  مدوخ  هک  نم  روخب ، ار  تماش  ایب  يدمآ ، نوریب  رگا  هک  دیتفگن  دـیدرکن و  طرش 

مدید هبترمکی  مدش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  هب  لسوتم  نم  متفگ : دش ؟ زاب  لفق  ریجنز و  هک  دـش  هچ  سپ  تفگ :
راوید هب  ار  شرـس  نانچ  مردپ  متفگ ، هک  ار  نیا  دش . زاب  مه  برد  متـشاذگ و  برد  هب  تسد  نینچمه  هحفص 516 ] ، ] دش هراپ  اهریجنز 

، ردام متفگ : وا !؟ اب  يدرک  هچ  مرسپ ، تفگ : مردام  دش . نیمز  شقن  دوخ  دیـشاپ و  نم  يهنیـس  هب  دز و  نوریب  وا  رـس  زا  نوخ  هک  دیبوک 
لـضفلاوبا ياقـس  تردـپ  ینادیمن  وت  رگم  مدـنزرف ، تفگ : مردام  متفگ . شیارب  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  يهزجعم  ناتـساد  نم 

مالسلامهیلع نیسح  ماما  تیب و  لها  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  قشع  هب  اروشاع ، زور  اعوسات و  بش  تسا و  مالـسلاهیلع  سابعلا 
هب باطخ  متـشاذگ و  ردـپ  رـس  یگتـسکش  هب  ار  متـسد  دـش و  نوگرگد  نم  لاـح  دـهدیم !؟ بآ  دـنیآیم  ناـبایخ  هب  هک  ار  یتاجتـسد 

لغب رد  ارم  تساخرب و  اج  زا  دـیزرل و  مردـپ  هدـب ! افـش  زین  ار  مردـپ  يداد ، تاجن  ارم  هک  يروط  نامه  ناجاقآ ، مدرک : ضرع  ترـضح 
ار همه  یتفگ  هک  ار  اهنیا  متسه و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  قشاع  مدوخ  نم  مرـسپ ، نیـسح ، تفگ : درک و  نتـسیرگ  هب  انب  تفرگ و 
، ناتـساد نیا  رکذ  هک  مزاسیم  ناشنرطاخ  اددجم  درک . مهاوخن  تیذا  ار  وت  مشاب  هدنز  هک  يزور  ات  رگید  شخبب ، ارم  مرـسپ  مراد . لوبق 
هب ار  ناشنادنزرف  هب  تبـسن  اهیریگتخـس  هنوگ  نیا  دناهتـشاد و  يدایز  تالکـشم  میدـق  رد  اهنآ  نوچ  تشادـن ، ار  ردـپ  زا  هیالگ  يهبنج 

باوث هچنآ  ایادخ ، متفگ : مدش  همظعم  يهکم  هب  فرـشم  هک  ینامز  مریگیم  دهاش  ار  ادخ  نم  و  دندادیم ، ماجنا  تیبرت  ناونع  هزیگنا و 
يهمه اب  دوب ، هدـنز  مردـپ  رگا  مه  نآلا  هچنانچ  زرماـیب ، شخبب و  ار  وا  ناـسرب و  مردـپ  حور  هب  ار  همه  تسه  نم  بیـصن  ریـسم  نیا  رد 

نآ زا  زین  تسین . تایح  دیق  رد  کنیا  هک  فیح  مربب . دـهاوخیم  شلد  اجک  ره  هب  مریگب و  شود  هب  ار  وا  مدوب  رـضاح  یناوتان  فعض و 
نیا باوث  ایادخ ، میوگیم : مناوخیم ، یتبیـصم  رکذ  هتـسج و  لسوت  هک  عقوم  ره  متـسه ، تراهط  تمـصع و  تیب  لها  حادم  هک  ینامز 

منکیم شهاوخ  امـش  زا  دناوخ ، دیهاوخ  هدنیآ  رد  ار  بلاطم  نیا  هک  یناسک  يا  ، نم نازیزع  امرف . دـیاع  مردام  ردـپ و  حور  هب  ار  لسوت 
دیـشاب و اهنآ  دای  هب  دناهدرم  رگا  دـینک ، تمدـخ  اهنآ  هب  دـینادب و  ار  اهنآ  ردـق  دنتـسه  هدـنز  رگا  دیـشاب ؛ ناتردام  ردـپ و  دای  هب  هراومه 

همالس هللا و  تاولص  تراهط  تمصع و  نادناخ  مامت  مشاهینب و  رمق  نیسحلا و  هللادبعابا  ناتـسآ  بلک  دیهدب . تاربم  تاریخ و  ناشیارب 
هحفص 517] . ] ییاضر نیسح  مالسلامهیلع  تیب  لها  يهناخ  رد  ریقف  مهیلع ،

دندناباوخ حیرض  بنج  دنتسب و  ار  شیاپ  تسد و 

یکی مالسلااهیلع 1419 ق ، ءارهزلاۀحرف  يهلیل  رد  ياهموقرم  یط  یناجنز  يراصنا  لیعامسا  جاح  ياقآ  دنمجرا  لضاف  باطتـسم  بانج 
رد منکیم : رکذ  اجنیا  رد  مدوب  دهاش  دوخ  هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  زا  یتمارک  دنکیم  لقن  نینچ  ار  دوخ  تادهاشم  زا 

ءادهـشلادیس و ترایز  هب  نیعبرا  زور  رد  میدـش و  فرـشم  تاـیلاع  تاـبتع  هب  يرفن  تفه  يهداوناـخ  اـب  رفـص ، هاـم  يرمق ، لاس 1396 
ضیرم رتخد  کی  دوب ، هعمج  بش  هک  اهبش  زا  یکی  رد  ۀنملا . هل  دمحلا و  و هللا  میتشگ ، قفوم  مالسلاامهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح 
ساـبعلا لـضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  دادـغب  زا  دـندرکیم  لرتـنک  هتفرگ و  ار  وا  تسد  هک  اـهنز  زا  ياهدـع  تـشاد ، نوـنج  تلاـح  هـک  ار 

رداچ و یتح  تخادـنایم و  هار  هب  ادـص  رـس و  هدـش ، جراخ  اهنز  لرتنک  زا  یهاگ  دوب  مه  دـنمونت  رایـسب  هک  رتخد  دـندروآ  مالـسلاهیلع 
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لیخد لسوت و  ناونع  هب  دندیناباوخ و  حیرض  دزن  دنتسب  ار  شیاپ  تسد و  ترضح  رس  يالاب  رد  هرخألاب  درکیم . رود  دوخ  زا  ار  باجح 
راوز هیلک  يو و  ناهارمه  تسشن . دیرپ و  اج  زا  رتخد  ناهگان  دندوب . وا  لاح  نارگن  یگمه  شناهارمه  مادخ و  راوز و  دنتسب ، حیرض  هب 

شیاهیتحاران جنشت و  دندید  دعب  یکدنا  تفرگ . ار  وا  جنـشت  دش و  تحاران  هرابود  هک  دنوش ، هاگآ  وا  تیعـضو  رییغت  زا  ات  دندمآ  ولج 
هب ار  وا  ياهسابل  هک  دنتخیر  مدرم  تسا . هدرک  ادیپ  افـش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  حیرـض  رانک  رد  هدش و  فرطرب  الماک 

رورسم ترـضح  تمارک  نیا  زا  رتخد ، ناهارمه  اعبط  دندرب . مرح  کیدزن  يهرجح  هب  ار  وا  دندش و  عنام  مرح  مادخ  دنربب ، كربت  ناونع 
. سابعلا ۀیار  هللا  عفر  دندش . لاحشوخ  و 

تسین يرثا  ضرم  نیا  زا  هک  تسا  یتدم 

مالسلامهیلع تراهط  تمصع و  نادناخ  نادنمتدارا  زا  یکی  یقدص  میهاربا  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  باطتـسم  بانج 
هاگرد نیبرقم  تسین  یکش  هحفـص 518 ] : ] دناهتـشاد موقرم  اتمدقم  ناشیا  دیناوخیم . الیذ  هک  دناهدرک  لقن  تمارک  یبوتکم 6  یط  رد 

تازجعم و ياراد  دنتـسه ، ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  ریاس  اـهنآ و  حـلاص  نادـنزرف  مالـسلامهیلع و  يدـه  يهمئا  ماـظع و  ياـیبنا  هک  یبوبر ،
يرامشیب تامارک  ياراد  هک  تسا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  ناراوگرزب ، نآ  يهلمج  زا  دنـشابیم  یتامارک 

رمق ناشخرد  يهرهچ   » باـتک رد  هتاـضافاتماد  یلاـخلخ  یناـبر  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  باـنج  ار  اـهنآ  زا  يرادـقم  و  تسا ،
مشاـب و میهـس  رما  نیا  رد  مه  ریقح  دناهتـساوخ  هک  اـجنآ  زا  ءازجلا . ریخ  یلاـعت  هللا  هازج  دـناهدومن ، يروآعـمج  مالـسلاهیلع » مشاـهینب 

ترضح تیانع  دروم  یلاعت  هللاءاشنا  تسا  دیما  مرادیم  میدقت  ار  تمارک  دنچ  اذل  منک ، لقن  ماهدینش  تاقث  زا  هک  ار  یتامارک  زا  ياهمش 
تقافر ناشیا  اب  تسا  لاس  یس  دودح  هک  ولحلالآ  رـصان  دیـس  بانج  ینیـسح ، ربنم  بیطخ  . 1 دریگ . رارق  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
هعجارم دادغب ، رد  هچ  فجن و  رد  هچ  صـصختم ، ياهرتکد  هب  هچ  ره  مدوب و  راردا  يارجم  درد  هب  يالتبم  دوب  اهلاس  دـندرک  لقن  مراد ،

ندـش بوخ  زا  دـندرک و  باوج  اهرتکد  رمـالارخآ  هک  نآ  اـت  دـشیمن . لـصاح  يدوبهب  زا  يرثا  مروخیم ، ار  ناـشیاهوراد  مدرکیم و 
زا بش  کی  ات  مدوب  عضو  نیمه  هب  يراـب ، دوب . لکـشم  میارب  ندرک  راردا  تشاد و  تدـش  مه  درد  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  مدـش . دـیماان 

مدـش و ناشیا  هب  لسوتم  متـشگ و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هجوتم  هدرک ، البرک  يوس  هب  ور  فرـشافجن  رد  مدوخ  لزنم 
يرثا ضرم  نیا  زا  رگید  تسا  یتدـم  متفاـی و  افـش  ضرم  نیا  زا  یلاـعت  هللادـمحب  لـسوت ، نیا  رثا  رب  مدومن . تساوخرد  ار  دوـخ  ياـفش 

. تسین

دنروخیم مسق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب 

روـظنم هب  هک  تسا ) نینچ  نـیا  مـه  ناریا  دوـخ  رد  هـکنیا  اـمک   ) تـسا مـسر  ریاـشع  نـیب  اـصوصخ  مدرم ، زا  يرایـسب  دزن  قارع ، رد  . 2
هب دوش ، لصاح  ناـنیمطا  ءاکرـش  نیب  دـننکن و  تناـیخ  رگیدـمه  هب  هکنآ  يارب  رگید ، ییاـهراک  اـی  تکارـش  يهیـضق  رد  يراـکمکحم 

لها هک  دوشیم  هدید  هاگ  اما  دراد ، جاور  نایعیـش  ام  نیب  رد  ابلاغ  راک  نیا  هتبلا  دنروخیم . مسق  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
لها الک  هک  قارع  ثعب  تموکح  نارـس  نیمه  لثم  دـنهدیم ، هحفـص 519 ]  ] ماجنا ار  راک  نیمه  اـهنآ ، بصعتم  دارفا  مه  نآ  زین ، تنس 

. دناهتـساخرب تسا ، اهنآ  ناتـسود  نایعیـش و  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  اب  ینمـشد  هب  فورعم  هک  تیرکت »  » مان هب  يرهـش  زا  هدوب و  تنس 
نویناحور نایعیـش و  هب  تبـسن  دنتفرگ ، تسد  هب  ار  قارع  تموکح  هک  ینامز  نانآ ، هچ  تسا . اهنآ  درکلمع  بلطم ، نیا  رب  لیلد  نیرتهب 

یمظعلا هللاۀیآ  ترضح  ناهج  نایعیش  يالعا  عجرم  اصوصخ  دیلقت ، عجارم  یتح  دالب و  ریاس  البرک و  فرشافجن و  هیملع  ياههزوح  و 
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زا رفن  رازه  اـههد  جارخا  هب  دـندرک و  يراتفردـب  تنوـشخ و  هب  عورـش  فیرـشلا  هماـقم  هللا  یلعأ  مـیکح  ییاـبطابط  نـسحم  دیـس  ياـقآ 
رئاعش ریاس  مالسلاامهیلع و  یلع  نب  نیـسح  ءادهـشلادیس  ترـضح  يارب  يرادازع  سلاجم  عنم  هسدقم و  باتعا  میقم  يهعیـش  ياهیناریا 

ماقم و هب  تبـسن  زاب  تثابخ ، بصعت و  همه  نیا  اب  هک  تسا  قارع  میژر  نارـس  تثابخ  یفرعم  همدـقم ، نیا  زا  ضرغ  دـنتخادرپ . ینیـسح 
مرح هب  لوا ، ياههتفه  نامه  رد  ناشندمآ ، راک  يور  زا  دعب  اذل  و  دنعـضاخ ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تمارک  تمظع و 

هچنانچ دننکن ! تنایخ  رگیدکی  هب  هدرک و  راک  مه  اب  هک  دـندروخ  مسق  ترـضح  نآ  هب  هدـمآ و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
. دراد هراشا  بلطم  نیا  هب  هدیسر ، پاچ  هب  هک  شیوخ  ياهتشاددای  رد  یتیرکتلا  نادرح  مان  هب  تموکح  نآ  نارس  زا  یکی 

میدنام مرح  رد  مناهارمه  مدوخ و  بش 

یفجن رفظم  سابع  خیـش  اقآ  لیبن  هیقف  لیلج  ملاع  موحرم  شداتـسا  زا  لقن  هب  يوارـصبلاطاطب ، سابع  دیـس  ياقآ  ۀـقث  بذـهم و  ملاـع  . 3
نـسحم خیـش  موـحرم  درک : لـقن  ریز  حرـش  هب  ار  یمهم  تمارک  نودعـسلا  نـسحم  خیـش  موـحرم  لوـق  زا  [ 352  ] هیلع یلاـعت  هللا  ۀـمحر 

یلعا یلح  ینیوزق  يدهم  دیس  اقآ  نیدهتجملا  ءاهقفلا و  دیس  يهداون  ینیوزق  يداه  دیس  موحرم  ردقلالیلج  دیس  هک  دیوگیم : نودعسلا 
اپرب هیلع » هللا  تاولص   » ءادهشلادیس ترضح  يرادازع  ناونع  هب  یهوکـشاب  سلجم  مرحم  لوا  يههد  رد  هلاس  ره  هحفص 520 ]  ] هماقم هللا 
ذوفن تیـصخش و  نآ ، يهموح  و  [ 353  ] جیریوط رهش  رد  ینیوزق ، يداه  دیـس  دندرکیم . تکرـش  نآ  رد  مدرم  تاقبط  يهمه  درکیم ،

تکرش يو  یسلجم  رد  يدایز  دارفا  يور ، نیا  زا  دوب . زاتمم  یتعارز ، عیـسو  ياهنیمز  رایـسب و  تورث  نتـشاد  ثیح  زا  تشاد و  یلماک 
متفه زور  رد  يداه  دیـس  اقآ  مدـیدیم  متفاـییم و  روضح  يو  سلج  رد  ار  ههد  ماـیا  ماـمت  لاـس  ره  زین  نسحم ) خیـش   ) نم دنتـسجیم .

یبیجع يهیرگ  دشیم و  بلقنم  دناوخیم  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترـضح  تبیـصم  يربنم  هک  یتقو  مارحلامرحم 
یلو دوب ، هدش  لاؤس  بجوم  نینمؤم  زا  یعمج  نم و  يارب  بلطم  نیا  دـمآیم . اج  هب  شلاح  رـصع  دودـح  تفریم و  لاح  زا  ات  درکیم 

مرحم متفه  زور  رد  ار  دیس  تلاح  یتقو  اهلاس  نیمه  زا  یکی  رد  هک  نیا  ات  دوب ، تبیه  ياراد  دیـس  نوچ  مینک  لاؤس  میدرکیمن  تأرج 
سابعلا لضفلاابا  ترـضح  تبیـصم  ندـناوخ  ماگنه  متفه  زور  رد  ار  ناشیا  فراعتم  فالخ  دایز و  يهیرگ  ببـس  متفرگ  میمـصت  مدـید 

و ینکیم !؟ لاؤس  بلطم  نیا  زا  يراد ، راـک  هچ  تفگ : مباوج  رد  مدرک ، لاؤس  ار  رما  نیا  تلع  ناـشیا  زا  یتقو  موش . اـیوج  مالـسلاهیلع 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  زا  مراد  هچ  ره  نم  دوـمرف : مباوـج  رد  اـتیاهن  وا  دـهد و  حیـضوت  میارب  ار  رما  تلع  هک  مدوـمن  داـیز  رارـصا 

لوط رد  هک  يدایز  نانامهم  زین  ماهداوناـخ و  دوخ و  يهنـالاس  جراـخم  لـک  مراد و  يزرواـشک  نیمز  نم  هک  ینادیم  تسا . مالـسلاهیلع 
تموکح فرط  زا  یمکاح  هک  نیا  ات  متخادرپیمن ، تایلام  تموکح  هب  هک  دوب  اـهلاس  نم  تسا . نیمز  نیا  تادـیاع  زا  همه  مراد ، لاـس 

ياهیهدـب مامت  نینچمه  شیوخ و  نیمز  تایلام  دـیاب  دارفا  هک  درک  مالعا  زاغآ  ناـمه  زا  تشگ و  بوصنم  ـالبرک  رد  دادـغب ، یناـمثع 
ار شتایلام  یـسک  تدم  نیا  فرظ  رد  هچ  نانچ  هک  درک  دیدهت  داد و  تلهم  راک  نیا  يارب  زور  هد  يو  دـنهدب . ار  ناشهتـشذگ  ياهلاس 
مه یهار  چیه  فسألاعم  متفرگ و  رارق  روظحم  رد  تخـس  نم  تشگ . دهاوخ  راذگاو  يرگید  هب  هدش و  هرداصم  شنیمز  دنکن  تخادرپ 

ترضح مدج  هب  هتفر  فرشافجن  هب  مکاح  نیا  رش  زا  ییاهر  يارب  متفرگ  میمصت  اذل  درک ، فرـصنم  شرظن  زا  ار  مکاح  ناوتب  هک  دوبن 
مدوـخ و زورهنابـش  هس  تدـم  هـب  مـتفر و  فرـشافجن  هـب  جـیریوط )  ) زا مدرگ . لـسوتم  هـیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملاریما  هحفص 521 ] ]

اجنآ متفر و  البرک  هب  فجن  زا  مدش و  تحاران  مدیدن . ياهجیتن  مدش و  لسوتم  ترـضح  هب  تدـم  نیا  یط  میدـنام و  مرح  رد  مناهارمه 
، مدرک هیرگ  مدش و  لسوتم  مدنام و  مرح  رد  ناهارمه  اب  زورهنابش ، هس  هیلع ، همالس  هللا و  تاولص  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  لخاد  رد 
مدوخ و بش ، متفر و  جـئاوحلاباب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  هدرک ، كرت  زین  ار  اـجنآ  اذـل  مدـیدن . ياهجیتـن  زاـب 

ملاـع رد  هدرب  مباوخ  بش  رخاوا  مدرک . هیرگ  و  مدـش . ناـشیا  هب  لـسوتم  متفرگ و  ار  ترـضح  حیرـض  نم  میدـنام و  مرح  رد  مناـهارمه 
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هسمخ تارضح  مدید  و  متفای ، مالسلاهیلع  رهاظم  نب  بیبح  بانج  ربق  کیدزن  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  مرح  رد  ار  دوخ  باوخ 
دناهتسشن نیعمجا » مهیلع  هللا  تاولص   » نیسح ماما  نسح و  ماما  ءارهز ، همطاف  نانمؤمریما ، ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ۀبیط 

مدید نیب  نیا  رد  دش . هتـسب  منابز  منزب ، دایرف  متـساوخ  متـسین . تکرح  هب  رداق  مدید  مناسرب ، اهنآ  هب  ار  مدوخ  و  منک ، تکرح  متـساوخ 
تشاد و يدیـشر  دـق  هک  روـبزم  راوـس  دـمآ . ریز  هب  بسا  زا  دـش و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح  نحـص  دراو  يراوـسبسا 

يهسمخ هب  دش و  مرح  دراو  دـنتفگیم ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  لئامـش  يهرابرد  ربنم  لها  هک  دوب  روط  نامه  شفاصوا 
هتسهآ ترضح  نآ  شوگ  رد  تسـشن و  هدمآ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـس  تشپ  سپـس  دیـسوب ، ار  اهنآ  همه  تسد  درک و  مالـس  هبیط 

هللا یلص  ادخ  لوسر  شدج  هب  ور  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  تسـشن . لباقم  رد  تفر و  هاگنآ  مدشن و  تفتلم  نم  هک  تفگ  يزیچ 
شتجاح تسا و  هدش  لسوتم  نم  هب  هدمآ  يداه  دیس  بشما  دیوگیم  سابعلا  لضفلاابا  هادج ، ای  دومن : ضرع  هدرک ، ملـس  هلآ و  هیلع و 

اور متجاح  مدـیمهف  هک  دـندومرف  ار  یترابع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  باوج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـهاوخیم . ار 
. تفگ يزیچ  هتـسهآ  ترـضح  نآ  شوگ  رد  دمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شردارب  دزن  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  اددجم  دوشیمن 

تبحص مدج  اب  ناتدوخ  امش  دومرف : درک و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  هحفص 522 ]  ] ترضح هب  يور  راب  نیا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 
رد وناز  ود  دیسوب و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  كرابم  تسد  اددجم  دمآ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  دینک .

ماهدـش و فورعم  جـئاوحلاباب  هب  مدرم  نیب  رد  نم  هللالوـسر ، اـی  درک : ضرع  نومـضم ) نیا  هـب  بـیرق  و   ) تسـشن ترـضح  نآ  لـباقم 
رگید یسک  ات  متسه ، جئاوحلاباب  نم  دننک  شومارف  مدرم  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  امش  دننکیم . عوجر  نم  هب  ناشجئاوح  يهرابرد  نایعیش 

دیسوب تفرگ و  لغب  رد  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  اجنیا  رد  دنکن ! عوجر  نم  هب 
ربمایپ یتقو  دیوگیم : يداه  دیـس  باتکلا .) ما  هدنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللا  وحمی  : ) دـناوخ ار  هفیرـش  هیآ  نیا  درک و  تفطالم  ناشیا  هب  و 

سدـقم حیرـض  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  هدـش  اور  متجاح  مدـیمهف  باوخ  ملاع  نامه  رد  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نامه نم  دـندرک و  بجعت  اهنآ  دـش . اور  متجاح  متفگ  مناـهارمه  هب  مدرک و  هیرگ  متفرگ و  لـغب  رد  ار  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 
يانثا رد  متفر . ضوح  رانک  وضو  نتفرگ  يارب  مدش و  رادیب  حبـص  ناذا  لبق  دوب ، متداع  هچنانچ  موس ، زور  متـشگرب . جیریوط  هب  يرحس 

رد ار  وا  دسریم . رظن  هب  هتسخ  یلیخ  دشابیم و  يو  هارمه  هچب  ود  تسا و  البرک  مکاح  مدید  مدرک  هاگن  هدمآ . ياهکسلاک  مدید  وضو 
تـسا بش  هس  نآلا  يدرک !؟ مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  ارم  تیاکـش  تفگ : درک و  نم  هب  ور  مکاح  اجنآ  رد  مدرب و  [ 354  ] فیضم

نم اذل  منکیم »! هفخ  ار  تدنزرف  ود  نیا  الا  و  نک ، یضار  ار  يداه  دیس  ورب  : » دیامرفیم دیآیم و  مباوخ  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح 
زین نونکات  خیرات  نآ  زا  تفر . داد و  نم  هب  هیدـه  مه  هریل  دـص  سپـس  مدیـشخب  وت  هب  تسا  الط  هریل  رازه  غلبم  هک  ار  نیمز  تایلام  مامت 
مه اهیسیلگنا  سیلگنا و  تموکح  دش و  ضرقنم  ینامثع  تموکح  هک  نیا  اب  تسا ، هدماین  مغارـس  تایلام  نتفرگ  يارب  یـسک  يرگید 

: دـیوگیم هدرک و  نسحم  خیـش  هب  ور  ینیوزق  يداه  دیـس  اجنیا  رد  دـنداد . نارگید  هب  ار  دوخ  ياج  یتدـم  زا  دـعب  تایلام  نتفرگ  يارب 
. تسا ترـضح  نآ  تکرب  زا  مراد  هچ  ره  نم  اذـل  درک ، اور  ارم  تجاح  مدوب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  حیرـض  دزن  نم  بش  کـی 

هحفص 523] ]

جئاوحلاباب ای  متفگ 

، يوخ نکاس  یلاحترا ، یلعدمحم  بناج  نیا  دناهدومرف : نینچ  دـناهدوب  دـهاش  دوخ  هک  ار  یتمارک  یلاحترا  یلعدـمحم  يدهـشم  ياقآ 
کی زا  دعب  دیشخبن  يدوس  اهرتکد  هب  هعجارم  مدش  التبم  ندب  یمامت  كرچ  ایرالام و  مسیتامور  ضرم  هب  لاس 1365  رد  ایندمحا ، هلحم 

يهناتـسآ رد  مداد و  تسد  زا  یلک  هب  ار  مناوت  هک  دیـسر  ییاج  هب  ضرم  تدش  زا  مراک  و  مدشیم ، رتدـب  زور  هب  زور  نم  یـضیرم  لاس 
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درک روبع  هلبق  زا  مرمع  هظحل ، نیرخآ  رد  دنتسشن . نم  رمع  ندش  مامت  راظتنا  هب  و  هدش ، عمج  نم  رود  لیماف  یمامت  متفرگ و  رارق  گرم 
روصتم میارب  تاـجن  هار  ماهتفرگ ، ماهدـناوخ و  هک  ییاـههزور  زاـمن و  زا  هک  مدـید  و  دـنهدیم ، ناـشن  نم  هب  ار  ماهدـنورپ  نونکا  مه  هک 

اب سابعلا ، لضفلاوبا  جئاوحلاباب  ای  متفگ  درک و  روبع  مبلق  زا  سپـس  يربیم !؟ اجک  هب  ندیـشخب  نودب  ار  نم  ایادخ ، متفگ : اذل  تسین ،
ار مدوخ  دـش . بوخ  ملاح  دـمآ و  مندـب  نیئاپ  فرط  هب  ماهنیـس  فرط  زا  مکمک  دوب  هدـش  عمج  هنیـس  رد  هک  نم  حور  ظـفل ، نیا  نتفگ 

بوخ هکنیا  لثم  یلعدمحم  يدهـشم  ياقآ  دنتفگ  همه  دندوب ، هدـش  عمج  نم  رود  هک  لیماف  دارفا  متـسشن . مدـش  دـنلب  متخانـش و  ابیرقت 
هک مدرک  هراختـسا  دعب  زور  مدیباوخ و  بش  نآ  متفگن . اهنآ  هب  يزیچ  مه  نم  و  دـنتفر ، ناشیاههناخ  هب  نادـنخ  لاحـشوخ و  و  يدـش !؟

ار تکرح  ناوت  زورید  ات  هک  نم  دـمآ و  بوخ  هراختـسا  موش ، فرـشم  مق  هب  نم  اـت  دـیایب  بوخ  تسه ، مق  هب  نتفر  رد  نم  حالـص  رگا 
ار قیفوت  لـسغ  هک  درک  روطخ  مبلق  زا  وشتـسش  زا  دـعب  متفر و  ماـمح  هب  مق ، رد  مدرک . تکرح  مق  فرط  هب  راـیتسدیب ، اـهنت و  متـشادن ،

ناکت ار  رهطم  حیرـض  راب  هس  مدـش و  فرـشم  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  مرح  فرط  هب  هداد ، ماجنا  ار  قیفوت  لـسغ  مهد . ماـجنا 
راب دیرادن ، هگن  ناتهاگرد  رد  نیا  زا  رتشیب  دیهدب و  ارم  يافـش  اروف  متـسه ، هداوناخ  کی  گرزب  نم  مناخ ، يا  هک ، متفگ  لوا  راب  مداد .

کچوک لحم  رد  متفگ  ار  هملک  نامه  مداد و  ناکت  ار  حیرض  زین  راب  نیموس  هحفص 524 ]  ] يارب یتقو  متفگ و  ار  نخس  نیمه  مه  مود 
هک متفر  هناخرفاسم  هب  بش  تعاس 9  دودح  دعب  یندشانفصو . یتلاح  داد ، يور  میارب  یتلاح  کی  هک  مدوب ، حیرـض  رانک  مرح  جورخ 

ناذا ات  هرخألاب  منزب . ادص  ار  یـسک  منک و  زاب  ار  رد  متـسناوتن  هک  يدح  هب  تفای ، تدش  مضرم  تحارتسا  یمک  زا  دعب  منکب ، تحارتسا 
سدقم دجسم  فرط  هب  دعب  مدناوخ و  تمحز  اب  ار  حبص  زامن  مدیناسر و  مرح  هب  ار  دوخ  دوب  هک  يروط  ره  ضرم  تدش  دوجو  اب  حبص 

روطخ مبلق  رد  تساوخرد  نیا  نامزلابحاص ، ای  دوب : هدش  هتشون  نآ  يور  هک  دجـسم  برد  هدهاشم  ضحم  هب  مدرک . تکرح  نارکمج 
تیحت زامن  متفر و  دجسم  لخاد  متخاس و  وضو  هتفر  طایح  هب  نادرگنرب ! تهگرد  زا  یلاخ  تسد  ار  هدنب  نیا  نامزلابحاص  ای  هک ، درک 

هب ار  وا  مدزیم و  ادص  ار  نامز  ماما  هک  یلاح  رد  مدیـشک و  زارد  هلبق  هب  ور  دجـسم ، طایح  رد  هدمآ  نوریب  دـعب  مدـناوخ و  ار  نامز  ماما 
مدید دندرک ، رادیب  باوخ  زا  ارم  حبص  تعاس 11  متفر  باوخ  هب  دهدب ، افـش  ارم  مدادیم  مسق  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  شردام  قح 
زارد مدـمآ و  لحم  نامه  هب  زاـب  مدـناوخ و  ار  رهظ  زاـمن  دـش ، هتفگ  رهظ  ناذا  مدز . رود  ار  دجـسم  متـساوخرب  تسا  هدـش  بوخ  ملاـح 
دوخ رد  لزنم  هب  عیرـس  نتفر  تهج  يرایـسب  قوش  يرادـیب  زا  سپ  دـندرک  رادـیب  ار  نم  رهظزادـعب  تعاـس 4  متفر  باوخ  هب  مدیـشک و 

هب ندیـسر  ضحم  هب  مناسرب  لزنم  هب  ار  دوخ  هظحل  کی  رد  هدنرپ  کی  لثم  دوب  هداتفا  ملد  هب  لزنم  هب  نتفر  قوش  يروط  مدرک ، ساسحا 
وت یلعدمحم ، يدهـشم  ياقآ  دنتفگ : دندش و  لاحـشوخ  یلیخ  نانآ  دندرک  رادـید  نم  زا  دـندمآ و  لیماف  دارفا  یمامت  يوخ )  ) نامرهش
هب هک  مدـید  باوخ ، ملاع  رد  دوزفا  ماهدـید و  یباوخ  وت  يهرابرد  هک  تفگ : مرـسمه  هب  زین ، ناـنآ  نتفر  زا  دـعب  يرادـن . یتحاراـن  رگید 

وراد هب  رگید  میاهداد و  ار  وا  يوراد  اـم  تسا ، هدـش  بوـخ  وا  دـنتفگ : مرخب  وراد  تیارب  اـت  موریم  يوـخ  يهربـقم  يوربور  هناـخوراد 
رتکد هب  تسا ،  1376  / 3 خیرات 16 /  هک  نونکات  نامز  نآ  زا  ریقح  دیهدب  وا  هب  مرلو  غرممخت  ددـع  کی  بش  ره  طقف  درادـن . یجایتحا 

تـسا يربتعم  یلیخ  هاگترایز  هک  يرمکهوک ) تجح  اقآ  ياتـسور   ) اـبابنسح دیـس  جاـح  تراـیز  زا  زین  هحفـص 525 ]  ] نونکا ماهتفرن و 
[ . 355 . ] مالسلاو میآیم ،

اعد تسد 

. میاهدـش یلحنیال  یلکـشم  راـتفرگ  گـنهرف »  » نم و مزیزع  رداـم  : » متـشون نارهت  ت ، اـتیآ . تشذگرـس : ساـسارب  ینایـسدوخ  زا : میظنت 
تحت اهتدـم  هدـش ، ماجنا  شیامزآ  عون  همه  اجنیا  میاهدـشن . یکدوک  بحاص  زونه  ام  اما  درذـگیم  ام  جاودزا  زا  لاس  ود  هک  دـینادیم 

ياج ای  مییایب  اجنآ  هب  هجلاعم  يارب  دینادیم  حالص  ایآ  تسین . يدیما  هدوب و  هجیتنیب  راگنا  اما  مدرک ، فرصم  وراد  مدوب و  کشزپ  رظن 
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چیه دـنتفگ : دـش . ماجنا  تاشیامزآ  میتفر . ام  میورب و  ناـملآ  هب  مرهوش  هارمه  هک  تساوخ  وا  دـیراد .»؟ غارـس  روظنم  نیا  هب  ار  يرگید 
نیلوا نامه  هتـشگرب و  ناملآ  هب  دـعب  اما  دوب ، راک  لوغـشم  سیلگنا  رد  یتدـم  دوب و  یـشوهیب  صـصختم  ردام  دـیرادن . یلکـشم  مادـک 

مغریلع دوب و  لصالایناملآ  ردام  دوب . هدرک  جاودزا  تسا ، یناریا  نمض  رد  ییازان و  نانز و  صصختم  هک  مردپ  هب  تشگزاب  ياهزور 
ناریا هب  زور  کی  هک  دوب  هدرک  رارق  وا  اب  البق  مردـپ  هکنیا  دوب . هدـیورگ  وا  نییآ  هب  هتـسب و  ییوشانز  دـنویپ  مردـپ  اب  شاهداوناخ  لیامت 
نیلوا زا  هک  منادیم  ردـق  نیمه  اـما  رگید ، يزیچ  رداـم  دـیوگیم و  يزیچ  ردـپ  نوچ  منادیمن  نم  هک  تسا  يزیچ  ریخ ، اـی  ددرگیمرب 

ییاپورا روشک  کی  رد  ندوب  زا  نم  رطاخ  هب  تفگیم  هک  روط  نامه  دیاش  ردـپ  هک  مدرک  سح  متخانـش ، ار  اهنآ  مدوخ و  هک  ياهزور 
رد ظاـحل  ره  زا  میتسناوتیم  ردـپ  لومت  هب  هحفـص 526 ]  ] هجوت اب  میدوب و  اپورا  ندمت  دـهم  رد  تراگتوتـشا »  » رد ام ، تسا . باذـع  رد 

ربخیب نم  تسنادیم و  دوب و  هدـید  وا  هک  يزیچ  دـناشکیم . دوخ  يوس  هب  يرهاظ ، هافر  نیا  زا  رتيوق  يزیچ  ار  ردـپ  اـما  میـشاب . هاـفر 
، میدرگرب هکنیا  زا  شیپ  دـناشک . شروشک  هب  وا  هارمه  ارم  دوب ، هداـتفا  مناـج  هب  ادـخ  فطل  هب  هک  يواـکجنک  يربخیب و  نیمه  مدوب و 
هب شاهداوناخ  هارمه  تساوخیم  ردـپ  تشاد . تلع  کی  اهنت  تافالتخا  نیا  همه  اما  دوب  يریگرد  فالتخا و  زور  ره  ردام  ردـپ و  ناـیم 
اج نیمه  تیـصخشاب  بیجن و  یناریا  کی  لثم  تفگیم - : دـنک . كرت  ار  شاهداوناخ  روشک و  دـشیمن  یـضار  رداـم  ددرگرب و  ناریا 

تفرشیپ تلیصحت  راک و  يوت  یناوتیم  یشاب . دیفم  یلیخ  یناوتیم  صصختم  کی  ناونع  هب  وت  شاب . تنانطومه  يوربآ  نک و  یگدنز 
کی لثم  تساوخیم  دزیم . ارم  هدنیآ  روش  شلد  اما  تسنادیم  یقطنم  ار  اهفرح  نیا  همه  ردـپ  یهدـب . ماجنا  يرتمهم  ياهراک  ینک و 

نم وا  ییاـمنهار  اـب  یتـح  ناـملآ و  رد  شدوخ  هتفگ  هب  هک  دـیدیم  ار  يزیچ  ناریا  رد  وا  موـش . گرزب  منک و  یگدـنز  ناریا  رد  یناریا 
ادیپ دوشیمن  رگید  يروشک  گنهرف  نایم  ار  یناریا  گنهرف  تفگیم - : هشیمه  و  گنهرف . کی  لثم  يزیچ  مسرب . نآ  هب  متـسناوتیمن 

رد درک و  دروخرب  یقطنم  ناریا  هرابرد  میواکجنک  سح  نم و  میمصت  اب  ردام  میتشگرب . ناریا  هب  هرخألاب  وا  نم و  دوب . وا  اب  قح  و  درک .
نانیمطا دامتعا و  وا  تیـصخش  قالخا و  وا و  هب  ردق  نآ  تسا . ینینزان  درم  تردـپ  تفگ - : مشوگ  رانک  هتـسهآ  ییادـج  قیاقد  نیرخآ 

متداعس هب  روط  نیا  دوبن ، لکشم  ردق  نیا  مروشک  هداوناخ و  زا  ندنک  لد  رگا  دیاش  مه  نم  يارب  موشب  وت  نتفر  عنام  مناوتیمن  هک  مراد 
رد دمآیم ، باسح  هب  نم  يردپ  نطو  هک  ناریا  ماهتخانـشن . دیاب ، هک  روط  نآ  ار  مردـپ  زونه  مدرک  سح  زور  نآ  نم  و  مدزیمن . دـگل 
هب یلـصفم  نشج  دـندرک و  ینابرق  دنفـسوگ  دـندرک ، دود  دنپـسا  نامیارب  تسـشن . ملد  هب  گرزبردـپ  لزنم  هب  دورو  قیاقد  نیلوا  ناـمه 

یناریا میدـق  دـیدج و  موسر  بلغا  زا  رـس  دوز  یلیخ  گرزبردام  هناخ  يوت  مدـش . یناریا  زور  نآ  زا  نم  دـش و  رازگرب  اـم  دورو  رطاـخ 
ناسآ ناشيریگدای  نیریـش و  میارب  دـندوب ، علطم  نآ  زا  نایفارطا  ياهنز  بلغا  هک  يرایـسب  ياـهرنه  يزپشآ و  هحفص 527 ] . ] مدروآرد

دمآیم ناریا  هب  نم  رطاخ  هب  وا  يروضح ، رادید  مه  یهگ  همان ، اب  ای  ینفلت  میدوب . طابترا  رد  ردام  اب  بترم  روط  هب  تدم  نیا  يوت  دوب .
یناریا رتـخد  ره  لـثم  مه  نم  يارب  دیـسر و  هار  زا  یگلاـس  هدزوـن  ياـهزور  نیرخآ  هکنیا  اـت  متفریم . ناـملآ  هـب  وا  رادـید  يارب  نـم  و 

دیفم هتـشر  کی  يوت  مناوخب و  سرد  دیاب  نم  دوب  دقتعم  نوچ  منیبب  ار  ناراگتـساوخ  زا  مادک  چیه  تساوخیمن  ردـپ  دـمآ . راگتـساوخ 
وا مینک و  جاودزا  مه  اب  گنهرف  نم و  دهدب  هزاجا  هک  متساوخ  ردپ  زا  متسب و  ناراگتساوخ  نیا  زا  یکی  هب  لد  نم  اما  موشب . صـصختم 

. دوب یملاس  هدنزارب و  ناوج  درکیم . لیـصحت  یکـشزپ  يهتـشر  رد  دوب و  مردپ  ماوقا  زا  گنهرف  دش و  یـضار  نم  رطاخ  هب  هشیمه  لثم 

. دنتخادنا نم  جاودزا  هلابق  تشپ  ياهناخ  مدوب . هدید  دوخ  هب  هک  دوب  یمـسارم  نیرتهوکـشاب  ام  جاودزا  تشاد . یبوخ  هدیمهف و  هداوناخ 
لیـصحت هب  نم  میدرک . عورـش  مه  رانک  رد  ار  یگدنز  هداوناخ  ریخ  ياعد  نایم  رد  مرهوش  نم و  دید  هیهت  میارب  یلماک  هیزیهج  مه  ردپ 

مه رانک  رد  لاس  ود  دش . لوغشم  یکشزپ  مولع  هدکشناد  رد  لیصحت  هب  گنهرف  متخادرپ و  دوب ، میردام  نابز  هک  یناملآ  نابز  هتشر  رد 
. دوبن یکدوک  ام  ریدقت  رد  رانا  اما  تخادنا . ندش  رادهچب  رکف  هب  ار  ام  نایفارطا  ياههیانک  فرح و  مکمک  اما  میدرک  یگدنز  یشوخ  هب 
هب ردام  هارمه  اجنآ  زا  میتفر و  ناملآ  هب  گنهرف  هارمه  متـشون و  ردام  هب  ياهماـن  دـعب  دـش و  لاـبند  ناریا  رد  تواـفتم  تاـجلاعم  ماـجنا 

: میدوب هدینش  ناملآ  ناریا و  رد  هک  دوب  ینامه  هجیتن  دش و  ماجنا  تاجلاعم  تاشیامزآ و  نامه  مه  سیلگنا  يوت  میدرک . زاورپ  سیلگنا 
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همه تشذگ و  نامرد  هجلاعم و  هب  لاس  راهچ  دیوشب . هچب  بحاص  دیناوتن  هک  تسا  دیعب  دیتسه . ملاس  الماک  ینامسج  ظاحل  زا  ود  ره  - 
اب دوب . هدـش  ضوع  یلک  هب  گـنهرف  ناـیم ، نیا  رد  میوش . دـنزرف  بحاـص  يزور  هک  میدوب  راودـیما  میتشگرب . ناریا  هب  زاـب  لـصاحیب .

راگنا یلو  دـنتفگیم . يزیچ  نم  هب  هیانک  تلاـح  اـب  ناشنیدـلاو  هک  ردـق  نآ  تفرگیم . مرگ  یلیخ  ناـیفارطا  ردارب و  رهاوخ و  ياـههچب 
جراخ ار  شتقو  همه  دشیمن . انشآ  مدرد  اب  دشیمن و  رادهصغ  نم  ياههصغ  هحفص 528 ]  ] زا رگید  دوبن . مهم  وا  يارب  نم  هودنا  رگید 

هک دیسر  يدح  هب  لزنم  زا  جراخ  رد  وا  ياهینارذگ  تقو  نیا  ناتـسرامیب . يوت  ای  دوب و  کیدزن  ماوقا  يهناخ  رد  ای  دنارذگیم . لزنم  زا 
دای هب  منک . لد  درد  وا  اب  يراتفرگ  نیا  صوصخ  رد  هک  متـشادن  ار  یـسک  دمآ . مغارـس  هب  یگدرـسفا  ياهتلاح  مدش و  رازیب  یگدـنز  زا 

یتقو متفر . نم  و  ایب . اـجنیا  هب  یتدـم  دراد ، ناـکما  تیارب  رگا  تشون - : ماهماـن  خـساپ  رد  مه  وا  متـشون . ياهماـن  شیارب  مداـتفا و  رداـم 
نآ رطاخ  هب  هک  تسین  یمهم  هلأسم  هکنیا  مزیزع ، ریخ  ای  يوشب  رادهچب  وت  هک  دراد  یتیمها  هچ  تفگ - : دـیدنخ و  دینـش ، ار  میاـههصغ 
راب ره  اهنآ  زا  مادـک  ره  نابز  زا  تخانـشیمن . ار  مرهوش  لیماف  وا  اما  تشادـن . یتیمها  ردام  رظن  زا  اعقاو  دـیاش  دوشب . دـیدهت  تیگدـنز 

تـشاد دـهاوخن  یثراو  گنهرف  کلفط  سوسفا ... تسا ، ینینزان  ناوج  رتخد  تسا ... روک  شقاجا  کـلفط  مدینـشیم - . ياهزاـت  فرح 
هب نم  تعجارم  زا  سپ  هتفه  نیلوا  اما  متـشگرب . ناریا  هب  هکنیا  ات  درک  مرگلد  یگدـنز  هب  ارم  یمک  وا  ياهيرادـلد  ردام و  ياهفرح  و ...

، هدرک هغیـص  ار  ینز  مرهوش  هک  مدش  هجوتم  هتفه  نامه  صوصخ  هب  مدش . هدرـسفا  زاب  هک  تشذـگ  هدـننکلسک  درـس و  ردـق  نآ  ناریا 
شنتـشادن هک  ياهچب  رطاخ  هب  مدرکیم ، راختفا  وا  نتـشاد  هب  هک  يدرم  دوبن . نم  رد  یگدنز  هب  یلیم  رگید  مدرکیم . تسکـش  ساسحا 

زا اـت  دـنک  مکمک  هک  مدرک  ساـمتلا  متفر و  ردـپ  غارـس  هب  هلـصافالب  دوب . هتفر  يرگید  نز  غارـس  هب  نم  اـب  وگتفگیب  دوبن ، نم  ریـصقت 
دعب دروایب . یکدوک  نامیارب  ات  ماهدرک  هغیص  ار  نز  نیا  نم  تفگ : ردپ  خساپ  رد  وا  هدرک و  تبحـص  گنهرف  اب  ردپ  موش . ادج  گنهرف 
رگا دوـب . هدـش  لصأتـسم  هراـچیب و  مریگیم . اـتیآ  مدوـخ و  ماـن  هب  ار  همانـسانش  یتـح  نم  دوریم . نز  نیا  تسا و  اـتیآ  نم و  لاـم  هچب 
کی مدرک . توکـس  نم  دناوخب و  سپ  ار  هغیـص  هک  داد  لوق  وا  اما  مدشیم  ادج  وا  زا  عقوم  نامه  دوبن ، وا  ياهسامتلا  اهیهاوخرذع و 
هناـخ هب  مردـپ  لزنم  زا  هحفـص 529 ]  ] یتقو بش  کـی  هکنیا  اـت  دوب . يراـج  اـهنآ  نیب  هغیـص  زونه  داد و  بیرف  ارم  وا  تشذـگ و  لاـس 

مباصعا دنورب . وا  لزنم  هب  دنتـساوخیم  ایوگ  دندش . هدایپ  لیبموتا  زا  مرهوش  رهاوخ  لزنم  يولج  هک  مدید  ار  نز  نآ  مرهوش و  مدمآیم 
یگدـننار متخیریم و  کـشا  ناراـب  لـثم  رهـش  غولـش  ياـهنابایخ  يوـت  نم  و  دوـب . اـعوسات  بش  مراد  رطاـخ  هب  بوـخ  تخیر . مه  هب 

شش جنپ  هچبرسپ  اب  منک ، لرتنک  ار  لیبموتا  مدمآ  ات  دش  رهاظ  ملباقم  يرادازع  هتـسد  کی  هرابکی  دوبن  مایگدننار  هب  مساوح  مدرکیم .
دـش و کیدزن  نم  هب  شردـپ  درکیم ، هیرگ  سرت  زا  اما  دوب  تمالـس  كرـسپ  مدـش . هدایپ  لـیبموتا  زا  ناـساره  مدرک . دروخرب  ياهلاـس 
هب دینکیم ؟ هیرگ  ارچ  تفگ : دید ، ارم  زمرق  ياهمشچ  کشا و  زا  سیخ  تروص  یتقو  و  ینکیم ؟ هلجع  ردـق  نیا  ارچ  مرهاوخ  دیـسرپ :

مـضغب هار  نیب  تفریذـپ . دـید ، هک  ارم  لاح  یلو  درکیمن  لوبق  شردـپ  مربب . ناتـسرامیب  هب  ات  مدرک  لغب  ار  كرـسپ  مدادـن ، یخـساپ  وا 
فرح هب  كرـسپ  ردپ  شـسرپ  لباقم  رد  دنازوسیم . رتشیب  هظحل  هب  هظحل  ار  مبلق  مدوب ، هدـید  هک  هچنآ  ریوصت  متـسیرگ . زاب  تسکش و 
يولج دندرکیم . راک  نآ  يوت  ردپ  گنهرف و  هک  یناتسرامیب  نامه  میدیسر . ناتسرامیب  هب  هک  نیا  ات  متفگ  ار  میگدنز  يارجام  مدمآ و 

ياهشیامزآ وا  یتمالس  زا  نانیمطا  يارب  و  دنتفرگ . نم  زا  ار  هچب  دندمآ و  ولج  دنتخانشیم ، ارم  هک  اهراتـسرپ  اهرایهب و  ناتـسرامیب  رد 
هب نامیا  زا  دز . فرح  میارب  كرـسپ  ردپ  مناسرب ، ار  اهنآ  متـساوخیم  یتقو  تشگزاب  هار  رد  دوب ، ملاس  الماک  هچب  دـنداد . ماجنا  ار  مزال 
وا مدرک . ربص  یمک  درم  رارصا  هب  نم  دندش و  هدایپ  اهنآ  میدیسر ، هک  هینیـسح  يولج  درک و ... لکوت  ادخ  هب  دیاب  هک  نیا  تفگ و  ادخ 

مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترـضح  زا  دیناوخب و  زامن  دینک و  اعد  بشما  نیمه  تفگ : دروآ و  نم  يارب  همیق  شروخولچ  فرظ  کی  تفر و 
هب رگا  هدنیآ  لاس  هک  دینک  رذـن  دزادـنایمن . نیمز  ار  امـش  يور  وا  دـیهاوخب  وا  زا  تین  صولخ  اب  رگا  دـهدب . ار  ناتتجاح  هک  دـیهاوخب 
وا زا  دینک . ناحتما  مه  ار  هار  نیا  دیاهدز ، يرد  همه  هب  هک  امش  دینک . ینابرق  اعوسات  راهان  يارب  هدروآ و  يدنفـسوگ  دیدیـسر ، ناتدارم 

. مدیسرپ ار  زامن  مسر  هار و  مدز و  گنز  هحفص 530 ]  ] همع هب  مدیـسر  هک  هناخ  هب  مدرک . رکف  وا  ياهفرح  هب  مادم  هار  يوت  مدش و  ادج 
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. منکن كرت  ار  مزامن  رگید  نآ  زا  دعب  مدرک  یعـس  مدرک . رذن  هظحل  نامه  مدناوخیمن و  زامن  هک  دوب  اهتدم  اما  مدوب . دـلب  ار  زامن  هتبلا 
هلماح مه  وا  ياهغیـص  نز  متفگن . گنهرف  هب  يزیچ  صوصخ  نیا  رد  یلو  مدـش  رادراب  دـعب  هام  راهچ  اما  تسا  رواـب  لـباقریغ  بیجع و 
يادا زور  هک  مدوب  ههامتشه  دش . ربخاب  نم  يرادراب  زا  مرهوش  مدوب . ههامجنپ  یتقو  دروآ  ایند  هب  يرتخد  وا  هک  مدوب  ههامهس  نم  دوب .

. تسا جیاوحلاباب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  لوبق . ترذن  مرهاوخ  تفگ : دید  هک  ارم  مدید ، ار  كرسپ  ردپ  زور  نآ  دیـسر . نم  رذن 
تساوخرد شرافس و  هب  مه  دعب  مدرک . شخپ  اههیاسمه  نایم  متخپ و  يرذن  جنرب  مدوخ  لزنم  رد  مه  اعوسات  زور  دش . ادا  هینیـسح  رذن 

هیبش تیاهنیب  شاهرهچ  ینتـشادتسود . ابیز و  رایـسب  يرـسپ  دـمآ . اـیند  هب  مرـسپ  هک  نیا  اـت  متفر . ناـملآ  هب  مدـنزرف  دـلوت  يارب  رداـم 
هچ تسا . شردـپ  هیبـش  ردـقچ  هک : درکیم  رارقا  لوا  رادـید  ناـمه  رد  دوـب ، هدـید  ار  مرهوـش  هـک  سک  ره  هـک  يروـط  دوـب . گـنهرف 

. تفریذپ راچان  هب  اما  دوبن ، گنهرف  لیم  قفاوم  مدوب . هتشاذگ  سابع  ار  شمسا  متـشگرب . ناریا  هب  مرـسپ  هارمه  هک  دعب  هام  ود  يرـسپ ...!
زا دـنزیم . ریجنز  هدیـشوپ و  هایـس  نارادازع  عمج  نیب  سابع  تسا و  اعوسات  بش  تسا ، هلاسهس  سابع  مسیونیم ، ار  هصق  نیا  هک  ـالاح 
نز یگنرز  اب  الاح  هک  ار  شاياهغیص  نز  گنهرف  مروایب . بات  ار  اجنآ  رد  ندوب  متـسناوتیمن  رگید  نوچ  ماهدمآ . زاریـش  هب  دعب  هب  دیع 

ادـخ و فطل  هب  زورما  نم  دـناهدمآ ، هوتـس  هب  وا  تسد  زا  گنهرف  ياـهلیماف  ماـمت  هک  مدینـش  زورید  هدروآ ، هناـخ  هب  هدـش ، وا  يدـقع 
مدـمآ میورب . غارچهاـش  تراـیز  هب  تـسا  رارق  رخآ  دـنکیم . میادـص  هـمع  میدنمتداعـس . مرـسپ  راـنک  رد  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح 

هحفص 531] [ . ] 356 ... ] مدمآ ناجهمع ...

درکیم تکرح  دشاب  نم  رایتخا  رد  نامرف  هکنآ  نودب  نیشام ،

خیرات رد  هدازیئافش ، قداص  دیس  جاح  ياقآ  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  بتکم  یماح  بایطألاۀلالـس ، باطتـسم ، بانج 
زا یکی  رفعج و  دیـس  مدـنزرف  قافتا  هب  ناتسبات 1372 ش  هدازیئافـش ، قداص  دیـس  بناج  نیا  تسا : هتـشون  ياهمان  یط   1377  / 4  / 9

هیلع ججحلانماث  ترضح  یسوبهبتع  يارب  مق  زا  هجوزلاوخا  يراوس  نیشام  اب  میدمآرب  ددصرد  ناتـسود ، زا  یکی  زین  ناگدازهریـشمه و 
ذخا يهجاب  زا  دعب  میدرک . تکرح  بورغ ، هب  تعاس  ود  یکی  ابیرقت  هعمج  رصع  میوش . فرـشم  سدقم  دهـشم  هب  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ 

تـسا بوخ  تسا ، فیعـض  رایـسب  میگدـننار  مه  نم  تسا و  ناسآ  نابوتا  رد  یگدـننار  هک  اجنآ  زا  متفگ : ممناـخ  ردارب  هب  مق  ضراوع 
لباقم میتفر ، هک  رتمولیک  جنپ  دودح  مدش . یگدننار  لوغـشم  هدنب  اجنامه  زا  درک و  لوبق  مه  ناشیا  منک . یگدننار  هدـنب  ار  نابوتا  لوط 

، دوب فیعض  رایسب  میگدننار  مدوب و  یشان  هک  مه  هدنب  دیکرت . بقع  خرچ  تسار  تمس  کیتسال  مالسلااهیلع  هموصعم  تشهب  ناتـسربق 
زمرت دیابن  الـصا  تلاح  نآ  رد  هک  یتروص  رد  مدیبوک ! زمرت  لادـپ  يور  رتمامت  هچ  ره  راشف  اب  ار  میاپ  مدرک و  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و 
مدوب هدیسرت  رایسب  هک  نم  تفر . نابوتا  طسو  ياههدرن  فرط  هب  رایتخایب  نیشام  دش و  جراخ  متـسد  زا  الماک  نیـشام  لرتنک  اذهل  درک .

یپ رد  دندش . لوغـشم  ار  يرکذ  دوخ  مهـس  هب  مادک  ره  زین  مناهارمه  لضفلاابا »! ای  لضفلاابا ! ای  لضفلاابا ! ای  : » مدز دایرف  دنلب  يادـص  اب 
تکرح زا  دیخرچ و  مق  هب  ور  لماک  شدرگ  زا  سپ  ناهگان  درکیم ، تکرح  دشاب  نم  رایتخا  رد  نامرف  هکنآ  نودب  نیـشام ، ارجام ، نیا 

دمآ تفر و  نابوتا  رد  نویماک  یلیرت و  نیگنـس و  ياهنیـشام  دـندوب  هداد  هزاـجا  اـهزور  نآ  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  يهتکن  داتـسیازاب !
دمآ تفررپ و  غولش و  رایـسب  هداج  مق ، لیاوا  اصوصخم  نارهت  مق -  نابوتا  رد  الومعم  هعمج  ياهرـصع  هک  دننادیم  همه  دشاب و  هتـشاد 

يهلیسو هنوگ  چیه  هظحل  نآ  رد  میدوب ، هدز  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ناماد  هب  تسد  هک  اجنآ  زا  اما  تسا .
درجم هب  دادیم . خر  یکانلوه  فداصت  امتح  دوب ، تکرح  رد  اـم  رـس  تشپ  هحفص 532 ]  ] ياهلیسو رگا  اریز  دوبن ، ام  رـس  تشپ  ياهیلقن 

هک تسا  نیا  هدنب  داقتعا  هصالخ ، دش . غولـش  اددجم  هداج  دندش و  در  ام  رانک  زا  نیگنـس  ياهنویماک  میدـید  زین ، نیـشام  زا  ندـشهدایپ 
مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترـضح  زا  یتمارک  ادـخ و  فطل  زج  ساـسح  تیعـضو  نآ  رد  نیـشام ، اـم و  ندـنام  ملاـس 
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. دشاب تسناوتیمن 

میاهتفرگ ملاع  دنوادخ  هاگرد  زا  ار  وت  يافش  ام 

گنج نارود   ) يدـالیم ات 1918  ياهلاس 1914  رد  یباجنـس ، حـلاص  نامرهق  یجاح  مان  هب  ناهاشنامرک ، یباجنـس  لیا  ناـگرزب  زا  یکی 
نامرد دروم  ناملآ ) روشک  رد   ) نلرب یماظن  ناتـسرامیب  رد  هتخانـشان ، يرامیب  عون  کی  هب  التبا  تلع  هب  قباطم 1293 ش  لوا ) للملانیب 

البرک هب  ار  شاهزانج  گرم  زا  سپ  هک  دنکیم  تیـصو  هدشن و  هجلاعم  يو  هب  ناملآ  شترا  ناهدنامرف  کمک  دوجو  اب  دریگیم و  رارق 
صوصخم تراـیز  ندـناوخ  اـب  ار  بش  نیدـنچ  يو  دنراپـسب . كاـخ  هب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  دـنربب و 

يا دیامرفیم : وا  هب  هک  دنیبیم  ار  ترـضح  نآ  يرادـیب  باوخ و  تلاح  هب  سپـس  دـنارذگیم و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  ترضح  مردارب  هاگراب  ایب  البرک  هب  وت  میاهتفرگ ، ملاع  دنوادخ  هاگرد  زا  ار  وت  يافـش  ام  یباجنـس ، حلاص  نامرهق 
يهدیـصق کی  رد  ار  نیا  یباجنـس  موحرم  تسا . هدرک  مهارف  اـجنیا  رد  ار  وت  يافـش  دـنوادخ  هک  اـیب  اـم  دزن  هب  سپـس  نک و  تراـیز  ار 

، يراب دیمد ... ناج  نورد  قح  زا  دیما  دـص  دیـسر  ترـضح  نآ  نامرف  نینچ  نوچ  دـیوگیم : تسا و  هدیـشک  مظن  يهتـشر  هب  یتیبدـنچ 
كرت ار  نلرب  نرت  نیلوا  اـب  دـش ، جراـخ  اـجنآ  زا  ناـملآ ، ناتـسرامیب  تاـماقم  تفلاـخم  مغر  هب  هفـشاکم ، نیا  زا  سپ  یباجنـس  موحرم 

ترـضح ربق  ترایز  هب  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  كرابم  ربق  ترایز  زا  سپ  دوریم و  البرک  هب  لصوم  هیکرت و  هار  زا  دنکیم و 
نحـص هب  ترایز ، مسارم  ماـجنا  هحفـص 533 ]  ] زا سپ  هاگنآ  دروآیم . اـج  هب  ریـس  یتراـیز  دباتـشیم و  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا 
راهظا اهنآ  ندـید  زا  يو  دـناهدمآ . البرک  هب  هاشنامرک  يهلفاق  اب  زور  نامه  رد  شاهداوناـخ  دارفا  زا  رفن  دـنچ  دـنیبیم  دوریم و  كراـبم 

هب مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هک  تسا  هدید  باوخ  ناشگرزبردام  لبق  هام  کی  هک  دنیوگیم  وا  هب  اهنآ  یلو  دنکیم ، بجعت 
لیوحت ار  تدـنزرف  ات  تسرفب  البرک  هب  ار  هداوناخ  دارفا  زا  نت  دـنچ  تسا ، هداد  افـش  ار  شدـنزرف  ام  يهلیـسو  هب  دـنوادخ  دـیوگیم : وا 

رارق نامرد  تحت  هدوب  ناوراـک  هارمه  هک  یکـشزپ  يهیـصوت  اـب  تسا ، هدوب  ضیرم  یتخـس  هب  ـالبرک  رد  هک  یباجنـس ، موحرم  دـنریگب .
کی ینالوط ، باوخ  تعاس  نیدنچ  زا  سپ  اهنآ ، فرـصم  اب  وا  دهدیم و  ار  یعیبط  ياهوراد  فرـصم  روتـسد  روبزم  کشزپ  دریگیم .

دوشیم و جراخ  يرامیب  رتسب  زا  تسین . یقاب  شدوجو  رد  يرامیب  راثآ  زا  کی  چـیه  هک  دـنیبیم  دوشیم و  رادـیب  باوخ  زا  حبـص  زور 
رفس نیا  زا  دعب  یباجنس  موحرم  دوریم . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  مالـسلاهیلع و  ادهـشلادیس  ترـضح  ربق  ترایز  هب  مامحتـسا ، زا  سپ 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مان  هب  ياهیکت  نتخاس  هب  دوریم و  یباجنس  لیا  نایم  هتشگزاب و  هاشنامرک  هب  اسآهزجعم  تکرباب و 
. دنکیم مادقا 

دومرف دهاوخ  ریخ  تمحر  دنوادخ 

یطابترا ياهتردق  ياراد  يونعم ، یطابترا  نونف  رد  هدیزرو  ناداتسا  زا  هژیو  ياهـشزومآ  نتفرگ  یناسفن و  ياهتـضایر  رثا  رب  دارفا ، یخرب 
فطل همه  هتبلا  دنباییم ، تسد  یبتارم  هب  یناوخاعد  ینید  ياهروتسد  ماجنا  اب  یقتم  دقتعم و  دارفا  زا  يرایسب  نینچمه  دنوشیم . يونعم 

تضایر تدابع و  هب  هام  تشه  تدم  متشاد  هک  يزاین  بسحرب  ریقح ، تسا : هداد  خر  قایس  نیمه  هب  ریز  يهعقاو  هک  تسه . هدوب و  قح 
رد دیـسرارف و  یتوکلم  تلاـح  نآ  ناـمز  ددرگ  رتزیت  قشع  شتآ  کـیدزن  دوش  نوچ  لـصو  يهدـعو  رعاـش : يهتفگ  هب  مدوـب . هتخادرپ 

نارازگتمدخ هب  ار  ام  مالـس  دـندومرف : مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هحفـص 534 ]  ] هک مدینـش  ار  اـهباوج  نیا  متـالاؤس  باوج 
ینکیم ناوارف  ياعد  هدوب و  رظن  دروم  هک  يرامیب  صخـش  نآ  يهرابرد  وگب : ناسرب و  روپدزی ) لیعامـسا  دیـس   ) تراهط تمـصعلآ و 
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ریخ ياهدیما  هک : شاب  هاگآ  نادب و  يراد ، ینارگن  هچنآ  يهرابرد  اما  و  دومرف . دهاوخ  ریخ  تمحر  دـنوادخ  و  تسه . مه  ام  رظن  دروم 
نامه ینکیم ، تفایرد  ار  دوخ  خـساپ  یتسه و  ام  يهمانترایز  ندـناوخ  ماـگنه  رد  هک  هاـگنآ  و  تسا . مهارف  دـنوادخ  هاـگرد  زا  ناوارف 
. میاهدیزگرب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نارای  ماقم  رد  ار  وت  ام  ینکیم  اپرب  ادهشلادیس  دای  هب  یمسارم  هک  نونکا  دوب و  دهاوخ  ام  زاوآ 

مینکیم کمک  وت  هب  ام  یتسه  ام  زابرس  وت 

لاس 1979 رد  يوروش  يهیـسور  شترا  يوس  زا  ناتـسناغفا  لاغـشا  نامز  فویالم ، یلع  گنهرـس  مان  هب  زاقفق ، یماـظن  نارـسفا  زا  یکی 
هدوب هدازناملسم  ناملسم و  نوچ  یلو  دوش . روهلمح  یناغفا  ناملـسم  نیدهاجم  هب  هک  دباییم  تیرومأم  یـسمش ، قباطم 1358  يدالیم 

ياهراچ هدوب ، هیسور  تلود  تاروتسد  يارجا  هب  روبجم  نوچ  مه  لاح  نیع  رد  دنک . تکرـش  ناناملـسم  اب  گنج  رد  هتـساوخیمن  تسا 
لضفلاابا ترـضح  هب  لسوتم  دومنیم ، مهارف  ار  روبزم  يهلمح  تامدقم  دیاب  هک  یتدم  مامت  رد  اذل  تسا . هتـشادن  نیملـسم  هب  هلمح  زج 

هب هـلمح  ناـمز  زا  لـبق  بـش  کـی  تـسرد  تـسا . هدرکیم  ییوجهراـچ  قوفاـم  رماوا  يارجا  زا  رارف  يارب  هدـش و  مالــسلاهیلع  ساـبعلا 
هدمآ وا  لابقتـسا  هب  ترـضح  نآ  هدـش و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مرح  دراو  هک  دـنیبیم  باوخ  ناتـسناغفا ،

دندز و ادص  فا  یلقنامحر  دـمحا  مان  هب  ار  یـسک  هاگنآ  مینکیم ! کمک  وت  هب  ام  یتسه ، ام  زابرـس  وت  دـندومرف : وا  هب  ترـضح  تسا .
صخش دینک ! داهج  ناتـسناغفا  ناناملـسم  تاجن  يارب  و  دینک ، راک  مه  اب  هدرک و  دامتعا  رگیدکی  هب  دندومرف : نانآ  رفن  ود  ره  هب  باطخ 

رد بجعت  لامک  اب  دوریم و  شدوخ  داتس  رقم  هب  حبص  ادرف  دباوخب . دناوتیمن  حبص  ات  دوشیم و  رادیب  باوخ  زا  فویالم ، یلع  روبزم ،
ساـبعلا لـضفلاابا  ترـضح  روضح  رد  ار  يو  باوـخ  ملاـع  رد  بشید  هک  دـنیبیم  يرـسفا  ناـمه  هحفـص 535 ] ، ] دوخ ینادوجآ  رتـفد 

، هدزتهب تلاـح  هب  رـسفا ، نیا  یتسه ؟ وت  فا  یلقناـمحر  دـمحا  ناورـس  دـنزیم : داـیرف  راـیتخایب  اذـل  دوب ! هدرک  هدـهاشم  مالـسلاهیلع 
زا سپ  دوب ! هدینشن  مه  ار  يو  مسا  یتح  هدیدن و  ار  رـسفا  نآ  زگره  نامز  نآ  ات  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دهدیمن . یباوج  هدرک  توکس 

یلق نامحر  دمحا  ناورـس  دیوگیم : هدش و  طلـسم  دوخ  رب  فویالم  یلع  گنهرـس  دننکیم ، هاگن  مه  هب  هریخهریخ  یتدم  ود  نآ  هکنآ 
زاـب ار  دوخ  بشید  باوخ  رگیدـکی  يارب  مادـک  ره  دـنوریم و  ناـگداپ  ناروتـسر  هب  ود  ره  هاـگنآ  ماهدروخن . هناحبـص  زوـنه  نم  فا ،

اب تسا . هدومرف  یفرعم  رگیدمه  هب  ار  رفن  ود  نآ  بیترت  نامه  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هک  دوشیم  مولعم  دـنیوگیم و 
تاعالطا تلع  هب  دوب ، هدیدن  ار  فویالم  یلع  گنهرس  يهرهچ  زگره  هظحل  نآ  ات  هکنآ  اب  فا ، یلقنامحر  دمحا  ناورس  هک ، قرف  نیا 

رمق سابعلا  لضفلاابا  ترضح  یفرعم  زا  سپ  رسفا  ود  نیا  يراب ، تسا . هتشاد  ربخ  وا  تیرومأم  زا  هتسنادیم و  ار  يو  مان  یسایس ، یماظن 
تامهم ناوارف و  يهحلـسا  ناتـسناغفا  ناملـسم  نیدهاجم  هب  فرط  کی  زا  هراومه  رگیدـکی ، کمک  یحارط و  اب  مالـسلاهیلع ، مشاهینب 

اهنآ هـب  مـه  يرگید  ياـهکمک  دـندادیم و  رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  يدــیفم  تـسرد و  تاـعالطا  رگید  فرط  زا  و  دــندناسریم ، لـماک 
هنیمز نیا  رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  تمارک  هدرک و  جرد  یتالاقم  ناتسکاپ  یمـسر  ياههمانزور  رد  ادعب  اهنآ  دندرکیم .

، مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  شیک  تدارا  رـسفا  ود  نآ  دندرک . وگزاب  ناشدوخ  راختفا  دنـس  نیرتگرزب  ناونع  هب  هراومه  ار 
. دننکیم سیردت  ناتسکاپ  هاگشناد  رد  کنیا 

دش رگهولج  روط  نیا  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مان 

، یـشزغل رثا  رب  نالیگ  لیجنم  کیدزن  رد  زور  کی  دوب ، هدـمآ  مهارف  هزات  سوبوتا )  ) یترفاسم یناوراک  يهیلقن  لـیاسو  هک  ییاـهلاس  رد 
هحفـص  ] مادـنارغال درمریپ و  ناوخهضور  کی  اضق  زا  دریگیم . رارق  هرد  لخاد  هب  طوقـس  ضرعم  رد  هدـش و  فرحنم  هداج  زا  لـیبموتا 
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گرم دوب و  هتـسشن  لوا  فیدر  یلدنـص  رد  هک  يو  تسا . هتـشاد  روضح  سوبوتا  نآ  رد  زین  یئاـسک  یـضترم  دیـس  جاـح  ماـن  هب  [ 536
دایرف رگید  راب  دنکیم و  باترپ  نوریب  هب  سوبوتا  برد  زا  ار  دوخ  اعیرـس  سپـس  هادج ! ای  دـشکیم : دایرف  دـیدیم ، مشچ  هب  ار  ناگمه 

سوبوتا يولج  هرد  ناـیم  هب  ار  گرزب  گنـس  هعطق  کـی  سوبوتا ، زا  رتعیرـس  یتعرـس  اـب  و  مالـسلاهیلع ! ساـبعلا  لـضفلاابا  اـی  دـنزیم :
تاـجن یعطق  گرم  زا  دنتـشگیمرب ، تشر  رهـش  هب  هک  ار  ـالبرک  نیرئاز  دوشیم و  سوـبوتا  فـقوت  بجوـم  راـک ، نیا  اـب  دزادـنایم و 

جاح موحرم  دزاسیم . رگهولج  روط  نیا  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  كرابم  مان  تمظع  گرزب ، دـنوادخ  تقیقح ، رد  و  دـهدیم ،
يو دـناوخیم . ار  ءاسک  ثیدـح  هشیمه  دوب و  تمـصعلآ  ناقـشاع  زا  هک  دـنتفگیم  یئاـسک »  » تهج نیا  زا  ار  یئاـسک  یـضترم  دـیس 
لثم مالـسلاهیلع » سابعلا  لضفلاابا  ای   » مدز دایرف  هک  یتقو  تفگیم  وا  دوب . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  ناوخهضور  نینچمه 

هجیتن رد  درک  ییامنهار  دوبن ، رودـقم  نم  يارب  شنداد  تکرح  هک  یگرزب  گنـس  فرط  هب  ارم  ترـضح  هک  مدـید  دوخ  مشچ  هب  هکنیا 
. داد تاجن  ار  اهنآ  دنوادخ 

دندوب هدرک  سویأم  ار  وا  ناکشزپ 

تالسوت نوماریپ  یـسمش ) لاس 1312  ناهفـصا ، هیدـمحا  يهناخباتک  پاچ  « ) تاجانملا مالعا   » باـتک رد  ياهراوز  دـمحا  خیـش  موحرم 
زا شیب  یکراشف  موحرم  دسیونیم : نینچ  تسا ) هدوب  هلاسر  بحاص  گرزب و  ياملع  زا  هک   ) یناهفصا یکراشف  يداه  اقآ  جاح  موحرم 
وا هب  رسمه  نیمه  زا  دنوادخ  هچنانچ  دنکیم  رذن  هرخألاب  دشیمن . يدنزرف  ياراد  شرـسمه  یلو  دوب  هدرک  جاودزا  هک  دوب  لاس  تشه 

دندوب هتفگ  ناکـشزپ  دراذگب . سابع  زین  ار  يرگید  مان  دنک  اطع  وا  هب  دنوادخ  رـسپ  ود  رگا  دراذگب و  لضفلاوبا  ار  شمان  دـهدب  يرـسپ 
سابع لضفلاابا و  كرابم  ياهمان  هک  دـیازیم  ولقود  رـسپ  ود  هدـش و  رادراـب  لاـس  ود  زا  سپ  اـقافتا  دـش . دـهاوخن  رادراـب  زگره  وا  هک 

هحفص 537] [ . ] 357 . ] دراذگیم نانآ  رب  ار  مالسلاهیلع 

سرب ام  داد  هب  سابعلا  لضفلاابا  ای 

ناوا رد  مردپ  دسیونیم : نینچ  نارهت  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  زا  یـسمش   1372  / 2 خیرات 8 /  رد  هدازرگـسم  لیلجلادبع  رتکد  بانج 
تایح تاظحل  نیرخآ  رد  تشاذـگ . اهنت  ماهلاسود  رهاوخ  و  مدوب ) هلاسجـنپ  رـسپ  کـی  هک   ) نم اـب  ار  مرداـم  دومن و  توف  نم  یکدوک 

نم لکوت  رمع ، مامت  رد  دیوگیم : باوج  رد  موحرم  نآ  و  يراپسیم !؟ یـسک  هچ  هب  ار  ام  هک  دسرپیم  يو  زا  یتحاران  اب  مردام  مردپ ،
هک مردام  مراپسیم . گرزب  يادخ  هب  ار  امش  ماهتشادن ، دب  مشچ  یسک  سومان  هب  هدرکن و  يدب  یـسک  هب  نوچ  تسا و  هدوب  دنوادخ  هب 
هک دـشیم  ثعاب  رگید  يوس  زا  زین  تنکـسم  رقف و  هتـشاد ، تشحو  سرت و  رایـسب  ییاـهنت  زا  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شرهوش  یناوج  رد 

نابز هب  ییاهنت  رد  راب  نیدـنچ  بش  ره  لسوت ، داقتعا و  يور  يو  دـنارذگب . یهلا  هاگرد  هب  انث  اعد و  هب  ار  تاـقوا  دـباوخن و  اهبـش  رثکا 
يرادـیب باوخ و  نیب  یناتـسمز ، بش  کی  رد  هکنیا  ات  سرب .»! اـم  داد  هب  مالـسلاهیلع ، ساـبعلا  لـضفلاابا  اـی  : » هک تسا  هدرکیم  يراـج 

! منم سابعلا  لضفلاوبا  ای  ییوگیم !؟ مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ای  دنچ  ات  دـیوگیم : هک  دونـشیم  قاطا  يهرجنپ  تشپ  زا  ار  ییادـص 
رگید اـهنت  هن  هک  داد  تسد  نـم  هـب  یبـلق  توـق  ناـنچ  بـش  نآ  زا  دـیوگیم : مرداـم  دـش ! دـهاوخن  وـت  مـحازم  یـسک  باوـخب ، سرتـن 
تایح دـیق  رد  زونه  هک  مردام ، متخادرپیم . مرهاوخ ) نم و   ) اهامـش یتسرپرـس  هب  یـصاخ  تعاجـش  يراودـیما و  اب  هکلب  مدیـسرتیمن ،

اب و  دوب ، هدرک  شرافـس  نآ  هب  گرم  مد  رد  مردـپ  هک  دـنوادخ ، هب  لـکوت  اـب  يو  دوب . رادهدـهع  ار  اـم  يرداـم  مه  يردـپ و  مه  تسا ،
و هللااب ) الا  قیفوتلا  ام  و   ) دزاسب هاگشناد  داتـسا  کی  نم ، نوچ  هداد  تسد  زا  ردپ  یکدوک  زا  تسناوت  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تیانع 
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هحفص 538] [ . ] 358 . ] دنک تیبرت  مالسا  هب  دقتعم  قیال و  يدارفا  ار  دوخ  نادنزرف 

میتشاد یتقایل  تیلباق و  هچ  ام 

لوغـشم هدیـشک و  تسد  تسایر  نطو و  زا  هدومن ، رایتخا  ار  ینیـسح  رئاح  ترواجم  هک  تسا  لاس  دنچ  هک  كرت ، يولوم  هللادـبع  جاح 
تابتع هب  تقو  ره  اذـل  متـشادن و  دیهـش  رح  ترـضح  تمدـخ  هب  یـصالخا  نم  درک : فیرعت  ام  يارب  تسا ، هدـیدرگ  ترایز  تداـبع و 
ترایز يارب  مه  نم  دیدرگ و  اجنآ  نکاس  هدمآ و  البرک  هب  یشابالم  میومع  هکنآ  ات  متفریمن ، راوگرزب  نآ  ترایز  هب  مدشیم  فرـشم 

ضرع بجعت  زا  یشابالم  نم و  دندروآ . فیرشت  نم  ندید  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هک  مدید  باوخ  رد  مدش . فرـشم 
یبجعت دندومرف : دیوش !؟ امرففیرشت  ناراسکاخ  نیا  ندید  هب  امش  ترـضح  هک  میتشاد  یتقایل  تیلباق و  هچ  ام  ام ، ياقآ  يا  هک : میدرک 

زا یکی  رئاز ، نآ  روخارف  هب  هک  دیامرفیم  رما  شیوخ  باحصا  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوش  فرـشم  البرک  ترایز  هب  سک  ره  درادن 
[ . 359 . ] دنتسرفیم وا  ندید  هب  ار  یحایر  رح  لقاال  دشاب  لاحلافیعض  یلیخ  رگا  هکنآ  یتح  میورب ، وا  ندید  هب  اهام 

تسا البرک  ياهغاب  نیا 

ۀلملاسیئر و ترـضح  مداخ  دمحا ، خیـش  زا  ۀـیکزلا ، هسفن  هللا  سدـق  یئوخ  يوسوم  مساقلاوبا  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ  موحرم 
خیش مان  هب  يرگید  مداخ  ازریم ، موحرم  تفگیم : هک  درک  لقن  هیلع ) هللا  ناوضر   ) گرزب يزاریـش  يازریم  روربم  موحرم  هعیرـشلاییحم 

نآ ترایز  هب  هک  دش  نآ  رب  داتفا و  شرس  رب  مالسلاهیلع  هللادبعیبا  ترضح  ترایز  قوش  دمحم  خیـش  اهزور  زا  یکی  رد  تشاد . دمحم 
يزاریـش ياقآ  یلع  ازریم  جاح  یفـصلا ، یقتلا  عروألا  نیلماعلا ، ءاملعلا  لـمکا  روربم  موحرم  تمدـخ  دوش . فرـشم  ـالبرک  رد  ترـضح 

هک هدش  هدرپس  امش  تمدخ  یهجو  مجع  راوز  فرط  زا  رگا  درک : ضرع  يو  هب  و  دمآ ، گرزب  يازریم  موحرم  لجن  هیلع ،) هللا  ناوضر  )
دزن یلوپ  نینچ  دـندومرف : اقآیلع  ازریم  اقآ  موحرم  هحفص 539 ] . ] مرـضاح راک  نیا  يارب  نم  دیتسرفب ، البرک  هب  نانآ  تباین  هب  ار  یـسک 

مناوتیم اما  مرادن  ار  البرک  ات  نتفر  يهلیـسو  دنچ  ره  تفگ  دوخ  اب  دـمآ و  نوریب  لزنم  زا  هدـش  هتـسکش  شلد  دـمحم  خیـش  تسین ، نم 
هب دصق ، نیمه  هب  مدرگرب . منک و  مالس  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  ترـضح  هب  هتفر ، نوریب  البرک  هب  ور  فجن  يهزاورد  زا  يرادقم 

يهدارا دومرف : هدش  هجوتم  وا  هب  صخـش  نآ  دوریم . هار  تعرـس  هب  هک  دید  ار  یـسک  دـش  يداو  دراو  نوچ  درک . تکرح  يداو  فرط 
دـندش و رگیدـکی  شود  هب  شود  میـشاب . مه  اب  ایب  سپ  مورب ، البرک  هب  مهاوخیم  مه  نم  دومرف : ار . البرک  درک : ضرع  يراد ؟ ار  اـجک 

درک هاگن  نوچ  دـمحم  خیـش  هدـش . ادـیپ  هک  تسا  ـالبرک  ياـهغاب  نیا  دومرف : صخـش  نآ  دـندومیپ  هار  يردـق  نوچ  دـنداهن . هار  هب  ور 
هزاورد و کنیا  دومرف : دـنتفر  هار  هک  رگید  يرـصتخم  دنتـسه . ـالبرک  یخـسرفمین  بیرق  اـهنآ  تسا و  ادـیپ  هک  دـید  ار  ـالبرک  ياـهغاب 
رد هک  تسا  فیرـش  هاگراب  کنیا  دومرف : دـنتفر  هار  اههچوک  نایم  هک  زین  ینامز  كدـنا  زا  سپ  تسا . نایامن  هک  تسا  البرک  ياههناخ 

. درک نیعم  ار  یکی  دـمحم  خیـش  يوشیم ؟ مرح  دراو  يرادـشفک  مادـک  زا  دومرف : هدـش  رهطم  نحـص  دراو  دیـشکن  یلوـط  تسا . وـلج 
لوخد نذا  ایآ  دومرف : دنداتـسیا . مرح  رد  هدش  در  قاور  رد  زا  هتـشذگ ، يرادشفک  زا  مه  اب  موریم . يرادشفک  نامه  زا  مه  نم  دومرف :

. دـندش مرح  دراو  هدـناوخ ، لوخد  نذا  ناوخب . نم  اب  مه  وت  مهاوخیم ، نم  دومرف : مرادـن . داوس  درک : ضرع  دـمحم  خیـش  یناوخیمن ؟
نآ دندروآ ، اج  هب  ترایز  زامن  تعکر  ود  رـس ، يالاب  دندمآ  دـناوخ .) ار  هللانیما  ترایز  ارهاظ   ) دـناوخ همانترایز  راوگرزب  صخـش  نآ 

، هلب تفگ : دـمحم  خیـش  میورب ؟ مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  ترـضح  تراـیز  هب  ییآیمن  دومرف : هدومن  دـمحم  خیـش  هب  ور  راوگرزب 
زا سپ  دندش . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  فیرش  نحـص  دراو  هدومیپ ، ار  یهار  رـصتخم  هدش ، در  نحـص  مرح و  زا  میوریم .
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دناوخ همانترایز  اددجم  راوگرزب  نآ  دنتفر ، مرح  هب  اجنآ  زا  دندش و  قاور  دراو  هتـشذگ  يرادشفک  زا  مه  اب  يرادشفک ، نییعت  زا  لاؤس 
هحفـص  ] خیـش هب  ور  راوگرزب  نآ  دندش . نحـص  دراو  هدمآ  نوریب  مرح  زا  هاگنآ  دندروآ . اج  هب  ترایز  زامن  همانترایز ، تئارق  زا  سپ  و 

شیب تعاسمین  بیرق  لاح  هکنیا  زا  لفاغ  دمحم  خیـش  يدرگرب ؟ فجن  هب  ای  ینامب  البرک  ار  بش  یهاوخیم  دومرف : هدرک  دمحم  [ 540
نآ میوریم . فجن  هب  مرادـن ، يراـک  اـجنیا  تفگ : تسا ، ینعمیب  رایـسب  فجن  هب  نتفر  یتقو  نینچ  رد  تسا و  باـتفآ  بورغ  هب  مک  و 

يداو رد  ار  دوخ  دـنتفر  هار  هک  يردـق  دـندرک ، تکرح  مه  اـب  میوریم . مه  اـب  سپ  مورب ، فجن  هب  مهاوخیم  مه  نم  دومرف : راوـگرزب 
راوگرزب نآ  مراد . راک  مورب و  فرط  نیا  زا  مهاوخیم  نم  میاهدیـسر . فجن  هب  ام  تسا و  فجن  يداو  نیا  دومرف : راوگرزب  نآ  دـندید .

ار وا  دنکیم و  هاگن  وا  فرط  هب  دمحم  خیـش  درذگیم  ياهظحل  نوچ  دنکیم . تکرح  رظن  دروم  تمـس  هب  دش و  ادـج  دـمحم  خیـش  زا 
فرط نآ  زا  تسا . هتـشگرب  هتفر و  ـالبرک  هب  ییادـخ  دـییأت  اـب  هک  دوشیم  هجوتم  دـتفایم و  رکف  نیا  هب  رما ، نیا  اـب  ناـمزمه  دـنیبیمن .
بوخ تساوخ ، يزیچ  ام  زا  یتدـم  زا  سپ  خیـش  نیا  هک  داتفا  رکف  هب  ناشلزنم  زا  دـمحم  خیـش  نتفر  نوریب  زا  سپ  اقآیلع  ازریم  موحرم 

هک وگب  وا  هب  ناسرب و  دمحم  خیـش  هب  ار  اهنیا  دیامرفیم : هداد و  وا  هب  نارق  ود  هدز و  ادص  ار  دوخ  مداخ  میدادیم . وا  هب  نامدوخ  زا  دوب 
زا یـضعب  هب  دـنیبیمن . ار  وا  هدـمآ ، دـمحم  خیـش  يهناخ  هب  هتفرگ  ار  لوپ  مداخ  يورب . البرک  هب  هک  هداد  وت  هب  شدوخ  زا  ار  اـهنیا  ازریم 
اب ات  دشاب  هتفر  هزاورد  نوریب  دیاش  دـیوگیم  دوخ  اب  دـنکیمن . ادـیپ  ار  وا  مه  اجنآ  دـنزیم و  رـس  دـشاب  هتفر  دادیم  لامتحا  هک  اهناکد 
هب دیآیم . فجن  تمس  هب  تسا و  يداو  لخاد  هک  دید  ار  دمحم  خیش  دیآیم و  هزاورد  نوریب  هب  دورب . البرک  هب  دهد و  یبیترت  اهیراکم 

! ماهتفر البرک  نم  دـیوگیم : دـمحم  خیـش  ورب . ـالبرک  هب  ریگب و  تسا ، هداد  وت  هب  نارق  ود  دوخ  لوپ  زا  اـقآیلع  ازریم  اـقآ  دـیوگیم : وا 
ار تقیقح  نم  هن ، دـهدیم : باوج  ییامنب . وا  زا  ینارگن  راهظا  تسین  بوخ  تسا ، یگرزب  صخـش  اقآیلع  ازریم  اـقآ  دـیوگیم : مداـخ 

خیـش درب و  اـقآیلع  ازریم  جاـح  دزن  ار  وا  دـیوگیم . تقیقح  يور  زا  هک  دوـشیم  تفتلم  مداـخ  ـالبرک . ماهتفر  متـشاد  راـهظا  هک  متفگ 
هحفص 541] [ . ] 360 . ] دنکیم نایب  ناشیا  يارب  ار  دوخ  تیاکح  دمحم 

نایعیش هب  ياهمان 

لاس ینعی  ریخا  ياهلاس  رد  اـما  دـناهدومرف  موقرم  دوخ  ناتـسود  اـملع و  هب  يددـعتم  ياـههمان  راوگرزب  نآ  يربک  تبیغ  خـیرات  لوط  رد 
لاس 1410 ادودح  هک  مینکیم  زاغآ  اجنیا  زا  ار  همان  نیا  حرش  دنداتسرف . دوخ  نایعیش  هب  تبحم  ایند  کی  اب  ياهمان  يرمق  يرجه   1404

تراـهط تمـصع و  تیب  لـها  ناتـسود  زا  یعمج  نم و  يارب  ار  ریز  يهیـضق  ینعم  لـها  گرزب  ياـملع  زا  یکی  هـک  دوـب  يرمق  يرجه 
نیا هب  نامیارب  ار  نآ  هب  طوبرم  يهیـضق  اب  نانبل  زا  ياهمان  هادـف ، انحاورا  رـصع  ماما  ناتـسود  زا  یکی  دـندومرف : لقن  نینچ  مالـسلامهیلع 
ردام سگرن  ترضح  دجسم  ینعی   ) مالـسلااهیلع سجرن  ةدیـسلادجسم  مان  هب  نانبل  دجاسم  زا  یکی  تعامج  ماما  دناهدومن : لاسرا  حرش 

ترـضح مان  هب  مرحم  هام  رد  دجـسم  نیا  رد  هک  دناهدومن  دای  دکؤم  مسق  دجـسم ، يانما  تئیه  دارفا  و  هادف ) انحاورا  رـصع  ماما  راوگرزب 
رد یقودنص  لمع ، نیا  باوث  رد  مدرم  تکرش  ناونع  هب  روظنم و  نیا  يارب  و  میدومنیم . ماعطا  ار  نینمؤم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

ار یسانکسا  ای  هکـس  ناوتب  هک  تشاد  یکیراب  يهنزور  طقف  لفق و  ياراد  قودنـص  تسا  لومعم  هکنانچ  میدوب و  هدرک  بصن  لحم  نآ 
میتفای نآ  رد  ینانبل  گرزب  تالکـش  هارمه  هب  ياهمان  بجعت  لامک  اب  میدومن ، زاب  ار  نآ  هک  یتدم  زا  سپ  دنزادنیب . نآ  لخاد  هدرک ، ات 

اب دیاب  طقف  دنـشاب و  هدومن  لخاد  قودنـص  رد  کیراب ، يهنزور  زا  ار  نآ  ناوتب  تسا  لاحم  میئامن ، هبـساحم  میهاوخب  تروص  ره  هب  هک 
یـصاخ بیترت  اب  تالمج  نیا  میدومن  زاب  ار  همان  یتقو  دوب . نامدوخ  تسد  طقف  زین  نآ  دیلک  اریز  دشاب ، هدـش  ماجنا  راک  نیا  ياهزجعم 
نمحرلا هللا  مسب  درکیم .) داجیا  ناـسنا  لد  رد  ار  یتمظع  تبیه و  كراـبم  طـخ  نآ  تسا  رکذـت  هب  مزـال  هک  : ) دوب هدـش  هتـشون  نآ  رد 

ةالصلا تمقا  [ » هحفـص 542 « ] رظتنملا يدهملا  انا   » میظعلا یلعلا  هللا  قدص  نونمؤملا ) هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا  لق  میحرلا و 
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يا « ) نابرهم يهدنـشخب  دـنوادخ  مانب  : » تـالمج نیا  همجرت  جرفلاـب » یل  اوعداـف  مکل » توعد  و  « » متلکأ اـمم  تلکأ  و  « » مکدجـسم یف 
يدـه يهمئا   ) نونمؤم وا و  لوسر  ادـخ و  ار  امـش  لمع  دـینادب  اـما  دـیهد ، ماـجنا  دـیهاوخیم  هک  ار  یلمع  ره  وگب ): مدرم  هب  اـم  ربماـیپ 

متشاد و اپرب  ار  زامن  امش  دجسم  رد  متـسه  رظتنم  يدهم  نم  تمظعاب . يهبترمدنلب  دنوادخ  تسا  هدومرف  تسار  دننیبیم . مالـسلامهیلع )
نآ ناتسود  همان ، نیا  لقن  زا  سپ  دینک . اعد  نم  جرف  يارب  مه  امش  سپ  مدومن . اعد  امش  يارب  و  مدروخ . مه  نم  دیدروخ  امـش  هچنآ  زا 
مرح رد  مظعم  نویناحور  زا  دـعب  زور  دـنچ  همان ، نیا  دـییأت  رد  دـندرکیم . هیرگ  دـنتخیریم و  قوش  کـشا  فطل  همه  نیا  زا  ترـضح 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   » هللاۀـیقب ترـضح  سدـقم  رـضحم  هب  یفرـشت  یقاـفتا  روط  هب  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  رهطم 
ام زا  همان  نآ  یلب  دـندوب : هدومرف  باوج  رد  ترـضح  هک  دوب  هدرک  لاؤس  قوف  يهمان  يهرابرد  ترـضح  نآ  زا  هدومن و  ادـیپ  فیرـشلا »
هک هنوگنامه  میارب  ار  نآ  ناشیا  مدیـسرپ و  ار  فرـشت  نامه  ناشیا  زا  هرابود  مدید و  ار  یقتم  زیزع و  یناحور  نآ  مدوخ  نم  و  دشابیم .
اب متـسشن  ینابـش  تسد  زا  ین  کی  هداتف  یناتـسوب  رانک  مدید  یبش  ین  يا  لانب  هحفص 543 ] [ . ] 361 . ] دندومرف وگزاب  دـش  رکذ  الاب  رد 

درک اههلان  ین  نم ، هآ  زوس  نازوس ز  هآ  شنورد  رب  مدیمد  نازرل  ياهبل  شبل  رب  مداهن  شرابغ  درگ و  شخر ، زا  متفرگ  شرانک  رد  ینأت 
زج هب  هنادواج  دنامن  ین ، يا  لانب  تسین  انف  راد  نیا  رد  شمارآ  وچ  تسین  اقب  ار  ایند  هک  ین ، يا  لانب  درک  اپ  هب  ییاغوغ  روش و  ارحص  هب 
زا هک  منادیمن  تفر  ابرلد  راـی  هک  ین ، يا  لاـنب  دوب  ادـخ  رکذ  شندـیلان  ره  هک  دوواد  ياـن  نحل  هب  ین ، يا  لاـنب  هناقـشاع  ياون  قشع و 

تبیغ يهدرپ  تشپ  هب  هتـسخ  راز و  مرای  هک  ین ، يا  لانب  میدود  هآ و  اب  انـشآ  ود  ره  هک  میدرگب  مه  اب  شایپ  زا  ات  اـیب  تفر  اـجک  مشیپ 
دربیم شلایخ  تسا  توکس  قرغ  بش  هک  ین ، يا  لانب  مارآ  لد  نآ  دزیر  کشا  اهنت  وچ  ماش  ره  هب  حبـص و  ره  هب  ین ، يا  لانب  هتـسشن 

منیبب اجنآ  زا  دوخ  رای  رگم  منیـشن  قیاق  نآ  رب  بشما ، مور  هرانک  ایرد  رب  تساهقیاق  وچ  هراپهراپ  ربا  هک  ین ، يا  لاـنب  تسد  زا  نم  شوه 
، ین يا  لانب  ناراهب  زیگنالد  ياهبـش  هب  نارادهدنزبش  اب  وت  ین ، يا  لانب  نک  رظتنم  نآ  رب  هلان  اهنت  هک  نک  رذگ  میاهمغ  ز  ین ، يا  لانب 

لانب بآ  يهدنزغل  يهحفص  يور  هب  باتهم  سکع  زغل  وچ  ین ، يا  لانب  تسا  باجتـسم  بش  تولخ  رد  اعد  تسا  باوخ  هب  مرحمان  هک 
يا لانب  تسا  زاین  لاح  رد  زان و ، اپارـس  تسا  زامن  رد  مرای  هک  ین ، يا  لاـنب  رود  زا  یغرم  سانـشان  ياون  روش  دـنکفا  لد  رب  هک  ین ، يا 

هدنکفازاب هک  ین ، يا  لانب  ار  ابرلد  نآ  منک  ادیپ  رگم  ار  ارماس »  » میرح هد  مناشن  نم  ماهدرک  مگ  وا  ياپ  در  هک  نم  ماهدرزآ  سب  هک  ین ،
هدرک مگ  نم  وچ  مه ، وا  رگم  هحفص 544 ]  ] وا ضراع  رب  اهکشا  منبـش ، وج ز  بل  رب  وناز ، هب  رـس  هداهن  هشفنب  قاس  رب  غاب ، میـسن  هشعر 

بآ رد  شخر  سکع  رگم  وج  بل  رب  هشفنب ، نوچ  منیـشن ، وک ؟ نم  راخیب  لگ  ین ، يا  لانب  شراـنک  منیـشنب  هظحل ، کـی  مور ، شراـی 
ياوآ هک  ین ، يا  لاـنب  مورحم  ماـکان و  ماهتـشگ  ور  نیا  زا  موـصعم  كاـپ و  وا  ماهدوـلآ ، نـم  هـک  مـنیب  باوـخ  رد  رگم  ار  وا  رگد  مـنیب 
اهغزو ياوآ  تسا و ، بآ  بل  نوخ  دکچ  شراقنم  ز  دلان ، سب  نونجم ز  دیب  ياههخاش  نایم  گنچ  ناقـشاع  راز  بلق  رب  دـنز  گنهآبش 
هظحل کی  رگم  مریگ  مارآ  اههزبس  يور  هب  ناتـسم  وچمه  یمیـسن  زا  دنـصقر  هک  ناتخرد  هوبنا  رتچ  ریز  هب  اهنت  هتـسشنب  وا ، رکف  رد  منم ،

؟ ییاجک ارهز  لگ  يا  ییاجک ، ییاجک ؟ ادـیپان  رادـلد  يا  وت  وا  نکـسم  هاـگیاج و  مسرپب  وا  نماد  مریگ  باوخ  رد  رگم  مریذـپ  شمارآ 
زا نم  رای  رگم  اجنیا  تسا  هار  رس  هاگرذگ و ، اجنیا  تسا  هاگرذگ  ین ، يا  لانب  یقاب  تسین  ایند  هک  دیوگ  یمه  یقاقا  رطع  اب  غاب ، میـسن 

نیا رد  دیوگیم  هک  تسا  بآ  رب  اهیناگدنز  يانب  تسا  بارس  ایند  نیا  هک  ین ، يا  لانب  هتشگ  شوهدم  وا  رطع  زا  غاب  هک  هتشذگ ؟ اجنیا 
مراد تسود  مناـج  وچ  سح  منکیم  ار  وا  رطع  یبوخ  هب  سگرن  يوب  دـیآ  وـچ  ین ، يا  لاـنب  اـهنوران ... اـب  رذـگهر  میـسن  اهنخـس  هراـب 

زا ییاپ  در  هک  تخیرورف  مبلق  وا  لصو  روش  تخیمآرد ز  سگرن  لـگ  اـب  شرطع  وچ  شیوب  تساـجنیا  ماهدرک ، مگ  یلگ  شیوجتـسج 
رد یلگ ، ره  ياپ  هب  نم  لکـشم  نک  لح  هلان  هآ و  هب  نم  لد  گنهآمه  ین ، يا  لانب  تساجنیا  مراخیب  لگ  زا  یناشن  تساجنیا  مرادـلد 

شنارجه ز  اهنت ، نم  هن  یک ؟ ات  هلال  نوچ  اهغاد ، هنیس  هب  یک ؟ ات  هلان  شقارف  رد  ایادخ ، نارجه  غاد  زا  نم ، وچ  ین ، يا  لانب  ناتسب  غاب و 
هب ین ، يا  لانب  هحفص 545 ]  ] تسا ینامـسآ  نوچ  وا  فلز  دنمک  تسا  یناهج  شیوسیگ  ناراتفرگ  ناشیا  دنباپ  یملاع  دشاب  هک  ناشیرپ 
نآ ددرگیم  رگم ، رود  زا  منیبیم  شاهیاس  ییوگ  وت  روح  يهمغن  مشوگ  هب  دیآ  شوخ  هچ  هنیس  هب  مراد  یـشتآ  ناهنپ  هک  هنیدم  تاغاب 
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ای هک  دایرف  روش و  اب  وگب  ین ، يا  لانب  یک ؟ ات  هدرزآ  اهبلق  تبیغ  ز  یک ؟ ات  هدرپ  رد  اهزار  ایادخ ، ارهز ... يادـیپان  ربق  رود  هب  ارآلد  رای 
، لطاب هتفر ز  دای  زا  قح ، رکذ  ار ، رـشب  ییادـخ  فطل  نیرفآرهم ، يا  وت  ییاجک ؟ ارهز  لگ  يا  ییاـجک ، دادـیب  دـش ز  رپ  ناـهج  يدـهم 

رود نابرهمان ، همه ، مدرم  هارمگ  متا ، رـصع  نیا  رد  تسین  ربخ  رگید  یـسک  زا  ار  یـسک  مدآ  لسن  هداتف  مه  ناج  هب  هتفر  داب  رب  یگدنز ،
دوخ ایب ، هتسکش  ياهلد  شخبیلست  هتسخ  ياهناسنا  رای  يا  ایب ، هدرپس  لد  یناف ، يایند  نیدب  هدرم  نامیایب و ، حوریب و ، همه ، محرت  زا 

نارجه بش  ین ، يا  لانب  دریذـپ  ناماس  یملاع ، ناشیرپ  دریگ  مارآ  اهبلق  ات  ایب ، شاـب  ناـگراوآ  يهبلک  غورف  شاـب  ناـگراچیب  يهراـچ 
متـسد ین ز  دریگ  هک  دـمآ ، نابـش  دز  قرو  مرمع  رتفد  زا  یبش  دز  قفـش  میدرک و  هلان  ین ، نم و  نک  رظتنم  نآ  تبیغ  زا  ناـغف  نک  رحس 

يارب هناهب  دـش  ین  يهلاـن  اـجنیا ، رد  ناـهنپ  رارـسا  ناـسح »  » ددرگ ناـیع  ناـپوچ  هب  دـیوگ  نم  زار  اداـبم  متـسبب  مد  متفرگرب ، ین  زا  بل 
ین ياون  اب  ار ، ادـخ  زیخمغ  راعـشا  نیا  هدـنناوخ ، يا  وت  میوا  رجه  زا  ناغف  هآ و  رد  هک  میولگ  يان  دوب ، ین  اجنیا ، رد  هناقـشاع  ياههمغن 

هحفص 546] [ . ] 362  ] تسا ماما  كاپ  بتکم  فالخ  تسا  مارح  ام  نید  هب  یقیسوم  هک  زیمآیم 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  يهضور  سلجم  رد  ینم  رداچ  رد  نامز  ماما  اب  رادید 

يرمق يرجه  هجحیذ 1413  مهدزای  زور  میدوب ، هدـش  فرـشم  عتمت  جـح  هب  ناتـسود  زا  ياهدـع  اـب  هک  یـسمش  يرجه  لاـس 1372  رد 
هام دنچ  دوب . تیونعماب  رایـسب  هک  دـش  رازگرب  ام  ناوراک  رداچ  رد  ياهضور  سلجم  یـسمش ، يرجه  هامدادرخ 1372  مهدزای  اب  قباطم 

قافتا شیارب  هسلج  نآ  رد  هک  ار  ینایرج  دوش  هدروآ  باتک  رد  شمان  تسین  یضار  هک  ناتسود  زا  یکی  جح  رفس  نیا  تشگزاب  زا  سپ 
هاگرد زا  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  اقآ  رهطم  مرح  رد  هکم  هب  ترفاـسم  زا  لـبق  دومن : لـقن  نینچ  میارب  ياهمدـقم  اـب  دوب  هداـتفا 

رد ترضح  نآ  ناقشاع  زا  ياهدع  هک  مدوب  هدینش  ددرگ . ملاح  لماش  مالسلاهیلع  نامز  ماما  تیانع  رفس  نیا  رد  هک  مدومن  بلط  دنوادخ 
تدم هک  هرونم  يهنیدم  رد  مدوب . مالـسلاهیلع  نامز  ماما  دای  هب  رفـس  يادتبا  زا  اذل  دناهدیـسر ، راوگرزب  نآ  تمدخ  هکم  هب  رفـس  نایرج 

، ربنم رانک  هرونم ، يهضور  رد  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجـسم  رد  متـشگیم . ترـضح  لابند  هراومه  میتشاد ، تماقا  هتفه  کی 
رد مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  يهناخ  برد  رانک  ربمایپ ، دجهت  بارحم  هفـص ، باحـصا  هاگیاج  هبوت ، نوتـس  کیدزن  هنذأم ، بارحم ،

متشگیم یـسک  لابند  هنیدم ، نیرئاز  نیب  رد  بیرغ و  مولظم و  ماما  راهچ  يهدشبارخ  روبق  رانک  عیقب ، ناتـسربق  رد  تیعمج ، لیـس  نیب 
شیمارگ تخد  مرکا ، ربمایپ  زا  نازوس  بلق  نایرگ و  مشچ  اب  ام  تشگ و  يرپس  هنیدم  رد  ام  فقوت  مایا  دشاب . هتـشاد  ار  وا  ياهیناشن  هک 

رد عتمت ، يهرمع  لامعا  ماجنا  نیح  رد  زین  هکم  رد  میدومن . یظفاحادخ  هدـش و  ادـج  هرطاخ  زا  يرابهلوک  اب  مالـسلامهیلع  عیقب  يهمئا  و 
عتمت يهرمع  لامعا  نیب  زور  دنچ  مدوب . ترضح  دای  هب  هورم ، افص و  یعس  رد  مزمز ، رد  مالسلاهیلع ، میهاربا  ترضح  ماقم  تشپ  فاطم ،

مالسلاهیلع نامز  ماما  يهتخوسلد  ناقـشاع  هب  تاقوا  یهاگ  دوب . منهذ  رد  ترـضح  يهرطاخ  مارحلادجـسم  ياجياج  رد  زین  عتمت  جح  و 
وت هب  لد  ناهج  زا  هحفص 547 ] : ] مدرکیم همزمز  دوخ  اب  زین  یهاگ  دنزوسیم ، وا  نارجه  رد  هدش و  لسوتم  وا  هب  هک  مدومنیم  دروخرب 

ادـخ هب  متـسشنب  لمأتیب  دوب  وت  مان  وت و  رکذ  وت و  دای  اـجک  ره  ناجيدـهم  ادـخ  هب  متـسه  وت  لـصو  بلاـط  ناجيدـهم  ادـخ  هب  متـسب 
رد اهرداچ و  نیب  رد  همحرلالبج ، رد  هفرع  زور  تشذگ ، هفرع  بش  میتفر . تافرع  يارحـص  هب  دش ، عورـش  عتمت  جح  لامعا  ناجيدهم 
هک ار  ینیمزرس  اشع  برغم و  زامن  زا  سپ  هفرع  زور  بورغ  مدوب . هتشگ  مگ  فسوی  نآ  دای  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يهفرع  ياعد  نیب 
دیع زور  لامعا  ینم  رد  هجحیذ  مهد  زور  میداهن . رـس  تشپ  مارحلارعـشم  فرط  هب  دـناهدوب  تیعمج  نیب  اجنآ  رد  ترـضح  مدوب  نئمطم 

هک دوب  مرگ  اوه  يردـق  هب  اهرـصع  میدربیم . رـس  هب  اهرداچ  ریز  رد  اـم  دوب و  مرگ  رایـسب  ینم  نیمزرـس  رد  اوه  میداد . ماـجنا  ار  ناـبرق 
زا میدوب و  هدش  عمج  مه  رود  رداچ  رد  رفن  دـنچ  رفن  دـنچ  اهدرم  هک  روط  نامه  مهدزای ، زور  رـصع  دوبن . ندـیباوخ  تحارتسا و  ناکما 

یناحور دشاب  هدش  یـصاخ  يزیرهمانرب  لبق  زا  هکنیا  نودب  دندوب  هدیـشک  زارد  يرادیب  لاح  رد  زین  ياهدع  میتفگیم و  نخـس  يرد  ره 
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. میدرک ندرک  شوگ  هب  عورش  هتسشن و  یگمه  هجیتن  رد  مالـسلاهیلع ، نامز  ماما  دروم  رد  يراعـشا  ندرک  همزمز  هب  درک  عورـش  ناوراک 
زا یکی  سپس  دوب ، هدش  ادیپ  سلجم  رد  یشوخ  لاح  تسج . ترضح  هب  یلسوت  ناوراک  حادم  مه  دعب  دش و  رارقرب  یسلجم  هاگآدوخان 

يوک فاوط  رب  مرحم  هبعک  میرح  يا  دوب : نینچ  نآ  تیب  ود  هک  دناوخ  جح  رفس  اب  هطبار  رد  ترضح  نآ  هب  باطخ  ار  يراعـشا  ناردارب 
رد وت و  يوب  ضیف  ز  ارهز - لگ  يا  نم -  ماهدـنز  مارح  اهلگ  ندـییوب  دوب  مرحم  رب  هچ  رگ  وت  يور  دای  هب  مدرگیم  هبعک  درگ  هب  نم  وت 

ار اهنآ  يهمه  میناوتیمن  ام  دندایز و  اهرداچ  اههمیخ و  نیمزرـس  نیا  رد  ناجاقآ ، تفگیم : ترـضح  هب  باطخ  راعـشا  ندـناوخ  نمض 
، دییامرفب یتیانع  ام  هب  امـش  تسا ، اجک  ام  ناوراک  رداچ  همیخ و  دینادیم  امـش  اما  مییامن . ادـیپ  ار  امـش  يهمیخ  ات  میدرگب  کی  هب  کی 

لـضفلاوبا ترـضح  هب  یلـسوت  رگید  ناردارب  زا  یکی  مه  دـعب  دـنتخیریم . کشا  دـندرکیم و  هیرگ  دارفا  يهمه  دـینزب . رـس  ام  هب  امش 
ناتیومع يهضور  هب  امـش  اقآ ، تفگ : فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ارهز  درگنابایب  فسوی  هب  باطخ  دومن و  ادـیپ  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 

راضح دناوخیم و  هضور  ناشیا  هک  روط  نیمه  هحفص 548 ] ... ] دیاهدرک هضور  نیا  ندناوخ  هب  شرافـس  ناتدوخ  دیراد و  هقالع  یلیخ 
اهبرع تئیه  هب  یبرع و  دیفس  سابل  اب  ییاقآ  مدید  مدرک  دنلب  ار  مرـس  مدرکیم ، هیرگ  مه  نم  دنتخیریم و  کشا  بلقنم  لاح  اب  یگمه 

رارق يروط  دوب  گنردیفس  مه  نآ  هک  دوب  یلامتسد  ناشیا  رس  يور  دناهتسشن . اپرـس  روط  هب  وناز  ود  يور  برد  يولج  رداچ  لخاد  رد 
تروص و پچ  تمـس  اـهنت  هک  مدوب  هتـسشن  ییاـج  رداـچ  رد  نم  دوب . هدـناشوپ  مه  ار  ناـشیا  یناـشیپ  زا  يداـیز  تمـسق  هک  دوب  هتفرگ 

دودح دیاش  هک  راقواب  دنمونت و  دـندوب  ییاقآ  مدرک . هاگن  ار  ناشیا  هیناث  دـنچ  تشاد . نوگمدـنگ  تلاح  هک  مدـیدیم  ار  ناشیا  نساحم 
دوب لاس  تسیب  ریز  ابیرقت  اهنآ  نس  هک  ناوج  رفن  ود  مدید  مدرک  هاگن  ار  رداچ  برد  يولج  سپس  دندیسریم . رظن  هب  هلاس  دنچ  لهچ و 
نینچ هظحل  نآ  رد  دندوب . اقآ  رس  تشپ  رتم  ود  یکی  دودح  دناهداتسیا و  رداچ  يدورو  تمـسق  يولج  تسرد  یبرع  دنلب  دیفـس  سابل  اب 

هب ات  دناهدمآ  رداچ  لخاد  اذل  هدینـش ، ار  هضور  يادص  دـناهدرکیم ، روبع  ام  رداچ  يولج  زا  هک  دنتـسه  ییاهبرع  اهنیا  هک  مدومن  روصت 
تدم هک  متـسه  نئمطم  یلو  دیـشک  لوط  ردقچ  منادیمن  اقیقد  متخیریم  کشا  هتخادـنا و  نییاپ  ار  مرـس  اددـجم  دـنهد . شوگ  هضور 

دوب هدش  داجیا  منهذ  رد  یفرـصت  نانچ  نامز  نآ  رد  یلو  تسین  يربخ  اهناوج  اقآ و  زا  مدید  مدرک  دنلب  ار  مرـس  اددجم  تشذگن  يدایز 
نایاپ زا  سپ  یتح  دـناهدمآ . ام  سلجم  هب  هضور ، ندرک  شوگ  يارب  هدوب و  برع  اهنیا  هک  مدرکیم  رکف  نینچ  اـهنآ  يهراـبرد  اـهنت  هک 

هک مدینـش  دعب  زور  میامن . یتبحـص  ناوراک  ياضعا  رگید  اب  دروم  نیا  رد  هک  درکن  روطخ  منهذ  هب  الـصا  تیونعماب ، رایـسب  سلجم  نیا 
ندـمآ و یگنوگچ  امـش  مدیـسرپ  اهنآ  زا  دـندرکیم ، تبحـص  دـندوب  هدـمآ  سلجم  هب  هک  ییاقآ  هب  عجار  ناوراک  دارفا  زا  رفن  ود  یکی 

دروم رد  یمک  مدمآ و  دوخ  هب  تقو  نآ  دناهتـسشن . رداچ  برد  يولج  ناشیا  میاهدید  طقف  ام  هن ، دنتفگ : دیدش ، هجوتم  ار  اقآ  نآ  نتفر 
هنوگچ دـندوب  برع  اهنیا  رگا  متفگ : دوخ  هب  مدومن . لمأت  هعقاو  نیا  دروم  رد  مدوخ  روصت  هب  مدرک و  رکف  دوب  هداتفا  قافتا  هک  یناـیرج 

ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  يازع  رد  یگمه  هک  یناـمز  رد  ارچ  دـندادیم !؟ شوـگ  دـشیم  هدـناوخ  یـسراف  ناـبز  هب  هک  ياهضور  هـب 
ات دورب ، رداچ  نوریب  هب  هک  دوبن  دنلب  ردـق  نآ  هضور  يادـص  دـندوب !؟ هدروآ  هحفص 549 ]  ] فیرشت ناشیا  دندرکیم  هیرگ  مالـسلاهیلع 

یفداصت رثا  رد  روطچ  دوب !! هدشن  اهنآ  نتفر  ندمآ و  یگنوگچ  هجوتم  اقیقد  یـسک  روطچ  دوش !! لخاد  هضور  يادص  ندینـش  اب  یـسک 
نیا يهمه  مدرکن !! کش  دـنهدیم  شوگ  یـسراف  يهضور  هب  دنتـسه و  برع  اهنیا  هک  مروصت  نیا  هب  دوب ، هدـش  داجیا  نم  نهذ  رد  هک 

فسأت دناهدوب و  مالسلاهیلع  نامز  ماما  ینعی  ترضح  دوخ  ناشیا  هک  تخاس  راودیما  ارم  دوب  هدش  داجیا  منهذ  رد  نونکا  هک  ار  یتالاؤس 
[ . 363 . ] ماهتخانشن ار  ترضح  هظحل  نامه  رد  ارچ  هک  مدروخ 

دیدرگ رتهدوشگ  منابز  رتتحار و  مندب  ترضح ، اب  تاقالم  يهظحل  زا 

سیئرلاخیش سابع  خیـش  جاح  ياقآ  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  بتکم  جورم  یماح و  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
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رتخد نتفای  افش  نایرج  دیناوخیم : الیذ  هک  دناهداتسرف  مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  تمارک  هس  یلاعت  هللاهظفح  ینامرک 
ارهز مان  هب  رایزهد ، ياتـسور  رد  عقاو  مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  يهناخاقـس  لحم  رد  مشاهینب  هب  رمق  تیانع  هب  عرـص  يراـمیب  زا  یناوجون 

. ییادتبا مجنپ  تالیـصحت  نازیم  نامرک ، دورتچ  عباوت  زا  یعخن  هیئودـیب  نکاس  دلوتم 1359 ، لاس ، نس 18  دمحم ، دنزرف  هدازیـضترم ،
تعاس 4 زور  کی  دیدرگ . قمریب  سحیب و  مندب  نیگنس و  منابز  جیردت  هب  ادعب  مدوب ، هدش  دردرس  راچد  دوب  هام  هس  لاس 1377 ، رد 

تکرـش هب  طوبرم  ناتـسرامیب  هک  نامتنوکـس  لحم  ياتـسور  یکیدزن  رد   ) كدجه ناتـسرامیب  هب  ارم  مدـیدرگ ، هلمح  راچد  رهظزادـعب 
رد لیبموتا  مدوب و  هداتفا  شوهدـم  تناو ، بقع  رد  دـندرک . مصخرم  ناتـسرامیب  زا  ماگنه  بش  دـندناسر . تسا ) كربمه  گنـس  لاغز 

؟ يدـش بوخ  درک : لاؤس  دـمآ و  مرـس  يالاب  امغا ، لاح  ناـمه  رد  شوپزبس  اـنعر و  یـصخش  مدـید  هک  دوب ، اتـسور  تمـس  هب  تکرح 
شیپ ایب  دـندومرف  دـندرک  ناتـسرامیب  تاجلاعم  هب  هراشا  دـناهدز  تندـب  هب  لوپمآ  ردـق  نیا  یتفر  اجک  تفگ : ریخ . متفگ : هحفص 550 ] ]
تلاح زا  مدـش  رادـیب  و  لضفلاوبا ! متفگ  دـندوب ، هدرکن  ماـمت  بل  رب  ار  ناـشکرابم  ماـن  زونه  دـیتسه ؟ یـسک  هچ  امـش  مدیـسرپ : مدوخ .
مدوخ شیپ   » زا ترـضح  روظنم  دوب  هتـشذگ  ملد  زا  هک  ارچ  دیربب . رایز  هد  هب  ارم  متفگ  نایهارمه  هب  متـشگرب . يداع  لاح  هب  یـشوهدم 

هار مامت  دیدرگ . رتهدوشگ  منابز  رتتحار و  مندب  ترضح ، اب  تاقالم  يهظحل  زا  تسا . رایزهد  رد  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  يهناخاقس  ایب ،»
بش تعاس 12  هک  ماگنه  نیا  رد  دـندرک . لیخد  ارم  هناخاقـس  لحم  رد  مدرک . هیرگ  رایزهد  ات  دیـشک  لوط  تعاـس  کـی  دودـح  هک  ار 

اددجم مدوب . باوخ  هکنیا  لثم  تعاس  دودح 2  دندناباوخ ، ارم  دندوب . هدرک  لیخد  دوب  شهارمه  یمناخ  هک  زین  ار  يرگید  ضیرم  دوب ،
، وش دنلب  دندرک  رارکت  هبترمود  یکی  مناوتیمن . متفگ : وش ! دنلب  دندومرف : هن . متفگ : يدش ؟ بوخ  دومرف : دـمآ و  مرـس  يالاب  اقآ  نامه 
: دندیسرپ دعب  دنداد . مدروخ  هب  ار  بآ  ناویل  دنتـشاذگ و  تسد  مرـس  تشپ  دنتـشاد  تسد  رد  یبآ  ناویل  هک  یلاح  رد  مناوتیمن . متفگ :
رد يدنفـسوگ  لاـس  ره  مدـش  بوخ  رگا  مدوب  هدرک  تین  ـالبق   ) هلب متفگ : داد ؟ یهاوخ  یهدیم ، لاـس  ره  یتفگ  هک  يدنفـسوگ  ـالاح 

رارکت اددـجم  مناوتیمن . متفگ : يدـش . بوخ  وش ، دـنلب  دـندومرف : میامن .) حـبذ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ماـن  هب  هناخاقـس  لـحم 
و لضفلاابا ! ای  متفگ : مه  نم  دنداتـسیا ، دوخ  وش ! دنلب  لضفلاابا و  ای  وگب  دندومرف : دنتفرگ و  ار  متـسد  مناوتیمن . مدرک  ضرع  دـندرک ،

لیخد ار  شدنزرف  هک  دوب  یمناخ  نامه  يرآ ، دسوبیم . ارم  یسک  دراد و  رارق  هناخاقـس  حیرـض  يهکبـش  رد  میاهتـسد  مدید  مدش . دنلب 
ار مناهارمه  هاگنآ  مدینـشیم . ار  تیاهتبحـص  مه  و  بآ ) ناویل   ) يروخیم ار  يزیچ  مدـش  هجوتم  مه  نم ، درک : فیرعت  يو  دوب . هدرک 

. مالسلاو مدرک . نایب  ناشیارب  بلقنم  یتلاح  نایرگ و  یمشچ  اب  ار  میافش  نایرج  نم  درک و  رادیب 

هناخاقس رد  يرتخد  يافش 

ساـبع بناـج  نـیا  يارب  ناـمرک ) هحفـص 551 ]  ] يهموـح کـچوک  ياهرهـش  زا   ) روار رهـش  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  يهـیکت  یلوـتم  . 2
هظحل دنچ  زا  دـعب  دـیزگ . ار  وا  برقع  بش  تعاس 11  دودح  رد  متـشاد ، ياهلاس  رتخد 7  لبق ، لاس  هد  دودـح  درک : لقن  سیئرلاخـیش 

: متفگ يربیم ؟ اجک  ار  وا  تفگ  شردام  متـساخرب . هدرک و  لغب  ار  وا  تسا . هدـش  انیبان  هک  میتسناد  دـش ! شوماخ  اهغارچ  ردام ، تفگ :
لیذ هب  مدروآ و  هیکت  هب  ار  وا  دـهدیم . باوج  مه  بش  عقوم  نیا  هک  مراد  يرتکد  متفگ  تسین ، يرتـکد  بش  عقوم  نیا  تفگ  . رتـکد هب 

!؟ دشاب هنوگ  نیدب  مدنزرف  تسا  اور  متسه ، امش  هاگراب  هیکت و  مداخ  نم  اقآ ، متشاد : هضرع  مدش ، لسوتم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  تیانع 
، مدنادرگرب لزنم  هب  ار  وا  دش ! نشور  اهغارچ  اباب ، تفگ : دمآ و  نخـس  هب  دوب  هداتفا  متـسد  يور  لاحیب  هک  مدنزرف  هقیقد  دـنچ  زا  دـعب 

! مالسلاهیلع لضفلاوبا  رتکد  هب  متفگ  درک !؟ هجلاعم  ار  وا  يدوز  نیا  هب  هک  يدرک  هعجارم  رتکد  مادک  هب  تفگ  مرسمه 

دیهدب مه  ار  جرخ  دیاهدرک  توعد  ارم  رگا  اقآ ،
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شندرم زا  لـبق  زور  ود  تفر ، اـیند  زا  یگلاـس  نس 92  رد  هک  نیـسح ،) دیـس   ) اقآ نیا  هب  موسوم  مردام ، ردـپ  تفگیم : مداـخ  ناـمه  .3
ضایب رانا و  نیب  میدـش . البرک  مزاع  روار  لها  زا  ياهدـع  اـب  یناوج  ماـیا  رد  تفگ : يو  درک . فیرعت  ار  ریز  یندینـش  بلاـج و  ناـیرج 
کمک هچ  ره  سک  ره  نیـسح ) دیـس   ) اـقآ نیا  هب  تفگ  تفرگ و  تسد  هب  ملق  ناـهارمه  زا  یکی  مـیدرک . لزنم  دزی ) ناـمرک -  قـیرط  )

نینچ نم  متفگ : دـندرک . عازن  ریگرامآ  اب  و  رتشیب ، هن  مهدیم  ار  غلبم  نیا  نم  تفگ  رفن  کی  دـنتفگ ، يزیچ  مادـک  ره  دـیوگب . دـنکیم 
نابایب رد  نم  دنتفر و  اهنآ  هرخألاب  مدرک . عانتما  اهنآ  اب  نتفر  زا  دندرک  رارـصا  هچنآ  میآیمن . قارع  هب  مه  امـش  اب  مریذـپیمن و  ار  یلوپ 

دیاهدرک توعد  ارم  رگا  اقآ ، هک : متـشاد  هضرع  مدـش و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  لسوتم  متـسشن و  قارع )  ) هلبق هب  ور  وناز  ود  مدـنام .
مود و يهعفد  موش ، راوس  بسا  رب  متـسناوتیمن  نم  وش ! راوس  دومرف  هک  مدید  دوخ  رانک  رد  ار  يراوس  ناهگان  هک  دـیهدب ، مه  ار  جرخ 
مدش و راوس  هرخألاب  مرادـن . هحفـص 552 ]  ] ندب رد  تسد  ینیبیمن  رگم  دندومرف  دیریگب . ار  متـسد  مدرک  ضرع  دـندومرف ، رارکت  موس 

لحم هب  ار  وت  درگرب  اجنیا  هب  يدرک ، هک  ار  دوخ  ياهراک  يهمه  تسا  البرک  اجنیا  دندومرف  مدید . یناتـسربق  رد  ار  دوخ  یقیاقد  زا  دـعب 
ارم دندش و  ادیپ  اجنآ  رد  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  نآ  مدمآ و  هطقن  نامه  هب  هسدقم  باتعا  ترایز  زا  سپ  نم  مناسریم . تنوکس 

ار تلع  هچ  ره  دندش و  قحلم  نم  هب  البرک  رد  زور  زا 26  سپ  نم  ياقفر  هک  دنامن  هتفگان  دندناسر . روار  ناتسربق  هب  هظحل  دنچ  زا  دعب 
انالوم حـلاصلا  دـبعلا  یلع  مالـسلاو  ماهتفگن ، ار  ترایز  فرـشت و  نایرج  مه  يرگید  سک  هب  تعاس  نیا  ات  متفگن و  يزیچ  دـندش  ایوج 

. هتاکرب هللا و  ۀمحر  سابعلا و 

يدنه كدوک  يافش 

باتک بحاص  يدـنه  نیـسح  دـماحریم  یمظعلا  هللاۀـیآ  موحرم  باقعا  زا  یناقبع ، داجـس  دیـس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  باـنج 
تامارک نیا  هداتسرف ، مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا  هب  تمارک  دنچ  ریخلارفص 1306 ه.ق ،) يافوتم 18  « ) راونألاتاقبع  » فیرش

ار نآ  یسراف  يهمجرت  دشابیم  ودرا  باتک  نیا  نوچ  تسا  هدرک  همجرت  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هاگرد  باتک  زا  هدیـشک  تمحز  ار 
، يدیز راختفاوبا  مان  هب  يدنه  نویناحور  زا  یکی  هارمه  لاس 1418 ه.ق  نابعش  يهمین  رد  دوشیم : رکشت  ناشیا  زا  هتشاذگ  ام  رایتخا  رد 

هیفاع مان  هب  يرتخد  يدیز  راختفاوبا  میتفر . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نادیهـش  رالاس  ترایز  هب  دـنه  زا  مق ، يهیملع  يهزوح  نیلـصحم  زا 
تخـس ار  شردام  ردپ و  يو  درد  تدش  هتفرگ و  درد  یتخـس  هب  هیفاع  شوگ  بش  کی  تشذگیم . شرمع  زا  لاس  ود  هک  تشاد  ارهز 

. دوب روجان  مه  البرک  تیعـضو  و  درکیم ، تبابط  يرتکد  هن  دـشیم و  تفای  ییوراد  هن  لومعم  قبط  دوب و  بش  فصن  تخاس . تحاران 
ترایز هب  ام  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  يا  دنتفگ : هدز و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ناماد  هب  لسوت  تسد  هک  دوب  اج  نیا 

ردپ و میرادـن . یبیبط  امـش  زج  ام  تسا و  تحاران  تخـس  نامرتخد  هک  دـیراد  هجوت  میتسه و  امـش  نامهم  ام  میاهدـمآ . ناتردارب  امش و 
لسوت و هب  دنداد و  رارق  هطساو  مالـسلاهیلع  هحفص 553 ]  ] سابعلا لضفلاابا  ترضح  دزن  ار  مالسلااهیلع  هنیکـس  ترـضح  كدوک ، ردام 

دندید دندش  رادیب  حبـص  یتقو  دـیباوخ . تفرگ و  مارآ  الماک  دـش و  تکاس  درکیم ، هیرگ  امئاد  هک  هچب  هعفدـکی  هک  دـنتخادرپ ، هیرگ 
يالاو تیصخش  تسا  نیا  تسا ! هتفرگن  يدرد  چیه  رگید  درذگیم ، ارجام  نآ  زا  لاس  کی  ابیرقت  هک  زین  نونکات  درادن . یتحاران  رگید 

هن رگید  هک  دوشیم  نامرد  يروط  دوشب  لـسوتم  ترـضح  نآ  هب  لد  قدـص  هب  یـسک  رگا  هک  مالـسلاهیلع ، ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح 
. وراد هن  دراد و  رتکد  هب  جایتحا 

دنتفریم ایند  زا  دلوت  زا  سپ  شیاهرسپ 
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يرش هب  موسوم  خیرات ،» هاگدید  زا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هاگرد   » باتک يهدنـسیون  بناج  نیا  يودنه  ناتـسود  زا  یکی 
ایند زا  دـلوت  زا  سپ  شیاهرـسپ  یلو  تشاد ، يدایز  ياهرتخد  لال  مابـش  يرـش  تشاد . راـک  هب  لاغتـشا  وهنکل  يرادرهـش  رد  لـال  ماـبش 

درک و هیرگ  یلیخ  وا  متفر . تیلـست  يارب  وا  دزن  روطـس  نیا  مقار  دـش ، توـف  دـلوت  زا  سپ  شرـسپ  هـک  یتـقو  لاس 1964  رد  دـنتفریم .
هب دوش  دلوتم  رسپ  هبترم  نیا  رگا  متفگ : يو  هب  ریقح  دینک . اعد  هاگرد »  » رد نم  قح  رد  امش  میایب ، امـش  شیپ  مدوخ  متـساوخیم  تفگ :
هک متفگ  ناشیا  هب  دمآ . هاگرد  هب  شرـسپ  دلوت  زا  سپ  يو  دعب  يدنچ  منک . اعد  تدنزرف  ندنام  هدنز  امـش و  يارب  ات  دـیهدب  عالطا  نم 

، دش اعد  ناشیا  رـسپ  رمع  لوط  یتمالـس و  يارب  دـمآ . هاگرد  هب  شاهداوناخ  هارمه  روبزم  خـیرات  رد  ناشیا  دـییایب . هاگرد  هب  مرحم  متفه 
هب هلاس  ره  ناشیا  نآ  زا  سپ  دندرپس . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  هشیمه  يارب  ار  ناشیا  اهافـش  دندومن و  هیزعت  رذن  يزیچ 

رهـش رد  هدوب و  دالوا  بحاص  دوخ  کنیا  روبزم  دنزرف  درک . جاودزا  دش و  ناوج  رـسپ  نآ  هکنآ  ات  درکیم  رذـن  دـیدجت  دـمآ و  هاگرد 
هحفص 554] . ] دشابیم راک  لوغشم  دابآيزاغ 

داد افش  ار  لفط  هاگرد ، كاخ 

هجلاـعم فلتخم  ياـهرتکد  ادـتبا  رد  دـیدرگ . ـالتبم  مشچ  درد  هب  دوـب ، ساـبع  مداـخ  شمـسا  هک  ساـبع ، نماـض  خیـش  يهلاـسهس  رـسپ 
رتکد هک  یناـمز  دومن . يو  يهجلاـعم  هب  عورـش  نیـسح  قیفر  رتـکد  ماـن  هب  بوخ  رتـکد  کـی  هرخـألاب  تشادـن ، يدوس  یلو  دـندرکیم 
لـالخ رد  تفاـی . هـمادا  رگید  مـشچ  يهجلاـعم  اـما  دـش ، بارخ  دـمآ و  نوریب  يو  مـشچ  کـی  درکیم ، تفاـظن  ار  كدوـک  ياـهمشچ 

يو يهدشبارخ  مشچ  هب  ار  هاگرد  نآ  كاپ  كاخ  دربیم و  هاگرد  هب  زور  ره  ابترم  ار  يو  سابع ، یلع  خیـش  كدوک ، ادج  تاجلاعم ،
بجعت درک . هدهاشم  ار  يو  رتکد  یتقو  هک  ياهنوگ  هب  دش . عفر  مشچ  سامآ  زور  شش  تدم  هب  لضفلاوبا  ترـضح  تیانع  هب  دیلامیم .

هدـهاشم زین  هاگنامرد  بطم و  راضح  مامت  ار  تمارک  نیا  تسا !؟ هدـش  تسرد  دوب ، هتفر  نیب  زا  ـالماک  هک  یمـشچ  نآ  هنوگچ  هک  درک 
رضاح لاح  رد  ناشیا  داد . افش  ار  لفط  شهاگرد  كاخ  هک  دوب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ییامرف  مرک  نیا  يرآ ، دندرک .

. درادن مشچ  درد  هنوگچیه  هدوب و  دنمورب  یناوج 

هدنام یقاب  رون  هطقن  کی  رد  طقف 

سابع ترـضح  هاگرد  ياهملع  هک  مدش  علطم  دنکیم : لقن  ظعاولا  يهلجم  سیئر  روهـشم و  گرزب و  رعاش  یطـساو  لامکا  نسح  دیس 
ممادنا رب  هزرل  مدیسر  هاگرد  باب  ردص  هب  یتقو  مدناسر . هاگرد  هب  ار  دوخ  هلصافالب  ربخ  نیا  ندینـش  اب  دناهدش . هایـس  اتعفد  مالـسلاهیلع 

دنـشابیم دوخ  لاح  هب  اهملع  يهمه  مدـید  مدرک ، هاگن  هک  يرتم  يهلـصاف 6  زا  مدش و  هاگرد  نحـص  دراو  زرل  سرت و  اب  دش . یلوتـسم 
ياهملع تسا . هدنام  یقاب  رون  هطقن  کی  رد  طقف  و  هدش ، هایس  ملع  مامت  مدش  هجوتم  مدرک ، هک  تقد  تسا . هدش  هایس  گرزب ، ملع  یلو 

اب هک  دـش  رادومن  دـمحم  ظفل  دوب  هدـش  هایـس  هک  ملع  طسو  رد  مدـید  ناهگان  انثا  نیا  رد  دـناهدرکن . ادـیپ  يرییغت  هنوگ  چـیه  زین  رگید 
هحفص  ] هقیقد ابیرقت 15  تیفیک  نیا  دـندومن . هدـهاشم  هظحالم و  ار  ظفل  نآ  زین  نیرئاز  راـضح و  ماـمت  دوب . هدـش  هتـشون  یلج  فورح 

نیا دش . زیمت  فاص و  رگید  ياهملع  لثم  مه  گرزب  ملع  تشگرب و  دوخ  لاح  هب  نآ  زا  سپ  دندرکیم . هاگن  همه  دیـشک و  لوط  [ 555
. دوشیم هدید  ناتسکاپ  دنه و  رد  هک  تسا  یتمارک  عون  کی  مه 

دینک تمحرم  هرابود  ار  ماهون  یناگدنز  سابعلا  لضفلاابا  ای 
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اهنآ هارمه  سابع  نسح  مان  هب  مه  شاهون  دندرک . رفس  قارع  هب  تایلاع  تابتع  ترایز  يارب  دوخ  يهداوناخ  هارمه  رتخایلع ، انالوم  جاح 
هتشون نینچ  ات 130  يهحفـص 125  رد  هچمانوراک » مالـسلاهیلع  نیـسح  رئاز   » باتک دـمآ ، شیپ  شاهون  يارب  هک  ياهعقاو  دروم  رد  دوب .

هدش غولش  هعفدکی  حبص  تعاس 10  رد  ابیرقت  دیوگیم : دوریم . البرک  هب  نابعـش  يهمین  يهصوصخم  ترایز  كرد  يارب  ناشیا  تسا :
يهون دنتفگ : تسا ؟ هداتفا  یقافتا  هچ  مدیـسرپ : مدمآ و  نوریب  قاتا  زا  هدش ، ریحتم  نم  ادص  نآ  ندینـش  اب  تشگ . اپرب  ییاغوغ  روش و  و 
ینامز تسا . هدش  نازیوآ  قرب  میس  هب  انمـض  يو  هک  دندوزفا  تسا و  هدش  شوهیب  هتفرگ و  قرب  ار  وا  هدز و  تسد  قرب  میـس  کی  هب  نم 

هدـش عطقنم  الماک  مدـنزرف  سفن  هک  دـمآ  مرظن  هب  دـتفین . یقاـفتا  نینچ  مه  نمـشد  يارب  ایادـخ  متفگ : مدـید ، ار  عیجف  يهرظنم  نآ  هک 
هب متسشن و  شرف  يور  اجنامه  مدرک و  ادج  قرب  میس  زا  هتفرگ  ار  شتـسد  دوب . هتـشذگ  هقیقد  یگتفرگقرب 10  يارجام  زا  کنیا  تسا .

هرابود ار  ماهون  تایح  یناگدـنز و  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ای  مدرک : ضرع  مدـش . لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  ترـضح 
ار مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  كرابم  رـضحم  هب  هیرگ  لسوت و  دندوب . هتفرگ  ار  ام  فارطا  هداوناخ  دارفا  زین  راوز و  یمامت  دینک . تمحرم 

ترضح هاگشیپ  هب  ام  اب  مه  وا  دیسر ، رسپ  نآ  ردپ  هب  ربخ  درکیم . اعد  هتفر و  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  مرح  هب  مه  مرـسمه  مداد و  همادا 
زا سپ  تشادن . يدوس  یلو  مدیـشاپیم ، وا  تروص  يور  بآ  هاگ  نم  تشذـگ و  لاونم  نیا  هب  هقیقد   15 درکیم . هیرگ  هدش و  لسوتم 
زا سپ  هدـش و  ادـیپ  شیاـهبل  رد  فـیفخ  تکرح  هحفـص 556 ]  ] کـی مدیـشاپ ، شتروص  هب  بآ  رگید  راـب  کـی  هک  یناـمز  هقیقد ،  15

مشاهینب رمق  ترضح  فطل  تفای و  دوبهب  جیردت  هب  دوب . دیفس  زونه  شتروص  گنر  یلو  درک ، زاب  تقد  هب  ار  شمـشچ  دنچ ، یتاظحل 
. داد افش  ار  وا  مالسلاهیلع 

تفرگ افش  مدنزرف 

يابطا دزن  ار  وا  دـنمتورث  رجات  دـش و  ضیرم  رـسپ  نآ  تشاد . رـسپ  کی  طقف  هک  درکیم  یگدـنز  يرجات  ناتـسودنه )  ) یئبمب رهـش  رد 
نیا هک  امش  دنتفگ : وا  هب  رجات  ياقفر  دیشخبن . يدوس  تاجلاعم  یلو  داد  ماجنا  وا  یتمالس  يارب  ار  تاجلاعم  هنوگ  همه  درب و  نوگانوگ 

ساـبعلا لـضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  ینک و  رفــس  قارع  هـب  هـک  تـسا  بوـخ  ياهدرک ، جرخ  تاهـچب  يهجلاـعم  يارب  لوـپ  هـمه 
ترـضح نآ  بـقل  اریز  داد . دـهاوخ  افـش  ار  ترـسپ  ترـضح  نآ  هللاءاـشنا  یهاوـخب . ترــضح  نآ  زا  ار  ترــسپ  يافــش  مالــسلاهیلع 

مرح هب  ار  شدـنزرف  هتفر ، قارع  هب  روبزم  رجات  دیـسر . دـهاوخ  شداد  هب  ترـضح  نآ  دورب  وا  رادـید  هب  هک  یـسک  تسا و  جـئاوحلاباب 
ملاع رد  دیباوخ . تشگرب و  هناخرفاسم  هب  دوخ  هتسب و  لیخد  بانط  يهلیسو  هب  اجنآ  رد  درب و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  رهطم 

لضفلاوبا اقآ  دنیامنیم . یسرداد  دنراد و  فیرشت  تواضق  دنسم  رب  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  و  هدش ، هتسارآ  ییاج  کی  هک  دید  باوخ 
یلع ترـضح  دنتـسه . عیفـش  هطـساو و  دنمتـسم ، مدرم  مالــسلاامهیلع و  بلاـطیبا  نـب  یلع  نینمؤـملاریما  نـیب  زین  مالــسلاهیلع  ساـبعلا 

نآ تجاح  سلجم ، رخآ  تاظحل  رد  دـنکیم . اضما  ار  اهراک  يهمه  هدرک و  یگدیـسر  امامت  ناگدـننکتساوخرد  راـک  هب  مالـسلاهیلع 
ندینـش اب  دناهدمآ . رید  ناشیا  هک  دیراذگب ، ار  نیا  دـیامرفیم : ترـضح  دوشیم . ضرع  اقآ  كرابم  رـضحم  هب  زین  رـسپ ) يدوبهب   ) رجات
ناشیا رگا  تسا ، نم  مرح  رئاز  ناشیا  ناجردپ ، هک : دنتشاد  هضرع  دندرک و  رارـصا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تاملک ، نیا 
ضیرم نیا  تساوخرد  ای  متسه . جئاوحلاباب  نم  هک  تسا  هدش  هتـشون  نم  مرح  هحفص 557 ]  ] برد يالاب  دش ؟ دهاوخ  هچ  دورب  دیماان 

مالـسلاامهیلع بلاطیبا  نب  یلع  دـینک ! كاـپ  نم  مرح  برد  رـس  زا  ار  یجئاوحلاباـب  ناونع  نیا  اـی  دـیزاس و  هدروآرب  ار  نم  هب  یجتلم 
مدید مدش ، رادیب  باوخ  زا  یتقو  دـیوگیم : رجات  صخـش  دـنهدیم . رارق  تبحم  فطل و  دروم  ار  وا  هدومرف و  اضما  ار  رجات  تساوخرد 

. تسا هتفرگ  افش  مدنزرف  دناهداتسیا و  نم  لباقم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مرح  مادخ  هارمه  مرسپ  هک 
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لضفلاوبا ترضح  تیانع  هب  دنه  يرومیت  روتارپما  نیرخآ  يافش 

هک یتقو  دـسیونیم : هدـش ، هعیـش  دوب  روهـشم  هک  رفظ ) هاشرداهب   ) دـنه یلوغم  روتارپما  نیرخآ  يهرابرد  یلاح ، نیـسح  فاـطلا  اـنالوم 
افـش تحـص و  هاشداپ  رگا  هک  درک  رذـن  هوکـشردص  ازریم  دیـشخبن ، يدوس  نوگانوگ  تاجلاعم  دـش و  ضیرم  یلهد  رد  رفظ  هاشرداهب 
نیح رد  زین  رفظ  هاشداپ  دوخ  دـیامن . نآ  میدـقت  یملع  هدـمآ و  وهنکل  رهـش  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هاـگرد  هب  دـبای 

هب ار  ییالط  كرابم  ملع  کی  تفای ، افـش  روتارپما  هک  یتقو  دیامنیم . میدقت  ار  یملع  هدـمآ و  وهنکل  هاگرد  هب  هک  دـید  باوخ  يرامیب 
میدقت مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هاگرد  هب  ار  ییالط  ملع  نآ  يور  داتـسرف و  وهنکل  هاگرد  هب  هوکـشردیح  ازریم  ردارب  تسد 

. درک

دیدرگ نافوط  راچد  ایرد  رد  یتشک 

زا سپ  تفر . یلعم  يالبرک  هب  ترایز  يارب  هر )  ) تاقبع بحاـص  رـسپ  يهدازردارب  هارمه  يرمق ، يهنس 1330  رد  نیـسح  تحار  انالوم 
: تفگیم يو  دوب . نینچ  يو  دوخ  حیـضوت  هب  نآ  حرـش  هک  داد  خر  يو  يارب  ياهثداح  یتشک  رد  تشگیمرب  هک  یتقو  ترایز ، ماـجنا 

هتـسب یتشک  ياههرجنپ  رد و  يهمه  داد  روتـسد  یتشک  يادخان  دیدرگ . نافوط  راچد  ایرد  رد  یتشک  میدـش ، یتشک  راوس  هکنآ  زا  دـعب 
اهنآ تراـیز  زا  هک  یناـماما  هـب  دـیاب  یگمه  هـک  تـفگ  زین  میاهدـشن . هحفـص 558 ]  ] یناـفوط نینچ  راـتفرگ  لاـح  هب  اـت  دوزفا : دوـش و 

هب و  هدرک ، يرادازع  ینزهنیـس و  همه  تسا . زجاـع  شفـصو  زا  ناـبز  تشذـگ ؟ هنوگچ  یناـفوط  بش  نآ  دـییوج . لـسوت  دـیدرگیمرب 
بحاص رسپ  يهدازردارب  رفس ، نیا  رد  میدوب . هدش  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  ترـضح 

زا ناخیلعتمشح  باون  تاقبع و  بحاص  رسپ  مداخ  مدهدیپس ، تقو  دندوب . رفسمه  ام  اب  يو  مداخ  نیسح و  دجاس  دیـس  راونألاتاقبع 
يراز هیرگ و  اب  نانآ  دـندرک . لـقن  اـم  يارب  دوب ، یکی  اـبیرقت  نآ  نومـضم  دـندوب و  هدـید  هک  ار  یباوخ  دـندمآ و  ریز  هب  یتشک  يـالاب 

دنابسا رب  راوس  هتفرگ ، تسد  هب  ياهزین  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هک  میدید  رحـس  تقو  دندرک : لقن  نینچ  ار  دوخ  باوخ 
نیا دیـشابن ، نارگن  دندومرف : سپـس  دنداد ، تاجن  شندشقرغ  زا  هتفرگ و  دوخ  يهزین  اب  ار  یتشک  ناشیا  دنزاتیم . بسا  اب  بآ  يور  و 

هب رکش  زامن  راوز  يهمه  دوب -  شخبدیون  هقداص و  ییایؤر  هک  باوخ -  نیا  ندینش  اب  تسا ! هتفای  تاجن  ندش  قرغ  نافوط و  زا  یتشک 
. دندرک اپرب  مالسلاامهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  ءادهشلادیس و  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  يراوگوس  سلجم  و  دندروآ ، اج 

( قشع تیاهنیب  ياههظحل   ) اشگهرگ

هرتهب سپ  تسین  شندـنامهدنز  هب  يدـیما  چـیه  هک  الاح  هناخ ، شمربیم  هن ! دوب : هتفگ  تیعطاق  اب  مرهوش  دـسیونیم : يریما  اراس  مناـخ 
رداک هشاب . نامهچب  قاـتا  تشاد  ترـسح  هک  هنورذـگب  یقاـتا  نومه  يوت  ور  شرمع  رخآ  ياـههظحل  دـهاوخیم  ملد  هریمب ، هنوخ  يوت 
هدرک مصخرم  ناشینطاب  لیم  مغریلع  منامب  ناتـسرامیب  رد  نم  هک  دریذـپیمن  هجو  چـیه  هب  مرهوش  دـندوب  هدـید  یتقو  مه  ناتـسرامیب 

نیرتنیبشوخ یتح  مریمب و  هدوب  رارق  هک  ییاهزور  نآ  زا  يزیچ  چـیه  مدوخ  دـندوب . هدروآ  ناـمهناخ  هب  ءاـمغا  لاـح  اـب  ار  نم  دـندوب و 
هب هک  ییاهنآ  یمامت  مردام و  مرهوش ، اما  تسین . مرطاخ  رد  دناهتـشادن ، دـیما  مندوب  هدـنز  هب  نزوس  رـس  کـی  هحفـص 559 ]  ] مه اهمدآ 

دنتسه مق  رهـش  یبهذم  ياههداوناخ  زا  یکی  يهرمز  رد  ام  يهداوناخ  تسا . هدوب  یمتح  مندرم  هک  دنیوگیم  دندوب  هتـسشن  مگرم  راظتنا 
نادناخ نآ  غارـس  هب  دنورب  دنوشب و  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناماد  هب  تسد  هک  هدرکن  روطخ  ناشهشیدنا  هب  مادک  چیه  ارچ  منادیمن  اما 
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اهزور زا  یکی  تسا . هدوب  تمدخ  هب  لوغـشم  هللاتیآ ... تیب  رد  مموحرم  گرزبردـپ  ددـنویپیم . عوقو  هب  قافتا  نآ  هکنیا  ات  تمارکاب .
، ماهون دـیوگیم - : ار  شلد  ياهفرح  ماـمت  مگرزبردـپ  دـسرپیم و  ار  تلع  تسا ، نیگمغ  مگرزبردـپ  هک  دـنیبیم  هللاتیآ ... ترـضح 

دـسریمارف هک  دوعوم  زور  دوشیم ، رادهون  رتخد  هک  دـندوب  لاحـشوخ  هداوناخ  يهمه  دوشب ، رادهچب  تساوخیم  مرتخد ، دـنزرف  نیلوا 
اهرتـکد تسا . هلبق  هب  ور  زین  ماهون -  هچب -  رداـم  دریمیم و  هچب  اـما ... دروآیم  اـیند  هب  ار  شدـنزرف  ماهون  دـیآیم و  ناـشهناخ  هب  هلباـق 

وا ندرم  راـظتنا  هب  اـم  ـالاح  هدروآ و  هناـخ  هب  ار  وا  دـنیبب  ناتـسرامیب  رد  ار  شنز  ندرم  هتـشادن  لد  هک  مه  شرهوش  دـناهدرک . شباوـج 
نآ هتخانـشیم  یبوخ  هب  ار  مگرزبردـپ  هک  هللاتیآ ... دـنکیم . مامت  هیرگ  اب  هللاتیآ ... روضح  رد  ار  شیاهفرح  مگرزبردـپ  میاهتـسشن .

، همئا هب  دیوشب  لسوتم  یگمه  تسا ، لیطعت  سرد  زورما  دیوگیم - : سالک  رـضاح  ياههبلط  هب  باطخ  دنکیم و  لیطعت  ار  سرد  زور 
ار راـک  نیا  ربـخ  دـنیوجیم . لـسوت  دنونـشیم و  ناـج  شوـگ  ار  هللاتیآ ... نانخـس  اـههبلط  میریگب . ار  درمریپ  نیا  يهوـن  يافـش  هـکلب 
هک دوشیم  ممـصم  مردپ  دنوشیم ، لسوتم  زین  هناخ  لها  يهمه  دـشخردیم . هداوناخ  لد  رد  يدـیما  رون  دروآیم ، هناخ  هب  مگرزبردـپ 

تیب لها  تمارکاـب  نادـناخ  هب  دـیما  مشچ  همه ، دوش . لـسوتم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  دـنک و  رذـن  دنفـسوگ  کـی 
ولمم نامهناخ  دننکیم . یقلت  هدرم  ارم  دنراذگیم و  هحص  مندرم  رب  ياهدع  هک  دوشیم  میخو  ردق  نآ  نم  لاح  دناهتشاد . مالـسلامهیلع 

ازع درگ  دنکیم . یباتیب  ماهتـشادن  نس  رتشیب  لاس  هدفه  ماهدوب و  هحفص 560 ]  ] شلوا دنزرف  هک  نم  قارف  رد  مردام  دوشیم ، نویـش  زا 
رگم تسا  تعاجش  يرادافو و  يهرهش  هک  دورب  ياهناخبحاص  غارس  هب  وزرآ  دیما و  رازه  اب  یلئاس  رگا  اما ... درابیم  نامهناخ  نامسآ  زا 

دیتشون ناتدوخ  يهلجم  رد  ار  شتیاکح  امش  هک  ناملسمان -  نز  نآ  رگم  تسا ، افواب  یلیخ  هناخبحاص  نآ  هن ! ددرگیمرب ؟ یلاخ  تسد 
ناملـسم و کی  هک  نم  رگم  تفرگن ؟ ار  شدارم  رگم  دـشن ؟ لسوتم  يروالد  يراداـفو و  رهظم  ناـمه  هب  دـینادب ) ار  ناـتیاهکشا  ردـق  )
هب ناوتیم  رگم  متشادن ؟ وربآ  مالسلامهیلع  همئا  دزن  ناملـسمان ، نز  نآ  يهزادنا  هب  متـسه ، مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  هاگرد  راوخهزیر 
زا دوـشن  نادـناخ  نیا  ناـماد  هب  تسد  یـسک  رگا  هـن ! تـسین ؟ دـیما  دـنهدیم  ناـشن  یناـبرهم  تـفأر و  زین  نمـشد  رب  هـک  نادـناخ  نـیا 

، درکیم همزمز  هاچ  نورد  ار  شیاهدرد  دوب و  مولظم  هک  مالـسلاهیلع  یلع  مییام و  راوگرزب ، نادـناخ  نیا  مییام و  تسا ، وا  یتداعـسمک 
يهسامح هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نادیهـش  رالاس  مییام و  مالـسلاهیلع ، نسح  ماما  مییام و  اهیلع ، هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  مییاـم و 
یناکدوک هک  تفرگ  نادند  هب  یتح  ار ، بآ  کشم  هک  تسدیب  رادملع  نآ  مییام و  مییام و ... تسا ، هدش  نامیگدازآ  دنـس  شیالبرک 

!؟ دینادیم میوگب . ناتیارب  تسا  هدروخ  هرگ  تسدیب  رادملع  نآ  اب  هک  ار  مایگدنز  تیاکح  دـیآیمن  ملد  دـینک  رواب  دـنک . باریـس  ار 
، دروخیم لقیص  محور  دنیـشنیم ، ملد  هب  یفعـش  روش و  دزرلیم و  منت  مامت  الاح -  لثم  متفایم -  هنافراع  ياههظحل  نآ  دای  هب  هاگ  ره 

نآ دندوبن ، ایند  نیا  سنج  زا  هک  اههظحل  نآ  رخآ ، منک . هزمزم  هراومه  ار  اههظحل  نآ  دـهاوخیم  ملد  موشیم ، اهر  هنامز  دـنب  دـیق و  زا 
، هدرکیم هیرگ  هدوب و  هتسشن  مرتسب  يالاب  مردام  افص . تیاهن  دوب و  قشع  تیاهن  اههظحل ، نآ  دنداد ، افش  ارم  دندوب و  ینامسآ  اههظحل 

هدـش لسوتم  نم  رطاخ  هب  هدرک و  لیطعت  ار  ناشـسرد  هللاۀـیآ ... سرد  ياههبلط  هتـشاد ، نامـسآ  هب  هناراودـیما  یهاـگن  رازن  راز و  مردـپ 
هحفـص ... ] لاح نامه  رد  دریگب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  زا  ارم  يافـش  هک  هدرک  رذن  ار  يدنفـسوگ  مگرزبردپ  دندوب ،

لثم دـناهدوب و  شگرم  رظتنم  همه  هک  یی  ارهز ) ، ) دوشیم ریحتم  مروخیم ، ناکت  مرتسب  يوت  نم  هک  دـنیبیم  هراب  کی  هب  مرداـم  [ 561
یتالاح دوشیم ، متالاح  رد  قرغ  اشامت و  هب  دنیـشنیم  ردام  دـنکیم . بجعت  ار  رداـم  دروخیم و  ناـکت  هدوب  هداـتفا  رتسب  يوت  اـههدرم 

رگید یلاح  سح و  ارحص  نآ  مدرکیم  ساسحا  اما  دوبن ، يربخ  چیه  ارحـص  نارک  ات  نارک  کشخ ، يارحـص  کی  مدوب و  نم  هک ... ...
دوب هدمآ  میسن  هک  مرگنب  ییوس  هب  متساوخ  دیسر ، مماشم  هب  يوبشوخ  یمیسن  هک  مدوب  ارحص  نآ  ینادرگرـس  یناریح و  رد  قرغ  دراد ،

میورهبور هب  دیآیم ، ملباقم  زا  میسن  مدرک  سح  هرابکی  هب  مدروخیم . هطوغ  نآ  نایم  رد  نم  دوب و  هتفرگ  ار  اج  همه  میـسن  نآ  رطع  اما 
، ارحص فک  مدوب  هدیباوخ  دیـسر ، متماق  يولج  هب  رون  دشیم ، رتکیدزن  کیدزن و  راگنا  رون  دمآ ، ممـشچ  هب  رون  زا  ياهلاه  مدش ، هریخ 

تايرامیب : ) دیـسرپ شمارآ  ینابرهم و  اـب  ادـص  ناـمه  مراـمیب ) : ) مدرک هلاـن  ياهدـیباوخ ) ارچ  : ) دیـسر مشوگ  هب  ییادـص  رون  يوس  زا 
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ینابرهم قشع و  زا  ولمم  ییاون  میاهدش .) همئا  ناماد  هب  تسد  دناهدرک ، مباوج  اهرتکد  درم ، دمآ و  ایند  هب  ماهچب  : ) مداد خـساپ  تسیچ )؟
شزاون ار  ملد  رگید  راب  نابرهم  يادن  نامه  موش ) دنلب  مرادن  ییاناوت  هن ! : ) متفگ مدیلان و  يدش ) بوخ  وش ، دنلب  : ) تسـشن ماهشیدـنا  هب 

هتفای بیجع  یلاح  سح و  دیاهتـساوخن )؟ افـش  ام  زا  رگم  : ) مدینـش راب  نیا  اـما  مدـیلان  مه  زاـب  وش ) دـنلب  يدـش ، بوخ  وت  : ) تفگ داد و 
یگدنز گرم و  نایم  هک  مدـیمهفیم  مدوشگیم  مشچ  هک  هاگیب  هاگ و  متـشاد  دای  رد  هک  ییاجنآ  ات  دوب ، يراودـیما  زا  ولمم  ملد  مدوب .

اب تسین . مریگنابیرگ  یلومعم  یتلاح  منکیم و  ریـس  رگید  یملاع  رد  هک  مدیمهفیم  یبوخ  هب  لاح  اما  هحفص 562 ]  ] منزیم اپ  تسد و 
دیریگب ارم  تسد  دـینک و  کمک  امـش  : ) متفگ مدـید و  ار  اقآ )  ) نآ يانعر  تماق  اما )... موشب  دـنلب  مهاوخیم  : ) متفگ نایرگ  سامتلا و 

هب ار  ناشتـسد  ناشیا  هک  مدوب  رظتنم  تفرگ . دیما  ملد  مدید و  ار  ناشینارون  نابرهم و  يهراسخر  رتولج ، دندمآ  اقآ  نآ  موش .) دـنلب  هک 
هرابکی هب  هک  مدیدیمن  مدیدیم و  ار  اقآ ) ، ) دوب تامهمین  تام و  مهاگن  مدرک ، ناشهاگن  دننک ، دـنلب  نیمز  زا  ارم  دـنریگب و  نم  يوس 

تشاد مردام  داتفا و ... اقآ )  ) نآ تسدیب  ندب  هب  مهاگن  سپس  و  منک .) دنلب  نیمز  زا  ار  وت  هک  مرادن  ندب  رد  تسد  نم  مرتخد ، : ) مدینش
دوب اقآ  نآ  نتفای  لابند  هب  ممـشچ  هک  یلاح  رد  اقآ ؟ مادک  تفگ - : نالان  نایرگ و  مردام  وک ؟ اقآ  نآ  مردام ! مدیـسرپ - : دزیم ، هجض 

نم یلاـخ ، امـش  يهمه  ياـج  ناـمهیرگ . ياـهياه  رداـم و  شوـغآ  مدوـب و  نم  دوـب ... تسدیب  شندـب  هک  یی  اـقآ )  ) ناـمه مـتفگ - :
زا مادک  ره  هک  درک  اطع  نم  هب  ینادنزرف  دنوادخ  نآ  زا  دـعب  مدروآ و  تسد  هب  ار  مایتمالـس  مدرک . سح  ار  قشع  تیاهنیب  ياههظحل 

رگا مه  امـش  دننکیم . یط  ار  هیلاع  تالیـصحت  مه  نارگید  تسا و  یکـشزپ  يوجـشناد  منادنزرف  زا  یکی  دندش ، رتهدنزارب  يرگید  نآ 
هحفص 563] [ . ] 364  ] اعد سامتلا  دینک . اعد  ارم  تسا  هدش  ییالبرک  ناتلد  دیاهدروآ و  تسد  هب  یلاح  سح و 

وهنکل سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هاگرد  تمارک 

، وهنکل مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هاگرد  تامارک  هلسلس  دیوگیم : یناقبع  داجس  دیس  اقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
رب غلاب  دوش  لقن  يروآدرگ و  نآ  يایاضق  لیـصفت  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دراد ، همادا  نونکات  هدـش و  عورـش  کیبریقف  ازریم  نامز  نامه  زا 

بهاذم و اب  رفن  نارازه  هلاس  ره  هک ، میدرگیم  رکذـتم  میوشیم و  رکذـتم  ار  نآ  زا  هنومن  هس  اهنت  الیذ  دـش . دـهاوخ  روطق  باتک  کی 
لـسوت مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  اجنآ  رد  دـنیآیم و  هاـگرد  نیا  هب  شیوخ  جـئاوح  عفر  روظنم  هب  نوگاـنوگ  ياـهداژن 

ردام ردپ و  هارمه  دنیوگیم : دنه ، یئبمب  لها  نیـسح ، ردفـص  نیـسح و  رکاذ  دزاسیم . هدروآرب  جئاوحلاباب  ار  اهنآ  جئاوح  دنباییم و 
زاوج نامردـپ  هب  رتکد ، طسوت  تانیاعم  ماجنا  زا  سپ  میدیـسر  هاگردـنب  هب  هک  یتقو  میدـش  قارع  رد  یلعم  يالبرک  تراـیز  مزاـع  دوخ 

هدـش و دـیماان  يو  ندرب  زا  اـم  دـنیوگیم . روساـن »  » ار نآ  ودرا  ناـبز  هب  هک  دوب  هدـش  یمخز  يو  شوگ  رد  نوچ  دـشن . هداد  ترفاـسم 
درد نیا  يهجلاعم  يارب  نم  دینکن و  كرت  ار  ترایز  رفس  امش  تفگ : دشن و  یـضار  ردپ  یلو  میوش ، فرـصنم  ترفاسم  زا  میتساوخیم 

نتفرگ وضو  دصق  هب  اجنآ  رد  تفر . وهنکل  رهـش  هاگرد  هب  یتدـم  زا  سپ  تشگرب و  ناشیا  موریم . وهنکل  رهـش  جـئاوحلاباب  هاگرد  هب 
يو شوـگ  هب  بآ  هک  یعقوـم  تخیر . شـشوگ  قـیمع  تحارج  يور  هب  ار  بآ  زا  یکدـنا  نتفرگ ، وـضو  زا  سپ  دـمآ و  ضوـح  راـنک 

جئاوحلاباب ار  ریذپانناربج  مخز  نآ  درک  هدـهاشم  دـمآ  شوه  هب  هک  یتقو  داتفا . نیمز  يور  هدـش و  شوهیب  سحیب و  ناشیا  دیـسر ،
. تسا هدیشخب  افش  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح 

تشادن تسد  ناوج  نآ 

تخـس ضرم  هب  التبم  شدنزرف  هک  درکیم  یگدنز  ياهجار  اهیدـنه  لوق  هب  هاشداپ و  روپلاوگ ، مان  هب  ناتـسودنه ، ياهرهـش  زا  یکی  رد 
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و دوب ، يرـشعینثا  يهعیـش  هک  تشاد  يریزو  هجار ، دـندوب . هدرک  باوج  ار  وا  هدـنام و  زجاع  يو  يهجلاعم  زا  ابطا  مامت  دوب و  ناـطرس 
امش دنزرف  يدوبهب  يارب  دشاب  هحفص 564 ]  ] ظوفحم نم  سومان  لام و  ناج و  رگا  تفگ : هجار  هب  دیس  ریزو  دوب . مه  دیس  نیا  رب  هفاضا 

متـشه زورما  تفگ : دیـس  دـهدیم . ناـج  دراد  نـم  يهـچب  هـک  وـگب ، ار  تداهنـشیپ  دوز  یناـما ، رد  وـت  تـفگ : هـجار  مراد . يداهنـشیپ 
دیورب و مه  اب  ناترسمه  امـش و  دنیآیم ، نوریب  هینیـسح  زا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مان  هب  نارادازع  و  تسا . مارحلامرحم 
و دندرک . يرذن  دوخ  نابز  هب  هدمآ و  هاگداعیم  نآ  کیدزن  شرـسمه  هجار و  دینک . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رذـن  يزیچ 

دنزرف هعفدـکی  هک  دوب  اجنیا  دنتـسه . سویأم  رهوش  نز و  نیا  لضفلاوبا  ای  تفگ : درک و  اـعد  ناـشیارب  بلق  صولخ  اـب  دـمآ و  زین  دـیس 
یتقو ردام  ردپ و  تشاد . ولگ  ناطرـس  هکنیا  يارب  دزیمن  فرح  الـصا  دوب  هام  دنچ  هک  یلاح  رد  مهاوخیم ، بآ  ردام  دز  ادـص  ضیرم 

: تفگ باوج  رد  رسپ  يدزیمن ! فرح  یتدم  هک  امش  تسیچ ؟ هیضق  هک  دنزرف  هب  باطخ  هدش  ناریح  دندینـش  دنزرف  زا  ار  ادص  نیا  هک 
هک مدوب  هدیباوخ  نم  تفگ : بآ  ندروخ  زا  سپ  درک و  مهاوخ  فیرعت  ناتیارب  ار  هیضق  ادعب  دیروایب  بآ  میارب  متـسه  هتـسخ  یلیخ  نم 

، تساوخ رذع  درک و  شتـسد  فرط  هب  هراشا  مسوبب . دـیهدب  ار  ناتتـسد  دـیتسه ؟ هک  امـش  مدرک  ضرع  مدـید . ار  ییابیز  ناوج  ناهگان 
زور 9 حبـص  هیـضق ، نیا  عوقو  زا  دـعب  دـش . بیاغ  نم  رظن  زا  روبزم  ناوج  وگتفگ  نیا  زا  سپ  درادـن . ندـب  رد  تسد  مدـید  مدرک  هاـگن 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  ناتساد  اصوصخ  ار ، البرک  ناتساد  هتشذگ و  ياهناتساد  مامت  تفای و  روضح  هجار  رابرد  رد  ریزو  مارحلامرحم 
داد 40 روتسد  يو ، نانخـس  ندینـش  زا  سپ  هجار  دش . لوبق  امـش  رذن  هجار  بانج  دوزفا : درک و  لقن  هجار  يارب  الـصفم  ار ، مالـسلاهیلع 
ار دنفسوگ  لهچ  هک  درک  رداص  مکح  مرحم ، زا  لبق  هام  کی  زین ، دعب  لاس  ددرگ . لماک  شدنزرف  يافش  ات  دننک  ینابرق  دنفسوگ  سأر 
دندرک و تروشم  هجار  رذن  هیلع  رگیدـکی  اب  ودـنه ، بهذـم  بصعتم  ناوریپ  مالـسا و  نیفلاخم  دـییامن . مهارف  مدـنزرف  رذـن  يادا  يارب 

نادنمراک زا  هجار  دعب ، لاس  مرحم  لوا  رد  ینامز  دیـشیدنا . ياهراچ  دیاب  تسین و  تسرد  ام  نیئآ  رد  ندرک  ینابرق  روط  نیا  هک  دـنتفگ 
هن هک : دـنداد  خـساپ  هدرک و  ینابت  تروشم و  مه  اب  ودـنه  بهذـم  ناوریپ  هن ؟ ای  دـش  مهارف  رذـن  يارب  دنفـسوگ  لهچ  اـیآ  دیـسرپ  دوخ 
واگ هک  دنداد  باوج  هرابود  نانآ  دینک . مهارف  شیم  واگ  سأر  لهچ  داد  روتسد  هجار  دشن . مهارف  دنفـسوگ  لهچ  لاسما  هحفص 565 ] ]

و دینک ! ینابرق  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  يارب  دیروایب و  واگ  لهچ  نم  صاخ  دـبعم  زا  درک  رما  هجار  دـشن . ادـیپ  مه  شیم 
رذن يافیا  يارب  مرحم  هام  زا  لبق  لاس  ره  نیا ، زا  دـعب  دنتـشادرب . دانع  زا  تسد  دـندمآ و  هاتوک  دـش ، رتدـب  رایـسب  راک  دـندید  هک  نانآ 

، دوب بهذم  ودنه  روبزم  يهجار  هک  تسا  نیا  بلاج  تشاد و  همادا  لاس  ياهلاس  همانرب  نیا  دندرکیم . ایهم  دنفـسوگ  ددع  لهچ  هجار ،
[ . 365 . ] دراد همادا  روپلاوگ  رهش  رد  مولظم  ماما  يرادازع  نونکات 

وکابنت نوتوت و  رجات 

رابنا ار  وکابنت  يدایز  رادقم  يو  تشاد . لاغتشا  نوتوت  وکابنت و  تراجت  هب  دابآدارم  رهش  تاداس ) یسرس  رـصق   ) دنه رد  رفاک  رجات  کی 
هجوتم مه  رجات  دمآرب . اهنآ  يهرداصم  ماقم  رد  دشابیم و  دوجوم  يرایـسب  يوکابنت  وا  لزنم  رد  هک  دش  رادربخ  دنه  سیلپ  دوب و  هدرک 

رد هیـضق  نیا  تفر . هینیـسح  هب  اروف  دـنک و  هرداصم  ار  اهوکابنت  ات  تسا  هدرک  هرـصاحم  ار  شاهناـخ  هدـیمهف و  ار  هیـضق  سیلپ  هک  دـش 
، منک امـش  میدقت  ياهیده  ماهدرک  رذن  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ای  تفگ : درک و  رذن  هینیـسح  رد  رجات  دش . عقاو  مرحم  هام  متـشه 
. دـنتفر نوریب  هجیتـن  رد  دـنتفاین و  زیچ  چـیه  دـندرک  صحفت  هچ  ره  یلو  دـندش  لزنم  دراو  سیلپ  دارفا  دـیهد . تاـجن  اـهنیا  تسد  زا  ارم 

قباس تلاح  هب  اهوکابنت  مامت  دید  تسیرگن  هک  رجات  دوخ  اما  داد . يو  هب  ار  نایرج  شرازگ  شرسمه  دش و  لزنم  دراو  رجات  دعب  یتعاس 
دوب هدرک  هک  يرذن  هب  تشاد و  نایب  نانآ  يارب  ار  هیـضق  تفاتـش و  لحم  تاداس  روضح  هب  ادعب  دـش و  لاحـشوخ  یلیخ  تسا ، ظوفحم 

هحفص 566] . ] درک افو 
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دیلام دوخ  مشچ  هب  ار  هاگرد  كاخ 

ترضح هاگرد  کی  دنه ) یپوی  تلایا  زا   ) هرگ مظعا  رهـشا  رد  دسیونیم : ص 249 ) « ) حلاصلادبعلا  » دوخ باتک  رد  يدهم  ياقآ  بانج 
مدرم هب  يو  تشادـن . دـید  شنامـشچ  هک  درکیم  یگدـنز  يرفاک  صخـش  نآ  فارطا  رد  و  دراد ، دوجو  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

ترضح زا  ار  دوخ  يافش  هدومن ، دایرف  داد و  هب  عورـش  رفاک  صخـش  دندروآ . هاگرد  هب  ار  وا  دیربب .» اباب  سابع  هاگرد  هب  ارم   » هک تفگ 
درک فارتعا  وا  تفای و  افش  يو  مشچ  دنچ ، یتاظحل  زا  سپ  دیلام . دوخ  مشچ  هب  ار  هاگرد  كاخ  دش و  راتـساوخ  مالـسلاهیلع  لضفلاابا 

. تسا هدش  فعاضم  وا  مشچ  کی  ییانشور  دید و  يهوق  نونکا  هک 

درک وفع  بلط  شیوخ  رسمه  زا 

اهنآ عازن  تسا . رگید  یسک  زا  هکلب  تسین ، نم  زا  يراد  مکش  رد  هک  ياهچب  تفگ : هدرک  کش  دوب ، هلماح  هک  دوخ ، رسمه  هب  یصخش 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  هدـب  تلهم  نم  هب  تفگ : شرـسمه  تشگ . دوـخ  رـسمه  لـتق  يهداـمآ  رهوـش  هک  دیـسر  ییاـج  هـب 

لـضفلاوبا ترـضح  هب  نز  دنتفر . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  مرح  هب  رفن  ود  ره  دش . یـضار  رما  نیا  هب  رهوش  مورب . مالـسلاهیلع 
ات تسیک ؟ نآ  زا  هک  دهد  یهاوگ  دوخ  تسا  نم  مکش  رد  هک  ار  ياهچب  نیا  دینک  تیانع  نم ، يالوم  درک - : ضرع  مالسلاهیلع  سابعلا 

تبحم مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح  دراد . ریثأـت  دوش ، ماـجنا  بلق  میمـص  زا  هک  ییاـعد  هتبلا  متـسه . هاـنگیب  نم  هک  دوش  تباـث 
مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  مرح  زا  مارتحا  تزع و  لامک  اب  هنمؤم  نآ  داد و  یهاوگ  شردام  ینمادکاپ  هب  ردام  محر  رد  هچب  دـندومرف ،

. درک وفع  بلط  شیوخ  رسمه  زا  دش و  هدزتلاجخ  یلیخ  نز  نآ  رهوش  تشگرب . هناخ  هب 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هاگرذگ 

رد نامرک  عباوت  زا  دابآیگنز  ياتـسور  رد  عقاو  مالـسلاهیلع ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هاگرذـگ  مداـخ  يداـبآیگنز ، دـمحم  ياـقآ 
زا مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هاگرذـگ  رد  هک  یتمارک  صوصخ  رد  ناـمرک ، يرتمولیک   20 هحفص 567 ]  ] یبیرقت يهلـصاف 

قرب زا  میتساوخیم  یسمش  لاس 1375  رد  دیوگیم : هتفای  ترضح  نآ  رـضحم  هب  هک  یفرـشت  هدرک و  تیؤر  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق 
نآ ندیرخ  يارب  هک  میتشاد  زاین  هبملت  ددع  هب 3  میهد  قرب  مینک و  یشکمیس  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هاگرذگ  هقطنم ،

يریدم دزن  دـشیم .) ناموت  نویلیم  رب 7  غلاب  اههبملت  تمیق   ) دـندشن رـضاح  نانآ  یلو  میوش  کیرـش  ناتـسود  زا  یخرب  اـب  میتساوخیم 
ناموت رازهدـصناپ  نویلیم و  ود  ورب  تفگ : منک ؟ مهارف  لوپ  ناموت  نویلیم  هنوگچ 7  دندشن ، کیرش  راک  نیا  رد  ناتـسود  : متفگ متفر و 

ار روتوم  نیا  نم  متفگ  تشاد ، يروتوم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  هاگرذـگ  منک . هیهت  متـسناوتن  ار  ناـموت  رازهدـصناپ  یلو  مدرک  مهارف  ار 
. مریگیم ار  رتسل )  ) روتوم مهدیم و  ناـموت  رازه  دوزفا 450  مرخیم و  ار  روتوم  تفگ : نم  هب  دـمآ و  مب  رهـش  زا  رفن  کـی  مشورفیم .
. مدش دیماان  رگید  دماین  رادیرخ  نآ  مدز  گنز  هچ  ره  دیـشک ، لوط  زور  دـنچ  دربب ، ار  روتوم  دتـسرفب و  ار  لوپ  دـش  رارق  مدرک و  لوبق 
اب هک  روط  ناـمه  منک . ضرق  لوپ  وا  زا  مناوتب  اـت  مدرکن  ادـیپ  ار  یـسک  منک ، هیهت  ار  ناـموت  يرـسک 2500000  مناوتب  ات  رازاب  رد  مدمآ 
ار روتوم  اقآ  جاح  تفگ : نم  هب  دـش و  دراو  عماج  دجـسم  هب  دیـس  کی  مدـید  هلپهار  يوت  عماج  دجـسم  رد  مدـمآیم ، یتحاراـن  تلاـح 
نم 500 دیهدب ، نم  هب  ار  روتوم  امـش  راد  هگن  نم  يارب  ار  روتوم  شورفن ، ار  روتوم  تفگ : متخورفن ، ار  قرب  روتوم  متفگ  نم  یتخورف ؟
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دـش عقاو  ناتدنـسپ  دروم  رگا  دـینیبب ، ار  نآ  لوا  دـیرخب  ار  روتوم  دـیهاوخیم  رگا  اقآ  متفگ : نم  مزیریم . امـش  باـسح  هب  ناـموت  رازه 
امش باسح  هب  ات  دیهدب  نم  هب  ار  دوخ  باسح  يهرامش  تفگ  سپس  منیبب  ار  نآ  ات  نک  نشور  ار  روتوم  تسین ، ياهلئسم  تفگ : دیرخب .

ولج و مورب  متـساوخیم  میدرک  تکرح  شلاـبند  هب  مه  اـم  دـش و  عماـج  دجـسم  دراو  اـقآ  نآ  مدرک . ار  راـک  نیمه  مه  نم  مزیرب ، لوـپ 
زور مدـش ، نیـشام  راوس  مدرک و  تکرح  داـبآیگنز  فرط  هب  مورب . وـلج  اـت  تشادـن  تردـق  میاـهاپ  تسا ، نیا  اـم  طیارـش  هک  میوـگب 
لوپ نم  باسح  هب  یسک  ایآ  مدیـسرپ  رادقودنـص  زا  متفر  هبنـش  مورب ، کناب  هب  مدیـسرن  هحفص 568 ] ، ] دوب حبـص  تعاس 11  هبنشراهچ 
سابع دیـس  مان  هب  تفگ : دـشابیم ؟ یـسک  هچ  مان  هب  لوپ  اقآ ، متفگ : دـناهتخیر . باسح  هب  ناـموت  رازه   500 هلب ، تفگ : تسا ؟ هـتخیر 

هب ار  نآ  متفر و  دوب . هدـش  مهارف  هدوب  ناموت  رازهدـصناپ  نویلیم و  ود  هک  موزل  دروم  لوپ  لـک  کـنیا  متفرگ و  ار  لوپ  دـعب  درگناـهج .
هچخیراـت يادـتبا  زا  هاگرذـگ  يهقباـس  دروم  رد  يداـبآیگنز  ياـقآ  دـش . نشور  هقطنم  قرب  سپ  نآ  زا  مدرک و  تخادرپ  قرب  يهرادا 

درکیم شدرگ  اهتاهد  يوت  یتقو  درکیم . ییادـگ  تشگیم و  ارحـص  رد  هک  دوب  يروک  کی  لـبق  لاـس   270 درادیم : راهظا  نونکات 
، تسا هدوب  يدابآ  کی  ارحص  کیدزن  دوریم  ارحص  نابایب و  هب  ییادگ  يارب  زور  کی  دندرکیم  شاهرخسم  هتفرگ و  ار  وا  رود  اهناوج 
شکب و ارم  ای  ادنوادخ ، دیوگیم  هیرگ  اب  دباوخیم و  اج  نامه  هجیتن  رد  و  دیدیمن . ار  فارطا  هک  مه  شمـشچ  درذگیم و  تقو  یلو 

زاب ار  شنامـشچ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دهدیم : باوج  یتسه ؟ یک  وت  دیوگیم  دونـشیم  ییادص  دعب  هظحل  دنچ  هدب ! افـش  يروک  زا  ای 
زاب ار  تیاهمـشچ  نوریب  ایب  و  دیتسه . یـسک  هچ  امـش  اقآ  دسرپیم  دنیبیم  ار  راوسبسا  کی  هدیدیم  ار  اج  همه  هک  یلاح  رد  دـنکیم 

بوخ امـش  تفگ : یتسه ؟ یک  امـش  اقآ  دیـسرپ  دـمآ . نوریب  راوسبسا  کی  دـنیبیم ، ار  اج  همه  هک  دـید  درک ، زاب  ار  شنامـشچ  نک .
، اقآ تفگ : دنزاسب ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هاگرذگ  کی  هک  نک  ربخ  ار  مدرم  يدابآ  رد  ورب  دوزفا : هلب ، متفگ  دـیدش ؟

يرگید تمالع  دننک . هاگن  ار  اجنیا  دنیایب  ات  نک  ربخ  ار  اهنآ  ورب  هن ، دومرف : دننکیم . هرخسم  ارم  اهنیا  دننکیمن ، لوبق  ارم  ياهفرح  اهنیا 
، متفر هک  يدابآ  هب  دیوگیم : تسین ، اجنآ  یـسک  هک  دوشیم  هجوتم  ناهگان  دیتسه ؟ هک  امـش  اقآ  هک  دـسرپیم  اددـجم  مراذـگیم  مه 
و تسا . هداد  افـش  ار  میاهمـشچ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هلب ، متفگ : تسا ؟ هدـش  بوخ  تیاهمـشچ  دـنتفگ  نم  هب  مدرم 

هدش هدیـشک  يزبس  طخ  هریاد ، لکـش  هب  دننیبیم  دننکیم  هاگن  دنیآیم و  دعب  دننکیمن ، رواب  مدرم  میزاسب  هاگرذگ  کی  دییایب  مدوزفا 
یپایپ ابو  يرامیب  تلع  هب  مدرم  هک  دعب  لاس  درذگیم  يدنچ  هحفص 569 ] . ] دیزاسب یقاتا  زبس  طخ  يور  دندوب  هدومرف  ترضح  تسا .

سابعلا لضفلاوبا  هاگرذگ  هب  دابآیگنز  مدرم  زا  رفن  دنچ  دننک ، كاخ  ار  اههدرم  دنیایب  ات  دـننک  ربخ  ار  یلاها  دنتـساوخیم  دـنریمیم و 
هب عورـش  و  دنتفایم ، هار  هب  رفن  دنچ  تلع ، نیمه  هب  دوش . رود  دابآیگنز  زا  الب  هکلب  دننک ، کمک  اجنآ  يانب  هب  ات  دنوریم  مالـسلاهیلع 
مه يور  ار  اهتـشخ  هک  یناـمز  نینچمه  دریمیمن . اـبو  زا  یـسک  رگید  دـندرک ، راـک  هـب  عورـش  ناـنآ  هـک  يزور  زا  ، دـننکیم ناـمتخاس 

مدرم مراذـگیم ، مه  يور  نم  دـیهدب ، تـشخ  امـش  دـیوگیم  دوـشیم و  ادـیپ  رفن  کـی  دوـشیم . بارخ  قاـتا  دـعب  یتدـم  دـندراذگ 
تحاسم 12 هب  یقاتا  وا  دنهدیم و  وا  هب  یلگ  ياهتـشخ  مهاوخیمن ، لوپ  دومرفیم : میهدب  وت  هب  لوپ  دـیتسه ؟ یک  امـش  اقآ  دـنیوگیم 

ترـضح هک  دوشیم  مولعم  اهدعب  هدـمآ  اجک  زا  هدوب و  یـسک  هچ  هک  دوشیمن  مولعم  دـعب  متـسه ، یلع  سابع  دزاسیم  رتم  رد 12  رتم 
هاگرذگ هک  مزاس  ناشنرطاخ  دیاب  نآ  يهنیزه  و  یلعـسابع ، هاگرذـگ  یلعف  تیعـضو  دروم  رد  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 

مان هب  دجسم  کی  هتشاد  ضرع  رتم  یلا 5  يدنلب و 4  رتم  گرزب 20  یلبق  نلاس  دشابیم . نلاس  جنپ  ياراد  نآلا  مالـسلاهیلع  یلع  سابع 
، دوشیم غولش  رایسب  دنوشیم و  عمج  اجنآ  رد  يدایز  مدرم  اروشاع  اعوسات و  هژیو  هب  مرحم  مایا  هک  دراد  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح 
اعوسات و اروشاـع و  نیعبرا و  ياهزور 48 و  تسا . تبون  رد  زور  لهچ  رفن  کی  ناتـسبات ، رد  الثم  میهدیم . تبون  مدرم  هب  اـم  هجیتن  رد 
ار مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ردق  ام  هنافسأتم  دوشیم . رارقرب  تعامج  زامن  اجنآ  رد  مه  زور  ره  تسا و  غولـش  الک  اههعمج 

. میدرکیمن هانگ  میتخانشیم  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ام  رگا  مینادیمن ،
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دوب يراج  شنامشچ  زا  کشا  تارطق  دزیم و  هحیص  بلق  میمص  زا 

دنوادخ مالسلاهیلع : نیـسحلابتکم  تاراشتنا  هب  ناراسچگ  سابعلاتیب  مرتحم  لوئـسم  هدنزارب  هزمح  جاح  ياقآ  باطتـسم  بانج  يهمان 
نارامیب و يافش  يارب  یلحم  نونکات  هدیـشخب و  هحفـص 570 ]  ] يدایز تامارک  شبحاص  مان  مارتحا  ساپ  هب  ار  سدـقم  تیب  نیا  لازیال ،

مـشاهینب رمق  ناشخرد  يهرهچ   ) باتک لوا  دـلج  رد  نآ  دروم  دـنچ  هب  هک  تسا ، هدوب  ناـمیااب  نادـنمتجاح  تالکـشم  زا  ییاـشگهرگ 
رد ترـضح  نآ  تایانع  لذـب  دراوم  زا  رگید  یکی  هب  هک  دـیامنیم  بسانم  زین  کنیا  میاهتـشاد . هراـشا  مالـسلاهیلع ) ساـبعلا  لـضفلاوبا 
هک سدـقم ) ناتـسآ  نیا  نابورکاخ  يهداوناخ  زا   ) هلاس یناوج 20  ناتـسمز 74  رد  مینک : هراشا  راضتحا  لاـح  رد  راـمیب  کـی  صوصخ 

يرتسب زاریـش  فلتخم  ياهناتـسرامیب  رد  اموک »  » لاح رد  هام  دنچ  تدم  هب  یمولعمان  تلع  هب  دـنارذگیم  ار  هفیظو  ماظن  تمدـخ  نارود 
شاهداوناخ هب  هدنام و  سویأم  زجاع و  وا  ياوادم  زا  زهجم  هتفرشیپ و  ياههاگتسد  یملع و  ناوت  يهیلک  اب  نیـصصختم  ابطا و  مامت  دش و 

رامیب نیا  هب  یصاخ  هجوت  یفطاع  رظن  زا  هک  ناوج  نآ  يایلوا  دشابیمن . ریذپجالع  يو  ضرم  تسا و  هدیافیب  اوادم  هک  دندرک  هیـصوت 
تهج روشک  زا  جراخ  ياهناتـسرامیب  زا  یکی  هب  ار  وا  هک  دـندرک  داهنـشیپ  دوب ، مهارف  رظن  ره  زا  ناـشیارب  مه  یلاـم  تاـناکما  دنتـشاد و 
شالت هنوگ  ره  دنتـشادن و  يدیما  ناوج  نیا  ددجم  تایح  هب  هک  ابطا  یلو  دنیامن ، مازعا  ار  وا  نکمم  تمیق  ره  هب  ات  دنیامن  یفرعم  اوادـم 

هدرسفا و يرطاخ  اب  ار  شوهیب  ناجهمین و  ناوج  ریزگان ، دندرک . فرصنم  میمـصت  نیا  زا  ار  اهنآ  دنتـسنادیم ، هدیافیب  ار  هنیمز  نیا  رد 
لـیماف و ماوقا ، درادـن . هلـصاف  رتشیب  مدـق   100 سابعلاتیب ، ناـمتخاس  اـت  هک  دـندروآ  نادـبنگود  رد  يو  تنوکـس  لـحم  هب  نیگهودـنا 
. دندمآیم نوریب  وا  يهناخ  زا  نایرگ ، نامشچ  اضعب  و  نارگن ، برطضم و  یتلاح  اب  دنتفریم و  يو  تدایع  هب  هتسدهتسد  ناوج ، ناتسود 

مـسج هناخ  لها  ردارب و  ردـپ و  کمک  اب  تشذـگ ، بش  زا  هک  یـساپ  يوق ، ناـمیا  خـسار و  یمزع  اـب  اذـل  دوبن و  سویأـم  وا  رداـم  یلو 
یبلق اـب  شرداـم  دنتـشاذگ و  ربنم  ياـپ  هدروآ و  مالـسلاهیلع ) ساـبعلاتیب   ) مالـسلاهیلع ساـبع  يهناـخ  هب  دراـکنارب  اـب  ار  ناوج  قمریب 

لـضفلاوبا زا  ار  منیـسح  نم  تفگ : دوـب  يراـج  شنامـشچ  زا  کـشا  تارطق  دزیم و  هحیـص  بـلق  میمـص  زا  هـک  یلاـح  رد  نیگهودـنا 
هک هدنام  اج  همه  زا  ردام  نیا  شهاوخ  ادخ . دزن  شندوب  جئاوحلاباب  ساپ  هب  مهاوخیم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  زا  مهاوخیم . مالسلاهیلع 

. دـمدب دـنبلد  زیزع  نیا  يهدوسرف  دـبلاک  رد  هراـبود  یناـج  دـهد و  رارق  تباـجا  دروم  متـسه  شاهناتـسآ  ناـشکوراج  هحفـص 571 ]  ] زا
تالاح هرهچ و  زا  دـشیم  ار  هداوناخ  نیا  رمع  نارود  نیرترابمغ  هک  تفگ : ناوتیم  دوب و  لـمحت  لـباقریغ  شارخلد و  رایـسب  ياهنحص 

هب شبلق  نابرـض  هک  یلاح  رد  ار  ناشناوج  داد و  اـهنآ  هب  ینیکـست  نادـنمدرد ، يافـشلاراد  رد  فقوت  تعاـس  دـنچ  درک . ساـسحا  اـهنآ 
هب ياهدـناماو  هک  ضیرم  يا  وت  تساجنیا  افـش  هناخ  دوبن  ترگ  اود  تساجنیا  افواب  سابع  يهناخ  هک  ایب  دـندروآ  لزنم  هب  دزیم  يدـنک 

، جئاوحلاباب يالاو  ماقم  زا  تناعتسا  يدنوادخ و  تایانع  تامارک و  هب  داقتعا  اب  تساجنیا  وت  يور  هب  ددرگن  هتسب  هک  يرد  تدوخ  راک 
تالداعم و مامت  ملاع  ناصصختم  صـصختم  تشذگ ، هک  هتفه  دنچ  دش . هداد  همادا  ینامرد  یکـشزپ  يهژیو  ياهتبقارم  نامـسناپ و  راک 
بآ و ندیـشون  نامـشچ  کـلپ  ندز  مه  هب  اـپ و  تسد و  تکرح  دـش . ناـیامن  مکمک  يدوبهب  راـثآ  دز و  مه  هب  ار  یکـشزپ  ياـهلومرف 

یتحار هب  ار  نتساخرب  نتـسشن و  تسناوت  دعب  هام  دنچ  هک  يروط  هب  دروآ ، دوجو  هب  هناخ  ییانـشور  يارب  يدیما  يهنزور  اذغ ، ندربورف 
ود ابیرقت  هک  نونکا  دیدرگ و  لدبم  ییایوگ  هب  هراشا  امیا و  هدرک و  تکرح  نوریب  هب  رادخرچ ، یلدنص  کمک  اب  مه  یتدم  دهد . ماجنا 
هب وا  يهظفاح  دنکیم و 90  دمآوتفر  ار  یتفاسم  اصع  کمک  اب  دیوگیم و  نخـس  یتحار  هب  هللادمحب  درذـگیم ، دادـیور  نآ  زا  لاس 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  فاطلا  هب  نویدـم  ار  دوخ  دـنوادخ و  هاگرد  هب  رکاش  شاهداوناخ  تسا و  هتـشگزاب  اموک  زا  لـبق  لاـح 
مومع زا  يراتفرگ  عفر  مالسا و  ياضرم  يهیلک  يارب  دنیاسیم و  شکرابم  ناتسآ  رب  رـس  تیانع ، تمارک و  نیا  يهنارکـش  هب  دننادیم و 
ددعتم تازجعم  تامارک و  مناوتب  ات  دهد  رمع  لوط  قیفوت  هک  مراد  تلئـسم  لجوزع  دنوادخ  زا  دنیامنیم . افـش  تساوخرد  نادـنمتجاح 

لاس هامریت  يدهلا . عبتا  نم  یلع  مالسلاو  مروآرد ، ریرحت  يهتشر  هب  مهیلع  هللا  مالس  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  نادنمقالع و  يارب  ار  رگید 
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هحفص 573]  ] ناراسچگ هدنزارب  هزمح  جاح  شسدقم  ناتسآ  بلک  یسمش   76

تنس لها  هب  مشاه  ینب  رمق  تایانع 

تسا هدرک  رازگرب  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  رذن  يهرفس  ارچ 

نیسحلابتکم تاراشتنا  هب  تمارک  هس  ياهمان  یط  لباب  مرتحم  يالضف  زا  روپمساق  هللاحور  خیش  ياقآ  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
رد رگید  یتمارک  کنیا  دش و  لقن  نایعیـش  هب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تایانع  تمـسق  رد  نآ  تمارک  ود  هک  دناهداتـسرف ، مالـسلاهیلع 

قفوم مالسلامهیلع  تیب  لها  هب  تمدخ  هار  رد  مراودیما  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  مالسالاۀجح  بانج  میروآیم . تمسق  نیا 
رد . 1 مناسریم : امش  ضرع  هب  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  البرک ، رادملع  زا  تمارک  هس  مکلاثما ، هللا  رثک  دیشاب ، دنلبرس  و 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  يهرفـس  هک  درک  عوجر  ام  هب  تنـس  لها  ناردارب  زا  یکی  مدوب . سیردـت  لوغـشم  ناتـسدرک  رد  لاس 1364 
زا رپ  قاتا  ود  متفر . تنـس  لـها  ردارب  نیا  يهناـخ  هب  دوب ، هعمج  زور  مدرک . لوبق  تروص ، ره  هب  مدرک . بجعت  یلیخ  مراد . مالـسلاهیلع 

تنس لها  ردارب  نیا  متفر . ربنم  نم  دنتـشاذگ و  یلدنـص  تشاد . رارق  کچوک  لاه  کی  قاتا ، ود  نیا  طسو  رد  دوب . تنـس  لها  ناردارب 
رد ررکم  روط  هب  تنـس  لها  ياهمناخ  زین ، ینارنخـس  نیح  رد  تشاد . یـشوخ  لاح  یلیخ  ناـشیا  رخآ ، اـت  ربنم  لوا  زا  دوب . نم  راـنک  رد 

، ربنم زا  دعب  هحفص 574 ] ... ] مالسلاهیلع رغصایلع  ترضح  رذن  مالسلاهیلع ، ربکایلع  ترضح  رذن  دنتفگیم : دنتشاذگیم و  لوپ  متسد 
لوبق هک  دـنهدب  نم  هب  دنتـساوخیم  همحزلاقح  ناونع  هب  يزیچ  یظفاحادـخ  ماگنه  راهان ، فرـص  زا  دـعب  دـندرک . راـهان  هب  توعد  ارم 
يارب درکن . لوبق  وا  دنکیم . تیافک  ارم  میوگب  نخـس  البرک  رادـملع  زا  امـش  يهناخ  رد  دـیداد  هزاجا  نم  هب  هک  نیمه  متفگ : مدرکن و 

!؟ تسا هدرک  رازگرب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رذن  يهرفس  ارچ  دیوگب  هکنیا  نآ  متـشاذگ و  طرـش  کی  ربنم ، دزم  نتفریذپ 
یبلق یتحاران  نم  درک : فیرعت  نینچ  تفگ و  مهاوخ  تیارب  تفگ  ماهدیدن .) ینیگنر  نآ  هب  ياهرفس  لاح ، هب  ات  نم  تسا  رکذ  روخرد  )
رخآ تسد  مدـیدن . ياهدـیاف  مه  وا  زا  یلو  مدرک  هعجارم  وا  هب  دوب ، زیربت  رد  یبوخ  رتکد  یتح  تشادـن . رثا  متفر  رتـکد  هچ  ره  متـشاد ،

مدنزرف تفگ : دمآ و  نم  يهناخ  هب  مردام  مدوب . هداتفا  هناخ  رد  مدوب و  دیماان  الماک  دندروآ . هناخ  هب  ارم  دندرک و  مباوج  اهرتکد  يهمه 
ياهدـیاف هک  يدـید  متفر  هک  يرتـکد  ره  هب  متفگ  يورب . رتـکد  هب  یهاوـخیمن  تفگ : رداـم !؟ یلاـح  هچ  مـتفگ  تـسا ؟ روـطچ  تلاـح 

وا بطم  تسیچ و  وا  مسا  تسیک ، رتکد  نیا  متفگ  تفای . یهاوخ  افش  يو  يهخسن  کی  اب  هک  مراد  غارس  نم  رتکد  کی  تفگ : تشادن .
مـسا تفگ : مرداـم  مریمیم . مراد  درد  زا  نم  تسیک ؟ رتـکد  نیا  وگب  رداـم  متفگ : تسین ! یتـبون  درادـن و  بطم  وا  تفگ : تسا ؟ اـجک 
مردام میشابیم . رهق  و  میرادن ، یطابترا  اهنآ  اب  هک  ام  متفگ : تسا . مالسلاهیلع  یلع  دنزرف  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رتکد ،

منادنزرف دزن  دـش و  ادـج  نم  زا  مردام  دز . شتآ  ار  مبلق  فرح  نیا  اب  و  تسا . دایز  اهنآ  شـشخب  وفع و  دنتـسه و  راوگرزب  اهنیا  تفگ :
یلیخ نم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ای  متفگ : مدرک . ادـیپ  یبوخ  یلیخیلیخ  لاـح  مدرک ، ادـیپ  یلـسوت  لاـح  مکمک  تفر .

هب مدرک  هک  يدایز  يهیرگ  اب  دیهدب . افـش  ارم  دـناهدوب  قح  ناتردام  ردـپ و  رگا  اقآ ، يا  هدـب ! تاجن  درد  زا  ارم  ماهدینـش ، ار  وت  فیرعت 
مدرد زا  هزات  متفگ : زیخرب ! دومرف : دمآ و  مرس  يالاب  دش . ماهناخ  دراو  دوب  رون  هچراپکی  هک  یـسک  مدید  باوخ  ملاع  رد  متفر . باوخ 

وت منکب ، تحارتسا  راذگب  هحفص 575 ] : ] متفگ زیخرب ! میوگیم  وت  هب  دومرف : مود  راب  يارب  مباوخب . راذگب  تسا ، هدش  هتـساک  يرادقم 
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  دنزرف  متفگ : دمآ ، مدای  یتساوخیم ؟ ار  یـسک  هچ  وت  دندومرف : یتسه ؟ هک 

زا تسا و  تحاران  مبلق  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ وت  يهتساوخ  دومرف  مالسلاهیلع . یلع  ماما  ترضح  دنزرف  متسه ، لضفلاوبا  نم  دومرف : ار .
يارب مدـش . تحار  هلاسدـنچ  درد  زا  دـش و  بوخ  مبلق  درک ، مبلق  هب  یئالو  رظن  کی  تسا ، هدـش  ماـمت  رگید  نم  تقاـط  نآ ، داـیز  درد 
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ردام دزن  مدش و  رادیب  باوخ  زا  لاح  نیمه  رد  دش . بیاغ  مرظن  زا  هک  مداتفا ، ترـضح  ياپ  تسد و  هب  داد ، میافـش  هک  يو  زا  ینادردق 
ياج زا  ارچ  دنتفگ : دندرک و  بجعت  ماهتـساخرب ، میاج  زا  ییاهنت  هب  دوخ  هک  دندید  لاح  نیا  هب  ارم  اهنآ  یتقو  متفر . منادنزرف  لایع و  و 

! داد افش  ارم  دمآ و  وت  بطمیب  رتکد  مردام ، متفگ : یتساخرب ؟ دوخ 

دش هلماح  شرسمه  لضفلاابا  ترضح  تایانع  هب 

خیـش جاح  ياـقآ  . 2 دــندرک : لـقن  ریخلارفـص 1416 ق   6 رد یناـطحق  ربـکایلع  خیـش  جاـح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  باـنج 
ترـضح يهیزعت  مسارم  رد  زور  کی  دوب . مورحم  دنزرف  زا  يدامتم  نایلاس  تنـس  لها  زا  یـصخش  تفگیم : یتشد  ضایف  نیـسحلادبع 

امش میدقت  ییایاده  دنک ، اور  ار  متجاح  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هچنانچ  دیوگیم : هیزعت  یناب  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
نیا عوقو  زا  لاس  هس  تدم  هیلاح  دوشیم و  هلماح  شرسمه  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تایانع  هب  بش  نامه  دومن . مهاوخ 

. درادیم میدقت  تئیه  هب  ار  دوخ  یسنج  يدقن و  ياهکمک  مرحم  هام  لاس  ره  هک  درذگیم  تمارک 

دشیمن رادهچب  دوب  لاس  هد  تدم 

دوب لاس  هد  تدم  تنـس ، لها  زا  يودب  یـصخش  . 3 تفگیم : هک  درک  لقن  دارمدـمحم  مان  هب  یتیوک  يهعیـش  کـی  زا  نیقثوم  زا  یکی 
هحفـص  ] نآ زور  کی  هکنیا  ات  دیدن . ياهجیتن  درک و  هعجارم  اکیرمآ  ندنل و  ياهرتکد  هب  یتح  دـشیمن . رادهچب  یلو  دوب  هدرک  جاودزا 

هک منکیم  یفرعم  امـش  هب  ار  يرتکد  نم  دـیوگیم : يو  هب  دارمدـمحم  دراذـگیم و  نایم  رد  دارمدـمحم  اـب  ار  ناـیرج  ینـس  درم  [ 576
داوج دمحم  ماما  رفعج و  نب  یسوم  ماما  ترایز  هب  دننکیم و  تکرح  نیمظاک  تمـس  هب  رگیدمه  اب  تیوک  زا  درادن ! درگربورب  شراک 
یلع ماما  دـقرم  دـننکیم و  تکرح  ارماس  فرط  هب  زور  هد  زا  سپ  دـننامیم . اجنآ  رد  زور  هد  تدـم  دـنوشیم و  فرـشم  مالـسلاامهیلع 

بلاطیبا نب  یلع  ترضح  ترایز  هب  دنوریم و  فرـشافجن  هب  سپـس  دننکیم . ترایز  ار  مالـسلاامهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یقنلا و 
مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  ترضح  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ترایز  هب  دنوشیم و  البرک  مزاع  نآ  زا  دعب  دنوشیم و  لئان  مالـسلاامهیلع 

یگلماح راثآ  زور  لهچ  زا  سپ  دندرگیمرب . تیوک  هب  سپـس  دنزادرپیم و  ترایز  هب  دننکیم و  فقوت  اجنیا  رد  مه  زور  هد  دـنوریم .
، يراب تسا ! هدش  هلماح  مرـسمه  هک  هدژم ، هدژم ، دیوگیم : تسا  هدوب  هعیـش  هک  دارمدـمحم  هب  وا  دوشیم و  رهاظ  ینـس  درم  رـسمه  رد 

نادنزرف مالـسلاهیلع و  یلع  مان  هب  زین  ار  شنادنزرف  زا  کی  ره  مسا  هدش و  دنزرف  هدزای  ياراد  لاس ، نیدـنچ  تشذـگ  زا  سپ  ینـس  درم 
. مالسلامهیلع تراهط  تمصع و  تیب  لها  تایانع  تسا  نیا  دراذگیم . مالسلاهیلع  یلع 

دنکیم هجلاعم  یناجم  رتکد 

ریماوبا دـیمحلادبع  جاح  ياقآ  بانج  هک  دنتـشاد  راهظا  خیرات 1412 ه.ق  رد  یتشد  ینارحب  دیمحلادبع  خیـش  ياقآ  مالـسالاۀجح  بانج 
نم يارب  يزور  دشابیم ، قفوم  ریخ  ياهراک  رد  الومعم  هتـشاد و  لاغتـشا  یـشورفیلاق  لغـش  هب  رطق  روشک  رد  نیدتم و  تسا  يدرم  هک 

کی دوب . هدشن  رادهچب  تدـم  نیا  رد  یلو  دوب  هدرک  جاودزا  دوب  لاس  تدم 13  هک  ننست ، لها  زا  متشاد  یتسود  نم  .4 هک : دندرک  لقن 
تمحر ادخ  تفگ : دش و  لاحشوخ  دینش  ار  هلمج  نیا  ات  دنکیم . هجلاعم  یناجم  ار  امش  هک  مراد  غارـس  يرتکد  نم  متفگ  ناشیا  هب  زور 
بشما وت  میراد . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مان  هب  یـسلجم  لزنم ، رد  ام  بشما  متفگ : نک . ییامنهار  وا  هب  ارم  ار ، امـش  ردام  ردپ و  دنک 
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رد دـمآ و  ام  لزنم  هب  ناـشیا  بش  نآ  دـیوگیم : ریماوبا  جاـح  هحفـص 577 ] . ] شاب هتـشادن  تدوخ  يهدـیقع  هب  راک  ایب و  ام  يهناـخ  هب 
هب دوخ  هارمه  مه  باقشب  کی  ماش ، فرص  هضور و  يرازگرب  زا  سپ  درک . تکرش  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  يهضور  سلجم 

ترـضح هب  لسوت  تکرب  هب  ود  نآ  خیرات ، نآ  زا  سپ  يدـنچ  دروخ . مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  ياذـغ  زا  زین  يو  لایع  درب و  لزنم 
. دندش دنزرف  بحاص  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق 

تسا هداد  نم  هب  يرسپ  امش  لضفلاوبا  تکرب  هب  ادخ 

يهناتسآ رد  نونکامه  هک  هریثک ، تافیلأت  بحاص  ینادمه  یبیقن  نسح  دیس  جاح  ياقآ  تاداسلاۀلالس  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
یسمش  76  / 3 خیرات 7 /  رد  ياهمان  یط  دنشابیم ، تمدخ  لوغشم  مالسلااهیلع  هموصعم  يهمطاف  ترضح  تیب  لها  يهمیرک  يهسدقم 

ینابر یلع  خیـش  جاح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  باـنج  دـنمجرا ، ردارب  . 5 دناهتـشون : نـینچ  ق  مارحلامرحم 1418 ه . ربارب 21 
نادیهـش و رـالاس  هژیو  هب  موصعم  ناـماما  سدـقم  ناتـسآ  هب  تبـسن  هک  ياهژیو  تدارا  صـالخا و  هب  هجوت  اـب  هتاـضافاتماد ، یلاـخلخ 
تازجعم و هک  اجنآ  اـت  دیاهتـشاد ، فورـصم  ار  دوخ  ناـیب  ناـبز و  هنیمز  نیا  رد  شیپ  اـهلاس  زا  دـیراد و  مهیلعهللامالـس  ـالبرک  يادـهش 

یناغمرا تیالو ، رثوک  لالز  ناگنـشت  يارب  هدرک و  يروآدرگ  ناوت -  دح  رد  ار -  البرک  رادملع  ادـخ  صلاخ  صاخ و  يهدـنب  تامارک 
هب ناتفیرـش  باتک  رد  ات  منکیم  یلاـع  روضح  میدـقت  ماهدوب  دـهاش  دوخ  هک  ار  یتمارک  زین  بناـج  نیا  دـیاهتخاس ، مهارف  دـنمجرا  سب 

كوکرک قارع ، یلامش  رهش  هب  فرشافجن  زا  راب  نیتسخن  يارب  هک  دوب  يدیـشروخ  ای 40  لاس 1339  دیناسرب : زیزع  ناگدنناوخ  عمس 
زا یکی  اب  نیعـست »  » يهلحم رد  مروآ . تسد  هب  ار  اجنآ  یغیلبت  يهنیمز  هدرک و  لـصاح  ییانـشآ  ناـماس  نآ  مدرم  اـب  اـت  مدرک  ترفاـسم 

نینویا یفلز   » یکرت هب  ار  نآ  هک  میتـفر  يدجـسم  هب  دوب ، هدرب  هطخ  نادـب  ار  اـم  ومه  دوـب و  اـجنآ  لـها  یموـب و  هک  یناـحور  ناتـسود 
رد دندوب . رفعج » جاح   » و يدنفا » لالج  جاح   » ياهمان هب  ردارب  ود  نآ  یلـصا  یناب  و  یفلز » نادـناخ  دجـسم  : » ینعی دـنتفگیم ، یعماج »

کی و  دـش ، دراو  رد  زا  هلاـسلهچ  ادودـح  يدرم  هک  میدوـب  تبحـص  مرگ  هحفـص 578 ]  ] هتـسشن یتکمین  يور  رب  دجـسم ، طایح  نایم 
شمان زا  یسرپلاوحا  زا  سپ  تسـشن . ام  رانک  زین  وا  میدومن ، ياچ  فرـص  نتـسشن و  هب  توعد  ار  وا  داد . دجـسم  هب  رکـش  گرزب  ینوگ 

دهاوخیم و  دنکیم ، یخوش  نم  اب  وا  مدرک  رکف  نامثع  مان  ندینش  اب  تسا ! نامثع  نم  مان  دیـشخبب  تفگ : مسبت  هدنخ و  اب  مدرک ، لاؤس 
یخوش نم  اب  متفگ : ییورهدنخ  اب  دنک . شیامزآ  دنهدیم  لیکشت  ار  هنکـس  تیرثکا  هقطنم  نآ  رد  هک  ننـست  لها  ناردارب  هب  تبـسن  ارم 

ار دوخ  دنزرف  مان  هعیش  ردارب ، متفگ : هن . تفگ : ياهدش ؟ هعیش  يدوب و  ینس  البق  متفگ : تسا . نامثع  نم  مسا  اعقاو  هن : تفگ : ینکیم ؟
: تفگ تسیچ !؟ يرادازع  سلجم  يارب  رکش  ندروآ  یتسه ، ینـس  رگا  و  تسا !؟ نامثع  تمان  ارچ  یتسه  هعیـش  رگا  دراذگیمن ، نامثع 
اـههنیاعم و اههخـسن و  مدرک  هعجارم  هک  مه  ددـعتم  ياـهرتکد  هب  مدـشیمن ، رادهچب  نم  دوزفا : و  متـسه ، زین  نوـنکا  مدوـب و  ینـس  نـم 

نم ناتسود  زا  یکی  تفرگارف . ار  مدوجو  يهمه  يدیماان  دش . یهاوخن  رادهچب  زگره  وت  دنتفگ : هک  اجنآ  ات  دیـسرن ، ییاج  هب  اهـشیامزآ 
رتکد نیا  يرآ ، متفگ : يوشیم ؟ رادهچب  يورب  وا  شیپ  رگا  هک  منک  ییاـمنهار  يرتـکد  هب  ار  وت  یهاوخیم  تفگ : نم  هب  دوب  هعیـش  هک 

صالخااب و ینک و  رذن  دـیاب  یلو  تسا ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  البرک ، رادـملع  یلع ، ترـضح  دـنزرف  تفگ : تسیک ؟
تدش هب  نوچ  مه  نم  میربیم . هانپ  وا  هب  تخـس  تالکـشم  رد  مینادیم و  جئاوحلاباب  ار  وا  اههعیـش  ام  هچ ، يورب . وا  يهناخ  رد  داقتعا 

هب اهیراتفرگ  رد  و  یجئاوحلاباب ، وت  هک  دیوگیم  تسار  نم  تسود  رگا  لضفلاابا ، يا  : متفگ هدرک و  رذن  موشب ، رادهچب  متشاد  تسود 
رکش گرزب  ینوگ  کی  یلاس  ماهدنز  ات  ریگب ، يدنزرف  میارب  ادخ  زا  مهاوخیم ، هچب  نم  مدمآ  وت  هاگرد  هب  یـسریم  ناگدنامرد  دایرف 

نم هب  امـش ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  تکرب  هب  ادـخ  هک  تسا  لاـس  دـنچ  هللادـمحب  [ . 366 . ] منکیم میدـقت  تیرادازع  سلجم  هـب 
امش يارب  طقف  جئاوحلاباب  دینکیم  لایخ  امش  تفگ : هدنخ  اب  دعب  منکیم . افو  دوخ  رذن  هب  نم  هلاس  ره  نآ  زا  سپ  تسا و  هداد  يرسپ 
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هعیش دش ؛ دنهاوخ  نمشد  نم  اب  مناگتسب  يهمه  تفگ : يوشیمن ؟ هعیش  تمارک  هحفص 579 ]  ] نیا ندید  اب  ارچ  متفگ : تسا !؟ اههعیش 
نیذآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  يوک  كاخ  رد  روگ -  رد  دراد -  وزرآ  هکنآ  مناوتیمن . نم  و  دهاوخیم ، تئرج  ندش 

وت اشگب  هدید  دمآ  نینوخ  لد  اب  نیـسح  هک  اشگب  هدید  دمآ  نیلاب  رـس  رب  تبیبط  هک  اشگب  هدید  ینادمه  یبیقن  نسح  دیـس  دشاب  شنفک 
دنراد انمت  وت  زا  ناور  بآ  ندرب  دنراد  اغوغ  همه  نالفط  هک  اشگب  هدید  هدید  ردارب  غاد  نیسح  دنیوگن  هک  هدیتلغ  نوخ  هب  دیص  يا 

دیربب نایعیش  سابعلامتأم  هب  ارم 

هب هک  ياهمان  یط  یلاعت  هللا  هظفح  يدیعس  دیعس  خیـش  ياقآ  مالـسلامهیلع ، تیب  لها  بتکم  یماح و  نیملـسملا ، مالـسالاۀجح و  بانج 
، یسمش يرجه  لاـس 1376  رد  . 6 دـناهدرک : لقن  ناـمع  روشک  زا  ار  تمارک  هس  دناهتـشون ، مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراـشتنا  رتفد 

ماجنا يارب  رفص  مرحم و  هام  ود  تدم  هب  هک  دش  يدیعس  دیعس  ریقح ، نیا  بیـصن  یقیفوت  يرمق ، يرجه  مارحلامرحم 1418  اب  فداصم 
رارق نامع ، تختیاپ  طقسم ، يرتمولیک  دودح 170  رد  هک  هروباخ »  » مان هب  ياهدـلب  رد  اجنآ  منک و  رفـس  نامع  روشک  هب  یغیلبت  يهفیظو 

فصولاعم دنشابیم ، تیلقا  رد  رهش  نآ  رد  هژیو  هب  روشک و  نآ  رد  یلک  روط  هب  نایعیش  هکنیا  دوجو  اب  تسا  ینتفگ  موش . رقتسم  دراد ،
، هروباخ رهـش  رد  درادن . دوجو  اهنآ  يارب  یتیدودحم  هنوگ  چیه  دـنهدیم و  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  يرادازع  مسارم  و  هدوب ، دازآ  الماک 

رمتسم روط  هب  نامولظم  دیس  يرادازع  سلاجم  تسا  يدایز  نایلاس  هک  دنراد ، مالـسلاهیلع » سابعلامتأم   » مان هب  ياهینیـسح  هعیـش  ناردارب 
نیا هجوت  رکذ و  لباق  يهتکن  دوشیم . دـقعنم  نآ  رد  هریغ  ناضمر و  كرابم  هام  رد  زین  عاطقنا و  هفقو و  نودـب  رفـص  مرحم و  هام  ود  رد 

دش رهاظ  تسا  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هب  بوسنم  هک  متأم  هحفـص 580 ]  ] نیا رد  تمارک  هس  يدامتم  نایلاس  زا  سپ  لاسما  هک  تسا 
هب رواجم  ياهاتـسور  اهرهـش و  زا  نایعیـش  راکنا ، لـباقریغ  تمارک  هس  نیا  زورب  زا  سپ  دوب و  تیمها  لـباق  دوخ  يهبون  هب  مادـک  ره  هک 

زجاعم زا  یکی  زورب  ماگنه  اریز  دنتـسشنیم ، دش  دنهاوخ  رکذ  هک  هناگهس  زجاعم  نیا  زا  یکی  ياشامت  هب  دـندمآیم و  جوفجوف  تروص 
يهسدـع اروف  درکیم ، سکعنم  نانز  تمـسق  هب  ار  سلجم  ریوصت  تشاد و  رارق  متأم  لخاد  رد  بش  ره  هک  يرادربملیف  هاگتـسد  هثالث ،

تمارک هزجعم و  ملیف  ندـید  اـب  نیدراو  نایعیـش و  هک  دوـمن ، يرادربـملیف  اههنحـص  یماـمت  زا  هدرک و  زکرمتم  هزجعم  فرط  هب  ار  دوـخ 
اهنآ دوـخ  زا  امیقتـسم  هـتفرگ ، ساـمت  ناگتفایافـش  دوـخ  اـب  مدرم ، زا  نـیدراو  زین ، رگید  يهزجعم  ود  نآ  دروـم  رد  دـندشیم . رورــسم 

یمامت رهوش و  دوخ و  هک  هچب  دـنچ  اب  دوب  ینز  لوا : تمارک  هناگهس : تاـمارک  زجاـعم و  کـنیا  دـندرکیم ، لاؤس  ار  ارجاـم  یگنوگچ 
ار وا  دش  سویأم  وا  يافـش  زا  نوچ  درک و  وا  جرخ  ار  يدایز  غلابم  شرهوش  دوب ، هدش  جـلف  هب  التبم  مناخ  نیا  دناتنـس . لها  زا  شلیماف 

عـضو اب  روبزم ، مناخ  دـنک . رایتخا  يرگید  رـسمه  هداد و  قالط  ار  نز  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  هچ ، درب . شردـپ  يهناخ  هب  اـههچب  هارمه 
شهاوخ دـشابیم ؛ مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  زور  نایعیـش  دزن  مرحم و  متفه  زور  ادرف  دـیوگیم - : شدوـخ  نارهاوـخ  هب  ناـشیرپ 

دیاش دـیدنبب  مالـسلاهیلع ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مچرپ  هب  ینعی  ساـبعلاملع ،»  » هب دـیربب و  نایعیـش  ساـبعلامتأم  هب  ارم  هک  منکیم 
هب ار  وا  دشیم  هدیـشک  نیمز  هب  وا  ياهاپ  هک  یلاح  رد  هتفرگ و  ار  دوخ  جلف  رهاوخ  لغب  ریز  اهرهاوخ  ادرف  دنک . یهجوت  نم  هب  ترـضح 

دوب حبـص  ربنم  ندش  مامت  زا  سپ  رما  نیا  و  دـندناشن ، مالـسلاهیلع  سابعلاملع  رانک  رد  دـندروآ و  نانز  تمـسق  رد  سلجم  متأم و  لخاد 
. بش يرگید  و  حبص ، یکی  دوشیم : رارقرب  سلجم  ود  زور  ره  رد  مهدزیس  بش  ات  مرحم  لوا  بش  زا  هک  تسا  نیا  رب  مسر  هروباخ  رد  )
مرحم و 7 و 17 و 20 و 28 لثم 25  تایفو  مایا  يانثتـسا  هب  دوشیم ، دـقعنم  سلجم  اهبـش  اهنت  زین  رفـص  هام  تیاهن  ات  مهدزیـس  بش  زا 

یمناخ دوشیم ، عورش  ینزهنیس  مسارم  هک  ینامز  لاح  ره  هب  تسا .) رارقرب  سلجم  زین  اهحبص  بش ، سلاجم  رب  هفاضا  اددجم  هک  رفص ،
جولفم مناخ  نک ! يرادازع  نانز  اـب  وش و  دـنلب  دـیوگیم : وا  هب  هدـمآ ، جولفم  مناـخ  نیا  دزن  تسا  هحفص 581 ]  ] هدوب نانز  لوئـسم  هک 

نز نآ  وش ! دنلب  اج  زا  وگب و  سابعلا » لضفلاوبا  ای  : » دیوگیم وا  مرادـن . مایق  رب  تردـق  متـسه و  جـلف  نم  هک  ینادیم  مناخ ، دـیوگیم :
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دنزیم و تسد  دوخ  ياهاپ  اب  بجعت  اب  نز  دوخ  هاگنآ  دوشیم . دنلب  اج  زا  هبترمکی  دیوگیم و  لضفلاابا  ای  دنلب  يادـص  اب  زین  ضیرم 
ندرک يرادازع  ندز و  تروص  رـس و  هب  دنکیم  انب  رایتخایب  اذل  دنکیمن . ساسحا  دوخ  رد  قباس  جلف  زا  يرثا  چـیه  راگدرورپ  لضف  هب 

هب سلجم  رد  یـصاخ  روش  هجـض و  کی  دننکیم و  ادیپ  یناجیه  روش و  مه  اهنآ  دنوشیم ، هجوتم  نانز  يادص  رـس و  رثا  رد  نادرم  هک 
، درکن كرت  بش  زور و  رد  ار  سلجم  متأم و  اـهنت  هن  رفـص ، هاـم  رخآ  اـت  مرحم  زور 7  زا  مناخ  نیا  هک  تسا  رکذ  لـباق  دـیآیم . دوجو 

لزنم هب  ار  نز  دوـب ، هدـش  لاحـشوخ  يو  نتفاـی  افـش  زا  هک  زین  شرهوـش  درکیم . مه  تمدـخ  دـشیم  رـضاح  سلجم  رد  هاـگ  ره  هکلب 
زا هوعد و  لها  زا  حالطصا  هب  مناخ  نیا  ردارب  هک ، دوشیم  روآدای  انمض  دنداد . همادا  يدنـسرخ  اب  ار  دوخ  كرتشم  یگدنز  دنادرگرب و 

راثآ نیا  اب  يهزرابم  و  دننادیم ! تعدـب  هفارخ و  ار  اهنیا  هکلب  دـنرادن ، هدـیقع  يرادازع  مسارم  هب  اهنت  هن  هک  دـشابیم  اهیفلـس  اهیباهو و 
مـشاهینب رمق  ریذـپانراکنا  هرهاب و  تمارک  نیا  لباقم  رد  يو  یباهو  ردارب  یلو  دنرامـشیم ، مزال  بجاو و  دوخ  رب  ار  اـهنآ  وحم  تهج 

. تسا هدروآ  دورف  میلست  رس  مالسلاهیلع ،

تفرگ ار  دوخ  يافش  مشاهینب  رمق  اقآ  زا 

وا ندب  گنر  دادیم و  تسد  عرـص  تلاح  يو  هب  حبـص  تعاس 11  زا  زور  ره  هک  دوب ، تنـس  لها  زا  هلاـس  يرـسپ 12  مود : تمارک  . 7
مین نویلیم و  هس  اب  لداعم  هک  ینامع ، لایر  رازههس  دودح  هدرب و  يدایز  يابطا  دزن  ار  وا  هک  دوب  یعدـم  شردـپ  دـشیم . زبس  هب  لیامتم 

هب اروشاع ، زور  رد  ار  دوخ  دنزرف  رامیب ، يهچب  نیا  ردام  تسا . هدـیدن  ياهجیتن  چـیه  یلو  هدرک  رـسپ  نیا  جرخ  دـشابیم ، یناریا  ناموت 
يهیشاح هحفـص 582 ]  ] ياهروشک رد  لومعم  مسر  قبط  دـهدیم . رارق  نانز  تمـسق  رد  دوخ  هارمه  هب  دروآیم و  روکذـم  ساـبعلامتأم 

تعاس ات  دوشیم و  عورش  ینزهنیس  مسارم و  نآ  زا  سپ  هدناوخ ، ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  لتقم  اروشاع  زور  رد  بیطخ  سرافجیلخ ،
هارمه دوب ، هدـمآ  سلجم  هب  تعاس 9  دوز  حبـص  زا  دوخ  ضیرم  يهچب  اب  هارمه  هک  زین ، نز  نیا  دـباییم . همادا  مسارم  رهظزادـعب  کـی 
تلاح راتفرگ  تعاس 11  دودح  زور  ره  هک  شدنزرف  ضرم  زا  هجیتن  رد  دوشیم و  يرادازع  لوغـشم  رهظزادعب  کی  تعاس  ات  نارادازع 

زور ره  شرـسپ  هک  دـیآیم  شدای  هب  هبترمکی  يرادازع ، مسارم  مامتا  زا  سپ  اما  دـنکیم . شومارف  ار  نآ  دوشیم و  لفاغ  دـشیم  عرص 
يهیقب يادص  رـس و  رثا  رد  و  دنکیم ، ادص  رـس و  هاگآدوخان  اذـل  دـشن ، داجیا  وا  رد  تلاح  نآ  زورما  یلو  تفرگیم  عرـص  تعاس 11 

نم هک  مه  رفص  هام  رخآ  ات  داتفا و  قافتا  اروشاع  زور  رد  نایرج  نیا  تسا . هداد  خر  یتمارک  نانز  تمـسق  رد  هک  دنمهفیم  اهدرم  نانز ،
ار دوخ  يافـش  هیلع  هللا  مالـس  مشاهینب  رمق  اـقآ  سدـقم  دوجو  زا  تقیقح  رد  دـشن و  ضراـع  رـسپ  نآ  رب  تلاـح  نیا  رگید  مدوب  اـجنآ 

. دندوب دهاش  زین  ار  وا  يافش  و  دندوب ، هدید  ار  ضیرم  رسپ  نآ  راید ، نآ  مدرم  يهمه  و  تفرگ .

دش رهاظ  نآ  وترپ  رد  اهرجآ  نایم  لصاف  طوطخ 

مدرم و هک  دناهدرک . بصن  راوید  هب  ار  نآ  هتخاس و  عبرمرتم  کی  رد  رتم  کی  یکچوک  حیرض  روکذم  سابعلامتأم  رد  موس : تمارک  . 8
كربـت نآ  هب  ندز  تسد  اـب  مه  یهاـگ  و  دـنتفایم ، مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  اـقآ  سدـقم  حیرـض  داـی  هب  نآ ، هب  هاـگن  اـب  نیدراو 

روضح سابعلامتأم  لخاد  رد  هک  یناسک  مامت  هبترمکی  ینزهنیس ، مسارم  عورش  ربنم و  مامتا  زا  سپ  مارحلامرحم ، زور 7  رد  دنیوجیم .
حیرـض نآ  يور  نینچمه  و  دـش ، ناـیامن  راوید  يور  يوق ، رایـسب  گـنرزمرق  رون  کـی  هک  دـندرک  هدـهاشم  دوخ  نامـشچ  اـب  دنتـشاد ،

يور گنرزمرق  رون  تفرگ . رارق  هبق  نآ  تحت  رد  ـالماک  حیرـض  هک  تشگ ، رهاـظ  ینارون  ياهبق  هدـش  بصن  راوید  رب  هک  زین  کـچوک 
رد اهرجآ  نایم  لصاف  طوطخ  اهرجآ و  رادقم  بش ، رد  هن  دوب  زور  رد  نآ  روهظ  هکنآ  دوجو  اب  هک  دوب  دـیدش  يوق و  يردـق  هب  راوید ،
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نولم مه  نآ  زا  هحفص 583 ]  ] سپ و  دراد ، دوجو  نامیـس  تناس  کی  يهزادنا  هب  اهرجآ  زور  هک  تسا  رکذ  روخرد  دش . رهاظ  نآ  وترپ 
هنحـص نیا  زا  هتبلا  دنک . زورب  روهظ و  اهرجآ  اهنیا  يهمه  يالبال  زا  هک  تسین  لوقعم  و  هایـس ؛ دعب  دیفـس ، لوا  تسا : هدـش  گنر  ود  هب 

رون نیا  روهظ  ماگنه  هک ، دوشیم  يروآدای  تسا . هدـش  هدرب  زین  رگید  ياهاج  هب  دوجوم و  هروباخ  رد  نآ  ملیف  دـش و  يرادربملیف  ـالک 
لوقعلاریحم رون  عضوم  نآ  هب  ار  دوخ  ياههچراپ  اهـسابل و  اهلامتـسد و  دـندوب  رـضاح  هک  یناسک  يهمه  راوید ، نآ  هب  ندـیبات  بیجع و 

ارحـص کی  وت ، ياهبل  مره  شطع  اـیرد  کـی  وت ، کـشا  يهرطق  شطع  ارحـص  کـی  وت ، ياـهبل  مره  دـندرکیم . كربتم  دـندیلامیم و 
شطع اب  تریغ ! يایرد  يدـمآ  ماکهنـشت  ار  ناقـشاع  ینیبن  ات  شطع  ایند  کی  راثیا ، ناهج  کـی  دوشیم  سح  وت ، مرگ  هاـگن  رد  شطع 
شطع اپ  ات  رـس  دیـشروخ ، نوچ  تخوس  دید  وت  ياهبل  کشخ  ریوک  ات  شطع ! یتح ، مه  بآ  دراد  وت  اب  تارف  زا  ات  يدمآ  نوریب  هنـشت 

شطع اب  دشیم ، بآ  هرطقهرطق  هفطاع  دنلب  حور  وت ، دعب  شطع  اقس : مغ ، مزب  دش  همقلع : تسکش  یم  مخ  هناخیم ، رد  وتیب 

تسا درک  دارفا  زا  رپ  ام  لزنم  طایح  هچوک و  مامت  مدید 

ياقآ زا  فراولا ،» هلظ  ماد   » يزاریـش ینیـسح  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  ترـضح  عیـشت ، ناهج  ردـقیلاع  عجرم  هنازرف ، هیقف 
، دنیآیم البرک  هب  زورون  مایا  هک  اهدرک  زا  ینس  نز  کی  . 9 تفگ : هک  دننکیم  لقن  هطـساو  نودب  البرک - رد  شورفرولب -  يدهم  دیس 

یعنام متفگ : مشاب ؟ امـش  لزنم  رد  ار  بش  مناوتیم  اـیآ  مرادـن ، ار  یـسک  نم  تفگ : دـیرخ و  سنج  يرادـقم  هزاـغم  زا  دـمآ و  نم  دزن 
هب امـش  دوب : هتفگ  وا  هب  منز  ماهدـشن . راددـالوا  ماهدرک و  جاودزا  تسا  لاـس  هد  کـیدزن  نم  هک  دوـب  هتفگ  مرـسمه  هب  لزنم  رد  مرادـن .

تسد و رد  الط  هچ  ره  دـیدش ، راددالوا  دـعب  لاس  زورون  ات  رگا  هک  دـینک  رذـن  دـیوش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
غولش مرـس  نم  دوب و  يراوز  زور  هک  زورون  مایا  دعب  لاس  دشاب . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رذن  هحفص 584 ]  ] دیراد ندرگ 

ناوارف تمحز  اب  هدش ، نارگن  رایـسب  تسا . درک  دارفا  زا  رپ  ام  لزنم  طایح  هچوک و  مامت  مدـید  متفر . لزنم  هب  رهظزادـعب  ود  تعاس  دوب ،
: تفگ هدـنخ  اـب  تسا ؟ هداد  هار  یـسک  هچ  ار  اـهنیا  تسا و  یعـضو  هچ  نیا  هک  مدرک  ادـص  ار  منز  مدـناسر و  هناـخ  نحـص  هب  ار  مدوخ 

لـضفلاابا ترـضح  هب  ار  شیاهالط  هک  هدـمآ  شدـنزرف  اـب  یلاـسراپ  درک  نز  نآ  تفگ : تسیچ ؟ هلأـسم  متفگ : ـالاب . اـیب  تسین ، يزیچ 
دنوش و لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  دناهدمآ  هک  دنتـسه  ازان  دارفا  یگمه  مه  اهنیا  دنک . میدقت  مالـسلاهیلع  سابعلا 

. دننک ترضح  نآ  رذن  ار  شیوخ  ياهالط 

دش رهاظ  شقح  درک  هجوت  ترضح  هب  نوچ 

.10 دنکیم : لقن  نینچ  مالسلاهیلع  نیسحلابتکم  تاراشتنا  هب  یبوتکم  یط  یقدص ، میهاربا  خیش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و 
يرئاح یفرـشا  هزمح  خیـش  موحرم  تامارک  بحاص  دـهاز  هیقف  يهداون  البرک و  رایخا  زا  یکی  هک  يرئاح ، یقدـص  اضردـمحم  یجاـح 

: تفگ هک  درک  لقن  یفرـشا ) هزمح  خیـش  دنزرف  یلعدمحم  جاح  دنزرف   ) هزمح موحرم  شیومع  دنزرف  زا  دشابیم ، هرـس » سدـق  [ » 367]
سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  مه  نیشنارحص  يودب  ینس  ياهبرع  نیا  مدیمهف  هک  داد  خر  ياهیضق  مدربیم ، رـس  هب  تیوک  رد  هک  ینامز 

کی يارب  دنفـسوگ ، واگ و  بحاص  ینـس  برع  کی  دوب : نینچ  هیـضق  لصا  دننادیم . تمارک  بحاص  ار  وا  دندنمهدیقع و  مالـسلاهیلع 
شرادـقم 10 دروآیم و  نغور  نیـشنارحص  ینـس  برع  نآ  هک  یتاعفد  زا  یکی  دنتـشاد . هلماعم  مه  اب  دروآیم و  نغور  نایعیـش  زا  رفن 
يرادربهـالک و دـصق  هب  نغور ، کـیخ  ندرک  نزو  زا  سپ  هعیـش  بساـک  دوبن ) لداـعم  ولیک  نزو  ناـمز  نآ  رد  نوچ   ) تسا هدوـب  هقح 

تسد رد  ییاصع  هک  برع ، ینس  دشابیم ! هقح  نغور 8  رادقم  دیوگیم : نغور  هحفـص 585 ]  ] بحاص هب  يودب ، برع  نآ  زا  يذاخا 
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اقداص تنک  نا  سابعلا  ۀطخ  ياه  : » دیوگیم یبرع  نابز  هب  دشکیم و  ياهریاد  هعیش  بساک  نآ  نداتسیا  لحم  فارطا  رد  اصع  اب  هتشاد 
هریاد نیا  زا  یقداـص  دوخ  راـتفگ  رد  رگا  تسا ، مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  هب  طوبرم  هریاد  نیا  ینعی : [ 368 « ] اهنم جرخاف  کـلوق  یف 
بلـس يو  زا  هریاد  زا  جورخ  تکرح و  ناوت  دـنیبیم  هعیـش  بساک  دـیوگیم : ار  مالک  نیا  هدیـشک و  ار  هریاد  ینـس  نآ  یتقو  ایب . نوریب 

زا هک  دوب  یتمارک  نیا  تسا . هقح  هد  نامه  نغور  یعقاو  نزو  رادقم  دیوگیم  دنکیم و  رارقا  دوب ، هتفگ  هک  یغورد  هب  اذل  تسا ، هدـش 
نآ و  دش ، رهاظ  شقح  درک  هجوت  ترضح  هب  نوچ  دش  رداص  نیشنارحص  برع  درم  نآ  قح  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح 

هحفص 586] . ] دیدرگ اوسر  حضتفم و  راوخمارح  بساک 

نایحیسم هب  مشاهینب  رمق  تایانع 

تسا جئاوحلاباب  امش  لضفلاابا  ای  متفگ  يدید 

تاراشتنا هب  ياهمان  یط  مالـسلامهیلع ، تیب  لها  بتکم  جورم  یماـح و  یمق ، یعیفـش  هللالـضف  خیـش  جاـح  ياـقآ  مالـسالاۀجح  باـنج 
میارب ناگدـنیوگ  زا  یکی  متفریم . ربـنم  نارهت  لاـس 1355  رد  ریقح  . 1 دناهدش : روآدای  ار  ریز  تمارک  هس  مالـسلاهیلع ، نیـسحلابتکم 

راک امـش  اب  مردـپ  تفگ  درک و  توعد  ياهناخ  هب  ارم  یناوجون  ربنم  زا  دـعب  اـهبش  زا  یکی  متفریم . ربنم  بش  هد  یلحم  رد  درک : لـقن 
ياقآ تفگ : دـیبلط و  دوخ  رانک  ارم  يو  دوب . رامیب  هک  مدرک  هدـهاشم  تخت  يور  رد  ار  یـصخش  روبزم ، يهناـخ  هب  دورو  زا  سپ  دراد .
مراد هک  یضرم  نیا  هدرک و  باوج  ارم  رتکد  مراد . داقتعا  امش  لضفلاوبا  هب  یلو  متسین ؛ ناملسم  متـسه و  یحیـسم  یـصخش  نم  مرتحم ،

. منکیم يرپس  ار  رمع  رخآ  تعاس  ضرم  نیمه  اـب  مه  نم  درم ، ضرم  نیا  اـب  مه  مردارب  درم ، ضرم  نیا  اـب  مردـپ  تسین . یندـشبوخ 
هب ور  رامیب  نیا  اب  دیزرل ! مندب  نم  موش . ناملسم  هک  مهدیم  لوق  يریگب ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  زا  ارم  يافـش  امـش  رگا 

، دوب هدـنام  سلجم  زا  بش  ود  یکی  مدـش . مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  لـسوتم  وا  يافـش  يارب  هرخـألاب  منک !؟ هچ  توم 
! میدـش اوسر  ام  تسا و  هحفـص 587 ]  ] هدرم درم  نآ  اـمتح  متفگ : دوخ  شیپ  درک . توعد  هناـخ  هب  ارم  ربنم  زا  دـعب  دـش و  ادـیپ  ناوجون 

درک انب  داتفا  نم  هب  شمـشچ  ات  تسا ، هدـمآ  نییاپ  تخت  يور  زا  درم  نآ  مدـید  مدـش  هک  هناـخ  لـخاد  متفر . وا  هارمه  نارگن ، لزلزتم و 
نم ات  وگب  ار  نیتداهـش  نآلا  مدش . بوخ  نم  درک و  تیانع  نم  هب  تسا ، جئاوحلاباب  امـش  لضفلاوبا  متفگ  يدید  تفگ : ندرک و  هیرگ 

! ماهدش هعیش  ماهدرک و  رایتخا  مالسا  هتفای ، افش  نم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تکرب  زا  يرآ ، . موش ناملسم 

دمآیم ناوج  يادص  هام  کی 

ترضح خماش  ماقم  هب  اههناخاقس ، ندید  زا  سپ  یـصخش  اعوسات  بش  یثایغ ، نابایخ  نارهت ، رد  دوب . هدنام  بالقنا  هب  لاس  ود  یکی  . 2
زین اجنآ  رد  تسا و  درزهلـش  ندروخ  لوغـشم  شردام  دـنیبیم  دـیآیم ، هک  هناـخ  هب  دـنکیم . تراـسج  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

وا یلو  دنکیم  عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  ردام  منک ! فیک  مروخب  بورـشم  مهاوخیم  نم  بشما  زا  رادرب ، تافارخ  زا  تسد  ردام  دـیوگیم :
: دوشیم دنلب  شدـنزرف  يادـص  ناهگان  هک  ددرگیم ، دوخ  راک  لوغـشم  هدـش و  ادـج  وا  زا  ردام  مسانـشیمن . لضفلاوبا  نم  دـیوگیم :

هتفرورف نیمز  هب  ییوگ  دیآیم ، وا  يادص  طقف  تسین و  ناوج  یلو  تسا  نهپ  بورشم  طاسب  دنیبیم  دیآیم  هک  یتقو  متخوس ! متخوس !
. دنداد هولج  سکعب  ار  هیضق  زور  نآ  ياههمانزور  هنافسأتم  درکن . ادیپ  ار  وا  یسک  یلو  دمآیم  ناوج  يادص  هام  کی  ات  دوب .
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تسا هداد  افش  سابع  ترضح  ار  مرسپ  يرآ 

، یمیرک گنهرـس  ياقآ  هک  تشاد  راهظا   76  / 11 خیرات 25 /  رد  یلباب  هدازیلق  ناضمر  خیـش  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
ار يدرم  ناـملآ  روشک  رد  یخیـش  . 3 درکیم : لـقن  نینچ  زاریـش  یماـظن  هاگـشناد  رد  دوخ  داتـسا  زا  شترا ، هدـنامرف  یناویرم و  تسود 

متفر ولج  اذـل  دوب ، روآبجعت  میارب  رما  نیا  دـیوگیم : دزیم . ادـص  ساـبع  مسا  هب  ار  شاهچب  دـش و  هداـیپ  نیـشام  زا  هک  درک  هدـهاشم 
و ياهداهن ؟ تسا ، یمالسا  یبرع و  یمان  هک  سابع ، ار  تاهچب  مسا  ارچ  یتسه ، یحیـسم  یناملآ و  کی  هک  امـش  متفگ : و  هحفص 588 ] ]
زا اـبطا ، در  خـساپ  اـب  دـندرک . باوج  ار  وا  اـبطا  ماـمت  هک  ياهنوـگ  هب  تفرگ ، تدـش  شیراـمیب  دـش و  ضیرم  نم  يهچب  داد : خـساپ  وا 

ناـمرظن هب  يو  تاـجن  يارب  مه  ياهراـچ  میدوـب و  دـنزرف  لاـح  نارگن  تخـس  میدرب . لزنم  هب  ار  هچب  هدـش و  دـیماان  يو  لاـح  يدوـبهب 
دوب ربخاب  نم  لاح  زا  هک  اهنآ  زا  یکی  يزور  دنتشاد . ییانشآ  ام  اب  اضعب  هک  دنتسیزیم  ییاهناملـسم  ام  کیدزن  يهچوک  رد  دیـسریمن .

داد دهاوخ  تبثم  باوج  امش  هب  انئمطم ) هکلب   ) دیاش میورب  وا  دزن  هب  رگا  هک  مسانـشیم  بیبط  کی  نم  شابم ، نارگن  اقآ ، تفگ : نم  هب 
مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  سابع  ترضح  يارب  اعوسات  زور  ام  يهچوک  رد  تفگ : يو  متساوخ ، حیضوت  دش . دهاوخ  بوخ  امش  يهچب  و 

، هدرک تبحـص  اـهنآ  متفر ، روبزم  سلجم  هب  متـسود  هارمه  هب  ررقم ، دـعوم  رد  نم  دـینک . تکرـش  مه  امـش  دوـشیم ، لیکـشت  یـسلجم 
هب ار  لد  تسود ، نآ  کمک  هب  مه  نم  دنتسیرگ . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابع  ترـضح  بئاصم  تیمولظم و  رب  دندناوخ و  تبیـصم 

مدنزرف يافش  ادخ  زا  هداد و  رارق  هطساو  ار  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابع  ترـضح  متفرگ و  رظن  رد  ار  مدنزرف  ضرم  هداد ، تهج  نآ 
. دوـشگ ار  برد  مرـسپ  هک  مدـید  راـظتنا ، فـالخرب  مدز و  رد  مدرک . تکرح  لزنم  يوـس  هب  دـش و  ماـمت  سلجم  مدرک . تساوـخرد  ار 

تشذگن یتعاس  دیتفر ، لزنم  زا  هک  امش  تفگ : وا  یتفای ؟ تکرح  ناوت  هنوگچ  ارچ و  یتسین ؟ ضیرم  رگم  مرسپ ، متفگ : هدرک و  بجعت 
ابطا شیپ  ار  مرـسپ  تفگ : همادا  رد  یحیـسم  درم  منک . تکرح  مناوتیم  درادن و  درد  مندب  مدـید  مدومن ، تردـق  ساسحا  مدوخ  رد  هک 

تسا و هداد  افش  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ار  مرسپ  يرآ ، درادن . دوجو  ضرم  راثآ  عون  چیه  امـش  رـسپ  رد  دنتفگ : قافتالاب  همه  مدرب ،
یتمالـس و رد  ناشیا  هک  مراد  نانیمطا  نوچ  منزیم ، ادـص  اقآ  نآ  ماـن  هب  ار  وا  هدرک و  باـختنا  مرـسپ  يارب  ار  راوگرزب  نآ  ماـن  نم  اذـل 
هب تسیرگیم ، هدش ، بلقنم  تخس  مالک ، يانثا  رد  بلطم ، لقان  یمیرک ، گنهرس  ياقآ  بانج  تسا . هتـشاد  مات  تلاخد  مدنزرف  يافش 

اتیاـهن لـیمکت و  ار  تمارک  لـقن  رگید ، ماـیا  رد  ناـشیا  زا  ررکم  تـالاؤس  اـب  نم  تشادـن و  ار  بلطم  يهـمادا  ناـیب  ناوـت  هـک  ياهنوـگ 
هحفص 589] . ] مدومن يدنبعمج 

دننزیم ادص  ار  سابع  ترضح  دننکیم  ریگ  اج  ره  اهناملسم 

هک دـندرک  لـقن  یکهک  يرظن  اـضر  جاـح  زا  يرمق  يرجه  ریخلارفص 1418  زور 18  خـیرات  رد  يرکـش  نسحلاوبا  جاح  ياـقآ  باـنج 
راب نهآ  نت  یلیرت 24  کی  مدـید  يزور  تسا . فورعم  نایلاز  يهندرگ  مان  هب  هک  دراد  دوجو  ياهندرگ  درجورب  كارا و  نیب  . 4 تفگ :

طسو زا  ویسوم ، متفگ : يو  هب  متخانشیم . ار  وا  هک  دوب  ینمرا )  ) کی مه  هدننار  تسا . هداتسیا  هار  طسو  هداج ، بیش  تمسق  رد  هدرک و 
هندرگ رـس  زا  داد : حیـضوت  نینچ  دعب  موریمن و  رانک  مه  هداج  طسو  زا  مراد و  یناتـساد  تفگ : ياهداتـسیا !؟ اجنیا  ارچ  ورب ، رانک  هداج 

رارق هطساو  وت  شیپ  میرادن  ار  یـسک  هک  اهام  ایادخ ، متفگ : درادن . زمرت  نیـشام  هک  مدید  اما  متـشاذگ ، زمرت  يور  اپ  مدش ، ریزارـس  هک 
سابع ترـضح  رگا  هک  مدرک  رذن  دوخ  اب  دننزیم . ادـص  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دـننکیم  ریگ  اج  ره  اهناملـسم  نیا  یلو  میهد ،

یلاخ داب  گنلیش  نیشام  مدید  یلو  منادیمن ؛ دش ، هچ  داتـسیا . نیـشام  هک  مدید  ناهگان  موشیم . ناملـسم  مه  نم  داد ، متاجن  اهناملـسم 
مهاوخیم لوا  ریز  مهدیمن ، ناکت  نآ  ياج  زا  ار  نیـشام  نم  درک ... فقوت  دـش و  دـنلب  شاکـیجکیج  هعفدـکی  نیـشام  تسا . هدرک 
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سپس دش و  هعیش  ناملسم  تفر و  درجورب  هب  اروف  ینمرا  صخش  مورب . هداد و  تکرح  ار  نیـشام  میایب  دعب  موشب ، ناملـسم  درجورب  مورب 
. درب داد و  تکرح  ار  نیشام  هدمآ ،

تشاد هگن  اج  رد  ار  نیشام  نیشام و  ولج  دمآ  تسد  کی 

موقرم  75  / 8 خیرات 16 /  رد  ياهمان  یط  مق ، يهیملع  يهزوح  نویناحور  زا  یهللادبع ، دیس  دمحم  دیس  جاح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و 
تیقفوم و يوزرآ  اب  مکیلع -  مالس  هقیفوت  دیز  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح  . 5 دناهتشاد :
زا ار  امـش  هک  تسا  اهلاس  بناج  نیا  نید ، ناگرزب  تامارک  لئاضف و  فراعم ، هحفص 590 ]  ] رشن هار  رد  یلاعترـضح  يارب  ریخ  ياعد 

رمق ناشخرد  يهرهچ   ) امش رگید  شزرااب  باتک  اریخا  ماهدرک . ادیپ  تدارا  هتخانـش و  دیاهتـشون  هک  یندناوخ  شزرارپ و  ياهباتک  قیرط 
زا هک  یتامارک  يهعلاطم  اب  مدناوخ . لزنم  رد  ار  نآ  زا  يرادقم  مدومن و  عایتبا  هدید و  دـیحوت  یـشورفباتک  رد  ار  مالـسلاهیلع ) مشاهینب 

لاسرا موقرم و  ار  نآ  دمآ  مرظن  هب  دمآ . مدای  هب  ریز  ناتساد  دیاهدرک ، لقن  فلتخم  دارفا  هب  تبسن  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 
ترضح تداعساب  تدالو  بش  رد  هتـشذگ  لاس  تسا : رارق  نیا  زا  نآ  و  دیروایب ، باتک  نامه  مود  دلج  رد  دیتسناد  حالـص  رگا  ات  مراد 

مالـسالاۀجح بانج  دوب و  رازگرب  ینـشج  مق  يهیملع  يهزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاعامتجا  نلاس  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
اهلاس زا  یکی  رد  تفگ : شنانخس  نمـض  رد  درکیم ، ینارنخـس  راوگرزب  نآ  تیـصخش  يهرابرد  غلبم ، مازعا  تسرپرـس  یظعاو ، ياقآ 

دمآ اقآ  تمدخ  رفن  کی  اجنآ  رد  متفر . یناهبهب  هللاۀیآ  موحرم  لزنم  هب  اروشاع  رهظزادـعب  مدوب . هتفر  زاوها  هب  غیلبت  يارب  اروشاع  يههد 
و یحیـسم ، نم  نید  تفگ : يوشب ؟ ناملـسم  یهاوخیم  ارچ  تسیچ و  وت  نید  دیـسرپ : وا  زا  اقآ  موشب . ناملـسم  مهاوخیم  نم  تفگ : و 

تیعمج مدـید  مدیـسر ، هک  زاوها  هب  مدوب . نارهت  مزاـع  مدوـب و  هدز  راـب  نهآریت  رهـشمرخ  زا  حبـص  زورما  تسا . یلیرت  يهدـننار  ملغش 
ای اقـس ، ای  سابع ، ای  دـنتفگیم : دوب و  بآ  ياههساک  ناشیاهتـسد  رد  مه  ياهدـع  و  دـننزیم . هنیـس  رـس و  هب  دناهدیـشوپ و  هایـس  يدایز 

اههنحـص نآ  ياشامت  هب  یتدم  مدرک و  كراپ  نابایخ  رانک  ار  نیـشام  دوب ، تیعمج  زا  ولمم  اهنابایخ  نوچ  مالـسلاهیلع ! سابعلا  لضفلاابا 
يریزارـس کی  هب  ات  متفریم  تعرـس  هب  روط  نیمه  هار  رد  مدرک . تکرح  اددـجم  نم  دـش و  تولخ  يرادـقم  نابایخ  هکنیا  ات  متخادرپ ،

تمس زا  رگا  متفگ : دوخ  اب  درکن . هدیاف  مداد  راشف  هچ  ره  یلو  متشاذگ ، زمرت  يور  ار  اپ  منک ، مک  ار  نیشام  تعرـس  متـساوخ  مدیـسر ،
میرم شرداـم  حیـسم و  ترـضح  هـب  مدرک  عورـش  لاـح  نـیا  رد  مـنکب !؟ دـیاب  راـکچ  مـنک ، فداـصت  وا  اـب  نـم  دـیایب و  نیــشام  وربور 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  ای  اقـس ، ای  سابع ، ای  زاوها  رد  مدرم  داتفا  مدای  هعفدکی  درادـن . هدـیاف  مدـید  ندرک ؛ سامتلا  مالـسلاامهیلع 
تسد کی  مدید  ناهگان  لاح  نیمه  رد  سرب ! مداد  هب  هحفص 591 ]  ] تدوخ اهناملسم ، لضفلاوبا  ای  اقس ، ای  سابع ، ای  متفگ : دنتفگیم .

. موشب ناملسم  ات  امش  تمدخ  ماهدمآ  کنیا  مدرک و  كراپ  هداج  رانک  رد  ار  نیشام  نم  تشاد ! هگن  اج  رد  ار  نیشام  نیشام و  ولج  دمآ 

یحیسم كدوک  هب  تیانع 

مالسلامهیلع تراهط  تمصع و  تیب  لها  بتکم  یماح  جورم و  يرشعینثا ، نیـسح  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
رد هک  یلزنم  رد  هضور  ندناوخ  زا  دعب  لاس 1415 ه ، مارحلامرحم  متشه  زور  حبص  . 6 دناهتشون : عیشت ، يهمصاع  نارهت ، زا  ياهمان  یط 
نم دزن  نانکهیرگ  یناوج  مناخ  اقآ و  متفریم  نابایخ  يادـتبا  فرط  هب  هک  یماگنه  ینالیم ، ياقآ  بانج  لزنم   ) دوب نارهت  تلود  نابایخ 

ینید ياهتیلقا  وزج  ام  هک  دنتفگ  نانآ  مورب . دنراد  اعوسات )  ) مهن زور  هک  یـسلجم  هب  هضور  ندناوخ  يارب  هک  دنتـساوخ  نم  زا  دندمآ و 
ام دنتفگ : دیاهتفرگ ؟ یـسلجم  نینچ  يرازگرب  هب  میمـصت  تلع  هچ  هب  امـش  هک  مدرک  لاؤس  ناشیا  زا  میـشابیم . هنمارا  هورگ  زا  میتسه و 
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ياهجیتن یلو  دش  ماجنا  وا  يارب  یناوارف  تاجلاعم  دوب . هدش  ینوخ  يرامیب  هب  التبم  يو  هک  دوب  یتدـم  دراد . لاس  جـنپ  هک  میراد  يرـسپ 
اب لبق ، زور  دنچ  دندرک . دیماان  يو  يدوبهب  زا  الماک  ار  ام  و  تسین ، یندشبوخ  ضرم  نیا  هک  دـنتفگ  ام  هب  ابطا  شیپ  يدـنچ  میتفرگن .

رگا هک  دینک  رذن  امـش  تسا . مرحم  لوا  زور  زورما  تفگ : وا  میدرکیم . تبحـص  عوضوم  نیا  رد  تسا  ناملـسم  هک  ناملزنم  يهیاسمه 
لاسما ياعوسات  ات  رگا  دـیریگب ، ماعطا  يهرفـس  اب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  ترـضح  يهضور  سلجم  کـی  تفرگ  افـش  ناتدـنزرف 

ندش رادیب  زا  دعب  مدنزرف  مدید  هک  دوب  مرحم  مجنپ  زور  حبـص  دینک . ادا  ار  ناترذن  هدنیآ  لاس  هنرگو  لاسما ، نیمه  دیتفرگ  ار  ناتتجاح 
ار يدیس  هحفـص 592 ]  ] باوخ هک  دوب  حبـص  کیدزن  تفگ : هدـش ؟ هچ  هک  مدرک  لاؤس  وا  زا  دراد  یـصاخ  ناـجیه  طاـشن و  باوخ  زا 
رد هک  دوب  ینالوط  باوخ  هتبلا  . ) دنتسه مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  نیا  هک  تفگ  يرگید  صخش  تسیچ ؟ امش  مسا  مدیسرپ  مدید .
ام رظن  هب  مه  وا  رهاظ  تسا . بوخ  الماک  ملاح  ماهتفرگ و  افـش  هک  منکیم  ساسحا  نآلا  نم  و  مونـشب ) ار  شاهمه  هک  دوبن  لاـجم  اـجنآ 

امامت تاشیامزآ  باوج  میدرب . ناتـسرامیب  هب  تاشیامزآ  ماجنا  تهج  ار  وا  زور  نامه  ام  اذل  تشادـن . ار  قباس  تالاح  دوب و  هدرک  رییغت 
ناـشن جـلاعم و  رتکد  هب  هعجارم  زا  سپ  دوب ، ناـمه  مه  اـهنآ  باوج  میدرک  هعجارم  زین  يرگید  ناتـسرامیب  هب  ناـنیمطا  يارب  دوب ، ملاـس 

رذـن يادا  هب  میمـصت  لاـح  دـشاب . دـناوتیمن  يرگید  زیچ  هزجعم  زا  ریغ  نیا  هک  تفگ  اـم  هب  بجعت  تلاـح  اـب  تاـشیامزآ  باوج  نداد 
ماعطا زا  دننکن و  تکرـش  ناتـسلجم  رد  تسا  نکمم  ناناملـسم  یتسه و  ینمرا  وت  نوچ  هک  تفگ  نم  هب  هیاسمه  نامه  انمـض  میاهتفرگ .

و ریگب . ام  لزنم  رد  مه  ار  سلجم  مینکیم و  هدامآ  ار  اهنآ  ام  روایب ، ام  لزنم  هب  نک و  مهارف  ار  ییاریذـپ  لئاسو  امـش  اذـل  دـنروخن . امش 
ورب دجاسم  ای  اههینیسح  برد  هب  تفگ  اجک ؟ زا  مدیـسرپ  نک . توعد  ار  یـصخش  تدوخ  مه  هضور  ندناوخ  يارب  هک  تفگ  نم  هب  زاب 

هب ادرف  تسا  نکمم  رگا  اذل  میدروخرب ؛ امش  هب  دجسم ، ای  هینیسح  هس  ای  ود  هب  هعجارم  زا  دعب  مه  ام  درک . یهاوخ  ادیپ  ار  یـصخش  اجنآ 
هب دوب ، اـعوسات  زور  هک  زور ، نآ  يادرف  مدرک و  لوبق  زین  نم  دـیناوخب . ار  لـضفلاوبا  ترـضح  يهضور  دـیروایب و  فیرـشت  اـم  سلجم 

مناخ نآ  يهیاسمه  هک  هناخ  بحاص  مناخ  سلجم ، زا  دعب  دش . رارقرب  سلجم  هللادمحب  متفر و  دوب  کهلق  یهارود  دودح  رد  هک  یلزنم 
لضفلاابا ترضح  يهضور  سلجم  رد  تکرش  دصق  هب  هک  دنراد  روضح  ینمرا  نز  هد  دودح  سلجم  نیا  رد  هک  تفگ  نم  هب  دوب  ینمرا 

. هتعافش هترایز و  انقزرا  مهللا  دناهدمآ . مالسلاهیلع  سابعلا 

دوش کیرش  اهناملسم  لضفلاوبا  ای  وگب : ترهوش  هب 

زا یکی  يارب  نارهت  يربنم  نایاقآ  زا  یکی  زا  لبق  لاس  یس  دودح  . 7 دناهتشاد : موقرم  راشفا ،» جاح   » هب فورعم  راشفا ، داوج  جاح  ياقآ 
نآ زا  هک  دوب  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تیانع  تمارک و  يهرابرد  ار  ییارجاـم  هحفص 593 ]  ] مق يربنم  نایاقآ 
نآ زا  هچنانچ  نایدا ، ریاس  ای  يدوهی و  هچ  دنشاب و  یحیسم  هچ  مالسا ، نید  زا  جراخ  هچ  دنـشاب و  ناملـسم  هچ  فلتخم ، دارفا  دمآیمرب 
زور کی  دیوگیم : نارهت  يربنم  ياقآ  دوب . رارق  نیا  زا  روبزم  يارجام  دومن . دهاوخ  هجوت  نانآ  هب  ترضح  دنهاوخب  ار  يزیچ  ترـضح 

هب شرظن  هک  یتقو  دوب . هتسشن  لزنم  برد  يولج  هک  مدید  ار  ینمرا  یمناخ  داتفا . هنمارا  يرتم  هد  هب  مراذگ  متشگیمرب ، هضور  زا  رصع 
، يرآ متفگ : یناوـخیم ؟ نم  يارب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هضور  کـی  اـقآ ، تفگ : درک و  مالـس  دـش  دـنلب  داـتفا  نـم 

تفر مناخ  نآ  مدرک . هضور  ندـناوخ  هب  عورـش  متـسشن و  یلدنـص  يور  هدـش  قاطا  دراو  درک . ییامنهار  لزنم  لخاد  هب  ارم  مناوخیم .
. میآیم متفگ : دیناوخب . هضور  دییایب و  مه  ادرف  تفگ : نز  نآ  مدمآ . نوریب  مدرک و  مامت  ار  هضور  تسشن . شدوخ  ياج  طایح ، برد 

يو مدمآ ، نوریب  مدناوخ و  ار  هضور  مدمآ ، اددجم  ادرف  ایب . ادرف  تفگ : زاب  مدمآ . نوریب  مدـناوخ و  هضور  بیترت  نامه  هب  متفر و  ادرف 
بجعت تسا . هتـشاذگ  تکاپ  رد  لایر  جنپ  ناموت و  هدراهچ  مدید  مدرک ، زاب  ار  تکاپ  مدـش ، رود  هناخ  زا  هک  يردـق  داد . نم  هب  یتکاپ 

ياهضور مه  رگا  دهدب و  تسیابیم  ناموت  هدزناپ  اتدعاق  دـهدب  نم  هب  ناموت  جـنپ  ياهضور  تساوخیم  رگا  هک ، متفگ  دوخ  اب  مدرک و 
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، دوبن فرط  نآ  زا  مهار  هکنیا  دوجو  اب  دعب  زور  دراد . ییاما  کی  یلایر  جنپ  نیا  سپ  دشیم . ناموت  زاب 12  تشاد ، رظن  رد  ناموت  راهچ 
: متفگ متفر و  وا  دزن  تسا . هتـسشن  شلزنم  برد  اجنامه  مناخ  نآ  مدید  مدـش . در  لحم  نآ  زا  ممهفب ، ار  یلایر  جـنپ  يامعم  هکنیا  يارب 
ار هضور  ره  لوپ  هک  تسا  نیا  اهناوخهضور  ام  يهیور  نوچ  دیاهداد ، مک  لوپ  میوگب  مهاوخیم  دینکن  رکف  مراد ، امش  زا  یلاؤس  مناخ ،

يراک ره  رـس  نم  رهوش  تفگ : منادب . ار  شتلع  مهاوخیم  دیداد . نم  هب  لایر  ناموت و 5  امش 14  دنهدیم  لایر  ای 3  لایر  ای 4  لایر   5
زاب دروآیم ، تسد  هب  يراکهرابود  ات  دـشیم  راکیب  هام  دـنچ  اذـل  دـندرکیم ، شباوج  سپـس  درکیم و  راک  هام  هس  ای  هاـم  ود  تفریم 
زور کی  هکنیا  ات  میتشاد . يدب  یگدنز  میدوب و  راتفرگ  هشیمه  دندرکیم . شباوج  يدوز  هب  اددـجم  راک و  رـس  تفریم  هحفص 594 ] ]

زا ات  منک  راکچ  منادیمن  ماهدش ، هتسخ  رگید  هک  متـشاد  راهظا  متفگ و  ار  میگدنز  حرـش  تسا ، یناملـسم  مناخ  هک  ناتـسود  زا  یکی  هب 
ترـضح اب  تفر ، راک  رـس  دروآ و  ریگ  يراک  هک  هعفد  نیا  وگب  رهوش  هب  تفگ : نم  هب  ناملـسم  مناخ  نآ  منک . ادیپ  تاجن  یتخبدب  نیا 

نآ ماغیپ  متفگ و  مرهوش  هب  ار  ارجام  بش  دـننکیمن . شباوج  رگید  هللاءاشنا  دوش ، کیرـش  اهناملـسم  ام  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا 
: هک مدوزفا  وش و  کیرش  اهناملسم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  اب  یتفر  راک  رـس  عقوم  ره  هک  مدناسر  وا  هب  ار  ناملـسم  مناخ 
زا سپ  درک . لوبق  مرهوش  وشم . کیرش  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  اب  یتفرگ  يراک  تقو  ره  نک و  لوبق  ار  داهنـشیپ  نیا  ایب ،

تسا لاس  کی  تدم  الاح  تسب . تکارش  نامیپ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  اب  راک و  رس  تفر  دمآ و  شریگ  يراک  زور  دنچ 
رد لاح ، نیا  اب  میاهدـیرخ و ... سابل  نامدوخ  اههچب و  يارب  هداد ، ماجنا  ار  یگدـنز  يرورـض  جراخم  تدـم ، نیا  رد  دـنکیم . راـک  هک 

. تسا مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مهـس  نآ  رگید  مین  و  نامدوخ ، مهـس  نآ  ناموت   14 هک 5 /  میاهدروآ  هفاضا  ناـموت  لاس 29  رخآ 
اهناملسم هک  دمآ  مدای  دروخ ، امش  هب  ممشچ  هکنیا  ات  میهدب ، یسک  هچ  هب  ار  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  مهـس  مینک و  راکچ  میتسنادیمن 

. دیناوخب هضور  زور  هس  دییایب  متفگ  امش  هب  هک  دوب  نیا  دنناوخیم ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  يهضور 

یحیسم يهدننار  تاجن 

، یحیسم يهدننار  ندش  هعیش  مسارم  رد  یناتـسیس  دهتجم  ياقآ  . 8 دناهدرک : لقن  هر )  ) یناتـسیس دهتجم  دومحم  دیـس  جاح  ياقآ  هللاۀیآ 
زا نامز  نآ  رد  هیضق  دناهتشاد و  روضح  تفرگ ، تروص  یلیبدرا  سنوی  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  موحرم  كرابم  رـضحم  رد  هک 

. تسا هدرکیم  یگدننار  ياههندرگ ... رد  دوخ  نویماک  اب  تسا  هدوب  بهذم  یحیسم  هک  دنمتداعس  صخـش  نیا  تسا . هدوب  تاروهـشم 
مولعم نیمز  حطس  هک  يروط  هب  دوریم ، الاب  اههوک  يهنماد  زا  اهرتمولیک  نیشام  تسا : كانرطخ  یلیخ  روبزم  هحفص 595 ]  ] ياههندرگ

وا زا  يرثا  چـیه  دـتفیب  نییاپ  هب  الاب  زا  یـسک  رگا  تسا و  ایرد  بآ  لثم  هنأک  و  تسین ، ادـیپ  يزیچ  رابغ  زا  ریغ  ناـکم  نآ  زا  دوشیمن و 
رد طوقس ، نیح  دوشیم . ریزارس  نییاپ  فرط  هب  هدش و  جراخ  هداج  زا  یحیـسم  درف  نیـشام  یگدننار ، نیح  رد  هصالخ ، دنامیمن . یقاب 

کی يزیگناباجعا  زرط  هب  هبترمکی  لضفلاابا ! ای  دنزیم : ادص  لد  هت  زا  دناهتشاد  رارق  نامـسآ  نیمز و  نیب  نویماک  هدننار و  هک  یلاح 
زا ار  بیجع  رایسب  تمارک  نیا  هک  تخبشوخ  یحیسم  دراذگیم . یلـصا  هداج  يور  دریگیم و  ار  نویماک  دوشیم ، رهاظ  گرزب  تسد 
. دوشیم هعیش  یلیبدرا  سنوی  دیس  جاح  یمظعلا  هللاۀیآ  تمدخ  دیآیم و  سدقم  دهشم  هب  هدش ، رصبتسم  دنکیم  هدهاشم  ترضح  نآ 

سرب مدایرف  هب  لضفلاابا  ای 

نآ یط  دناهتـشاد و  لاـسرا  مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراـشتنا  هب  یبوتکم  جرک  زا  یفیرـش  نسحلاوبا  جاـح  ياـقآ  باطتـسم  باـنج 
رتسم مان  هب  یـصخش  اب  دندرک ، عورـش  ار  جرک  دـس  نامتخاس  هک  یـسمش  يرجه  لاـس 1342  رد  . 9 دـناهدومرف : موقرم  ار  لیذ  تمارک 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 623 

http://www.ghaemiyeh.com


اب دس ، نامتخاس  هوک و  نتفاکش  يارب  هک  ینامز  تشاد : راهظا  يو  مدش . انـشآ  يدروخرب  یط  دوب  جرک  دس  سدنهم  هک  یحیـسم  نبور 
دندوب نازیوآ  هوک  نماد  رد  بانط  اب  هک  نارگراک  تفرگیم  تروص  يراجفنا  یتقو  میدرکیم ، يراذـگتیمانید  نارگراک  زا  نت  دـنچ 

، دندشیم ادج  هوک  زا  هک  گرزب  ياهگنس  مدیدیم  ررکم  و  مالـسلاهیلع . سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  ای  دندرکیم : ادن  ادصکی  یگمه 
ات دوب  هدنام  یقاب  مرطاخ  رد  عوضوم  نیا  دـندنامیم . ملاس  حیحـص و  نانآ  هدرکن و  تباصا  نارگراک  هب  یلو  دـندشیم  ترپ  فارطا  هب 
زاب ار  اهمیـس  ات  مدوب  هتـسب  قرب  ریت  هب  ار  دوخ  صوصخم  يدـنبرمک  اب  هناـخدور  طـسو  رد  اریز  دـمآ . شیپ  يرطخ  نم  دوخ  يارب  هکنیا 
نم یکیدزن  هب  هدش و  هحفص 596 ]  ] يراج یمیظع  لیس  مدش  هجوتم  ناهگان  هک  میامن ، لصو  یلصا  ياهریت  هب  رگید  ییاج  رد  هدرک و 

. مدید دوخ  مشچ  يولج  رد  ار  یمتح  گرم  هظحل  کی  رد  مزاس و  ادج  قرب  ریت  زا  ار  دوخ  دـیاب  مدـید  مدرک  رکف  هچ  ره  تسا . هدیـسر 
لـضفلاابا ترـضح  اـی  مدز : داـیرف  هلـصافالب  مدروآ و  داـی  هـب  ار  ناـنآ  نتفاـی  تاـجن  ناملـسم و  نارگراـک  لـضفلاابا  اـی  يادـن  ناـهگان 

رد ار  دوخ  هک  مدـمآ  شوه  هب  ینامز  دـمآ . شیپ  ياهعقاو  هچ  مدـشن  هجوتم  رگید  و  دروخ ، جـیگ  مرـس  و  سرب ! مداـیرف  هب  مالـسلاهیلع ،
میولگ زا  بآ  ندروآ  نوریب  لوغـشم  هک  داتفا  دندوب ، جرک  دـس  لوئـسم  هک  ییاکیرمآ ، ياهرتکد  هب  ممـشچ  مدـید و  ناتـسرامیب  تخت 

ادـیپ اههسام  نایم  هناخدور و  رانک  رد  مدوب ، هدـش  هتـسب  قرب  ریت  هب  هک  ار  بناـج  نیا  هنوگچ  ارچ و  هک  دـندوب  هدزتریح  ناـنآ  دنتـسه .
هدرک ادیپ  قرب ، ریت  بصن  لحم  زا  رتنییاپ  رتمولیک  دنچ  لقادح  لیس ، نایرج  نایاپ  زا  سپ  ارم  یتسیاب  اتدعاق  هک  یتروص  رد  دناهدرک !؟

دنچ ات  دوخ  اب  ار  نیگنـس  هاگتـسد  نیدنچ  نارگراک و  زا  رفن  دنچ  هک  دوب  يردق  هب  لیـس  نایرج  تدش  نوچ  هدش ! هفخ  مه  نآ  دنـشاب ،
زا متاجن  هک  مدش  هجوتم  مدروآ ، تسد  هب  ار  دوخ  یتمالـس  هکنیا  زا  سپ  بناج  نیا  دوب . هدروآ  راب  هب  يدایز  تافلت  هدرب و  هار  رتمولیک 

دشابیم مارح  مالسا  رد  هک  ییاهیکاروخ  يهیلک  زا  اذل  تسا . هدوب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  نوهرم  یمتح  گرم 
زا بیبط  يهیرظن  قبط  نم  هک  مدرک  راهظا  يو  هب  لزنم  رد  تسا  یحیـسم  شیـشک  کی  رتخد  مرـسمه  نوچ  یلو  ماهدومن ، يریگهراـنک 

ار دوخ  هدومن و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رذن  ار  یغلبم  مارحلامرحم  مایا  رد  زین  هلاسهمه  متـسه . زیهرپ  اهیکاروخ  هنوگ  نآ 
. مناسریم ناناملسم  طسوت  يرادازع  فرصم  هب  ماهدرک و  ترضح  نآ  يهمیب 

میداهن سابع  ار  وا  مسا  هک  داد  يرسپ  بهذم  يروسآ  رهوش  نز و  ام  هب  ادخ 

زور لبق ، لاس  لهچ  دودح  رد  . 10 دندومرف : نینچ  یلقن  رد  ینارهت  يهمالع  دمحم  جاح  ياقآ  بانج  زادـگ  زوسرپ و  هتخوسلد و  رعاش 
، تشادربرد هایس  سابل  هک  یسکات  يهدننار  مدش . یـسکات  راوس  رازاب ، هب  نتفر  يارب  متـشاد . سلجم  نارهت  دابآیناخ  نابایخ  رد  اعوسات 
زا يزور  منکیم : لقن  امـش  يارب  ار  یعقاو  یناتـساد  ینـالف ، تفگ : درک ، ریقح  هب  هک  یتبحم  زاربا  اـب  تخانـش و  ار  هدـنب  هحفص 597 ] ]

يرگید یـسکات  مه ، نم  رـس  بقع  مدرک . كراپ  یبآ  يوج  رانک  رد  ار  نیـشام  هدـش  هتـسخ  مدوب ، راـک  لوغـشم  هک  ناتـسبات  ياـهزور 
رد هک  دیراد  ار  یسک  ناتبهذم  رد  امـش  ایآ  متـسه ، يروسآ  نم  تفگ : دید ، ارم  هایـس  سابل  یتقو  دش و  هدایپ  نآ  يهدننار  درک . كراپ 
اما میراد . ار  يدایز  ياهتیصخش  ام  متفگ : دشاب !؟ تاجاح  ندمآرب  اهیراتفرگ و  عفر  يهیام  وا  هب  لسوت  دشاب و  هتـشاد  وربآ  ادخ  يهناخ 
اور ام  تاـجاح  میوش  وا  ناـماد  هب  تسد  میـشاب و  هتـشاد  یتجاـح  اـم  تقو  ره  هداد و  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ياهتـسد  هک  تسه  رفن  کـی 

؟ دیدلب امش  متـسین ، دلب  ار  وا  يهناخ  نم  تفگ : میوریم . وا  يهناخ  هب  کنیا  ام  تسا و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  وا  مسا  ددرگیم .
ندزهنیـس لوغـشم  مدرم  هدرک و  شوماخ  ار  اهغارچ  دوب و  اعوسات  بش  بش ، نآ  مدرب . لیبسلـس  نابایخ  رد  ياهیکت  هب  ار  وا  يرآ  متفگ :

وا نکن ! مورحم  ارم  متـسه ، وت  نامهم  نم  ساباع ، تفگیم : دوخ  نابز  هب  يروسآ ، درم  میدزیم و  هنیـس  يروسآ  درم  نآ  نم و  دـندوب .
درم نامه  مدـید  مدـمآ  دـنبوکیم ! ار  لزنم  برد  مدـید  دوز ، حبـص  زور  کی  یتدـم  زا  سپ  مدـمآ . نوریب  هتـشاذگاو  دوخ  لاـح  هب  ار 
مداد یناریسکات  يهرادا  هب  ار  تنیشام  يهرامـش  تبقاع  ات  مدرکیمن ، ادیپ  ار  وت  متـشگیم و  وت  یپ  هک  دوب  اهتدم  تفگ : تسا . يروسآ 
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رذـن نم  دـننکیم ؟ تسرد  اجک  ار  هایـس  ياهنهاریپ  نیا  تفگ  تسیچ ؟ امـش  تجاح  متفگ : مدرک . ادـیپ  ار  اجنیا  متفرگ و  ار  تسردآ  و 
يومعرتخد نم ، رـسمه  يدرب ؟ سابع  يهناخ  هب  ار  نم  هک  یبش  نآ  تسه  تدای  منک . هیدـه  اهنزهنیـس  هب  مرخب و  نهاریپ  هاجنپ  ماهدرک 

يهطـساو ار  سابع  بش  نآ  نم  میدـشیمن ، دالوا  بحاص  تدـم  نیا  یط  میاهدرک و  جاودزا  هک  تسا  لاس  مه 20  اب  ام  دـشابیم و  نم 
اهناملـسم زا  دوب  رتخد  رگا  هداهن و  سابع  ار  وا  مسا  دوب  رـسپ  هچنانچ  دهدب ، يدنزرف  ام  هب  متـساوخ  ادخ  زا  مداد و  رارق  ادـخ  يهناخ  رد 

هک داد  يرـسپ  بهذميروسآ ، رهوش  نز و  ام  هب  دنوادخ  هرخألاب  مراذـگیم . مرتخد  يور  ار  وا  مسا  تسیچ ، سابع  ردام  مسا  مسرپیم 
اهنآ مدرک  ضرع  مناتـسود  زا  یکی  لزنم  ار  هعقاو  نیا  هدنب  هحفـص 598 ] . ] منک ادا  ار  مرذن  مهاوخیم  نونکا  میداهن و  سابع  ار  وا  مسا 

مورحم دمآ و  ینمرا  هک  تفگ  ربنم  يالاب  ینالف  متفگ  مدیباوخ و  ربنم  رانک  یبش  هک  درک  لقن  نم  يارب  ناشیا  رسمه  دنتشادن . دالوا  مه 
دنکیم و اپرب  هلاس  ره  ار  ردپ  يههد  سلجم  شموحرم  ردپ  ياج  هب  يو  نآلا  هک  داد  يرسپ  اهنآ  هب  و  امرفن ؛ مورحم  مه  ارم  ایادخ  دشن ،

. دناسریم هضور  ضیف  هب  ار  تیب  لها  ناتسود 

دینادب ار  ناتلضفلاابا  ترضح  ردق 

ار یبلاطم  مارحلاۀجحيذ 1418 ه.ق  بش 14  رد  یناشاک  یظفاح  نسحم  ياقآ  بانج  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  حادم 
همانرب قبط  نارهت  رد  بش ،  9 تعاس 5 /  دودح  یسمش ، لاس 1374  ياعوسات  بش  . 11 درک : لقن  نینچ  تسا  هدوب  نآ  دـهاش  دوخ  هک 

نزهنیس و ياههتـسد  تکرح  ریـسم  رد  دش . یـسکات  راوس  دوب  هبجحمهمین  هک  یمناخ  هار ، نیب  رد  متفریم . رگید  سلجم  هب  یـسلجم  زا 
رگم متفگ : وا  هب  هدـنب  دـینادب ! ار  ناـتلضفلاوبا  ترـضح  ردـق  دـیاب  امـش  تفگ : درک و  ندرک  هیرگ  هـب  عورـش  دـید ، هـک  ار  ینزریجنز 

متـسه و ینمرا  نم  تفگ : وا  دـینادب !؟ ار  ناتلضفلاابا  ترـضح  ردـق  دـییوگیم  هک  تسا  ام  نآ  زا  اهنت  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح 
هحفص 599] ! ] دوب هدش  دوبان  نم  یگدنز  دوبن ، وا  رگا  و  دشابیم . امش  لضفلاابا  ترضح  تایانع  فطل و  نوهرم  میگدنز  يهمه 

نایمیلک هب  مشاهینب  رمق  تایانع 

تسا مشاهینب  رمق  اقآ  مبحاص  سپ ، نیا  زا 

نیـسحلادبع دیـس  جاح  ياقآ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحملآ  دـمحم و  بتکم  جورم  یماح و  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
نوعمـش مان  هب  يدرم  . 1 دناهتشاد : موقرم  یـسمش   74  / 4 خـیرات 18 /  رد  ياهمان  یط  سدـقم ، دهـشم  نکاس  ظعاو ، يروباشین  یئاضر 
شرتـخد هب  نفک ، نفد و  مسارم  متخ  زا  سپ  درم . شنز  تشاد . بالرطـسا  لـمر و  ملع  رد  بیجع  یـصصخت  دوـب و  دادـغب  رد  يدوـهی 

نم يهدنیآ  نز  وا  دـمآ ، تسار  سک  ره  ياپ  تسد و  هب  ود  نیا  هدـنام ، اج  هب  تردام  زا  رتشگنا  ددـع  کی  شفک و  تفج  کی  تفگ :
شفک رتخد  يزور  ماجنارـس  دیایب . روج  وا  تسد  اپ و  اب  شفک  رتشگنا و  هک  دشن  ادیپ  یـسک  یلو  تشذگ ، مامت  لاس  کی  دوب . دهاوخ 

دمآ هناخ  هب  بش  يدوهی  درم  دمآ ! تسار  وا  تسد  اپ و  اب  الماک  دـناهتخاس ، وا  صوصخم  هک  یتفگ  درک ، تسد  هب  ار  رتشگنا  اپ و  هب  ار 
اب اهنیا  هک  دشن  ادیپ  یـسک  رهـش  نیا  رد  هک  منک  هچ  تفگ : باوج  رد  رتخد  يدرکن ! ادـیپ  يرـسمه  نم  يارب  وت  رخآ  تفگ : رتخد  هب  و 

رسمه دعب  هب  خیرات  نیا  زا  يدوب ، نم  رتخد  زورما  ات  تفگ : يدوهی  درم  دمآ . تسار  نم  ياپ  تسد و  هب  یلو  دوش ، روج  شیاپ  تسد و 
راچان تسین ، یهار  هحفـص 600 ]  ] نیا زج  تفگ : ردپ  هدیرپ !؟ ترـس  زا  لقع  ياهدش و  هناوید  رگم  ردپ ، تفگ : رتخد  دوب ! یهاوخ  نم 
اهفرح نیا  نم  شوگ  تفگ : دشاب !؟ شردپ  رسمه  يرتخد ، دوشیم  روطچ  هک  درک  رارـصا  تفگ و  رتخد  هچ  ره  یـشاب ! نم  نز  دیاب  وت 
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نایعیـش هک  دیـسر  اجنیا  هب  شرکف  داتفا و  هراچ  رکف  هب  راچان  درکن ، رثا  ردپ  رد  رتخد  فرح  تسین . يرگید  هار  نیا  زج  و  دونـشیمن ، ار 
مه نم  تفگ : دوخ  اب  دـنوشیم . وا  هب  لسوتم  یگدـنز  تالکـشم  رد  دـنناوخیم و  جـئاوحلاباب  ار  وا  هک  دـنراد  لضافوبا  ماـن  هب  يدرم 

کیلع مالسلا  دز : دایرف  داتـسیا و  البرک  فرط  هب  ور  درک و  ناشیرپ  ار  اهوم  هناخ و  مابتشپ  يالاب  دمآ  منزیم . لضافوبا  نماد  هب  تسد 
! دنتـشاذگ نیمز  يور  یمارآ  هب  دنتفرگ و  ار  وا  رفن  دص  ایوگ  اما  دنکفا . ریز  هب  ماب  يالاب  زا  ار  دوخ  تفگ و  ار  نیا  ینکردا ! لضفلاابا  ای 
رد زور  بش و  قرـش  فرط  هب  دوریم ؟ اجک  دنادیمن  اما  تفرگ ، شیپ  رد  ار  نابایب  هار  دش و  جراخ  دادغب  زا  داتفا . هار  دش و  دنلب  اج  زا 

هاشداپ نیسح  ناطلس  فرط  نآ  زا  دیباوخ . یتخرد  ریز  دمآ و  نوریب  هار  زا  دش ، هتسخ  دیسر . ناهفصا  یکیدزن  هب  هکنآ  ات  تسا  تکرح 
. تساوخیم باجح  ایحاب و  فیفع و  ینز  هدـش و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  لسوتم  هک  دوب  اهتدـم  هتفر و  ایند  زا  شرـسمه  ناریا  تقو 
اب ادرف  تسا . يرـس  راک  نیا  رد  هک  دـیمهف  راکـش . هب  ورب  ادرف  نیـسح ، ناطلـس  دومرف : دـید ، باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  بش 
زا راکـش  دومن . بیقعت  ار  وا  درک . ار  ناطلـس  هجوـت  بلج  يراکـش  هار ، رد  تفر . نوریب  هاگراکـش  فرط  هب  دوـخ  ظـفاحم  تروکـسا و 
مـس يادـص  زا  رتخد ، دوب . هتفخ  شاهیاس  رد  يدوهی  رتخد  هک  داتفا  یتخرد  نامه  رانک  هب  شراذـگ  یهلا  ياضق  زا  دـش . دـیدپان  شرظن 

اجنیا ياهدوب و  اجک  رتخد  دیسرپ : دمآ و  ولج  مدیسر ! دوخ  راکش  هب  تفگ : داتفا ، رتخد  هب  شمشچ  ات  ناطلس  دیرپ . اج  زا  ناطلـس ، بسا 
دـش دروآرد و  دوخ  دقع  هب  ار  وا  تسا . یـضار  هک  دیمهف  ناطلـس  دناسر . ناطلـس  ضرع  هب  لصفم  ار  دوخ  لاح  حرـش  وا  ینکیم ؟ هچ 

زا شدیـص  هک  دیمهف  دیدن . ار  وا  دمآ ، ماب  يالاب  دماین ، ریز  هب  ماب  زا  شرتخد  دـید  دیـشک  راظتنا  هچ  ره  يدوهی  نوعمـش  ناریا . يهکلم 
. تسا هدرک  تکرح  قرش  فرط  هب  وا  هک  دیمهف  ردق  نیمه  دیمهفن . يزیچ  دیشک  لمر  هچ  ره  دروآ و  ار  بالرطسا  لمر و  هتخیرگ . ماد 

هدشمگ دارفا  تفرگ . تخس  شرازاب  دش و  یلامر  لوغشم  ناهفصا  رد  دیسر . ناهفصا  هب  ات  دمآ  اج  همه  دش . هحفص 601 ]  ] ناور مه  وا 
ادـیپ دـندز  يرد  ره  دـش . مگ  ناطلـس  زا  الط  شمـش  رطاق  کی  يزور  هکنیا  اـت  درک . ادـیپ  مدرم  يارب  ار  يداـیز  يهقورـسم  لاوما  زین  و 

. دـیآیمرب راک  نیا  وا  زا  تسا . هدرک  ادـیپ  يدایز  ياههدـشمگ  هک  هدـمآ  ياهزاـت  یـشابلامر  هک  دـندناسر  ناطلـس  ضرع  هب  دـندرکن ،

. تسا رهش  ياههبارخ  زا  ياهبارخ  نایم  رطاق  تفگ : ماجنارس  دش . یشکلمر  مرگرس  دراذگ و  ار  شلمر  هتخت  دندروآ . ار  وا  داد  روتـسد 
دودح داد . يرـسپ  ناطلـس  هب  ادخ  یفرط  زا  كولفم . نیـسح  ناطلـس  رابرد  یـشابلامر  دش  وا  و  دندروآ ، دندرک و  ادیپ  ار  رطاق  دـنتفر و 

دش و ناطلس  يارسمرح  دراو  يزور  دش . وا  يارسمرح  مرحم  هک  درک  ذوفن  ناطلس  رد  ياهنوگ  هب  یـشابلامر  دش ، هک  ههام  تشه  تفه 
بیج رد  ار  وقاچ  دیرب و  ار  دازون  يهچب  رـس  دش  ارـسمرح  دراو  دندیباوخ ، همه  هک  بش  تفگن . يزیچ  یلو  تخانـش ، دید و  ار  شرتخد 

! دناهدیرب رس  ارسمرح  رد  ار  ناطلس  دنزرف  بشید  هک  دش  دنلب  ادص  رس و  حبـص  دراذگ . دشاب ، نوعمـش )  ) يو دوخ  رتخد  هک  رـسپ ، ردام 
لامر نک . ادیپ  ار  مرسپ  لتاق  زادنیب  لمر  هتخت  تفگ  دندرک و  رضاح  دوب ، هتشک  ار  هچب  وا  دوخ  هک  رابرد ، یشابلامر  داد  روتسد  ناطلس 
هکنیا ات  درک  دایز  رارصا  هاش  میوگب . منادیمن  تحلصم  اما  تسیک ، لتاق  مدیمهف  تفگ : ماجنارس  دیشک و  لمر  یغورد  راب  دنچ  زابهقح 

هب ار  وا  نابرق ، درک : ضرع  لامر  تشک . ار  وا  تازاجم  نیرتدب  اب  دیاب  تفگ  دـش و  نیگمـشخ  هاش  تسا ! هتـشک  ار  وا  هچب ، ردام  تفگ :
دروآ و ینابایب  هب  درب و  نوریب  رهـش  زا  ار  وا  دنداد . دوب ، وا  ردـپ  هک  لامر ، تسد  هب  ار  نز  منک . تازاجم  ار  وا  نم  ات  دیراپـسب  نم  تسد 
. مینکیم یگدنز  تحار  نامیگدنز  هناخ و  رـس  دادغب  میوریم  تمالـس  هب  اج  نیمه  زا  ینکیم  لوبق  متفگ  نم  هچنآ  رگا  تفگ : وا  هب 

تبحاـص دیـسرپ : مراد . بحاـص  هک  ـالاح  مدادـنرد ، نت  وت  نیگنن  موش و  يهتـساوخ  هب  متـشادن  ار  یـسک  نم  هک  یتقو  اـت  تفگ : رتخد 
ار وت  دـیایب  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  منکیم ؛ عطق  ار  وت  تسد  مه  نم  تفگ : تسا ! مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  تفگ : رتـخد  تسیک ؟

میلـست زگره  تفگ : وش ! نم  میلـست  اـیب  منکیم  تسرد  وـت  يارب  ـالط  زا  یتـسد  تفگ : سپـس  درک . عـطق  ار  رتـخد  تسد  دـهد ! تاـجن 
میلست مه  زاب  وش ! میلـست  منکیم ، هحفـص 602 ]  ] تسرد وت  يارب  ـالط  زا  تسد  ود  تفگ : دـعب  درک و  عطق  ار  شرگید  تسد  موشیمن .

مشاهینب رمق  هب  لسوتم  لاح  نامه  رد  رتخد  تفر . دنکفا و  نابایب  نایم  رد  اپ  تسدیب و  ار  وا  درک و  ادج  زین  ار  وا  ياهاپ  ماجنارس  دشن .
رون رد  قرغ  نابایب  مامت  دید  هاگان  هک  منادیمن ، دوب ؟ هفشاکم  لاح  دوب ؟ رادیب  دوب ؟ باوخ  منادیمن ، دوب  یلاح  هچ  رد  دش . مالسلاهیلع 
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دید هاـگان  دـیآیم . ناـبایب  نیا  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  دـنتفگ : تسا ؟ ربـخ  هچ  دیـسرپ : دـندمآ . تفر و  رد  یهلا  برقم  ناگتـشرف  دـش .
: دومرف ربمغیپ  دـندمآ . نوریب  مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمغیپ و  جدوه  نآ  نایم  زا  دـمآ و  دورف  نامـسآ  زا  یجدوه 
ار رتخد  ياهتسد  ربمغیپ  دییوگب . نیمآ  امش  منکیم و  اعد  نم  تسا ، هتفرگ  ار  ام  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نماد  ناملـسمهزات ، نز  نیا 

ارهز نـماد  درک و  مالـس  درک و  تـکرح  دـش . رتـهب  لوا  زا  دوـمرف ؛ اـعد  درک و  لـصتم  ندـب  هـب  زین  ار  شیاـپ  دراذـگ و  دوـخ  ياـج  هـب 
. دینادرگرب نم  هب  ار  مرـسپ  دیتشاذگ ، تنم  نم  رب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  يهطـساو  هب  هک  امـش  درک : ضرع  تفرگ و  ار  مالـسلااهیلع 

مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  ربق  رانک  البرک  مهاوخیم  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  رگید  دیسرپ : مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  دش . رضاح  شرـسپ 
ات دوب  اجنآ  رد  دندناسر . البرک  هب  شدـنزرف  اب  ار  نز  تسا . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  رکون  وا  متـشاذگ و  سابع  ار  رـسپ  نیا  مسا  مشاب .
ایب دومرف : يو  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  ترـضح  نیـسح  ناطلـس  یبش  دیـسر . یگلاس  نس 16 15  هب  رـسپ 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  زا  يزور  دـش . البرک  مزاـع  تسه . باوخ  نیا  رد  يرـس  هک  دـیمهف  ریگب . اـم  زا  ار  تتناـما 
تفگ ار  ناذا  نذوم  تسشن . اج  نامه  دش . هدنک  اج  زا  ناطلس  لد  ربکاهللا ، تفگ : ات  دش . دنلب  نذوم  يادص  هک  دیایب  نوریب  تساوخیم 

. دریگیمن مارآ  هک  دراد  تسود  ار  وا  ردـق  نآ  یلو  تـسا ، هلاـس  یناوج 16  دید  ناطلـس  دـمآ  نییاپ  هک  نذؤم  تخیر . کشا  ناطلـس  و 
زا یـشابیم ، مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  رکون  وت  هتفگ  نم  هب  مرداـم  تفگ : ناوج  تخیر . ناوج  نماد  رد  رز  تشم  کـی 
ورب تفگ : ردام  تفگ . شردام  هب  دـمآ  و  مشچ ، تفگ : تسا . ام  نامهم  ادرف  ناریا  ناطلـس  وگب  تردام  هب  تفگ : هاش  ریگن . لوپ  یـسک 
هدرپ تشپ  نز  و  دناهدیشک ، هدرپ  ار  شطسو  هک  تسا  قاطا  کی  دید  دش ، دراو  ناطلس  ادرف  دیایب . هحفص 603 ]  ] شدوخ طقف  ادرف  وگب 

!؟ تسا هدز  رـس  نم  زا  یتنایخ  هچ  مناخ  دیـسرپ : هاش  نئاخلا ! اـهیأ  مالـسلا  کـیلع  و  تفگ : نز  درک . مالـس  دـش و  دراو  هاـش  دراد . رارق 
هک تسا  يرـسپ  ناـمه  مه  نیا  متـسه ، وت  رـسمه  نم  یهدـب ؟ يدوهی  رفن  کـی  تسد  هب  ار  تسوماـن  هک  رتـالاب ، نیا  زا  تناـیخ  تفگ :

سامتلا درک . لقن  رخآ  هب  ات  لوا  زا  ار  هصق  سپس  و  دنادرگرب . نم  هب  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  يهطساو  هب  ادخ  اما  تشک ، ار  وا  يدوهی 
يوضر دهشم  نکاس  يروباشین  یئاضر  نیسحلادبع  دیس  مراد  اعد 

دش ادیپ  هقورسم  نیشام 

لاس 1346 . 2 دنکیم : لقن  نینچ  هداتسرف و  مالسلاهیلع  نیسحلابتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یناطحق  ربکایلع  خیش  جاح  ياقآ  مالسالاۀجح 
. متفریم هیلع  هللا  ۀمحر  ینیسح  دمحم  دیس  جاح  موحرم  مرتحم ، داتـسا  تعامج  زامن  هب  زاریـش  ناتـسرهش  رد  مایگبلط  يادتبا  یـسمش ،

هزاغم دجسم  ياهیکیدزن  نیمه  رد  هک  يدوهی  کی  تفگ : اقآ  هب  دمآ و  یصخش  مدوب ، هداتسیا  زامن  هب  اقآ  رس  تشپ  لوا  فص  رد  یبش 
ییامنهار ار  وا  نم  هکنیا  ات  دشن ، ادیپ  نیـشام  دش ، لسوتم  هک  ياهلیـسو  ره  هب  ناشیا  دـندرب . تقرـس  هب  شیپ  يدـنچ  ار  وا  نیـشام  دراد ،

اهتدم زا  دعب  نیشام  درک و  رذن  يدنفسوگ  يدوهی  درف  دوش . لح  وت  لکـشم  هکلب  امن  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رذن  يزیچ  هک  مدرک 
دنک و حبذ  یناملسم  درف  دهدب  ار  ناویح  دومرف : اقآ  دنکب ؟ دیاب  هچ  يدوهی  نآلا ، دوزفا : روبزم  صخش  دش . ادیپ  دوب  هتفر  تقرـس  هب  هک 
، یهاوخداد ره  دایرف  هب  ناشیا  هکلب  دشابیمن ، اهناملسم  هب  رصحنم  اقآ  یسرداد  سپ  دننک . فرـصم  ات  دنهدب  ناناملـسم  هب  ار  شتـشوگ 

هحفص 604] . ] دسریم دشاب ، مالسا  نید  زا  جراخ  ولو 

ياهدش بوخ  رگید  وت  وش ، دنلب  دیوگیم : راوس  بسا 

يرجه لاس 1389  رفص  هام  هبنشود 18  زور  رد  درک : لقن  يرسدور ، هانپ  مظاکدمحم  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
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هک مدینش  یمالـسا  یلعـسابع  خیـش  ياقآ  هللاۀیآ  بانج  زا  ير  رهـش  رد  مالـسلاهیلع  ینـسح  میظعلادبع  ترـضح  عماج  دجـسم  رد  يرمق 
نم  5 دهاوخیم 6 -  يدوهی  رفن  کی  اقآ ، تفگ : نم  هب  نیعمتسم  زا  یکی  يزور  متفریم . ربنم  ناهفصا  رد  شیپ  لاس  دنچ  . 3 دندومرف :

يدوهی زا  متفگ : يو  هب  نم  دینادیم ؟ حالص  دیهدیم و  هزاجا  امش  ایآ  دنک . میسقت  امش  نیعمتـسم  دجـسم و  نیا  مدرم  نایم  رد  ینیریش 
نینچ ار  رما  نیا  تلع  يدوهی  دسرپیم و  يدوهی  زا  دوریم و  صخـش  نآ  دهدب ؟ ناناملـسم  هب  ینیریـش  دـهاوخیم  هچ  يارب  نک  لاؤس 

يهناتـسآ رد  هک  ياهنوگ  هب  دش ، دب  شلاح  یلیخ  یحارج  لمع  زا  دعب  درک و  یحارج  لمع  دـش و  ضیرم  تخـس  مرـسپ  دـنکیم : نایب 
هب مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ای  دـنیوگیم : دـنوشیم و  تحاران  دـننیبیم  هنوگ  نیا  ار  مرـسپ  لاح  هک  ناراتـسرپ  تفرگ . رارق  گرم 

یتمالس يارب  ار  وا  ناناملـسم  هک  لضفلاوبا ، نیا  رگا  ایادخ ، متفگ  مدوخ  شیپ  نم  دیوگیم : مرـسپ  سرب ! يدوهی  ناوج  رـسپ  نیا  دایرف 
زا دعب  یهد . تاجن  ضرم  نیا  زا  ارم  هک  مهدیم  مسق  وا  قح  هب  ار  وت  دراد ، تلزنم  ماقم و  وت  دزن  دناهداد ، رارق  هطساو  وت  هاگشیپ  رد  نم 

تـشاد رارق  نآ  رانک  رد  شتخت  هک  ياهچیرد  کیدزن  يراوسبسا  صخـش  دـنیبیم  باوخ  ملاع  رد  دربیم . شباوخ  یمک  لـسوت ، نیا 
مرـسپ ياهدش . بوخ  رگید  وت  وش ، دنلب  دیوگیم : راوسبسا  موش . دـنلب  مناوتیمن  دـیوگیم : مرـسپ  وش ! دـنلب  دـیوگیم : وا  هب  هدـمآ و 
کنیا درادن . دوجو  مه  هیخب  رثا  یتح  هک  دنیبیم  دنیآیم و  اهنآ  دـسریم ، اهرتکد  هب  ربخ  نیا  تسا . هدـش  بوخ  دـنیبیم  دزیخیمرب و 

هحفص 605] . ] منک شخپ  ینیریش  امش  نایم  رد  تبهوم ، نیا  يهنارکش  هب  ماهدمآ  رسپ ) نآ  ردپ   ) نم

دش راهم  شتآ  لضفلاابا ، ای  نتفگ  اب 

رد عقاو  تیارب ، جاکسا  مان  هب  ياهناخراک  رد  . 4 دندرک : لقن  مق ، يد  يادهش 19  ناتسبد  مرتحم  راگزومآ  یـضوفا ، دمحم  ياقآ  بانج 
ناـیباهوی رهچونم  گنـشوه و  و  ناملـسم ،)  ) یمویق رـصان  ياـهمان  هب  رفن  هس  قباـس ،) خاـک   ) جاـک يربگنـس  بنج  دیفـس  هوـک  يهداـج 

اهربا چاکسا و  میدوب و  راک  لوغشم  هناخراک  رد  ام  هک  اهزور ، زا  یکی  دندرکیم . هرادا  ار  هناخراک  اکرتشم  دندوب و  کیرـش  يدوهی ) )
، هناخراک يدوهی  ياکرـش  زا  یکی  يزوسشتآ ، عوقو  یپ  رد  تفرگ و  شتآ  هقرج ، رثا  رد  هناخراک  ناهگان  میدنابـسچیم ، مه  يور  ار 
: دـش هتخیر  شتآ  يور  هک  دوب  یبآ  راگنا  نامز ، نیا  رد  لضفلاابا ! ای  دز : دایرف  هدـش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  لـسوتم 

ترـضح ناتـسآ  هب  میدقت  دیروایب و  دیریگب  دنفـسوگ  کی  اعیرـس  داد  روتـسد  يدوهی  درف  نامه  سپـس  دیدرگ . راهم  شوماخ و  شتآ 
دنزرف تیانع  تسا  نیا  دندرک . میـسقت  دارفا  نایم  ترـضح  مان  هب  دندیرب و  رـس  ار  دنفـسوگ  دـینک . ینابرق  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 

. مالسلامهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  بلاطیبا  نب  یلع  دیشر 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  تکرب  هب  یمیلک  ناوج  يافش 

ره هک  دنتسه  دزی  روهشم  فورعم و  ياهیربنم  زا  یهللاتیآ ، لالج  خیـش  جاح  هللاۀیآ  داماد  یـشتآ ، یلع  دیـس  جاح  ياقآ  مالـسالاۀجح 
يریزو مالـسالاۀجح  موحرم  لزنم  رد  یبش  ناشیا ، دـنکیم . لسوت  تساوخرد  ناشیا  زا  دراد  يايراـتفرگ  اـی  تجاـح و  هنوگ  ره  سک 

ار برد  يهقلح  یسک  مدینش  مدیرپ و  باوخ  زا  ناهگان  هک  میدوب ، باوخ  یگمه  ام  دوب و  تعاس 12  دودح  بش  کی  . 5 دندرک : لقن 
؟ يراد يراک  هچ  مدرک  لاؤس  متـسه . یمیلک  صخـش  نالف  نم  اقآ ، جاـح  تفگ : تسیک ؟ متفگ  متفر و  لزنم  برد  تشپ  هب  دـبوکیم .

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  هحفص 606 ]  ] ترـضح هب  يو  تاجن  يارب  دییایب و  اروف  تسا ، نداد  ناج  لاح  رد  و  ضیرم ، مناوج  تفگ :
مدرک و زاب  ار  برد  ندومن . سامتلا  ندرک و  هیرگ  هب  درک  عورـش  وا  و  تسین ، رودقم  میارب  ندمآ  بش  عقوم  نیا  متفگ : دـییوج . لسوت 
وا هب  متـشگرب و  دوب . بوخ  رایـسب  مدرک ، هراختـسا  متفر و  لزنم  لخاد  هب  مدرگیمرب . نالا  نک ، ربص  متفگ : مدید ، ار  وا  راز  لاح  یتقو 
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لزنم اب  یـشتآ  ياقآ  لزنم  هتبلا   ) داد ار  لزنم  یناشن  . میآیم مه  نم  رگید  هقیقد  دـنچ  ات  ورب ، هدـب و  نم  هب  ار  تلزنم  قیقد  سردآ  متفگ :
يدوهی لزنم  هب  یتقو  مدرک . تکرح  ادخ  دیما  هب  مدش و  نتفر  يایهم  مه  نم  تفر و  درم  نآ  تشادن .) يدایز  هلـصاف  یلیخ  يدوهی  نآ 

ناوج نیلاب  رب  شردام  مدـید . راضتحا  لاح  رد  ار  ناوج  مدـش و  لزنم  دراو  تسا . هداتـسیا  لزنم  کیدزن  يهچوک  رد  يو  مدـید  مدیـسر 
دندرک و يدایز  يهیرگ  ناوج  ردام  ردپ و  مدش . لسوتم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  متسشن و  اروف  درکیم . هیرگ  هتسشن و 
هب هدـمآ و  نوریب  اجنآ  زا  اروف  هضور ، مامتا  زا  سپ  دـنتفگیم : مالـسلاهیلع ! سابعلا  لضفلاوبا  ای  مالـسلاهیلع ! سابعلا  لضفلاوبا  ای  مادـم 

! تفای افش  مدنزرف  تفگ : دمآ و  ام  لزنم  هب  رکشت  يارب  يدوهی  درم  دوز ، حبص  ادرف  متفر . لزنم 

یمیلک رتکد  نتفای  افش 

خیرات رد  مق ، سدقم  رهش  نکاس  یناکرسیوت ، ییاضترم  هللارون  ياقآ  مالسلامهیلع ، تراهط  تمصع و  تیب  لها  رکاذ  باطتـسم ، بانج 
ترضح تداهش  بش  رد  تسا ، هتشاد  بطم  ناکرسیوت  رهش  رد  هک  یمیلک  میهاربا  ازریم  رتکد  . 6 دناهتشاد : موقرم  یسمش   77  / 9  / 30

رتمک دنکیم  نامرد  اود و  هچ  ره  هک  يروط  هب  دوشیم ، راچد  يدـیدش  دردلد  هب  یـسمش  لاس 1335  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
الا و  هدب ، ماجنا  نم  يارب  يراک  دیوگیم : مداخ  هب  تشاد . ناملـسم  یمداخ  يو  دباییم  شیازفا  تدـش  هب  وا  درد  هکلب  دریگیم ، هجیتن 

هخـسن ناشیارب  وت  دنروآیم و  وت  دزن  اوادم  تهج  ار  اهـضیرم  یتسه و  رتکد  دوخ  امـش  دـیوگیم : باوج  رد  مداخ  موریم ! ایند  زا  نآلا 
یقبام مهدـب ؟ ماجنا  يراک  تیارب  مناوتیم  هنوگچ  نم  یهدـب ، هحفـص 607 ]  ] ماجنا يراک  شیوخ  يارب  یناوتن  دوخ  یتقو  یـسیونیم .

يهضور هک  راوغاـب  دجـسم  هب  مورب  درک  روطخ  منهذ  هب  ناـهگان  اـنثا  نیا  رد  درکیم : فیرعت  روـبزم  مداـخ  دیونـشب : مداـخ  زا  ناتـساد 
افـش دـیاش  مهدـب ، رتکد  دروخ  هب  هدروآ ، دـنق  يهبح  دـنچ  اب  شوجبآ  ناکتـسا  کی  دوب و  رارقرب  نآ  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا 

. مداد رتکد  دروخ  هب  مدروآ و  مدرک و  لح  شوجبآ  نایم  رد  دنق  هناد  دنچ  شوجبآ و  يرادقم  هتفر ، راوغاب  دجـسم  هب  دـنک . لصاح 
ذغاک يور  هب  هک  يرهم  دننام  هک  يدـیناروخ  نم  هب  يزیچ  هچ  تفگ  نم  هب  دـش و  دـنلب  رتکد  دـش . بوخ  داهن و  يدوبهب  هب  ور  مکمک 

مـشاهینب رمق  يهضور  سلجم  زا  دنق  هناد  دنچ  اب  شوجبآ  يرادـقم  متفگ : باوج  رد  درک !؟ بوخ  ارم  درد  تشاذـگ و  رثا  دوش  هدز 
هدوب یتیصخش  هچ  لضفلاوبا  درک : لاؤس  رتکد  مدیناروخ . امش  هب  مدروآ و  دوب ) رارقرب  راوغاب  دجسم  رد  هک   ) مالسلاهیلع سابع  ترضح 

زا عافد  يارب  دوخ  نارای  زا  نت  اب 72  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تسا . مالسلاهیلع  نادیهش  رالاس  نیسح  ماما  ترضح  ردارب  وا  متفگ : تسا ؟
یکی زین  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  و  دنتشگ ، ریسا  نادرم ، تداهش  زا  دعب  نانآ  نادنزرف  اهنز و  دندیـسر و  تداهـش  هب  البرک  رد  مالـسا 

نرق کیدزن 14  نونکات  خیرات  نآ  زا  دندرک . ادج  وا  نت  زا  ار  شتسد  ود  دیـسر و  تداهـش  هب  همقلع  رهن  رانک  رد  هک  دوب  نت  نآ 72  زا 
دنق و ولیک  یلاس 3  مه  نم  نونکا  تفگ : رتکد  مینکیم . يرادازع  مرحم  هام  رد  نانآ  هب  مارتحا  يارب  ناناملـسم  ام  هلاـس  ره  درذـگیم و 
هک دهدیم  مداخ  هب  یلوپ  دنکیم ، هک  يرذن  يور  اروف  یمیلک  رتکد  يراب ، منکیم . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رذـن  ياچ ، ولیک  کی 
زا عالطا  زا  سپ  هناخرادبآ  لوئـسم  دربیم . دجـسم  هب  ار  ياچ  دنق و  روتـسد  قبط  مه  مداخ  دربب . راوغاب  دجـسم  هب  هدیرخ و  ياچ  دنق و 
دزن مداخ ، دـهدب . هزاجا  عرـش  مکاح  هکنیا  رگم  تسا ، یمیلک  ناشیا  نوچ  منکیمن ، لوبق  ار  اهنیا  نم  دـیوگیم : رتکد  مداخ  هب  ارجاـم ،
دوب هدش  راید  نآ  مزاع  هر ،»  » يدرجورب یمظعلا  هحفص 608 ]  ] هللاۀیآ ترضح  فرط  زا  نامز  نآ  رد  هک  دوریم  یهلأت  هللاۀیآ  ترـضح 

ره سپ ، نآ  زا  دینک . لوبق  ار  ياچ  دـنق و  درادـن و  لاکـشا  دـیامرفیم : مه  ناشیا  دـنکیم . نایب  ناشیا  يارب  رخآ  هب  ات  لوا  زا  ار  هصق  و 
هرابود مقطن  لبلب  تشاد . همادا  دوب ، هدـنز  هک  ینامز  ات  راک  نیا  داتـسرفیم و  راوغاب  دجـسم  هب  ار  ياـچ  دـنق و  میهاربا  ازریم  رتکد  هلاـس 

هحفص 609]  ] تسا هداتفا  نیمز  رب  سابع  هکنوچ  تسا  هدومنبورف  مغ  بیج  هب  رس  دش  هلان  رسارس  سابع  مغ  زا  دش  هدنز 
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نایتشدرز هب  مشاهینب  رمق  تایانع 

هراشا

تاراشتنا هب  یبوتکم  یط  مالـسلامهیلع ، تراهط  تمـصع و  نادـناخ  نادـنمتدارا  زا  ایدـیمح ، قداص  جاـح  ياـقآ  باـنج  یمارگ ، ردارب 
لقن نایمیلک  هب  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تایانع  لصف  رد  ار  تمارک  کی  هک  دناهتشاد ، لاسرا  تمارک  راهچ  مالسلاهیلع  نیسحلابتکم 

هب یگرزب  يهناخباتک  نآ  رد  و  دراد ، هلاسدصتفه  تمدـق  هک  دزی ، عماج  دجـسم  رانک  رد  میناوخیم : الیذ  ار  رگید  تمارک  هس  میدرک و 
مالـسالاۀجح و موحرم  هناخباتک  نیا  سـسؤم  دشابیم . مالـسلاهیلع  يوضر  سدـق  ناتـسآ  هب  قلعتم  هک  دراد  رارق  يریزو  يهناخباتک  مان 
لیاضف و رکذ  هب  ربنم  زارف  رب  لاس  تصش  زا  شیپ  دوب و  ریوک  يهطخ  مان  هب  يابطخ  زا  هک  تسا  يریزو  یلعدمحم  دیس  جاح  نیملـسملا 
، یمالسا فراعم  هب  وا  لماک  يهطاحا  ییانشآ و  اب  هارمه  باذج ، قطن  تخادرپیم . یعیـش  فراعم  نایب  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  بقانم 
درامگ و تمه  ناناوج  ناناوجون و  میلعت  يارب  یناتـسریبد  سرادم و  سیـسأت  هب  يو  دوب . هتخاس  وا  نانخـس  يهتخابلد  هتفیـش و  ار  مدرم 

شروشک یگنهرف  دنمـشزرا  اهبنارگ و  ثاریم  درک  ساسحا  هک  یماـگنه  نینچمه  دوب . یبهذـم  لـفاحم  شخبینـشور  یعمـش ، نوچمه 
هب دـننک و  يروآعمج  ار  یطخریغ  یطخ و  بتک  درک  تساوخرد  مدرم  زا  اهربنم  رد  دوریم ، جارات  هب  بناجا  تسد  هب  یمیدـق ) بتک  )

بتک زا  دنمـشزرا  ياهنیجنگ  هک  دـنکیم  یلجت  دزی  يریزو  میظع  يهناخباتک  لکـش  هب  نونکا  شالت ، نآ  لصاح  دـنهدن . بناجا  تسد 
هحفـص . ] دوشیم بوسحم  نامروشک  بونج  رد  هناخباتک  نیرتگرزب  ناونع  هب  دراد و  ازـسب  یترهـش  نامروشک  رد  هدوب و  یپاچ  یطخ و 

ایند زا  مشچ  یسمش  يرجه  لاس 1356  رد  هناصلخم  هفقویب و  شالت  روشرپ و  یگدـنز  لاس  ود  داتـشه و  زا  دـعب  يریزو  موحرم  [ 610
مالـسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  رابت  زا  هک  تسا  یـضیرع  تاداس  زا  موحرم  نآ  دش . هدرپس  كاخ  هب  دوخ  يهناخباتک  رانک  رد  تسبورف و 

و هدش ، رضاح  وا  رازم  رب  هراومه  دنراد ، ینیـسح  بیطخ  نآ  تامدخ  زا  هک  یتخانـش  زین  تدایـس و  هب  هجوت  اب  مدرم  دنوشیم . بوسحم 
، يراظتنا ياقآ  تسا . اهنابز  رـس  رب  اعد  تباجا  زا  یعیرـس  بیجع و  راثآ  دنهدیم و  رارق  عیفـش  دوخ  جئاوح  دـیادش و  رد  ار  موحرم  نآ 

هدهع هب  موحرم  تایح  نامز  رد  ار  هناخباتک  تیلوئسم  هتشاد و  رشن  رشح و  يریزو  موحرم  اب  يدامتم  ياهلاس  هک  هناخباتک ، مرتحم  ریدم 
يادـها تبـسانم  هب  تسا . هجوت  ناـیاش  هک  دـنراد  داـی  رد  ناـشیا  حور  هب  مدرم  تالـسوت  موحرم و  زا  يدنمـشزرا  تارطاـخ  دناهتـشاد ،

هب رگید  درف  تالـسوت  رکذ  يریزو و  هناـخباتک  هـب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ  باـتک  زا  ياهخـسن 
باتک رد  جرد  يارب  ار  تالـسوت  نیا  زا  يدراوم  هک  میدرک  اـضاقت  يراـظتنا  ياـقآ  باـنج  زا  مالـسلاهیلع ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح 
تمدخ رد  هک  یسمش  هامدادرم 1377  رخاوا  رد  . 1 دنتـشاد : راهظا  ار  ریز  بلاطم  هدرک و  فطل  لوبق  زین  ناشیا  دـنیامرف ، موقرم  رـضاح 

، دشیمن راددالوا  نم  ناگتـسب  زا  یکی  تفگ : دمآ و  يدوهی  رفن  کی  لبق  زور  دنچ  دندومرف : دوب  تالـسوت  زا  تبحـص  يراظتنا  بانج 
نآ امـش  مدیـسرپ  يو  زا  تسا . هدـش  راددالوا  نونکا  و  مدـش ، راتـساوخ  ار  لکـشم  نیا  لح  ناشیا  زا  هدـمآ و  يریزو  ياـقآ  ربق  رـس  نم 

ار يریزو  موـحرم  مدرکیم  يزاـب  هچوـک  رد  مدوـب و  هـچب  هـک  یناـمز  زا  متـسه و  يدزی  نـم  تـفگ : دیــسانشیم ؟ اـجک  زا  ار  موـحرم 
. ماهدمآ ناشیا  ربق  رـس  رب  مه  نآلا  مدوب و  دنمقالع  ناشیا  هب  یگچب  زا  نم  اذل  دادیم . تابن  بآ  اههچب  ام  هب  یهاگ  ناشیا  متخانـشیم و 
رد تعافش  اب  ار  یمیلک  صخش  کی  تجاح  يریزو ) موحرم   ) مالسلامهیلع همئا  ناگداون  زا  یکی  هک  ییاج  رد  دندومرف : يراظتنا  ياقآ 

هحفـص 611]  ] هـک مالــسلاهیلع ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترــضح  سدـقم  دوـجو  تـسا  نـکمم  هنوـگچ  دزاـسیم ، هدروآرب  یهلا  هاگــشیپ 
: دندوزفا يراظتنا  ياقآ  دننکن ؟ اور  ار  نیلسوتم  نادنمتجاح و  تجاح  دنشابیم ، جئاوحلاباب 

دریمیم نآلا  ماهچب 
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نیـسح دیـس  جاـح  هب  فورعم  ینیـسحلارخف ، نیـسح  دیـس  جاـح  موـحرم  نیثدـحملاۀقث  لزنم  هـب  یـسرپلاوحا  تاـقالم و  يارب  يزور  . 1
همیـسارس و یتشترز  نز  کی  ناهگان  انثا ، نیا  رد  میدش . تبحـص  لوغـشم  دندرک و  زاب  ار  برد  ناشیا  متفر . ناوخهضور ،)  ) یناهفـصا

ترـضح يهضور  کی  دـییایب و  ام  لزنم  هب  اروف  اقآ ، جاح  تفگ : هدرک  مالـس  دـید ، ار  ناشیا  ات  دـمآ و  ناشیا  لزنم  فرط  هب  نانکهیرگ 
امـش لزنم  هب  ندـمآ  يارب  ملاح  مضیرم و  نم  تفگ : اقآ  تسا ! ندـنکناج  لاـح  رد  ماهچب  هک  دـیناوخب ، مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا 

، اقآ جاح  داد : باوج  میآیم . رگید  تعاس  کی  دـیورب  بوخ ، دـنتفگ : ناشیا  درک و  رارـصا  هلاـن  هآ و  اـب  روبزم  مناـخ  تسین . یـضتقم 
: تفگ دوـشیمن ! هک  روـط  نیا  دـنتفگ : دـیناوخب . میارب  ياهضور  اـج  نیمه  دـییایب  دـیناوتیمن  رگا  دریمیم ، نـآلا  ماهچب  تسین ، تصرف 

نز دندش . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  لسوتم  هتـسشن و  دوب  وکـس  دنچ  ياراد  هک  لزنم  زیلهد  رد  هجیتن ، رد  درادـن . یعنام 
!؟ دـنراد هدـیقع  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  مه  نایتشترز  اقآ ، مدرک : لاؤس  تفر . لزنم  هب  درک و  يدایز  يهیرگ  یتشترز 

عوقو زا  دعب  زور  دنچ  دنریگیم . دوز  یلیخ  مه  ار  دوخ  تجاح  دنوشیم و  ترضح  هب  لسوتم  دنراد  يايراتفرگ  تقو  ره  یلب ، دنتفگ :
هب یتقو  تسا  هتفگ  هدـمآ و  یتشترز  نز  دـنتفگ : مدومن ، لاؤس  رما  يهجیتن  زا  مدرک و  تاقالم  ار  نیـسح  دیـس  جاح  موحرم  هیـضق ، نیا 

ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  تکرب  هب  دـنوادخ  دروـخیم . مـه  اذـغ  هدرک و  زاـب  مـشچ  هدـش ، بوـخ  ماهـچب  لاـح  مدـید  مدیـسر  لزنم 
هحفص 612] . ] تسا هداد  افش  وا  هب  مالسلاهیلع 

دیوش لسوتم  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هب  مدنزرف  يافش  يارب 

دقعنم ار  مالسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  يرادازع  سلجم  لاس  ره  لبق  لاس  زا 40  الاو ، یئبمب  هب  فورعم  یلعمـالغ ، جاـح  موحرم  . 2
رارق یـسراف  ناملـس  نابایخ  رد  يو  لزنم  هک  اـجنآ  زا  انمـض  دـندشیم . عمج  لزنم  نآ  رد  يداـیز  رایـسب  تیعمج  مه  هشیمه  دومنیم و 

مالـسالاۀجح موحرم  دـندرکیم . تکرـش  يو  سلجم  رد  زین  اهنآ  زا  یخرب  دنتـسشنیم ، اهیتشترز  زا  یعمج  شلزنم  یلاوح  رد  تشاد و 
: دنتفگ ربنم  رـس  رب  يزور  تشاد ، رارق  هلحم  نیمه  رد  مه  ناشلزنم  دندوب و  دزی  یمیدق  ياهناوخهضور  زا  هک  يوره ، دـمحا  ازریم  جاح 

دیورب یناوخهضور  سلجم  هب  اروف  تسا ، توم  لاح  رد  هک  دراد  یـضیرم  تفگ  هدـمآ و  ام  لزنم  برد  هب  یتشترز  رفن  کی  نآلا  نیمه 
، لماک هجوت  اب  هک  مهاوخیم  راضح ، افش  يهمه  زا  لاح  دیوش . لسوتم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  مدنزرف  يافـش  يارب  و 

زور نآ  اقافتا  دیریگب . دنوادخ  زا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تکرب  هب  ار  ضیرم  نیا  يافـش  دیوش و  لسوتم  ترـضح  نآ  هب 
. داد افش  ار  یتشترز  ضیرم  نآ  دنوادخ  دش و  یبوخ  يرادازع  رایسب 

دییایب مراد  یضیرم  اقآ  تفگ : یتشترز  نز 

رد یناسارخ ) هیقف  اضرمالغ  خیش  جاح  هللاۀیآ  ترضح  دشرا  دنزرف   ) یناسارخ هیقف  نیسح  خیش  جاح  مالسالاۀجح  موحرم  لاس ، کی  . 3
، مراد یـضیرم  اقآ ، تفگ : دید و  ارم  یتشترز  نز  رفن  کی  مدمآیم ، سلجم  نیا  هب  هک  ینامز  زورما ، دـنتفگ : دـنتفر و  ربنم  لزنم  نیمه 

دیاب نونکامه  مرادـن و  تصرف  نم  مناخ ، متفگ : دـیناوخب . نامیارب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  يهضور  کی  دـییایب و  ام  لزنم  هب  افطل 
يافـش دییوجب و  لسوت  ترـضح  هب  دیتفر ، یلعمالغ  جاح  لزنم  هب  هک  نآلا  درادن ، یعنام  تفگ : مورب . یلعمالغ  جاح  لزنم  هب  ربنم ، يارب 

جئاوحلاباب هب  نایاپ  رد  هدش و  لوغشم  هباطخ  ظعو و  هب  لومعم  قبط  سپـس  یناسارخ ، هیقف  موحرم  مشچ . هب  متفگ : دیریگب . ار  مضیرم 
هحفص 613] . ] دندرک تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  یتشترز  نآ  ضیرم  يافش  دنتسج و  لسوت  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح 
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سابعلا لضفلاابا  ترضح  رذن  یتشدرز و  مناخ 

لاس 1419 ه. ياعوسات  رد  هک  دوخ  ياهینارنخس  زا  یکی  رد  یناجنز ، یقیدص  مظاک  خیش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
سابعلا لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترـضح  زا  ار  یتمارک  درک  تساوخرد  ناـشیا  زا  هماـنرب  يرجم  هک  یتقو  دـشیم ، شخپ  نویزیولت  زا  ق 

بحاص اعوسات  زور  متشاد . تبحص  یسلجم  رد  اروشاع  يههد  لبق  لاس  دنچ  . 4 دندومرف : دنک ، نایب  مرتحم  ناگدنونش  يارب  مالسلاهیلع 
: دوزفا سپس  دینک و  تبحص  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  تامارک  زا  اقآ ، تفگ : نم  هب  دوب  مه  دیهـش  ردپ  هک  سلجم  یناب  و 

سابعلا لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترـضح  رذـن  اهنیا  تفگ : دروآ و  ياـچ  دـنق و  يرادـقم  دـمآ ، اـم  لزنم  هب  یتشدرز  مناـخ  کـی  يزور 
، یلب تفگ : دیاهدروآ !؟ ياچ  دنق و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  يارب  هاگنآ  دیتسه و  یتشدرز  امـش  متفگ : تسا ! مالـسلاهیلع 
. دـندرک باوج  ار  وا  دـندنام و  زجاع  شاهجلاعم  رد  اهرتکد  مامت  هک  ياهنوگ  هب  دـش ، يراـمیب  راـتفرگ  ادـیدش  هک  متـشاد  يدـنزرف  نم 

دواد ياقآ  يهماـن  داد . افـش  ار  مدـنزرف  راوگرزب  نآ  مدـش و  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  هب  لـسوتم  ریزگاـن 
اهیأ کیلع  مالسلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  فلؤم  هب  مالسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هب  نادنمتدارا  زا  یکی  یجواس  نایراخف 

هناگی هاگـشیپ  هب  مارتحا  مالـس و  زا  سپ  ملـس  مهیلع و  هللا  یلـص  نیـسحلا  نسحلا و  نینمؤملاریمأل و  هلوسرل و  عیطملا هللا و  حلاصلا  دبعلا 
نیا دیشاب . اریذپ  ار  ریقح  نیا  مرگ  مالس  هللاءاشنا  هک  مراودیما  میامنیم و  بدا  ضرع  زین  یلاعترضح  تمدخ  مالسا ، دیشر  رادمچرپ 

یصاخ تدارا  يدمحا ) طبس  ماقمالاو  ترـضح  [ ) هحفـص 614  ] یجواس مرتحم  تاداس  راوگرزب  نادـناخ  هب  صخألاب  تاداـس  هب  ریقح 
هدوب و ناترـضحم  زا  ضیف  بسک  یلاعترـضح و  اب  طابترا  همان ، نیا  لاسرا  نتـشون و  يهزیگنا  تشاد  مهاوخ  یلاعت  هللاءاشنا  هتـشاد و 
ریقح و نیب  وگتفگ  نمـض  نابعـش  هام  لوا  همین  ياهزور  زا  یکی  رد  . تسا یمارگ  رورـس  يدمحا  طبـس  دـمحم  دیـس  اقآ  زین  نآ  ببـسم 

ناشیا تفرگارف . یلاح  روش و  ار  سلجم  مدـناوخ و  ياهدورـس  ریقح  دـمآ . نایم  هب  مشاهینب  رمق  الوم  تلزنم  ماقم و  زا  تبحـص  ناـشیا 
یقـشاع طـسوت  نآ  بلاـطم  دـندوزفا : دـندرک و  یلاعترــضح  فیلأـت  مشاـهینب » رمق  ناـشخرد  يهرهچ   » سدـقم باـتک  هـب  ياهراـشا 

رمق اقآ  زا  زین  یتمارک  و  دراد ، کیدزن  رایـسب  يهطبار  يدـمحا  طبـس  نسح  دیـس  جاح  ترـضح  اب  ناشیا  هدـیدرگ و  فیلأـت  شکتمحز 
لذب دمحم  دیـس  اقآ  اتجیتن  تسا  تبث  جردنم و  یجواس ) دامع  ازریم  دیـس  ای   ) یجواس دهتجم  دمحا  ازریم  دیقف  ملاع  دروم  رد  مشاهینب 
تقو عرسا  رد  سپس  میامنب و  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  الوم  ترـضح  هب  طوبرم  تامارک  باتک و  نیا  یپ  رد  يریـس  هک  دندومن  تبحم 

رادملع يهرابرد  هک  ار  يرعش  مدرک و  رما  تعاطا  زین  ریقح  میامن  روضح  میدقت  لاسرا و  دناهدومرف  موقرم  هک  یسردآ  هب  ار  هدورس  نیا 
فـشکا مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  مدومن  یلاع  روضح  لاسرا  ماهدورـس  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  يافواب 

زور زا  وت  يور  قشاع  سابع  متسرپ  هناگیب  هک  رادنپم  ون  سابع ! متـسم  هناوید و  قشاع و  ادخ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  کیخا  قحب  یبرک 
، رحس ات  ارم  دوب  بش  رس  زا  ملد  نیکست  رهب  سابع  متسشن  حبـص  ات  هدکیم  رد  رب  تفـصهناوید  وت ، رادید  یپ  رد  نیمغ  لد  سابع  متـسلا 
یتسه و زا  وت  قشع  هر  رد  سابع  متسکش  هبوت  ادخ  هب  تیاوه ، هب  مهدن  لد  ناهج  نابوخ  هب  هک  مدرک  هبوت  سابع  متسد  رس  رب  یم  رغاس 

نم سابع  متـسبن  وت  زج  رگد ، نابوخ  هب  لد  ناهج  راداـفو  ناـبوخ  همه  ناـیم  زا  ساـبع  متـسسگ  هراـبکی  یتسود  يهتـشر  ملد  ناـج و  زا 
هحفص 617] [ . ] 369  ] سابع متسم  هناوید و  قشاع و  ادخ ، هب  مامت  هام  يا  تخر  قشع  هک ز  رخاف » »

نالفاغ بیدأت  ناخاتسگ و  هیبنت  هب  يو  مادقا  مشاهینب و  رمق  ییامن  تردق  یخاتسگ  رورغ و  ناوات 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  ملع  دروم  رد  خاتسگ  دنمشناد  يهبال  زجع و 

هعیشریغ دهاز  ياملع  زا  یکی  دمآ . نایم  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  یملع  تمظع  لضف و  زا  نخـس  یـسلجم  رد  دنیوگ :
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ای مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  فیدر  رد  ار  دوخ  هدـش  رورغم  دوخ  یملع  راثآ  ملع و  دـهز و  هب  تشاد ، روضح  اجنآ  رد  هک 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  مرح  رد  ار  وا  يزور  دنچ  زا  دـعب  دـش . متخ  سلجم  دـندرک و  شنزرـس  ار  وا  نارـضاح  تسناد . وا  زا  رتملاع 

هبال زجع و  اب  دنکیم و  هیرگ  هدز ، هرگ  رهطم  حیرـض  هب  ار  نامـسیر  رگید  رـس  هتـسب و  دوخ  ندرگ  هب  ینامـسیر  هک  دندید  مالـسلاهیلع 
املع و زا  یهوکـشاب  سلجم  مدید  باوخ  ملاع  رد  هتـشذگ  بش  : » تفگ خساپ  رد  دندیـسرپ ، وا  زا  ار  ارجام  دیامنیم . شنزرـس  ار  دوخ 

رون یتاظحل  زا  سپ  دیآیم . امش  سلجم  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هک  داد  ربخ  یصخش  تسا ، هدش  لیکـشت  ناگتـسجرب 
نارضاح تسشن و  یلدنص  يور  سلجم  ردص  رد  ترضح  دش . سلجم  دراو  يریظنیب  هوکش  اب  دیبات و  سلجم  نآ  رب  ترضح  نآ  نابات 

اب رـضاح  دارفا  يهمه  هب  راوگرزب  نآ  تفرگارف . مدوب  هدرک  هک  یتراسج  رطاخ  هب  ارم  تشحو ، سرت و  دندومن . عوضخ  شربارب  رد  همه 
. مدرک ینامیشپ  راهظا  ماهتفگ  زا  نم  ییوگیم .»!؟ هچ  وت  : » دومرف دیسر ، نم  هب  تبون  هک  یتقو  درک . تبحـص  تسیرگن و  زیگنارهم  رظن 

يهلحرم هب  ماهتخوـمآ  هک  هچنآ  دوـخ و  نید  رد  ماهتخوـمآ و  سرد  مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و  مناردارب  مردـپ و  دزن  رد  نم  : » دوـمرف
زا سپ  و  تسین »!؟ نینچ  ایآ  يراد ، کش  مالسلامهیلع  قح  ناماما  تماما  رد  يربیم و  رس  هب  دیدرت  کش و  رد  وت  یلو  ماهدیـسر ، نیقی 
هب منکیم و  فارتعا  دوخ  یهارمگ  لهج و  هب  نونکا  مدـش . رادـیب  باوخ  زا  هک  دـندز  مناـهد  هب  یتبرـض  كراـبم ، تسد  اـب  رگید  ناـیب 
زا یکی  یسلجم ، رد  تسا : ریز  يهیـضق  ارجام ، نیا  ریظن  هحفص 618 ] [ . ] 370 . ] ماهدمآ فطل  وفع و  تساوخرد  يارب  شسدقم  ناتـسآ 
اریز دراد ، يرترب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رب  یملع  رظن  زا  ناملس  تفگیم : دیـسریم  رظن  هب  عالطا  لها  ارهاظ  هک  يدارفا 
ملاع رد  یبش  هدنیوگ  صخـش  [ . 371 . ] تسا نایاپیب  يایرد  ناملس  حزنی ؛ رحب ال  ناملس  هدومرف : شنأش  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

هب تسد  ناملس  هتسشن و  سلجم  نآ  ردص  رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هک  دراد ، روضح  یهوکشاب  سلجم  رد  دید  باوخ 
رازگتمدخ هک  تسا  نیا  نم  راختفا  ینکیم ، هابتـشا  ارچ  درم ، يا  : » دیوگیم وا  هب  تسا و  هداتـسیا  ترـضح  نآ  يرازگتمدخ  يارب  هنیس 

ماقم رد  ناملـس  اب  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  يهسیاقم  مشابیم .» مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مالـسلاهیلع ، یلع  دـنزرف 
هبتر رد  ار  گنـس  دنک  نازیم  رگم  رهوگ  اب  گنـس  سایق  لضافوبا  اب  ناملـس  درک  دـنک  نادان  نآ  هک  ار  يراک  درک  یملاع  يزور  ثحب ،
درب الاب  کلف  ات  وا  يهبتر  دـنک  ناناج  وا  ناج  ناج ، وا  مسج  تیب  لـها  اـنم  ناملـسلا  تفگ : دـنک  نازرا  رهگ  خرن  رگم  اـت  درمـش  رتـالاب 

ار یهام  تساوخ  هدراچ  هام  شیپ  اغیرد  يا  دنک  ناهرب  دوخ  شیپ  هماقا  ات  سایقیب  اهنخـس ، هنوگنیز  تفگ  دـنک  ناویک  رـس  رب  وا  يهیاپ 
رگم ات  ار  یگتـسخ  داهن  نیلاب  رب  لاحـشوخ  رـس  تفر و  دـنک  نالوج  بش  هب  يرآ  رپبش  دوخ  شیپ  ار  اـعدا  تباـث  درک  دـنک  ناـبات  هم 

، وگ هب  وک  يراک  درک  دیـشک  وا  سایق  رب  نالطب  طخ  دنک  نادزی  شترـضح  فصو  هکنآ  باوخ  هب  ربمغیپ  تخد  ار  وا  دمآ  دـنک  ناربج 
نوچ ورم  هشیب  نیز  ریش ، رگ  یتسین  هحفص 619 ]  ] دنک ناسکی  فزخ  اب  رد  اجک  سک  سایق  لوق و  نیزا  داب  تمرش  تفگ  دنک  ناگوچ 
شیپ یلع  سابع  شیپ  ناملـس  تسیک  دنک  ناماد  رت  مکح  نیا  ارت  رگ  يرواد  نیز  ینک  نوچ  رواد  شیپ  دنک  ناریـش  اب  هجنپ  نوچ  ییوت 

رـس رب  تانیاک  دشوجب  نوچ  شدوج  رحب  دنک  ناکما  يهضبق  رد  یملاع  شتردـق  تسد  هب  وا  دـهاوخب  رگ  دـنک ؟ نامیا  يهضرع  ات  قح 
زا تعافش  وا  رگ  هتسب ، خزود  ياهرد  دوشیم  دنک  ناسآ  یلکشم  ره  وا  مزع  تسوا  تسوا  هللا  یلا  تاجاح  باب  دنک  نامهم  مرک  ناوخ 

شهر كاخ  ياهرذ  ار  درد  لها  نامردیب  درد  دنک  ناویح  يهمـشچ  دـهاوخب  رگ  ار  دیـشروخ  يهمـشچ  وا  زج  تسیک  دـنک  ناراکهنگ 
ناتک زا  يدای  دناوت  سک  رگم  لد  رد  شخر  باتهم  شیپ  دـنک  نامع  ار  هرطق  شلعل  دای  دـمدیم  ناج  ار  هدرم  شدعـس  مان  دـنک  نامرد 
ردـپ شلـضفلاوبا  نآ  دوبن ز  وا  رگ  ردـپیب  يدوب  لضف  دـنک  ناعنک  فسوی  دـص  وا  نسح  خـنز  هاـچ  رد  تسیچ ؟ فسوی  نسح  دـنک !؟
سک هک  يرـس  نآ  هن  نیا  رـس و  باحـصا  زا  هچرگ  ناملـس  دوب  دنک  ناملـس  یملاع  یهاگن  اب  نم  دنزرف  نینزان  دهاوخب  رگ  دنک  ناونع 
ناتلغ رهوگ  ارحـص  گیر  رظن  کی  اب  وک  هیام  نآ  یتشاد  دـنک  ناعذا  همه  وک  یماقم  نآ  دـنمجرا  یماـقم  ار  وا  دوب  هچرگ  دـنک  ناـهنپ 

رتفد و بیز  هک  اـت  مظن  هب  هصق  نیا  [ 372  ] گنرآ دیـشک  نآ  دنک ز  نادنچ  دصود  رگ  ار  وا  گنـس  دوبن  لضافوبا  گنـسمه  کیل  دنک 
هد فاصنا  يدـمحم  خرـس  لگ  يهخاش  هک  دراد  تسا : هدـش  يراج  رعاش  نیمه  نابز  هب  هک  تسا  نیمه  بلطم  یتسار  هب  دـنک و  ناوید 
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یلو ناملس  دنکیم  هچ  نامیلس  کلم و  نیگن و  جات و  تیب  لها  ناملس  رد  يهدنب  هک  ره  دش  هحفص 620 ]  ] دنکیم هچ  نالیغم  راخ  هک 
دنکیم هچ  ناشخرد  رهم  شیپ  هب  هرذ  بارتوب  فطل  رظن  کلف  رب  هدرب  رگ  دنکیم  هچ  نامع  لباقم  وگب  هرطق  اجک  همطاف  رسپ  اجک 

دنداتفا شوهیب  مدرم  زا  ياهدع  كانلوه  يهنحص  نیا  ندید  زا 

رد دناهتشون : مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا  هب  ياهموقرم  یط  هتاقیفوت ) تماد   ) يزیربت يدهاز  راکنوتوت  مشاه  جاح  ياقآ  بانج 
يهیحان زا  شیپ  لاس  هاجنپ  دودح  هک  ار  یتمارک  ینابر ، یلع  خیش  جاح  بانج  مالسالاۀجح  اناوت  يهدنسیون  مرتحم ، دنمـشناد  رما  لاثتما 

هب هدـش  لقن  بناج  نیا  يارب  زیربت  رهـش  نیفلؤم  زا  یکی  طسوت  هداد و  خر  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  جـئاوحلاباب  ترـضح  سدـقم 
نآ تاـمارک  هب  عـجار  هک  شیوـخ  جرارپ  باـتک  رد  دـندید  حالـص  هچناـنچ  اـت  منکیم  میدـقت  ناـشیا  تمدـخ  هب  مروآیمرد و  ریرحت 

يهقح فراعم  مالـسا و  نیبم  نید  جـیورت  هار  رد  دوخ  ملع  زا  هک  ار  نادنمـشناد  عیمج  ناشیا و  دـنوادخ  دـنیامرف . جرد  تسا ، ترـضح 
ناتـساد لقان  هللاءاشنا . دنادرگ ، دیؤم  قفوم و  دنرادن ، غیرد  اسرفتقاط  تامحز  زا  زور  بش و  دـننکیم و  هدافتـسا  مالـسلاهیلع  يرفعج 
فورعم ندوب  یهللالها  یکاپ و  هب  هک  تسا ، یچروشن  اقآ  نیـسح  جاح  ياقآ  مان  هب  زیربت  رازاب  يهقث  نیدتم و  نایرازاب  زا  یکی  روبزم ،

دوب تعامج  ماما  اصخـش  زیربت  دجاسم  زا  یکی  رد  ناشیا  دندرکیم . ادتقا  يو  هب  زامن  رد  هتخادنا  ولج  ار  وا  مدرم  دوب  يرازاب  هکنیا  اب  و 
.1 دنسانشیم . ار  ناشیا  دنراد  هلاس  تصـش  هاجنپ و  رمع  هک  زیربت  نیدتم  مدرم  بلغا  تشاد و  لاغتـشا  زین  دمحملآ  یحادم  هب  انمـض  و 

تشاچ ماگنه  يزور ، هک  دندرک  لقن  بناج  نیا  يارب  شیپ  لاس  لهچ  دودح  دنتشاد ، تابتع  هب  يررکم  ياهترفاسم  هک  یچروشن  ياقآ 
مرح دراو  نانکعازن ، برع ، ناوج  ود  هاگان  مدوب . ترایز  لوغـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  جـئاوحلاباب  ترـضح  كرابم  مرح  رد 

. میدیمهفیمن ار  نآ  موهفم  مدوبن  انـشآ  یبرع  نابز  اب  هحفـص 621 ]  ] نوچ هک  تفگیم  ییاهزیچ  بضغ ، لاح  رد  اهنیا ، زا  یکی  دندش .
سپس و  سدقم ، حیرض  زا  رتالاب  ات  دیدرگ ، ینالوط  شدق  هدش ، هایس  ناوج  نیا  مدید  نم  تفرگ . ار  حیرـض  درب و  تسد  لاح  نامه  رد 

توهبم زین  ياهدع  و  دندرک . رارف  ياهدع  دـنداتفا ، شوهیب  مدرم  زا  ياهدـع  كانلوه ، يهنحـص  نیا  ندـید  زا  دروخ . نیمز  هب  دـش و  مخ 
، مدینش یچروشن  بانج  زا  ار  هیضق  نیا  هک  ینامز  دندرک . اجباج  ار  هدش  بضغ  ناوج  نآ  هدمآ  مادخ  مرح و  نیرومأم  هکنیا  ات  دندنام .

ترذعم ضرع  اب  تشاد ، تیمها  رایسب  مرظن  رد  عوضوم  نوچ  متشاد ، نیقی  هثداح  عوقو  هب  هکنیا  اب  دمآ و  دنمدوس  بلاج و  یلیخ  میارب 
جاح ياقآ  هناتخبـشوخ  یلب ، دـندومرف : ناشیا  دـندوب ؟ اجنآ  نایانـشآ  زا  مه  يرگید  سک  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  اقآ  نیـسح  جاح  ياـقآ  زا 
نامه يادرف  هدنب  دنزیربت . نیدتم  راجت  زا  مه  راسمـس  ياقآ  دندوب . ارجام  دهاش  كرابم  مرح  رد  نامز  نامه  رد  مه  راسمـس  اقآ  نیـسح 

هـس ود  ناشیا  هنافـسأتم  دنتفگ : دندرک ، زاب  ار  رد  نوچ  مونـشب . زین  ناشیا  نابز  زا  ار  ارجام  ات  متفر  راسمـس  ياقآ  نیـسح  جاح  لزنم  زور 
در هزاغم  يولج  زا  ناشیا  مدـید  ناهگان  هک  مدوب  راسمـس  ياقآ  ارجام و  رکف  رد  هصالخ ، دـناهتفر . نارهت  هب  هتخورف  ار  هناـخ  تسا  لاـس 

ماهدینـش البرک  رد  هزجعم  عوقو  هب  عجار  ياهیـضق  مدرک : ضرع  مدروآ و  هزاغم  هب  ار  ناشیا  مارتحا  لامک  اب  مدـیرپ و  نییاـپ  يروف  دـش !
تازجعم تدـم  نیا  رد  ماهتفر و  تایلاع  تاـبتع  تراـیز  هب  راـب  لـهچ  نم  دـندومرف : مونـشب . ار  نآ  اددـجم  زین  امـش  ناـبز  زا  مهاوخیم 

ناوج ود  يهیـضق  مدرک  ضرع  منکیم . ضرع  ماهدوب ، نآ  دهاش  رگا  دییوگب ، ار  ارجام  ناونع  ارـصتخم  امـش  ماهدرک . هدـهاشم  يررکم 
ياقآ نیـسح  جاح  ياقآ  يهدومرف  نیع  ار  هیـضق  درک  عورـش  يروف  ناـشیا  ار ... مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  رد  برع 

، دـندوب اـجنآ  مه  یچروشن  ياـقآ  نیـسح  جاـح  ياـقآ  باـنج  زیربـت ، لـها  زا  انمـض  دومرف : رخآ  تسد  درک و  فـیرعت  میارب  یچروـشن 
نیا تیالو  تمعن  هب  هک  نایعیـش  اـم  يارب  هتبلا  دـندرک . لـقن  ناـشیا  تسخن  ار  هیـضق  اـقافتا  متفگ : دـینک . لاؤس  مه  ناـشیا  زا  دـیناوتیم 

خر ياهیـضق  نینچ  کی  رفک ، لها  زا  ام  نانمـشد  يارب  رگا  هک  مینک  هجوت  دـیاب  یلو  تسا ، يداـع  اـیاضق  هنوگ  نیا  میرختفم ، هداوناـخ 
دننکیم انرک  قوب و  رد  ار  نآ  هحفص 622 ]  ] نانچ هتشذگن و  نآ  زا  ادبا  دشاب ، هتـشاد  ربرد  یعفن  ناشیارب  اهنآ  مرازهکی  هک  دشاب  هداد 

. میناسرب ناگدنیآ  شوگ  هب  اهافش  ابتک و  ار  هدش  تباث  يایاضق  ناکمالایتح  دیاب  زین  ام  سپ  دوشیم ! رک  ملاع  شوگ  هک 
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دندرک یخوش  امش  اب  مه  ترضح 

زا ترایز  يارب  بالط ، زا  ياهدع  اب  . 2 دندومرفیم : هر )  ) ینارکنل یبتجم  خیـش  جاح  هللاۀیآ  موحرم  هک ، درک  لقن  نینچمه  يورغ  ياقآ 
نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  ترایز  هب  لوا ، دـنتفگ : اقفر  زا  یـضعب  میـسرب  البرک  هب  هکنیا  زا  لبق  میتفر . یلعم  يالبرک  هب  فرـشافجن 

هب ریخ ، تفگ : ناتسود  زا  یکی  تفر . میهاوخ  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  ترایز  هب  لوا  هن ، دنتفگ : اهیـضعب  میورب . مالـسلاهیلع 
مه میتفرن  میتفر ؛ میتفر ، درادـن ؛ یتیمها  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح  تراـیز  دوزفا : موریم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز 

داتفا و ءالخلاتیب  هب  هناخوضو  رد  دـیایب ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  ام  هارمه  ات  دریگب  وضو  تفر  يو  تسین ! مهم  چـیه  میتفرن ،
اب نم  تفگ : نک ! هبوت  یتشاد ، هک  يدـب  دـصق  نیا  اـب  دـنتفگ : يو  هب  دـندروآرد  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  شناتـسود  دـش . تساـجن  رد  قرغ 

ءالخلاتیب الا  درک و  یخوش  وت  اب  مه  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تفگ : شباوج  رد  نایاقآ  زا  یکی  مدرک ! یخوش  ترـضح 
! دشیم وت  يهربقم 

شتازاجم غورد و  مسق 

یلعرظن جاح  موحرم  دنزرف  يرظن  نیـسح  يدهـشم  ارم  داد  ربخ  هک  رهـش ، مظعم  ياملع  رـصع و  يالجا  زا  یـضعب  دناهدومرف  لقن  نینچ 
.3 درک : لـقن  تسا  رتشوش  نینمؤم  تاـقث  زا  یکی  هک  يرمق  يرجه  رفص 1392  هام  رد  روهـشم ، يرظن  ياضر  جاح  يومع  رـسپ  راطع ،

تلع هب  ار  برع  رفن  کی  مدـید  هک  مدوب ، رـضاح  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  دوخ  لاس 1255 ق  رد  اـبیرقت 
هک هحفص 623 ]  ] مدوب دهاش  دوخ  نامشچ  اب  دنهدب . مسق  ار  وا  ات  دندرک ، رضاح  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  حیرـض  دزن  رد  جنرب  تقرس 

شحوتم همه  هک  يروط  هب  دیـسر ، مدرم  شوگ  هب  یکانلوه  يادـص  هاگان  دـنک ، زاـب  نخـس  هب  بل  ندروخ  مسق  يارب  تساوخیم  یتقو 
دنلب اوه  هب  حیرض ، زا  رتالاب  دیاش  یعافترا  هب  صخش  نآ  دروخ و  ناکت  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم  حیرض  دندیدرگ !؟

لضفلاوبا ترـضح  دزن  ارچ  دنتفگ : وا  هب  دندرک و  دنلب  ار  وا  اههطرـش  دیدرگ . سحیب  لاحیب و  تخـس  دروخ و  نیمز  رب  سپـس  دش و 
رایتخا هجو  چـیه  هب  هک  یلاح  رد  هاگنآ  ینبلغ » ناطیـش  : » تفگ فیعـض  یلیخ  زاوآ  اب  وا  و  يروخیم !؟ غورد  مسق  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 

. دنتفرگ نشج  زورهنابـش  هس  مدرم  دش و  توف  وا  دننک ، یتالاؤس  وا  زا  ات  دندرب  هناخهطرـش  یلوتم  قاتا  هب  ار  وا  تشادـن  ار  دوخ  ياضعا 
[ . 373]

دوشیم لضفلاابا  بضغ  راچد  خاتسگ  رومأم 

. دنکیم ادرف  زورما و  رادهزاغم ، دـنکیم . بلط  تایلام  رادهزاغم  کی  زا  تلود  نیرومأم  زا  یکی  زیربت ، رد  هاش ، نیدلارـصان  نامز  رد  . 4
ار وت  دیوگیم  بساک  درم  موریمن . اجنیا  زا  مریگن  وت  زا  ار  تایلام  ات  زورما  دیوگیم : هدمآ و  هزاغم  برد  دوز  حبـص  زور  کی  رومأم ،

دشکیم یهآ  بساک  دنک ! مک  وت  زا  ارم  رش  دراد ، تردق  لضفلاوبا  رگا  دیوگیم : خاتسگ  رومأم  راد . فاعم  ارم  لضفلاوبا ، ترضح  هب 
. دنزیم نیمز  هب  ار  رومأم  هک  دوریم  نییاپ  الاب و  ردق  نآ  دنکیم و  یشکرس  رومأم ، بسا  اروف  سرب ! مداد  هب  لضفلاوبا ، ای  دیوگیم : و 

کف دننیبیم  دنیآیم  یتقو  دنکیم . وعوع )  ) گس يادص  مه  وا  دنکیم . رومأم  يهنیس  رب  ندیبوک  هب  عورش  شیاهتسد  اب  زین  نآ  زا  دعب 
لصاو كرد  هب  رابفسا ، عضو  نیا  اب  هک  تشذگن  يرید  دراد . يراز  رایـسب  عضو  تسا و  هتفر  ولج  شنییاپ  کف  هدمآ و  نییاپ  يو  يالاب 

هحفص 624] ! ] دنک رحس  ار  بش  هک  دادن  ناما  نادنچ  ار  عمش  هناورپ  قحان  نوخ  هک  يدید  دش .
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دنکیم يدزد  هب  فارتعا  قراس 

اـصخش هک  دـندرک  لقن  تلاحشوخ  قداص  جاح  ياقآ  بانج  زا  یناطحق ، ربکایلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
روبع مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  نحـص  رد  يزور  . 5 دـناهدید : مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  زا  ار  ریز  تمارک 

ات دناهدروآ  مالسلاهیلع  ترضح  رهطم  نحص  ناویا  هب  تسا ، واگ  کی  تقرس  هب  مهتم  هک  ار  یصخش  بارعا ، زا  ياهدع  مدید  مدرکیم ،
، روخن ترضح  هب  مسق  هدب و  سپ  ياهدرک  تقرس  ار  واگ  رگا  تفگ : مهتم  درف  هب  رهطم  مرح  نیمداخ  زا  یکی  دنهدب . مسق  حالطـصا  هب 

یـصاخ تافیرـشت  مالـسلاهیلع ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  ندروخ  مسق  ناـیرج  هک  تسا  ینتفگ  دراد ! رطخ  تیارب  هک 
مداخ تحیصن  هک  روبزم  صخش  درگزاب . سپس  ولج و  ورب  مدق  هس  هک  دش  هتفگ  وا  هب  يدزد ، هب  فارتعا  زا  مهتم  راکنا  يهمادا  اب  دراد .
نیمز رب  تشگرب و  شتروص  فصن  سدـقم  ناـکم  ناـمه  رد  نآ  زا  سپ  داد و  ماـجنا  ار  ندروخ  مسق  تافیرـشت  دوب ، هدرکن  شوـگ  ار 

ءادهشلادیس ترضح  رهطم  مرح  هب  لسوت  يارب  زین  ار  وا  دندرک و  فارتعا  وا  طسوت  واگ  تقرـس  هب  شناگتـسب  هثداح ، نیا  عوقو  اب  داتفا .
ترضح تاهجوت  رثا  رد  دعب  يدنچ  دش . مالسلاهیلع  ترضح  هب  لسوتم  شردام  دنتسب و  رهطم  حیرض  هب  هدرب و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 

. مدوب هدیدزد  نم  ار  واگ  تفگ : درک و  یهاوخترذعم  ناراوگرزب  نآ  زا  دش و  بوخ  قراس  لاح  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس 

... هدش و دنلب  اوه  فرط  هب  نیمز  زا  ینز 

رهطم مرح  رد  يزور  لـبق ، لاـس  یـس  زا  شیب  دودـح  . 6 دـندومرف : يدـنره  لضفا  داوج  جاح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  موحرم 
نیا تلع  مدرک  هاگن  فارطا  هب  هچ  ره  دش . دنلب  ياهمهمه  مدید  هاگان  هک  مدوب ، ترایز  لوغشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 

لـصتم تسا و  هدـنام  قلعم  اوه  رد  هدـش و  دـنلب  اوه  فرط  هب  نیمز  زا  ینز  رهطم ، حیرـض  کـیدزن  مدـید  هکنیا  اـت  دـشن . مولعم  همهمه 
کیدزن ات  یهاگ  تفریم و  الاب  یهاگ  دـش ؛ قلعم  اضف  رد  دیـسر و  دـبنگ  فقـس  هب  ات  تفر  الاب  هحفـص 625 ]  ] مکمک دنکیم . قوقو 

دنلب هیرگ  اب  هارمه  حیبست  ریبکت و  دایرف  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نیرئاز  زا  هک  دوب  اجنیا  رد  دمآیم . نییاپ  رهطم  حـیرض 
. دـندرب نوریب  مرح  زا  هتفرگ  ار  نز  دـندروآ و  دـندرکیم  هدافتـسا  نآ  زا  یبوررابغ  يارب  هک  ار  يدـنلب  يهیاـپراهچ  مرح  يهمدـخ  دـش .

هکنیا ات  میدرکیمن ، ادیپ  ار  وا  ام  درکیم و  يدزد  رهطم  مرح  رد  هک  دوب  يزور  هس  ود  نز  نیا  دنتفگ  مدیـسرپ ، ار  ارجام  رـس  هک  اهدعب 
سپـس دنتخادنا . نوریب  مرح  زا  ار  يو  دندرک . بضغ  وا  هب  يدید  هکنانچ  دـش و  زیربل  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  ربص  يهنامیپ 

. دنداد نز  نآ  تکاله  زا  ربخ 

داد لیوحت  دجسم  نیدمتعم  هب  ار  دجسم  دیلک 

ماـن هـب  ناـگرگ ، ياهاتــسور  زا  یکی  رد  . 7 دنتـشاد : راـهظا  نینچ  ياهرفز  ینیـسح  رقاـب  خیـش  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  باـنج 
، يرتخا ياقآ  دجـسم ، نآ  مداخ  تسا . هدـش  يراذـگمان  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  كراـبم  ماـن  هب  هک  تسا  يدجـسم  هتـالکنزرم ،
هب ار  دجـسم  دـیلک  درک و  افعتـسا  دجـسم  تمدـخ  زا  دوـب  هدـمآشیپ  هـیرق  یلاـها  زا  یکی  وا و  نـیب  هـک  یظفل  يهرجاـشم  رثا  رب  يزور 

. تسا تکرح  رد  نارهت  يوس  هب  زاره  يهداـج  زا  هدـش و  نیـشام  راوس  هک  دـید  باوـخ  رد  ماـگنه  بش  داد . لـیوحت  اتـسور  نیدـمتعم 
هب ياهنحـص  نینچ  ندـید  اب  دجـسم  مداـخ  نیح ، ناـمه  رد  دـش . فرحنم  هرد  يوس  هب  نیـشام  مالـسلاهیلع ، مشاـه  هدازماـما  هب  هدیـسرن 

نانیـشنرس هب  ياهمطل  نیرتکچوک  هکنآیب  دریگیم ، رارق  هرد  هت  رد  ملاس  نیـشام  دوشیم و  لسوتم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح 
دیلک تینابصع  اب  هتشذگ  زور  هک  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  دجـسم  مداخ  يرتخا ، ياقآ  هک  میدید  دعب  زور  دیآ . دراو  نآ 

ار دـیلک  تسا  هدـمآ  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هاگـشیپ  هب  ترذـعم  ضرع  نایرب و  لد  نایرگ و  مشچ  اـب  دوب ، هداد  لـیوحت  ار 
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ترضح زا  یتمارک  نینچ  هحفـص 626 ]  ] ندینـش ندید و  اب  مدرم  هک  دوب  اجنیا  دـهد ! همادا  دوخ  يهناقداص  تمدـخ  هب  دریگب و  لیوحت 
. دنتفرگ رارق  ریثأت  تحت  تخس  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق 

مدرک طلغ  لضفلاابا ، ای 

قافتا هب  هدنب  . 8 دندرک : لقن  ریخلارفص 1415 ق  خیرات 24  رد  هر )  ) نایلیعامسا هللادسا  خیش  جاح  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالسالاۀجح و 
لوا ياــج  هـب  تراــیز  زا  سپ  ار  راوز  هـک  دوــب  ییاهنیــشام  تـکرح ، يهلیــسو  میتــفر . یلعم  يــالبرک  هــب  فرــشافجن  زا  یخیش ،

ترایز هب  اما  دوزفا : و  موریم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  نم  تفگ  خیـش  میدـش ، ـالبرک  دراو  یتقو  دـندنادرگیمرب .
زا يو  هک  ینامز  تسین . ماما  هک  ترـضح  نآ  نوچ  دشن ، مه  دشن  و  دـش ، دـش  دـسریمن ؛ تقو  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
زا ياهدـع  دوب  تکرح  لاح  رد  هدـش و  رپ  نیرفاسم  زا  نیـشام  دوش ، نیـشام  راوس  ات  دـمآ  دـش و  غراف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز 

نیـشام اما  دش ، راوس  هک  دز  نابدرن  هب  یتسد  خیـش  يراب ، دنتـسشنیم . نیـشام  يالاب  مه  ياهدـع  دـندوب و  راوس  نیـشام  لخاد  نیرفاسم 
ای تفگ : تشگرب و  البرک  فرط  هب  هنحـص  نیا  يهدـهاشم  اب  خیـش  دیـشخبن ... يدوس  دز ، دایرف  هچ  ره  زین  وا  درک و  تکرح  داتـسیان و 

امـش سوباپ  هب  امتح  مدـمآ  البرک  هب  هعفد  نیا  رگا  منکیمن ! اهیبدایب  نیا  زا  رگید  هعفد  نیا  مدرک ، طلغ  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لـضفلاابا 
. دیدرگ نآ  راوس  خیش  درک و  فقوت  نیشام  یتاظحل ، زا  سپ  هک  دوب  اجنیا  دمآ . مهاوخ 

وش دنلب  ینامیشپ ، رگا  خیش 

، مدلاو موحرم  . 9 دنکیم : لقن  نینچ  شناتسود  زا  یکی  لوق  زا  یلاعت ، هللا  هظفح  یناطحق  ربکایلع  خیش  جاح  ياقآ  بانج  مالسالاۀجح 
زا درمریپ  خیـش  کی  اب  سدقم  دهـشم  هب  ترفاسم  هار  رد  هک ، درک  لقن  میارب  اهراب  هدوب ، ياهقث  رایـسب  درف  هک  یلیعامـسا ، نیـسح  جاح 

: مدرک لاؤس  وا  زا  تسا . هتفر  یلعم  يالبرک  هب  تبون  دنچ  نونکات  تفگ : نم  هب  هار  نمـض  رد  مدش . هحفص 627 ]  ] رفسمه زاریش  یلاها 
ضرع توبن  کی  رد  مدوب ، هتفر  هک  يدایز  ياهرفس  زا  دعب  یلب ، تفگ : ياهدید ؟ ناراوگرزب  نیا  زا  یتمارک  اهترفاسم ، نیا  لوط  رد  ایآ 

هب ور  ملاح  مدـش و  ضیرم  اروف  مور . كاخ  هب  اـج  نیمه  مریمب و  ـالبرک  رد  دـهاوخیم  ملد  مالـسلاهیلع ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  يا  مدرک :
دینک و منفد  مدوب  هدرم  هچنانچ  دییایب ، حبـص  دیربب و  اقآ  ربق  رانک  ارم  بشما  متفگ : اقفر  هب  دمآ . شیپ  هعمج  بش  ات  تشاذـگ ، تماخو 
مدـش و نامیـشپ  البرک  رد  ندرم  زا  هک  دوب  بش  ياههمین  دـندرب . ترـضح  دـقرم  رانک  ارم  اقفر  مدرگیمرب . امـش  اب  مدوب  هدـنز  هچناـنچ 

مهاوخیمن مدرک و  یخوش  نم  درک !؟ یخوش  کی  دوشیمن  مشاهینب  امـش  اـب  منامیـشپ ، اـقآ  مدرک : ضرع  داـتفا . مرـس  رد  نطو  ياوه 
درک و هراشا  مندـب  هب  دوخ  ياپ  يولج  اب  دـمآ و  نوریب  كرابم  حیرـض  زا  اقآ  هک  مدـید  یـشوهیب  يانثا  رد  مدـش و  شوهیب  مریمب . اـجنیا 

. تسین نم  رد  یتلاسک  راثآ  چیه  رگید  مدید  مدش و  رادیب  وش ! دنلب  ینامیشپ  رگا  خیش ، دومرف :

دوشیم کشخ  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  ملع  هب  يهدننکتناها  تسد 

، يرادازع مسارم  يزادـنارب  يارب  ناـخاضر  مادـقا  یگنوـگچ  هلمج : زا  يداـیز  بلاـطم  هرهاـب ، يهزجعم  نیا  لـقن  رد  هک  دـنامن  هتفگاـن 
هب هیکرت  رد  ییادزنید  و  دوعـسلآ ، طسوت  مالـسلامهیلع  عیقب  يهمئا  روبق  مادـهنا  اب  ناریا  رد  مادـقا  نیا  یناـمزمه  مادـقا ، نیا  تامدـقم 

دهاوخ مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  هب  ینیـسح  يرادازع  هاگتـسد  هب  ناگدننکتناها  زا  دنوادخ  ماقتنا  نینچمه  و  كروتاتآ و ... لامک  تسد 
 / 10 ربارب 8 /  مظعملانابعش 1418  هبنشود 28  خیرات  رد  يدیـشروخ  اضردمحم  خیـش  ياقآ  بانج  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  دیـسر .

رـضحم ینثغا  هتاکرب  هللا و  ۀـمحر  سابعلا و  لضفلاابا  ای  يالوم  اـی  کـیلع  مالـسلا  دـیناوخیم : هک  دناهتـشاد  موقرم  تمارک  دـنچ   1376

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 637 

http://www.ghaemiyeh.com


رد . 10 هزع ) ماد   ) یلاخلخ ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  مالـسلامهیلع  تیب  لها  تیالو  یناف  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح  كرابم 
ود نیا  يراذگمان  ببـس  هک  دـشابیم  ملع  ون  و  هحفـص 628 ]  ] ملع ریپ  ياهمان  هب  هلحم  ود  ناردـنزام -  ياهرهـش  زا  لباب -  رهـش  طسو 

یخاتـسگ و فرط و  کی  زا  نآ  تیعونمم  مالـسلاهیلع و  ینیـسح  يرادازع  يهماقا  لـئاسم  اـب  طاـبترا  رد  هک  تسا  یخلت  ناتـساد  هلحم ،
بوخ تسا . هداتفا  قاـفتا  رگید ، فرط  زا  لوا -  يولهپ  ردـلق -  ناـخاضر  نارود  رد  دـجاسم  اـیاکت و  یـضعب  بیرخت  یتح  تراـسج و 
شوگ هب  هقلح  رومأم  ناخاضر ، لوا : يهتکن  مینک : بلج  هتکن  هس  رکذ  هب  ار  مرتحم  ناگدـنناوخ  هجوت  تمارک ، لصا  رکذ  زا  لـبق  تسا 

، دومنیم یمالـسا  نیناوق  زا  يرادـفرط  يرادـنید و  هب  رهاـظت  تسناوتیم  هک  اـجنآ  اـت  ندیـسر ، تردـق  هب  لـیاوا  رد  سیلگنا ، رامعتـسا 
مدآ نیا  درکیم  رکف  سک  ره  هک  هدیلام ، لگ  ياپ  رس و  اب  اروشاع  تاجهتسد  رد  تکرـش  ینیـسح و  يرادازع  مسارم  ییاپرب  اصوصخم 
درک نایغط  عیشت  رهاظم  یهلا و  نیناوق  ربارب  رد  نانچ  نآ  تفای ، رارقتسا  وا  تنطلس  ناکرا  هک  نیمه  اما  تسا . عیشت  بتکم  یعقاو  زابرس 

نتخاس عونمم  نانز ، باجح  فشک  يارجا  مالعا و  هنومن : ناونع  هب  درادن . مالـسا  سدقم  تعیرـش  يزادـنارب  زا  ریغ  یتیرومأم  ایوگ  هک 
تاجتـسد سلاجم و  عنم  همه  زا  رتـالاب  و  اـملع ، متخ  مسارم  هزاـنج و  عییـشت  زا  يریگولج  هماـمع ، اـصوصخم  تیناـحور  سدـقم  ساـبل 

اب هزرابم  و  يدازآ ! زا  عافد  مسا  هب  تاـیانج  نیا  يهمه  هکنیا  بیجع  دـجاسم و  اـههیکت و  بیرخت  مادـهنا و  نادیهـش و  رـالاس  يرادازع 
تسا رئاعش  میظعت  هب  طوبرم  هک  یبهذم  مسارم  زا  یضعب  رد  فلتخم  ياهرهـش  مینادیم  هکنانچ  مود : يهتکن  تفرگیم . ماجنا  تافارخ !

رد فجن  یلاها  قارع ، رد  الثم  دـشابیم . مالـسلامهیلع  همئا  ياـضما  دروم  دوخ  ياـج  رد  کـی  ره  هک  دـنراد ، دوخ  هب  صوصخم  موسر 
تمـسق رد  هک  صوصخم  ياهملع  ناتـسکاپ  دـنه و  نایعیـش  تاجن و  یتشک  اـهییالبرک  صوصخم ، ياهلعـشم  يرادازع  تاجهتـسد  ولج 
فلتخم ياهرهـش  رد  موسرم  تامالع  رب  هوالع  زین  مق  سدـقم  رهـش  رد  و  دـننکیم ، لمح  تسا  نازیوآ  ياهدیکـشخ  کـشم  نآ  يـالاب 

ملع هینیـسح ، هیکت و  ره  راوـید  ياـپ  مه ، لـباب  رهـش  رد  دوـشیم . هدـهاشم  رادازع  تیعمج  نیب  رد  غوـت  ماـن  هب  يرتـکچوک  مـلع  ناریا ،
مایا مامت  رد  هک  تسا  هدش  بوکخیم  بصن و  دننکیم » لمح  مق  رهش  تاجتسد  رد  هک  غوت  هحفص 629 ]  ] هیبش  » ياهخاش کی  کچوک 
مدرم دوشیم ... هدافتسا  نآ  زا  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  البرک  رادهپـس  ياول  مچرپ و  زا  هنومن  لبمـس و  ناونع  هب  یمئاد  روط  هب  لاس و 

يراذگمان ببس  موس : يهتکن  دنریگیم . تجاح  دندنبیم و  لیخد  نآ  هب  نتفرگ  افش  يارب  ار  دوخ  ياهـضیرم  هدرک ، مارتحا  ملع  نیا  هب 
يارجا رد  دوب . فورعم  الکارق ، مان  هب  هلحم  نیا  یناخاضر ، لماوع  طسوت  ایاکت  بیرخت  يرادازع و  تیعونمم  زا  لبق  لباب : ملع  ون  هلحم 

هب طوـبرم  لـیاسو  ملع و  مدرم  یلو  دـننکیم  بیرخت  ار  هلحم  نیا  يهیکت  لوا ، يوـلهپ  یتـموکح  شاـبوا  لذارا و  ییادزنید ، تساـیس 
بیقعت دروم  یناوخهضور  مسارم  يرازگرب  زا  عالطا  نیرتمک  اـب  نوچ  و  دـننکیم ، لـقتنم  هلحم  نآ  رد  ياهناـخ  هب  ار  ینیـسح  يرادازع 

هب ییاهلاس  دندمآیم . هناخ  نآ  هب  یناوخهضور  روذن و  يادا  تجاح و  ضرع  يارب  هنایفخم  یلیخ  اذل  دندشیم  عقاو  تموکح  نیرومأم 
تـخیرگ و ناریا  زا  رویرهـش 1320 ش  رد  ردـلق ، ياـضر  یبنجا ، راـیتخایب  رکون  یهلا  ماـقتنا  رثا  رد  هکنیا  اـت  تشگ  يرپس  بیترت  نیا 

دنب دیق و  زا  تشرـسكاپ  نایناریا  تیب و  لها  قشاع  مدرم  وا ، نتفر  اب  دش . دوخ  یمئاد  هاگدـیعبت  تبرغ و  راید  یهار  اوسر  هدـنکفارس و 
نیدتم مدرم  هلمج ، زا  دندومن . دیدجت  فصولادـئاز  یقوش  اب  ار  ینیـسح  ياروشاع  مسارم  لاس  نامه  زا  هلـصافالب  دـنتفای و  ییاهر  متس 

هب ار  نآ  یـصاخ  يهمانرب  اـب  دـندرک و  يرادـیرخ  يدـیدج  ملع  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  مارتحا  هب  ـالکارق ، هلحم  مدرم  و  لـباب ، رهش 
رـس ون » ملع   » ریبعت دـعب ، هب  خـیرات  نآ  زا  هک  دوب  نینچ  دـندرک . بصن  نآ  راوید  ياپ  رد  هدرک ، لمح  دوب  هدـش  اـنب  دـیدجت  هک  ياهیکت 
نابز هب  هک  دـنراد  هجوت  مرتحم  ناگدـنناوخ  هتبلا  میورب . ون  ملع  ياشامت  هب  میهاوخب ، تجاـح  ون  ملع  زا  تسا ، ون  ملع  نیا  داـتفا : اـهنابز 

يهیکت ار  نآ  يهیکت  ملعون و  يهلحم  تسا  هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  ملع  نیا  هک  مه  ار  ياهلحم  اذـل  دـنیوگیم ، ملعون  ار  وـن  ملع  یلحم ،
تروص هب  ینیسح  هحفص 630 ]  ] ناقشاع راکوکین و  ریخ و  دارفا  طسوت  روبزم  يهیکت  یـسمش »  1376 لاسما » هللادمحب  دنمانیم . ملعون 

كاخ دیامرفب . رتشیب  ام  لد  رد  هظحل  هب  هظحل  ار  ینیـسح  قشع  دنوادخ  میراودیما  هک  دیدرگ  انب  دـیدجت  ابیز ، للجم و  رایـسب  نامتخاس 
هجوت قوف ، رد  روکذـم  يهمدـقم  هس  هب  هجوـت  اـب  نوـنکا  اـم  لد  زا  دورن  ینیـسح  قـشع  تذـل  اـم  لـگ  زا  دفکـش  لـگ  دوـش و  لـگ  اـم 
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تیعونمم روتـسد  ردـلق ، ناخاضر  بناجا ، رودزم  هک  ینامز  مینکیم : بلج  ملع  ریپ  يراذـگمان  تلع  تمارک و  لصا  هب  ار  ناگدـنناوخ 
نآ فارطا  ياهاتـسور  لباب و  رهـش  رد  دـمآرد و  يرابتناها  عضو  هب  هدـش ، لیطعت  ایاکت  دـجاسم و  يدوز  هب  درک ، رداـص  ار  يرادازع 
رد روبزم ، روتسد  رودص  زا  لبق  يدنچ  تسا  ینتفگ  دیدرگ . مدهنم  بیرخت و  ایاکت  دجاسم و  زا  يرایسب  یتح  هک  دش  ياهنوگ  هب  عضو 
اب بیرخت و  ۀـنعللامهیلع »  » دوعـسلآ یباهو  تموکح  طسوت  ماـما ) راـهچ   ) مالـسلامهیلع عیقب  موصعم  يهمئا  سدـقم  مرح  مه  ناتـسبرع 

علق ار  بهذم  ياههشیر  كروتاتآ  لامک  مه  هیکرت  رد  یفرط  زا  و  دنام ، یقاب  تمالع  ناونع  هب  ییاهگنـس  طقف  دـیدرگ و  ناسکی  كاخ 
. داد رییغت  یکرت  نابز  هب  ارابجا  ار  ناذا  یتح  درک و  عمق  و 

منکیمن ار  راک  نیا  نم 

ایاکت و يولج  ياهملع  زا  يرایـسب  مادـهنا  تناها و  ریـسم  رد  ناـخاضر  لاـمع  یـسمش ، يههد 1310  لـیاوا  ارهاـظ  اـهزور ، نآ  رد  . 11
ياهدع هک  دوب  رارق  نیا  زا  نایرج  تشگ . روهـشم  ملع  ریپ  هب  اهدـعب  هزجعم ، رثا  رد  هک  دندیـسر  ياهیکت  هب  اههینیـسح ، بیرخت  نینچمه 

ادـتبا هک  ناشدوخ  موسرم  قبط  دنـسریم . هیکت  يولج  دوب ، لباب  رهـش  مدرم  دزنابز  وا  تلاذر  هک  ثیبخ  يرومأم  هارمه  هب  زابرـس  قازق و 
بیرخت يارب  تفرگ و  تسد  هب  ار  گـنلک  يزابرـس  هک  دـندید  ناـشیرپ -  ناریح و  مدرم -  تیعمج  دـندرکیم ، درخ  هتـسکش و  ار  ملع 

هب داد : باوج  زابرـس  يدرکن ؟ بارخ  ارچ  يدـمآ ؟ بقع  ارچ  تفگ : فیثک  رومأـم  نآ  تشگرب . بقع  هب  هلـصافالب  یلو  تفر  ولج  ملع 
اهفرح نیا  تفگ : دـیلپ  رومأم  هحفـص 631 ] . ] منکیمن ار  راـک  نیا  نم  مدیـسرت و  داـتفا و  نم  مادـنا  رب  هزرل  گـنلک  ندرک  دـنلب  ضحم 

هک دروآ ، دورف  ملع  رب  يراک  ياهبرض  ات  درک  دنلب  ار  نآ  هنامرـشیب  تفر و  ولج  تشادرب ، ار  گنلک  منکیم . شبارخ  نم  نآلا  تسیچ ؟
کشخ هدنام  قلعم  اوه  رد  ملع  هب  ندیسر  زا  لبق  گنلک ، هارمه  هب  شتسد  نازابرـس ، مدرم و  كانـسرت  هدزتریح و  هاگن  نایم  رد  هاگان 

رمق بضغ  سرت  زا  نازابرـس  یچاـشامت و  تیعمج  تفگـش ، يهنحـص  نیا  يهدـهاشم  اـب  دـش ! هایـس  مه  شتروص  دـیدرگ ، جـلف  دـش و 
یتروص هدزکشخ و  جلف و  یتسد  اب  لاح ، داتفا . نیمز  هب  رومأم  نیا  سحن  تسد  زا  گنلک  دنتشاذگ و  رارف  هب  اپ  مالـسلاهیلع  مشاهینب 

ینابرهـش ینعی  دوخ  راک  لحم  فرط  هب  مارآمارآ  دنرادن  ار  ملع  نآ  هب  دصقءوس  تئرج  نایملاع  زا  يدحا  هن  وا و  هن  هک  یلاح  رد  هایس ،
وا و ناراکمه  شوگ  هب  مشاهینب  رمق  ماقتنا  هزجعم و  روهظ  ربخ  ینابرهـش ، هب  دـیلپ  رومأم  ندیـسر  زا  لبق  یعیبط ، روط  هب  درک . تکرح 

سیئر ناهگان  دورب ، الاب  اـههلپ  زا  تساوخ  دیـسر و  ینابرهـش  هب  تخبنوگن  رومأـم  نیا  هکنیا  زا  سپ  اذـل  دوب ، هدیـسر  ینابرهـش  سیئر 
مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  ماقتنا  زا  ام  هک  وشن  ینابرهش  دراو  تفگ : دنک و  وا  سابل  زا  ار  یـشودرس  تمدخ و  لادم  دمآ و  ینابرهش 

. دـندادن هار  هناخ  هب  رگید  ار  وا  مه  نوعلم  نیا  يهچب  نز و  یتح  دوشیم  لقن  دـندرک . جارخا  هدادـن  هار  ینابرهـش  هب  ار  وا  و  میـسرتیم !
هب کمک ، ضوع  وا ، راـنک  زا  روبع  ماـگنه  مدرم  درکیم و  ییادـگ  ناـبایخ  هچوک و  رد  هدیکـشخ  تسد  ناـمه  اـب  تخبدـب  نیا  اهدـعب 
زا درب . منهج  شتآ  هب  ناج  ات  تسیز  رابتبکن  عضو  نیا  هب  یلاس  دنچ  دندرکیم . نیرفن  نعل و  وا  رب  دنتخادنایم و  ناهد  بآ  شتروص 

يزوریپ زمر  ناونع  هب  تسویپ ، عوقو  هب  نآ  زا  ینلع  زاجعا  روط  نیا  لباب  رهـش  رد  هک  دوب  یملع  اـهنت  ملع  نیا  نوچ  دـعب ، هب  خـیرات  نآ 
هک ياهلحم  زین  دش و  يراذـگمان  ملع » ریپ   » هب ینیـسح  رئاعـش  ظفح  رد  دـنوادخ  يهدـعو  قدـص  لبمـس  تمایق و  زور  ات  البرک  رادـملع 

لاـس داـتفه  دودـح  هک  نونکاـت  خـیرات  نآ  زا  تشگ . موـسوم  ملع  ریپ  يهـلحم  هـب  دراد  ار  ناـشنزجعم  مـلع  نـیا  نتـشاد  ياـج  تـفارش 
يهمـشچ ناگدنامرد و  دیما  يهطقن  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  يهیکت  يولج  رد  هتـشارفارب  يدق  اب  تروص  نامه  هب  ملع  نیا  درذـگیم ،

كرابم ملع  نآ  يارب  لاـس  هحفـص 632 ]  ] مایا یمامت  رد  هک  رایـسب  تاروذن  زا  ریغ  تسا  ناضیرم و ... يافـش  نادنمتجاح و  يارب  ضیف 
بش ینعی  مرحم  مشش  زور  رصع  رد  تجاح ، هب  ندیـسر  رذن و  هب  يافو  يهناشن  هب  ینیـسح  ناقـشاع  دنمتریغ و  مدرم  دریگیم ، تروص 

یناـبرق ملع  نیا  ياـپ  رد  دنفـسوگ  سأر  اهدـص  تسه » مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  هب  قـلعتم  مرحم  متفه  ناردـنزام  رد  هک   » مرحم متفه 
فـصو لباقریغ  یندـید و  ملع ، هیکت و  نیا  هب  ناضمر  هاـم  مکی  تسیب و  مرحم و  يرادازع  تاجتـسد  تدارا  قشع و  نینچمه  دـننکیم .
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مامت لماک و  هتفای ، رظن  ملع  نآ  هب  بدا  ضرع  ملع و  ریپ  هب  نتفر  نودـب  ار  دوخ  يرادازع  مسارم  اـهتئیه  مدرم و  ییوگ  هکنادـنچ  تسا ،
. تسا ام  اب  البرک  رادملع  تیانع  تسا  اپرب  يرادازع  ملع  ات  دنیوگیم : دننادیم و  اریز  دننادیمن ،

ماهدرک تیاکش  امش  زا  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هب 

: دسیونیم نینچ  مالسلاهیلع  نیسحلابتکم  تاراشتنا  هب  ياهمان  یط  يدنرم ، يراگدای  اضر  خیش  جاح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
سیئر کی  زا  اصخش  ار  اریز  تیاکح  مدوب . هتفر  هدابآدیبهد  يهموح  زا  یهد  هب  یعرش ، يهفیظو  ماجنا  يارب  یـسمش ، لاس 64  رد  . 12

هب هدنب  دنتفگ : ناشیا  مدینش . تسا ، یحالصلارهاظ  صخش  دنکیم و  یگدنز  يدابآ  نآ  رد  نونکامه  هک  ینابیـش ، ياقآ  مان  هب  هاگـساپ 
هک دوب  ياهفاک  هاگساپ ، رانک  رد  تشاد . هلـصاف  هیرق  زا  يرادقم  هاگـساپ  هتبلا  مدش . مازعا  هدابآ  کیدزن  یلحم  هب  هاگـساپ  سیئر  ناونع 

، هاگـساپ سیئر  ياقآ  تفگ : دمآ و  نم  شیپ  زور  کی  هفاک  بحاص  تشاد ، ار  نآ  تیکلام  یتسرپرـس و  دومحم  يدهـشم  مان  هب  ییاقآ 
یمیمـص ياقفر  زا  ناخهللاحور  مان  هب  هد  بابرا  اب  نواعم ، سیئر و  نیا  دـندوب . اقآ  نالف  شنواعم  اقآ و  نالف  هاگـساپ  سیئر  امـش  زا  لبق 

مه نواعم  سیئر و  درکیم ، تساوخیم  هچ  ره  دوب و  یمحریب  يوق و  رایسب  مکاح  هد  نیا  رد  ناخهللاحور  دنتفریم . رامش  هب  رگیدکی 
ره زین  وا  دشیم و  لوحم  ناخهللاحور  هب  راک  نیا  دیتسرفب ، زابرس  هد  زا  هک  دیسریم  همان  هاگساپ  زا  یتقو  یتح  دندرکیم . تیامح  وا  زا 

کی يو  زا  هدرک و  توف  شرهوش  هک  درکیم  یگدنز  هد  نیا  رد  ینز  اضق  زا  داتـسرفیم . نارگید  ياج  هب  دـیدیم  حالـص  هک  ار  سک 
تقو زونه  انمـض  دوب . هدرک  گرزب  ار  هچب  نیا  یتقـشم  جـنر و  هچ  اب  دـنادیم  ادـخ  دوب . هدـنام  یقاب  وا  يارب  هحفـص 633 ]  ] میتی يهچب 
رگید سک  ياج  هب  دیاب  شرـسپ  هک  دنیوگب  هراچیب  نز  هب  دیوگیم  دتـسرفیم و  ار  شرکون  ناخهللاحور  يراب ، دوب . هدیـسرن  شیزابرس 

تمدخ اروبجم  لاس  ود  مه  رـسپ  دتـسرفب . يزابرـس  هب  رگید  سک  ياج  هب  ار  شرـسپ  دوشیم  روبجم  سرت  زا  هراچیب  نز  دورب . يزابرس 
رـسپ نآ  يهناخ  هب  ار  شرکون  ناخهللاحور  رـسپ ، تشگزاب  زا  سپ  ددرگیمرب . هد  هب  لاس  ود  مامتا  زا  دـعب  دـهدیم و  ماجنا  ار  يزاـبرس 

تمدـخ تسا  لاس  ود  نم  دـیوگیم : باوج  رد  رـسپ  دوش . راک  لوغـشم  ناـخهللاحور  غاـب  رد  دـیایب  دـهدیم  ماـغیپ  يو  هب  دتـسرفیم و 
: تفگ نز  رـسپ  هـک  دـیوگیم  ناـخ  هـب  غورد  هـب  دـیآیم و  رکوـن  دـمآ . مهاوـخ  یگتـسخ  عـفر  زا  دـعب  متـسه . هتـسخ  یلیخ  ماهدرک و 

تخـس دونـشیم ، شرکوـن  زا  ار  فرح  نیا  هک  هللاحور  منکیمن  راـک  رگید  نم  منک ، راـک  میاـیب  هتفگ  نم  هـب  هدرک  طـلغ  ناـخهللاحور 
. مدوب نایرج  رظان  اصخش  مشابیم  هفاک  بحاص  هک  مدوخ  نم  ار ، هیـضق  ياجنیا  دنکیم . تکرح  هاگـساپ  فرط  هب  دوشیم و  ینابـصع 

تمدـخ همه  نیا  امـش  يارب  هدـنب  نواعم ، هاگـساپ و  سیئر  ياقآ  تفگ : یبصع  تلاح  اب  دـش و  هاگـساپ  دراو  ینابـصع  تلاـح  اـب  ناـخ 
حلسم رفن  هد 60  نیا  رد  مه  نم  دـیتسه ، حلـسم  هاگـساپ  نیا  رد  امـش  رگا  مراد . ياهمهاو  فوـخ و  امـش  زا  هک  تسین  نیا  يارب  منکیم 
نواعم سیئر و  تسا ! هدرک  طلغ  ناخهللاحور  دیوگن  نم  هب  هد  رد  میتی  هچب  کی  هک  تسا  نیا  يارب  امـش  هب  نم  تامدخ  همه  نیا  مراد .

رسپ دورو  زا  دعب  دروایب . هاگـساپ  هب  ار  رـسپ  دنداتـسرف  رومأم  میتی . يهچب  نالف  تفگ : تسا !؟ هداد  شحف  امـش  هب  یک  دنتفگ : ادصکی 
، هنحـص نیا  يهدـهاشم  اب  داتفا . نیمز  يور  گرم  تلاح  هب  رـسپ  هک  اجنآ  ات  دـنداتفا ، وا  ناج  هب  دـندناباوخ و  ار  يو  هاگـساپ  هب  هراـچیب 
ار کشزپ  دروایب . هد  هب  ار  رتکد  کی  ینوناق  کشزپ  زا  هک  دنداتسرف  زاریش  هب  ار  یسک  دندش و  هچاپتـسد  ناخهللاحور  نواعم و  سیئر و 
ار راک  نیمه  تسا . هتفر  ایند  زا  يزغم  يهتکس  رثا  رد  صخش  نیا  هک  دسیونب  دهد و  لیکـشت  ياهدنورپ  رـسپ  يارب  هک  دندرک  دیدهت  زین 
، هفاک بحاـص  دومحم ، يدهـشم  دوب . هدـش  ماـمت  رهاـظ  هب  هیـضق  دـندرک . نفد  دـندرب و  هد  هب  هتـشادرب ، ار  هزاـنج  سپـس  دـندرک و  مه 

مدینـش دوـمحم ، يدهـشم  ياـقآ  تفگ : دـمآ و  هفاـک  هب  هراـچیب  نز  هحفـص 634 ]  ] مدـید مدوب ، هتـسشن  هفاـک  رد  زور  کـی  دـیوگیم :
نکمم تسا و  ملاظ  صخش  نیا  هک  دینادیم  امش  مناخ ، متفگ : نم  میورب . هاگساپ  هب  نم  اب  ایب  امـش  تسا ، هاگـساپ  رد  نآلا  ناخهللاحور 

مدید مدش . هاگساپ  دراو  نز  قافتا  هب  هدنب  دنرادن . يراک  وت  اب  سرتن ، تفگ : داد و  نانیمطا  نم  هب  نز  نآ  دنک . بارخ  ارم  يهفاک  تسا 
نم فرح  هب  بوخ  شرکون ، ناخهللاحور و  سیئر و  ياقآ  تفگ : دـمآ و  ولج  نز  دنتـسه . هاگـساپ  رد  شنواعم  سیئر و  ناـخهللاحور و 
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؛ دـمآ هک  مه  نآ  زا  دـعب  داتـسرف . يزابرـس  هـب  درک و  رود  نـم  زا  لاـس  ود  رگید ، سک  ياـج  هـب  ناـخهللاحور ، ار  مرـسپ  دـینک : شوـگ 
مهاوخ ناخ  دزن  زور  هدزناپ  یلا  هد  زا  سپ  متـسه ، هتـسخ  تفگ : مرـسپ  دـنک . راک  وا  دزن  دورب  مرـسپ  ات  داتـسرف  ار  شرکون  ناخهللاحور 

هدرک ریگتسد  ار  مرـسپ  مه  نواعم  سیئر و  تسا . هدرک  طلغ  ناخهللاحور  هتفگ  مرـسپ  تفگ : ناخهللاحور  هب  غورد  هب  دمآ و  رکون  دمآ .
دیداد لیکشت  نیغورد  يهدنورپ  مرسپ  يارب  رتکد  نآ  يهلیسو  هب  هاگنآ  تشک . ار  مرـسپ  زین  ناخهللاحور  دندرپس و  ملاظ  نیا  تسد  هب  و 

ات ماهداد  تصرف  هام  شش  ماهدرک و  تیاکـش  امـش  زا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  دش . لامدگل  نیب  نیا  رد  مرـسپ  نوخ  و 
جراـخ مالـسا  نید  زا  و  دنتـسه ، ییاـهب  شمدرم  هک  ناراـنچهد ، هب  موریم  تروص  نیا  ریغ  رد  دریگب . رفن  جـنپ  امـش  زا  ار  مرـسپ  ماـقتنا 

هار طسو  رد  دربیم ، دابآهد  هب  ياهمان  هک  ناخهللاحور ، رکون  هک  تشذگن  هیـضق  نیا  زا  زور  دنچ  دـیوگیم : دومحم  يدهـشم  موشیم !
سپـس هاچ و  لخاد  دوریم  رـس  اب  ناهگان  هاچ و  يور  دراذگیم  اپ  رکون  تسا ، هدوب  هدـش  زاب  شرد  رتم و  دودح 40  هدوب  یهاچ  ایوگ 

هب اجنآ  زا  میدینـش  سپـس  دناهدرب ، هدابآ  هب  ار  يو  هدش ، ضیرم  ادیدش  هللاحور  دیـسر  ربخ  دعب  زور  دنچ  دنروآیم . نوریب  ار  شاهزانج 
توبات رد  ار  يو  يهزانج  هک  مه  یماگنه  تسا . هدرک  توف  يزغم  يهتکس  رثا  رد  ناخهللاحور  هک  دنتفگ  هرخألاب  هدش و  مازعا  ناهفصا 
نیقراس هک  دیـسر  ربخ  هاگـساپ  هب  یتدم ، زا  دعب  نینچمه  دوب . هتفرورف  ناخهللاحور  زغم  هب  تسرد  خیم  کی  ندز  خیم  عقوم  دنداد ، رارق 

راچان دـناهتفر و  تیرومأم  هب  هاگـساپ  ياهزابرـس  دـندید  هاگـساپ  نواعم  سیئر و  دـناهدرب . تقرـس  هب  ار  هلگ  هدرب و  هلمح  هلحم  نالف  هب 
يزادناریت دندرگیمرب و  دنیآیم ، هحفص 635 ]  ] عافد يارب  رفن  ود  دندید  هک  یماگنه  نیقراس  هار ، رد  دنتفر ، تیرومأم  نیا  هب  ناشدوخ 

زور کی  تاـنایرج ، نیا  يهمه  زا  دـعب  دوشیم . هکتهکت  مه  ناشندـب  دروخیم و  ناـشزغم  رد  يریت  ود  ره  نواـعم  سیئر و  دـننکیم و 
دیدوب هاگساپ  رد  نز  نآ  نایرج  رد  امـش  ایآ  دومحم ، يدهـشم  تفگ : نم  هب  یـصاخ  بارطـضا  تلاح  اب  دش و  هفاک  دراو  يرتکد  مدید 

هد رد  نز  نآ  يهناخ  هب  مه  اب  ایب  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : هلب . متفگ : درک ؟ تیاکـش  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  همه  زا  هک 
نارگید اب  نوخ  نتفر  نیب  زا  رد  یلو  متـشادن  تسد  نزریپ  رـسپ  لتق  رد  هدنب  دشک . ماقتنا  ترـضح  هک  تسا  نم  تبون  نآلا  نوچ  میورب .
سامتلا نزریپ  هب  یلیخ  رتکد  میتفر . نزریپ  يهناخ  هب  مه  اب  دیوگیم  دومحم  يدهـشم  دوب . دیدهت  رطاخ  هب  مه  نآ  متـسه ؛ مرج  کیرش 

امـش تیانع  کمک و  زا  جـئاوحلاباب ، اقآ ، درک : ضرع  درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  تسد  نزریپ  هجیتن  رد  دروآ . تسد  هب  ار  وا  لد  اـت  درک 
. دییامرف وفع  زین  امش  متشذگرد  رتکد  نیا  مرج  زا  نم  مرکاش ،

دنکیم جلف  ار  وا  غورد  مسق 

دجام دلاو  . 13 دـنکیم : لقن  نینچ  شراوگرزب  ردـپ  زا  میدرک  لقن  تمارک  ود  وا  زا  مه  البق  هک  مالکرهاوج  نیـسحلادبع  ياقآ  باـنج 
دنراذگیم رارق  يریگرد ، زا  سپ  دنتـشاد . یـصخش  عازن  رفن  ود  تفگیم : هک  دومنیم  لقن  نیـسحلادبع )  ) شیمارگ ردـپ  زا  بناج  نیا 

صخش دننکیم و  دای  مسق  ود  ره  دننک . دای  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یمارگ  مسا  یمان و  مان  هب  مه  ار  مسق  دنروخب و  مسق 
، دنکیمن لصاح  يدوبهب  دنکیم  هعجارم  اهرتکد  ابطا و  هب  هچ  ره  سپـس  دوشیم . جلف  راچد  ندروخ  مسق  ضحم  هب  یعدـم  وگغورد و 

هحفص 636] . ] ددرگیم ترضح  نآ  هب  لسوتم  دروآیمور و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  سدقم  ناتسآ  هب  ماجنارس  ات 

نم ربق  رانک  نایمه  نابحاص 

موحرم ربنم  نیمزالم  زا  هک   ) ییالبرک یمرخ  اضر  جاح  دمتعم ، يهقث  زا  یناطحق ، ربکایلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و 
هتـسویپ البرک ، نیرواجم  زا  یـصخش  . 14 تفگ : هک  دـنکیم  لقن  دوب ) نیطبـسلا  یلاعم  باتک  بحاـص  یناردـنزام  يدـهم  خیـش  جاـح 

ناراوگرزب نآ  زا  دوب و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  ءادهشلادیس  ترضح  هاگرد  هب  سمتلم  یجتلم و 
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هب دوب . نامز  نآ  جـیار  ياهلوپ  زا  رپ  هک  داتفا  ینایمه  هب  شمـشچ  هار ، ریـسم  رد  يزور  هکنیا  ات  تساوخیم . یگدـنز  رما  رد  یـشیاشگ 
. دش لزنم  یهار  تشادرب و  ار  نایمه  تسا . هدیدرگ  يو  بیصن  هتساوخیم  هچنآ  هدش و  وا  هب  یتیانع  ترضح  يوس  زا  هک  دیسر  شرظن 

دزن لوپ  ناـبحاص  دـندوب . هتـشاذگ  دنتـسنادیم  نیما  ار  يو  هک  یـصخش  دزن  ار  نآ  هک  دوب  راوز  زا  ياهدـع  لاـم  ناـیمه  نیا  لوپ  اـقافتا 
، هراچ هار  اهنت  درکن . لوبق  یسک  مرادن ، ربخ  نم  هک  درک  سامتلا  هچ  ره  صخـش  نآ  دندرک . هبلاطم  ار  لوپ  يو  زا  دنتفر و  نیما  صخش 

نآ باوخ  هب  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  بش  لسوت ، زا  سپ  دوب . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  ندش  لسوتم 
، دـنیآیم نم  ربق  رانک  ترایز  يارب  ناـشن  ماـن و  نیا  اـب  دارفا  نیا  ادرف  دـیامرفیم : يو  هب  دوب و  هدرک  ادـیپ  ار  ناـیمه  هک  دـیآیم  یـسک 
رد دوب ، هدـید  ترـضح  نیرئاز  لیامـش  لکـش و  زا  باوخ  رد  هک  ار  هچنآ  دـیآیم و  حابـصلایلع  درم  نآ  هدـب . اـهنآ  هب  ربب و  ار  ناـیمه 

ترـضح هک  دـنیبیم  باوخ  زاب  رگید  بش  اددـجم  دـهدب . اهنآ  هب  ار  نایمه  هک  دوشیم  عنام  شکرـس  سفن  یلو  دـنیبیم ، مه  يرادـیب 
. هدب اهنآ  هب  ار  نایمه  دنتـسه . مالـسلاهیلع  ربکایلع  مدنزرف  ربق  دزن  رد  نایمه  بحاص  راوز  ادرف  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 

يو هب  باوخ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  هنوگ  ناـمه  دوریم و  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  هب  روبزم  صخـش  ادرف  زاـب 
نایمه هک  دوشیم  عنام  شکرس  سفن  زاب  نکیل  دنتسه . مالسلاهیلع  ربکایلع  ترضح  رهطم  ربق  رانک  روبزم  صاخشا  دنیبیم  دوب  هدومرف 

ترضح هارمه  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  دنیبیم  باوخ  ملاع  رد  زاب  موس  بش  هحفـص 637 ] . ] دهدب سپ  نآ  نابحاص  هب  ار 
رب بضغ  راثآ  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دنراد و  روضح  صاخ  تمظع  تبیه و  کی  اب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 

دنیآیم و نم  ربق  رانک  رد  نایمه  نابحاص  ادرف ، هک : دـنکیم  باطخ  وا  هب  تنوشخ  اب  دراد ، تسد  رد  ياهبرح  هتـشاد و  دوجو  شاهرهچ 
اهنآ هب  ار  نایمه  دـیآیم و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  ادرف  دوشیم و  رادـیب  باوخ  زا  یهدیم !! اـهنآ  هب  ار  ناـیمه 

مالـسلاهیلع مشاهینب  رمق  ترـضح  يهدعو  اب  يراب ، میامنیم . حالـصا  ار  وت  راک  نم  هک  دـیامرفیم  يو  هب  ترـضح  انمـض  و  دـهدیم .
. دوشیم حالصا  شراک  دوشیم و  هدروآرب  صخش  نآ  تجاح 

يروخب مسق  ییایب و  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  دیاب 

ياقآ یمظعلا  هللاۀیآ  هعیش  ردقیلاع  عجرم  ردارب  فرشافجن ، میقم   ) یناتسیس يدهتجم  يداه  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالاۀجح و 
زا یکی  . 15 دنتفگ : هک  دـندرک  لقن  یمئاق )  ) یناتـسیس يداه  خیـش  جاح  ياقآ  زا  فراولا ،) هلظ  ماد  یناتـسیس  ینیـسح  یلع  دیـس  جاح 

لـصاح نیقی  شیارب  لزنم  بحاص  دوب . هدرب  ار  لزنم  ياهیلاق  دزد  يو ، بایغ  رد  دوب . اهنت  لزنم  رد  شنز  هدـش و  ضیرم  ام  ناـگیاسمه 
موـسر قـبط  دـنکیم . راـکنا  وا  دـیتسه ، اـم  لزنم  دزد  امـش  هک  دـنیوگیم  هیاـسمه  هب  یتـقو  تسا . هدـمآ  ماـبتشپ  زا  دزد  هک  دوـشیم 

. مروخب مسق  مرضاح  بوخ ، رایسب  دیوگیم : مه  وا  يروخب . مسق  ییایب و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  دیاب  دنیوگیم :
مرح زا  هکنیا  زا  سپ  تسا . هدرکن  يدزد  هک  دروخیم  مسق  غورد  هب  مهتم  دـنوریم و  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب 
رـس تروص  ناـمه  هب  لزنم  رد  زور  هس  دروـخیم و  نیمز  هب  تروـص  اـب  هدـش و  نازیوآ  شناـبز  دوـشیم ، شلزنم  دراو  هدـمآ و  نوریب 

هحفص 638] . ] دروخب مسق  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  مان  هب  غورد  هب  هک  یسک  يازس  تسا  نیا  دریمیم . هکنیا  ات  دنکیم 

دش ادیپ  نابایب  رد  يراوس  بسا 

فرط هب  یتشک  اب  رهـشوب ، ردنب  یلاها  زا  ياهدع  . 16 درک : لقن  رهـشوب  عباوت  زا  ناتـسگنت  یلاها  زا  هدازرفعج ، سابع  جاح  ياقآ  بانج 
دوجو يدابآ  کی  لحاس  یکیدزن  دنکیم . توف  یتشک  رد  یـصخش  ناریا ، فرط  هب  دنه  زا  تشگرب  رد  دننکیم و  تکرح  دـنه  یئبمب 

هلمح ناشیا  هب  فلتخم  ياههحلـسا  هزین و  ریـشمش و  اب  لحم  نآ  یلاها  هار ، رد  دـننک . نفد  يداـبآ  نآ  رد  هک  دـنربیم  ار  هزاـنج  تشاد .
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هب ور  یعمجهتسد ، روط  هب  تیعمج ، نیا  دیرفاک . امـش  اریز  دینک ، نفد  لحم  نیا  رد  ار  دوخ  يهزانج  میراذگیمن  ام  دنیوگیم : هدرک و 
مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  كرابم  رـضحم  هب  تدارا  ضرع  زا  سپ  هدرک ، یلعم  يالبرک  هژیو  هب  قارع ، فرط 

ایرد هب  دشابیم ، مالسلامهیلع  تیب  لها  امش  نیبحم  زا  هک  درم  نیا  هک  تسا  راوازس  ایآ  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ای  دننکیم : ضرع 
هدهاشم ناهگان  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  زا  سپ  دنکیم : لقن  يوار  دنروخب ؟ ار  وا  ایرد  ياهیهام  دوش و  هدنکفا 

. درک قرفتم  ار  نانآ  درک و  هلمح  اهودنه  نآ  هب  دوب  ياهزینرس  شتسد  رد  هک  یلاح  رد  دش و  ادیپ  نابایب  نآ  رد  يراوسبسا  هک  دندرک 
هب تحار  لاـیخ  اـب  دـندرک و  نفد  ار  هزاـنج  تیعمج  تشگ . دـنهاوخنرب  رگید  اـهنآ  دـینک ، نفد  ار  دوخ  يهزاـنج  هک  داد  روتـسد  سپس 

. دنتشگرب یتشک 

دنزب تتسد  هب  سابع  ترضح  يدز  ار  هچب 

ناشیا زا  زین  البق  هک  هتاکربتماد  یناشاک  فرشا  خیش  جاح  ياقآ  بانج  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  مرتحم  دنمـشناد  ردقنارگ و  بیطخ 
ترـضح تامارک  يهرابرد  ریقح  تادهاشم  زا  رگید  . 17 دننکیم : نایب  نینچ  ار  ناشدوخ  تادـهاشم  زا  یکی  تسا ، هدـش  لقن  یتامارک 

هک دوب  ینارود  اب  نراـقم  متفریم و  بتکم  هب  نم  ناـمز  نآ  تسا . یگلاـس  نارود 8  نامه  هب  طوبرم  زاب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا 
فرط زا  هک  يروط  هب  دشاب . فوقوم  یناوخهضور  سلجم  ینزهنیس و  هحفص 639 ]  ] مسارم مرحم ، لوا  هک  دوب  هداد  روتسد  نیعل  يولهپ 

. دننک بلج  ار  شردپ  دوش ، هدید  یناوخهحون  رکذ  هب  هچوک  رد  ياهسردم  درگاش  رگا  هک  دوب  هدش  هداد  روتـسد  اههسردـم  هب  ینابرهش 
دیآیم مدای  دـندرک . یناوخهحون  هب  عورـش  اههچب  تسا ، یلع  سابع  زور  ناشاک  رد  هک  مارحلامرحم ، زور 9  دندادن و  شوگ  اههچب  اما 

ادیپ سیلپ  ناخسابع  يهلک  رـس و  هبترمکی  ار  ناکدوک  ناغف  ونـشب  سابع ، ار  ناور  بآ  زیرب  فک  زا  سابع ، دـندناوخیم : ار  تیب  نیا 
هچب کی  وا  نایم  نیا  رد  دندرک . رارف  اههچب  يو  ندمآ  اب  دندیـسرتیم . وا  زا  مدرم  يهمه  هک  تشاد  يدنلب  دق  دوب و  نابـساپرس  وا  دش .

! دنزب تتسد  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يدز ، ار  هچب  تفگ : هچب  ردام  دز . یلیس  وا  تروص  هب  شردام  يولج  تفرگ و  ار 
دروخیم و ناخسابع  تسد  هب  گنشف  دنکیم . کیلـش  يو  هب  هدوب و  حلـسم  قراس  دوریم . قراس  نتفرگ  يارب  بش  نامه  ناخسابع 

! درادن تسد  کی  سابع  دندید  ناشاک  مدرم  ادرف  دنادرگیم . حورجم  ادیدش  ار  نآ 

دش باجتسم  ود  ره  ياعد 

هیناثلايدامج يافوتم 13  ( ) هر  ) ینیوزق مظاکدمحم  دیس  جاح  هللاۀیآ  موحرم  زا  يرئاح ، یمامس  دمحم  خیـش  ياقآ  مالـسالاۀجح  بانج 
فرـشم تابتع  ترایز  هب  شاهداوناخ  اب  ناریا  ياهناخ  زا  یکی  . 18 دـندومرف : ناشیا  هک  دـندرک  لقن  هریثک  تافیلأت  بحاص  1415 ه.ق )

یکی دش و  فرشم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  رتخد  دوب . وا  هارمه  رفـس  نیا  رد  هک  تشاد  ییابیز  رتخد  ناخ  دیدرگ .
ربق هب  ور  اروف  رتخد  تشاذـگ . رتخد  تسد  يور  ار  شتـسد  رهطم  حیرـض  رانک  رد  مداـخ ، تشگ . وا  لاـمج  يهتفیـش  ناـخ  يهمدـخ  زا 

، مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  ای  !؟ دنیامن یبدایب  نم  هب  نینچ  نیا  امـش  حیرـض  رانک  رد  تسا  راوازـس  ایآ  درک : ضرع  هدرک و  ترـضح 
هاجنپ تخورف و  هحفـص 640 ]  ] تشاد هچ  ره  مه  روبزم  مداخ  دـنک . تکرح  ناـخ  هک  دـش  رارق  زور  دـنچ  زا  سپ  نک ! عطق  ار  شتـسد 

غلبم  ) دـناهدرب تقرـس  هب  ار  شلوپ  هک  دـش  هجوتم  ناخ  هار  رد  درک . تکرح  ناخ  يهلفاق  اب  هارمه  داد و  رارق  ياهسیک  رد  ار  ـالط  يهریل 
رد هریل  هاجنپ  هک  ياهسیک  یسراو ، زا  سپ  دننک . یـسراو  امامت  ار  هلفاق  دارفا  هک  دش  رارق  دوب .) هریل  دص  کی  تشاد ، هارمه  هک  ار  یلوپ 

. دنداد ربخ  ناخ  هب  تسا . هریل  هاجنپ  دش  مولعم  دش . فشک  دوب  ناخ  هارمه  هک  صخش  نیا  دزن  هب  دنداد  ربخ  ناخ  هب  دش  فشک  دوب  نآ 
، لوپ یتدم  زا  سپ  دندرک . عطق  قراس  ناونع  هب  ار  يو  تسد  و  دنتفرگ ، ار  لوپ  داد  روتـسد  تسا . وا  لام  لوپ ، نیا  هک  درک  روصت  ناخ 
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دوب هدش  عطق  شتسد  هک  مداخ  دمآرب . یهاوخرذع  ددصرد  دش و  تحاران  تخس  تباب  نیا  زا  ناخ  دیدرگ و  ادیپ  ناخ  يهیثاثا  نایم  رد 
دقع هب  ار  ترتخد  دیاب  موش ، یـضار  یهاوخیم  رگا  تفگ : مهدیم . وت  هب  لمع  نیا  لابق  رد  یهاوخب  هچ  ره  تفگ  ناخ  دادـن . تیاضر 

لضفلاوبا ترضح  مرح  رد  وت  ارچ  تفگ : وا  هب  رتخد  دقع ، زا  سپ  دروآرد . صخش  نآ  دقع  هب  ار  رتخد  درک و  لوبق  ناخ  يروآرد . نم 
وت تسد  يور  ار  متـسد  هک  ینامز  تفگ : صخـش  نآ  یتشاذـگ !؟ نم  تسد  يور  ار  تتـسد  رهطم ، حیرـض  راـنک  مالـسلاهیلع ، ساـبعلا 

ترضح زا  مه  نم  تفگ : رتخد  درک . تباجا  ار  نم  يهتـساوخ  ترـضح  دروآرد و  نم  دقع  هب  ار  وت  هک  متـساوخ  ترـضح  زا  متـشاذگ 
! درک تباجا  زین  ارم  يهتساوخ  ترضح  دنک و  عطق  ار  تتسد  متساوخ 

دش مین  ود  رمک  زا  یلیرت  ریز  خاتسگ 

الیذ ار  نآ  حرـش  هک  تسا  هداد  خر  نارهت  رد  لبق  لاس  دـنچ  ياهثداح  دناهتـشاد : موقرم  جرک  زا  یفیرـش  نسحلاوبا  جاـح  ياـقآ  باـنج 
تـشاد دوجو  یـشورفبورشم  يهزاغم  کی  دوب ) داسف  لحم  نامز  نآ  رد  هک   ) دیـشمج نابایخ  نیوزق ، نادیم  نارهت  رد  . 19 دیناوخیم :

هک ینمرا ، درم  تفریم . رامـش  هـب  هریغ  يراـب و  و  رلیرت )  ) یلیرت ياههدـننار  قوتاـپ  هزاـغم  نآ  دوـب و  ینمرا  رفن  کـی  نآ  بحاـص  هـک 
، دادیم ناشن  بسا  راوس  ار  ترضح  نآ  هک  یسکع  تشاد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هب  هک  یتدارا  يور  دوب ، هزاغم  بحاص 
دنوشیم و هزاغم  دراو  یلیرت  يهدننار  رفن  هس  يزور  هحفص 641 ] . ] دوب لئاق  یصاخ  مارتحا  نآ  يارب  دوب و  هدرک  بصن  دوخ  رس  يالاب 
دـنکیم و تساوخرد  رگید  ناویل  کی  نانآ  زا  یکی  دروآیم . ناـشیارب  بارـش  ناویل  هس  هدنـشورف  دـنهاوخیم . بورـشم  ینمرا  درف  زا 

نوچ داد ، بورـشم  رتشیب  ناویل  کی  هدننار  ره  هب  دیابن  هک  دوب  دـقتعم  اریز  دزرویم . يراددوخ  هفاضا  ناویل  نداد  زا  ینمرا  يهدنـشورف 
دریگیم ار  بارش  ناویل  یتقو  مهاوخیمن و  مدوخ  يارب  درادیم  راهظا  هدننار  درف  درک . دهاوخ  مهارف  یتالکشم  هدروآ  دوجو  هب  یتسم 

صخـش ناشیا ! مهـس  مه  نیا  هک : دـنکیم  راهظا  دـشاپیم و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  كرابم  سکع  يور  هب  هللااب ) ذوعن  )
لیطعت ار  هزاغم  دـنکیم و  نوریب  هزاغم  زا  ار  نانآ  هدـش ، تحاران  یلیخ  دـنیبیم  نیدیب  يهدـننار  زا  ار  عیجف  تراـسج  نیا  یتقو  ینمرا ،

رگیدکی اب  هزاغم ، زا  ندش  جراخ  زا  دـعب  رفن  هس  نآ  دوشیم . هیرگ  لوغـشم  هزاغم  لخاد  رد  یتحاران  تدـش  زا  سپـس  دـیامنیم . مالعا 
جراخ رهـش  زا  ناشیاهیلیرت  اب  یتقو  هک  دـنریگیم  میمـصت  مه  اب  نانآ  زا  رفن  ود  اتیاهن  دـش . ماجنا  لمع  نیا  ارچ  هک  دـننکیم  هرجاـشم 

هار رتولج  ثیبخ  درم  نآ  زا  رفن  ود  نیا  دنزادنیب . نابایب  رد  ار  شدسج  دنشکب و  هدرک  ار  تراسج  نیا  هک  ار  ياهدننار  نابایب ، رد  دندش ،
درف نامه  هک  موس  رفن  دنورب ، دوخ  ياهیلیرت  فرط  هب  ات  دندش  نیوزق  نابایخ  دراو  هک  یتقو  دنریگب . ار  مزال  میمـصت  مه  اب  هک  دـنداتفا 

درک و دروخرب  نابایخ  رانک  لودج  هب  شیاپ  درذگب ، نابایخ  رانک  بآ  يوج  زا  تساوخ  یتقو  دوب  هدنام  بقع  نانآ  زا  دـشاب و  خاتـسگ 
تشذـگ و صخـش  نیا  يور  زا  دوب  روبع  لاح  رد  نهآ  راب  اب  هک  شکنهآ  یلیرت  کی  لاح  نیمه  رد  داتفا . نابایخ  طسو  هب  تروص  اـب 

درگ هوبنا  یتیعمج  يدوز  هب  دیـسررس و  زین  سیلپ  درک . فقوت  مه  یلیرت  يهدـننار  دـندش و  عمج  مدرم  تخاـس . مین  ود  هب  رمک  زا  ار  وا 
سیلپ هب  ار  ارجام  حرش  دندمآ و  ولج  دندش  هثداح  نیا  هجوتم  یتقو  دنتشاد ، تیعمج  نآ  زا  ياهلصاف  هک  رگید ، يهدننار  ود  نآ  دندمآ .

ار وا  نابایب  رد  دوب  هداد  ماجنا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هب  يو  هک  یتراسج  تلع  هب  دناهتـشاد  میمـصت  هک  دندوزفا  دنتفگ و 
، دینش نانآ  زا  ار  بلطم  نیا  سیلپ  هک  یتقو  درک . مک  ار  اهنآ  تمحز  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هک  دنتشاد  راهظا  و  دنـشکب ،

دندید دنتفر . دوب ، یشورفبارش  لحم  هک  دیـشمج ، نابایخ  هب  رگید  یعمج  رفن و  ود  هحفص 642 ]  ] نآ هارمه  هیـضق ، ندش  نشور  يارب 
درم دـندید  دـندش ، دراو  ناهارمه  سیلپ و  درک . زاب  ار  رد  دوب  ینمرا  نامه  هک  هزاغم  بحاص  دـندز . ار  هزاغم  برد  تسا ، لیطعت  هزاغم 
يو هک  دنتفگ  نانآ  یتقو  دش !؟ هچ  رفاک  درم  نآ  دیـسرپ ، رفن  ود  نآ  زا  داتفا ، اههدننار  هب  شمـشچ  یتقو  دشابیم . هیرگ  لوغـشم  ینمرا 

لاعتم دنوادخ  هاگرد  هب  يرازگرکش  لوغـشم  هزاغم  بحاص  ینمرا  هک  دندرک  هدهاشم  تسا ، هدش  دراو  منهج  هب  هدیـسر  دوخ  يازج  هب 
دومن و صخرم  ار  اههدـننار  درک و  هیهت  ياهسلجتروص  مه  سیلپ  دوـب . هدـشن  کـشخ  زوـنه  هک  داد  ناـشن  ار  ترـضح  سکع  دـش و 
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رارق مه  قیوشت  دروم  وا  دوخ  درک ، شرازگ  هرادا  هب  ار  ارجام  یتقو  دوب . مهاوخ  نوناـق  يوگباوج  هک  مدوخ  اـب  تیلوئـسم  يهیقب  تفگ :
. دیدرگن شهجوتم  یتیلوئسم  هنوگ  چیه  تفرگ و 

دش كاله  دروخ  غورد  مسق 

لقن دوب ، نوعلم  نینل  بالقنا  هللا  لیبس  یف  نیرجاهم  زا  راوگرزب و  تاداس  لماع و  ياملع  زا  یکی  هک  یئابابریم ، دـساریم  اقآ  موحرم  . 20
همکاحم نمـض  یعدم ، دـندرب . هیـسور  تلود  هاگداد  هب  ار  نآ  تیاکـش  هک  داد  خر  یفالتخا  زاقفق  لها  ناملـسم  رفن  ود  نیبام  درکیم :

يور زا  شنانخـس   » هک دروخب  مسق  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  درادرب و  ماگ  هلبق  تمـس  هب  مدـق  تفه  دـیاب  مهتم  تفگ :
تـسرد ار  هیـضق  هدوبن و  ناملـسم  هاگداد  سیئر  مهدیم . تیاـضر  نم  دـنک  نینچ  رگا  دـشابیم ؛» وا  اـب  قح  تسا و  یتسار  تقادـص و 

مدـق رد  نآ ، يانثا  رد  دروآیم و  اج  هب  ار  مسق  مسارم  هیلعیعدـم  تسا . عنامالب  ام  فرط  زا  دـنراد ، قفاوت  نوچ  دـیوگیم : دـمهفیمن ،
هنیاـعم ار  روبزم  صخـش  هدـمآ  یمـسر  رتکد  دروخیم و  مه  هب  هاـگداد  عضو  هثداـح ، نیا  اـب  دوشیم . كـاله  هدروخ و  نیمز  هب  مجنپ 

نیا رد  نیا ، زا  دعب  هک  دوشیم  رداص  یمـسر  یهگآ  روما  يایلوا  يوس  زا  رما ، نیا  یپ  رد  دـنکیم . رداص  ار  يو  توف  گرب  دـنکیم و 
هحفص 643] ! ] دشابیم عونمم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يهمکاحم  هاگداد 

دنربیم ار  وت  مچرپ  سابعلا  لضفلاابا  ای 

اهلاس زا  سپ  يرادازع  هاگتـسد  روشک ، زا  نوعلم  هاـشاضر  نتفر  اـب  دـندوب . هتخیر  اـم  تکلمم  هب  نیقفتم  دوب و  یـسمش  لاس 1320  . 21
یکدوک زور ، کی  دنتشاد . ار  دوخ  صاخ  ياههمانرب  مه  ناکدوک  ینزهنیس  ياههتسد  و  نارادازع ، نایم  رد  دوب و  هدش  دازآ  تیعونمم ،

اب مه  وا  دریگیم . وا  زا  ار  مچرپ  نآ  هدرک و  تعنامم  ـالقان  سیلپ  تسا ، هتـشاد  تسد  رد  هایـس  یمچرپ  ینزهنیـس  يهتـسد  يولج  غلاـبان 
سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  دیوگیم : تخبدب  سیلپ  دنربیم ! ار  وت  مچرپ  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاابا  ای  دنزیم : دایرف  نایرگ  مشچ 

كاله دروخیم و  نیمز  هب  هتفرگ  رارق  یهلا  بضغ  دروم  لاح  نآ  رد  هک  تسا ! مزال  هیور  نم  ياـکتم  هب  اـما  تسین ، مزـال  مالـسلاهیلع 
يوخ ناتـسرهش  هلمج  زا  فرط و  ره  هب  همان  يهلیـسو  هب  اجنآ  زا  هک  دوب ، هتفای  عوقو  بآودنایم  رهـش  رد  ارهاظ  هیـضق  نیا  هتبلا  دوشیم .

. دندناوخیم ربنم  يالاب  ار  نآ  ناحادم  ظاعو و  دندوب و  هتشون 

متفر هیرق  هب  دوخ  بلط  لوصو  يارب 

زا لغآزود ، يهیرق  رد  درکیم : لقن  دراد ، يراطع  ناکد  موحرم  نسحالم  دجسم  قوسراچ  رد  هدنز و  نآلا  هک  دمحا ، يدهم  ياقآ  . 22
دوخ بلط  لوصو  يارب  نم  درکیم . للعت  نآ  تخادرپ  رد  دوب و  راکهدب  نم  هب  زور  نآ  ناموت  دصناپ  یناوج  رادناکد  وکام ، رهش  عباوت 
زاب دنک ، تخادرپ  هناگهد  طاسقا  اب  هک  متفریذپ  دیشخبن . يدوس  مه  نآ  مدش ، لسوتم  شردپ  هب  دش . رکنم  يو  هنافـسأتم  متفر و  هیرق  هب 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  مسق  غورد ، هب  وا  دروخب و  مسق  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  دش  رارق  اتیاهن  دیـشخبن . يدوس 
رد هک  ار  د.د.ت »  » یمـس ياود  تخبدب  نآ  هک  دـنداد  نم  هب  ربخ  زور  نآ  يادرف  متـشگرب و  رهـش  هب  نم  درادـن . نم  هب  یبلط  هک  دروخ 

هحفص 644] ! ] تسا هدرم  هدروخ و  هتشاد  ناکد 

دیدرگ ندروخ  مسق  هب  رجنم  رما  هرخألاب 

رد يرادا  نیلوئسم  هدش و  تیاکش  یتلود  تارادا  هب  نآ ، رثا  رب  هک  دوب  هدش  داجیا  يزرم  فالتخا  تاهد  نیب  ینامز  ام ، راگزور  رد  . 23
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هلبق هب  ور  مدق  تفه  هدننکدای  مسق  هک  دلب  لومعم  قبط  دـش  رارق  دـیدرگ . دارفا  ندروخ  مسق  هب  رجنم  رما  هرخألاب  دـندش و  رـضاح  لحم 
تفرگ ماجنا  مسق  مسارم  دنک . دای  مسق  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  درف  دروخ ، دنگوس  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  هتـشادرب و 

ماـن گـس ، ندرم  لـحم  ینعی  نلوا ،» تیا   » مه نـآلا  ار  لـحم  ناـمه  مسا  هک  درم ، داـتفا و  ناـهگان  مجنپ  مدـق  رد  هدـننکدای ، مسق  درف  و 
. دناهداهن

... الا دورب و  نم  يوربآ  دیراد  لوبق  امش  هچنانچ  رگا 

تلـصو مه  اب  ـالبرک  رد  گرزب  يهداوناـخ  ود  . 24 درک : لقن  دوب  داهتجا  يهبترم  زئاـح  هک  یقداـص  اـقآ  رقاـبریم  یجاـح  روربم  موحرم 
تطاسو نارگید  هچ  ره  ددرگیمرب و  شردپ  يهناخ  هب  رتخد  هداد ، خر  هقیلس  فالتخا  ناشنایم  ینامز  كدنا  زا  سپ  هنافسأتم  دننکیم ،

هب وا  يانثتسا  هب  رتخد ، يهداوناخ  دارفا  مامت  دیآیم و  شیپ  فرشافجن  يهفقو  هیضق ، نیا  زا  لاس  کی  زا  سپ  دوشیمن . رثؤم  دننکیم 
دراو هدومن  عناق  ار  وا  تسه  هک  هلیـسو  ره  هب  دـیآیم و  رتخد  يهناخ  رد  هب  هتـسناد  ار  بلطم  نیا  داماد  دـنوشیم . فرـشم  فرـشافجن 

افو دوخ  ياههدعو  هب  یلو  ددرگیمرب  سپـس  دنکیم . شزیمآ  يو  اب  هداد و  بذاک  ياههدـعو  وا  هب  غورد ، ياهمـسق  اب  دوشیم و  هناخ 
ناسک ددرگیم . نایامن  وا  رد  لمح  راثآ  هدـش و  هلماح  هراـچیب  رتخد  دـنروایب . وا  يهناـخ  هب  ار  رتخد  اـت  دتـسرفیمن  ار  یـسک  هدومنن و 

. دیازفایم شرارـصا  رب  هدومن  راکنا  رـسپ  یلو  دنکیم . لقن  هدوب  هکنانچ  ار  هیـضق  هراچیب ، نآ  دـننکیم و  دـیدهت  بیقعت و  ار  يو  رتخد 
قدص نم  ات  دیناسرب  وا  نماد  هب  ار  متـسد  دیوگیم  هدرک  تیمولظم  راهظا  يراز  هلان و  هب  هراچیب  دـننکیم و  وا  لتق  دـصق  رتخد  ناردارب 

دنیوگیم هرخألاب  هدنام  یقاب  دوخ  دانع  هب  رـسپ  دـننکیم و  بلطم  راهظا  هدـمآ  رـسپ  دزن  هب  رتخد  ناسک  زاب  مناسرب ، توبث  هب  ار  مراتفگ 
ود ره  ناگرزب  دـنکیمن و  لوبق  رـسپ  رتخد ، شیپ  میورب  زیخرب  ددرگ  نشور  فشک و  رما  تقیقح  ات  مینکیم  وربور  رگیدـمه  اب  ار  امش 

لوا راضح  زا  راذتعا  زا  سپ  هدمآ ، رتخد  لاح  نیا  رد  دننکیم و  رتخد  يهناخ  لخاد  دـنروآیم و  هحفص 645 ]  ] هدرک شروبجم  فرط 
هدش دنلب  دوخ  ياج  زا  یتحاران  هداعلاقوف  تلاح  اب  هعفدکی  دنکیمن  لوبق  زاب  ربم ، ار  ام  يوربآ  سرتب و  ادخ  زا  هک  دـنکیم  شتحیـصن 

يراددوخ رسپ  درک ، مهاوخ  تابثا  مالسلاو  ةالصلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  روضح  رد  نم  زیخرب  دیوگیم  هتفرگ  ار  رسپ  نابیرگ 
عرـضت و يراز و  تلاح  هب  ناشکناشک  هدرک  ریگناـبیرگ  ار  وا  رتخد  هک  قیرط  ناـمه  هب  هرخـألاب  دـنیامنیم  شراـبجا  نیفرط  دـنکیم و 

هدیشک يدایرف  رسپ  يهقی  هب  تسد  کی  سدقم و  حیرـض  هب  تسد  کی  دورو  ضحم  هب  هدرب و  كرابم  مرح  هب  ات  یتحاران  تینابـصع و 
ناهگان ملاظ . نیا  مولظم و  نم  نیب  نک  مکح  الا  دورب و  نم  يوربآ  دـیراد  لوبق  امـش  هکنانچ  رگا  اـقآ  دـیوگیم : يداـعریغ  یتلاـح  رد 

دعب هتشاذگ  رارف  هب  ور  مدرم  دوشیم و  هدز  نیمز  هب  هتفر و  الاب  فرط  هب  رتم  دنچ  رادقم  هب  تخبدب  رسپ  هدمآ  تکرح  هب  سدقم  حیرض 
اب ار  رتخد  هدش ، هایـس  شگنر  تسین و  ادیپ  ناوختـسا  راثآ  هدش و  درخ  تخبدب  نآ  ندب  دننیبیم  هدش  دراو  کلذریغ  همدخ و  یتدـم  زا 

مرح زا  ار  رـسپ  سحن  ندب  دابآ و  تناسحا  يهناخ  اقآ  دیوگیم : رهطم  مرح  برد  زا  جورخ  عقوم  دننادرگیمرب و  مارتحا  تزع و  تیاهن 
ربخ اهناتسرهش  اهاتسور و  مامت  هب  هداد  خر  یبیجع  عامتجا  هتخیر  كرابم  مرح  هب  مدرم  یمامت  داجیا و  رهش  رد  ياهلولو  دنربیم . نوریب 

هب ور  دـننکیم و  لقن  یلئاضف  تامارک و  هدـناوخ و  يراعـشا  هداد  اهتراشب  اههنذأم  يالاب  هدرک  لصفم  یلیخ  ياهیناغارچ  دـسریم و 
اجنآ هب  ربخ  هدوب و  ناشیا  تموکح  تردق و  رقم  دادغب  هک  هدوب ، قارع  رب  هیکرت  تلود  يالیتسا  نامز  هیـضق  نیا  دنهنیم و  البرک  يوس 

روتـسد هیکرت ) رد  تسا  يرهـش  ماـن   ) یلوطاـنآ زا  دـنهدیم و  ربخ  دوخ  عوبتم  تلود  هب  قیقحت  زا  سپ  هدـمآ  ناـشیا  ناـگرزب  دـسریم .
يدورو برد  زا  صوصخم  مظن  بدا و  اب  یپردیپ  جوفجوف  هدـمآ  البرک  هب  هدیـشوپ  هزات  سابل  ناـشیا  یماـظن  ياوق  ماـمت  هک  دـسریم 

كاپ يرلزوگ  هدتنج  ردیح  ناباب  دندناوخیم : یکرت  نابز  هب  ار  راعشا  نیا  هلمج  زا  هداد و  صوصخم  ياهراعـش  رهطم  مرح  لباقم  هدمآ 
[ . 374 . ] هتاکرب هللا و  ۀـمحر  سابعلا و  لضفلاابا  ای  يالوم  اـی  کـیلع  مالـسلاو  ةالـصلا  هنیر  الـشاداکرآزوا  رلیا  رخاـفت  نل  نس  يدنـشیا 

هحفص 646] ]
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یسانشیم ینیبب  ار  وزاب  نامه  رگا 

نایم هب  تافقو  رد  البرک  میقم  درجم  یخیش  . 25 دنکیم : لقن  هدوب ، املع  نیقثوم  زا  هک  ییارسکشک  لاله  خیـش  یجاح  روربم  موحرم 
يهرابرد هدـش  فرـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  دریگیم  میمـصت  يزور  درکیم . شاـعم  رارما  هتفریم و  ياهلیبق 

ینز دـنیبیم  دوشیم . کیدزن  سدـقم  حیرـض  هب  هدـش  كرابم  مرح  دراو  هدومن ، تکرح  روظنم  نیدـب  دوشب . لسوتم  ینوکـسم  يهناخ 
هدـش و نایامن  شیوزاب  هدـمآ و  نییاپ  وا  نیتسآ  یلو  تسا . تراـیز  اـعد و  لوغـشم  هتفرگ و  ار  كراـبم  حیرـض  هدرک ، دـنلب  ار  شتـسد 

حیرـض رگید  تسد  هب  دراذـگیم و  نز  نآ  يوزاـب  يور  رب  ار  شتـسد  راـیتخایب  هدوـمن ، ار  وا  هجوـت  بـلج  هرظنم  نـیا  دراد . یلاـخلخ 
بـضغ لاح  هب  هدش  هجوتم  نز  لاح  نیا  رد  نکب . نم  بیـصن  ار  نز  نیا  راوگرزب ، نیا  قح  هب  ایادخ ، دـنکیم : ضرع  هتفرگ  ار  كرابم 

مدان دوخ  لمع  زا  هدمآ  دوخ  هب  ناهگان  خیش  نک ! عطق  ار  درم  نیا  تسد  راوگرزب ، نیا  قح  هب  ایادخ ، دیوگیم : هدرک و  خیش  هب  یهاگن 
اب هتشگرب و  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  ترـضح  هب  ندش  هدنهانپ  دصق  هب  هدرک  تشحو  راوگرزب  نآ  بضغ  زا  دوشیم و  تحاران  و 

ریگرد رگید  رفن  کی  اب  شناتسود  زا  یکی  دنیبیم  هار  طسو  رد  ددرگیم . راپسهر  راوگرزب  نآ  مرح  يوس  هب  تعرس  بارطضا و  تلاح 
يرگیجنایم هتـشگرب  درک  دـهاوخ  هلگ  نم  زا  ادـعب  هکنیا  لاـیخ  هب  نتفر  هار  مدـق  دـنچ  زا  سپ  درذـگیم و  هدومنن و  اـنتعا  نکل  تسا ،

سیلپ هدش  عمج  فارطا  زا  مدرم  دـتفایم . هدـش و  يراج  نوخ  هدـمآ ، دورف  شتـسد  نامه  هب  ناشیا  زا  یکی  رجنخ  انثا  نیا  رد  دـنکیم .
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  ارم  اریز  مرادـن ، یتیاکـش  نم  دـیوگیم  یـضاق  شیپ  وا  نکل  دـنربیم . یـضاق  دزن  هرادا  هب  ار  وا  دـیآیم و 

زا سپ  دوشیم . جراخ  اهتدم  زا  سپ  دـننکیم و  يرتسب  لمح و  ناتـسرامیب  هب  ار  يو  هرخألاب  دـنکیم . لقن  ار  هیـضق  هدز و  مالـسلاهیلع 
دراو فیـضم  رداچ  هب  قباس  تاونـس  لومعم  قبط  اجنآ  رد  دوشیم . راپـسهر  هلیبق  نامه  نایم  هب  قباس  رارق  هب  هدیـسر و  هفقو  زاـب  یتدـم 

هحفـص 647]  ] اهینامهم نیا  تلع  دنکیم : لاؤس  نامهم  زا  رفن  دنچ  زا  دعب  دننکیم و  شتوعد  ینامهم  هب  يزور  دنچ  زا  دـعب  دوشیم .
لها زا  مه  نآ  تسا ، للحم  هب  جاـتحم  هدـش و  هقـالطهس  شلاـیع  هلیبق  لـها  زا  یکی  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  دـنهدیم  باوج  تسیچ ؟
اپرب ياهمیخ  دوشیم و  يراج  دـقع  دـنریگیم و  تلاکو  دـنکیم و  لوبق  وا  میراد . امـش  زا  ار  شهاوخ  نیا  اـم  دـشابیمن ، حالـص  هلیبق 

ار شتلع  دروآیمن . کیدزن  ار  شتـسد  کی  خیـش  هک  دوشیم  هجوتم  نز  همیخ ، رد  دـنیامنیم . همیخ  ناـمه  دراو  ار  ود  ره  دـننکیم و 
یتسد نامه  دنیبیم  هدرک  بیقعت  ار  هیضق  نز  تسا . فیعض  هدشن و  لصاح  لماک  دوبهب  زونه  هدوب و  ياهثداح  دیوگیم  خیش  دسرپیم 

خیـش دـهدیم ، ناشن  ار  شیوزاـب  نز  دـیاش . دـیوگیم  یـسانشیم ؟ ینیبب  ار  وزاـب  ناـمه  رگا  دـیوگیم : تسا . هدرک  شنیرفن  هک  تسا 
زا دیابن  تسا و  هدیناسر  رگیدمه  هب  راوگرزب  نآ  مارتحا  هب  ار  ام  دنوادخ  دنیوگیم : دنـسانشیم و  ار  رگیدکی  تسا . وزاب  نامه  دنیبیم 

دیراد لیم  امـش  رگا  دـنیوگیم : دـننکیم و  لقن  ار  ارجام  ناشیا  دـننکیم ، قالط  ياضاقت  هلیبق  لـها  زور  دـنچ  زا  سپ  میوشب . ادـج  مه 
قفاوم يأر  ناشیا  تلـصو  يهمادا  هب  هدرک ، فاصنا  مه  هلیبق  لها  الف . الا  میوشیم و  ادـج  رگیدـکی  زا  ام  دـینک  تلـصو  مه  اـب  اددـجم 

هب هلیبق  نیا  لها  زا  هتـسدکی  اب  اهنیا  دـنهدیم و  نانآ  هب  هدوب  يرگید  هلیبق  رد  هک  ار  نز  ردـپ  گرم  ربخ  يزور ، دـنچ  زا  سپ  دـنهدیم .
هدومن هبـساحم  ار  وا  يردپ  ثرالامهـس  نز  ناردارب  تعجارم ، عقوم  دننکیم . تکرـش  نانآ  میحرت  سلاجم  رد  يزور  دـنچ  هتفر و  اجنآ 

! راک هس  همـشرک  کی  هب  دیآرب  هک  دوب  شوخ  هچ  دوشیم . لومتم  درخیم و  ياهناخ  البرک  رد  هجو  نامه  اب  خیـش  دنهدیم و  شلیوحت 
ای يالوم  ای  کیلع  مالـسلا  دـش . ياهناـخ  بحاـص  زین  هرخـألاب  دـیدرگ و  وا  بیـصن  نز  ناـمه  دـش و  عطق  خیـش  تسد  لـسوت ، کـی  هب 

[ . 375 . ] هتاکرب هللا و  ۀمحر  لضفلاابا و 

درک ترپ  بقع  هب  یمدق  دنچ  ار  وا  دروخ و  شاهنیس  هب  یتسد 
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نینچ مالسلاهیلع  نیسحلابتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یتشاددای  یط  يدنبرد  يریم  هللادبع  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  ترایز  هب  هاگ  چـیه  هیملع  يهزوح  ناداتـسا  زا  یکی  دـننکیم  لقن  . 26 هحفص 648 ] : ] دناهتشون

باوج یمرشیب  لامک  اب  تخبدب ، نیا  تسیچ ؟ مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مرح  هب  امش  نتفرن  تلع  دندیـسرپ  وا  زا  تفریمن .
هب داتسا ، هک  ینامز  دورب . ترایز  هب  دندرک  روبجم  ار  داتسا  نادرگاش ، يدنچ  زا  سپ  ماهدناوخ ! سرد  رتشیب  ترـضح  نآ  زا  نم  هک  داد 

درک و ترپ  بقع  هب  یمدق  دنچ  ار  وا  دروخ و  شاهنیـس  هب  یتسد  ناهگان  دـش ، رهطم  نحـص  دراو  یعمج  هارمه  ترایز ، زا  هارکا  تلاح 
ار هیـضق  وا  دوب ؟ هچ  ارجام  دـندرک  لاؤس  دـمآ  شوه  هب  يو  یتقو  تشذـگ . هچ  داتـسا  رب  هک  دـندشن  هجوتم  نایفارطا  تخاـس . شوهیب 

لئاـضفلاوبا ترـضح  تراـیز  هب  عضاوت  قوـش و  يور  زا  دـیاب  تسا و  هدرک  هابتـشا  هک  دـیمهف  دـش و  داـیز  شتفرعم  تخاـس و  راکـشآ 
طیارـش نیرتتخـس  رد  هک  دـشاب  عضاخ  ماـما  ربارب  رد  ناـنچ  نآ  هک  یتیـصخش  مکاـقتأ ) هللا  دـنع  مکمرکا  نا   ) يرآ دورب . مالـسلاهیلع 

متـسد ینید  نع  ادبأ  یماحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  درک : شنرک  ادخ  رطاخ  هب  وا  ربارب  رد  مه  دیاب  دوش ، ریز  تیب  هب  منرتم  یگدـنز 
رد مغ  هچ  رگید  مناسر  اههمیخ  هب  ار  بآ  نیا  منارب  سرف  نیا  نک  ددـم  برای  مربیم  مرح  هب  نادـند  هب  کـشم  مرکیپ  زا  رگا  دـش  ادـج 

منامن ناهج  نیا 

تفرگ ار  شدوخ  لام  لضفلاوبا ،

هتـشون نینچ  مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا  هب  یبوتکم  یط  یناردـنزام  يدیـشروخ  اضردـمحم  خیـش  ياقآ  بانج  مالـسالاۀجح 
ره دوب و  مالـسلامهیلع  تیب  لها  قشاع  نیدـتم و  ادـیدش  هک  دوب  لباب  ناتـسرهش  یلاها  زا  يدرف  يرفعج ، میرک  جاح  موحرم  . 27 تسا :

ترایز اصوصخم  البرک ، هب  دوخ  رفس  يروآدای  اب  دومنیم و  ماعطا  هدرک  اپرب  ینیـسح  سلاجم  دوخ  لزنم  رد  یفـصولادئاز  روش  اب  هلاس 
تداعـس نیا  هب  زین  هرخألاب  تخیریم . هحفص 649 ] = ] کشا راهب  ربا  دننام  رایتخایب  مالسلامهیلع ، ملـسم  ترـضح  نالفطود  ربق  مرح و 

يازع سلجم  رد  حبص ) تعاس 10  دودح   ) اروشاع رهظ  ندیسرارف  زا  شیپ  یـسمش  لاس 1368  ياروشاع  زور  رد  هک  دـش  لئان  گرزب 
رد زین  نآ  زا  سپ  درک و  تکرش  هضور  سلجم  کی  رد  حبص  لوا  زا  هکنآ  زا  سپ  يرآ ، ددنویپب . شیوخ  يالوم  هب  مالسلاهیلع  ینیسح 

شیـالوم ربـنم  هب  هک  یلاـح  رد  اـج ، نآ  رد  تفاـی و  روضح  يرگید  يهضور  سلجم  رد  اددـجم  دوـمن ، بدا  ضرع  ینیـسح  تاجتـسد 
( دوب ملاس  الماک  تشادن و  یـضرم  چیه  گرم  زا  لبق  يهظحل  ات  هکنیا  اب   ) تسبورف ناهج  زا  مشچ  دوب ، هداد  هیکت  مالـسلاهیلع  هللادبعابا 
رد يزور  دومرفیم : هک  مدینش  موحرم  نآ  دوخ  زا  دش . لئان  مالسلاامهیلع  لضفلاوبا  يو  يافواب  رادملع  نیـسح و  شیالوم  ترایز  هب  و 

فارطا راوز  مدـید  مدرک ، تقد  درک . دوخ  هجوتم  ارم  راوز  يادـص  رـس و  ناـهگان  مدوب ، فرـشم  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح 
: - دـیوگیم بـترم  دربیم ، نییاـپ  ـالاب و  ار  دوـخ  ياهتـسد  هـک  یلاـح  رد  هناوـید ، صاخـشا  دـننام  مـه  وا  دـناهتفرگ و  ار  یناریا  يرئاز 

ار رما  نیا  تلع  هک  یناـمز  دـندرک و  بجعت  يو  راـک  زا  هـمه  تـفرگ ! ار  شدوـخ  لاـم  لـضفلاوبا  تـفرگ ، ار  شدوـخ  لاـم  لـضفلاوبا 
ریقح زا  دـیدرت   ) ناموت ود  ارهاظ  دـمآ و  نم  دزن  یـصخش  یلعم ، يـالبرک  تمـس  هب  نم  تمیزع  ماـگنه  داد : باوج  هرخـألاب  دندیـسرپ ،

يهچراپ هدـب و  ار  لوپ ) فصن  ای   ) ناموت کی  ـالبرک  هب  فرـشت  زا  سپ  تفگ  داد و  نم  هب  دـش ) روآداـی  ار  غلبم  يرفعج  موحرم  تسا ،
يارب زین  ار  رگید ) فصن  ای   ) ناموت کی  زادـنایب ، مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  حیرـض  يالاب  نم  زا  تباین  هب  نک و  يرادـیرخ  لمخم 

هدـیرخ وا  زا  تباین  هب  هک  ار  یلمخم  يهچراپ  هعطق  مدوب ، هدـش  فرـشم  هک  نونکا  رادرب . تمحز -  نیا  ترجا  ناونع  هب  ـالثم  تدوخ - 
هجوتم یـسک  هچ  الاح  : » متفگ دوخ  اب  دز و  لوگ  ارم  ناطیـش  ترایز  ماگنه  اـما  مزادـنایب ، حیرـض  يـالاب  هک  مدروآ  دوب ، يرذـن  مدوب و 

نیاربانب دوشیم !؟ لمع  نیا  هجوتم  ناریا  زا  اجک  وا  ياهدادن !؟ لضفلاوبا  ترـضح  هب  ار  ادخ  يهدـنب  نآ  يرذـن  يهچراپ  وت  هک  دوشیم 
يهچراپ ناهگان  هک  مدش ، فرـصنم  ترـضح  حیرـض  يور  رب  لمخم  نتخادنا  زا  اذل  و  دـشاب » تدوخ  لام  زین  لمخم  يهعطق  تسا  رتهب 

حیرض يور  تفر و  اقآ  حیرض  يالاب  فرط  هب  میقتسم  دمآرد و  زاورپ  هب  يرتوبک  دننام  لغب ) ریز  ارهاظ   ) دوب متسد  رد  هک  يرذن  لمخم 
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هحفص 650] ...! ] تفرگ رارق 

دنکیم نوگنرس  ار  وا  دیآیم و  يریت 

نیـسحلابتکم تاراشتنا  رتفد  هب  تمارک  ود  هر )  ) ینادـجنا یکارا  ینیما  یقتدـمحم  خیـش  جاـح  موحرم  مالـسالاۀجح  باطتـسم  باـنج 
کی دـنتفریم ، تایلاع  تابتع  هب  قاچاق  روط  هب  اعون  ناملـسم  مدرم  هک  لبق  لاـس  لـهچ  . 28 دیناوخیم : هک  دندوب  هداتسرف  مالـسلاهیلع 

، دراد رارق  هاشنامرک  يهنحص  یکیدزن  رد  هک  خرـسرس ، يهندرگ  رد  دوشیم . البرک  مزاع  یقاچاق ، روط  هب  رفاسم ، زا  رپ  سوبوتا  نیـشام 
هک دننکیم  سامتلا  وا  هب  راوز  هچ  ره  دنادرگرب . ار  راوز  هدننار  هک  دهدیم  روتسد  دریگیم و  ار  نیـشام  يولج  نامیرن  مان  هب  یمرادناژ 

مـشاهینب رمق  ترـضح  قح  هب  دنهدیم  مسق  ار  وا  راوز  هکنیا  ات  دنکیمن ، ییانتعا  وا  میورب ، قارع  رد  هعیـش  ناماما  ترایز  هب  ام  راذـگب 
ذوعن  ) تسا هدوب  یـشوپهمکچ  کی  نم  لثم  مه  وا  تسیک ؟ سابع  دـیوگیم : ثیبخ  نآ  میورب . ام  راذـگب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 
مولعم دنکیم . نوگنرـس  ار  وا  دیآیم و  يریت  دـیآیم ، نوریب  روبزم  مرادـناژ  نابز  زا  زیمآرفک  تشز و  مالک  نیا  هکنیا  ضحم  هب  هللااب .)

هب هندرگ  نآ  سپ  نآ  زا  دـننکیم و  تکرح  ـالبرک  تمـس  هب  راوز  هعقاو ، نـیا  زا  سپ  دوـب ؟ هـک  زادـناریت  دـمآ و  اـجک  زا  ریت  هـک  دـشن 
. مدینش نیقثوم  زا  یکی  نابز  زا  ار  هیضق  نیا  ریقح  دوشیم . فورعم  شکنامیرن  يهندرگ 

راذگب لضفلاابا  ترضح  حیرض  يور  ار  دیلک 

زا راددـیلک  دربب . تراغ  هب  ار  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  مرح  يهزوم  هنازخ و  هک  دوب  هدـمآ  اههدرکرـس  زا  یکی  یللملانیب  گنج  رد  . 29
ملاع رد  بش  دوشیم . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  لسوتم  ریزگان  راددیلک  دنکیم ، رارـصا  مه  وا  و  دنکیم ، يراددوخ  يو  هب  دیلک  نداد 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  ترضح  رهطم  حیرض  يور  ربب  ار  دیلک  ادرف  دیامرفیم : يو  هب  هک  دنیبیم  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  باوخ 
سابعلا لضفلاابا  ترـضح  رهطم  حیرـض  يور  دیلک  دیوگیم : راددیلک  دیآیم ، دیلک  نتفرگ  يارب  روبزم  يهدرکرـس  ادرف  یتقو  راذـگب !

هحفـص 651]  ] سابعلا لضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  دراو  همکچ  اب  دـیلک  نتـشادرب  يارب  ثیبخ  نآ  رادرب . ورب و  دراد ، رارق  مالـسلاهیلع 
[ . 376 . ] دنکفایم نحص  رد  ار  شدیلپ  دسج  دنکیم و  هعطق  ود  ار  وا  ریشمش  ناهگان  هک  دوشیم ، مالسلاهیلع 

دناهدرک مباوج  اهرتکد  يهمه  سابعلا  لضفلاابا  ای 

لاس مارحلاۀجحيذ  موس  خیرات  رد  یلاعت ، هللا  هظفح  بیداوبا )  ) يوسوم لوسرلادـبع  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
عقاو مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  خـیرات  نآ  زا  لبق  لاس  تسیب  دودـح  هک  ار  یتمارک  1418 ه.ق 
دوب جلف  لولعم و  اپ  ود  ره  زا  تشذگیم و  شنس  زا  لاس  تسیب  ادودح  هک  یناوج  . 30 دندرک : لقن  نینچ  باتک  فلؤم  يارب  دوب ، هدش 
رانک رد  شخرچ  اب  دـش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  نحـص  دراو  دـندربیم ، اجنآ  اـجنیا و  هب  رچلیو  خرچ  اـب  ار  وا  و 

اهرتکد دادیم  ناشن  هک  یکرادم   ) تشاد تسد  رد  ار  یکشزپ  كرادم  مامت  هک  یلاح  رد  ناوج ، درک . فقوت  ترضح  مرح  يرادشفک 
قاور برد  زا  هک  درکیم  ساـمتلا  اهیرادـشفک  هـب  دـندوب ) هدرک  زجع  راـهظا  يو  يهجلاـعم  زا  هدرک و  شباوـج  یگمه  هحفص 652 ] ]
دنربب ار  وا  مادـخ  هک  دـندرک  تطاسو  راوز  زا  یخرب  یتح  دـندرکیمن . شیاهفرح  هب  ییانتعا  مادـخ  یلو  دـنربب  مرح  هب  ار  وا  هلبق  تمس 

سابعلا لضفلاابا  ترـضح  هب  ور  دادیم ، ناشن  ار  شکرادـم  هک  یلاـح  رد  دـش و  یتاـساسحا  ادـیدش  هرخـألاب  دـندربن . اهرادـشفک  یلو 
فرط هب  ار  كرادـم  و  دـناهدرک » مباوج  منک ؟ هچ  دـناهدرک ، مباوج  قذاـح  ياـهرتکد  يهمه  لـضفلاابا  اـی  : » تفگ هدرک و  مالـسلاهیلع 
هجوتم مدرم  ناهگان  و  درک ، ترپ  رچلیو  خرچ  يور  زا  مه  ار  شدوخ  دودب و  هک  دش  دنلب  رایتخا ، نودب  سپس ، درک . ترپ  رهطم  حیرض 
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دوخ اب  اکربت  دندرک و  هراپهراپ  ار  شیاهسابل  مامت  مدرم  تسا . هتفرگ  افش  ترـضح  تایانع  زا  يو  هداد و  افـش  ار  وا  ترـضح  هک  دندش 
زا لگ ، زا  قنور  تشاد  سای  يوب  زبس ، ياهتسد  دوب  هداتفا  باهتلا  رد  مه ، قشع  دوب  هداتفا  بآ  يور  یتسد ، حرط  زبس  ياهتسد  دندرب .

بارطـضا بش ، لد  رد  شتروص  باتفآ  عولط  اب  دوب  هداتفا  بات  چـیپ و  رد  مه  بآ  ار  شیوخ  دـناسر  دـیاش  وا ، هب  ات  دوب  هداـتفا  بـالگ 
دوب هداتفا  بآ  يور  اقـس ، تسد  راظتنا  رد  هدزبت ، ياهمشچ  دوب  هداتفا  باتفآ  نامـسآ ، تخوس ز  درد  ریرهمز  رد  اه ، همیخ  دوب  هداـتفا 

[ . 377]

دینکیم اپرب  یلسوت  سلجم  بجع 

یشیاشخب يدیشروخ  دحوألادبع  خیش  جاح  ياقآ  مالسلامهیلع ، تراهط  تمصع و  تیب  لها  بتکم  یماح  جورم و  مالسالاۀجح  بانج 
خیرات 1338 رد  دومرفیم : یتسودبیرغ  یمساق  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالاۀجح و  بانج  . 31 دناهتشون : نینچ  یبوتکم  یط 

رفن کی  نیب  حلص  يهسلج  يرازگرب  تبسانم  هب  هر )  ) يورغ هللاتیاده  خیش  جاح  ياقآ  هللاۀیآ  ترـضح  باکر  رد  هدنب  یـسمش  يرجه 
ردپ لزنم  تسودـبیرغ  رد  زور  دـنچ  ناریج  ياتـسور  زا  تشگرب  زا  دـعب  میدومن . ترفاسم  دورمرگ  هب  هحفـص 653 ]  ] کلام یناحور و 

. دندومن دیدزاب  ناشیا  زا  موحرم  خیـش  جاح  دندمآ و  خیـش  جاح  موحرم  ندـید  هب  تسودـبیرغ  ياتـسور  مرتحم  ياملع  میدـنام . يورغ 
تمدخ هب  یلامک  لیعامسا  يدهشم  مان  هب  یـصخش  دنتـشاد ، روضح  خیـش  جاح  رـضحم  رد  اتـسور  نآ  بالط  ناردپ  هک  اهبـش ، زا  یبش 
دنمشناد لضاف  نیملسملا  مالسالاۀجح و  هدنب و  هب  موحرم  خیـش  جاح  میراد . هضور  لزنم  رد  ام  درک : ضرع  ناشیا  هب  دمآ و  خیـش  جاح 

نیا دـندومرف : میاهتفرن . ربنم  ام  لاح  هب  ات  ناجاقآ  میدرک  ضرع  ام  دـیورب . ربنم  ناشیا  يهناخ  دـندومرف : هدازیلع  نارمع  خیـش  جاح  ياقآ 
رد و  میتفر . یلامک  ياقآ  لزنم  هب  ندناوخ  هضور  يارب  اذل  و  دوب . خیش  جاح  شیامرف  زا  تعاطا  اعبط  ام  يهفیظو  امـش . لوا  ربنم  دوشیم 
دـش رارق  دندرک . لوبق  ناشیا  هرکاذم ، زا  دعب  مرادن . ربنم  تیحالـص  نم  اریز  دیورب ، ربنم  دیاب  امـش ، متفگ : هدازیلع  ياقآ  هب  هدنب  هار  نیب 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هب  تفگ  لیعامـسا  يدهـشم  ياقآ  دـنربب . فیرـشت  ناشیا  ار  ربنم  هتبلا  منک و  کمک  الامجا  ناشیا  هب  مه  نم 
رعـش هعطق  دـنچ  مه  نم  دـندرک . ادـیپ  لسوت  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  مه  هدازیلع  ياـقآ  دـییامن و  لـسوت  مالـسلاهیلع 

هک میدـش  هجوتم  تقو  کی  میدوب . هتـسب  ار  ناممـشچ  تبیـصم  رکذ  تقو  میدیـشکیم و  تلاجخ  دوب  اـم  ربنم  نیلوا  نوچ  مدـناوخیم .
خیـش جاح  دزن  دایز  یتحاران  اب  دـنداد . ام  هب  لسوت  ترجا  لایر )  ) نارق دـنچ  زین  همتاخ  رد  دـننکب ! هیرگ  هکنیا  ضوع  دـندنخیم ، مدرم 

ربخ اـم  ینورد  یتحاراـن  زا  یلو  منارـسپ ! هللاكراـب  دـنتفگیم : اـبترم  دـندرک و  قیوشت  ار  اـم  موحرم  خیـش  جاـح  یلو  میتشگرب ، موحرم 
خیـش جاح  دـیرگیم . هدـش و  ام  قاطا  دراو  حبـص ، لوا  لزنم ، بحاص  هک  میدـید  زور  نآ  يادرف  میدرک و  حبـص  ار  بش  نآ  دنتـشادن .

مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  اقآ  تسا  هدید  باوخ  رد  بشید  هک  داد  حیـضوت  يو  دیـسرپ و  ار  يو  يهیرگ  تلع 
ضرع ناشیا  هب  هداتفا و  اقآ  ياپ  هب  سرت  زا  نم  دوزفا : سپس  دینکیم !؟ اپرب  یلـسوت  سلجم  بجع  تسا : هدومرف  يو  هب  بضغ  لاح  رد 

: دندومرف دیـشخبب . ارم  منکیم ، اپرب  لسوت  سلجم  مشکیم و  دنفـسوگ  کی  لاس  ره  متـسه  هدـنز  ات  تسا . هدـش  هابتـشا  ناجاقآ  مدرک :
هیرگ رادـیب  مدآ  لـثم  مدـید  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  یتـقو  تفگ : يو  هحفـص 654 ] ! ] دیـشاب ناتدوخ  بظاوم  لسوت  سلاـجم  رد  دـیورب 
دعب و  دادیم . ماعطا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  يارب  تشکیم و  دنفسوگ  کی  هلاس  ره  دوب ، هدنز  ات  ادخ  يهدنب  نآ  منکیم .

هـشیمه هک ، دندومرف  هیـصوت  نیرـضاح  ادخ و  يهدنب  نآ  هب  خیـش  جاح  موحرم  سپـس  دنهدیم . همادا  ار  همانرب  نامه  زین  شنادـنزرف  زا 
ناسنا هکنیا  رگم  دوشیمن  نیا  دییامن و  بلج  ناتدوخ  يارب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لها  تبحم  دیـشاب  بظاوم 

. دراد يراـظن  سلاـجم ، نیا  هک  دـشاب  نیا  هجوتم  هراومه  ددرگ و  جراـخ  بدؤم  دوـش و  لـخاد  بدؤـم  ناـشیا  يراوـگوس  سلاـجم  رد 
موحرم ماـمعاینب  زا  هک  ناـشیا ، دـنراد . روضح  ـالوم  سلجم ، بحاـص  مدرم ، يا  : دومرفیم هشیمه  زین  یـشادمکت  یلقنیـسحالم  موحرم 

نآ هب  هلأسم  کی  هداد ، رارق  هناهب  ار  بآ  نابایب  رد  درکیم و  ترفاسم  اتـسور  نآ  هب  اتـسور  نیا  زا  دوب ، يدیهـش  حاتف  ازریم  جاح  هللاۀیآ 
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نآ رگا  مینک . ادیپ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  انالوم  هب  لسوت  کی  نابایب  نیا  رد  دیراد ، لیامت  رگا  هک  تفگیم  نانآ  هب  دادیم  دای  اهیتاهد 
کی رفن  کی  هب  نابایب  نیا  رد  ایادـخ  : » درکیم ضرع  سپـس  تسجیم . یلـسوت  نابایب  نآ  رد  يو  درکیم ، لیامت  راهظا  عراز  ای  نابغاب 
ماجنا لاح  رد  هشیمه  دیاب  هکلب  دنیـشنب ، راکیب  دیابن  یناحور  تسیرگیم . درکیم و  همزمز  هار ، لزانم  نیب  رد  سپـس  و  مداد » دای  هلأسم 

. دوب یناحور  امسا ، هن  افصو  موحرم ، نآ  هک  یتسار  هب  دشاب . غالبا  تیرومأم 

تفر ایند  زا  یناهگان  روط  هب  شدیشر  ناوج 

یسبط یلعدمحم  دیـس  جاح  ياقآ  مالـسلامهیلع ، تراهط  تمـصع و  تیب  لها  بتکم  جورم  یماح و  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
، یـسبط مظاکدـمحم  دیـس  ياقآ  هللاۀـیآ  ترـضح  اـم ، دـج  . 32 دــندرک : لــقن  يرمق  يرجه  لوـالاعیبر 1415  خـیرات 21  رد  يرئاـح 

رـسپ لیعامـسا  تیودهم  هب  لئاق   ) هک یماما  شـش  راوز  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  مداخ  البرک ، رد  دندومرفیم :
هحفـص 655]  ] لضفلاابا مشاهینب  رمق  ترـضح  ربق  نیمزریز  بادرـس  لخاد  دنفورعم ) یماما  شـش  هب  دنتـسه و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

شـشوگ وا  دـنکن ، ار  راـک  نیا  هک  دـندرکیم  یهن  ار  وا  مدرم  هچ  ره  دـننک . تراـیز  ار  ترـضح  نآ  ربق  اـت  دربیم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 
روط هب  شدیـشر  ناوج  رمـألارخآ  درذـگب . ] دـندادیم  وا  هب  راـک  نیا  تباـب  هک  ییاـههریل  زا  دوبن  رـضاح  تقیقح ، رد  و   ] دوبن راکهدـب 

. تفر ایند  زا  يدنچ  زا  سپ  زین  شدوخ  و  دنام ، يو  لد  هب  شغاد  تفر و  ایند  زا  یناهگان 

دش درخ  شیاپ  تسد و  درک و  فداصت 

يزور . 33 دندومرف : نینچ  یلقن  رد  يرفعج ، فراعم  يهلجم  بحاص  يدزی ، لصحم  خیش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
هب یـسابع ، ترـضح  تفگ : اهردارب  هب  دوب  نز  هک  ثارو  نیا  زا  یکی  دـندمآ . نم  شیپ  ردـپ  ثرا  میـسقت  يارب  دزی  زیرهم  رد  رفن  دـنچ 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رگا  تفگ : یمرـشیب  لامک  اب  دوشگ  یخاتـسگ  هب  نابز  اهردارب  زا  یکی  دینکن ! تنایخ  رگیدمه 
هب هجیتن  رد  دش ، درخ  شیاپ  تسد و  درک و  فداصت  خاتسگ  درف  نیا  هک  تشذگن  يرید  درکیم ! ظفح  ار  شدوخ  تسد  تشاد  تردق 

. تفر نیب  زا  شیگدنز  مامت  داتفا و  يرابتکالف  عضو 

متخادنا حیرض  يور  ار  ماهمامع 

تابتع ترایز  هب  ناهفـصا  زا  یلیلج  دیـس  هقباـس ، نینـس  رد  . 34 تسا : هدومن  تیاکح  مالـسالاةوعد  باتک  رد  يداـه  ازریم  اـقآ  باـنج 
هک تسا  ینتفگ  مینکیم . لقن  ار  نآ  راصتخا  هب  هک  دومن  لقن  یبیجع  تیاکح  بیرغ و  يهصق  یلعم  يالبرک  رد  دش و  فرـشم  تایلاع 

طخ و هب  ياهقرو  رد  ار  ام  تداهش  نآ ، قدص  رب  فلتخم  ياههناشن  مئالع و  روهظ  و  ام ، يارب  نآ  لقن  هیضق و  عوقو  زا  دعب  روبزم ، دیس 
یلع ینیـسح -  سدقم  حیرـض  هب  لسوتم  یتدم  تفگیم : دیـس  تفرگ . راددیلک  نیـسحلادبع  دیـس  اقآ  بانج  قیدـصت  ریقح و  نیا  رهم 

رد هک  نآ  ات  مدومنیم ، ادفلا  هل  انحاورا  رصعیلو  كرابم  روضح  هب  ای  ترضح  نآ  روضح  هب  فرشت  تساوخرد  هدش ، مالـسلاهفرشم - 
شرگید رس  ندرگ و  هب  ار  نآ  رسکی  هتـشادرب  ار  یلاش  كرابم ، يور  هحفـص 656 ]  ] شیپ رد  مدمآ و  دش ، قاط  متقاط  هعمج  بش  کی 

زا هک  دیس ، دندمآ . مرح  هب  هرابود  مدرم  دش و  حبص  کیدزن  متشگ . لوغشم  يراز  هیرگ و  هب  حبـص  ياهیکیدزن  ات  هتـسب و  حیرـض  هب  ار 
ار دوخ  يهمامع  تسجرب و  اج  زا  هنادیمون  تشذگ ، تقو  دید  نوچ  دیهدب ، ارم  دارم  دیاب  بشما  دوب  هدرک  ضرع  ترـضح  هب  بش  لوا 

تشپ و  متفر »! مه  نم  دیدرک  دیماان  ارم  هک  لاحلا  امش ، لام  مه  تدایس  نیا  : » تفگ درک و  باترپ  سدقم  حیرض  يالاب  تفرگ و  رس  زا 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  تراـیز  میورب  اـیب  دوـمرف : دیـسر و  وا  هب  يراوـگرزب  دیـس  ناوـیا  ناـیم  رد  دـمآ ! نوریب  مرح  زا  حیرـض ، هب 
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راوگرزب دیـس  نآ  بوذجم  یلک  هب  هدرک ، شومارف  ار  شیوخ  ياهیخلت  تاقوا  اهیتحاران و  يهمه  ییوگ  عامتـسا ، درجم  هب  مالـسلاهیلع .
يهناور دندیشوپ و  هتفرگ  ار  شیوخ  شفک  تسا  جراخ  نیمی  رد  هک  هلبق  فرط  تاجاحلایـضاق  باب  لباقم  يرادشفک  زا  مه  اب  دیدرگ 

. مسرب مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تمدـخ  مهاوخیم  مدرک : ضرع  یتـشاد ؟ یبـلطم  هچ  دـندومرف : تبحـص ، نیح  دـندش . مرح 
نیا دندومرف : مسرب ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمألابحاص  ترـضح  تمدخ  هب  مدرک  ضرع  تقو  نیا  رد  تسین . نکمم  دندومرف :

ترـس دندومرف : تسا ، نحـص  کیدزن  هک  داماد ، رازاب  ياهیکیدزن  دینـش . باوج  مدرک و  ضرع  ار  بلاطم  یـضعب  سپـس  تسا . نکمم 
هب دوب ، رازاب  نیمی  فرط  هک  میدیـسر  يايزازب  ناـکد  هب  نیح ، نآ  رد  متخادـنا . حیرـض  يور  رب  ار  ماهماـمع  مدرک : ضرع  تسا . هنهرب 
هب ياهمامع  يهچراپ  نآ  زا  دروآ و  يزاطنف  زبس  يهچراپ  پوت  کی  هدـب ! دیـس  نیا  هب  زبس  يهمامع  عرذ  دـنچ  دـندومرف : ناکد  بحاص 

زامن میدش و  ور  شیپ  ترایز  هب  فرشم  ولج  رد  زا  میتفر و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  ترایز  هب  سپس  متسب . رـس  رب  داد ، نم 
زا رازاب و  میدمآ  میوش . فرشم  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  هب  هبترمود ، دندومرف : میدروآ . اج  هب  ار  لامعا  يهیقب  ترایز و 

زامن نسحلاوبا  دیس  اقآ  دندومرف : رسالاب ، تمـس  میدمآ  دش . دنلب  ناذا  يادص  هک  میدوب  ترایز  لوغـشم  میدش . لخاد  يرادشفک  نامه 
نآ دوخ  نکل  مداتسیا ، تسا ) فلؤم  زا  دیدرت   ) مود ای  لوا  فص  رد  مدمآ  رس  يالاب  يهراوشوگ  زا  نم  ناوخب . زامن  وا  اب  ورب  دناوخیم .

تماما هک  تسا  وا  ییوگ  دوب ، ناشیا  هب  کیدزن  نسحلاوبا  هحفص 657 ]  ] دیس اقآ  و  دنداتسیا . هراوشوگ  رانک  رد  فص  يولج  رد  رورس 
رد دنرازگیم . زامن  هک  مدیدیم  ار  بانج  نآ  زامن ، نیب  رد  میدش . حبـص  زامن  لوغـشم  دراد . هدـهع  رب  ار  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  اقآ 

زاـمن يدارف  هداتـسیا  نسحلاوبا  دیـس  اـقآ  يولج  شدوخ  یلو  ناوخب  زاـمن  نسحلاوبا  دیـس  اـقآ  اـب  دومرف  نم  هب  ارچ  هچ ، ینعی  متفگ  لد 
ياج رد  ار  بانج  نآ  مدرک  رظن  تسیک ؟ راوگرزب  دیـس  نیا  هک  منک  قیقحت  مورب  متفگ  دش . مامت  زامن  ات  مدوب  رکف  نیا  رد  دـناوخیم !؟
مورب متفگ  مدیدن . ار  یسک  زاب  مدیود ، سدقم  حیرـض  رود  مدیدن . ار  ناشیا  متخادنا  رظن  فرط  نآ  فرط و  نیا  همیـسارس  مدیدن . دوخ 
مورب متفگ  مدیود ، دوب . یبیرغ  صخش  هن ، تفگ : یتخانش ؟ ار  وا  متفگ : تفر ! نوریب  نآلا  تفگ : مدیـسرپ  مدمآ  مراپـسب ، يرادشفک  هب 
ناـکد نآ  هب  ناـکد  نیا  زا  تسا . کـیرات  اوه  زونه  تسا و  هتـسب  نیکاـکد  يهمه  مدـید  رازاـب ، مدـمآ  مسرپـب . وا  زا  يزازب ، ناـکد  دزن 

زاب مدیسر و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نحـص  هب  ات  متفر  مسق  نیمه  تسین ! زاب  یناکد  ادبا  دناهتـسب و  همه  مدید  متفریم ،
نم مدیمهف  سپ  مدیدن . ناشیا  زا  يرثا  ادبا  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  نحص  ات  مدمآ  متـشذگ  نآ  زا  نم  هدوب و  زاب  دیاش  متفگ  متـشگرب ،

نییاپ حیرض  يور  زا  ار  دیس  هایس  يهمامع  مادخ  زور ، هس  ود  زا  دعب  ماهدیمهفن ! هدیسر و  ناکما  ملاوع  حور  رونلارهاب  روضح  فرـش  هب 
دنچ کنیا  متـشاد ، دوخ  کنحلاتحت  رد  كرابم  تبرت  هارمه  ار  نآ  اهتدم  متفرگ و  ار  دیـس  زبس  يهمامع  زا  هلـصو  کی  نم  دندروآ و 

[ . 378 . ] تسا هدش  دوقفم  هک  تسا  زور 

تسا سابعلا  لضفلاابا  وا  هک  دیسر  منهذ  هب 

هحفـص : ] درک لقن  دشابیم  مق  نکاس  نونکامه  هک  ناندـعوبا )  ) ربش میهاربا  دیـس  راوگرزب  همالع  دـنزرف  شدوخ  ربش  نسحم  دیـس  . 35
لولـس رد  دندرک و  لقتنم  دادغب  كاواس  هب  ارم  فجن  زا  یتدـم  زا  دـعب  مدـش  ریگتـسد  فجن  رد  مادـص  لامع  طسوت  هک  یماگنه  [ 658

هب ارم  هداد ، نم  هب  فیفخت  يردـق  كانتـشحو ، ياههجنکـش  هاـم  شـش  زا  دـعب  دـنداد . رارق  یمـسج  یحور و  يهجنکـش  دروم  يدارفنا 
یکی هک  دندرک  دراو  ام  رب  ار  فجن ) یلاها   ) فجن زا  ناوج  هس  اهزور  زا  یکی  رد  یهاتوک  تدم  زا  دعب  دنتخاس . لقتنم  یمومع  نادـنز 

ام دنتفگ : دیاهدش ؟ ینادنز  یتمهت  هچ  يارب  هک  مدیسرپ  ناشیا  زا  هک  یماگنه  دوب ، بیبحلآ  يهداوناخ  زا  وا  متخانشیم . البق  ار  اهنآ  زا 
هنوگ چیه  ام  مسق  ادخ  هب  هک  یلاح  رد  دناهدروآ ، اجنیا  هب  هتفرگ و  هاگشناد  زا  هیرصنتسم ، هاگشناد  نایوجشناد  زا  یکی  لتق  تمهت  هب  ار 

دنوادـخ هاگرد  هب  عوشخ  عوضخ و  لامک  اب  دـشیم  زاـمن  تقو  هک  یماـگنه  تفگیم : ربش  نسحم  دیـس  میرادـن . يو  لـتق  زا  یعـالطا 
، منک اعد  ناشییاهر  يارب  تاعاس  نیا  رد  دندوب  هتساوخ  نم  زا  ناوج  هس  نآ  اذل  مدوب . ادخ  هجوتم  تونق  رد  اصوصخ  مدشیم و  لسوتم 
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یلا ۀبرق  زامن  تعکر  ود  اهنآ  راک  رد  شیاشگ  تاجن و  يارب  متفرگ  وضو  متـساخرب ، بشهمین  زا  دعب  تفگ : دندوبن . راکهانگ  اهنآ  اریز 
مالسلاهیلع ءادهشلادیس  ترـضح  هب  نیا  زا  لبق  نوچ  مدش  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  سپـس  مدناوخ و  یلاعت  هللا 

نیمز لوا  لکـشم  تخـس و  تلاح  نامه  هب  ناکم ، قیـض  اج و  یگنت  تلع  هب  لسوت  زامن و  زا  سپ  مدوب و  هتفرگن  هجیتن  هدـش و  لسوتم 
روضح نآ  رد  تیـصخش  هدراهچ  هک  متـسه  یقاتا  رد  ایوگ  مدرک  هدـهاشم  ایؤر  ملاـع  رد  درک و  هبلغ  نم  رب  باوخ  هبترمکـی  متـسشن ،
ياراد هک  تشاد  رارق  یمادـناتشرد  تبیهاـب و  درم  زین  قاـتا  برد  کـیدزن  مدرمـش .) يرگید  زا  دـعب  یکی  ار  اـهنآ  دوـخ  نـم   ) دـنراد

اب ار  وا  هتـسشن ، شیوربور  سپ  تسا . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  وا  هک  دیـسر  منهذ  هب  تشاد . رـس  رب  هـیفچ  دوـب و  هوـبنا  ینـساحم 
دنیوگیم ینکیمن !؟ هراچ  ارچ  ینکیمن !؟ اهر  نادنز  نیا  زا  ار  ام  ارچ  وت  سابع ، ای  متفگ : مداد و  رارق  بطاخم  هنایماع  هداس و  ياهجهل 

اب نم  یلو  تسیرگن  نم  هب  زاـب  يور  اـب  دز و  دـنخبل  ترـضح  هحفـص 659 ] [ !؟ ینکیمن اـهر  نیمرجم  تسد  زا  ار  اـم  ارچ  یعاجـش ، وت 
وا رانک  رد  هک  دومن  ییاقآ  هب  هراشا  تسشن و  راوتسا  هبترمکی  میزوسیم !؟ شتآ  رد  ام  يدنخیم و  ایآ  متفگ : وا  هب  كانبضغ  يهرهچ 

. تسین يراک  شترـضح  اب  ارم  متـشاد : هضرع  هداس  نابز  نامه  اب  دشابیم . مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مدرب  نامگ  دوب و  هتـسشن 
زین نم  و  دز ، دـنخبل  مود  راب  يارب  ماهدرک  امـش  هب  لسوت  هبترم  نیا  دومرفن ! تباجا  ار  ملـسوت  مدـش و  لـسوتم  وا  هب  هک  تسه  هاـم  شش 

تتجاح تفگ  نم  هب  نآ  زا  دـعب  مینازوس ؟ شتآ  رد  ام  هک  یلاح  رد  يدـنخیم ، ایآ  متفگ : يو  هب  مدوب  تحاراـن  هک  یلاـح  رد  اددـجم 
هک ناهرب ، يراتفرگ  نیا  زا  ار  اهنآ  دـنهانگیب ، هک  یلاح  رد  دـناهدش ، راـتفرگ  لـتق  تمهت  هب  ناوج ) هس   ) اـههراچیب نیا  متفگ : تسیچ ؟
هب هک  دـنتفگ  دـندز و  ادـص  ار  ناوج  هس  دـندمآ ، ناـنابهگن  مود  زور  حبـص  مدـش . رادـیب  باوخ  زا  سپـس  تسا . هتفاـی  ناـیاپ  ناـشربص 

[ . 379 . ] درک باجتسم  ار  نانآ  ام و  ياعد  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  تکرب  هب  ادخ  بیترت  نیا  هب  و  دیورب . ناتیاههناخ 

درک رارقا  دوخ  مرج  هب  یضاق 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مهم  تامارک  زا  یکی  . 36 دنکیم : لقن  نینچ  یقدص  میهاربا  خیش  جاح  ياقآ  مالسالاۀجح  بانج 
تافالتخا لح  يارب  هک  تسا  موسرم  لیابق  ریاشع و  نیب  رد  هکنآ  حیضوت  تسا . ترضح  نآ  هب  غورد  ندروخ  مسق  زا  مدرم  زیهرپ  انامه 

مهتم مه  ابلاغ  و  دـنهدیم ، مسق  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  ار  مهتم  هریغ ) تقرـس و  لتق و  دـننام   ) ایاضق ندـش  نشور  نیباـمیف و 
نیا دراد و  شیارب  یئوس  تبقاع  هچ  ترضح  نآ  هب  غورد  مسق  دنادیم  نوچ  دنکیم ، رارقا  دوخ  هانگ  هب  هدشن و  ندروخ  مسق  هب  رضاح 

يدرف درکیم : لقن  ناشیا  منکیم ، لقن  یلعم  يالبرک  رد  يرتسگداد  لیکو  کی  زا  ار  هیضق  نیا  هنومن  يارب  تسا . هدیـسر  هبرجت  هب  رما 
ار لتق  رد  تکرـش  روبزم  درف  دوش ، تباث  یـضاق  دزن  يو  ماهتا  ات  دوبن  راک  رد  يدـهاش  هنیب و  نوچ  اما  دوب ، هدـش  مهتم  رفن  کی  لـتق  هب 
! یضاق زا  نم  و  دروخب ، مسق  دش  رضاح  مه  مهتم  دهدب و  مسق  میرک  نآرق  هب  ار  وا  تساوخ  ریزگان  هحفص 660 ]  ] یضاق درکیم . راکنا 

اهتقو نآ   ) مهدب مسق  ترـضح  نآ  هب  هدرب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نحـص  هب  ار  مهتم  دهد  هزاجا  هک  متـساوخ  هزاجا 
مدروآ و نوریب  يرتسگداد  زا  متفرگ  ار  مهتم  تسد  نم  داد  هزاجا  یضاق  تشاد . رارق  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  نابایخ  رد  يرتسگداد 

وت زا  لتق  نیا  هک  روخب  مسق  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  متفگ : وا  هب  مداد و  رارق  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  مرح  لـباقم  رد  ار  وا 
یمسق نینچ  تسین  رضاح  دروخب ، مسق  میرک  نآرق  هب  دوب  هدش  رـضاح  یتح  هدوب و  هیـضق  رکنم  هک  مهتم ، درف  مدید  تسا . هدشن  رداص 

ساـبعلا لـضفلاابا  ترـضح  تاـمارک  زا  یکی  اـهنت  نیا  دـش . رهاـظ  قح  درک و  رارقا  شیوـخ  مرج  هب  یـضاق  دزن  زین  هرخـألاب  و  دروـخب !
، ماهتـشاد تنوکـس  اجنآ  رد  متـسه و  البرک  سدـقم  رهـش  دـلوتم  نوچ  بناج  نیا  و  تسا ، رایـسب  ایاضق  هنوگ  نیا  زا  هدوب و  مالـسلاهیلع 

. دوب هنومن  ناونع  هب  اهنت  متشون  هک  هچنآ  تسین ، اهنآ  نتشون  لاجم  هک  ماهدینش  مه  هدید و  مه  ار  ایاضق  نیا  زا  یلیخ 

شیاشخب رهش  هیسابع  يزاس  لپ  رد  تمارک ، روهظ 
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یقیقع میحرلادـبع  خیـش  جاـح  ياـقآ  هریثک  تاـفیلأت  بحاـص  اـناوت و  يهدنـسیون  مرتحم ، دنمـشناد  نیملـسملا ، مالـسالاۀجح و  باـنج 
رمق ناــشخرد  يهرهچ   » مرتـحم فـلؤم  . 37 دناهتـشاد : موـقرم  نینچ  مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراـشتنا  هـب  یبوـتکم  یط  یـشیاشخب 

تایانع نوماریپ  هک  دندومرف  تساوخرد  بناج  نیا  زا  یلاخلخ ، ینابر  یلع  خیـش  ياقآ  بانج  مالـسلاهیلع ،» سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب 
هب هک  ار  ياهصاخ  تیانع  ای  تمارک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رینم  رمق  ترـضح  البرک ، درمناوج  افواب و  ياقـس  تامارک  و 

هیهت تسد  رد  روظنم  نیا  هب  هک  یباـتک  رد  جرد  تهج  مرواـیب و  ملق  ریوصت  هب  تسا ، هدینـش  قـثوم  لـقن  هب  اـی  هدـید  نیعلايأر  هب  دوـخ 
شدارم الوم و  هحفـص 661 ]  ] ياهراوگرزب نأش و  زا  هک  دنیبیمن  ماقم  نآ  يهتـسیاش  قیال و  ار  دوخ  ریقح  هچرگ  میامن . میدقت  دـنراد ،

نأش دـهاوخیم  هک  رگـشالت  ینمؤم  درک ؟ دـیاب  هچ  یلو  دزاـس ، رونم  نیزم و  باـنج  نآ  لـئاضف  فصو  هب  ار  دوخ  ملق  دـیوگب و  نخس 
دـشاب و هدومن  ار  ترـضح  نآ  زا  یتمارک  لقن  تساوخرد  دـهد  ناشن  نایناهج  هماع و  راکفا  هب  هدـناسر و  تبث  هب  ار  مالـسا  یماـن  رورس 
. دریذـپن ار  توعد  دراد و  یقاب  هدیـشوپ  موتکم و  هک  دوب  غیرد  دـشاب ، هتـشاد  رایتخا  رد  ار  تامارک  نیا  زا  نئمطم  ياهنومن  زین  هدـنراگن 
، نآ رب  نوزفا  دومن . قیقحت  یسررب و  ار  نآ  مقس  تحص و  ناوتیم  دنتـسه و  هدنز  زونه  تمارک ، نآ  ینیع  نادهاش  هوبنا  هکنآ  اصوصخ 

اپرب زونه  هک  تسه ، هعقاو  نیا  ربتعم  هدنز و  دهاش  تسا  هتفای  سیـسأت  شیاشخب  رهـش  رد  راوگرزب  ياقـس  نآ  یمان  مان  هب  زورما  هک  یلپ 
اب هنارسپ  يهسالک  ناتـسریبد 12  باب  کی  ثادحا  هب  قفوم  یهلا  فطل  هب  لاس 1368 ش  رد  تسا : نینچ  هعقاو  نآ  دادخر  و  دـشابیم ،

مالـسلاهیلع یلع  الوم  یمان  مان  هب  زین  ار  ناتـسریبد  دوب و  یلاها  زاـین  دروم  ادـیدش  هک  مدـش  شیاـشخب  داـینبون  رهـش  رد  مدرم  يراـکمه 
يور رب  زین  یلپ  دـندومن  تساوـخرد  هـقطنم ، هاـنپیب  نازرواـشک  یلاـها و  زا  یعمج  ناتــسریبد ، ثادــحا  زا  سپ  میدوـمن . يراذــگمان 

درکیم و جـلف  ار  نانآ  رورم  روبع و  یگدـنز و  هام  تفه  شـش و  لاس ، ره  روبزم  يهناخدور  نوچ  دوش . هدز  ياچناجوا »  » يهناـخدور
ای سیـسأت  ناکما  دوب و  قارع  یلیمحت  گنج  راـتفرگ  تلود  نوچ  دـنیامن و  يرادربهرهب  بوخ  دوخ ، عرازم  یـضارا و  زا  دنتـسناوتیمن 
لپ نیا  رگید  دیاوف  زا  دندرکیم . مادقا  مدرم  دوخ  یتسیاب  اذـل  دـهد ، رارق  تیولوا  رد  تسناوتیمن  راد  ریگ و  نآ  رد  ار  یلپ  نینچ  نیمأت 

هک داـقتعا  نیا  اـب  یناـحور و  ناونع  هب  بناـج ، نیا  دـناسرب . زیربـت  ناتـسرهش  هب  رتدوز  تعاـس  کـی  ار  یلاـها  تسناوـتیم  هک  دوـب  نآ 
و متفریذـپ ، ار  مدرم  توعد  دـنزیخرب ، ناناملـسم  تدـعاسم  کـمک و  هب  دـیاب  يورخا  روما  نوچمه  زین  يوـیند  ياـهراک  رد  ناـیناحور 

تحت یتسیاب  وا  ياهراک  هک  تسا  نیا  رد  نارگید  اب  یناحور  درف  کی  راک  توافت  نوچ  مزاس و  مهارف  ار  نآ  تامدقم  هک  مدش  ممصم 
یبهذـم ياهرواب  تاداقتعا و  زا  دـناوتب  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  نینمؤم  هجوت  ات  دریگ  تروص  یبهذـم  نید و  راعـش  کی  ناونع و  کی 

و مقلع » رهن   » و تارف » يهعیرـش   » داـی هب  هـبترم  کـی  دور ، بآ و  تبـسانم  هـب  ور  نـیا  زا  دـیامن ، يریگهرهب  زین  یگدـنزاس  هار  رد  مدرم 
، رادرس هحفص 662 ]  ] نآ يابیز  مان  هک  دش  هتفرگ  میمصت  تشگ ، رگهولج  نهذ  رد  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  الوم  يزابناج  ياههنحص 

بلغا دـننامه  هقطنم  مدرم  هک  تهج  نیا  زا  صوـصخ  هب  دـشاب  هیـسابع »  » نآ ماـن  ینعی  دریگ ، رارق  یناـمتخاس  تاـیلمع  نیا  شخبتنیز 
مان نیا  اب  عقاو ، رد  دـنراد . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  فدـه  راک و  مان و  هب  يرفاو  يهقالع  قشع و  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  نارادتـسود 
نیا رب  تسین . هدوبن و  مان  نیا  اب  هضراعم  هلباقم و  يارای  ار  یسک  چیه  اریز  دیدرگیم ، نیمضت  همیب و  هژورپ ، نیا  لیمکت  سیسأت و  ابیز ،
نیمز رب  هژورپ ، نیا  سیـسأت  لحم  هناخدور ، ریـسم  رد  یمچرپ  گرزب ، نآ  یمان  مان  هب  ناتـسا ، يربارت  هار و  زا  هشقن  ذـخا  زا  سپ  ساسا 

نآ زازتها  دوب و  هتفرگ  رارق  اـهنش  زا  یلت  يور  هناـخدور  طـسو  رد  روبزم  مچرپ  دـش . عورـش  نآ  یناـمتخاس  تاـغیلبت  دـیدرگ و  بصن 
طسو مچرپ  دندیسرپیم : نانآ  درکیم . بذج  بلج و  دوخ  هب  ار  رهش  مدرم  یمومع  راکفا  تخاسیم و  رثأتم  جهتبم و  ار  نانمؤم  ياهلد 

یگدامآ عون  کی  مدرم  نیب  رد  رما  نیا  هجیتن ، رد  دندرکیم و  وگزاب  نانآ  يارب  ار  نآ  يهفـسلف  فده و  نیعلطم  و  هچ ؟ ینعی  هناخدور 
زا یعمج  يوـس  زا  هک  ناداـن ، هاـگآان و  ناـفلاخم  زا  یکی  يزور  فسـألاعم ، دـیرفآیم . ار  مزـال  قوـش  روـش و  درکیم و  داـجیا  ینهذ 
زا شیوخ  ضغب  هنیک و  نداد  ناشن  تفلاخم و  زاربا  ناونع  هب  دـشیم ، تیوقت  کیرحت و  ینارمع ، همانرب  نیا  لدهایـس  هاگآ و  نیفلاـخم 

، لحم نآ  زا  روبع  عقوم  ناهاگحبـص  نارگید )!؟ تسد  هب  هن  دریگیم ، تروص  سک  نالف  تسد  هب  ارچ  لـثملایف  هک   ) لـپ نیا  سیـسأت 
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هداد ناشن  ار  شناگدنهدروتـسد  نارکفمه و  دوخ و  تفلاخم  بیترت  نیا  هب  ات  دوب ، هدـنکفا  نیمز  رب  یمارتحایب  اب  هدـنک  اج  زا  ار  مچرپ 
، دوب هدش  هتشارفارب  البرک  نیمزرس  رد  تعاجش  تداشر و  مچرپ  يهدنزارفارس  البرک و  رادرس  یمان  مان  هب  هک  ار  یمچرپ  وا  يرآ ، دشاب !
نارمع و یگدـنزاس و  ینعی  ریخ  رما  کـی  ماـجنا  تین  هب  شیاـشخب  رد  هک  یمچرپ  دوـب ؛ هتفگ  مه  یهاریب  دـب و  دوـب و  هدـنکفا  نیمز  رب 

هدهاشم ار  هرظنم  نیا  هدرکیم  روبع  لحم  نآ  زا  لاح  نامه  رد  هک  یناپوچ  دـتفایم و  اهنـش  يور  مچرپ  دوب . هدـمآرد  زازتها  هب  ینادابآ 
سپ تسا ) يرادرکدب  هب  صخاش  فورعم و  رایـسب  لحم ، رد  یلو  دوشیمن  رکذ  شمان  هک   ) مچرپ هب  هدننکتراسج  صخـش  دوب  هدومن 

. دوریم تسا  هدوب  هفولع  هجنوی و  ندرک  ورد  لاـح  رد  هک  شیوـخ  دـنواشیوخ  نازرواـشک  زا  یکی  هب  کـمک  روـظنم  هب  لـمع ، نیا  زا 
ریگ اوناک  غیت  يهنهد  رد  هجنوی  هبترمکی  هک  تسا  هدوب  هجنوی  ندیچ  لوغشم  اوناک  هاگتـسد  يهلیـسو  هب  يو  هحفص 663 ]  ] دنواشیوخ

زا ار  عنام  حالطـصا  هب  ات  دربیم  غیت  يولج  ار  شتـسد  اوناک  غیت  ندوشگزاب  ناونع  هب  اقآ  نیا  درادیمزاب . راـک  زا  ار  هاگتـسد  دـنکیم و 
تعرـس هب  نازرواشک  دنکفایم ! نیمز  هب  هدرک  عطق  ار  وا  تشگنا  راهچ  مد ، رد  ددرگیم و  دازآ  اهر و  غیت  ناهگان  دـنک ، در  نآ  يولج 

زور دنچ  زا  سپ  وا  دندرگیمن و  يو  یعطق  يهجلاعم  هب  قفوم  جلاعم  ناکـشزپ  یلو  دنناسریم  زیربت  هب  هدـش  عطق  ناتـشگنا  هارمه  ار  وا 
اقآ هک  دوب  هتفای  ترهـش  يدابآ  رد  هداد و  تسد  زا  ار  تشگنا  راهچ  هک  یلاح  رد  ددرگیمرب ، يدابآ  هب  سأی  تلاح  هب  رهـش ، رد  تماقا 
یپ رد  هلـصافالب  هک  شارخلد  يهثداح  نیا  عوقو  انـسفنأ . رورـش  نم  هللا  اـنذاعا  تسا ! هدـیرب  ار  وا  تسد  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 
دوش بلج  رتشیب  ینارمع  يهژورپ  نیا  هب  مدرم  میمصت  داقتعا و  هک  دیدرگ  ثعاب  دوب ، هداد  خر  مالـسلاهیلع  یـسابع  مچرپ  هب  يو  تناها 

تـساوخیم تلود  رگا  هک  ار  یلپ  هجیتن  رد  دـنیامن . بیقعت  ناوارف  شـالت  تعرـس و  هب  یمدرم  یبهذـم و  يهدارا  مزع و  اـب  ار  اـهراک  و 
هنهد هد  يرتمدص  لپ  کی   ) راوگرزب نآ  يهژیو  تیانع  تمارک و  تکرب  هب  دـیماجنایم ، لوط  هب  لاس  دـنچ  لقادـح  نآ  ثادـحا  دزاسب 

يهنیزه 9 اب  هاـم و  تدـم 9  رد  يربارت ) هار و  هرادا  پیت  یـسدنهم  هشقن  زور و  لیاسو  نیرتهب  اـب  ضرع  تناـس  رتـم و 10  تشه  لوط و 
نیسحت باجعا و  بجوم  لپ ، لماک  ینف  ماکحتـسا  لاح  نیع  رد  لمع و  تعرـس  هک  ياهنوگ  هب  دوش ، هتخادرپ و  هتخاس و  ناموت  نویلیم 

نایراطع و سدنهم  شنواعم  ناگهد و  سدنهم  ياقآ  بانج  تقو  يربارت  هار و  ترازو  مرتحم  تنواعم  هژیو  هب  هدننکدیدزاب ، نیـسدنهم 
نارهم ناتسهد  زکرم  زیربت ، يرتمولیک   100 شیاشخب ، رد  عقاو   ) هیسابع لپ  يور  زونه  روبزم  مچرپ  رضاح ، لاح  رد  ددرگ . عقاو  نارگید 

ار شیوخ  تاروذن  ناگدننار ، هژیو  هب  هقطنم ، نآ  مدرم  زین  نونکامه  تسا و  زازتها  رد  تسا ) هدش  رهـش  هب  لدبم  اریخا  هک  یلامـش  دور 
غامد زا  هن  لپ ، نیا  سیـسأت  لوط  رد  انمـض  ددرگ . لپ  نآ  يرادـهگن  ياههنیزه  اهغارچ و  فرـص  ات  دـنزیریم  هدـش  بصن  قودنـص  هب 

لپ نآ  نیمأت  ماجنا و  يدصتم  هک  ریقح  دشابیم  رادروخرب  یـصاخ  مارتحا  رابتعا و  زا  لپ  نیا  داد و  خر  ياهثداح  هن  دمآ و  نوخ  یـسک 
نتخاس هک  تفریذپیم  ماجنا  یناسآ  تلوهس و  هب  نانچ  نآ  عاجش  درمگرزب  هحفص 664 ]  ] نیا مان  زا  دادمتسا  اب  یهلا و  فطل  اب  مدوب 

ره هک  نیا  اب  دماین  شیپ  تایلمع  لوط  رد  مه  ياهثداح  عون  چیه  دـمآیم و  رظن  هب  ردبرض 4  کچوک 3  ماب  کی  ثادحا  زا  رتناسآ  نآ 
زا ار  لیاسم  نیا  يهمه  دـندوبن ، علطم  ینمیا  ياههویـش  زا  ـالوصا  هک  دـندشیم  راـک  لوغـشم  ياهفرحریغ  دارفا  زا  رفن  دـص  زا  شیب  زور 

هدش هدـیمان  مالـسلاهیلع » هیـسابع  لپ   » وا یمان  مان  هب  مه  لپ  نیا  ور  نیا  زا  مینادیم  البرک  يهنحـص  رگراثیا  گرزب  نآ  يهصاخ  تایانع 
زا هک  ياهرطاـخ  هعقاو و  دوـب  نیا  ددرگیم . دـیدجت  لاـس  ره  زازتـها و  رد  لـپ  نآ  زارف  رب  مه  گرزب  نآ  هب  روـصنم  ياـهمچرپ  تسا و 

! دزاس دنمهرهب  راوگرزب  نآ  تیانع  تعافـش و  زا  ار  امـش  ام و  ادـخ  متـشاد . رطاخ  رد  رادـمچرپ  گرزب  نآ  یمان  مان  تیانع و  تمارک و 
هحفص 665] . ] نیمآ

دش مرح  دراو  خاتسگ  نابژد 

هدرک رارف  يزابرس  زا  هک  دوب  البرک  رد  زابرس  یناوج  . 38 دندرک : لقن  شورفباتک  یئالبرک  یناجنز  قداص  جاح  ياقآ  باطتسم ، بانج 
هب وا  دننک ، ریگتـسد  ار  وا  دندمآرب  ددصرد  اهنابژد  دوب ، هداتـسیا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  نحـص  برد  دوب  هدمآ  وا  دوب .
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یپ رد  يو  دوب . سابع  شمسا  اقافتا  درکیم  بیقعت  ار  زابرس  هک  ینابژد  دش . هدنهانپ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح 
ار يو  رگید  درب  یگرزب  لزنم  هب  هانپ  یـسک  رگا  تسا  نیا  برع  مسر  هکنیا  اـب  دریگب ، ار  وا  هک  تفر  رهطم  مرح  نورد  هب  يرارف  زاـبرس 
ایح ارچ  تفگ : هدز و  يو  يوـلهپ  هب  شیاـپ  كوـن  اـب  هدـمآ ، وا  رـس  يـالاب  ییاـقآ  دـید  باوـخ  بـش  ناـمه  ناـبژد  دـننکیمن . بـیقعت 

دننیبب هک  دـنداد  لیکـشت  یکـشزپ  ياروش  اهرتکد  دـندرب . ناتـسرامیب  هب  ار  وا  دـش و  درد  ولهپ  راچد  هبرـض ، نیا  يهجیتن  رد  ینکیمن !؟
زا ار  وا  شردام  ردپ و  درک . لقن  ار  هصق  نیا  دوخ  وا  دندیـسرپ و  ار  تلع  دندیمهفن ، ار  ضرم  هک  یتقو  دشابیم . هچ  صخـش  نیا  ضرم 

. دـشکب تسد  راک  نیا  زا  دوشب  بوخ  رگا  دـندرک  رذـن  دنتـسب و  لیخد  هدرب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  ناتـسرامیب 
. دیشک تسد  روبزم  لغش  زا  درک و  ادیپ  افش  هللادمحلا 

دنکیم قح  هب  تواضق  سابعلا  لضفلاابا 

لاسرا تمارک  ود  مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا  هب  یبوتکم  رد  یتاقبع ، داجـس  دیـس  ياـقآ  تاداسلاۀلالـس  مالـسالاۀجح  باـنج 
، درکیم هبلاطم  يو  زا  ار  دوخ  بلط  هچ  ره  دوب و  راکبلط  یغلبم  هعیش  کی  زا  تنس ، لها  زا  یـصخش  . 39 دیناوخیم : الیذ  هک  دناهتشاد 

درم هک  دش  هدیـشک  اجنیا  هب  راک  ات  دنتـشاد  يدایز  تارجاشم  مه  اب  ود  نآ  درکیم . اشاح  تخادرپیمن و  ار  دوخ  یهدب  یعیـش  درف  نآ 
سابعلا لضفلاوبا  ترضح  كرابم  ملع  هب  تسد  هتفر و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هاگرد  هب  هعیش  ياقآ  نیا  دیاب  تفگ : ینس 

هتفر هاگرد  هب  دش  رضاح  راکهدب  هحفص 666 ] . ] منک رظنفرص  دوخ  بلط  زا  نم  ات  متسین ، ضورقم  نم  هک  دیوگب  دراذگب و  مالسلاهیلع 
هب ار  تواضق  ترضح  نیاربانب  ینس . وا  و  متسه ، هعیش  نم  هک : دیشیدنایم  دوخ  شیپ  و  تسین ، راکهدب  ینـس  درف  هب  هک  دنک  دای  مسق  و 
يو بیقعت  زا  مه  نم  متسین ، ضورقم  نم  دیوگب  هتشاذگ  ملع  هب  تسد  وا  رگا  هک  درک  رارکت  زاب  ینـس  درم  داد ! دهاوخ  ماجنا  نم  دوس 

ترضح تفگ : شنز  هب  تفریذپن و  وا  یلو  تسین ، حالص  نکن ، ار  راک  نیا  ریخ ، تفگ : شرهوش  هب  راکهدب  رسمه  منکیم . يراددوخ 
لـضفلاوبا ترـضح  هاگرد  هب  هعیـش  درم  هرخألاب  تخاس . دهاوخن  هدنکفارـس  ینـس  لباقم  رد  ار  هعیـش  تقو  چـیه  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 

. ماهتفرگن يو  زا  یلوپ  متسین و  راکهدب  ینس  درم  نیا  هب  نم  تفگ : غورد  هب  تشاذگ و  كرابم  ملع  هب  تسد  تفر و  مالسلاهیلع  سابعلا 
يو فتک  رب  ار  دوخ  تسد  دز و  ادـص  ار  شرـسپ  هک  دوب ، هدیـسرن  ضوح  راـنک  هاـگرد  كراـبم  نحـص  هب  زوـنه  تشگرب  هک  اـجنآ  زا 

. تسا هدش  انیبان  هتفرگ و  رارق  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  بضغ  دروم  هک  دش  مولعم  يدوز  هب  داتفا . هار  هب  هتسهآ  تشاذگ و 
. مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترضح  تلادع  زا  ياهنومن  غورد و  مسق  يهجیتن  تسا  نیا 

دش لصاو  منهج  هب  اعیرس 

، نسحلاوبا بانج  ناشیا  يومع  هک ، دـسیونیم  مالـسلاهیلع » سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  یناگدـنز   » دوخ باـتک  رد  يدـهم  اـقآ  باـنج 
اب شترا  سیلپ  کی  دوب  هدمآ  قارع  هب  هیکرت  شترا  لاس 1977 م  رد  . 40 دیامنیم : لقن  ار  اریز  يهعقاو  وهنکل  نیظعاولاۀسردم  لوئسم 

لخاد برح  تالآ  نودب  دیاب  دنتفگ : دندش و  يو  عنام  مرح  مادـخ  دوشب . مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  مرح  دراو  تساوخیم  برح  تالآ 
، دش هدز  شتروص  هب  مکحم  یلیـس  کی  انثا ، نیا  رد  تخاس . يراج  نابز  رب  زین  تشز  ظفل  دنچ  درکن و  انتعا  یـشترا  درف  دیوشب . برح 
داتفا و نیمز  هب  صخـش  نآ  هجیتن  رد  درک . یمخز  ار  وا  تخادنا و  ریت  دوخ  هب  دوخ  تشاد  هک  یگنفت  دـش و  هدـیچیپ  مه  رد  ياهنوگ  هب 

رایسب هعقاو  نیا  زا  مرح  هحفـص 667 ]  ] مادخ دش . لصاو  منهج  هب  اعیرـس  تفر و  يرایـسب  نوخ  وا  زا  دندروآ . نوریب  مرح  زا  ار  وا  مدرم 
بـش مادخ ، زا  یـضعب  دوب . هدادن  خر  مرح  رد  ياهثداح  ای  هعقاو  نینچ  نونکات  هچ ، دـندیدرگ . ناریح  درخ  ملع و  لها  و  هدـش ، بجعتم 

زا مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  رادید  تعاس  تقو و  دشیم ، مرح  لخاد  سیلپ  نآ  هک  یتقو  هک  دنتفای ، تراشب  باوخ  ملاع  رد 
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هب يو  یمارتـحایب  ربارب  رد  هلـصافالب  هدرکن و  لـمحت  ار  تراـسج  تئرج و  نیا  ترـضح  دوب ؛ مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  شردارب 
يهرهچ  ) باتک مود  دلج  ات  داد  قیفوت  زیچان  يهدنب  نیا  هب  هک  مرازگرکـش  ار  ادـخ  نایاپ  رد  دـنداد . ناشن  دـیدش  لمعلاسکع  ترـضح 
ناماما هاگـشیپ  هب  کـچوک  تدارا  ضرع  نیا  تسا  دـیما  مناـسرب  ناـیاپ  هب  ار  مالـسلاهیلع ) ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ناـشخرد 

رد مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  موس  دلج  و  ددرگ . عقاو  لوبق  دروم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  هعیـش و  موصعم 
مرکملالاوش  25 دریگ . رارق  مالسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ناتـسود  سرتسد  رد  يدوز  هب  تسا  دیما  دشابیم ، فیلأت  تسد 

نمهب 1377 قباطم  مالسلاامهیلع ، قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ماما  ترـضح  يرفعج  يهقح  بهذم  راذگناینب  تداهـش  زورلاس  1419 ه.ق ،
یلاخلخ ینابر  یلع  مالسلامهیلع  دمحملآ  شع  مق -  ش  ه .

یقرواپ

دمحم نب  رفعج  لجا  خیش  تارایزلا  لماک  [ 4 . ] يهیآ 64 ءاسن ، يهروس  [ 3 . ] يهیآ 57 ءارسا ، يهروس  [ 2 . ] يهیآ 35 هدئام ، ةروس  [ 1]
لاس 1356 فرشا  فجن  پاچ  تسفا  مق ، ینادجو  یشورفباتک  رـشان : هر ،»  » ینیما همالع  حیحـصت  هب  يافوتم 367 ق ،)  ) یمق هیولوق  نب 

یفجن یمظعلا  هللاۀـیآ  يهناخباتک  تاراشتنا  زا  ص 41  راهب 1377 ، لوا ، يهرامش  مراهچ ، لاس  باهـش ، يهلجم  [ 5 . ] يهحفص 257 ق ،
پاچ تمکح ، تاراشتنا  زا  ص 73 ، ج 7 ، یسانشداعم ، [ 7 . ] يرقاب يدهمدمحم  رثا  ص 58 ، يدورهاش ، هللاتیآ  یناگدنز  [ 6 . ] یشعرم

زا ۀـیبلاطلا ، باسنأ  یف  ۀـیلالجلا  يهمجرت  ص 20 ، ناریا ، یمالـسا  ثاریم  [ 9 . ] يهیآ 88 دوه ، يهروـس  [ 8 . ] ق یناثلاعیبر 1406  مود ،
پاچ ص 65 ، باسنألا ، رحب  هب  فورعم  باقعألا  عمجم  باـسنألا و  ضاـیر  [ 10 . ] یفجن یـشعرم  یمظعلا  هللاۀیآ  يهناخباتک  تاراشتنا 
نابآ يهرامـش 20 ، مود ، لاس  رثوک ، يهلجم  [ 12 . ] ص 85 یسمش ، نابآ 1377  يهرامـش 20 ، مود ، لاس  رثوک ، يهلجم  [ 11 . ] یگنس

، مود لاس  رثوک ، يهلجم  [ 14 . ] ص 84 و 85 یسمش ، نابآ 1377  يهرامش 20 ، مود ، لاس  رثوک ، يهلجم  [ 13 . ] ص 85 یسمش ،  1377
[16 . ] ص 84 یـسمش ، ناـبآ 1377  يهرامـش 20 ، مود ، لاـس  رثوـک ، يهلجم  [ 15 . ] و 85 ص 84  یـسمش ، ناـبآ 1377  يهرامش 20 ،

يهلجم [ 18 . ] ص 84 يهرامش 20 ، مود ، لاس  رثوک ، يهلجم  [ 17 . ] ص 84 یسمش ، نابآ 1377  يهرامش 20 ، مود ، لاس  رثوک ، يهلجم 
[20 . ] ص 20 ج 1 ، مالـسلاهیلع ، مشاـهینب  رمق  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ناـشخرد  يهرهچ  [ 19 . ] ص 84 يهرامـش 20 ، مود ، لاـس  رثوک ،
ص ج 2 ، عیشت ، فراعملاةرئاد  [ 22 . ] 184 ص 187 -  هنیدم ، هکم و  رد  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  اب  رادـید  [ 21 . ] ص 646 نانجلاحیتافم :

ترضح خیرات  534 ؛  - 539  / 1 هعیشلا ، نایعا  زا : لقن  هب  يدیهش  نیـسحلادبع  ياقآ  مرتحم  دنمـشناد  يهلاقم  زا  هدافتـسا  اب  یلا 71 ،  68
 / 12 ۀیعیشلا ، فراعملاةرئاد  267 ؛  / 6 انایرآ ، فراعملاةرئاد  317 ؛  / 3 نیلالتحالا ، نیب  قارعلا  خـیرات  خـلب ؛ تیالو  رد  بآم  تیالو  هاش 

،62 بلاطلا ، ةدـمع  166 ؛  - 167  / 1 یـسراف ، يهمجرت  هطوطبنبا ، يهمانرفـس  134 ؛  / 24 ، 424  / 3 ، 376  / 2 ۀـعیرذلا ، ، 341،328
 / 3 ، 760  - 761  / 4 نادلبلا ، مجعم  128 ؛  - 131 تفالخ ، ندروآ  تسد  هب  يارب  يولع  تاداـس  ماـیق  180 ؛  - 181 ۀیرخفلا ، لوصفلا 

یحضلا ص 211. سمش  [ 24 . ] يهیآ 25 هدجس  يهروس  [ 23 . ] ج 1 فجنلا ، یضام  415 ؛ هدیزگ ، خیرات  31 ؛  - 32 بولقلا ، ۀهزن  790 ؛
تایرـشن زا  يدـهلا ، ۀـمئآلا  یبنلا و  بقانم  یف  یحـضلا  سمـش  [ 27 . ] یحـضلا ص 212 سمـش  [ 26 . ] یحـضلا ص 211 سمـش  [ 25]

عمجم [ 29 . ] تفگش ص 137 ياهناتساد  [ 28 . ] هتاکرب تماد  یشعرم  یضترم  دیـسآ  هللاۀیآ  زا  ص 214 ، ناریا ، زیربت  قفش  يهناخپاچ 
ص بلاطلا : ةدمع  [ 31 . ] ص 177 فجن ، خـیرات  [ 30 . ] مدقم یقتدمحم  دیس  مالـسالاۀجح  فیلأت  ص 240  مالـسلاهیلع ، یلع  لئاضفلا 
ص 429 و ج 8 ص ج 7 ، ۀعیشلا : نایعا  ص 25 ؛ نیعلا : راصبأ  ص 70 ؛ ج 3 ، لاقملا : حیقنت  ج 4 ص 40 ؛ هلاحک : ءاسنلا  مـالعا  356 ؛

خیرات و ج 4 ص 118 ؛ ص 397 ؛ ج 3 ، كولملا : ممالا و  خـیرات  ص 63 ؛ ج 3 ، بهذلا : جورم  [ 32 . ] ج 1 ص 72 فطلا : بدا  389 ؛
خیش لاجر  ج 3 ص 304 ؛ بوشآرهشنبا : بقانم  ص 88 ؛ ۀیولعلا : ۀلسلسلا  ص 141 و 142 ؛ ۀمهملا : لوصفلا  ص 213 ؛ ج 2 ؛ یبوقعی :

خیرات ص 81 ؛ نییبلاطلا : لتاقم  ص 37 ؛ ج 45 ، راونألاراحب : [ 33 . ] ج 1 ص 441 و 442 ۀـمغلا : فشک  ص 76 ؛ يهرامش 4 ، یسوط :
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ص 72. ج 1 ، فطلا : بدا  ص 25 ؛ نیعلا : راصبا  ص 82 ؛ نییبلاطلا : لتاقم  [ 34 . ] رگید باتک  اههد  ص 11 و  ج 4 ، ءارمالا : كولملا و 
ج فراعملاةرئاد : ص 128 ؛ ج 2 ، لاقملا : حیقنت  زا  لقن  هب  ص 16 ، یگتشذگدوخ : زا  دامن  نینبلاما  [ 36 . ] ص 356 بلاطلا : ةدمع  [ 35]
زا رعش  [ 39 . ] ص 19 یگتـشذگدوخ : زا  داـمن  نینبلاما  [ 38 . ] ص 6 برعلا : ءاـسن  ةدیـس  نینبلاما  [ 37 . ] ج 3 سابعلا : لـتقم  ص 40 ؛ ، 2

سابعلا لضفلاوبا  یناگدنز  ای  جـئاوحلاباب  [ 40 (. ] نیکـشم  ) مالـسلامهیلع تراهط  تمـصع و  تیب  لها  يهتخوسلد  قوذشوخ و  رعاش 
زا داــمن  نـینبلاما  [ 41 . ] 129 ص 136 -  نادـیواج ، یمالـسا  تاراـشتنا  ناـمزاس  ینموـم ، نیـسحلادبع  گنهرـس  فیلأـت  مالــسلاهیلع 

[43 . ] مالـسلااهیلع ص 138 يربـکلابنیز  زا  لـقن  هب  ص 26 ، یگتـشذگدوخ ، زا  داـمن  نـینبلاما  [ 42 . ] و 24 ص 23  یگتـشذگدوخ ،
زا لقن  هب  ص 26 ، یگتشذگدوخ ، زا  دامن  نینبلاما  [ 44 . ] ص 70 ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  زا  لقن  هب  ص 26 ، یگتشذگدوخ ، زا  دامن  نینبلاما 

[46 . ] ص 217 دـیؤم ، اضر  دیـس  هیامنارگ  رعاش  رثا  کشا ، ياـهلگ  [ 45 . ] ص 70 ح 3 ، لاقملا ، حـیقنت  و  ص 74 ، ج 1 ، فـطلا ، بدا 
میرکلا ص دـئار  یلع  نب  سابع  [ 49 . ] ص 289 ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  [ 48 . ] ص 88 هیولعلا ، هلسلسلا  رـس  [ 47 . ] ص 357 بلاطلا ، ةدمع 

يهرهچ [ 53 . ] ص 18 مالـسلاهیلع ، ساـبعلا  [ 52 . ] ص 72 مالـسلاهیلع ، ساـبعلا  [ 51 . ] ص 25 مالـسلااهیلع ، يربـکلا  بـنیز  [ 50 . ] 23
ساـبعلا لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ناــشخرد  يهرهچ  [ 54 . ] ص 464 ج 1 ، مالــسلاهیلع ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ناـشخرد 

مالـسالاتجح و هنازرف ، لضاف  تشاددای  زا  هدش  هدافتـسا  [ 56 . ] ص 46 رفعج ، خیـش  سابعلا ، ةاـیح  [ 55 . ] ص 464 ج 1 ، مالسلاهیلع ،
، مالـسلاامهیلع یلع  نب  ساـبع  دـلوم  [ 58 . ] یگتـشذگدوخ زا  داـمن  نـینبلاما  [ 57 . ] یناتـسیس يدهتجم  یـضترم  دیـس  ياقآ  نیملـسملا 

دمحم رب  تاولص  زا  ییاهناتساد  [ 60 . ] ص 34 یگتشذگدوخ ، زا  دامن  مالسلااهیلع  نینبلاما  [ 59 . ] 36 صص 38 -  يرصانلا ، یلعدمحم 
ياهتشاددای زا  هدافتسا  [ 61 . ] هدازفلخریم یلع  خیش  مالسلامهیلع  تیب  لها  بتکم  جورم  یماح و  يهتشون  ص 100 و 99  دمحملآ ، و 

رثا ص 28 ، عمـش ، کشا  [ 62 . ] يرکاشلا نیسح  يهتـشون  مود ص 117 ، دـلج  یتایرکذ  باتک  زا  لقن  هب  یناطحق ، ياـقآ  مالـسالاۀجح 
زا هدافتـسا  همعطلايداـه ، ناملـس  دیــس  فیلأـت  ص 48 ، مالــسلااهیلع ، نـینبلاما  باــتک  [ 63 . ] ناکرـسیوت افـص )  ) یبارهــس یلع  عـبط :

باتک زا  لقن  هب  یناطحق  ربکایلع  خیـش  جاح  مالـسالاتجح  زا  هدافتـسا  [ 64 . ] یناطحق ربکایلع  خیـش  جاح  ياقآ  بانج  مالـسالاۀجح 
هک یماگنه  ینالیم ، یلع  دیس  ياقآ  ار  رعش  نیا  [ 65 . ] ق 1417 ه . لما ، پاچ  همعطلايداه ، ناملس  فیلأت  مالسلااهیلع ص 43 ، نینبلاما 

، يروش يهروس  [ 67 . ] ص 216 دـیؤم ، اضر  دیـس  هیامنارگ  رعاش  رثا  کشا ، ياهلگ  [ 66 . ] درک نایب  تفگیم ، نخـس  نینبلاما  يهرابرد 
، ۀمکحلا عیبانی  [ 71 . ] وجاوخ هچخیرات  [ 70 . ] ب 17 ص 376 ، ج 12 ، كردتسم ، [ 69 . ] ص 220 ج 3 ، ۀمکحلا ، عیبانی  [ 68 . ] يهیآ 23
ص ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 74 . ] كردتسم زا  لقن  هب  ص 218 ، ج 3 ، ۀمکحلا ، عیبانی  [ 73 . ] باسنألا نازیم  [ 72 . ] ص 218 ج 3 ،
ص ج 3 ، ۀمکحلا ، عیبانی  [ 76 . ] ص 220 ج 3 ، ۀمکحلا ، عیبانی  [ 75 . ] ص 318 ج 2 ، رابخألا ، یلائل  ص 80 ، ج 4 ، یلائللا ، یلاوغ  ، 65
7 ۀعیشلا : نایعا  [ 79 . ] ص 137 ج 2 ، كانبات ، نارتخا  [ 78 . ] ص 217 ج 2 ، تاداسلا ، لئاضف  زا  لقن  هب  كانبات  نارتخا  باتک  [ 77 . ] 220

یف يرخفلا  تاحفـص ؛ بلغا  مرقم ، قازرلادـبع  مالـسلاامهیلع ، نینمؤملاریما  مامالا  نب  ساـبعلا  174 ؛ باسنألا : جارـس  135 ؛  / 8 ، 429 / 
. هللادیبع يرخف  هدـمع و  رد  [ 80 . ] دعب هب   436 نییبلاطلا : لتاقم  360 ؛  / 2 برألا : ۀیاهن  201 ؛ ۀیرخفلا : لوضفلا  160 ؛ نییبلاطلا : باسنا 
ق، مهد ه . نرق  نادنمشناد  زا  ینالیگ ، ءایک  نمحرلادبع  نب  دمحم  نب  دمحا  دیـس  هباسن  يهمالع  فیلأت  باسنألا ص 175 ، جارس  [ 81]

ماما يازع  [ 82 . ] ق لاس 1409 ه . پاچ  خیرات  هر ،)  ) یفجن یشعرم  یمظعلا  هللاۀیآ  يهناخباتک  تاراشتنا  زا  یئاجر ، يدهم  دیـس  قیقحت :
ضایر [ 83 . ] هدازدامع هینیـسح  تاراشتنا  زا  حـلاص ) دیـس   ) یناتـسرهش ياقآ  زا  ص 65 ، ام ، نامز  اـت  مدآ  ناـمز  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ربمایپ كاپ  نادـناخ  ياههاگمارآ  [ 85 . ] ص 23 باسنألا : عیادـب  [ 84 . ] ص 87 باـسنالا ، رحب  هب  فورعم  باـقعالا  عمجم  باـسنألا و 
نیسح دیـس  موحرم  تاقیقحت  زا  همانهرجـش  هگرب  [ 87 . ] ص 448 بلاطیبا : لآ  نارجاـهم  [ 86 . ] ص 36 ملـس : هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
نیـسح دیـس  موحرم  دـشابیم ، تاداس  همانهرجـش  رکذ  رد  هک  هبیط  ناصغا  باتک  رد  ج 1 . مدرم ، زا  يرازگـساپس  باتک  يداـبآنوتاخ .

يور میدق  يانب  نتم  هک  گنس  تماخض  [ 88 . ] تسا هدومن  رکذ  ار  بسن  نیمه  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  باقعا  رد  يدابآنوتاخ 
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يردان یلق  ردان  جاح  ياـقآ  مرتحم  ققحم  [ 89 . ] تسا گنـس  نیمه  ریز  ادخدک  ربق  دشابیم و  رتمیتناس  داتفه  زا  شیپ  هدـش  هتـشون  نآ 
يهتـشون ناگـساروخ )  ) سابعلاوبا هدازماما  یناگدنز  زا  هدافتـسا  [ 91 . ] ینارار يردان  یلقرداـن  جاـح  ياـقآ  مرتحم  ققحم  [ 90 . ] ینارار

رکشت و ناشیا  زا  دنتشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  اههتشون  نیا  هک  هتاکرب  تماد  حابصم  یفطصم  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاتجح و 
مزال اجنیا  رد  تسا . هدش  هیهت  دیلقا  يهیریخ  روما  فاقوا و  يهرادا  رد  دوجوم  دانـسا  كرادم و  زا  قوف  نتم  [ 92 . ] دوشیم يرازگساپس 

زا هدومن  لاسرا  اجنیا  يارب  ار  قوف  بلاطم  دـناهدومن و  تبحم  هک  دـیلقا  فاقوا  يهرادا  مرتحم  نیلوئـسم  یفیرـش و  ياقآ  بانج  زا  تسا 
لآ نارجاهم  [ 93 . ] یلاخلخ ینابر  یلع  مالسلاهیلع . مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  اب  یگمه  رجا  منک . ینادردق  رکـشت و  همه 

لاس 1372 لوا ، پاچ  یئاطع ، اضردـمحم  يهمجرت  ابطابط ، نب  رـصان  نب  میهاربا  لیعامـساوبا  فیلأـت  ص 99 ، مالـسلامهیلع : بلاطیبا 
: مالسلامهیلع بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 95 . ] ص 453 مالـسلامهیلع : بلاطوبا  لآ  نارجاهم  [ 94 . ] يوضر سدق  ناتـسآ  تاراشتنا  زا  ش ،

هدمآ يدیمع ص 226  رجـشم  و  یلدـیبع ، فرـش  خیـش  باسنألا  بیذـهت  رد  هک  روط  نامه  تسا ، هدوب  دـمحم  يو  مان  [ 96 . ] ص 141
نب یلع  نب  نیـسح  نب  ناجع  دـمحا  هلمج  زا  هک  ناـجعینب  دـالوا  زا  [ 98 . ] ص 141 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاـهم  [ 97 . ] تسا

بحاص نامز  رد  هک  تسا  هلمج  نآ  زا  یعجرم  ناجع  دـمحا  نب  قبید  نسح  نب  تاعیلط  نسحلاوبا  نب  روصنموبا  تسا ، هدرب  مان  هللادـبع 
 - بوـهوم هلمج  نآ  زا  [ 99 . ] تسا هتـشاد  ناجع -  دمحا  ناشگرزبردـپ -  هب  بوسنم  ناجعلاینب  هب  فورعم  رئاح  رد  ینادـنزرف  هدـمع 
مان ار  وا  باسنألابیذهت  رد  یلدیبع  فیرش  خیش  تسا . هدرب  مان  هللادبع  نب  نیسحنبا  یحمحم -  هللادبع  نب  عابـسلاوبا  هب  فورعم  دوسا ،

رتکد یمالـسا ، دیاقع  لوصا  [ 101 . ] ص 142 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 100 . ] تسا هدوب  دادـغب  رد  يو  دـیوگیم  هدرب و 
[103 . ] ص 307 دیفم ، داشرا  [ 102 . ] ص 279 دیفم ، داشرا  ص 231 و  ۀمهملا ، لوصف  زا  لقن  هب  ص 549  هر ،)  ) يزاجح اضرلادبع  دیس 
ص 156. مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 105 . ] ص 353 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 104 . ] ص 265 همهملا ، لوصف 
ص مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 108 . ] ص 452 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 107 . ] ص 51 باسنألا : عیادب  [ 106]

هدرک دای  ار  هدرب  مان  مساق  نب  مساق  باسنألابیذهت  رد  یلدیبع  فرش  خیش  مالسلامهیلع ص 162 ، بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 109 . ] 161
لآ نارجاهم  [ 111 . ] ص 162 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 110 . ] دناهدوب هغارم  سیلفت و  هعدرب ، رد  شنادنزرف  تسا : هتفگ  و 
زا نـت  لاـح 200  حرـش  رب  لمتـشم  یقهیب ) باـسنألا  باـبل  يهمدـقم  رد   ) باـیترالا فـشک  [ 112 . ] ص 162 مالـسلامهیلع : بلاـطیبا 

یمظعلا هللاتیآ  زا  تسا . هدـش  پاچ  مالـسلامهیلع  بلاطوبا  لآ  نارجاهم  يهمیمـض  هب  هک  يرجه ) مهدزناـپ  اـت  لوا  نرق  ناسانـشبسن 
نیـسحلل ءاکبلا  باتک  زا  لـقن  هب  ص 121 ، مشـش ، پاـچ  هعیـش ، تیعجرم  هاگدـید  زا  يرادازع  [ 113 . ] ص 686 هر ،»  » یفجن یــشعرم 

ص رهشوب : هب  یهاگن  [ 115 . ] يهرامش 30 مالسا ، نیئآ  يهلجم  [ 114 . ] يرمق يرجه  مارحلامرحم 1415  یناهجریم ، هللاتیآ  مالسلاهیلع 
: رهشوب هب  یهاگن  [ 116 . ] یسمش لاس 1343  پاچ  يوفطصم ، یقتدمحم  دیـس  فیلأت  سیراپ : میلقا  یناتـسیس ؛ راشفا  جریا  فیلأت  ، 222

فیرـش باتک  فلؤم  زا  دوصقم  [ 119 . ] ص 457 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 118 . ] ص 426 سراپ : میلقا  [ 117 . ] ص 222
[122 . ] ص 179 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 121 . ] ص 458 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 120 . ] تسا هیبلاطلا  ۀلقتنم 
ص 28. باسنألا : عیادـب  [ 124 . ] ص 186 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 123 . ] ص 459 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم 
ص مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 127 . ] ص 182 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 126 . ] يهیآ 67 هدئام ، يهروس  [ 125]
[131 . ] يهیآ 7 يروش ، يهروـس  [ 130 . ] يهیآ 24 حـتف  يهروس  [ 129 . ] ص 182 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاـهم  [ 128 . ] 182
ص 21 و 22 و 23، ۀمرکملا : هکم  [ 134 . ] ص 15 ۀمرکملا ، ۀکم  [ 133 . ] يهیآ 3 نیت ، يهروس  [ 132 . ] يهیآ 96 نارمعلآ ، يهروس 

نارجاهم [ 136 . ] ص 463 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 135 . ] یمدمه داینب  تاراشتنا  زا  يرافغ  ناملس  خیش  جاح  ياقآ  هتشون 
لضفلاابا ترضح  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  نیمه  لوا  دلج  رد  هزمح  هب  عجار  [ 137 . ] ص 197 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ 

[139 . ] ص 103 ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كاپ  نادـناخ  ياـههاگمارآ  [ 138 . ] تسا هدش  ثحب  الـصفم  مالـسلاهیلع ، سابعلا 
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، یمالـسا دیاقع  لوصا  [ 141 . ] ص 202 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاـهم  [ 140 . ] ص 464 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاـهم 
ص 469. مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 142 . ] نارهت زورما  حبص  پاچ  ، 549 ص 550 -  يزاجح ، اضرلادبع  دیس  رتکد  فیلأت 
ص 86، مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ  [ 144 . ] ص 215 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاـهم  [ 143]

يهراتس [ 145 . ] دوش هعجارم  اجنآ  هب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  البرک  ناـمرهق  یناگدـنز  اـب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  مجنپ . پاـچ 
هب موصعم  رتخد  نیا  یناگدـنز  اـب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  . 198 ص 199 -  مالـسلاامهیلع ، نیـسح  ماما  رتخد  هیقر  ترـضح  ماش  ناشخرد 

ص مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 147 . ] ص 469 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 146 . ] دوش هعجارم  رکذلاقوف  باتک 
ياههاگمارآ [ 150 . ] ص 224 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 149 . ] ص 473 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 148 . ] 211

نارجاهم [ 152 . ] ص 473 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 151 . ] ص 125 و 126 ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كاپ  نادناخ 
: مالسلامهیلع بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 154 . ] ص 474 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 153 . ] ص 26 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ 
202 ص 204 -  نارهت : یخیرات  راثآ  زا  لـقن  هب  ص 319 ، ج 3 ، عیشت : فراعملاةرئاد  [ 156 . ] ص 47 باسنألا : عیادب  [ 155 . ] ص 244
رد نایولع  نایسابع و  بسن  يهلـسلس  [ 158 . ] ص 475 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاـهم  [ 157 . ] دـنواجرو زیورپ  تشاددای  زا  لقن 
رد هک  دماجنایم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  نب  هللادیبع  نب  هللادبع  نب  هللادیبع  نب  دمحم  رفعجوبا  دهاجم  دیـس  هب  ابلاغ  نمی ، فارطا 

. دوب نارجن  لـماع  یـسر  مساـق  نب  نیـسح  نب  ییحی  يداـه  فرط  زا  يو  دیـسر . تداهـش  هب  دوخ  يهناـخ  رد  نارجن  رد  ق  لاس 296 ه .
، بعک نب  ثراح  يهلیبق  تسا : هدرب  مان  دناهتشاد  تکرش  وا  لتق  رد  هک  ار  یلیابق  زا  یضعب  هتفگ و  هیثرم  ار  وا  ياهدیصق  رد  یلع  شرسپ 
رد دندش ، وا  لتق  بکترم  اراکشآ  و  دنتشک ، ار  وا  تسا . هدوب  نارادهزور  نارازگزامن و  نیرتهب  هک  دندناسر  لتق  هب  ار  یگرزب  تیصخش 

يهلیبق دـنوادخ  دوب . ناناملـسم  یماح  و  دـیما ، يهیام  هناوتـشپ ، هانپ و  هک  وا  دـناهدرک . لامیاپ  ار  وا  قح  هک  دوب  حـضاو  ناشیارب  هکیلاح 
و دهد ، شاداپ  مردپ  هب  ار  یتشهب  لزانم  دنوادخ  دنسرب . ناشراک  رفیک  هب  نانآ  دشکب و  عضو  نیرتدب  اب  رفعجیبا  لتق  رفیک  هب  ار  جحذم 

هدربن مان  نانآ  زا  فلؤم  دنـشابیمن و  روتات  دمحم  هللادبعوبا  لسن  زا  هک  دندوب  گرزب  يهریت  هن  اهنیا  دیاشخبب . وا  هب  ار  ناوضر  تشهب و 
253؛ ج 2 /  هعیشلا : نایعا  زا  لقن  هب  ص 278  ج 1 ، عیشت : فراعملاةریاد  [ 159 (. ] ص 249 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  . ) تسا
ص 256. مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 161 . ] ص 479 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 160 . ] ص 253 بلاطلا : ةدمع 
[165 . ] ج 6 و 7 ةادهلا ، تابثا  ص 214 ؛ یسوط ، خیش  هبیغلا : [ 164 . ] ص 284 همهملا ، لوصفلا  [ 163 . ] ص 277 همهملا ، لوصف  [ 162]

نب نسح  نب  ساـبع  ـالبرک ، دیهـش  لـضفلاوبا  ریغ  ساـبع  نیا  [ 167 . ] ص 242 یـسوط ، خیـش  هبیغلا : [ 166 . ] ص 291 همهملا ، لوـصف 
يامیس [ 170 . ] ص 20 باسنألا : عیادـب  [ 169 . ] ص 261 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاـهم  [ 168 . ] تسا دیهـش  سابع  نب  هللادـیبع 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كاپ  نادناخ  هاگمارآ  [ 172 . ] ص 226 ج 1 ، نانمس : ناتسا  يامیس  [ 171 . ] ص 226 ج 1 ، نانمس : ناتسا 
[175 . ] ص 269 مالـسلامهیلع : بلاـطیبا  لآ  نارجاـهم  [ 174 . ] ص 484 مالـسلامهیلع : بلاـطیبا  لآ  نارجاـهم  [ 173 . ] ص 15 مـلس :
ص یگنـس ، پاچ  باسنألا ، رحب  هب  فورعم  باقعألا و  عمجم  باسنألا و  ضایر  [ 176 . ] ص 262 یناسارخ : مشاهالم  خیراوتلا  بختنم 
زا دیبز  رهش  لیذ  رد  صخـش  نیا  مان  [ 179 . ] ص 485 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 178 . ] ص 20 باسنألا : عیادب  [ 177 . ] 88

: دسیونیم یناقلاط  ییایک  نیدلافرشا  دیـس  ياقآ  [ 181 . ] ص 278 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 180 . ] تشذگ نمی  یحاون 
نیئاپ يهقطنم  ردبانش  رورـسا و  رهـش  يارق  يهدودحم  رد  تسا  روهـشم  یماظن  عالق  زا  لوغم  نارود  یخیرات  بتک  رد  هک  سیلاق  يهعلق 
ۀلالس مالسالاۀجح  فیلأت  ناشیا ، ياجکاخ  ناگدازماما و  صوصخ  رد  تاداس  ناتسلگ  يهلاسر  زا  هدافتـسا  اب  [ 182 . ] دراد رارق  ناقلاط 
رعاش بیطخ و  نامه  ناـشیا  [ 184 . ] ص 489 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 183 . ] یناقلاط یئایک  نیدلافرشا  دیـس  تاداسلا ،

درک وا  هب  یهاگن  نابرد  دوب ، هداتـسیا  نومأم  خاک  رد  يو  يزور  هک : تسا  نیا  دناهدرک  لقن  وا  زا  هک  یتایاکح  هلمج  زا  تسا . فورعم 
میدرگیمرب و دادن  هزاجا  رگا  میوشیم و  دراو  دهد  هزاجا  رگا  تفگ : درک و  یهاگن  شناهارمه  هب  هللادـبع  تخادـنا . نییاپ  ار  شرـس  و 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 660 

http://www.ghaemiyeh.com


رعش نیا  هب  هاگنآ  دراد ؟ ییانعم  هچ  ییانـشآ  زا  سپ  فقوت  یپایپ و  ياههاگن  نیا  اما  میریذپیم . ار  شرذع  دنک ، یهاوخرذع  ام  زا  رگا 
! تسا غالا  میراوس  بکرم  هک  نم  یشوخلد ، هچ  بکر  امب  یضریس  یشمی  نم  نکل  یتیطم و  رامحلا  ناک  یـضر  نع  ام  تسج و  لثمت 

نابرد دیسر  نومأم  هب  هیضق  تشگرب . هناخ  هب  تفگ و  ار  نیا  دوب . دهاوخ  یضار  دوش  راوس  یبکرم  ره  هب  دوریم  هار  هدایپ  هک  یسک  اما 
ص باسنألا ، عیادب  [ 185 (. ] ص 293 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم   ) دنداد هزیاج  هللادبع  هب  داد  روتـسد  درک و  هیبنت  تدش  هب  ار 
: باسنألا عیادب  [ 188 . ] ص 283 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 187 . ] ص 489 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 186 . ] 44
[191 . ] ص 331 مالــسلامهیلع : بلاــطیبا  لآ  نارجاــهم  [ 190 . ] ص 502 مالــسلامهیلع : بلاــطیبا  لآ  نارجاــهم  [ 189 . ] ص 54

بلاـطیبا لآ  نارجاـهم  [ 192 . ] ش مود 1375  پاــچ  ص 209 ، ملــس : هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  كاـپ  نادـناخ  ياـههاگمارآ 
ص مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 194 . ] ص 326 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 193 . ] ص 502 و 503 مالسلامهیلع :

يهمجرت ینیسح ، هنومک  قازرلادبع  دیس  رثا  نیعبات ، هباحص و  ناگرزب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كاپ  نادناخ  هاگمارآ  [ 195 . ] 326
، مق راثآ  يهنیجنگ  [ 196 . ] لاس 1375 مود ، پاچ  يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  ، 213 ص 219 -  یبحاص ، یلعلادبع  مرتحم  دنمشناد 
144؛ ص 145 -  نازورف : مجنا  ناکاپ ج 2 ص 103 ؛ تبرت  تسا ؛ هدش  هدافتسا  یلا ص 633  زا ص 626  لوا ، پاچ  ضیف ، ياقآ  ج 2 ،

كاپ نادناخ  ياههاگمارآ  [ 198 . ] ص 503 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 197 . ] ص 438 و 439 ج 2 ، عیـشت : فراعملاةرئاد 
لاس 1375 ش. مود  پاچ  يوضر ، سدق  ناتـسآ  تاراشتنا  یبحاص ، یلعلادـبع  يهمجرت  ، 222 ص 224 -  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

نیـسحلادبع تشاددای  هلاقم و  زا  هدافتـسا  اـب  ج ص 65 ، عیـشت : فراـعملاةرئاد  [ 200 . ] یمق ثدـحم  موـحرم  باـقلألا : ینکلا و  [ 199]
5 ، 66  / 10 ۀعیرذلا ؛ 272 ؛ ص 273 -  نویعلا : تاقشلا  285 ؛  / 2 لمآلا : لما  263 ؛  - 264  / 2 هعیشلا : نایعا  زا : لقن  هب  یحلاص  يدیهش 
زا هدیزگرب  یتایبا  [ 201 . ] 55 ص 58 -  فراعملا : دـقارم  262 ؛  - 263  / 1 باـقلألا : ینکلا و  ص 164 ؛ نیدـلا : بجتنم  تسرهف  5 ؛ / 
زا لقن  دراد . ریدـغ  و  اروشاـع )  ) هشیر يو  یتیب  لـها  ییـالو و  ياههدورـس  هک  یمیهاربا  نیدلاعاجـش  ياـقآ  دـنمجرا  ردارب  دـنلب  يونثم 

يرجه مارحلامرحم 1415  مشـش  پاچ  ص 171 ، هعیـش ، تیعجرم  هاگدـید  زا  يرادازع  [ 202 . ] يهرامـش 14 مود ، لاـس  رثوک ، يهلجم 
لآ نارجاهم  [ 205 . ] ص 358 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 204 . ] ص 506 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 203 . ] يرمق

: مالـسلامهیلع بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 207 . ] ص 192 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاـهم  [ 206 . ] ص 362 مالـسلامهیلع : بلاطیبا 
نارجاهم [ 210 . ] ص 403 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 209 . ] ص 511 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 208 . ] ص 511

ص نیعبات ، هباحـص و  ناگرزب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كاـپ  نادـناخ  ياـههاگمارآ  [ 211 . ] ص 403 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ 
هب ص 103 ، ج 1 ، عیشت ، فراعملاةرئاد  [ 212 . ] مود 1375 ش پاچ  يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  یبحاص ، یلعلادبع  يهمجرت  ، 302

ج 1 عیشت ، فراعملاةرئاد  [ 213 . ] ص 237 ةرهاطلا ، ةرتعلا  دـهاشم  ص 189 ، دیهشلا ، ملـسم  ، 169 ص 172 -  فراعملا ، دـقارم  زا  لقن 
ص 5، لاوقألا ، ۀـصالخ  لاجرلا 375 ، رابخا  ۀـفرعم  ، 224  / 2 هعیـشلا ، نایعا  زا  لقن  هب  يدیهـش  نیـسحلادبع  ياـقآ  يهلاـقم  ص 280 ،
ص 384. مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 215 . ] ص 511 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 214 . ] 200  / 1 لاجرلا ، سوماق 
: مالـسلامهیلع بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 218 . ] ص 362 خـیراوتلا : بختنم  [ 217 . ] ص 384 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاـهم  [ 216]

نارجاهم [ 221 . ] ص 513 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 220 . ] ص 369 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 219 . ] ص 512
ياقآ نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  هنازرف  ملاع  فیلأت  دیناوخب  جـح  زا  لبق  [ 222 . ] و 389 تاحفص 388  ص  مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ 

نارجاهم [ 225 . ] ص 514 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 224 . ] ص 214 نایباهو ، [ 223 . ] یناگیاپلگ يراختفا  یلع  خیـش  جاح 
: مالسلامهیلع بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 227 . ] ص 413 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 226 . ] ص 396 مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ 
: مالسلامهیلع بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 229 . ] یقهیب خیرات  زا  لقن  هب   174 ناسارخ : یناتساب  راثآ  713 ؛ باسنألا : بابل  [ 228 . ] ص 518

ریما نیمرح و  یضاق  سابعلاینب  هنابصاغ  تفالخ  مایا  رد  ترـضح  نآ  [ 231 . ] ص 241 نییبلاطلا : باسنا  یف  يدـجملا  [ 230 . ] ص 520
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ینسحلاوبا یقتدمحم  جاح  ياقآ  ار  اهسکع  تامارک و  [ 233 . ] ص 241 نییبلاطلا : باسنا  یف  يدجملا  [ 232 . ] تسا هدوب  هنیدم  هکم و 
برغم هـب  طوـبرم  شخب  رد  [ 235 . ] ص 523 مالـسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاـهم  [ 234 . ] دوشیم رکـشت  ناشیا  زا  دناهتـشاد ، لاسرا 
تمسق نیا  ص 438 . مالسلامهیلع : بلاطیبا  لآ  نارجاهم  [ 236 . ] دنانیـسح نسح و  یلع ، دمحم ، زا  ترابع  يو  نادنزرف  هک  تشذگ 

[237 . ] دـش هتـشون  دوب  هدـنام  باتفآ  بورغ  هب  تعاس  مین  اـبیرقت  نارکمج  سدـقم  دجـسم  رد  ق  لاس 1419 ه . لوـألاعیبر  زور 12  رد 
يهماـنترایز ود  نـیا  [ 239 . ] ص 437 مالــسلامهیلع : بلاـطیبا  لآ  نارجاـهم  [ 238 . ] ص 524 مالـسلامهیلع : بلاـطیبا  لآ  نارجاـهم 

یهلا موـحرم  يهمجرت  اـب  ، 1100 ص 1102 -  یمق ، ساـبع  خیـش  جاـح  موحرم  نانجلاحـیتافم  تاـیلک  زا  نآ ، يهمجرت  ناـگدازماما و 
موحرم زا  ص 220 ، مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  یناگدنز  [ 240 . ] تسا هدـش  هتفرگرب  مجنپ ، پاچ  مق ، ترجه  تاراشتنا  پاچ  ياهشمق ،

جاح ياقآ  نیملسملا  مالسالاۀجح و  بانج  امیـس ، ادص و  نامزاس  شنیزگ  زا  [ 241 . ] يرجه یسمش  لاس 1370  مود ، پاچ  هدازدامع ،
تاراشتنا هب  ار  یعیفـش  لیلخ  ياقآ  باطتـسم  بانج  يهدورـس  بوخ  رعـش  نیا  دوشیم ، رکـشت  ریدقت و  داژنیئایک ، دیفم )  ) يدهم خیش 
نیملسملا مالـسالاۀجح و  يهلیـسو  هب  رواگنک  سابعلاتیب  هب  طوبرم  كرادم  يهیلک  [ 242 . ] دناهتشاد لاسرا  مالسلاهیلع  نیـسحلابتکم 

اضرمالغ زا  یماو  [ 243 . ] دوشیم رکشت  ناشیا  زا  تسا . هدیسر  مالسلاهیلع  نیسحلابتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  يدمحا ، هللارکذ  خیـش  جاح 
دنزرف [ 245 (. ] هدیلوژ  ) يروباشین نایشخبحرف  نسح  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رعاش  يهدورـس  [ 244 «. ] مثیم  » راگزاس

یناثلايدامج يافوتم 13  ینیوزق  مظاک  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  هللاۀـیآ  ترـضح  انـشآدرد ، ریذپانیگتـسخ  دـهاجم و  ملاع  هنازرف ، هیقف 
يرمع هک  هر )  ) يزاریـش يدـهم  ازریم  جاح  موحرم  یمظعلا  هللاۀـیآ  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  هیقف  داـماد  ق ، 1415 ه .

نم یلع  هلمج  زا   ) هتـشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  مالـسلامهیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدـنز  يهرابرد  يدنمـشزرا  ياهباتک  تشاد و  تکرباب 
یلا دـهملا  نم  يدـهملا   ) مان هب  ءادـفلا  همدـقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  مظعألا  هللا  ۀـیقب  سدـقم  یناگدـنز  ات  دـحللا ) یلا  دـهملا 

نآ دلج  ات 14  دشابیم  دـلج  بیرق 60  هک  يرفعج  بهذـم  سیئر  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  يهعوسوم  باـتک  و  روهظلا )
دای بتک  فیلأت  هباطخ و  زا  ریغ  يدایز  تمدخ  یمالـسا  رکفتم  تیـصخش و  گرزب  نیا  و  تسا ، مادـقا  تسد  رد  هیقب  تسا  هدـش  پاچ 

، رـصم برغم ، دـنلیات ، ایلارتسا ، هلمج ، زا  مالـسلامهیلع  تیب  لها  رابرپ  بتکم  جـیورت  يارب  هدومن  اـهروشک  رگید  هب  ییاـهترفاسم  هدـش ،
سدقم مارم  مالـسا و  نیبم  نید  جیورت  يارب  اهنیا  يهمه  سرافجیلخ  يهیـشاح  ياهروشک  سدـقملاتیب و  نیطـسلف ، ندرا ، نیچ ، نپاژ ،

بر نیمآ  دـهد . رارق  شنایلاوم  راـنک  تشهب  رد  ار  شهاـگیاج  دـنک و  تمحر  شیادـخ  تسا . هدوب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تارـضح 
رد یمالسا  گنهرف  رادهیالط  [ 247 . ] یلاخلخ هدازیسوم  ظفاح  دیس  ياقآ  نیملسملا ، مالسالاۀجح و  بانج  يهدورـس  [ 246 . ] نیملاعلا

ص یسمش ، لاس 1374  لوا ، پاچ  يدساینب  یلع  دنمشناد  لضاف  فیلأت  لوا  نانمس ج  یناتسا  يامیـس  [ 248 . ] ص 288 قانتخا ، رصع 
يهرامش 2، هکربتم ، عاقب  نیمزرـس  سراف  [ 250 (. ] مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح  ياقآ  زادـگ ، زوسرپ و  رعاـش  زا  [ 249 . ] یلا 493  491
ص 427، سراپ : میلقا  یناتسیس ؛ راشفا  جریا  فیلأت  رهـشوب ، ناتـسا  یخیرات  ياهانب  راثآ و  ص 221 ؛ رهـشوب : هب  یهاگن  [ 251 . ] ص 20

ياقآ يهدورس  [ 253 . ] ص 4 يهرامش 2 ، هکربتم ، عاقب  نیمزرس  سراف  [ 252 . ] لاس 1344 ش پاچ  يوفطصم ، یقتدمحم  دیـس  فیلأت 
مالسالاتجح ار  روباشین  يایاضق  هب  طوبرم  بلاطم  یلـصا  يهیامریمخ  [ 254 . ] البرک رادمچرپ  باتک  زا  لقن  هب  یناشاک ، یمرـش  دمحم 

ص 341، ج 1 ، مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  [ 255 . ] دناهدرک هیهت  يروباشین  يدابآون  یلع  خیش  ياقآ 
دیس جاح  هللاتیآ  [ 257 . ] ینارآ ینامحر  هللابیبح  فلؤم  یسمش ، راهب 1375  لوا ، پاچ  ص 225 ، ناشاک ، يامیس  [ 256 . ] مجنپ پاچ 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  لـسوتم  بش  نآ  ص 217 ، هبنـش ج 1 ، ياهبش  سلاجم  باـتک  رد  یمق  یقت 
ره تفگیم : مردپ  هک  دیوگیم  دنکیم و  هیلع  هللا  ۀمحر  یمق  نیـسح  اقآ  جاح  یمظعلا  هللاتیآ  ناشردپ  موحرم  زا  يدای  انمـض  هدش و 
رد رگا  و  تسا . تفلکتسوپ  دوشن  فرشم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ءادهشلادیس  مرح  هب  هبترم  کی  زورهنابـش  رد  دشاب و  البرک  رد  سک 

ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  تسا . تفلکتسوپ  زاـب  دوشن  فرـشم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  زورهنابـش  ود 
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لوپ زا  رپ  هشیمه  ناشیا  حیرـض  درادن ، ار  تیـصوصخ  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  هک  دراد  یتیـصوصخ  اهبرع  نیب  رد  مالـسلاهیلع 
. دننکیم رذـن  دایز  دـنراد : ترـضح  نآ  هب  ياهژیو  يهدـیقع  ینعم ، رد  دـنریگیم : ار  دوخ  تاجاح  هک  تسا  نآ  رثا  رد  نیا  دـشابیم و 
: دننکیم عورـش  اجنیا  زا  ار  ترـضح  تبیـصم  درادن . ار  نآ  كرد  تردق  ام  لقع  هداد و  رارق  نینچ  نیا  دـنوادخ  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا 

نونکا هک  تسا  یتبیـصم  نیمه  راک  نیا  أشنم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  رذن  مشچ ، کی  دـنیوگیم : دـننکیم . دایز  مشچ  رذـن  مدرم 
تسد هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  یلو  دیـشک  نوریب  تسد  اب  مشچ  زا  دیاب  ار  ریت  اعبط  تفرگ  هناشن  ار  اقآ  مشچ  نمـشد ، مناوخیم 

، درک هدافتـسا  تیعقوم  نیا  زا  فرـشیب  نمـشد  دـشک ، نوریب  شمـشچ  زا  ار  ریت  كرابم  ناوناز  اب  ات  دروآ  نیئاپ  ار  كرابم  رـس  درادـن ،
ار تردارب  ردارب  دیدرگ : دنلب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يادص  هک  دوب  اجنیا  دروآ  دورف  شکرابم  قرف  رب  ار  ینینهآ  دومع 

رارصا دیزی  هب  مدرم  ماش ، قشمد  عماج  دجسم  رد  هک  هاگنآ  دومن ، مالسلاهیلع  داجس  ماما  يهرابرد  دیزی  ار  ریبعت  نیا  نیع  [ 258 . ] بایرد
نم هنا  : » تفگ نینچ  ار  نآ  تلع  دادیمن و  هزاجا  دیزی  دورب ، ینارنخس  يارب  ربنم  يالاب  هب  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  ات  دهدب  هزاجا  دندرک 

ناـهد هب  ار  اـههناد  هک  ياهدـنرپ  دـننام   ) ار لاـمک  ملع و  هک  تسا  ینادـناخ  زا  مالـسلامهیلع  داجـس  ماـما  اـقز » ملعلا  اوقز  دـق  تیب  لـهأ 
ناسرف زا  سابتقا  [ 259 (. ] ص 138 ج 45 ، راحب ، . ) تسا هدروآ  شیوخ  ماک  هب  دوخ  نادـناخ  زا  دوجو  ماـمت  اـب  دراذـگیم ) شاهجوج 

دوب زاتمم  زین  البرک  يارجام  زا  رظنفرص  مالسلاهیلع  ترضح  تیصخش  نیاربانب  ص 191 و 189 . نامه ، [ 260 . ] ص 192 ج 1 ، ءاجیهلا :
سابعلا ص 635 ؛ ج 2 ، لئاسولا : كردتسم  [ 261 . ] تشاد يرترب  زین  هیفنح  دمحم  الثم  مالسلامهیلع  یلع  رگید  نادنزرف  اب  سایقم  رد  و 

ص 45. ج 2 ، رمحألا : تیربکلا  [ 263 . ] ص 70 ج 2 ، لاقملا : حیقنت  ص 191 ؛ ج 1 ، ءاجیهلا : ناسرف  [ 262 . ] ص 92 مرقم ، قازرلادبع 
ج 1، نیطبسلا : یناعم  [ 267 . ] تمکح 51 هغالبلاجهن ، [ 266 . ] يهملک 513 مکحلا : ررغ  [ 265 . ] ص 128 ج 2 ، لاقملا : حـیقنت  [ 264]

یلیلحت اونین ، رادمچرپ  زا  سابتقا  [ 269 . ] ص 116 و 117 یناسارخ ، ییاطع  زا : مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  تیصخش  [ 268 . ] ص 443
مالسلامهیلع تیب  لها  نآرق و  بتکم  جورم  زوسلد ، انشآدرد و  يهدنسیون  مرتحم  دنمشناد  رثا  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح  یناگدنز  زا 

زور 27 میدرکیم  حیحصت  ار  تمسق  نیا  هک  یتقو  [ 271 . ] هیآ 23 يروش ، يهروس  [ 270 . ] يدراهتشا يدمحم  دمحم  خیش  جاح  ياقآ 
[272 . ] یلاخلخ ینابر  یلع  مالسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ناتسآ  بلک  ددرگ ، ریرحت  يراگدای  نیا  اجنیا  هک  میتساوخ  دوب  نابآ 
زا دـش  هتخاس  میکح  یئاـبطابط  نسحم  دیـس  جاـح  یمظعلا  هللاۀـیآ  روتـسد  هب  هک  ار  رهطم  حیرـض  هب  عجار  تاـعالطا  حیرـض و  ناـیرج 
لاس یگنهرف ، ناـهیک  [ 273 . ] میاهتفرگرب تسا  هدرک  میظنت  همجرت و  یفجن  حابـصم  ياقآ  باـنج  هک  میکحلاماـمالا )  ) باـتک يهمجرت 
دیـس ياقآ  بانج  يهلاقم  زا  هدافتـسا  ص 146 ، البرک ، رادـمچرپ  يهساـمح  [ 274 . ] 40 ص 39 -  تـشهبیدرا 62 ، يهرامـش 2 ، لوا ،
خیـش جاحآ  هللاۀیآ  فیلأت  ص 290 ، مالسلاهیلع ، ۀیـسابعلا  صئاصخ  [ 276 . ] ص 151 غارچبش ، رهوـگ  [ 275 . ] اینيرئاح نسحدمحم 

، ضیف نسحمالم  یلاـئللا ، زا  لـقن  هب  ، 58 ص 59 -  تاجاحلاحـیتافم ، [ 277 . ] یسمش یفوتم 1322  هر »  » یفجن یـسابلک  میهاربادـمحم 
جاح هیودا  هیعدا و  ناوغرا  ياهلگ  [ 278 . ] موس 1377 پاچ  الط ، رشن  یثایغ ، ینیسح  اضردمحم  دیس  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  فیلأت 
جاح ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  فیلأت  ص 153 ، ج 5 ، نادنمـشناد ، يهنیجنگ  [ 279 (. ] ظعاو ، ) هدازاقـس ص 172 ، اـضر ، ازریم 
ملاع هیقف و  زا  لقن  [ 281 . ] ص 82 ریهش ، ظعاو  هدازاقس  جاح  مالسالاتجح  ملق  هب  یئاهب ، خیش  رتتـسملا  رـس  [ 280 . ] يزار دمحم  خیش 

يهماـنمسق نیا  [ 283 . ] يهیآ 89 ءارعـش ، يهروـس  [ 282 . ] یلاعلا هلظ  ماد  هعیـشلایتفم  دـمحم  دیـس  جاـح  ياـقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ  هنازرف 
رد یلیبدرا  يوسوم  يهعیشلایتفم  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  ترـضح  دشابیم  یخیرات  مهم  دانـسا  زا  هک  ار  لیبدرا  تاداس 

عـضو زا  شدوخ  ناـسنا  هکلب  [ 284 . ] دوشیم يرازگـساپس  رکـشت و  ناشیا  زا  دـنداد ، رارق  مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا  رایتخا 
يهیآ 3 ناسنا ، يهروس  هب  ياهراشا  ساپـسان . ای  ددرگ ) اریذـپ  و   ) دـشاب رکاش  هاوخ  [ 285 . ] يهیآ 14 تمایق ، يهروس  تسا . هاـگآدوخ 

يهطساو لدتعم و  قیرط  تیاده و  هارگرزب  امـش  [ 287 . ] نارگن كانمیب و  [ 286 «. ] اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیدـه  اـنا  : » هک تسا 
نع [ 288 . ] ص 129 و 151 ج 102 ، راونألاراحب ، تسا . هریبک  يهعماج  ترایز  نتم  زا  هدش  هتفرگ  لوا  يهرقف  رد  دیتسه . یهلا  ردقنارگ 
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ای انرما ، اویحاف  اهبحا ، سلاجملا  کلت  نا  لاق : كادـف . تلعج  معن  لاق  نوثدـحت ؟ نوسلجت و  لیـضفل : لاق  لاـق : مالـسلاهیلع  هللادـبعیبأ 
دبز نم  رثکا  تناک  هل  هبونذ و  هل  هللا  رفغ  بابذلا  هینیع  نم  جرخف  هدـنع  انرکذ  وأ  انرکذ  نم  لیـضف ! ای  انرما ، ییحأ  نم  هللا  محرف  لیـضف !

: دومرف مدرگ ، تیادف  يرآ  داد : خساپ  دینکیم ؟ ام  زا  يدای  دوخ ، سلاجم  رد  ایآ  دومرف : لیـضف  هب  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  رحبلا .
دزن ام  زا  یمان  ای  هدومن و  دای  ام  زا  سک  ره  لیضف ! يا  دیرادب ! هدنز  ار  ام  دای  سلاجم ، نیا  رد  مرادیم  تسود  ار  سلاجم  نینچ  نیا  نم 

اهایرد فک  زا  هچرگا  دیشخب ؛ دهاوخ  ار  وا  ناهانگ  مامت  دنوادخ  ددرگ ، يراج  وا  مشچ  زا  یکشا  سگم ، رپ  يهزادنا  هب  دوش و  هدرب  وا 
: دومرف بیبش  هب  نایر  هب  مالسلاهیلع  متـشه  ماما  ص 223 . لامعالا ، باوث  ص 282 ، ج 44 ، راحب ، ص 18 ، دانـسألا : برق  دشاب . رتنوزفا 
وأ ناک  اریغـص  هتبنذأ  بنذ  لک  کل  هللا  رفغ  کیدـخ  یلع  کـعومد  ریـصت  یتح  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلع  تیکب  تنک  نا  بیبش  نباـی 

يراج تنامشچ  زا  کشا  ینک و  هیرگ  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تبیـصم  رد  رگا  بیبش ! دنزرف  يا  . » اریثک وأ  ناک  الیلق  اریبک ،
و ال لجوزع ، هللا  یقلت  نا  كرـس  نا  بیبش  نبای  دیـشخب . دـهاوخ  ار  وت  رتشیب  رتمک و  گرزب ، کچوک و  ناهانگ  ماـمت  دـنوادخ  ددرگ ،
رد یهاـنگ  چـیه  هکیلاـح  رد  یباـی  روـضح  ادـخ  رـضحم  رد  تماـیق  يادرف  هک  يدـنمقالع  رگا  مالـسلاهیلع . نیـسحلا  رزف  کـیلع  بـنذ 
هللا یلص  یبنلا  عم  ۀنجلا  یف  ۀینبملا  فرغلا  نکـست  نا  كرـس  نا  بیبش ! نبای  رادرب ! مدق  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترایز  هب  دشابن ، تاهدنورپ 

یمارگ لوسر  نیشنمه  یتشهب  ياهرصق  رد  هک  يرادیم  تسود  رگا  بیبش ! دنزرف  يا  مالسلاهیلع . نیسحلا  ۀلتق  نعلاف  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ص ج 44 ، راحب ، سلجم 27 ؛ ص 79 ، قودص ، یلاما  نک . تنعل  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  نالتاق  رب  يدرگ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
( تـمعن  ) و [ 290 . ] يرـس يوگتفگ  [ 289 . ] ص 502 ج 14 ، مالـسلامهیلع ، تیبـلا  لآ  ط . هعیـشلا ، لـئاسو  ص 202 ؛ ج 101 ، و   286
هچ [ 291 (. ] يهیآ 13 فص ، يهروس  . ) تسا کیدزن  يزوریپ  دنوادخ و  يرای  نآ  دیشخبیم و  امش  هب  دیراد  تسود  ار  نآ  هک  يرگید 

زیخرب هدیمرآ )! رتسب  رد  و   ) هدیچیپ دوخ  هب  باوخ  يهماج  يا  [ 292 . ] یب رس  درد  ینابرهم  رس  کی  هک  یب  رـس  ود  زا  ینابرهمیب  شوخ 
رب هن  هدینش و  یشوگ  هن  هدید و  ار  اهنآ  یمـشچ  هن  هک  ییاهتمعن  [ 293 . ] يهیآ 1 و 2 رثدم ، يهروس  هد ) میب  ار  نایملاع  و   ) نک راذـنا  و 

بتک رد  [ 296 !. ] اجک نایناهج  راـگدرورپ  اـجک و  تسپ  كاـخ  [ 295 . ] هجو چـیه  هـب  زگره و  [ 294 . ] تسا هدرک  روـطخ  يرـشب  بلق 
. تسا هدـش  لزان  مالـسلامهیلع  نینـسح  ارهز و  ترـضح  ریما و  ترـضح  يهرابرد  یتأ » له   » يهروس هدـمآ : هعیـش  تنـس و  لها  ددـعتم 
ص 237، ج 35 ، راونالاراحب ، ص 471 ؛ ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص 411 ؛ ج 4 ، ناهربلا ، ریسفت  ص 107 ، ج 3 ، ریدغلا ، هب  دوش  عوجر 
(، ناسنا  ) رهد يهروس  دنهدیم . ریسا  میتی و  نیکـسم و  هب  دنراد ، زاین ) و   ) هقالع نآ  هب  هکنیا  اب  ار  دوخ  ياذغ  [ 297 . ] یتا له  لوزن  باب 

یتسـالاب رد  هچنآ  دراد  ریز  رد  یتروـص  یتساـبیز  شوـخ و  زغن و  نارتـخا  نیا  اـب  خرچ  تسا : یکـسردنفریم  راعـشا  زا  [ 298 . ] يهیآ 8
همه و اـب  دوب  نادـیواج  ناـیاپیب و  هک  یلقع  تروص  یتساـتکی  دوخ  لـصا  اـب  یمه  ـالاب  دور  رب  تفرعم  ناـبدرن  اـب  رگا  نیریز  تروـص 
ار نخس  نیا  دباینرد  یتساناد  وا  هک  سک  ره  اهزمر  رد  درب  یپ  دناهتفـس  نیـشیپ  نایاناد  زمر ، رد  نخـس  نیا  یتساتکی  هعومجم و  همهیب 

یکین هب  ار  دوخ  ناگدرم  [ 299 . ] ص 23 ج 1 ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  یتسانیـس  یلعوب  رگ  یتسرـصنوبا و  رگ  يرهاظ  مهف  چیه 
یلا 191، زا ص 176  ینیوزق ، ینیسح  دمحم  دیس  مالسالاۀجح  قیقحت  برغ ، تحایـس  [ 300 . ] ص 239 ج 75 ، راونألاراحب ، دینک . دای 

سوواط نب  یسوم  نب  یلع  دیـسلا  نیدلایـضر  نیفراعلا  لامج  فیلأت  رئازلا ، حابـصم  [ 301 . ] تسا هدش  هدافتـسا  قذاح  تاراشتنا  پاچ 
[302 . ] ق مارحلامرحم 1417 ه . پاچ  ص 286 ، مق ، ثارتلا ، ءایحال  مالـسلامهیلع  تیبلا  لآ  هسـسؤم  قیقحت : ق ،) هنس 664 ه . يافوتم  )

تیبلا لآ  ۀسسؤم  قیقحت : ق ،) هنس 664 ه . يافوتم   ) سوواط نب  یسوم  نب  یلع  دیسلا  نیدلایضر  نیفراعلا  لامج  فیلأت  رئازلا ، حابـصم 
هک تسا  رکذ  روخرد  [ 304 . ] يدزی باهش  يهدورس  [ 303 . ] ق مارحلامرحم 1417 ه . پاچ  ص 288 ، مق ، ثارتلا ، ءایحال  مالسلامهیلع 
هللا مالس  مهیلع  تارضح  رذن ، يهلئسم  مامتها  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ماقم  تمظع  هب  نداد  هجوت  تهج  تاقوا  یهاگ 

هلاحا ناشراوگرزب  يومع  هب  تارک  هب  ناشیا  جع ،)  ) رـصعیلو ترـضح  هب  تالـسوت  رد  هکنانچ  دـنیامنیم ، هلاحا  سدـقم  دوجو  نآ  هب 
هک دـش  هدوشگ  مایگدـنز  رد  تالکـشم  لح  يارب  یجرف  باب  نامز  نامه  زا  دـش  ببـس  رذـن  لسوت و  اب  نتفای  افـش  [ 305 . ] دناهدومرف
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مالسلامهیلع تارضح  زا  دادمتسا  لسوت و  اعد و  اب  ار  لحنیال  روما  اضعب  هتسج و  هرهب  گرزب  ناوارف و  تاجاح  ياضق  رد  نآ  زا  هتسویپ 
یتسیاب همانفقو  هب  اـنب  هک  ردـکیت  ناتـسهد  ماـن  هب  ناـمرک  هموح  ياهناتـسهد  زا  یکی  رد  تسا  ياهفوقوم  [ 306 . ] ماهتخاس عفترم  لـح و 
تراهط تمصع و  تیب  لها  رعاش  زا  رعش  [ 307 . ] دننک اپرب  نآ  رد  ار  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  ترـضح  يازع  سلجم  ههد  کی  هلاسهمه 

!. بایرد ار  تردارب  ردارب ، [ 311 . ] وردنت بسا  [ 310 . ] هریت [ 309 . ] 69 ءایبنا : يهروس  [ 308 (. ] هناورپ  ) يدهاجم یلعدمحم  مالسلامهیلع 
ۀجح يهدورس  [ 315 (. ] زییاپ م .  ) داژن یبارهـس  اضردـمحم  يهدورـس  [ 314 . ] دـشاب [ 313 (. ] ةوکشم  ) يرمـشاک ةوکـشم  زا  رعـش  [ 312]

مالسلا مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  يهتخوسلد  رعاش  يهدورـس  [ 317 . ] ینامحر قداص  يهدورس  [ 316 . ] یئوخ يریصب  مالسالا 
[319 (. ] هناورپ  ) يدـهاجم یلع  دـمحم  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  رعاـش  يهدورـس  [ 318 (. ] ناسح  ) ناـیچیاچ بیبح 

دمحم مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  رعاش  يهدورس  [ 322 . ] نارای [ 321 . ] قارع رد  تسا  يرهش  مان  [ 320 . ] نوماه ارحص ،
رثا کشا ، ياهلگ  [ 325 . ] یهاشنامرک هوکش  يهدورس  [ 324 (. ] هناورپ  ) يدهاجم یلعدمحم  يهدورس  [ 323 (. ] يرواد  ) يزاریش يرواد 

[327 (. ] هدـیلوژ  ) يروباشین نایـشخب  حرف  نسح  يهدورـس  [ 326 . ] ص 93 دـیوم ، اضر  دیـس  ياقآ  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  رعاـش 
بختنم نایفریص ، موحرم  يهدورـس  [ 328 . ] یمالغ دمحم  هدـنروآدرگ : ص 303 ، ج 4 ، بئاـصملا ، بختنم  یناـشاک ، یهارف  يهدورس 
تامارک [ 331 . ] يدـمحم لالج  يهدورـس  [ 330 . ] اـسر مساـق  رتکد  موحرم  ارعـشلاکلم  يهدورـس  [ 329 . ] ص 304 ج 4 ، بئاـصملا ،

عمج [ 335 . ] تسا مالسلاهیلع  یلع  ترضح  كرابم  دوجو  دارم ، [ 334 !. ] بایرد ار  تردارب  [ 333 . ] ار وا  هک  [ 332 . ] ص 156 ۀینیسحلا ،
گنهرف رادهیالط  [ 337 (. ] دیؤم  ) اضر دیس  ياقآ  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رعاش  يهدورـس  [ 336 . ] ناهانگ تیصعم ،

ار تمارک  نیا  [ 338 . ] ص 20 نارهت 1374 ، تثعب ، داینب  یمالسا ، یلعسابع  خیش  جاح  هللاۀیآ  موحرم  يهتشون  قانتخا ، رصع  رد  یمالـسا 
بناج نیا  يارب  دوخ  ملق  هب  ناشیا  هدرک و  لقن  يرئاـح  خیـش  نیـسح  ياـقآ  مدـنمجرا  تسود  يارب  ییـالبرک ، یلعدـمحم  جاـح  ياـقآ 

[340 . ] يروهط يدهم  يهدورس  [ 339 . ] دوشیم رکشت  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  صلخم  زا  هلیسو  نیدب  تسا و  هداتـسرف 
يهدورس [ 342 . ] ص 160 تدـش ، زا  دـعب  جرف  [ 341 . ] تسا هدیـسر  پاچ  هب  مجنپ  پاـچ  ، 378 ص 379 -  باـتک ، نیا  لوا  دـلج  رد 

رفعج نـب  یـسوم  ترـضح  جـئاوحلاباب  یمارگ  تـخد  هموـصعم  يهمطاـف  ترــضح  تـیب  لـها  يهـمیرک  دـلوت  بـش  [ 343 . ] سانـشان
، ماهدید رـشب  اهنویلیم  هک  نم  [ 345 . ] يهیآ 179 فارعا : يهروـس  [ 344 . ] 76  / 12 قباطم 9 /  مارحلاةدعقیذ 1418  لوا  مالـسلامهیلع .

شاهفایق هب  تساوخیم  طقف  مدآ  تشاد . اریگ  باذج و  ياهفایق  دوب و  یکـشم  شکرابم  نساحم  مدوب . هدـیدن  رـشب  ییابیز  نیا  هب  زگره 
تارـضح نادناخ  هب  رازگتمدـخ  تسا  یملاع  رجاهم  دـیمح  خیـش  [ 346 . ] تشاد كرابم  رـس  هب  مه  يزبس  يهماـمع  انمـض  دـنک . هاـگن 

دیمح خیـش  ياقآ  بانج  تیونعم  زا  هر )  ) ردص اضر  دیـس  جاح  ياقآ  دـیقف  هللاۀـیآ  زور  کی  تسه  مدای  هدـنب  مالـسلامهیلع . نیموصعم 
نـسحم ياقآ  بانج  دنمـشناد ، لضاف  يهدورـس  [ 348 (. ] باهش  ) يدزی يوسوم  باهـش  دیـس  يهدورـس  [ 347 . ] درکیم دـیجمت  رجاهم 

ص 176. ج 2 ، فراعم ، ناتسلگ  [ 349 . ] فراولا هلظ  ماد  یناگیاپلگ  یفاص  هللافطل  خیش  جاح  یمظعلا  هللاۀیآ  دنزرف  یناگیاپلگ ، یفاص 
روفغم موحرم  [ 351 . ] يزاریش دمحم  دیس  یمظعلا  هللاۀیآ  مالسلاهیلع ، نیسح  بتکم  زا  یسرد  زا  لقن  یلماع  نیدلافرـش  موحرم  [ 350]

كاپ نادناخ  هب  تمدـخ  هار  رد  هناقداص  ار  دوخ  تکربرپ  رمع  یناتـسیس  يدـهتجم  داوجدـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  بانج  بایطالاۀـلالس 
يهعیلط رد  دندومن و  يرپس  دراد ، همادا  نونکات  هللادمحب  هک  ناراوگرزب  نآ  يرادازع  يهناصلاخ  سلاجم  يهماقا  مالسلامهیلع و  تیالو 
ترضح نآ  هب  مالسلاهیلع »  » ءادهشلادیس ترضح  يرادازع  سلجم  رد  اروشاع  ترایز  تئارق  زا  سپ  يرمق  يرجه  ياروشاع 1415  زور 

صاخ و تدارا  ناشیا  صالخا  قدـص و  رب  هوـالع  يرادازع ، روشرپ  سلاـجم  يهماـقا  رد  موحرم  نآ  تیقفوم  لـماوع  زا  یکی  دنتـسویپ .
ترضح اب  هنالاس  دوس  دازام  رد  هبجاو  قوقح  يادا  زا  سپ  لاس  ره  هک  دوب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  اب  موحرم  نآ  تکرش 

یفوتم [ 352 . ] دندومنیم مالسلامهیلع  تیب  لها  يرادازع  سلاجم  رد  جرخ  ار  ترضح  نآ  تمـسق  دندوب و  کیرـش  مالـسلاهیلع  سابع 
هقف جراـخ  سرد  يدـنه و  دجـسم  رد  دوـب ، فرــشافجن  ياـملع  زا  یکی  موـحرم  نآ  فرــشافجن . رد  يرمق  لاس 1411  دودـح  رد 
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زا خسرف  هس  دودـح  رهـش  نیا  [ 353 . ] دراد لوصا  هقف و  رد  زین  یتاـفیلأت  دـندرکیم . تکرـش  شـسرد  رد  الـضف  زا  ياهدـع  تفگیم و 
بانج هدازمظاکریم و  دمحم  دیس  ياقآ  بانج  يهلیسو  هب  تمارک  نیا  [ 355 . ] نانامهم نیدراو و  لوزن  لحم  [ 354 . ] دراد هلصاف  البرک 
بتکم جیورت  رد  ار  ناشیا  تیقفوم  یتمالـس و  تسا ، هدیـسر  مالـسلاهیلع  نیـسحلابتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  يدنرم  يراتخم  سابع  ياقآ 

[357 . ] متفه لاس  يهرامش 144 ، ص 54 ، هداوناخ ، يهلجم  [ 356 . ] مناهاوخ ملاع  دنوادخ  زا  مالسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها 
نـسحدمحم دیـس  ياـقآ  باـنج  هلاـقم  زا  هدافتـسا  اـب  راـطع ، نیـسحدمحم  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  ساـبع  ـالبرک ، رادـمچرپ  يهساـمح 

تامارک تازجعم و  [ 359 . ] یسمش لاس 1377  لوا ، پاچ  ص 328 ، البرک ، رادمچرپ  يهسامح  [ 358 . ] یلا 145 زا ص 139  اینيرئاح ،
دمحم دیـس  هللاۀیآ  زا  ص 63 ، زار ، نامرحم  اـب  [ 360 (. ] هر  ) یناسارخ يداه  ازریم  جاـح  هللاۀـیآ  ص 198 ، مالـسلامهیلع ، راهطا  يهمئا 

يهتـشون مالـسلاهیلع ، ناـمز  ماـما  اـب  یحور  طاـبترا  نوماریپ   ) روـن يوـس  هب  یهار  [ 361 . ] ش ناتـسمز 1373  پاـچ  يرئازج ، يوسوم 
، مالسلامهیلع تراهط  تمصع و  تیب  لها  بتکم  جورم  یماح و  يهدورس  [ 362 . ] راهب 1377 ش لوا ، پاچ  ص 81 ، یتمعن ، اضریلع 
، یبارـض نسحدمحم  رتکد  ، 154 ص 158 -  هنیدـم ، هکم و  رد  مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما  اـب  رادـید  [ 363 «. ] ناسح  » ناـیچیاچ هللابیبح 
، مود لاس  ناـناوج ، هژیو  یعاـمتجا  یگنهرف ، يهماـنهام  نارـسپ ، نارتخد و  يهلجم  [ 364 . ] ناتـسمز 1375 لوا  پاچ  فتاه ، تاراـشتنا 
، يدنه نیـسح  دماحریم  هیرـصان  يهناخباتک  دنه  تازجعم  باتک  زا  لقن  [ 365 . ] 10 ص 11 -  هامنابآ 1377 ش ، مهدزاود ، يهراـمش 

يرمق يرجه  لاس 1285  دودح  رد  یفوتم  [ 367 . ] دننکیم فرصم  رکـش  اب  ار  ياچ  قارع  مدرم  [ 366 . ] وهنکل راونألا ، تاقبع  بحاص 
يهدورس [ 369 . ] دندقتعم شور  نیا  هب  نانآ  تسا و  موسرم  مه  نآلا  ات  مالسلاهیلع  سابعلا  ۀطخ  يهملک  اهبرع  نیب  رد  [ 368 . ] ءالبرک رد 

ص 319 ج 2 ، راحب : [ 371 . ] ص 195 مرقم ، قازرلادبع  دیس  زا  سابعلا  يهمجرت  باتک  زا  سابتقا  [ 370 (. ] یجواس رخاف   ) نایراخف دواد 
يوسوم یلعدمحم  هللاۀیآ  ص 132 . زار ، نامرحم  اـب  [ 373 . ] 1374  / 11 گنرآ 5 /  یفطـصم  دیـس  مراد . اعد  سامتلا  [ 372 . ] ات 320

نسح خیش  جاح  زا  مهدزای ، دلج  روم ، ناغمرا  [ 375 . ] ص 182 يریصب ، نسح  خیش  جاح  زا  مهدزای ، دلج  روم ، ناغمرا  [ 374 . ] يریازج
ینابر یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج  هب  ینیما -  ریقح -  نیا  دناهدوزفا : ینیما  موحرم  [ 376 . ] ص 183 يریصب ،
کی دمآ  نوریب  پاچ  زا  مالـسلاهیلع » سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ   » باتک هک  یعقوم  مدوب  هدرک  شرافـس  یلاخلخ 

یفجن نیدلاباهش  دیـس  یمظعلا  هللاۀیآ  هینیـسح  رد  يرمق  يرجه  مارحلامرحم 1416  هام  متـشه  بش  رد  دـهدب . ریقح  هب  ار  نآ  زا  دـلج 
. دنداد ریقح  هب  ار  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  لوا  دلج  دـندروآ و  فیرـشت  ینابر  ياقآ  هک  مدوب  هتـسشن  هر )  ) یـشعرم
ار ناموت  تسیود  اذل  تسا ، نیا  باتک  تمیق  مدرک  نامگ  مدید ، لهچ  تسیود و  ددـع  کی  مدرک ، هاگن  هک  ار  باتک  دـلج  يور  ریقح 
ار باتک  لوپ  یهاوخیم  رگا  دـندوزفا  تسین و  باتک  لوپ  نیا  تفگ : ناـشیا  مداد . ناـشیا  هب  دـندوب ، هداد  ریقح  هب  ربنم  کـی  تباـب  هک 

باتک يهعلاطم  لوغـشم  مداد . ینابر  ياقآ  هب  رطاخ  بیط  قایتشا و  لامک  اب  ار  باـتک  لوپ  مه  نم  یهدـب . ناـموت  دصتـشه  دـیاب  یهدـب 
. دندز ادص  ارم  دندروآ و  فیرـشت  یکارا  یلوسر  یلعدمحم  خیـش  ياقآ  ریهـش  ظعاو  مالـسالاۀجح  بانج  هقیقد  جـنپ  يهلـصاف  هب  مدوب 

ریقح يارب  هلظ ) ماد   ) یناتـسیس یلع  دیـس  جاـح  ياـقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ  رتـفد  زا  ربـنم  لوپ  ناـموت  رازه  جـنپ  غلبم  متفر ، ناشتمدـخ  یتـقو 
يرقبعلا [ 378 . ] روپنایقت امیش  يهدورـس  [ 377 . ] ینادـجنا یکارا  ینیما  یقتدـمحم  دوب . مالـسلامهیلع  تیب  لـها  دوخ  زا  نیا  دـندروآ .

لاس 1366 ه.ق، مارحلامرحم   20 يدنواهن ، ربکایلع  خیش  جاح  موحرم  ص 109 و 110 ، ج 1 ، نامزلابحاص ، انالوم  لاوحا  یف  ناسحلا 
ص 120. یتایرکذ : مود  دلج  [ 379 . ] نارهت يورم  ناتسبد  یشورفباتک  تاراشتنا  زا 

دلج 3)  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ 

راتفگشیپ

هراشا
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یبصاـغ نیعمجا و  مهئادـعا  یلع  هللاۀـنعل  نیرهاـطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  نیملاـعلا و  بر  هللادـمحلا  میحرلا  نـمحرلا  هللا  مـسب 
هک تسازـس  ار  یگرزب  دـنوادخ  نارکیب  ساپـس  نیدـلا . موی  مایق  یلا  نیعمجا  سنـالا  نجلا و  نم  مهبقاـنم  مهلئاـضف  يرکنم  مهقوقح و 

نانیشناج مالسلامهیلع  موصعم  ناماما  دومرف و  ینازرا  نایعیش  ام  هب  ار  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  یتسود  تیالو و  تمعن 
دنمهرهب ناهج  ود  يزورکین  تداعس و  زا  ات  داد  رارق  ام  ییامنهار  تیاده و  يهلیسو  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نیتسار 

دینادرگ ریقح  نیا  بیـصن  راختفا  قیفوت و  هک  ار  نانم  قلاخ  یهتنم ، یب  رکـش  و  میبای . تاجن  یبقع  ایند و  کـلاهم  یتخبدـب و  زا  میوش و 
شترـضح نادنمتدارا  هب  میدقت  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  موس  دلج  كدنا  تعاضب  اب  هک 

رـصع رد  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  نادیهـش  رالاس  منز . ملق  مالـسا  بتکم  رد  ترـضح  نآ  عینم  ماـقم  يهراـبرد  میاـمن و 
ردارب مهءاج .» امع  مهلاست  یتح  یخا ، ای  تنا  یـسفنب  بکرا  : » دومرف مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  هب  اـعوسات 

مشاهینب رمق  ترضح  تمظع  هب  یپ  دیاب  اجنیا  زا  [ . 1 [ ؟ دناهدمآ اجنیدب  ور  هچ  زا  هک  سرپب  ور و  نانآ  دزن  وش و  راوس  تیادف ! هب  مناج 
نیب ضیف  يهطـساو  قالطالا و  یلع  ماما  هک  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  نوچ  یتیـصخش  هک  درب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

هحفص 5] . ] دیوگیم موش  تیادف  يو  هب  فطل ، رس  زا  تسا  تانکمم  ملاع  قلاخ و 

مشاهینب رمق  هللاۀیقب و  ترضح 

یساوملا نینمؤملاریما  نب  سابعلا  یلع  مالسلا  : » میناوخیم فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصعیلو  ترـضح  هب  بوسنم  يهمانترایز  رد 
هک مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  دنزرف  سابع  رب  مالـس  هادی .» ۀعوطقملا  هئامب  هیلا  یعاسلا  یقاولا  هل  يدافلا  هسمأ  نم  هدـغل  ذـخآلا  هسفنب  هاخأ 

شردارب زا  تظافح  يارب  ار  شناج  درک و  فرص  ترخآ  لیـصحت  هار  رد  ار  شیایند  دومن ، میدقت  شردارب  اب  تاساوم  هار  رد  ار  شناج 
هدومن مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  باطخ  تمایق  زور  رد  مالسلااهیلع  اهیباما  ارهز  همطاف ي  ترضح  هک  یـسک  تخاس ... ینابرق 

، تعافـش ماقم  رد  ام ، يارب  نانمؤمریما ، يا  [ . 4  ] سابعلا ینبا  نم  ناتعوطقملا  نادیلا  ماقملا  اذـه  لجال  انافک  نینمؤملاریما  ای  دـیوگیم :
طوبغم دنتیرـشب و  يهوسا  هک  دـنز  ملق  ییاهتیـصخش  يهرابرد  دـناوتیم  ناسنا  هنوگچ  تسا . یفاـک  ساـبع ، مرـسپ  يهدـیرب  تسد  ود 

مالـسلامهیلع تراهط  تمـصع و  تیبلها  نادناخ  رما  يایحا  رد  نامرف  لاثتما  هفیظو و  ياضتقم  هب  هک  تفگ  ناوتیم  هچ  اما  ناگتـشرف ؛
رد تاقیقحت  نیا  يریگ  یپ  اب  هک  درک  راودیما  ار  ام  ترـضح ، نآ  ناقاتـشم  لابقتـسا  دـیآ . رظن  رد  هچ  دـتفا و  لوبق  هچ  ات  دیـشوک  دـیاب 

اروشاع تضهن  نامرهق  رادرـس  خـیرات  فراعملاةریاد  ناونع  هب  دـناوتب  هعومجم  نیا  يدـعب ، تادـلجم  لیمکت  رود و  نادـنچ  هن  يهدـنیآ 
تیبلـها يهریـس  خـیرات و  ناـققحم  نارگـشهوژپ و  سرتسد  رد  دـبای و  ناـماس  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح 

هحفص . ] تسا هتـسارآ  عبط  رویز  هب  البق  هعومجم  نیا  زا  دلج  ود  تسا  رکذت  هب  مزال  دریگ . رارق  نایعیـش  نیبحم و  رگید  مالـسلامهیلع و 
زا ار  ياهدع  هک  ییاج  ات  دراد . زاب  تسیاشان  ياهراک  زا  هدومن و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  يریثک  يهدع  تسا  هتـسناوت  اهنآ  هللادـمحب  [ 6

هنوگ نیا  نیفلاخم  تسا . دوجوم  فلؤم  دزن  نآ  دانـسا  و  تسا . هداد  قوس  زامن  ندروآ  اجب  نوچ  یبهذـم  ضیارف  ماجنا  هب  رذـگهر  نیا 
يافلخ راوخ  ثاریم  هک  ییاههورگ  اهکلسم و  دنفارحنا . هنتف و  لها  [ 4 « ] غیز مهبولق  یف   » يهفیرش يهیآ  قادصم  هب  تازجعم  تامارک و 

رد میرک  نآرق  ار  اهنآ  باوج  هک  ناکلـسم ، یباهو  ای  نیدـناعم و  بصاون و  دـننامه  دنرگهطلـس  ياهتردـق  يدایا  رگمتـس و  بصاغ و 
اهنآ لد  رد  نوبذـکی .» اوناک  اـمب  میلا  باذـع  مهل  اـضرم و  هللا  مهدازف  ضرم  مهبولق  یف  : » میناوخیم تسا  هداد  يهیآ 10  هرقب  يهروس 

( نیقفانم رب  ادخ  زا  تسا  نیرفن  هلمج  نیا   ) دننیبن يراگتـسر  يور  هک  ار ، ناشیا  ضرم  دنک  دایز  ادخ  سپ  تسا ، توادـع  قافن و  ضرم 
شوماخ ار  ادخ  رون  دنهاوخیم  اهنیا  دیامرفیم : زین  رگید  يهیآ  رد  و  ناشییوگغورد . تهج  هب  تسا  كاندرد  باذـع  اهنآ  يارب  زا  و 

ار ادخ  رون  دنناشنورف  ات  دـنهاوخیم  [ . 4 « ] نوکرـشملا هرک  ول  هرون و  متم  هللا  مههاوفاب و  هللا  رون  اؤفطیل  نودیری  . » دنناوتیمن یلو  دـننک 
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زیزع ناگدنناوخ  امـش  لباقم  رد  هک  یباتک  نارفاک . دنـشاب  هتـشاد  تهارک  هچ  رگا  ار ، دوخ  رون  تسا  هدننک  مامت  ادـخ  دوخ ، ياهنهد  هب 
ساـبعلا لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترــضح  اروشاـع ، دــیواج  هـشیمه  تـضهن  رادــمچرپ  نارکیب  لــیاضف  زا  تـسا  ياهرطق  دراد  رارق 

زا مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  لیاضف  لوا : شخب  هحفص 7 ] : ] تسا هدش  میظنت  شخب  هن  رد  رضاح  باتک  مالـسلاهیلع .
ياههدش شومارف  زا  ینیچلگ  موس : شخب  مالـسلاهیلع . یلع  نینمؤملاریما  تازجعم  زا  ياهنومن  مود : شخب  نیدناعم . نیفلاخم و  هاگدید 

تیاقس و بآ ، مشش : شخب  مالسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تدایـس  مجنپ : شخب  اهتیلوئـسم . فیاظو و  مراهچ : شخب  خیرات .
رمق ترـضح  تامارک  مهن : شخب  مرح . ياـهرد  اـههنیجنگ و  اـهقاور ، متـشه : شخب  اـههعقب . اـههاگ و  مدـق  متفه : شخب  اـههناخاقس .
ظفح يارب  تمارک . لماش 240  نایتشدرز ، نایدوهی و  نایحیسم ، تنس ، لها  نایعیـش ، هب  تبـسن  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب 

، نومـضم انعم و  لماک  ظفح  اب  دراد ) رارق  همویگ  رد  هچنآ  زج   ) نوگاـنوگ ذـخآم  زا  لوقنم  بلاـطم  باـتک ، رثن  یگچراـپکی  تدـحو و 
يرکـسعلا نسحلا  نب  تجح  دوعوم  يدهم  ترـضح  لوبق  دروم  کچوک  تدارا  ضرع  نیا  تسا  دـیما  تسا . هدـش  شیاریو  ای  صیخلت 

هللادمحلا نیلسرملا و  یلع  مالس  و  نوفصی ، امع  ةزعلا  بر  کبر  ناحبس  نیملاعلا . بر  نیمآ  ددرگ ، عقاو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
یسمش هامرهم 1380  قباـطم  يرمق  بجر 1422  لوا  نیقتملل  ۀـبقاعلا  و  نیرهاطلا ، نیبیطلا  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  و  نیملاـعلا ، بر 

هحفص 8]  ] یلاخلخ ینابر  یلع  مالسلامهیلع  تیبلها  مرح  مق -  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  دلوت  زورلاس 

ظیرقت

اضرمالغ رتکد  ياقآ  مالسلامهیلع ، تراهط  تمصع و  تیبلها  يهتخابلد  قشاع و  هنازرف ، لضاف  رایخألا ، ةدمع  باطتسم ، بانج  ظیرقت 
هجوت دروم  هک  میراد  نآ  دیما  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  موس  دـلج  رب  یلاعلا ) هزع  ماد   ) رهاب
يارب نتـشون  ظیرقت  نتفرگ و  تسد  هب  ملق  تسا  تخـس  هچ  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  دریگ  رارق  همقلع  لاب  هتـسکش  نیهاش  نآ  لوبق  و 

زا لقع  نایب و  زا  نابز  دجنگیمن و  روصت  رد  هک  یتامارک  مه  نآ  تسا . هدیشک  ریوصت  هب  ار  قافآ  رـسارس  راثیا  درم  تامارک  هک  یباتک 
ار وت  ناج  سابع  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  کیخا  قحب  انبرک  فشکا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاـک  اـی  تسا . رـصاق  ناـمگ 

ساسحا هک  هاگنآ  يدرک و  يرگتروص  هنامز  يهحفـص  رب  ار  يرادافو  يراکادف و  شقن  نیرتابیز  هک  تسوت  اب  منخـس  يور  میوگیم و 
شون مالسلااهیلع  نینبلاما  ناتسپ  زا  هک  ار  يریش  داب  تلالح  وت و  رب  نیرفآ  يدز ، مقر  ار  راثیا »  » يهملک یتساخرب و  يزیخرب  دیاب  يدرک 

يا درک ! باطخ  نآ  هب  ار  وت  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  هرهاط  يهقیدـص  ترـضح  هک  ینب » ای   » يهملک وت  رب  داب  كرابم  يدرک و  ناـج 
هب دـنوش و  دراو  اجنادـب  دـیاب  هک  تسا  ناوراک  يور  شیپ  رد  كانـساره  ییارحـص  زیگنالوه و  ینابایب  نیـسح ! ردارب  يا  و  نم ! دـنزرف 

، هلفاق رادهپس  تسا . هتفرگ  مان  افو » درم   » هک تسوا  اریز  دنک ، افو  دوخ  دهع  هب  ات  دور  یم  رالاس  ناوراک  دنورب . ریـشمش  نوخ و  ینامهم 
رطخ زا  هلفاق  متـسه  نم  ات  ینعی  هک  راوتـسا ، ياهدارا  خـسار و  یمزع  اب  مه  نآ  تسا ، تکرح  رد  هلفاق  شیپاـشیپ  دراد و  شود  رب  یملع 

هب ندز  در  تـسد  ضحم و  توکـس  رد  یهاـگ  دـشورخیم . دـشوکیم ، دوریم ، هحفـص 9 ] . ] تسا ناما  رد  ناشیدـنا  جـک  ناـنزهار و 
شزاس و لها  متـسه و  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  نم  هک  درادیمرب  گناب  ینامز  و  دربیم ، رـس  هب  نانک  تسب  دنب و  يهنیس 
[5  ] دنرمع هگنیمک  رد  هشیمه  هک  قیرط  ناعطاق  هرخألاب : مرادیمن و  رب  مالسلاهیلع  نیسح  يرای  زا  تسد  متسه  ات  متـسین و  تسب  دنب و 

میهاوخ هشیمه  میتسه و  نامز  ردـلق  ام  ینعی  هک  دـندنبیم  نانآ  يور  رب  ار  شخب  تایح  يهیام  نیا  بآ ، دـنریگیم و  گنت  هلفاق  رب  هار 
زا ات  دوریم  رادـملع  دـننکیم . تسین  هب  رـس  هنامحریب  ار  اهلیباه  دـنراد و  روضح  ناـمز  ره  رد  هشیمه و  ناـیلیباق  هک  هنوگ  ناـمه  دوب ،
هآ دـناشن . ورف  ار  نایناوراک  زوسناج  روآدرد  شطع  هدنـشک و  یگنـشت  ات  دروایب  بآ  تارف  ناشورخ  رهن  همقلع و  ناـشوج  يهمـشچرس 

نوگلگ و یتروص  هتخادنا ، هربک  شاهدروخ  كرت  کشخ و  نابل  رب  شطع  نازوس  غاد  دـشکیم و  هنابز  شاهنیـس  زا  یگنـشت  كانـشتآ 
بآ زا  یتشم  مرح . مایخ  هب  نآ  ندرب  هنوگچ  يهشیدـنا  رد  نازرل و  ناـسرت و  دـنکیم ، رپ  ار  کـشم  دراد . هتخورفارب  نوخرپ و  ییاـمیس 
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مالـسلامهیلع تیبلـها  نیـسح و  کـشخ  ناـبل  زا  ددرگ . روسیم  شیارب  هفیظو  هب  لـمع  دزاـس و  بوطرم  ار  کـشخ  ناـبل  اـت  دریگیمرب 
هچ دوبن  ساـبع  راـک  نیا  رگا  دـشخبیم ، موهفم  ینعم و  ار  راـثیا »  » دـنکیم و بآ  رب  شقن  ار  بآ  ددـنبیم و  شقن  شزغم  رد  يریوصت 
هب نانکيداش  ناداـش و  رـس ، رد  لـکوت  لد ، رب  رکذ  بل ، رب  شطع  شود ، رب  کـشم  تسبیم ؟ شقن  امـش  زغم  رد  راـثیا  يارب  يریوصت 
ای هک  دـنکیم  دایرف  ار  نیـسح  وا  دنلـسگیم و  مه  زا  ار  شدـنبدنب  دـنهدیمن و  شناما  هک : سوسفا  یلو  دزاتیم ، هلفاق  ياههمیخ  فرط 

دیجمت و نیـسحت و  هحفـص 10 ]  ] رویز هب  رگید  يهدـیمح  تلـصخ  نارازه  اب  ار  يدرم  نینچ  مهاوخیم  نم  الاح  و  كاـخا . كردا  اـخا 
یسک تسین ، فرخز  نینچ  هب  يزاین  ار  وا  هتفر . تسد  زا  یلد  هتسکش و  یملق  اب  مه  نآ  منک ، یشاقن  ذغاک  يهحفص  رب  میظعت  میرکت و 

. ملاع يهمه  ینعی  نیـسح ! ردارب  ارهز ! دـنزرف  شنیرفآ ، ناهج  بصنم  نیرتالاب  ینعی  دـنکیم ، ادـص  ینب » اـی   » مالـسلااهیلع شیارهز  هک 
رب تروص  اب  همقلع  رانک  رد  هداتفا  دبلاک  زا  رود  ییاهاپ  هدش و  ملق  یناتـسد  اب  سابع و  ادص  دنک  ینب » ای   » ارهز ار  وت  نوچ  وت ، رب  نیرفآ 

« یعس ام  الا  ناسنالل  سیل  نأ  و  : » دیوگب وا  هب  دنک و  عادو  وا  اب  راب  نیرخآ  يارب  ات  رالاس  هلفاق  ندیـسر  ارف  راظتنا  رد  هداتفا و  نیمز  يور 
نامه رالاس  هلفاق  متـشاد ! ناوت  رد  هچنآ  دوب  نیا  و  دوب .» دـنهاوخن  هداد  ماجنا  دوخ  لمع  یعـس و  هب  هچنآ  زج  یمدآ  يارب  هکنیا  و  [ . » 6]

رـسکنا نآلا  گناب  دـنیبیم و  وربور  شردارب  يهدـش  هعطق  هعطق  هتـسکش و  مهرد  دـبلاک  اب  دـناسریم و  ردارب  نیلاب  رب  ار  دوخ  اـفو ، درم 
ترـضح : » نم مالک  نیریـش  رای  نیرید و  تسود  شیب  مک و  یمک  لاس  دـص  راـهچ  رازه و  زا  سپ  دـهدیم و  رـس  یتلیح  تلق  يرهظ و 

و هتسراو ، یقشاع  و  دنمدرد ، يدنمشیدنا  اناوت و  یلـضاف  هک  یلاخلخ » ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  بانج  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح 
هب تسوا  یجئاوحلا  باب  زا  کچوک  يرجا  هک  ار  یتامارک  تسا و  هدیشک  ریوصت  هب  ار  راثیا  نیا  زا  ییاههنحـص  دزم ، هب  هن  یتسد  هب  ملق 

ةاجزم یتعاضب  اب  منادیمن و  مه  مالـسلامهیلع  تیبلها  ياپ  فک  كاخ  ار  دوخ  هک  کچوک  نم  نیا  نم ، و  تسا . هتـسارآ  پاـچ  رویز 
هنابیرغ يزور  هک  مالسلااهیلع  نینبلاما  تردام  قح  هب  شخبب و  ارم  ناج ! سابع  ماهتشون . ظیرقت  باتک  الاو  نیا  رب  هداد  جرخ  هب  تراسج 

نید لقع و  نانزهار  دنمک  زا  ات  ریگب  ایند  نیا  رد  ار  متـسد  دینادن  زگره  رگد  ممان  نیدب  دـیناوخن  رگید  نینبلاما  ارم  هحفص 11 ] : ] دومرف
كاخ هب  شبآ  دمآ و  شکشم  هب  يریت  امـش  ناتـسآ  رکاچ  رهاب  اضرمالغ  مزغلن . طارـص  رد  ات  شاب  مهارمه  ایند  نآ  رد  مشاب و  ناما  رد 

اتفگ مدحبـص  هب  دـبات  هک  باـتفآ  صرق  نوچ  ملع  دوخ  هآ  زا  فـک  هب  دـمآ و  ساـبع  مه  تخیرب  شنوـخ  هک  بآ  تخیرن  اـهنت  تخیر 
رب هسوب و  هاش  ياپ  رب  داد  تفرگ و  هش  نآ  زا  نمـشد  داهج  نذا  مرح  يهلان  نیا  وت و  ناکدوک  هآ  نیا  تسا  نم  يرادملع  ياج  هن  نونک 

کشخ بل  تساوخ  کشم و  درک  رپ  مدق  دز  بآ  رـس  هب  سپ  هاپـس و  بلق  تفاکـش  ات  تفوک  مه  هب  مصخ  هزین  كون  اب  ملع  دش  تسد 
نوچ هاپـس  شرود  مغ  راید  نابل  هنـشت  هب  دهد  یباک  هاگهمیخ  هب  دش  ناور  دروخن و  ار  بآ  نآ  مما  دیـس  یگنـشتز  شدـمآ  دای  دـنک  رت 
متـس كوان  زا  يو  مشچ  ود  ره  دنتـسب  افج  رجنخ  زا  يو  تسد  ود  ره  دنتـسخ  مرجـال  دـندومن  هطاـحا  نیگن  نوچمه  رادـبآ  دوب  يرهگ 

شلخن نوخ  شبلاق ز  یهت  بآ  وا ز  کشم  دش  مه  تخیرب  شنوخ  هک  بآ  تخیرن  اهنت  تخیر  كاخ  هب  شبآ  دمآ و  شکشم  هب  يریت 
تسرپرس رهاب  اضرمالغ  رتکد  هآ  تسکش  متشپ  هک  دیشکرب  دایرف  هابت  تلاح  نآ  هب  دید  نیـسح و  دمآ  مه  دیمخ  شورـس  دمآرد و  اپ  ز 

هحفص 12]  ] یکشزپ مولع  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  مالسلاهیلع  قداص  ماما  یمالسا  بط  تاقیقحت  زکرم  یکشزپ  هورگ 

يرعش ظیرقت 

يدـهاجم یلع  دـمحم  ياقآ  بانج  مالـسلامهیلع ، تراهط  تمـصع و  تیبلها  يهناورپ  قشاع و  زادـگ ، زوسرپ و  رعاش  يرعـش  ظـیرقت 
نادزی يور  نسح  هنییآ ، تلامج  يا  لد  لها  يادـتقم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باـتک  رب  هناورپ ،) )
دهاوخ ار  ناج  لد و  ینـشور  لصاح ، دوشیم  وت  زک  لد  لها  يادتقم  لضافوبا ، ترـضح  ار  ناریح  مشچ  ود  نیا  نک  اشامت  ياهظحل  ار 
ناشخر وت  يهولج  یناملظ  ماـش  وچمه  دوب  نییآ  نید و  زور  ار  ناـمرد  وت  رد  هدـید  ییادوب  دوهی و  يا  ییاحیـسم  زجعم  ینارـصن ، وت  زا 

هوکش قح  تسا  ینابر )  ) هک يا  هماخ  ار  ناشیرپ  رطاخ  ندرک  ناوتیم  عمج  ام  بیصن  دوش  رگ  تفلز  رـس  زا  يرات  ار  نامیا  باتفآ  درک 
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يهرهچ  ) یناروـن لاـمج  نآز  دـندروآ  هوـلج  هب  اـت  دـندرب  اـم  لد ز  نید و  ار  ناـهنپ  ياـههتکن  قـلخ  رب  ناـیع  دـنکیم  تسا  یناـمحر  و 
 / 6  / 20 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  ار  نادزی  رون  دید  یلالجا  ریـس  هب  ات  یلاخ  نتـشیوخ  دـش ز  یلاخلخ )  ) وچ ناوتیم  ار  ناشخرد )

هحفص 16]  ] یسمش  1380

نیفلاخم و هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  دنمجرا  ردپ  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لیاضف 
نیدناعم

يدوهی درم  ياهشسرپ  هب  خساپ  رد  یلع  هب  رکبوبا  يهعجارم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  دعب  هک  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  دنـس  رکذ  اب  ینتجملا »  » باتک رد  دیردنبا  بیدا  همالع 
وا دزن  هب  يدوهی  درم  دندرک . یفرعم  ار  يو  رکبوبا  هب  هراشا  اب  مدرم  سپ  تفرگ ، ار  ربمیپ  یصو  غارس  دش و  دجسم  لخاد  يدوهی  يدرم 

لاؤس یهاوخیم  هچ  ره  تفگ : رکبوبا  دـنادیمن . ار  اهنآ  شیـصو  اـی  ربماـیپ  زج  هک  منک  شـسرپ  یلئاـسم  زا  مهاوخیم  تفگ : تفر و 
رکبوبا دـنادیمن ؟ ادـخ  هچنآ  زا  دوشیمن و  تفاـی  ادـخ  دزن  رد  هچنآ  زا  تسین و  ادـخ  يارب  هچنآ  زا  هد  ربـخ  نم  هب  تفگ : يدوهی  نک !

رد هک  ساـبعنبا  سپ  دـندرک . درط  ار  يو  ناناملـسم  وا و  و  تسا ، نید  ادـخ و  نارکنم  هقداـنز و  ياـهلاؤس  اـهنیا  يدوـهی : يا  تفگ :
: تفگ سابعنبا  دیوگیم ؟ هچ  يدینشن  رگم  تفگ : رکبوبا  دیدرکن . لمع  فاصنا  هب  يدوهی  درم  نیا  اب  امش  تفگ : دوب  رـضاح  سلجم 
هک مدینـش  دوخ  نم  اریز  دهد ، خساپ  وا  ياهلاؤس  هب  ات  دیربب  مالـسلاهیلع  یلع  دزن  هب  ار  يو  هنرگو  چیه ، هک  دـیراد  وا  يارب  یباوج  رگا 

( تسا قح  هچنادب   ) ار شلد  ایادخ  هناسل ؛» تبث  هبلق و  دها  مهللا  : » دومرف مالسلاهیلع  یلع  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
مالـسلاهیلع یلع  غارـس  هب  يدوهی  درم  قافتا  هب  هتـساخرب ، نارـضاح  رکبوبا و  سپ  رادزاـب . شزغل ) اـطخ و  زا   ) ار شناـبز  نک و  دومنهر 

ار ناقیدـنز  ياـهلاؤس  نم  زا  يدوهی  درم  نیا  نسحلاوـبا ، يا  تفگ : رکبوـبا  هاـگنآ  دـندش ، دراو  شترـضح  رب  هتفرگ ، هزاـجا  دـنتفر و 
زج هک  منکیم  امـش  زا  ییاهلاؤس  نم  تفگ : يدوهی  هحفص 17 ] [ ؟ ییوگیم هچ  يدوهی  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دنکیم .

هچنآ اما  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  دومن . حرطم  ار  لاؤس  هس  نامه  يدوهی  وگب . دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  دننادن . ار  اهنآ  شتیـصو  ای  ربمایپ 
يدـنزرف دوـخ  يارب  ادـخ  و  تسا . ادـخ  رـسپ  ریزع  دـییوگیم : هک  تـسا  دوـهی  مدرم  امـش  راـتفگ  نومـضم  سپ  دـنادیمن  ادـخ  هـک  ار 

هچنآ اما  و  دشابیم . نآ  زا  هزنم  ادخ  هک  تسا  ناگدنب  هب  ملظ  نآ  سپ  دوشیمن  تفای  ادخ  دزن  ییوگیم  هک  ار  هچنآ  اما  و  دسانـشیمن .
رکبوبا و و  هللا . لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  تفگ : اهباوج  نیا  ندینـش  اب  يدوهی  درم  نآ  تسا . كرـش  تسین ، ادخ  يارب 
(. اههصغ مغ و  يهدننک  فرطرب  اهیگدرـسفا و  هدنیادز  يا   ) بورکلا جرفم  ای  دـنتفگ : نانمؤمریما  هب  همه  سلجم  رد  رـضاح  ناناملـسم 

تابرکلا فشاک  ای  : » تفگ رکبوبا  دش و  دنلب  مدرم  دایرف  يادص  عقوم  نیا  رد  تسا : هدمآ  یلصوم  یفنح  هیونسحنبا  تیاور  رد  و  [ . 7]
یلع ات  اریز  دیراذگاو ، دوخ  هب  ارم  مکیف ؛» یلع  مکریخب و  تسلف  ینولیقأ  : » تفگ تفر و  ربنم  يالاب  رب  هاگ  نآ  مهلا .» جراف  یلع  ای  تنأ 

تساخرب و دینـش ، ار  بلطم  نیا  رمع  نوچ  منک .) لاغـشا  ار  تفالخ  یـسرک  هک   ) متـسین امـش  نیرتهب  نم  تسامـش  نایم  رد  مالـسلاهیلع 
[ . 8 . ] دروآ ریز  هب  ربنم  زا  ار  يو  میدیزگرب و  دوخ  يارب  ار  وت  ام  یتفگ !؟ هک  دوب  ینخس  هچ  نیا  رکبوبا ، يا  تفگ :

دیامنیم حتف  ار  ربیخ  بحرم ، نتشک  اب  ناشیا  دراپسیم و  یلع  هب  ار  ربیخ  گنج  مچرپ  ربمایپ ،

 - گنج زور -  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدومن  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  دنس  رکذ  اب  یمزراوخ  بیطخ  همالع 
نع لیئربج  هیلع ، هللا  حـتفی  رارف ، ریغ  هحفـص 18 ]  ] ارارک هلوسر ، هللا و  هبحی  هلوسر و  هللا و  بحی  الجر  ادـغ  ۀـیارلا  نیطعال  دومرف : ربیخ 

: لاق نیعلا . دمرأ  اولاق : بلاطیبأ ؟ نب  یلع  نیا  لاق : حبـصأ  املف  کلذـل . نوفرـشتسی  مهلک  نوملـسملا  تابف  هراسی ، نع  لیئاکیم  هنیمی و 
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نب یلع  ماـقف  هدـیب ، امهحـسم  هینیع و  یف  لـفتف  هنم ، اندـف  ینم . ندا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  هاـتآ  اـملف  هـب ، ینوـتآ 
يدرم تسد  هب  ار  مـچرپ  ادرف  [ . 9 . ] ربیخ ۀنیدم  ذخأ  بحرم و  لتقف  ۀیارلا ، هاطعأ  دمری و  مل  هناک  هیدـی و  نیب  یف  مالـسلاهیلع  بلاطیبا 

هن دور ، نمـشد  ییورایور  هب  يدج  روط  هب  وا  دنراد ، تسود  ار  وا  مه  شلوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ 
بش ناناملـسم  سپ  شپچ ، تمـس  لیئاکیم  دشاب و  شتـسار  فرط  لیئربج  دیامرف : تیانع  يزوریپ  وا  تسد  هب  دنوادخ  دنک ، رارف  هکنیا 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دش  حبص  نوچ  دندنارورپیم . رـس  رد  ار  تیرومأم  ماقم و  نیدب  فرـشت  يوزرآ  هک  یلاح  رد  دندنارذگ  ار 
ار شترـضح  هک  یماگنه  سپ  دیروایب ، ار  يو  دومرف : هدش . درد  مشچ  راچد  وا  دنتفگ : تساجک ؟ بلاطیبا  نب  یلع  دومرف : ملـس  هلآ و 
حسم و ار  شنامـشچ  نهد  بآ  اب  دـش  ربمایپ  کیدزن  نوچ  و  ایب ، نم  کیدزن  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندروآ ،

ربمایپ سپ  تشادـن . درد  مشچ  هقباس  ایوگ  هک  نانچ  نآ  تساخرب  اج  زا  ملاـس  ناگدـید  اـب  مالـسلاهیلع  یلع  عقوم  نیا  رد  دومن ، شلاـم 
حتف ار  ربـیخ  تشک و  ار  دوهی - عاجـش  وـجگنج و  ناوـلهپ  گرزب  بحرم -  مه  وا  داد ، وا  هب  ار  مچرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

هحفص 19] . ] دومن

دیرفآیمن ار  منهج  شتآ  دنوادخ  دندرکیم  یلع  یتسود  رب  عمجت  مدرم  رگا 

عمتجا ول  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ : هک  دنکیم  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  ینادمه  نیدلا  باهش  نب  یلع  دیـس  همالع 
دنوادـخ دـندرکیم ، بلاـطیبا  نب  یلع  یتـسود  رب  عمجت  همه  مدرم  رگا  [ . 10 . ] رانلا هللا  قلخ  اـمل  بلاـطیبأ  نب  یلع  بح  یلع  ساـنلا 

. درکیمن قلخ  ار  خزود )  ) شتآ

نیمز نامسآ و  تاقبط  رب  یلع  نامیا  ینیگنس  زینک و  قالط  دادعت  رد  یلع  هب  رمع  هعجارم 

دنتفر و وا  دزن  هب  رفن  ود  باطخ  نب  رمع  تموکح  نارود  رد  دناهدرک : لقن  فلتخم  دانسا  اب  نارگید  دنـس و  ود  رکذ  اب  رکاسعنبا  همالع 
رد هک  لاجر  زا  ياهقلح  دراو  اهنآ  هارمه  هب  تساخرب و  اج  زا  سپ  دندرک . لاؤس  يو  زا  دوشیم ) عوجر  عنام  هک   ) زینک قالط  دادعت  زا 

زینک قالط  يهراـبرد  وت  رظن  علـصا ، يا  تفگ : وا  رـس  يـالاب  نداتـسیا  اـب  دـش و  دوب  اـهنآ  نیب  رد  علـصا  يدرم  دـندوب و  هتـسشن  دجـسم 
: تفگ لئاس  درم  ود  نآ  هب  مه  رمع  هبترم -  ود  داد - : خساپ  یطسو  يهبابـس و  تشگنا  ود  هب  هراشا  اب  درک و  دنلب  رـس  درم  نآ  تسیچ ؟

نینمؤملاریما هک  مینک  لاؤس  یهاوخ و  رظن  وت  زا  میاهدمآ  ام  هللا ، ناحبس  تفگ : اهنآ  زا  یکی  سپ  داد . قالط  ناوتیم  هبترم  ود  ار  زینک 
وت داد و  خساپ  شناتـشگنا  هب  هراشا  اب  دنزب  فرح  وت  اب  هکنآ  نودب  يدرک و  لاؤس  يو  زا  يداتفا و  هار  هب  درم  نیا  غارـس  هب  وت  و  یتسه ،

بلاطیبا نب  یلع  نیا  تفگ : هحفص 20 ] . ] هن دنتفگ : تسیک ؟ هک  دیتخانـش  ار  وا  ایآ  تفگ : رمع  يدش ! یـضار  ییوگباوج  هنوگ  نیدب 
عبـسلا و تاومـسلا  نأ  ول  دومرف : مدینـش -  دوخ  هک  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا . مالـسلاامهیلع 
نامسآ و يهناگتفه  تاقبط  رگا  [ . 11 . ] یلع نامیا  اهب  جحرل  نازیم ، ۀفک  یف  یلع  نامیا  عضو  نازیم و  ۀفک  یف  نعضو  عبسلا  نیـضرألا 

رکذ نایاش  دنک . ینیگنـس  مالـسلاهیلع  یلع  نامیا  هفک  دنهن ، رگید  يهفک  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نامیا  وزارت و  يهفک  کی  رد  ار  نیمز 
. دناهدرک لقن  باوج  لاؤس و  نودب  رمع  زا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مالک  اهنت  نیثدحم  زا  ياهدع  هک  تسا 

یلع شرامش  لباق  ریغ  لئاضف 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  هتشذگرد 786 )  ) ینادمه نیدلا  باهش  نب  یلع  دیـس  همالع 
ای کـلئاضف  اوصحأ  اـم  اـباسح  نجلا  اـباتک و  سنـالا  اـمالقأ و  ضاـیرلا  و  ادادـم ، رحبلا  ناـک  ول  دوـمرف : مالـسلاهیلع  یلع  هب  ملـس  هلآ و 

رگباسح همه  اـهنج  هدنـسیون و  همه  اـهناسنا  ددرگ و  ملق  ناـتخرد ) هلمج  زا   ) اهیندـییور دوش و  دادـم  اـهایرد  رگا  [ . 12 . ] نسحلاابأ
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. نسحلاابا يا  دننک  يریگرامآ  اصحا و  ار  وت  لئاضف  دنناوتن 

تسوا يالوم  ربمایپ  هک  تسا  یسک  ره  يالوم  یلع  هکنیا  هب  رمع  فارتعا 

[ . 13 «. ] هـالوم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  نم  یلوم  یلع  : » تفگ هک  هدوـمن  لـقن  رمع  زا  يربـط  نیدـلا  بحم  همـالع 
هدوب هعاطالا  بجاو  الوم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یسک  هعاطالا  بجاو  یلوم و  مالـسلاهیلع  یلع  هحفص 21 ] ]

. تسا

دیشخب ییاهر  تکاله  زا  ار  وا  یلع  هک  نیا  هب  رمع  فارتعا 

نامیلانبا يا  تفگ : رمع  سپ  درک ، رادـید  ار  باطخ  نب  رمع  نامیلا  نب  ۀـفیذح  هک  تسا  هدرک  لقن  دنـس  رکذ  اب  یعفاش  یجنگ  همـالع 
ادـخ هب  هک  یلاح  رد  ماهدـمآرد  حبـص  هب  نم  مشاـب ؟ هدـمآرد  حبـص  هب  هنوگچ  یهاوخیم  تفگ : هفیذـح  يدـمآرد ؟ حبـص  هب  هنوگچ 
وـضو نودب  منکیم ، ظفح  ار  هدشن  قلخ  دوجوم  مهدیم ، تداهـش  ماهدیدن  هچنادـب  مراد ، تسود  ار  هنتف  مراد ، تهارک  قح  زا  دـنگوس 
هلجع هک  يراک  ببـس  هب  اما  دمآ ، مشخ  هب  رمع  دشابن . نامـسآ  رد  ادخ  يارب  هک  دشاب  يزیچ  نیمز  رد  نم  يارب  مروآیم ، ياج  هب  زامن 

رد هک  دـنک ، تیذا  راجنهان  رهاظ  هب  تافارتعا  نیا  رطاخ  هب  ار  هفیذـح  ادـعب  تفرگ  میمـصت  داتفا و  هار  هب  اروف  دور ، نآ  لاـبند  هب  تشاد 
: تفگ رمع  دیـسرپ ، ار  نآ  تلع  يو  زا  دـید و  كانبـضغ  ار  وا  شترـضح  نوچ  و  دروخرب ، مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  اـب  هار  نیب 

تهارک قح  زا  هک  یلاح  رد  مدمآرد  حبص  هب  داد : خساپ  يدمآرد ؟ حبص  هب  هنوگچ  مدیـسرپ  يو  زا  نوچ  سپ  مدرک  تاقالم  ار  هفیذح 
. مراد تسود  ار  هنتف  تفگ : هفیذح  تفگ : رمع  تسا . قح  گرم  دراد و  ترفن  گرم  زا  وا  تفگ ، تسار  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  مراد .
لاوما و زا  [ 14 « ] ۀنتف مکدالوأ  مکلاومأ و  امنا   » يهیآ رد  دنوادخ  دراد و  تسود  ار  دـنزرف  لام و  تفگ ، تسار  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 

ییاتکی هب  هتفگ ، تسار  دومرف : ترـضح  مهدیم . یهاوگ  ماهدیدن  هچنادـب  تفگیم : وا  یلع  ای  تفگ : رمع  هدومرف . هنتف  هب  ریبعت  دالوا 
هک  ) دهدیم تداهش  هدیدن  ار  مادک  چیه  هک  طارـص  لپ  منهج و  تشهب و  تمایق و  گرم و  زا  دعب  ندش  هدنز  رـشح و  و  گرم ، ادخ و 

قولخم ریغ  ار  هچنآ  درک  اعدا  هفیذـح  تفگ : رمع  تسا .) هدـنهد  تداهـش  ندوب  یعقاو  نمؤم  رب  لـیلد  نیرتهب  کـی  ره  اهتداهـش  نیا 
قولخم نآ  دنکیم و  ظفح  ار  دـیجم -  نآرق  ادـخ -  باتک  وا  تفگ ، تسار  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  هحفص 22 ] . ] منکیم ظفح  تسا 

« یلـصا  » هملک زا  شدوصقم  دـیوگ -  تسار  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  مروآیم . ياج  هب  زامن  وضو  نودـب  دـیوگیم  تفگ : رمع  دـشابن .
هب طورـشمریغ  زیاج و  هک  . ) تسا نداتـسرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ممع  رـسپ  رب  تاولـص  هکلب -  تسین ، ندناوخ  زامن 

دیوگیم رمع : دیوگیم ؟ هچ  دیسرپ : مالسلاهیلع  یلع  دنزیم . اهفرح  نیا  زا  رتگرزب  فرح  هفیذح  یلع ، ای  تفگ : رمع  دشاب .) وضو 
نآ زا  ادخ  تسا و  دنزرف  نز و  ياراد  وا  دیوگ  تسار  دومرف : ترـضح  دشابن . نامـسآ  رد  ادخ  يارب  هک  دشاب  يزیچ  نیمز  رد  نم  يارب 
داک تفگ : دمآرد -  تفگش  هب  دوب  هتفگ  هفیذح  هچنآ  یتسرد  یتسار و  هب  ندرب  یپ  ماما و  ياهباوج  ندینـش  اب  هک  رمع -  تسا . هزنم 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  باحـصا  يارب  [ . 16 . ] سمخ یف  انکرش  ةرـشع و  ثالثب  اهنم  [ . 15 . ] بلاطیبا نب  یلع  الول  باطخلانبا  کـلهی 
جنپ رد  تشاد و  صاصتخا  مالسلاهیلع  یلع  هب  نآ  ددع  هدزیس  هک  دشاب  نارگید ) رب  يرترب  زایتما و  هیام  ینعی   ) هقباس هدجیه  ملـس  هلآ و 
هنوگ نیدب  ار  تیاور  نیا  ینس  ياملع  زا  رگید  رفن  دنچ  یطویس و  احیضوت  دوب . ناسمه  کیرش و  ام  اب  مالسلاهیلع  یلع  مه  رگید  زایتما 
یلع يارب  [ . 17 « ] ۀمالا هذه  هحفص 23 ]  ] نم دحأل  تناک  ام  ۀبقنم ، ةرـشع  ینامث  یلعل  تناک  : » لاق سابعنبا  نع  یناربطلا  دناهدرک : لقن 

يهلمج تسین  دـیعب  بیترت ، نیدـب  دوبن . یتازایتما  نینچ  تما  زا  يدـحا  يارب  هک  تشاد  دوجو  زایتما  هیاـم  تبقنم و  هدـجیه  مالـسلاهیلع 
باحـصأل تناک   » يهملک یلعل » تناک   » يهملک ياج  هب  دـشاب و  یفاضا  یلعج و  سمخ » یف  انکرـش  ةرـشع و  ثـالثب  اـهنم  یلع  صخف  »

هدش عمج  مالـسلاهیلع  یلع  يارب  تلـصخ  هدزاود  تفگ : رمع  هک  تسا  نینچ  رگید  تیاور  رد  دشاب . هدش  يزادـنا  اج  هتخاس و  دـمحم »
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نییعت نامسآ  رد  وا  مسا  . 2 دش . دلوتم  هبعک  يهناخ  رد  . 1 هلمج : نآ  زا  دـنرادن ، ار  لیاضف  نآ  زا  یکی  نیقحال  نیقباس و  زا  يدـحا  هک 
.5 دنتسه . نادنزرف  نیرتهب  زا  وا  نارسپ  . 4 دوب . دوجو  ملاع  نانز  نیرتهب  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  رتخد  وا  نز  . 3 دش .

تایآ تشگ و  مسبتم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تروص  هب  دلوت  نیح  رد  . 7 دوب . ادخ  وا  دقاع  . 6 دش . هتسب  نامسآ  رد  وا  دقع 
وا لماک  تغالب  تحاصف و  . 9 تشاد . نینمؤملاریما  بقل  . 8 دومرف . تئارق  دوب  هدـشن  لزان  زونه  هک  ار ، نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و 

هحفص 24] [ . ] 18 . ] دوب وا  تدابع  .12 تواضق . .11 تعاجش . .10 دوب .

مرحم يارب  يراکش  تشوگ  مکح  رد  یلع  نانمؤمریما  هب  نامثع  يهعجارم 

نایچراکـش زا  یخرب  دندوب ، مارحا  لاح  رد  هدش و  فرـشم  هکم  هب  هباحـص ، زا  یهورگ  هک  یماگنه  دـناهدروآ : نارگید  لبنح و  دـمحا 
يراددوخ شندروخ  زا  ندوب  راکـش  تلع  هب  شناهارمه  نوچ  دندرب و  شناهارمه  نامثع و  يارب  هدومن ، خبط  دیـص و  ار  یکبک  فارطا 

نیا زا  دناهدوبن و  مرحم  هدننک  دیص  دارفا  میاهداد و  ار  شدیص  روتسد  هن  میاهدرک و  راکش  ام  هن  هک  تسا  يدیـص  تفگ : نامثع  دندرک ،
مالسلاهیلع یلع  لابند  هب  ار  یسک  نامثع  درامشیم . هورکم  ار  نآ  مالسلاهیلع  یلع  تفگ : نایم  نآ  زا  يدرم  درادن . یعنام  شندروخ  ور 

دومن و رارکت  ار  یلبق  نخـس  ناـمه  ناـمثع  نوـچ  دـش و  رـضاح  دوـب  هدـیلام  شندـب  رب  ردـس  اـیوگ  هک  یلاـح  رد  شترـضح  داتـسرف و 
رد هک  یـسک  دـیروآ و  دای  هب  ار  ادـخ  دومرف : نانمؤمریما  یتسه ! فالخلاریثک  ام  اـب  وت  تفگ : ناـمثع  سپ  دـش ، كانمـشخ  ناـنمؤمریما 

دارفا اهنت  میتسه و  مرحم  ام  دومرف  سپ  دندروآ  شترـضح  يارب  هدش  دیـص  رخروگ  زا  یتشوگ  هعطق  هک   ) دوب دهاش  دوخ  ربمایپ  رـضحم 
هب دنداد . تداهش  دنتساخرب و  دندوب  هباحص  زا  هک  سلجم  نارضاح  زا  رفن  هدزاود  عقوم  نیا  رد  دهد . تداهـش  دننک ) لوانت  ار  نآ  لحم 

دـندروآ و ربماـیپ  يارب  غرمرتـش  مخت  ددـع  جـنپ   ) دوـب دـهاش  هک  سک  نآ  دـیروآ و  رظن  رد  ار  ادـخ  دوـمرف : ناـنمؤمریما  رگید  تـیاور 
، هتـساخرب لاـجر  زا  ياهدـع  سپ  دـهد . یهاوگ  دـیناروخب ) مرحم -  ریغ  لـحم -  دارفا  هب  ار  اـهنآ  میتسه و  مرحم  اـم  دومرف : شترـضح 

[ . 19 . ] دراذـگ لـحم  دارفا  يارب  ار  هتخپ  کـبک  دـش و  دوخ  يهمیخ  لـخاد  تساـخرب و  اـج  زا  دـید ، نینچ  هک  ناـمثع  دـنداد . یهاوگ 
هحفص 25] ]

نامثع کلهل  یلع  الول  نتفگ  ربق و  شتآ  یگنوگچ  رد  نانمؤمریما  هب  نامثع  يهعجارم 

دیرادنپیم امش  تفگ : تفر  نامثع  دزن  هب  ياهدرم  يهمجمج  نتشاد  تسد  رد  اب  يدرم  تسا : هتشون  يونهکل  سابع  یتفم  ققحم  همالع 
یمرگ ساسحا  چیه  مهنیم و  نآ  رب  ار  متسد  نم  هک  یلاح  رد  ددرگیم ، باذع  راچد  ربق  رد  دوشیم و  ناوختسا  نیا  ضرعتم  شتآ  هک 

شترـضح نوچ  دروایب و  سلجم  هب  ار  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ات  داتـسرف  ار  یـسک  دـنام و  تکاس  نامثع  سپ  منکیمن ؟ شتآ 
اددـجم مه  درم  نآ  نک . هداعا  یتفگ  هک  ار  ياهلئـسم  تفگ : درم  نآ  هب  دوب  هتـسشن  شباحـصا  هوبنا  نایم  هک  یلاح  رد  نامثع  دـش  دراو 

ای ) درگوگ دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  وگب . ار  درم  نیا  خـساپ  نسحلاوبا  يا  : تفگ نامثع  عقوم  نیا  رد  درک ، وگزاب  دوب  هتفگ  هک  ار  یبلطم 
ندز اب  سلجم  نارضاح  رگید  درم و  نآ  ربارب  رد  دندروآ  هک  یماگنه  دیروایب و  یگنـس  هعطق  اب  دوب ) ازشتآ  درگوگ  دننامه  هک  يزیچ 

ایآ دومرف : سپـس  گنـس . نیا  هب  راذـگب  ار  تتـسد  تفگ ، درم  نآ  هب  هاـگ  نآ  درک . دـیلوت  شتآ  رگیدـکی  هب  ار  ازشتآ  هیاـم  گـنس و 
مه هک   ) درم نآ  يدومن ؟ شتآ  یمرگ  ساـسحا  اـیآ  دومرف : زاـب  درگوگ و  نیا  رب  راذـگب  ار  تتـسد  دوـمرف : زین  يدرک ؟ شتآ  ساـسحا 
یلع الول  تفگ : نامثع  سپ  دنام . شوماخ  نانچمه  هدز و  تهب  درکیمن ) درگوگ  گنـس و  زا  یمرگ  ساسحا  مه  دوب و  هدـید  ار  شتآ 

هحفص 28] [ . ] 20 . ] دوب هدش  كاله  نامثع  دوبن  یلع  رگا  نامثع ؛ کلهل 

( دیزی صاعورمع و  هیواعم ،  ) هدروخ مسق  نانمشد  هاگدید  زا  یلع 
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هماج دـندروآ . هیواعم  يارب  شکـشیپ  مسر  هب  ياهماج  لاح  نآ  رد  دوب . هتـسشن  شریزو  صاعورمع  و  شرـسپ )  ) دـیزی اب  هیواـعم  يزور 
ياهماج وکین  نیا  هک  تفگ  دریگب و  هیواعم  زا  ار  هماج  نآ  تساوخ  صاعورمع  دـش . لیام  هماـج  نآ  هب  هیواـعم  لد  دوب و  سیفن  رایـسب 

، تفگن نخـس  رگید  تسا ، لیام  هماج  نادب  هیواعم  لد  هک  تسناد  صاعورمع  تسا ! هدوب  ياهماج  وکین  یلب ، تفگ : هیواعم  تسا . هدوب 
نآ هب  هیواعم  لد  هک  دـیمهف  زین  دـیزی  تسا ! هدوب  ياهماـج  وکین  یلب ، تفگ ، هیواـعم  تسا ، هدوب  ياهماـج  وکین  نیا  تفگ : دـیزی  سپس 
هک یتنطیـش  هار  زا  دروآ ، نوریب  هیواـعم  گـنچ  زا  ار  هماـج  هک  تساوخ  صاـعورمع  هاـگ  نآ  تفگن . نخـس  رگید  تسا و  لـیام  هماـج 

و میرادیمرب ؛ ار  هماج  میتفگ  رتهب  کی  ره  مییوگیم ، يرعـش  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  حدـم  رد  اـم  زا  مادـک  ره  تفگ : تشاد 
سانلا ردیح و  دمحأ  دعب  نم  يرولا  ریخ  تفگ : هیلع ) هللاۀنعل   ) هیواعم درک . دهاوخ  عانتما  وا  ندرک  حدـم  زا  هیواعم  هک  دوب  نیا  شنامگ 

هیلع  ) صاعورمع تسا . نامسآ  ربمیپ  یصو  دننیمز و  نامدرم  و  تسا : ردیح  ادخ  لوسر  زا  دعب  مدرم  نیرتهب  ینعی : ءامس  یصولاو  ضرا 
هب تداهـش  شنمـشد  هک  تسا  یـسک  ترـضح  نآ  ینعی : ءادعالا  هب  تدهـش  ام  لضفلا  هلـضفب و  ودعلا  دهـش  يذلا  وه  و  تفگ : هنعللا )

اهنسحب تدهش  ۀحیلمک  تفگ : باذعلا ) ۀنعللا و  هیلع   ) دیزی سپس  دهد . تداهش  نآ  هب  نمشد  هک  تسا  نآ  تلیضف  و  دهدیم ، شلضف 
نسح و  وا ، نسح  هب  دهد  تداهش  وا  يووه  هک  تسا  یلامج  بحاص  نز  لثم  ینعی  هحفص 29 ]  ] ءارضلا هب  تدهش  ام  نسحلا  اهؤارض و 

تجزم یتنیط  ینیفکت و  یلیسغت و  یتوم و  دعب  نم  ینیفکت  لحنلا  ریمال  یتیالو  هلئاق : رد  هللا  [ 21 . ] دهد تداهش  نآ  هب  ووه  هک  تسا  نآ 
رایـسب یبدا  رظن  زا  هک  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ـالوم  حردـم  رد  قوف  يهعطق  ینیوکت  راـنلا  فـیک  ردـیح ؛ بحب  ینیوـکت  لـبق  نم 

موس دلج  رد  جرد  يارب  دیدرگ و  تشاددای  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  ۀیآ  يهناخباتک   190 هرامش 26 /  یطخ  يهعومجم  زا  تسا ، دنمجرا 
هیدـه یلاخلخ  ینابر  یلع  خیـش  ياقآ  بانج  راوگرزب ، تسود  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باـتک 

مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  ترضح  دالیم  زور  هدنخرف  ق  .ـ لاوش 1420 ه متشه  [ 22  ] گنرآ یفطصم  دیس  دش .

زیزعلادبع نب  رمع  تیاور  هب  هالوم ... تنک  نم  ثیدح 

هفیلخ زیزعلادبع -  نب  رمع  هک  یماگنه  تفگ : هک  هدومن  لقن  قروم  نب  رمع  نب  دیزی  زا  دنـس  رکذ  اب  نارگید  یناهفـصا و  میعنوبا  ظفاح 
یهورگ هحفـص 30 ]  ] هچ زا  وت  دیـسرپ : نم  زا  سپ  متفر ، وا  دزن  هب  مدوب و  رـضاح  نم  درکیم  شـشخب  لذـب و  مدرم  هب  ماش  رد  يوما - 

؟ مشاـهینب مادـک  زا  تفگ : درک و  توکـس  يردـق  سپ  مشاـهینب . زا  متفگ : شیرق . يهلیبـق  مادـک  زا  تفگ : شیرق . زا  متفگ : یـشاب ؟
رب ار  شتـسد  هاگنآ  مدرک ، توکـس  نم  سپ  تسیک ؟ یلع  تفگ : یلع .-  تسود  ای  یلع  يهدش  دازآ  مالغ  ینعی  یلع -  يالوم  متفگ :

یهورگ ارم  دندرک  ثیدـح  تفگ : سپـس  متـسه . ههجو ) هللا  مرک   ) بلاطیبا نب  یلع  يالوم  هللاو  مه  نم  تفگ : دراذـگ و  دوخ  يهنیس 
يدصتم محازم -  زا  هاگ  نآ  هالوم .» یلعف  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دیوگیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دندوب  هدینـش  دوخ  هک 

هاجنپ وا  هب  تفگ : زیزعلادبع  نب  رمع  مهرد . تسیود  ای  دـص  تفگ : دوشیم ؟ هداد  هزادـنا  هچ  درم  نیا  لاثما  هب  دیـسرپ : شایلام -  روما 
دوخ رهـش  هب  تفگ : سپـس  هدب . رانید  تصـش  بلاطیبا  نب  یلع  هب  تبـسن  شتیالو  رطاخ  هب  تفگ : دوادوبا  تیاور  هب  و  نک . اطع  رانید 

[ . 23 . ] دش دهاوخ  هداد  مه  وت  هب  دوشیم  هداد  وت  لاثما  هب  هک  هزادنا  نامه  يدوز  هب  درگرب ،

یلع زا  رتدهاز  نتخانشن  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  فارتعا 

یف ناک  ادحا  نا  انملع  ام  تفگ : هک  هدومن  زیزعلادبع  نب  رمع  زا  لقن  هیودرمنبا  ظفاح  يهطساو  هب  دنس  رکذ  اب  یمزراوخ  بیطخ  همالع 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  تما  نیب  رد  ام  [ . 24 . ] بلاطیبأ نب  یلع  نم  دهزا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دعب  ۀمالا  هذه 

هحفص 34] . ] دشاب مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  رتدهاز  هک  میتخانشن  ار  يدحا  ملس 
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مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تازجعم  زا  ياهنومن 

هراشا

هب ار  امـش  هجوت  دـیدومرف ، هظحالم  ترـضح  نآ  يهدروخ  مسق  نانمـشد  نابز  زا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  تمظع  هکنآ  زا  سپ 
لـصف نیا  رد  بارحم ، دیهـش  هبعک و  دولوم  خیرات ، مولظم  نادـنمتدارا  مشچ  ییانـشور  يارب  اکربت ، انمیت و  ترـضح  نآ  زا  هزجعم  جـنپ 

: مینکیم بلج 

بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  ياعد  هب  نآ  ندومن  شکورف  تارف و  دور  نایغط 

جرخ ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀلغب  بکرف  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریمأ  یلا  اوعزف  قرغلا و  اهلهأ  فاخ  ۀفوکلا و  ءام  داز  امل 
تاوعدب هناحبس  هللا  اعد  مث  هنوری ، سانلا  هسفنب و  ادرفنم  یلص  ءوضولا و  غبسأ  مالسلاهیلع و  لزنف  تارفلا ، ءیطاش  یتأ  یتح  هعم  سانلاو 

ءاملا ضاغف  هتئیشم ، یلاعت و  هللا  نذاب  صقنا  لاق : ءاملا و  ۀحفص  برـض  هدیب و  بیـضق  یلع  ائکوتم  تارفلا  یلا  مدقت  مث  مهرثکا . اهعمس 
يرجلا و یه  و  كومسلا ، نم  فانـصأ  اهنم  قطنی  مل  و  نینمؤملا ، ةرماب  هیلع  مالـسلاب  اهنم  ریثک  قطنف  تارفلا ، رعق  یف  ناتیحلا  تدب  یتح 

نم رهط  ام  هللا  قطنا  مالـسلاهیلع : لاقف  تمـص ، ام  تومـص  اهنم و  قطن  ام  ۀلع  نع  هولاس  کلذ و  نم  سانلا  بجعتف  رامزلا ، یهام و  راملا 
یلع ناـنمؤمریما  هب  ندـش  قرغ  سرت  زا  مدرم  هدوـمن و  ناـیغط  تارف  بآ  يزور  هدـعب . هسجن و  هـمرح و  اـم  ینع  تمـصأ  و  كومـسلا ،

ات دندمآ  نوریب  هفوک  زا  مدرم  هارمه  هدش و  راوس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بکرم  رب  ترـضح  نآ  دندرب ، هانپ  مالـسلاهیلع 
سپـس دـندیدیم  ار  ناشیا  مدرم  دـندناوخ و  يزاـمن  ییاـهنت  هب  دـنتخاس و  وضو  هدـش و  هداـیپ  ترـضح  سپ  دندیـسر . تارف  دور  راـنک 

رب هدـمآ و  شیپ  تارف  يوس  هب  دـندوب  هدومن  شیوخ  یتسد  بوچ  هب  هیکت  هک  یلاح  رد  هاگ  نآ  دندینـش . مدرم  هک  دـندناوخ  ییاـهاعد 
دندش نایامن  نآ  رعق  رد  اهیهام  هک  یتروص  هب  هحفص 35 ]  ] هتفرورف بآ  ناهگان  نیشنب . ورف  راگدرورپ  نذا  هب  دندومرف : هدز  بآ  يور 
مدرم دنتفگن . نخس  رامز  یهامرام و  يرج و  نوچمه  ياهتسد  دندرک . مالس  نینمؤملاریما »  » ناونع هب  ترـضح  نآ  رب  اهنآ  زا  يرایـسب  و 

دندمآ و نخس  هب  دندوب  رهاط  هک  اهیهام  نآ  دندومرف : ترـضح  دندرک ؟ لاؤس  ار  هیقب  توکـس  ياهتـسد و  ملکت  تلعو  دندرک  بجعت 
[ . 25 . ] دندنام تکاس  دندوب ، رود  ام  تیالو  زا  سجن و  مارح و  هک  هتسد  نآ 

دیدرگ نینمؤملاریما  تیمولظم  ادخ و  هجوتم  مبلق  دیوگیم : روکشم  خیش  هللا  تیآ 

تیآ سانلا  هیبنت  باتک  رد  هک  ار  روکـشم  خیـش  هللا  تیآ  موحرم  هیـضق  يدرجورب  هللا  تیآ  هیبص  يدرجورب  تاداس  هروصنم  بناـج  نیا 
دنزرف خـیرات و  موـلظم  هناـگی  نآ  تیاـضر  دروـم  تسا  دـیما  ماهدروآرد . ریرحت  هتـشر  هب  تسا  هدـمآ  بناـج  نـیا  يوـبا  يدرجورب ، هللا 

دص و دودح  رد  فرشا  فجن  ياملع  زا  روکشم  خیش  هللا  تیآ  هللاءاشنا . دریگ  رارق  مالسلاهیلع  جئاوحلا  باب  مشاهینب  هام  ناشراوگرزب 
هب ناشیا  يزور  دـندرکیم . هماقا  تعامج  زامن  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  رهطم  نحـص  رد  اج  نآ  رد  هک  دـناهدوب  لبق  لاـس  داتـشه 

نابرق دـیوگیم : یبرع  هب  دـنکیم و  هیرگ  یلیخ  هشبح  یلاها  زا  یبرع  دـننیبیم  دجـسم  نوریب  ینعی  اـج  نآ  رد  دـنربیم  فیرـشت  هفوک 
: دیوگیم دوریم و  ولج  روکشم  ياقآ  ینعی  ناشیا ، يدرک . صالخ  مالـسلاهیلع  یلع  دوجو  زا  ار  مدرم  هک  مجلمنبا  ای  موشب  تریـشمش 

تسین اج  نیا  مجلمنبا  ربق  دیوگیم : وا  هب  مجلمنبا . ربق  ترایز  يارب  ماهدمآ  متسه ، رابگنز  یلاها  زا  نم  دیوگیم  تسیچ ؟ امش  ضرغ 
تسا و هفوک  تشپ  هک  ياهناخدور  رانک  دروآیم  قدـنخ  لخاد  ار  وا  تساـجک ؟ هدـب  ناـشن  نم  هب  دـیوگیم : برع  درم  يدرک . هابتـشا 

مجلمنبا يارب  هتخادنا و  اهنش  هحفـص 36 ]  ] يور ار  دوخ  هک  روط  نامه  وا  تساج  نیا  مجلمنبا  ربق  دیوگیم : وا  هب  تسا ، یتولخ  ياج 
هک يوق  زرگ  دـیدرگ و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیمولظم  ادـخ و  هجوتم  مبلق  دـیوگیم : روکـشم  خیـش  هللا  تیآ  درکیم  هقالع  راهظا 
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زرگ نامه  اب  مدز  يربت  یلوت و  ناونع  هب  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  يدونـشخ  ادخ و  دیما  هب  مدرب و  ار  تسد  دنراد . رمک  هب  اهبرع 
يادص ناهگان  مدمآ . نوریب  اج  نآ  زا  مالـسلاهیلع و  یلع  تیالو  نمـشد  نآ  رـس  مدز  دـنیوگیم  تومی  دـحاو  نآ  هب  اهبرع  هک  يریق 

هن دوب  مهارمه  یگـس  متفگ  تفر ؟ اجک  وا  دـیدوب  رگید  رفن  کی  اـب  امـش  تفگ : مداتـسیا و  نم  تسیاـب ، ینعی  مق . دـمآ : یقارع  یطرش 
روط نیمه  الامجا  منیبب . ار  وا  يهشال  میورب  تفگ : متشک ، ار  وا  دوب ، تیذا  بجوم  متفگ : يدرک ، راک  هچ  ار  گس  نامه  تفگ : ناسنا .

يانگنت نیا  زا  ارم  هک  متـساوخ  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  مدرک . مالـسلاهیلع  یلع  یهلا  تیالو  ادـخ و  هجوتم  ار  مبلق  متفریم  هک 
گس رمک  ات  هلک  زا  میدید  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اقآ  يهزجعم  ادخ و  نذا  هب  میدش  قدنخ  لخاد  هک  یتقو  مسق  ادخ  هب  دنهد . تاجن 
فرط زا  تسا  ياهزجعم  نیا  تـفگ : دـید  ار  وا  یطرـش  هـک  نـیا  زا  سپ  تـسا . یمدآ  هیبـش  نیئاـپ  هـب  رمک  زا  هدـیدرگ و  خـسم  هدـش و 

خیش هکنیا  زا  سپ  مدرگ . هعیـش  موش و  انیب  مه  نم  ات  وگب  نم  هب  ار  تقیقح  مهدیم  مسق  مالـسلاهیلع  یلع  اقآ  قح  هب  ار  وت  نینمؤملاریما 
ياقآ موحرم  زا  ار  بلطم  نیا  ریقح  سپـس  هللا ، یلو  ایلع  نا  دهـشا  دیوگیم  دنلب  دـنلب  یقارع  یطرـش  دـیوگیم ، وا  هب  ار  ارجام  روکـشم 

نیا زا  سپ  فرـشا  فجن  رد  هک  دـنتفگ  ناشیا  مدیـسرپ و  دوب  ناشیا  راوگرزب  دـنزرف  اـجنآ و  تعاـمج  ماـما  کـهلق  رد  هک  يروکـشم 
. دندیورگ عیشت  بهذم  هب  يرایسب  هزجعم 

!؟ دنروخب تسکش  اهیباهو  دیدوب  هتساوخن  ادخ  زا  نم  يهطساو  هب  امش  رگم 

هک تسا  هدمآ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  زا  يرگید  هزجعم  باتک ، متفه  يهحفـص  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  سانلا  هیبنت  باتک  رد  نینچمه 
تراغ دندرک و  هلمح  البرک  رد  ادهشلادیس  ربق  قارع و  روبق  هب  اهیباهو  لبق  لاس  تسیود  رد  ابیرقت  میـسیونیم . اکربت  انمیت و  زین  ار  نآ 
فجن یتدم  دنهد و  ماجنا  يراک  دنتسناوتن  هحفص 37 ]  ] دوب راوید  شرود  فجن  نوچ  دندروآ . موجه  فرشا  فجن  هب  سپـس  دندرک و 

بـش ناـمه  رد  دوش  هلئاـغ  نیا  عفر  هک  دـندش  لـسوتم  ترـضح  هب  فجن  ياـملع  زا  یهورگ  ياهعمج  بش  دوب  اـهیباهو  هرـصاحم  رد 
هایـس هدز و  الاب  ار  شکرابم  ياهتسد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  دـندید  دوب  هفـشاکم  ءزج  هک  دـندید  باوخ  دایز  ياهدـع  لسوت ،

دیدوب هتـساوخن  ادـخ  زا  نم  يهطـساو  هب  امـش  رگم  دـندومرف : تسا ؟ هایـس  امـش  ياـهتسد  ارچ  نینمؤملاریما ، اـی  دـندرک : لاؤـس  تسا .
مدرک و باترپ  اهنآ  فرط  هب  هتفرگ و  تسد  اب  فرشا  فجن  رهش  هب  هدمآ  هلولگ  هچ  ره  الاح  ات  بش  لوا  زا  دنروخب . تسکـش  اهیباهو 

تـسکش اعطق  هک  دیـشکب  ار  اهنآ  دینک و  زاب  ار  هزاورد  ياهرد  و  دینک ، بیقعت  ار  اهنآ  حبـص  ناذا  لوا  دندروخ . تسکـش  اهنآ  دـینادب 
نیملسم دندرک و  رارف  ار  اهنآ  دندرک و  زاب  ار  هزاورد  حبـص  ناذا  لوا  دندرک . وگزاب  ار  بش  باوخ  رگیدمه  هب  مدرم  نوچ  دناهدروخ .

هب وت  درد  همه  نیملاعلا ) بر  هللادمحلا  دمحم و  لآ  اوملظ  نیذلا  موقلا  رباد  عطقف  . ) دنتـشک ار  اهنآ  زا  يرایـسب  دندرک و  بیقعت  ار  اهنآ 
لد بلط  ادخ  ز  دسر ؟ اجک  هب  دور  وس  هچ  هب  دـنک  ور  هک  هب  دـهن  لد  هچ  هب  دـسر  ادـخ  هب  رـشب  رگا  هن  یلع  یگدـنب  قیرط  دـسر ز  اود 

فک دوـب ز  وا  تیاـنع  يدـبا  دوـب ، وا  تیـالو  یلزا  دـسر  ادـخ  هب  مسق  یلع  هب  یلد  یلع  هب  دـسر  رگا  هک  یلـسوت  يوـجب  یلع  هب  یلبقم 
هب وت  درد  همه  اور  دوش  وت  تجاح  همه  ارس  نآ  رد  هچ  ارـس  نیا  رد  هچ  اجتلا  يرب  رگا  یلع  هب  دسر  ام  هب  هچنآ  ره  ادخ  دوب ز  وا  تیافک 

هحفـص  ] یناهفـصا ریغـص  دسر  اشگ  هدقع  وت  زا  ددم  ام  راک  يهدقع  هب  رگا  هن  ام  راکف  لاح  هب  افـسا  ام  رای  روای و  وت  يا  یلع  دـسر  اود 
[38

تسا یباهو  دیدج  رادنامرف  دمآ  مدای 

مظاـک ـالم  دـنوخآ  هللا  تیآ  موـحرم  ناـمز  رد  ناشداتـسا  زا  لـقن  هب  دـندومرف  یئاـبطابط  يدرجورب  نیـسح  اـقآ  جاـح  هللا  تیآ  موـحرم 
هدشیم زاب  اهنآ  يارب  دوخ  هب  دوخ  هزاورد  فجن  هب  دندمآیم  نوریب  زا  هک  يودب  بارعا  هعمج  ياهبش  دوب  هدـش  فورعم  یناسارخ ،

، دـنهد کیـشک  اج  نآ  رد  اهسیلپ  دـننک و  شکنهآ  ردبرـض  روط  هب  ار  هزاورد  دوب  هداد  روتـسد  دوب  شنم  یباـهو  هک  تقو  تموکح 
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هب يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  دنیایب . دنناوتن  يودب  بارعا  ات  دنهدب  فجن  رادنامرف  دوخ  هب  ار  دـیلک  دـننک و  يزارد  تسد  نایعیـش  ادابم 
کیدزن شورف  یـشرت  هب  ات  متفر  مکمک  دوبن ، ام  کیدزن  شورف  یـشرت  مدوب ، هدرک  ادـیپ  یـشرت  هب  لیم  نم  دـندومرف : شداتـسا  زا  لـقن 

یباهو دیدج  رادنامرف  دمآ  مدای  هبترم  کی  دناهدرک . شکنهآ  ار  هزاورد  دنتسه و  اجنآ  يدایز  نازابرـس  مدید  مدیـسر . فجن  هزاورد 
يادـص اـبترم  دوشیم . زاـب  دوخ  هب  دوخ  هزاورد  هنوگچ  منیبـب  مشچ  هب  اـت  مدـمآ  یتـقو  بوخ  متفگ : دوخ  اـب  تسوا . راـک  نیا  و  تسا .

دمآ نوریب  رهطم  مرح  زا  یگرزب  هناودنه  هزادنا  هب  يرون  هعمل  مدید  ناهگان  دندشیم  کیدزن  هک  روط  نیمه  دوشیم ، کیدزن  تیعمج 
هب مناـمیا  مدـید و  دوـخ  مـشچ  هـبار  بـیجع  يهزجعم  نـیا  دـندش . شوـهیب  دـنداتفا و  اهیطرـش  هدـش و  هدروـخ  اهیــشک  نـهآ  هـب  و 
ادخ ریش  نآ  یلع  مالـسلاهیلع  یلع  ياهبش  يدرجورب  تاداس  هروصنم  یـسمش ،  80  / 4  / 4 دش . رتيوق  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما 

ششوج یلع  تاجانم  تسا  هدینـش  بش  تسا  هللارـس  مرحم  بش  لد  تسا  هاگآ  یلع  رارـسا  بش ز  بش  لد  اب  ارو  دوب  یتفلا  برع  هاش 
یلع رادـیب  مشچ  تفاکـش  قافآ  يهنیـس  ات  رجف  شوهدـم  شزونه  هفوک  دجـسم  شوگ  يهزیوآ  رد  وچ  شیاـههلان  یلزا  قشع  يهمـشچ 

رب نایادگ  راب  دشکیم  شوپ  عقرب  بش  هب  هک  یهاشداپ  هحفص 39 ]  ] برع نامیتی  ماش  دربیم  بش  یکیرات  هب  هک  یسانشان  تفاین  هتفخ 
هک يزابهاش  ریش  لد  دفاکشب  بش  لد  رد  ریشمش  قرب  هب  هک  يراوسهش  یلع  دوب  یلع  هک  اشفا ، دشن  یلج  رـس  نآ  یگدرپ  دشن  ات  شود 

دنکیم رادـید  قوش  هب  هک  ییاوشیپ  ربـمغیپ  هگباوخ  رد  هتفخ  رطخ  شوغآ  مه  هک  يزابقـشع  زاورپ  تیدـبا  رد  دـنکیم  زار  رپ  لاـب و  هب 
هب تراشا  مشچ ، دـنکیم  ریـش  يهساک  وا  بل  سپ ، دـنزیم  قشنم  تدابع  بارحم  هب  رـس  قح  تیدوبع  بارحم  هام  رادـیب  ار  دوخ  لـتاق 

رـشب فیک  رـشب  یلع  اه  رـش  همه  روش و  همه  یناهج  رد  تسود  نمـشد  يا  رگم ؟ ییادـخ  وت  تسوا  لـتاق  ناـمه  هک  يریـسا ، هچ  ریـسا 
[ . 26  ] یلع وت  يادف  هب  ملاع  ناج  یلع  وت  يالو  تسم  ناوربش  لجخ  لاسغ  يهیرگ  زا  نفک  لجخ  لاصو  خر  زا  نهریپ 

یلع نینمؤملاریما  يهزجعم  هب  گنرف  ریفس  تیاده 

، دوب هدرک  هاش  زا  هزیاج  هلص و  بلط  هدیصق ، رخآ  رد  هدورس و  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  حدم  رد  ياهدیـصق  سابع  هاش  دهع  رد  يرعاش 
زا هاش  درک  هلص  يهبلاطم  هب  هراشا  رعاش  نوچ  دوب ، كانبضغ  تدش  هب  حناوس  یضعب  يهطساو  هب  هاش  هک  درک  داشنا  یتقو  رد  ار  هدیصق 

دیاب هتبلا  مشچ  هب  تفگ : رعاش  ياهتفگ ، حدم  يو  قح  رد  هک  ریگب  یـسک  زا  ار  دوخ  يهلـص  ورب  تفگ : دوبن ، هجوتم  هک  بضغ  تدـش 
ریما ترـضح  ترایز  مزاع  دمآ و  نوریب  كانهودـنا  و  متـساوخ ، هزیاج  وت  زا  مدـناوخ و  وت  دزن  هک  مدرک  هابتـشا  نم  دـشاب و  روط  نیمه 
رذع هک  رعاش  یپ  زا  داتسرف  ار  یسک  هدش  نامیـشپ  شیوخ  مالک  ندروآ  دای  هب  بضغ و  نوکـس  زا  دعب  سابع  هاش  دیدرگ . مالـسلاهیلع 

و دش ، فیرش  نحص  لخاد  رفس  تأیه  نامه  اب  تفر و  فجن  يوس  هب  هنهرباپ  هدایپ و  ياپ  درکن و  لوبق  يو  دهدب ، هزیاج  هدرک  یهاوخ 
يزاین يرتاناد و  نم  زا  نم  يهدیصق  رب  وت  درک : ضرع  مالس ، زا  دعب  داتـسیا و  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هحفص 40 ]  ] رهطم مرح  لباقم 

زا زگره  و  تسامـش ، بناـج  زا  هک  دـنادب  سک  همه  هک  مهاوخیم  هزیاـج  وت  زا  ماهدـمآ و  دورف  وت  تحاـس  رب  نم  مناوـخب و  هک  تسین 
بـش ات  درکیم  عرـضت  تسیرگیم و  هتـسویپ  و  دـسرب ، اج  نیمه  رد  مهاوخیم  هچنآ  ای  مریمب  هکنآ  رگم  درک  مهاوخن  مایق  دوخ  ناـکم 
يارب تسا  ياهلاوح  نیا  دومرف : داد و  يو  هب  ياهمان  هک  دـید  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  سپ  دوبر . ار  وا  باوخ  دیـسرارف و 

گنرف تغل  هب  هک  دـید  دوخ  تسد  رد  ار  همان  دـش و  رادـیب  رعاش  ریگب ، وا  زا  ار  دوخ  يهزیاج  هدـب و  ار  همان  نیا  دادـغب ، رد  گنرف  ریفس 
تکرح دادغب  يوس  هب  سپ  منادیمن ، نم  هک  تسا  همان  نیا  رد  يرـس  دیاش  تفگ  دوخ  اب  درک و  بجعت  هلاوح  نیا  زا  یلو  هدش ، هتـشون 

و مود ، زور  نینچمه  و  تشگرب ، دوش و  لخاد  روط  هچ  هنهک  سابل  نآ  اب  هک  دیسرت  دید  ار  نانابرد  نوچ  ریفـس ، يهناخ  رد  دمآ  ات  درک 
دندـش عناـم  رگا  درادـن و  وت  تیذا  رب  تردـق  یـسک  باـنج و  نآ  بناـج  زا  یتـسه  رومأـم  وت  تفگ : هدرک  شنزرـس  ار  دوخ  موـس  زور 

رد بوچ  رکفت  تلاح  اب  دوریم و  هار  هناخ  نحص  اهنت  ریفس  هک  دید  دمآ  درکن و  يریگولج  یـسک  دش و  هناخ  لخاد  سپ  يدرگیمرب ،
ارم باوخ  روخ و  زا  يدـمآ و  رهـش  نیا  هب  تسا  زور  هس  هک  یتسه  اجک  تفگ : داتفا  رعاش  هب  ریفـس  رظن  نوچ  دـنزیم و  نیمز  رب  تسد 
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نانآ هب  ار  وت  ياهیناشن  دنوشن و  عنام  هک  مدوب  هدرپس  نانابرد  هب  نم  دومرف : ریفـس  تفگ : ار  دوخ  رذع  درک و  بجعت  رعاش  ياهتخادنا ؟
، متـسه وت  نید  رد  زین  نم  روخب  تفگ : ریفـس  دروخن ، وا  رفک  يهطـساو  هب  رعاش  تساوخ . ییاذـغ  دـناشن و  دوخ  دزن  ار  وا  و  مدوب ، هداد 

يالاب تفگ : دـناوخ و  دیـسوب و  هدراذـگ  دوخ  مشچ  ود  نایم  رد  ار  وا  تسیرگ و  ریفـس  داد ، ار  فیرـش  طخ  نوچ  درک و  بجعت  رعاـش 
نم يارب  وت  تشونرـس  هب  ندـش  انـشآ  تفگ : هدرک  بجعت  رعاـش  مهدـب ، وـت  هب  هدوـمرف  رما  تسا  یتناـما  نم  دزن  ار  ترـضح  نآ  مشچ ،
رهش رد  مدوب  يرجات  نم  هک  نادب  تفگ : درب و  یتولخ  ناکم  هب  هناخ  نوردنا  رد  تفرگ  ار  وا  تسد  ریفس  نتفرگ . هزیاج  زا  تسا  رتمهم 

، داتفا بادرگ  هب  ام  یتشک  تساخرب و  یجوم  اضق  زا  میتفر . ایرد  رفس  هب  هتـسشن  یتشک  رد  یتعامج  اب  مدرک  هیهت  ياهراجتلا  لام  مدوخ ،
يدنبهریج اذغ  رد  سپ  دوبن ، اهنآ  رد  يدحا  هک  میدید  يدایز  ياهیتشک  اج  نامه  رد  میدـش و  هحفص 41 ]  ] سویأم دوخ  تایح  زا  ام 

درم نم و  زج  هب  اـت  میدروـخیم  میدرکیم و  نییعت  هعرق  اـب  یـسک  ار  زور  ره  دـش و  ماـمت  هقوذآ  هکنیا  اـت  دوـشب  ماـمت  اداـبم  هک  مدرک 
ياهیتشک نآ  رد  لاوحا  نیا  لالخ  رد  مدرک . یگدـنز  وا  تشوگ  اـب  يزور  دـنچ  متـشک و  ار  وا  هتفاـی  تصرف  نم  سپ  دـنامن ، یفیعض 

تارهاوج یتـمیق و  ياهگنـس  هک  متفاـی  ياهبعج  يزور  اـت  مدرکیم ، صحفت  اـهنآ  تارهاوج  ساـنجا و  زا  مدرکیم و  حـیرفت  یلاـخ 
مرگرـس نآ  هب  ار  دوخ  هتـشادرب و  ار  هبعج  سپ  مدوب ، هدیدن  زگره  ار  نآ  دننام  هک  مدید  یناشخرد  گنـس  هلمج  زا  دوب ، نآ  رد  یـسیفن 

هک تشذـگ  یناـمز  دـش و  ماـمت  لوتقم  نآ  تشوگ  اـت  درک ، مهاوـخ  تقراـفم  نآ  زا  يدوز  هب  هک  متـسنادیم  هک  نآ  لاـح  مدرکیم و 
هاگرد هب  میامنب  عرـضت  هک  درک  روطخ  ملایخ  هب  لاح  نیا  رد  مدرک . نیقی  دوخ  گرم  هب  دیدرگ و  مدـهنم  اوق  دـماین و  تسد  هب  ییاذـغ 

، دشخب یـصالخ  هطرو  نیا  زا  دیامرفب و  محر  نم  رب  دیاش  هک  ناشیا  قح  هب  مهد  دنگوس  ایبنا و  زا  ادخ و  نابرقم  هب  میوج  لسوت  ادـخ و 
تقو نیا  رد  دشن . ادیپ  یجرف  یلو  ناشیدب  مدش  لسوتم  یسیع و  ات  مدآ  زا  متسنادیم  هک  ار  یناسک  مدروآ  عیفـش  مدرک و  هثاغتـسا  سپ 
مدرک رکف  هچره  هدش و  ثوعبم  ناشیا  زا  يربمغیپ  هک  دـندوب  یعدـم  دـندرکیم  ددرت  ام  دالب  هب  هک  برع  زا  یتعامج  هک  مدـش  رکذـتم 

ای متفگ : مدرک و  ادن  سپ  دمآ ، مرطاخ  دنهدیم  تبسن  يو  هب  ار  يدایز  ياهیتفگـش  هک  وا  یـصو  مان  هکنیا  رگم  دماین ، مدای  هب  وا  مسا 
زا ارم  سپ  دننکیم ، اعدا  هک  یتسه  یمیظع  يهبترم  نیا  رد  وت  دنهدیم و  تبـسن  وت  هب  هچنآ  رد  دـنیوگیم  تسار  ناناملـسم  رگا  یلع !

فرـش رد  مدرکیم و  هثاغتـسا  عرـضت و  میآرد و  مالـسا  نید  هب  هتفگ  تینارـصن  كرت  هک  منکیم  دهع  نم  و  هدـب ، یـصالخ  هطرو  نیا 
مندب رد  یفعـض  ایوگ  هک  متـساخرب  نم  سپ  دز ، ادـص  مان  هب  ارم  دـش و  ادـیپ  دیفـس  بسا  يور  ياهراوس  مدـید  هاگان  هک  مدوب  تکاله 
بـسا مد  ریگب  دومرف : سپـس  مدرک ، لصو  اهریجنز  اهنامـسیر و  اب  ار  اهنآ  نم  نک ، لصتم  رگیدکی  هب  ار  اهیتشک  نیا  دومرف  تسین و 

هب اـهیتشک  ماـمت  درک  تکرح  نوچ  دز و  یبـیهن  بسا  رب  سپ  مدـیبسچ ، نآ  هب  هدـش  دـنلب  بسا  مد  و  دوب ، بآ  يور  بسا  ياـهاپ  ار و 
: دومرف داتـسیا و  سپ  دـش . ادـیپ  اـههناخ  راوید  رهـش و  داوـس  هحفـص 42 ]  ] مدـید هاـگان  هک  دـنداتفا ، هار  هب  بسا  اـب  دـندمآ و  تـکرح 
رد هچ  نآ  اب  ار  اهیتشک  نیا  ورب و  دومرف : تسام ، رهش  نیا  يرآ  میدرک : ضرع  تسام ، رهش  مدید  مدرک  تقد  ار ؟ رهش  نیا  یسانشیم 

یمیظع تشهد  نم  يدرک . هثاغتـسا  يدرک و  ادص  هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  دومرف : دیتسیک ؟ امـش  متفگ : تسوت ، نآ  زا  دـشابیم  اهنآ 
قیـال يزیچ  متفگ  هتفرگ  تسد  رد  دوـب  هسیفن  تارهاوـج  زا  وـلمم  هک  ار  هبعج  نآ  مدـش و  ریحتم  گرزب  تـمعن  نـیا  يازج  رد  مدرک و 

زا یتمیق  دنمـشزرا  رهاوج  کی  دوشگ و  تفرگ و  بانج  نآ  سپ  دـییامرفب . لوبق  نم  زا  ار  هیدـه  نیا  مرادـن  نیا  زج  هب  كراـبم  روضح 
نم زا  تسا  یتناـما  نیا  دومرف : درک و  ور  نم  هب  دـعب  مدرک ، لوبق  وت  زا  ار  رهاوج  نیا  نم  دومرف : داد و  نم  هب  ار  هبعج  دروآ و  نوریب  نآ 

لوغـشم هدرک  شخپ  ار  اهیتشک  سانجا  مدش و  رهـش  لخاد  متفرگ و  نم  دریگب  وت  زا  هک  یـسک  هب  مهدیم  هلاوح  هک  تقو  نآ  وت  شیپ 
هک مدید  متفرگیم و  دای  ار  مالسا  نید  ملاعم  هدرک  تولخ  نیملـسم  یـضعب  اب  و  مدش ، مدرم  نیرتینغ  راجت و  مظعا  زا  و  مدش ، تراجت 

يدایز فراصم  دیتسرفیم و  دادغب  هب  یسک  یلاس  ره  امش  هک  متفگ  ار  گنرف  ناطلـس  يزور  تسا . لکـشم  رفک  دالب  نآ  رد  نید  ظفح 
لقع و اب  ارم  نوچ  دش و  لاحشوخ  نخس  نیا  زا  ناطلس  موشیم ، لبقتم  تلود  زا  يزیچ  يهبلاطم  نودب  ار  لغـش  نیا  نم  دینکیم ، قافنا 

مالـسلامهیلع همئا  ترایز  هب  نطاب  رد  متـسه  اجنیا  هک  تساه  لاـس  نم  داتـسرف . اـج  نیدـب  ارم  درک و  لوبق  تخانـشیم  تناـما  تورث و 
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نآ مراپسب و  وت  هب  ار  وا  تناما  هک  هدومرف  رما  فیرش  يهمان  رد  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  مشابیم . يراصن  شیک  رد  رهاظ  رد  موریم و 
ار وا  هدـش  علطم  وا  يهصق  زا  ناطلـس  تشگرب و  مجع  هب  وا  و  داد . رعاـش  هب  دروآ و  نوریب  دوب  یقودنـص  يوت  هک  ياهبعج  زا  ار  رهاوـج 
هچ نادب  مشابیم ، يرتشم  ار  نآ  نم  یـشورفب و  هک  نآ  رگم  ینک  هدافتـسا  یناوتیمن  نآ  زا  وت  دومرف : درک و  مارکا  تفطالم و  دیبلط و 
نآ ناطلـس  تشادرب و  تساوخ  هچ  ره  دـش و  هنیزخ  لـخاد  درک و  لوبق  رعاـش  هحفـص 43 ] . ] يرادرب نم  يهنیزخ  زا  هک  دـهاوخب  تلد 

دالیم تبسانم  هب  ياهدیصق  [ . 27 ! ] دش هچ  اهبنارگ  رهوگ  نآ  نامز  ثداوح  يانثا  رد  هک  تسا  ملاع  ادخ  و  داتسرف ، هنازخ  هب  ار  هرهوج 
هتـسشنب یلع  باب  رب  هتفر  میالع  شرع  هبق  زارفرپ  دـنز  ات  میالو  سدـق  تحاس  زاس  درک  معبط  زاب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تداعـس  اـب 

یلع قح  نیما  الوم  ترـضح  تمـصع  يـالاو  هم  نآ  مدیـسر  رد  زا  ناـهگان  میاـقب  کـلم  هش  نآ  زا  ياهولج  منیبب  اـت  ناریح  نادرگرس و 
ییامعم نیا  ور  ور  تفگ  میاشگ  لکشم  ياوت  وگ  رب  نتشیوخ  سفن  دوخ ز  مناج  مسج و  تیادف  يا  ناج  یلع  متفگ  ودب  سپ  میاضترم 

وگرب وت  دوخ  ناـجنرم  دوـخ  زا  تقـشاع  نکیلو  مناد  شمتفگ  میـالو  رحب  نآ  هشپ  ماـک  هب  نتفر  ناوـت  یک  لکـشم  راوـشد و  سب  تسا 
رادرس منم  بلاطوب  نبا  میاضترم  یلع  نم  مریما  نم  مریفـس  نم  میافطـصم  مع  نبا  نم  متـسیک ؟ یناد  تفگ  میازفناج  يابرلد  يا  یتسیک 

میاسنلاریخ يهرهز  رهطا  يارهز  رـسمه  منیلـسرملا  متخ  رهـص  میبن  لسن  ظفاح  میاوشیپ  ماما و  نم  مراـگدرورپ  يهولج  قلطم  رـس  یتسه 
ناعاجـش رخف  نآ  بنیز  هنومن  مراد  يرتخد  میالبرک  هاش  هنـشت  نیـسح  باـب  قح  رون  منید  اـیند و  هش  نم  منینمؤملاریما  نم  هحفص 44 ] ]

نیا نامیا  سیدنت  منم  نیا  میاده  میلقا  هاش  منیقی  لها  رورس  منیقتملا  ماما  نم  میلع  نم  میلع  نم  میابتجم  مام  باب  دراد ؟ هک  مموثلک  لثم 
میادخ ریش  نم  هک  اریز  ادخ  دمح  نم  حدم  ممیحر  نیع  متمحر  رس  هللا و  مسب  ءاب  میاقب  ناکما و  رس  مدوجو  ءابلا  ۀطقن  نآرق  ریـسفت  منم 

مگ منمـشد  ممیدـق  کلم  هش  نم  ممیقتـسملا  طارـص  نم  میایربک  نیعتـسم  دـبعن  كایا  نم  رکذ  منید  موی  رد  کلام  منیملاعلا  بر  هجو 
محلاص مدیهـش  نم  میالو  رون  زجب  يوفک  همطافلل  نکی  مل  یمیتی  رد  نم  وچ  یتیگ  ردام  زا  دـلی  مل  میازج  شران  قح  بوضغم  هر  هدرک 

متایراذـلا و ملقلا و  منون و  نیـس و  نیع و  فاـق و  سی  هط و  هنم  نیا  میاخـس  ریم  نید  يـالوم  متـسه و  دـمحا  دـبع  میاـیبنا  هلمج  رترب ز 
موی کلام  نم  مرثوک  ملیبسلـس ، میاـسراپ  بارت  وب  متارـشان  متالـسرم  ربکم  شجارعم  هب  نم  رثدـم  نم  لـمزم  نم  میاـتا  لـه  یحـضلا و 

هحفص  ] میابرلد لیبجنز  نم  مقربتسا ، مسدنس ، منایعیش  عیفـش  منازیم  نیع  مطارـص  نم  میادخ  رما  زا  هدرپسب  نم  هب  شران  تنج و  مرارقلا 
هاش ممیظع  باب  ار  عفـش  مرتو  تاذ  مرجف  نیع  میازج  دوعوم و  موی  مجوربلا  تاذ  ءامـسلاو  متاقباس  تاحباس و  متاطـشان ، متاـعزان ، [ 45

مردقلا ۀلیل  میادج  لطاب  زک  میوقت  نسحا  نآ  منم  نیا  مراهن  يالجت  نینس و  روط  نوتیز  نیت و  میاحض  سمـشلاو و  رـس  منامی  باحـصا 
ار مالـسا  بتکم  ممامت  ار  قح  تمعن  لماک  هدیدرگ  نم  هب  نید  میانث  رد  نآرق  هلمج  ممالـس  مرجفلا  علطم  نم  مرترب  رهـشا  فالآ  زا  هک 

مکحم تایآ  منم  نیا  میادگ  نم  ار  قح  فطل  مقلخ  لامعا  دـهاش  مرینم  نم  مجارـس  نم  مریذـن  نم  مریـشب  نم  میاهب  رپ  سپ  يربهر  نم 
اهرحـس اب  منیرفغتـسم  ناـمه  نم  منیقفنم  نیتناـق و  منیقداـص  نیرباـص و  میاـضر  قح  ياـضر  رب  قطاـن  نآرق  منم  نیا  مباـتکلاما  نم  هکلب 

ریخ و یطعم  معوکر  ردناک  منم  نیا  میادتقا  هدومن  بجاو  قح  هک  مرمالا  ولوا  نم  مرکذ  لها  مه  مبابلألا و  ولوا  مملعلا  ولوا  نم  میانـشآ 
میادخ ملع  خـسار  مقح  قولخم  نیلوا  مدوهـش  نیع  مدوخ  نم  مبیغ  حاتفم  مدوخ  نم  میادـن  نم  ار  فشک  ول  غلب  دوصقم  منم  نیا  متاکز 

رمع و میـسق  نم  میح  تیم ز  جرخم  تیم  میح ز  جرخم  میاوشیپ  ار  نودـجاس  منوعکارلا  نوحئاس  منودـماحلا  نوبئاـت  منولوـالا  نوقباـس 
نم میادـه  حابـصم  هک  مرون  یلع  رون  نامه  نم  مجارـس  ةاکـشم و  رون و  نم  منم  يرد  بکوک  هحفـص 46 ]  ] میاشگلد تشهب  نم  مقزر 

نارمع یسوم  ملالج  يالجت  زک  متسه  روط  تخرد  نم  میافـص  قشع و  بیط و  تایح  اوقت و  دهم  مقح  تایآ  مظعا  مندع  تانج  مدوخ 
فقس قراط و  متایلات  متافاص  میادتقم  ار  نینمؤم  منیملسم  منینسحم  مبیرق  حتف  هللارصن و  هللالضف و  منم  نیا  میاوط  يانیـس  شوهدم  دشب 

لوا و میافطـصم  سأر  جات  مرینم  يور  رمقلا  منیبم و  نید  صلاخ  علاط  ردـب  بقاث  مجن  میامنا  رب  رختفم  داـص و  میمـال و  فلا  نم  معیفر 
مناقرف هک  نم  ممیکح  مهو  یلع  قح  باتکلا  ما  رد  هک  نم  میاضقلا  موی  یـضاق  منید  ياقثولا  ةورع  نم  منطاـب  مه  رهاـظ و  مه  منم  رخآ 
مناـمی نکر  مأ  هورم  میافـص  هوـک  منم  مزمز  ملیعامـسا و  رجح  منیکر  نکر  ار  هلبق  مهاـگداز  نم  ار  هـبعک  میافـصلا  ناوـخا  هاـش  مغـالب 
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رومعم تیب  ممارحلا  تیب  نامه  نم  مفاوط  میعس  مرعشم  میانم  متاقیم  هک  نم  میارح  هوک  مه  میهاربا و  رهب  مماقم  مه  مریجتسم  راجتسم و 
نم مدشرم  ار  ایفصا  مداتسوا  ار  ایلوا  ملعم  نم  ار  ایبنا  میالب  اولاق  ینعم  مقح  رون  مرکذ  لها  متسب  دهع  نم  ادخ  اب  متسلا  مزب  دهاش  میادخ 

یتشک هب  محون  لماح  میابع  لآ  یناث  نم  مهللا  حور  یسیع  ممیلک  سیردا و  ثیش و  محیبذ  نم  ملیلخ  نم  هحفص 47 ]  ] میاقت هوک  يهلق 
رای مدـهم  هب  یـسیع  یماح  میبن  لفکلااذ  دواد و  نم و  مسایلا  رـضخ و  میاونیب  رای  توح و  نطب  هب  سنوی  بحاص  مرحب  هب  یـسوم  یجان 

مرمآ منامسآ  عفر  رس  منیمز  نابهگن  نم  میاهب  نم  ار  قح  نید  منیما  ار  دمحم  نم  مرایرهش  نآ  لد  رون  متسه و  دمحا  بلق  میایبنالا  خیش 
منم مهللادـی  نم  میایـصوا  نیرتهب  مریزو  ار  ربمیپ  نم  مظعا  قوراف  منم  نیا  ربکا  قیدـص  منم  نیا  میاضف  شرع و  ظـفاح  ار  رمق  سمش و 

بجاو ملوصالا  لصا  نم  هکنوچ  مظعا  مسا  نآ  منم  انسح و  ءامسا  يهخسن  میاهتنایب  تمحر  هللاتمعن  هللاتردق  میادخ  هجو  هللا و  نیع 
ردب و مدانع  كرـش و  يهدـنبوک  منم  ربیخ  حـتاف  میایح  مرـش و  تماق  مقح  يامظع  تیآ  منیقتم  راوسهـش  منینمؤم  درف  هاش  میامن  نکمم 

نم مردـیح  میافو  رهم و  اب  زوسلد و  يروای  ار  یبن  نم  مشخب  جات  ریما  مراد  هپـس  مرادـملع  نم  میاشگ  لکـشم  يدـئاق  ار  دـحا  بازحا و 
منید عرف  لصا و  مداهج  مه  مایص و  نم  متاکز  نم  متالص  نم  میاطع  دوج و  عبنم  مدوهـش  نیـسوق  باق  نم  مرواد  یح  دبع  نم  مردفص 

نم بح  میادخ  رون  يهولج  نم  قح  فیـصوت  نم  فصو  مراگدرک  لامج  نوچ  تدابع  میور  ندید  هحفص 48 ]  ] میادتقم ار  نایبورک  و 
منابرهم ناریسا  رب  مفؤر  يراتـسرپ  نانیکـسم  هب  مماتیا  باب  میاود  ار  اهنآ  درد  نامداش و  منایعیـش  تواقـش  داحلا و  رفک و  مضغب  نامیا و 

ناج وا  ناج  دمحم  ناج  نم  ناج  میاقب  بآ  رهاط و  بارـش  ضوح  یقاس  ملاثمیب  تقادـص  رد  مرادـمان  تعاجـش  رد  میاونیب  ياون  نم 
میادخ مکاپ  تبرت  رهب  هدومرف  اودجسا  کئالم  لیربج و  دوجسم  دشب  مهاگرد  كاخ  میالع  شرع  رد  میتسب  قح  دزن  دهعت  نیا  دمآ  نم 

مراگدرک تاذ  سوسمم  لک  لقع  لوا  ضیف  میامنهر  ار  وا  یـسیع  يارب  ملیجنا  هک  نم  مروبز  سفن  دوخ  تاروت و  نم و  مدـیحوت  کیپ 
ضیف و میاورنامرف  اوس  ام  رب  یتسه و  رب  ممکاح  مروعـش  لضف و  رکیپ  دـمحا  ملع  رهـش  باب  میاـطع  اـنمرک  یجاـت ز  لزا  رد  هدومن  قح 

هکنوچ مراگدرورپ ! يهدنب  متسه ؟ هک  یناد  ایعاس )  ) میاتفال رادجات  نم  مهللا  فیس  مدوخ  نم  مداسف  ملظ و  نمشد  ملدع  طسق و  مدوج 
هحفص 52] ( ] یئاضرهش یعاس   ) یمیظع یضترم  میاهب  زع و  نینچ  نیا  مدادب  قح  مدبع 

خیرات ياههدش  شومارف  زا  ینیچلگ 

؟ یتفگ هچنآ  هب  ارم  ینکیم  تنامض  ایآ 

تاراشتنا رتفد  هب  یفرشا ، يداه  خیش  ياقآ  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  بتکم  یماح  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  يهمان 
یلاخلخ ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  جاح  نیملسملا  مالـسالا و  تجح  بانج  ققحم  فلؤم  دنمجرا  رورـس  مالـسلاهیلع : نیـسحلا  بتکم 

زا ار  یلاعترـضح  نوزفا  زور  تاقیفوت  یحـضا ، يهدنخرف  دیعـس و  دـیع  تبـسانم  هب  کیربت  ضرع  مالـس و  نیرتهناصلاخ  میدـقت  نمض 
باتک زا  نکیل  ماهدرب  يدایز  ياههرهب  هدرک و  هدافتـسا  امـش  عیـسو  دـیفم و  بلاـطم  زا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  مراد . تلأـسم  یلاـعت  دـنوادخ 

هک میامنیم  لاسرا  ناتروضح  هب  هک  مدید  یلاخ  ار  یبلطم  ياج  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  دنمشزرا 
دلاخ نب  مازح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ق  .ـ هجح 1421 ه يذ  مهد  یفرشا ، امش  دنمتدارا  دیناجنگب . روبزم  باتک  رد  دوخ  دیدحالـص  هب 

تیعمج زا  رود  هتسشن  افص  اب  زبسرس و  تشد  کی  رد  هک  دید  باوخ  رد  اهبش  زا  یبش  دوب . رفـس  رد  بالک  ینب  زا  یتعامج  اب  هعیبرنب 
نآ تسا . هدرک  هریخ  ار  شنامـشچ  بجعتم و  ار  وا  نآ  شـشخرد  یئابیز و  هک  دراد  تسد  رد  یتمیق  يذ  تشرد و  دـیراورم  شنارای و 

ار دیراورم  تفگ : هراوس  درک . در  ار  شمالس  باوج  مازح  درک و  مالس  دمآ ، شدزن  هب  ناگرزب  فارشا و  توسک  رد  ياهراوس  دید  هاگ 
، منادیمن ار  نآ  تمیق  زین  نم  تفگ : هراوس  دیرادیرخ ؟ یتمیق  هچ  هب  امـش  منادیمن ، ار  نآ  تمیق  داد : خساپ  یـشورفیم ؟ یتمیق  هچ  هب 

رانید مهرد و  زا  رتالاب  رتهب و  هک  يزیچ  هب  ار  وت  منکیم  تنامـض  نم  ینک و  ادـها  ناگرزب  زا  یکی  هب  ار  نآ  هک  منکیم  داهنـشیپ  نکیل 
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زاب يدبا . تدایس  تفارش و  هجرد و  وا  دزن  تلزنم  ماقم و  هب  ار  وت  منکیم  تنامـض  نم  تفگ : تسیچ ؟ نآ  دیـسرپ : هحفص 53 ] . ] تسا
هب ار  دیراورم  يرآ ، تفگ : يوشیم ؟ راک  نیا  يهطساو  ایآ  دیسرپ : يرآ . تفگ : یتفگ ؟ هچنآ  هب  ارم  ینکیم  تنامـض  ایآ  دیـسرپ : مه 
دـش ایوج  ار  نآ  ریبعت  درک  فیرعت  شناتـسود  يارب  ار  شیایؤر  دش و  رادیب  باوخ  زا  مازح  نوچ  سپـس  منک . هیده  ناشیا  هب  ات  هدب  نم 

يراگتساوخ وت  زا  ار  نآ  ناگرزب  زا  یکی  دیامرفیم و  اطع  وت  هب  يرتخد  دنوادخ  دشاب  قداص  وت  يایؤر  رگا  تفگ : شناتـسود  زا  یکی 
هلماح لیهس  تنب  همامث  وا  رسمه  تشگزاب  رفس  زا  نوچ  سپ  یسریم . يراوگرزب  فرش و  برق و  هب  تلصو  نآ  ببـس  هب  وت  دنکیم و 

تفکـش شاهرهچ  هدومرف ، اطع  وا  هب  يرتخد  دنوادخ  هک  دنداد  هدژم  یتقو  دوب . رفـس  زا  مازح  تشگزاب  اب  فداصم  وا  لمح  عضو  دوب و 
همطاـف ار  وا  تفگ : ینکیم : باـختنا  هچ  ار  وا  ماـن  دندیـسرپ  هدوـب و  تسرد  مباوـخ  تفگ : دوـخ  اـب  تـشگ و  رورـسم  داـش و  رایـسب  و 

[ . 28 . ] دندرکیم باختنا  ار  دولوم  يهینک  مان و  تدالو  ماگنه  هک  دوب  برع  مسر  نیا  و  نینبلاما ، ار  شاهینک  دینک و  يراذگمان 

؟ تسیک رد  يهدنبوک 

اـضردمحم خیـش  ياقآ  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلـها  بتکم  جورم  یماـح و  نیملـسملا ، مالـسالا و  تجح  باـنج  يهماـن 
هللاۀمحر و سابعلا و  لضفلاابا  ای  يدیس  يالوم و  ای  کیلع  مالسلا  یلاعت  همسب  مالسلاهیلع : نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  يدیشروخ ،

یلعنبا سابعلا  دلوم  باتک  هحفص 54 ]  ] زا مالـسلاهیلع  جئاوحلا  باب  مشاهینب  رمق  بئاصم  یناگدنز و  زا  بلاج  یبلاطم  ینثغأ  هتاکرب ،
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجـسم  رد  هک  یلاح  رد  تفگ : هک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  مالغ  ربنق  زا  هدش  تیاور  . 1 [ . 29 . ] مالسلاهیلع
ام دنتشاد و  فیرشت  فاص  نامسآ  طسو  رد  هدراهچ  بش  هام  دننام  ام  عمج  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  میدوب و  هتـسشن  هنیدم  رد  ملس 

تسب و دجـسم  رد  ار  دوخ  بکرم  دـمآ و  یبارعا  يدرم  هاـگان  دـندومرفیم ، تشهب  هب  قیوشت  هداد و  منهج  زا  میب  زا  هدومن و  هظعوم  ار 
دومن و راوـگرزب  نآ  رب  مالـس  دـمآ و  دناهتـسشن  هک  دـید  باحـصا  ناـیم  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤـملاریما  یتـقو  دـش . دجـسم  دراو 
هچ تـسیچ و  تتجاـح  برع  ردارب  يا  دـندومرف : وا  هـب  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  داتــسیا . بدا  اـب  دیــسوب و  ار  رورــس  نآ  ياـهتسد 

دـندرک و هجوت  نم  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هاگ  نآ  دـیوگیم : ربنق  نآ . هب  دـیرت  هاگآ  امـش  نم  ياـقآ  يا  درک : ضرع  یهاوخیم ؟
رد نادهماـج  نـالف  رد  هک  ار  لوپ  هسیک  نـالف  وگب : هللا  لوسر  تنب  همطاـف  رتخد  بنیز  دوخ  يوناـب  هب  ورب و  لزنم  هب  ربنق ، يا  دـندومرف :

نینمؤملاریما لزنم  هب  نم . ياقآ  يا  تسا ، وت  دنوادخ و  صوصخم  تمارک ، بح و  مدرک : ضرع  روایب .) و   ) دهدب وت  هب  تسه ، اج  نالف 
ربنق نیا  تفگ : تیبلها . مالغ  ربنق  متفگ : تسیک ؟ رد  يهدـنبوک  تفگ : دـمآ و  رد  مد  هضف  موس  راب  مدز ، رد  راـب  ود  متفر ، مالـسلاهیلع 

، مداتـسیا رد  مد  نم  تشگزاب و  لزنم  لـخاد  هب  هضف  متفگ . هضف  هب  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  مدیـس  ـالوم و  ناـمرف  تسیچ ؟ تتجاـح 
. مدیـسرپ ار  يداـش  يادـص  تلع  دروآ  ار  صوصخم  لوپ  يهسیک  نآ  هضف  یتـقو  مدینـش . لزنم  نورد  زا  رورـس  يداـش و  ویرغ  يادـص 

همطاف نینبلاما  زا  تفگ : ترضح ؟ نارسمه  زا  کی  مادک  زا  متفگ : دمآ . ایند  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  يارب  يرـسپ  نآلا  نیمه  تفگ :
دزن یتـقو  میوـگب : وـت  هب  هک  دوـمرف  نم  هب  مالـسلاامهیلع  ارهز  يهمطاـف  تنب  بنیز  نـم  يوناـب  هحفـص 55 ]  ] و مالـسلااهیلع ، مازح  تنب 

زا سپ  ۀمارک . ابح و  متفگ : نک . لاؤس  دازون  نیا  بقل  يهینک و  مسا و  زا  هدب و  ار  دازون  نیا  تراشب  ترـضح  نآ  هب  یتفر  نینمؤملاریما 
اطع یبارعا  درم  درم  نآ  هب  ار  لوپ  يهسیک  مداتسیا ، راوگرزب  نآ  تمدخ  رد  الوم  كرابم  تسد  هب  لوپ  هسیک  نداد  دجسم و  هب  ندیـسر 

رد رورس  یلاحـشوخ و  رثا  اریز  يراد ؟ ربخ  هچ  ربنق  يا  دندومرف : هدومن ، هجوت  نم  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ادعب  تفر . وا  دندومرف و 
تراـشب نیا  ربنق ، يا  تسا  ریخ  دـندومرف : یگرزب . تراـشب  مهدیم  تراـشب  امـش  هب  نم ، ياـقآ  يا  یلب ، مرک : ضرع  منیبیم . تتروص 
نینبلاما همطاف  زا  مدرک : ضرع  منارـسمه ) زا   ) کی مادک  زا  دندومرف : دـمآ ، ایند  هب  ناتیارب  يرـسپ  نم ، ياقآ  يا  مدرک : ضرع  تسیچ ؟

ربخ نم  هب  دروآ  میارب  ار  لوپ  هسیک ي  یتقو  هضف  امـش  يهمداخ  مدرک : ضرع  داد ؟ وت  هب  ار  ربخ  نیا  یـسک  هچ  دندومرف : مالـسلااهیلع .
. نک لاؤس  وا  بقل  هینک و  مسا و  زا  هدـب و  تراشب  دازون  نیا  هب  ار  تیالوم  دـیوگیم : مالـسلاامهیلع  همطاف  رتخد  بنیز  هک  تفگ  داد و 
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و تسادخ ، دزن  یگرزب  ماقم  دازون  نیا  يارب  ربنق ، يا  دومرف : تخادنا و  لگ  شتروص  یلاحشوخ  زا  دینش  ار  تراشب  نیا  ترـضح  یتقو 
فیرـشت لزنم  هب  هتـساخرب  ترـضح  تقو  نامه  موریم . لزنم  هب  مدوخ  نم  وا  يهینک  يراذـگمان و  يارب  تسا . دایز  وا  باقلا  یماـسا و 

ردارب هک  یلاح  رد  بنیز  روایب ، نم  دزن  ار  مرـسپ  بنیز ، مرتخد  دومرف : دز و  ادـص  ار  بنیز  شرتخد  لزنم ، هب  دورو  زا  دـعب  دـندش ، امرف 
کیربت دیـسر  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شردـپ  کیدزن  یتقو  دـمآ . تشاد  تسد  يور  دوب  دیفـس  ياهچراپ  رد  هدـیچیپ  هک  ار  شدازون 

لـضفلاوبا دـالیم  ماـگنه  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  كراـبم  نس  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  هب  هجوت   ) داد راوگرزب  نآ  هب  ار  دازون  تفگ و 
هاگن تفگ و  هماقا  وا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  تفرگ ، ار  دازون  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دوب .) لاس  تسیب  مالـسلاهیلع 

ترـضح نآ  هب  ور  دالیم ، تنـس  مسارم  زا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شردـپ  غارف  زا  دـعب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  دومرف ، وا  هب  ینالوط 
وا باقلا  اما  لضفلاوبا و  وا  يهینک  سابع و  وا  مسا  مرتخد ، دومرف : تسیچ ؟ دازون  نیا  يهینک  مسا و  ناج ، ردپ  يا  تشاد : هضرع  درک و 

ردپ درک : ضرع  هحفـص 56 ]  ] ردـپ يهدومرف  ندینـش  زا  دـعب  مالـسلااهیلع  بنیز  تسا . اقـس  مشاهینب و  رمق  اهنآ  يهلمج  زا  تسا  دایز 
دولوم نیا  رد  تسا  لضفلاوبا  هک  شاهینک  اما  و  دشابیم ، يروالد  تعاجش و  تمالع  مه  دازون  نیا  رد  تسا  سابع  هک  وا  مسا  اما  ناج ،

اقـس ياـنعم  یلو  تسه ، وا  رد  لاـمج  یگدنـشخرد و  تمـالع  مشاـهینب ، رمق  هب  وا  بقل  اـما  و  تـسه ، يرترب  تماهـش و  يهناـشن  مـه 
لغـش و ییاقـس  هک  ینکیم  رکف  وت  هک  روط  نآ  هن  مرتـخد ، دومرف : باوج  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تسا . اقـس  مردارب  اـیآ  تسیچ ؟

يربک بنیز  ار  هدومرف  نیا  هک  یماگنه  تسالبرک . ناگنشت  یقاس  وا  دنکیم ، تیاقس  ار  دوخ  يهریـشع  لها و  وا  هکلب  دشاب ، وا  يهفرح 
هیرگ زا  دومرف : ترضح  تشگ . يراج  شتروص  رب  وا  مشچ  کشا  هدش  وا  ریگولگ  ضغب  هدرک  رییغت  شتروص  گنر  دینش  مالسلااهیلع 

شرداـم يوـس  هـب  هـتفرگرب  رد  ار  دازوـن  مالـسلااهیلع  بـنیز  تـسا . شیپ  رد  مـهم  يرما  وـت  اـب  ار  وا  ریگب ، ار  تردارب  نـک ، يراددوـخ 
مالـسلااهیلع بنیز  ترـضح  لابقتـسا  هب  درکیم  لاؤس  دوخ  دـنزرف  بقل  هینک و  مسا و  زا  هک  یلاح  رد  مالـسلااهیلع  نینبلاما  دـنادرگرب ،

نینبلاما یتـقو  تسا . مشاـهینب  رمق  وا  بقل  لـضفلاوبا و  شاهـینک  ساـبع و  دازوـن  نـیا  مـسا  دوـمرف : وا  هـب  مالـسلااهیلع  بـنیز  تفاـتش .
، نیملاعلا بر  هللادمحلا  تفگ : تخادـنا و  لگ  شتروص  یلاحـشوخ  زا  داد و  رـس  يداش  دایرف  دینـش  ار  مشاهینب  رمق  بقل  مالـسلااهیلع 
زا ار  مالسلااهیلع  بنیز  مالسلااهیلع  نینبلاما  دوب ؟ هچ  دش  لیوأت  هک  ایؤر  نآ  دومرف : وا  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  دش . لیوأت  نم  باوخ  نآلا 

نینبلاما زا  ار  باوخ  ناـیرج  مالـسلااهیلع  بنیز  هک  یماـگنه  داد . ربخ  دوب  هدـید  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اـب  جاودزا  زا  لـبق  هک  یباوخ 
[30 . ] تسا رمق  زا  رترب  سابع  ادخ  هب  دومرف : درک و  هسوب  قرغ  ار  مالسلاهیلع  سابع  شردارب  تروص  دش و  لاحشوخ  دینش  مالسلااهیلع 

هحفص 57] . ]

تسوت نابهگن  ظفاح و  وا 

مالسلاهیلع سابع  هک  یلاح  رد  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  تشذگ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دالیم  زا  هک  يزور  دنچ  تسا : هدش  لقن  . 2
ار دوخ  بلق  دـمآ  اـیند  هب  دازون  نیا  هک  تقو  نآ  زا  درک : ضرع  دـمآ و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شردـپ  تمدـخ  تشاد  شوغآ  رد  ار 
: دومرف نم ! لیفک  درک : ضرع  تسا . وت  نابهگن ) ظفاح و   ) لیفک وا  نوچ  دومرف : مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  منیبیم . وا  هب  قلعتم  هتـسباو و 
؟ موشیم ادج  وا  زا  نم  ای  دنکیم  اهر  ارم  وا  ایآ  ناج ، ردپ  درک : ضرع  دـنکیم . تقرافم  وت  زا  مه  وا  يوشیم و  ادـج  وا  زا  وت  اما  یلب ،
اب نازوس  مرگ و  نیمز  يور  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ماگنه  نآ  رد  دشاب ) هدنز  وا  هک  نیا  هن   ) اما يوشیم  ادج  وا  زا  وت  هکلب  دومرف :

[ . 31 . ] هاسابع او  دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  مالسلااهیلع  بنیز  هظحل  نیا  رد  نینهآ . دومع  زا  اتود  قرف  ندب و  زا  ادج  ياهتسد 

تسوت دزن  نم  تناما  بنیز  نیا  دومرف : نینمؤملاریما 

هدرک و عمج  ار  شنادنزرف  ترضح  نآ  دید  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  یتقو  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  راضتحا  ماگنه  رد  تسا : هدش  لقن  . 3
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مناردارب زا  یکی  مهاوخیم  ناج ، ردپ  درک : ضرع  تفاتش و  شراوگرزب  ردپ  دزن  تساهنآ  يهرابرد  شرافس  اهنآ و  هب  تیـصو  لوغـشم 
، نک باختنا  راک  نیا  يارب  یتساوخ  ار  مادک  ره  دنتـسه  تناردارب  اهنیا  مرتخد ، دومرف : ترـضح  دوش . دهعتم  نم  تسارح  ظفح و  يارب 

دوخ مشچ  اب  نم  و  دنتسه ، نم  نایاقآ  ناماما و  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  درک : ضرع  تسا . مالـسلاامهیلع  نیـسح  نیا  نسح و  نیا 
وا اذـل  موش ، جاـتحم  یترفاـسم  هب  مایناگدـنز  رد  دـیاش  نوچ  مراد  تمدـخ  راـظتنا  رگید  ناردارب  زا  یلو  منکیم  يرازگتمدـخ  ار  اـهنآ 

بنیز نک . باـختنا  یتساوخ  ار  مادـک  ره  دومرف : مالـسلاهیلع  ـالوم  هحفـص 58 ] . ] دوش دـهعتم  رـضح  رفـس و  رد  ارم  تمدـخ  تظافح و 
مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  زا  ریغ  دوخ  بلطم  يارب  ار  یـسک  وا  تخادـنا ، شناردارب  يوس  هب  ار  شهاـگن  مالـسلااهیلع 

سابع هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  درک . هراشا  مالـسلاهیلع  سابع  هب  میوگیم و  ار  مردارب  يا  ناج ، ردپ  درک : ضرع  سپ  درکن . باختنا 
تسد رد  تفرگ و  ار  مالسلااهیلع  بنیز  تسد  مالسلاهیلع  الوم  تفر ، الوم  دزن  مالـسلاهیلع  سابع  ایب ، کیدزن  مرـسپ  دومرف : مالـسلاهیلع 
مـشچ کشا  هک  یلاح  رد  تسا ) وت  دزن  نم  تناما  بنیز  نیا  مرـسپ   ) کیلا ینم  ۀـعیدو  هذـه  ینب  دومرف : تشاذـگ و  مالـسلاهیلع  سابع 

رد ار  دوـخ  ناوـت  ماـمت  منکیم و  نشور  ار  وـت  مـشچ  ناـج ، ردـپ  درک : ضرع  دوـب  يراـج  شتروـص  ياـههنوگ  رب  مالـسلاهیلع  ساـبع 
درکیم و هاگن  مالسلاامهیلع  بنیز  سابع و  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هاگ  نآ  مربیم . راک  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  تظافح  يرادهگن و 

[ . 32 . ] دومنیم هیرگ 

تفاتش وا  لابقتسا  هب  بنیز  دش  دراو  نینبلاما  یتقو 

فرط هب  هنیدم  درم  نز و  درک و  مالعا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  دـش و  هنیدـم  دراو  ریـشب  هک  یماگنه  دـننکیم : لقن  . 4
ربخ یتقو  دمآ . هزاورد  تمس  هب  ینیـسح  ناوراک  لابقتـسا  هب  هک  دوب  مه  مالـسلااهیلع  نینبلاما  اهنآ  نیب  رد  دندرک  تکرح  رهـش  هزاورد 
دراو دوخ  ياهلزنم  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تیبلها  نیب  نیا  رد  داتفا . نیمز  يور  دش  شوهیب  دینش  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش 
لزنم رد  هاگنآ  دشاب . هداد  تسد  زا  البرک  رد  ار  يزیزع  هک  ینز  رگم  دیآ  نم  دزن  زورما  مهاوخیمن  دومرف : مالـسلااهیلع  بنیز  دندش و 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  زا  دمآ ، شوه  هب  مالسلااهیلع  نینبلاما  یتقو  دشاب . رد  مد  هک  داد  روتسد  همداخ  يهضف  هب  هدومرف ، سولج  دوخ 
هیرگ لوغشم  تیبلها  هک  یلاح  رد  یفرط  زا  دنتفر . دوخ  ياهلزنم  هب  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  درک . لاؤس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تیبلها  و 
ینز دهاوخیمن  مالـسلااهیلع  بنیز  نم  مناخ  انامه  دنزیم ، رد  یـسک  هچ  تفگ : هضف  دبوکیم . ار  رد  یـسک  هک  دندید  دندوب  يراز  و 

بنیز دوخ  مناخ  هب  دومرف : وا  هب  مالـسلااهیلع  نینبلاما  هحفـص 59 ] . ] دـشاب هداد  تسد  زا  البرک  رد  ار  يزیزع  هک  ینز  رگم  دـیایب  وا  دزن 
مدوخ نم  نوـچ  منک  يراـی  يرادازع  نیا  رد  ار  وا  اـت  میاـیب  وا  دزن  مهاوـخیم  متـسه و  ازع  نیا  ردوا  کیرـش  مه  نم  وـگب  مالـسلااهیلع 

هچ هک  سرپب  وا  زا  دومرف : درک ، ضرع  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هب  ار  وگتفگ  نایرج و  نیا  هضف  یتقو  متـسه . تبیـصم  رد  وا  دننامه 
تشگرب و رد  مد  هضف  دشاب . مالسلااهیلع  نینبلاما  دیاب  دشاب  تسرد  منامگ  رگا  دومرف : دعب  تسا ؟ نم  دننام  تبیصم  رد  هک  تسا  یـسک 

ردام هداد ، تسد  زا  دـنزرف  ردام  نم  دومرف : یتسه ؟ نم  دـننامه  تبیـصم  رد  هک  یتسه  یـسک  هچ  وت  دـنیامرفیم  نم  مناـخ  درک : ضرع 
وکین میارب  درک : ضرع  تساربک . يهعجاف  بحاص  هک  مشابیم  نوزحم  نز  دومرف : نک . نایب  حضاو  درک : ضرع  متسه . گرزب  تبیصم 

ادـخ هب  دز و  سدـح  تسرد  نم  مناخ  انامه  درک : ضرع  متـسه . نینبلاما  نم  یتخانـشن ، ارم  ایآ  دومرف : یتسه ؟ یـسک  هچ  هک  نک  ناـیب 
نینبلاما یتقو  درک . زاـب  وا  يور  هب  ار  رد  هضف  هاـگنآ  یتـسه . اربـک  يهعجاـف  اـمظع و  تبیـصم  رداـم  ییوگیم  هک  هنوگناـمه  وت  مسق 
تبیـصم رد  ار  وت  رجا  ادخ  دومرف : درک و  هیرگ  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  تفاتـش و  وا  لابقتـسا  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  دـش  دراو  مالـسلااهیلع 

راهچ مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  تبیـصم  رد  ار  وت  رجا  دنوادخ  مه  امـش  و  درک : ضرع  مالـسلااهیلع  نینبلاما  دـنک . دایز  تدـنزرف  راهچ 
[ . 33 . ] درک هیرگ  تشاد  روضح  اجنآ  رد  هک  یسک  ره  درک و  هیرگ  مه  مالسلااهیلع  نینبلاما  دنک و  دایز  تدنزرف 

دیشوپ ار  ردپ  ياهسابل  یلع ، نب  سابع  نب  هللادیبع 
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دیشوپ ار  ردپ  ياهسابل  یلع ، نب  سابع  نب  هللادیبع 

دیسریم دیع  زور  یتقو  هکلب  دومرفیمن  سولج  دیع  ياهزور  رد  اروشاع ، هثداح  زا  دعب  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دننکیم : لقن  . 5
هحفـص 60]  ] نیا کچوک  گرزب و  زا  وا  تیبلها  نایعیـش و  هک  يدح  هب  دشیم  هزات  وا  تبیـصم  دوب و  وا  يهیرگ  نزح و  زور  زور  نآ 

تبسانم هب  اذل  دش . گنت  ناشهلصوح  مامت و  نایعیـش  ربص  تشذگ  ترـضح  تداع  نیا  رب  ینالوط  یتدم  نوچ  سپ  دندیمهف . ار  بلطم 
ترـضح اب  عوضوم  نیا  يهرابرد  هک  دنداتـسرف  يربک  بنیز  مشاهینب  يهلیقع  دزن  ار  دوخ  نانز  زا  ياهدع  دایعا  زا  یکی  ندـش  کیدزن 
ترـضح نآ  تمدـخ  هک  یماـگنه  دـنتفر . ترـضح  نآ  دزن  عقوم  ناـمه  بلطم  نیمه  يارب  مه  هعیـش  نادرم  زا  ياهدـع  دـنک و  وـگتفگ 

سلجم زا  ترـضح  دـناوخیم ، ار  امـش  يهدیـس  نم ، ياقآ  يا  درک : ضرع  دـمآ و  یمالغ  دـننک  عورـش  ار  وگتفگ  دنتـساوخ  دنتـسشن و 
هب ار  نایعیـش  هتـساوخ  هعیـش و  نانز  ندمآ  دمآ و  ترـضح  نآ  لابقتـسا  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دندید  ماگنه  نیا  رد  تساخرب .

ناـمه مه  باحـصا  دـندید  دنتـشگرب  دوخ  ياـج  هب  ترـضح  یتـقو  منکیم . سوـلج  هللاءاـشنا  دوـمرف : ترـضح  داد ، عـالطا  ترـضح 
دزن دیع  زور  هک  یماگنه  اهامش  زا  مادک  چیه  دییاین و  نم  دزن  داب  كرابم  يارب  هک  نیا  طرـش  هب  دومرف : اهنآ  هب  دننکیم ، ار  تساوخرد 
زور دش . دهاوخ  دیدومرف  هدارا  هک  روط  نامه  هللاءاشنا  دندرک : ضرع  دشاب . هتشادن  نآ  لثم  ون و  سابل  زا  یلاحـشوخ  راثآ  دیآیم  نم 
نب سابع  نب  هللادیبع  مان  هب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دنزرف  دومرف . سولج  مدرم  يارب  دوخ  سلجم  رد  راوگرزب  نآ  دیـسر  ارف  دیع 

شردپ تلزنم  ماقم و  رطاخ  هب  ار  وا  مه  ترضح  نآ  دوب و  سونأم  راوگرزب  نآ  اب  دیسریم و  ترضح  تمدخ  الومعم  مالسلامهیلع  یلع 
سولج مدرم  يارب  دـیع  زور  رد  هک  دـید  ار  راوگرزب  نآ  هللادـیبع  هک  یماگنه  دومرفیم . مارتحا  مارکا و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 

نیسحلانبا یلع  میومع  رسپ  ردام ، يا  تفگ : دمآ و  مالـسلااهیلع  نینبلاما  شاهدج  دزن  اذل  دش ، مامت  هیرگ  نزح و  هک  درک  نامگ  دومرف 
مالـسلااهیلع نینبلاما  مشوپب . دـیع  زور  نیا  رد  اـت  تسه ؟ ون  ساـبل  میارب  اـیآ  دوـمرف  سوـلج  مدرم  يارب  دـیع  زور  نیا  رد  مالـسلاامهیلع 

هب ار  دوب  هدـنام  يرانک  رد  رورـس  نآ  یکدوک  نارود  زا  هک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ياهسابل  هاگ  نآ  مزیزع ، رـسپ  يرآ ، دومرف :
دندوب هتـسشن  باحـصا  نایم  رد  هک  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تمدخ  ون  ياهسابل  اب  لفط  نآ  دیـشوپ . هللادیبع  هحفص 61 ]  ] تماق
تماق هب  درادرب  رد  ار  مالـسلاهیلع  سابع  شیومع  ياهسابل  دـیآیم و  هک  داتفا  لـفط  نآ  هب  ترـضح  نآ  هاـگن  هک  نیا  ضحم  هب  دـمآ .

ادخ لوسر  رـسپ  يا  دش : ضرع  راوگرزب  نآ  رـضحم  درک . هیرگ  دـش و  يراج  نینزان  ياههنوگ  رب  شکرابم  مشچ  کشا  داتـسیا و  مامت 
مرظن هب  مدید  ار  وا  هک  یماگنه  هدیـشوپ ، ار  شردپ  ياهسابل  هک  تسا  نم  يومع  رـسپ  نیا  دندومرف : دش ؟ امـش  هیرگ  ثعاب  يزیچ  هچ 

نب هللادیبع  هاگان  هک  مدرک . هیرگ  اذل  مداتفا ، اروشاع  زور  رد  میومع  يهعقاو  دای  هب  تسا و  مالسلاهیلع  سابع  میومع  وا  هک  نیا  لثم  دمآ 
رسپ تسیچ ؟ اهسابل  نیا  ومع ، رسپ  يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  درک . مالـس  ترـضح  هب  دش و  سلجم  دراو  ردپ  ياهسابل  نامه  اب  سابع 
نیا نم  ياقآ  يا  درک : ضرع  دش ، مامت  مشاهینب  مالـسلاامهیلع و  سابع  تردـپ  نیـسح و  ماما  رب  ام  هودـنا  نزح و  يدرک  نامگ  مزیزع 
نیا سپس  تسین . یندش  مامت  تمایق  زور  ات  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  ام  هودنا  نزح و  ومع ، رـسپ  يا  تاهیه  دومرف : مدرک . نامگ  روط 

يرولا اذه  حرفی  انرخآ  یلتبم و  انلوأ  انتنحم  مانألا  یف  ۀمیظع  انمظاک  مانألا  یف  اهعرجی  صصغ  ووذ  یفطصملا  ینب  نحن  دورس : ار  راعشا 
[ . 34 . ] درک هیرگ  دوب  رضاح  سلجم  رد  سک  ره  تسیرگ و  ترضح  نآ  هاگ  نآ  انمتآم  اندایعا  نحن  مهدیعب و 

نینبلاما هب  لسوت 

هک تسا  یصوصخم  زور  هبنش  زور  هک  تسا  روهشم  اهنز  نیب  دیوگیم : مالسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  هب  تالـسوت  عاونا  نمـض  رد  . 6
يدیشروخ اضر  دمحم  دنمتدارا : [ . 35 . ] دوشیم هیده  مالسلااهیلع  نینبلاما  هب  هزور  باوث  و  هحفص 62 ]  ] دوشیم هتفرگ  هزور 

عیقب ناتسربق  مشاهینب و  رمق 
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هریخ مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ترضح  هب  لاح ، هدیروش ، مالسلااهیلع  همطاف  تساخرب . اج  زا  مالـسلاهیلع  یلع  تسین »؟ سابع  ردپ  ردپ  »
هتـسشن و نیمز  يور  اج  نامه  رد  دش و  ات  رایتخایب  شتماق  دیتلغ . ورف  شاهرهچ  رب  شنامـشچ  فدص  زا  هناد  هناد  کشا ، دیراورم  دـش .

 - مشاهینب ناناوج  دوبن  يربخ  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  زا  دنتـشاذگ . اپ  ریز  ار  هنیدم  رهـش  ياههچوک  مامت  تخادنا . نییاپ  ار  شرس 
هتفر اجک  هلاس  هد  ناوجون  نیا  تسنادیمن  سک  چیه  دوب . هدیافیب  دندرک  وجتسج  ار  اج  همه  تسد  رد  یغارچ  کی  ره  رـسپ -  رتخد و 

. دنتشاد رظن  ریز  ار  یتکرح  ره  هفیلخ ، نازابرـس  و  دندشیم ، هدید  رهـش  ياج  ياج  رد  نارگبوشآ  دوب  هدننک  نارگن  هنیدم  عاضوا  تسا .

. دیسر دنهاوخ  رهش  هب  يدوز  هب  شانیگمشخ  حلـسم و  نافلاخم  تسد  زا  شتاجن  نامثع و  يرای  يارب  هیواعم  هاپـس  هک  دوب  هدیـسر  ربخ 
دنزرف ود  دشکیم ، هچ  مالـسلااهیلع ) نینبلاما   ) هیبالک همطاف  تسنادیمن  بش  نآ  سک  چیه  مالـسلاهیلع ، یلع  نادناخ  یبیرغ  دوب ، بش 

یلع دوب . هدیزگرب  شیوخ  يارب  ار  نینبلاما )  ) نارـسپ ردام  يابیز  مان  دندناوخیمن و  همطاف  ار  وا  هک  دوب  اهتدـم  رفعج و  سابع  تشاد :
مالسلاهیلع یلع  برایرد  ار  سابع  مدنزرف  مالسلااهیلع  همطاف  هراتس  رپ  نامسآ  تسیرگنیم و  هام  هب  دوب و  هداتسیا  طایح  رد  مالـسلاهیلع 

. تسشن شناج  رب  هرابود  نیشنلد  انشآ و  يادص  دشیمن . هدید  اج  نآ  رد  یسک  دناوخن . همطاف  ار  نینبلاما  یـسک  هک  دوب  هتفگ  تشگرب 
ماما میبایب ، ار  سابع  تردارب  میورب  هک  شاـب  هداـمآ  ناـج ، نیـسح  هحفص 63 ] . ] درک ادص  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع  یلع 
هچوک زا  تعرس  هب  تفرگ . شود  رب  ار  امرخ  نان و  زا  رپ  يهسیک  مالسلاهیلع  یلع  مرضاح  نم  ناج  ردپ  مشچ  تفگ : مالسلاهیلع  نیـسح 

دیفوتیم و ناگنل  گنل  یمخز  داب  دوب . هتفرگ  رارق  ناشربارب  رد  كانتشهد  یتوکس  رد  ار  عیقب  ناتسربق  دنتشذگ . هنیدم  ياههچوک  سپ 
یناوجون دندناسر . بیرغ  رازم  کیدزن  ار  دوخ  هتسهآ ، هتسهآ  مالسلاامهیلع  نیسح  یلع و  دروآیم . دورف  راو  قالش  اهنآ  يور  رس و  رب 

ود ره  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تسـشن و  راـیتخایب  مالـسلاهیلع  یلع  دوـب . هتفر  باوـخ  هـب  رازم  رب  دوـلآ  كاـخ  ياـهوم  اـب  هتفـشآ 
ردپ و دوشگ . ار  شنامشچ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  حبـص  تفاطل  هب  يردام  يارب  يرگید  بوبحم ، رـسمه و  يارب  یکی  دنتـسیرگیم 

عیقب هب  هک  یتفگن  ارچ  : » تفگ دیشک و  مالسلاهیلع  سابع  رس  رب  ار  شزاون  تسد  مالسلاهیلع  یلع  درک . مالس  دید  دوخ  ربارب  رد  ار  ردارب 
اهبش زا  یضعب  هک  مدیدیم  منک . ترایز  ار  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ربق  متساوخیم  نم  رخآ  دنتسه » وت  نارگن  هناخ  رد  همه  ییآیم ؟
متفگ مریگب ، هزاجا  امش  زا  هک  متساوخ  راب  دنچ  دییآیم . اجنیا  هب  مالسلامهیلع  لیقع  میومع  موثلکما و  بنیز و  نیسح و  نسح و  امش و 

ییادص تفرگ . شوغآ  رد  ار  وا  مالسلاهیلع  یلع  تسیرگ . یتخس  هب  دیوگب و  يزیچ  تسناوتن  رگید  و  ارهز .»... رسپ  نوچ  نوچ ... دیاش 
تیالو همه  مدق  هب  ات  رس  سابع  دوزف  نید  قنور  رب  [ . 36 !« ] مراپسیم وت  هب  ار  سابع  مدنزرف  ناجیلع ، . » دیچیپ نامز  شوگ  رد  نیشنلد ،

هک رگا  دنـسرپ  قشع  تواضق  يهمکحم  رد  هحفص 64 ]  ] سابع دورـس  رفظ  گنابلگ  دز  اومتعطق  نا  همغن  ات  سابع  دوب  نیـسح  بوذجم 
هچز اما  سابع  دوزف  نید  قنور  رب  تسب  نوچ  قشع  زامن  هب  تماق  سابع  دوهش  دوخ  تمه  رب  نینوخ  تسد  مشچ و  رس و  درآ  سابع  دوب 

يهزور رد  بآ  بل  رب  هدروخن  بآرگ  سابع  دوعقیب  يهدجـس  رب  شعوکریب  مایق  لصو  دش  سابع  دوجـس  رد  هبترم  کی  دـمآ  مایق  زا 
رب قح  هر  رد  مایق  نیئآ  ساـبع  دوزف  اـم  تکوش  رب  [ . 37  ] سابع دومن  اود  هنوگ  نیا  هک  یموص  ةالـص و  نینچ  هب  مزاـن  ساـبع  دوب  قشع 

سابع دوزف  ام  تکوش  رب  تسار  وا  هک  یهللادـی  تسد  اب  سابع  دومزآ  شوخ  قشع  رد  ار  ناقـشاع  قشع  ربهر  دـب  ساـبع  دومن  اـم  ربهر 
يهناشن شدش  هدید  ات  سابع  دونش  ادخ  کیبل  شماما  زا  مالس و  تفگیم  سابع  دونغ  نوخ  هب  هک  هگ  نآ  كاخ  رب  هداتف  اپ  هک ز  اجنآ 

[ . 38  ] سابع دور  رانک  هب  ایرد  درک  ناور  شتمه  تریغ و  زا  سابع  هدوشگ  قح  هب  هدید  دص  ریت 

دنوشیم رورسم  رایسب  مشاهینب  رمق  بقل  زا 

قدص هک  ینید  ناردارب  زا  یکی  دـندومرف : یماما  اضر  اقآ  جاح  هللاۀـیآ  دـنزرف  یماما  یلع  دیـس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
. تسا هدش  موحرم  ناشیا  متسنادیم  هک  یلاح  رد  مدید ، ار  تردپ  موحرم  ایؤر  ملاع  رد  یبش  تفگ : میارب  تسا  نانیمطا  دروم  وا  راتفگ 

سپ دومرف : ناشیا  مدرک . رارصا  هحفص 65 ] ، ] مناوتیمن دومرف : دنک . نایب  میارب  یبلطم  خزرب  ملاع  زا  مدرک  اضاقت  یسرپ ، لاوحا  زا  سپ 
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دونشیم هاگره  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  میالوم  ملاع ، نیا  رد  هک  میوگب  تیارب  ردق  نیا  دومرف : مدرک ، يراشفاپ  هک  نآ  زا 
رورسم فوعشم و  رایسب  مشاهینب ) رمق   ) بقل نیا  زا  ترـضح  نآ  دنوشیم و  دونـشخ  یلیخ  دوشیم  باطخ  مشاهینب  رمق  ناشیا  هب  هک 
یسمش  68  / 12 ربارب 6 /  يرمق  بجر 1410  هام  رخآ  زور  حبـص  یهدـس  یماما  اضر  اقآ  جاـح  هللاۀـیآ  موحرم  ریقح ، دـلاو  ددرگیم .

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  ترضح  تبیصم  رکذ  هلمج  زا  مالسلامهیلع و  تیبلها  بئاصم  رکذ  تعامج و  زامن  يهماقا  زا  سپ  یتعاس 
اوجری و ال نم  باخ  دق  مشاهینب  نم  رمقلا  ارینم  لاسا  مئانغ و  نم  کل  ادـب  ام  بلطا  جار  ای  داش . شناور  تفاتـش . قح  تمحر  راوج  هب 

دیما دومن ، میدقت  مالسلااهیلع  نینبلاما  هیبالک  همطاف  هردخم  ایلع  هب  ار  تیب  ود  نیا  مراکملا  زنک  ءاطعلا  وذ  جئاوحلا  باب  لضفلاابأ  اوعدی 
نیکسم یلاعت . هللاءاشنا  دریذپب ، تسا 

البرک يهصرع  رد  ریظن  یب  یتبیصم 

رقحألا دش . موقرم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  مرتحم  فلؤم  يهتساوخ  هب  انب  هاتوک  راتـشون  نیا 
رد مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  یـسمش   80  / 4 اب 2 /  قباـطم  يرمق  یناثلا 1422  عیبر  لوا  یناسارخ  يراودـیما  قداص  دـمحم 

، شترـضح نینزان  مشچ  هب  ریت  ندروخ  تسا . هدـشن  هدینـش  البرک  يادهـش  زا  يدیهـش  قح  رد  هک  دـش  راتفرگ  یبئاصم  هب  اروشاـع  زور 
، دوب هدیرب  شکرابم  ياهتسد  ینعی  يو  یعافد  يهلیـسو  هک  یلاح  رد  شقرف  رب  نینهآ  دومع  ندروخ  شکرابم ، تسد  ود  ندش  هدیرب 

مه هک  یتبیـصم  و ... ماک ، هنـشت  لافطا  و  اههمیخ ، يارب  بآ  ندروآ  رد  ندـشن  قفوم  رد  یفطاـع  ینادـجو و  ياـهرثأت  ناوارف و  تلجخ 
نیا اب  یضعب  تسا  نکمم  هتبلا  دیشاب . هدینـش  یظعاو  زا  ای  هدید و  یلتقم  رد  رتمک  لاح  ات  دیاش  هحفص 66 ] . ] منکیم لقن  ناتیارب  نونکا 

. دیامنیم فشک  شفیرش -  دق  ندوب  دیشر  دوجو  اب  ار -  ترضح  نآ  نینزان  ربق  ندوب  کچوک  رس  نآ  و  دنشاب ، انـشآ  گرزب  تبیـصم 
ۀمئألا لـئاضف  یف  راـبخألا  حرـش  دوخ : باـتک  رد  یفوتم 363 ق  یبرغم ، نامعن  یـضاق  مالـسالا  مئاعد  باـتک  بحاـص  ار  تبیـصم  نیا 

و دـییامرفیم ... : هظحالم  ار  تارابع  نیع  هک  تسا ، هدروآ  ص 193 ) مق ، نیسردم  يهعماج  پاچ  ، ) موس دلج  مهدزیـس ، ءزج  راهطألا ،
و دندومن . عطق  هدیرب و  ینمشد  هنیک و  يور  زا  ار  نینزان  نآ  ياهاپ  زین  راوگرزب و  نآ  ياهتسد  و  هیلع ... ؛... اقنح  هیلجر  هیدی و  اوعطق 

مـشاهینب رمق  هب  هطـساو  هس  هب  وا  بسن  هک  لضف »  » عبط رثا  فورعم  راعـشا  نیا  هحفـص ، نامه  رد  مراهچ ، نرق  ثدـحم  نیا  لـقن  هب  اـنب 
ذا هیلع  یکبی  نأ  سانلا  قحا  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  ساـبعلا  نب  هللادـیبع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  نب  لـضف  دـشابیم : دـسریم  مالـسلاهیلع 

[39  ] ءامب شطع  یلع  هل  ءاج  ءیش و  هینثی  هاساو ال  نم  ءامدلاب و  جرضملا  لضفلاوبا  یلع  هدلاو  نبا  هوخا و  البرکب  نیـسحلا  یکبا  یتف ] ]
هحفص 70] . ]

اهتیلوئسم فیاظو و 

(1  ) اهتیلوئسم فیاظو و 

دنتسه یلماک  ياهناسنا  موصعم ، ناماما  ادخ و  ناربمایپ 

اههفیظو و لوبق  هار  زا  دارفا ، یگدنزارب  یگتـسجرب و  دـنمک  مخ  ریز  هب  درآ  رد  هزرـش  ریـش  هک  تسرف  هدـید  راک  درم  نارگ  ياهراک  هب 
لیاـضف یناـسنا و  تـالامک  رظن  زا  هک  دوش  لوحم  یناـسک  بناـج  زا  رگا  صوصخ  هب  دوـشیم . موـلعم  ساـسح  ریطخ و  ياهتیلوئـسم 

للخ و صقن و  هک  دنتسه  یلماک  ياهناسنا  موصعم ، ناماما  ادخ و  ناربمایپ  دنـشاب . الاو  ياهبترم  رد  هدش ، هتخانـش  ياهشزرا  یناسفن و 
نیرتهب يراتفر و  يوگلا  نیرتهب  ناونع  هب  دـناوتیم  دـنهدیم ، ماجنا  اهنیا  هک  يراک  تسین و  اـهنآ  رادرک  راـتفگ و  قـالخا و  رد  یفعض 

. تسا لضافت  توافت و  زین  اهنآ  نایم  دنتـسین و  دـننامه  زین  اهنآ  دوخ  هکنیا  وگ  دریگ . رارق  اهناسنا  ریاس  هدافتـسا  دروم  یقالخا  قشمرس 
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یفیاـظو اهتیلوئـسم و  راوگرزب ، نآ  يوس  زا  هک  میروـخیم  رب  يدارفا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  یگدـنز  خـیرات  رد 
اهنآ هدـهع  رب  هک  ياهفیظو  هدودـحم  رد  ار  مزال  تیحالـص  دـندوبن و  تیلوئـسم  لوبق  طیارـش  دـجاو  اهنیا  رگا  اعطق  دـناهدش . رادهدـهع 

ار يدارفا  هک  دنک  اضتقا  یحلاصم  تسا  نکمم  یهاگ  هتبلا  درکیمن . بصن  ار  اهنآ  مالسا  گرزب  ربهر  زگره  دنتشادن . دشیم ، هتـشاذگ 
نآ دوخ  هکنیا  همه  زا  رتمهم  دراد . يدیاوف  ای  هدیاف  مه  نیا  تساهنآ . ناوت  دح  زا  رتالاب  هک  دنهد  تیلوئـسم  تیرومأم و  ییاهراک  يارب 

. دنراذگیم رانک  ار  هدوهیب  تاراظتنا  تاعقوت و  دنربیم و  یپ  دوخ  ییاناوت  نازیم  هب  دنرتمک ، وا  زا  ای  ربارب  وا  اب  هک  یـصاخشا  صخش و 
، نت کی  يزور  ره  ربیخ ، گنج  رد  دوشیم . رهاظ  دهدیم ، ماجنا  یبولطم  وحن  هب  ار  دوخ  تیلوئـسم  هکنآ  یگتـسیاش  تقایل و  هوالع  هب 
زا هجیتن ، ذـخایب  هتفوک و  هتـسخ و  رکبوبا  زور  کی  تشگیم . زاب  هدرکن  حـتف  ماگنه ، بش  تفاتـشیم و  هزراـبم  هب  تفرگیم و  مچرپ 

رفلا امهرف و  امدقت و  نیذلا  سنأ  سنا ال  نا  و  دیوگیم : یلزتعم  دـیدحلایبا  نبا  ور  نیا  زا  رمع . رگید  زور  درک و  تعجارم  دربن  نادـیم 
، گنج زا  زیرگ  هک  هحفـص 71 ]  ] دنتـسنادیم دوخ  اهنآ  منکیمن و  شومارف  ار  نت  ود  نآ  رارف  منک ، شومارف  هچ  ره   » بوح املع - دق  - 
. تسا هدنزیرگان  روهلمح  دربن ، نادیم  رد  هراومه  هک  مراپسیم  یسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : ادخ  ربمایپ  ماگنه  بش  تسا .» گنن 
دندمآ و درگ  باحـصا  زور  نآ  يادرف  دیاشگیم . وا  تسد  هب  ار  ربیخ  يادخ ، ار  وا  لوسر  ادخ و  درادیم و  تسود  ار  لوسر  ادخ و  وا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  عقوم ، نیا  رد  دشاب . شدوخ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  قادصم  هک  درکیم  وزرآ  سک  ره 
ربمایپ [ . 40 . ] دشاب ربیخ  حـتاف  تسناوتیمن  وا  زج  یـسک  دوب و  نادـیم  نیا  هناگی  درم  هک  درک  راضحا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ملـس  هلآ و  و 

دیاب یلو  تسین . ربیخ  نایدوهی  ياهژد  هدنیاشگ  مالـسلاهیلع  یلع  زج  یـسک  هک  تسنادیم  مه  لوا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
اهتقایل اهشزرا و  ات  دـنهن ، ماگ  ییامزآروز  نادـیم  نیا  رد  دـننک و  تکرـش  هقباسم  نیا  رد  مه  رگید  دارفا  اـت  دادیم  تصرف  لاـجم و 

هب الیذ  هک  درامشیم  رب  داقتعالا  دیرجت  دوخ  یمالک  دنمجرا  باتک  رد  ار  لیبق  نیا  زا  يدراوم  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  دوش . هتخانش 
: مینکیم هراشا  اهنآ 

رکبوبا تیولوا  مدع 

رب نآ  یگدنلاب  ییافوکش و  دشر و  مالسا و  یگدنیوپ  تسا و  ساسح  ریطخ و  فیرظ و  رایـسب  لئاسم  زا  تما ، تماما  هلأسم  هک  اجنآ  زا 
مدرم هک  درکیم  لمع  ياهنوگ  هب  مالـسا  گرزب  ربهر  دـنریگ ، شود  هب  ار  تیلوئـسم  راب  اهنیرتهب  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  ناـمز ، رتسب 
هاطعا هنامز و  یف  المع  لوتی  مل  و  : » دـیامرفیم هجاوخ  دـنیامن . لـمع  دوخ  هفیظو  هب  ياهتـسیاش  بولطم و  وحن  هب  دـننک و  ادـیپ  یهاـگآ 

هب هحفص 72 ] [ . ] 41 «. ] ایلع اهب  ثعبف  هتیبلهأ  نم  دحأ  وأ  وه  الا  اهئرقی  نا ال  هنم و  ةروسلا  ذـخأ  هدرب و  رمأ  لیئربج و  لزنف  ۀـئارب  ةروس 
دور و هکم  هب  هک   ) داد وا  هب  ار  تئارب  هکرابم  يهروس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دشن ، هدرپس  يراک  ربمایپ ، نامز  رد  رکبوبا 

شنادناخ زا  یکی  اب  دوخ  زج  دریگب و  وا  زا  ار  هروس  دـنادرگرب و  ار  وا  ربمایپ  هک  درک  رما  دـش و  لزان  لیئربج  دـنک ) تئارق  ناکرـشم  رب 
تفرگ و وا  زا  ار  تئارب  يهروس  دـینادرگزاب و  ار  رکبوـبا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دـنکن  تئارق  ناکرـشم ) رب   ) ار هروـس 

ییاهن مازعا  نیا  تیلوئسم و  نتفرگ  نداد و  نیا  ءاجرا  مازعا و  نیا  رارسا  هب  دوش  قیقد  ناسنا  رگا  درپس .» مالسلاهیلع  یلع  هب  ار  تیرومأم 
. دوشیم هاگآ  هتفرگ  تروص  بیغ  تراشا  هب  هک 

رمع تیولوا  مدع 

درومود رد  رکبوبا  [ . 42 «. ] هلزع نم  ۀیلوت  یف  مهدنع و  فالختسالا  یف  لوسرلا  فلاخ  و  : » تسا نیا  رکبوبا  رب  هجاوخ  تاداقتنا  زا  یکی 
وا مرکا  ربمایپ  هک  یسک  هب  تیلوئسم  نداد  رد  يرگید  و  ننست -  لها  يأر  ربانب  هفیلخ -  باختنا  هلأسم  رد  یکی  هدرک : تفلاخم  ربمایپ  اب 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 687 

http://www.ghaemiyeh.com


ربماـیپ اـب  رکبوـبا  ارچ  هک  تسا  نیا  داریا  تسا . هدرکن  نـییعت  دوـخ  يارب  ینیـشناج  مرکا  ربماـیپ  ننـست ، لـها  رظن  زا  دوـب .» هدرک  لزع  ار 
یلـص ادخ  ربمایپ  هکنآ  زا  دوصقم  دیوگیم : مود  تفلاخم  حیـضوت  رد  یلح  همالع  دـیزگرب !؟ دوخ  ینیـشناج  هب  ار  رمع  درک و  تفلاخم 

داد و تیرومأم  وا  هب  ربیخ  گنج  رد  راب  کی  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا  رمع  هدرک ، شلوزعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع -  تیاکـش  ببـس  هب  درک و  تاقدـص  رومأم  ار  وا  مه  راب  کی  تشگرب و  هدروخ  تسکـش  وا 

هحلط دندرک و  تیاضر  مدع  راهظا  رکبوبا  راک  زا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  دش . هتـشاذگ  رانک  دوخ  تمـس  زا  ملس - 
هحفص 73] [ . ] 43 . ] يداد تموکح  تیالو و  ام  رب  ار  نشخ  وختشرد و  یصخش  تفگ : وا  هب 

نامثع تیولوا  مدع 

رد دحا و  ردب و  گنج  رد  ار  نامثع  روضح  مدع  ناناملسم  [ . 44 «. ] ۀعیبلا دحا  ردب و  نع  هتبیغ  اوباع  و  : » دیوگیم نامثع  هرابرد  هجاوخ 
دنمشزرا دراد ، شقن  گرزب ، ثداوح  رد  هکنآ  تسا . نومزآ  گرزب ، ثداوح  تسا  هنییآ  خیرات ، دناهتفرگ . بیع  يو  رب  ناوضر ، تعیب 

. درادن راختفا  يدنلبرس و  درادن ، یشقن  ثداوح ، نیا  رد  هکنآ  تسا و 

هماسا تیولوا 

مل یلع  لضفا و  وهف  مهیلع  ۀماسا  یلو  و  : » دیامرفیم درامـشیم ، نافلختم  رب  گرزب  یبیع  ار  هماسا  هاپـس  زا  فلخت  هکنآ  زا  سپ  هجاوخ 
یلع نیاربانب ، دیشخب . یهدنامرف  ناشیا  رب  ار  هماسا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  [ 45 « ] ۀماسا نم  لضفا  وه  وأ  دحأ  هیلع  لوی 

زا ندادن  نتفرگ و  ای  اهتیلوئسم و  اهتسپ و  نداد  هک  دوش  مولعم  ات  میدروآ ، نیا  يارب  ار  اههنومن  نیا  تسا . هماسا  زا  رترب  مالـسلاهیلع 
هدوبن یتلاخد  یـشقن و  اهندرک  لزع  اـهشنیزگ و  نیا  رد  ار  هطبار  هدوبن و  مکاـح  زیچ  چـیه  هطباـض ، زج  هدوب و  راـیعم  كـالم و  يور 

ریاس هدوب و  لماک  نانیمطا  دامتعا و  دروم  مامه ، ماما  هس  تایح  رد  هک  میورب  يروآ  مان  نامرهق  نآ  غارـس  هب  دـیاب  همدـقم ، نیا  اب  تسا .
هک تسا  ییاهتیلوئـسم  اههفیظو و  هرابرد  نخـس  دناهدوتـس . ار  وا  هبترم  ماقم و  هدرک و  دای  تمظع  یکین و  هب  وا  زا  زین  راوگرزب  ناماما 

هحفص 74]  ] گرزب نامرهق  نآ  میناوتب  رذگهر  نیا  زا  ات  دش ، هداهن  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يهدهع  رب  ینیسح  نینوخ  مایق  نایرج  رد 
ربارب رد  بلق  میمـص  زا  میـسانشب و  رتهب  ار  نادزی  صلخم  هاپـس  روشحلـس  نآ  و  نآرق ، ترتع و  میرح  نابزرم  ناولهپ  نآ  مالـسا و  ملاـع 

، تداشر تعاجـش و  هناوتـسا  نآ  دای  هب  يدامتم  ياهنرق  هک  میهد  قح  صلخم  ياهناسنا  هب  میروآ و  دورف  میظعت  رـس  شنارکیب  تمظع 
قح هب  لد ، ناج و  هب  هدیسر و  لد  شمارآ  هب  قح ، برق  طاسب  رب  هتسشن و  زاین  زار و  هب  گرزب  يادخ  اب  شکاپ  مرح  رد  هتخیر و  کشا 

نآرق ینعی  تاملک ، نیرتعماج  هک  عماج  تسا  ياهملک  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دناهدیرب . هتـسسگ و  وا  ياوس  ام  زا  هتـسویپ و 
دوجو هخسن  تسا . عطاس  رون  میقتـسم و  طارـص  تمارک و  رهظم  مسجم و  نآرق  دوخ ، هدیدرگ و  لزان  شغورفرپ  كاپ و  هنیـس  رب  دیجم 

رد راصعا و  نورق و  اههرود و  مامت  رد  اهيژک  اهيدـیلپ و  زا  اهناسنا  همه  شخب  تاجن  اهافـش و  همه  نوناک  اـهدرد و  همه  ناـمرد  وا ،
هکنیا زج  یهار  دیوج ، تئارب  یناطیش  هنوعلم  سواسو  زا  یناسفن و  تاقلعت  دیق  زا  دهاوخب  ناسنا  رگا  تسا و  راطقا  راصعا و  دالب و  همه 
يراب [ . 46 . ] تسا هدید  ار  قح  دنیبب ، ارم  هک  ره  قحلا » يأر  دقف  ینآر  نم  : » دومرف دوخ  هک  درادن  دهد ، رارق  رظن  دـم  رد  ار ، وا  تقیقح 

هب اهتقایل  مدع  اهتقایل و  تخانـش  يارب  رایعم  نیرتهب  دریگزاب ، ار  ییاهتیلوئـسم  ای  دـهدب و  ار  ییاهتیلوئـسم  يربمایپ ، نینچ  هاگره 
مکءاسن انءاسن و  مکءانبا و  انءانبأ و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نمف  ، » هلهابم هفیرـش  هیآ  رد  دیآیم . تسد 

دعب وا  هک  ییاهراک  نیاربانب ، هدش و  یفرعم  ربمایپ ، دوخ  ینعی  ربمایپ ، سفن  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  [ 47 « ] مکسفنأ انسفنأ و  و 
نآ ياـهراک  تسا ، هوسا  وگلا و  مرکا  ربماـیپ  ياـهراک  هک  هنوگ  ناـمه  تسا و  بوسحم  ربماـیپ  دوـخ  راـک  اـقیقد  هداد ، ماـجنا  ربماـیپ  زا 
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هوالع هدوب و  ماما  هس  مارتحا  دامتعا و  دروم  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دننینچ . زین  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  ریاس  تسا . هوسا  زین  راوگزب 
زورب روهظ و  هب  یلعا  دـح  رد  وا  ياـهتقایل  اهیگتـسیاش و  مالـسلاامهیلع  یبتجم  ماـما  نینمؤملاریما و  نارود  هحفـص 75 ]  ] رد هکنیا  رب 

ياپ البرک  نینوخ  دربن  هنحـص  رد  تسوجمزر ، يروالد  هوتـسن و  ینامرهق  هک  تسا  هدرک  تباـث  نیفـص  گـنج  رد  اـصوصخم  هدیـسر و 
نخـس نونکا  دوبر . ناگمه  زا  لب  نانگمه ، زا  تبالـص ، یگنادرم و  هقباسم  نادـیم  رد  ار  تقبـس  يوگ  داهن و  راـختفا  دـنلب  هلق  رب  تمه 

زا هک  تسا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  شیاوشیپ  هدنامرف و  رورـس و  ردارب و  لابق  رد  شترـضح  ياهتیلوئـسم  واه  هفیظو  هرابرد 
دوجو مامت  هب  هکنآ  ربارب  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دامتعا  نانیمطا و  وا و  دادعتـسا  تقایل و  نازیم  هب  اهتیلوئـسم  نیا  هظحالم  هعلاطم و 

مشاهینب رمق  ترضح  ياهتیلوئـسم  اههفیظو و  هرابرد  هکنآ  زا  لبق  اما  میربب . یپ  میناوتیم  تسا ، بتکم  ياوشیپ  بتکم و  تمدخ  رد 
بلطم ود  هب  میراچان  میربب ، یپ  شردارب  اب  وا  هناصلخم  هناـصلاخ و  هنامیمـص و  مرگ و  رایـسب  يهطبار  مالـسلاهیلع و  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

هحفص 78] . ] یناحور دنویپ  طابترا و  يرگید  ینامسج و  دنویپ  طابترا و  یکی  مینک : هجوت 

(2  ) اهتیلوئسم فیاظو و 

ینامسج دنویپ  طابترا و 

هلیسو دوخ ، يردارب ، تسا . ردارب  ماما  اب  ردپ ، يوس  زا  اهنت  ینعی  تسا . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یبلص  ردارب  مالسلاهیلع ، سابع  ترـضح 
اهناتـساد و اههصق و  نتم  رد  للم و  ماوقا  نایم  رد  اهگنهرف و  رد  تسا . هبئاش  یب  كاپ و  فطاوع  هدـنزیگنارب  یتسود و  هیام  تبحم و 

هچرگا مه  زورما  تسا . هدوب  اهناسنا  نیب  رد  يردارب  ماقم  يالاو  شزرا  تیمها و  رگنایامن  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياههناشن  اـههناسفا ،
اههطبار و مها  زا  يدنزرف ، يردام و  ای  يدنزرف  يردپ و  هطبار  رانک  رد  مهزاب  نکل  هدرک ، فیعض  تسـس و  ار  فطاوع  نیـشام  یگدنز 
تشکیم و ار  اهناوج  شود  هب  رام  كاحـض  هک  تسا  هدمآ  اههصق  رد  تساه . يدنواشیوخ  نیرتهبذاجرپ  زا  اهدـنویپ و  نیرتمکحم  زا 
هب دیاب  هس  ره  دـندوب و  هدـش  باختنا  هعرق  هار  زا  رفن  هس  نیا  دـندروآ . وا  دزن  ار  رفن  هس  يزور  تفرگیم . هرهب  هیذـغت  يارب  اهنآ  زغم  زا 

نم و هشوگ  رگج  دنزرف و  اهنآ  زا  یکی  تفگ : وا  دوشگ . سامتلا  هب  نابز  دمآ و  كاحـض  دزن  يور  ابیز  ینز  دنوش . هدناشک  گرم  ماک 
هعمط ار  اهنآ  زغم  یشکب و  ار  اهنآ  ات  ياهدنکفا  نادنز  هب  ار  هس  ره  تسا . نم  يوزاب  نم و  ردارب  یموس  نم و  هاگهیکت  رـسمه و  يرگید 

. منکیم راـیتخا  ار  مردارب  تفگ : نز  تست . دوخ  اـب  باـختنا  مشخبیم . وت  هب  ار  اـهنآ  زا  یکی  تفگ : دـش و  رثأـتم  كاحـض  ینک . دوخ 
اب دوش ، هتشک  مدنزرف  رگا  منک و  رایتخا  يرگید  رسمه  مناوتیم  دوش ، هتشک  مرهوش  رگا  تفگ : باوج  رد  وا  دیسرپ . ار  ببس  كاحض ،

ثحب دوشخب . ار  هس  ره  دش و  رثأتم  كاحض  درادن . نیزگیاج  دوش ، هتـشک  مردارب  رگا  اما  موشیم ، دنزرف  بحاص  رگید  يرهوش  رایتخا 
مما ماوقا و  نایم  رد  يردارب  هفطاع  هک  دوشیم  مولعم  اههصق  هنوگ  نیا  زا  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  تسین . هیـضق  نیا  بذـک  قدـص و  رد 

هدوب و هجوت  دروم  زیمآتمکح  زغن و  نانخـس  هراومه  هک  زین  میکح  نامقل  هحفص 79 ] . ] تسا هدوب  رادروخرب  ییالاو  تیمها  زا  نیـشیپ 
ناتـساد تسا ، هدرک  حرطم  یمهم  بلاطم  شیاـهتمکح  زا  تسوا ، ماـن  هب  هک  ییاـههروس  زا  یکی  رد  زین  نآرق  دوب و  دـهاوخ  تسه و 

دوخ ناگتـسب  لاح  يایوج  يو  زا  نامقل  دـمآ و  وا  دزن  نامالغ  زا  یکی  درک . تعجارم  ینالوط  يرفـس  زا  وا  هک  دناهتـشون  دراد . ینیریش 
مدوخ تسد  هب  مرایتخا  متـسین . ردـپ  نامرف  تحت  رگید  تفگ : نامقل  تسا . هدرم  تردـپ  تفگ : مالغ  تفرگ . ردـپ  غارـس  تسخن  دـش .
راهظا تسا ، هتفای  تاجن  ردام  قوقع  زا  هکنیا  زا  نامقل  درک . علطم  شردام  گرم  زا  ار  وا  مـالغ  دـش . رداـم  لاـح  ياـیوج  هاـگنآ  تسا .
رسمه تسین . یلکشم  تفگ : نامقل  دیناسر . وا  یهاگآ  هب  زین  ار  رسمه  گرم  مالغ ، تفرگ . شرـسمه  غارـس  نآ ، زا  سپ  درک . تیاضر 

مـسومان تروع و  تفگ : نامقل  درک . علطم  ار  وا  زین  رهاوخ  گرم  زا  مـالغ ، دـش ، رهاوخ  لاـح  ياـیوج  هاـگنآ  منکیم . راـیتخا  يرگید 
دنوادخ تفگ : نامقل  تسا . هتفگ  دوردب  ار  یگدنز  زین  وا  هک  دش  هتفگ  تفرگ . دنزرف  غارس  نآ ، زا  سپ  تسا . هدش  روتـسم  هدیـشوپ و 
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یهآ دش ، علطم  ردارب  زوسناج  گرم  زا  هک  یماگنه  تفرگ و  ردارب  غارـس  هنابات  یب  رخآ ، رد  دهدیم . نم  هب  يرگید  دنزرف  وا  ضوع  هب 
نوخ جاجح  دروم  رد  كاحض  ناتساد  هیبش  یناتساد  زین  ص 50 )  ) نوفدملازنک باتک  رد  تسکش ! مرمک  تفگ : دروآرب و  دردرپ  لد  زا 

دـنزرف و يرگید  رـسمه و  اهنآ  زا  یکی  هک  تشاد  راتفرگ  يو  روآناـقفخ  ياهلولـس  رد  هاـنگ  یب  ینادـنز  هس  ینز  تسا . هدـمآ  ماـشآ 
وا دندیـسرپ ، ار  تلع  هک  یماـگنه  درک . باـختنا  ار  ردارب  وا  دـنک . باـختنا  ار  اـهنآ  زا  یکی  هک  دنتـساوخ  يو  زا  دوـب . شردارب  يرگید 
هب محر ، یب  جاـجح  تسا . دوقفم  ردارب  دولوم و  دـنزرف  دوجوم و  رهوش ، دوـقفم .» خـألا  دوـلوم و  نبـالا  دوـجوم و  جوزلا  : » تفگ نینچ 

سپ وا  تسا . كاهدژا  برعم  ناریا و  یناتـساد  هاشداپ  كاحـض  مدوشخب . نز ، نیا  يوکین  مالک  ببـس  هب  ار  هس  ره  تفگ : دمآ و  محر 
، دوب برع  زا  ياهیحان  هحفـص 80 ]  ] هاش هک  ار  ردپ  هک  درک  شراداو  تفیرفب و  ار  وا  نمیرها  تخادرپ . تنطلـس  هب  ناریا  رد  دیـشمج  زا 

ریلد نتخیر  نوخ  هب  ار  وا  ات  دادیم  كاحـض  هب  ار  اهنآ  تشوگ  تشکیم و  ار  ناروناج  ناغرم و  عاونا  يو  دنیـشن . وا  ياـج  رب  دـشکب و 
هـسوب لحم  زا  دـش . دـیدپان  دیـسوب و  ار  كاحـض  فتک  يو  منک . اور  تفگ : كاحـض  مراد . یتجاـح  تفگ : كاحـض  هب  يزور  دـنک .

ار ناکشزپ  دندروآرب . رس  هرابود  یلو  دندیرب ، ار  اهرام  دنتشاذگیمن . شمارآ  هاگچیه  هک  دروآربرـس  هایـس  رام  ود  ناطیـش ، ای  نمیرها 
زغم اب  ار  اهرام  هک  داد  روتسد  دش و  رهاظ  نمیرها  ماجنارس  دندماینرب . نامرد  هدهع  زا  زین  اهنآ  دنیوجب . ینامرد  هراچ و  ات  دندروآ ، درگ 

ود هک  تسا  هدمآ  اهناتساد  رد  تفای . تسد  دیشمج  تخت  جات و  رب  درک و  هلمح  ناریا  هب  ماجنارـس  وا  دنهد . شمارآ  شرورپ و  نایمدآ 
اهنآ لیوحت  نارومأم  هک  ار  ینت  ود  زا  یکی  زور ، ره  دـنور و  هاش  دزن  خاـبط  ناونع  هب  هک  دـنتفرگ  میمـصت  لـیامرک  لـیامرا و  ماـن  هب  نت 
اهنآ يهدع  رب  مکمک  دـنتفاییم . هزات  ناج  نت  هام 30  ره  ناسنیدب ، دنـشخب . تاجن  دننک ، خبط  ار  ناشزغم  دنـشکب و  ار  اهنآ  ات  دندادیم 

فسوی نب  جاجح  [ . 48 . ] دندروآرد ياپ  زا  ار  شود  هب  رام  كاحـض  دندرک و  يرای  ار  وا  درک ، مایق  نودیرف  هک  یماگنه  دـش و  هدوزفا 
هناخ قینجنم ، اب  وا  دنک . بوکرـس  ار  ریبز  نب  هللادبع  ات  داد ، هاپـس  یهدنامرف  ار  وا  ناورم ، نب  کلملادبع  هک  تسا  نامه  یفقث  مکح  نب 

، کلملادبع تعیب  هب  ار  زاجح  مدرم  تخیوآ و  راد  هب  ار  وا  دـسج  داتـسرف و  ماش  هب  ار  وا  رـس  تشکب و  ار  هللادـبع  درک و  بارخ  ار  ادـخ 
هنماد دنداد و  وا  هب  مه  ار  قارع  تموکح  زاجح ، رب  هوالع  تشاد . اور  ار  اهرفیک  عاونا  نیمرح ، مدرم  هباحص و  هب  تبـسن  تخاس و  مزلم 

. تشاد اور  يرایـسب  ياهملظ  مدرم  رب  هرـصب ، هفوک و  رد  دوخ  تموکح  لاس  تدمرد 20  وا  دیسر . ناتـسلوغم  دنه و  دودح  ات  وا  رادتقا 
یضرم هب  یگلاس  نس 54  رد  درک . ادـیپ  رتشیب  یتردـق  کلملادـبع ، نب  دـیلو  نامز  رد  داد . رارق  دوخ  تختیاپ  درک و  انب  ار  طـساو  رهش 
تیعقاو زا  یناریا و  میدـق  ياـههصق  زا  ار  هاـتوک  حیـضوت  نیا  [ . 49 . ] تسا يرگدادیب  ملظ و  لثملا  برـض  شمان  تشذـگرد . شهدـم 
تموکح ماشآ  نوخ  جاجح  یناریا و  راوخنوخ  كاحض  ندمآ  هاتوک  هک  دوش  مولعم  ات  مدروآ  يور  هحفص 81 ]  ] نآ زا  یمالسا ، خیرات 

، هفطاع تسا . يردارب  هفطاع  تیمها  تمظع و  رگناشن  دنرگیدکی ، گنسمه  اتمه و  ترارـش ، تیانج و  ظاحل  هب  ود  ره  هک  يوما  رـصع 
. دریگن رارق  هشیدنا  لقع و  تهج  فلاخم  یتهج  رد  يرشب  فطاوع  رگا  اعطق  درادن . لالدتسا  قطنم  هب  يراک  دسانـشیمن و  نایز  دوس و 

هدمآ میکح  نامقل  تالاح  رد  رگا  درب »!؟ داهرف  شترهـش  دنک و  قشع  ار  نوتـس  یب  : » دـناهتفگن رگم  دوب . دـهاوخ  مهم  رایـسب  راثآ  أشنم 
رد هفطاع  لقع و  ای  تمکح ، تفوطع و  تقیقح ، رد  تسکـش »! مرمک  : » دیوگیم دـشکیم و  هآ  ردارب ، گرم  ربخ  ندینـش  زا  هک : تسا 
نآ نادیهـش و  رـالاس  دراـگنا . زیچاـن  ار  ردارب  گرم  مغ  دـیابن  دـشیدنیب و  هنوـگ  نـیا  دـیاب  یمیکح  ره  سپ  دـناهدش . گـنهامه  اـجنیا 

، دوشیم علطم  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  شردارب  تداهش  زا  هک  ياهظحل  نآ  رد  زین  نادنمهفطاع  نیرتهفطاع  رپ  نامیکح و  نیرتمیکح 
. تفای شهاک  ماییوج  هراچ  تسکش و  مرمک  نونکا  [ . 50 «. ] یتلیح تلق  يرهظ و  رسکنا  نآلا  : » دیامرفیم

یناحور دنویپ 

عیاض و زین  ینامـسج  دنویپ  نآ  هنرگ  و  دنـشاب ، هتـشاد  زین  یناحور  دنویپ  دنراد ، ینامـسج  دنویپ  رگیدـکی  اب  هک  ییاهنآ  تسا  بوخ  هچ 
نیز يالاب  زا  يدومع  تبرـض  رثا  رب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  هک  ياهظحل  نآ  رد  دش . دهاوخ  رثا  یب  هابت و 
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مالـس نیرخآ  ینعی : تسا . عادو  مالـس  مالـس ، نیا  مالـسلا .» ینم  کیلع  هللادـبع  اـبأ  اـی  : » تسا نیا  شمـالک  نیتسخن  دـتفایم ، نیمز  رب 
: دـیوگیم نینچ  دونـشیم ، ار  زوسناج  گنهآ  نیا  ماـما ، هک  یماـگنه  تسا . مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  سفن  نیرخآ  ساـبع و  ترـضح 

نوچ يردارب  تسا . ردارب  گرم  مغ  تسا . زوسناج  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  يهلاـن  هاـبلق .» ۀـجهم  او  هاـسابعاو ، هاـخا ، او  [ » هحفص 82 ]
ماما دنیوگیم : دراد . يراوتسا  ماکحتسا و  ودب  شتارقف  نوتس  تسا و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  بلق  توق  هک  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
دقل اریخ  خأ  نم  هللا  كازج  : » دومرف سپـس  دندمآرد . هیرگ  هب  دندوب ، وا  اب  هک  ییاهنآ  همه  هک  درک  هیرگ  يردـق  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

، مالسلاهیلع نیسح  ماما  [ . 51 .« ] يدرک ادا  ار  ادخ  هار  رد  داهج  قح  هک  يدوب  وت  دهد . ریخ  يازج  تیادخ  هداهج .» قح  هللا  یف  تدهاج 
ماما هک  دنکیم  اضتقا  رگیدکی ، اب  اهنآ  یناحور  دنویپ  مالسلاهیلع و  سابع  ترـضح  یحور  تمظع  اما  تسا . ییابیکـش  ربص و  هناوتـسا 

یمـشچ دـیازب و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  نوچ  يردارب  هک  تسا  میقع  راگزور  دـنک . راثن  شمتاـم  رب  ار  کـشا  ياـهب  نارگ  تارطق 
دنریگ و رارق  رگیدکی  رانک  رد  یناسفن  طابترا  دنویپ و  همه  نآ  اب  مالـسلاامهیلع ، سابع  نیـسح و  ماما  نوچ  یناردارب  هک  دـید  دـهاوخن 
، ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  رگم  دـننک . ادـف  تسا -  فادـها  نیرتـالاو  هک  كرتشم -  فدـه  هار  رد  ار  دوخ  یتسه  ماـمت 

تداهش رب  شترـضح  اما  دنک ؟ راختفا  وا  يوریپ  هب  دیاب  ییابیکـش  رباص و  ره  هن  رگم  دوبن ؟ نایابیکـش  نیرتابیکـش  نارباص و  نیرتروبص 
هآ تفگ و  زوسناج  ینانخـس  تفرگ ، بقل  راـیط  يرگید  ادهـشلادیس و  یکی  هک  هدازومع  ومع و  متاـم  رد  وا  دـیرگیم . رفعج ، هزمح و 

اجنآ یلو  دوش . ادـف  يزیچ  ره  رب  سک و  ره  رب  هک  تسین  نازرا  کشا ، هحون و  هلان و  هآ و  هک  تسا  تسار  تسیرگ . اهنآرب  دیـشکرب و 
غیرد هحون ، ندورـس  هآ و  ندروآرب  هلان و  نداد  رـس  کشا و  نتخیر  زا  شنادقف  رد  دیابن  تساهشزرا ، همه  قوف  یـصخش  ای  یئیـش  هک 
متام شیارب  دیاب  دورب ، تسد  زا  ياهنومن  ناسنا  رگا  تسیرگ و  ناشتبرغ  رب  دیاب  دـنوش ، بیرغ  بتکم  نآرق و  هدرکان  يادـخ  رگا  درک .

ار یگدـنز  دـیآرد و  ياپ  زا  نمیرها  يدایا  تسد  هب  دوشب و  دوخ  يـالاو  فادـها  یناـبرق  هنومن ، ناـسنا  نآ  هک  صوصخ  هب  درک . اـپ  هب 
هک ارچ  میراد . زاب  البرک  ثداوح  زا  ییاههشوگ  اههنحـص و  زا  یخرب  شراگن  زا  ار  ملق  میناوتیمن  اـجنیا  رد  هحفص 83 ] . ] دیوگ دوردب 

راکـشآ تسوا ، رادـمچرپ  يرگید  داهج و  رکـشل  رادرـس  یکی  هک  ار  ردارب  ود  یفطاع  یحور و  ینتـسسگان  دـنویپ  هک  تساهنآ  نایب  زا 
رب بسا  نیز  يور  زا  راثیا -  افو و  تماهش و  تعاجش و  سیدنت  نآ  مالسلاهیلع -  سابع  ترضح  هک  یهوکـشرپ  هظحل  نآ  رد  دوشیم .
زا نت  نتـشک 70  اب  تفاتـش و  يو  يوس  هب  يراکـش  زاب  نوچمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناـسیون ، لـتقم  زا  یخرب  ریبعت  هب  داـتفا ، نیمز 

دـیناسر و شنیلاب  هب  ار  دوخ  دـندوب ، هداد  رارق  هرـصاحم  هقلح  رد  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  كاـپ  رکیپ  هک  یماـشآ  نوخ  نانمـشد 
نیمز زا  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ناج  همین  رکیپ  هک  دـش  مخ  هاگنآ  یتلیح »! تلق  يرهظ و  رـسکنا  نآلا  هاسابعاو ، هاخأ ! و  : » دومرف

وت درک : ضرع  هاگهمیخ . هب  دومرف : يربب ؟ اجک  هب  ارم  یهاوخیم  ردارب ، دیسرپ : مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  دربب . هاگهمیخ  هب  دریگرب و 
یکی تهج : ود  هب  درک : ضرع  ارچ ؟ دومرف : مراپـسب . ناج  اج  نیمه  رد  ات  راذگب  ربم . همیخ  هب  ارم  هک  مهدیم  دنگوس  تدـج  قح  هب  ار 

هاپـس و نامرهق  نم  هکنیا  يرگید  منک . رادید  ار  وا  هک  منکیم  ایح  ماهداد . بآ  يهدعو  مالـسلااهیلع  هنیکـس  ترـضح  ترتخد  هب  هکنیا 
. دننکن يرای  ار  وت  دیاش ، دیاب و  هک  هنوگ  نآ  دیارگ و  یتسـس  هب  اهنآ  مزع  دیاش  دنرگنب ، لاح  نیا  هب  ارم  اهنآ  رگا  مدوب . وت  نارای  روحم 

ریخ يازج  تیادـخ  ینکیم ، يرای  تامم  تایح و  رد  ار  تردارب  هکنیا  زا  اتیم » ایح  هترـصن  ثیح  اریخ  کیخأ  نع  تیزج  ، » دومرف ماـما 
. تشگرب هاگهمیخ  هب  درتسیم ، نیتسآ  اب  ار  اهکشا  هک  یلاح  رد  دوخ  تشاذـگ و  اج  ناـمه  رد  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  دـهد .

اهنت ار  وا  اما  دنرگنب . مه  اب  ار  مالـسلاامهیلع  سابع  نیـسح و  ماما  هک  دـنراودیما  اهنآ  دـنهار . هب  مشچ  ناکدوک ، نانز و  هک  تسا  مولعم 
ربخ مالسلاهیلع  سابع  ترضح  میومع  زا  ایآ  ردپ ، دیسرپ : تفرگ و  ار  ردپ  بسا  نانع  دمآ و  ولج  مالـسلااهیلع  هنیکـس  ترـضح  دندید .
درک یگنشت  عفر  دیشون و  بآ  وا  ایآ  دنک . هدعو  فلخ  هک  تشادن  تداع  زگره  دوب . هداد  بآ  هدعو  نم  هب  وا  درک ؟ رید  وا  ارچ  يراد ؟

تیومع مرتخد ، دیوگیم : هآ  کشا و  اب  هارمه  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تسا ؟ نانمشد  اب  داهج  لوغـشم  ای  درکن  دای  دوخ  رـس  تشپ  زا  و 
ربخ هک  مالـسلاهیلع  يربـک  بنیز  ترـضح  درک . زاورپ  تشهب  يوس  هب  شحور  دـش و  هتـشک  مالـسلاهیلع  ساـبع  هحفص 84 ]  ] ترـضح
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شردارب هکنیا  زا  مالسلاهیلع ، سابع  ترضح  نادقف  زا  ردارب ، گرم  مغ  زا  وا  درک . ییارسهحون  داد و  رس  هلان  دوب ، هدینش  ار  ردارب  گرم 
ترـضح نانخـس  رب  درک و  قیدصت  ار  وا  ماما ، دیلان و  تسیرگ و  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  اتمهیب  ینابیتشپ  روای و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

، تسا هدنیاسرف  نکش و  رمک  مالسلاهیلع ، سابع  ترضح  گرم  مغ  يرآ  هارهظ .» عاطقنااو  : » دوزفا هملک  کی  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز 
اهنز دوب . زادگ  زوس و  رپ  ياهرظنم  تسا . ییابکیش  ربص و  تعاجش و  سمش  تبالـص و  هوک  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  مه  نآ 

، میدرک یسررب  ار  ریظن  مک  هنومن و  ردارب  ود  یناحور  ینامسج و  ياهدنویپ  هک  نونکا  [ . 52 . ] تسیرگ اهنآ  اب  زین  ماما  دنتسیرگ و  همه 
: دراد ردارب  لابق  رد  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هک  یفیاظو  اهتیلوئسم و  نایب  هب  میزادرپیم 

ترافس

، دراد یگدنیامن  تباین و  تلاکو و  نآ ، دروم  رد  هک  ار  هچنآ  حوضو ، ینـشور و  هب  هک  تسا  ياهدنیامن  بیان و  لیکو و  يانعم  هب  ریفس 
یف لیعف  وهف  ۀشحولا  نم  مهنیب  ام  لیزی  فشکی و  موقلا  نیب  لوسرلا  ریفسلا  : » دیوگیم یناهفصا  بغار  دناسرب . ماجنا  هب  یبولطم  وحن  هب 

رب ریفس  نیاربانب ، دنکیم . لیاز  موق ، نایم  رد  ار  تشحو  ینمشد و  هک  تسا  ياهداتـسرف  ریفـس ، [ . 53 ...« ] ۀلاسرلا ةرافـسلا  لعاف و  ینعم 
ریفس : » دسیونیم ص 272 ) ج 3 ،  ) نآرق سوماق  باتک  رد  تسا .» تلاسر  يانعم  هب  ترافـس ، تسا و  لعاف  مسا  ینعم ، رد  لـیعف و  نزو 
ارهاظ یلو  دـنادیم ... موق  نیب  زا  تشحو  هحفـص 85 ]  ] هلازا فشک و  ار  نآ  يهیمـست  تلع  بغار ، تسا . هدـنیامن  هداتـسرف و  يانعم  هب 

ار نآ  اهقف و  هیقف و  لثم  تسا . ءارفـس  نآ ، عمج  دنکیم . راکـشآ  ار  بلاطم  ریفـس  هک  دشاب  بلاطم  فشک  راهظا و  نامه  هیمـست ، تلع 
ءاش نمف  ةرکذـت ، اهنا  الک  : » تسا هدـمآ  نینچ  یحو  ماـیپ  لـماح  ناگتـشرف  فصو  رد  میرک ، نآرق  رد  دـناهتفگ .» زین  موق  ناـیم  حلـصم 

میرک و یناریفس  یحو ، لماح  ناگتـشرف  تایآ  نیا  قباطم  [ . 54 «. ] ةررب مارک  ةرفس ، يدیاب  ةرهطم ، ۀعوفرم  ۀمرکم ، فحـص  یف  هرکذ ،
روشک کی  هناخترافـس  تقیقح ، رد  دنیوگیم . رگید  ياهروشک  رد  اهتلود  یـسایس  ناگدنیامن  هب  ریفـس  زورما ، يایند  رد  دنراکوکین .

اـهحرط و اهتسایـس و  تکلمم و  نوئـش  ماـمت  رگناـیب  دـیاب  هک  تسا  ياهدـنیامن  ریفـس ، روـشک و  نآ  لـک  هـلزنم  هـب  رگید ، روـشک  رد 
اهمهافت و ءوس  اهشنت و  عفر  هار  رد  دراد ، هک  یتاطابترا  اهتسشن و  اهتاقالم و  اهوگتفگ و  هار  زا  دشاب و  نآ  ناگدننادرگ  ياههمانرب 
هک تسا  نامه  انیع  وا  تسایس  یشم و  طخ  وا و  تلود  نخس  ریفس ، نخس  دربیم . نایم  زا  ار  اهینیبدب  اهشجنر و  دشوکیم و  تاماهبا 
یب تسا . رادروخرب  ییـالاو  تیعقوم  ماـقم و  نأـش و  زا  ترافـس ، هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دوشیم . غـالبا  وا  هب  يزکرم  تلود  يوس  زا 

دوخ و تلم  هصـالخ  وا  هک  ارچ  دوشیم . بوسحم  وا  تلم  تلود و  روشک و  هب  ییاـنتعا  یب  یمارتحا و  یب  وا ، هب  ییاـنتعا  یب  یمارتحا و 
هتـسب مهاـفت  هار  دـماجنایم و  یگریت  هب  روشک  ود  طـباور  هک  هظحل  ره  دـشابیم و  دوـخ  عوـبتم  تلود  تسایـس  وربآ و  عفاـنم و  ظـفاح 
ینعم یب  ارفـس  هلدابم  دوشن ، عفر  تامهافت  ءوس  هک  یماگنه  ات  دننکیم و  راضحا  رگیدـکی  روشک  زا  ار  دوخ  ناریفـس  اهتلود  دوشیم .

. لاوز لباق  ریغ  تسا  یتماعز  نادیواج و  تسا  یتسایس  تنطلس و  ار  وا  تسا . ترخآ  ایند و  کلم  کلام  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا .
اب هدرک ، ادـیپ  دـیدج  یتیلوئـسم  هزات و  یتیعقوم  دـیزی ، ندـمآ  راک  يور  هیواعم و  تکـاله  اـب  دوخ و  هوکـشرپ  تماـما  نارود  رد  هک  وا 
رب هکنیا  زا  معا  درادرب . ماگ  مالـسا  ناهج  هب  ندیـشخب  هوکـش  یمالـسا و  تما  هحفـص 86 ]  ] دربشیپ هار  رد  دیاب  صاخ ، یتسایـس  يارجا 

، قح هب  وا  تسا . مالـسلاامهیلع  لـیقع  نب  ملـسم  ترـضح  وا  ریفـس  نیتسخن  نیارباـنب ، دریگن . رارق  اـی  دریگب  رارق  يرهاـظ  تردـق  دنـسم 
هک ییاهراک  مامت  ینعی : تسا . هبناج  همه  وا  ترافس  دشاب . قارع  روشک  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ریفـس  دناوتیم  هک  تسا  یتیـصخش 

يدرف و يورخا ، يویند و  فادها  مامت  دیاب  وا  تسوا . يهدهع  رب  دهد ، ماجنا  قارع  هفوک و  مدرم  نایم  رد  دـیاب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
مدرم زا  وا  دـشاب . راوگرزب  نآ  هنادنـسپادخ  ياهنامرآ  مامت  يهدـنروآرب  دـنک و  هدایپ  ار  نادیهـش  رالاس  یعافد  يداصتقا و  یعاـمتجا ،

فورعم هب  رما  دنکیم . شالت  یگنج  ياهورین  حالس و  ندرک  مهارف  نایعیش و  یعافد  تردق  ندیشخب  ماکحتـسا  هار  رد  دریگیم . تعیب 
نیسح ماما  ریفس  هک  تسا  یساسح  فیاظو  زا  مدرم ، تیاده  داشرا و  یمالسا و  رئاعش  يایحا  هعمج و  تعامج و  هماقا  رکنم و  زا  یهن  و 
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ریفس نیا  ياههمانرب  دیسر و  تداهش  هب  مالسلاهیلع  ملسم  ترضح  هک  سوسفا  اما  دهد . ماجنا  هفوک  هب  وا  دورو  نامز  ات  دیاب  مالـسلاهیلع 
نیسح ماما  ریفـس  ناونع  هب  ساسح  عقاوم  رد  وا  تسا . ریفـس  نیمود  زین  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دنام . مامتان  وا  تداهـش  اب  ماقم  الاو 
دربراک دراوم  دـناهدرک ، حرطم  نادنمـشیدنا  املع و  هک  ییاهثحب  هب  هجوت  اـب  اـم  تسا . هدرک  اـفیا  یبوخ  هب  ار  دوخ  شقن  مالـسلاهیلع ،

زا هک  رگید  ناگتشرف  انایحا  هدوب و  یحو  روآمایپ  هک  لیئربج  تسا . غیلبت  هطساو  هک  تسا  یسک  ریفـس  فلا : میروآیم : ریز  رد  ار  ریفس 
مایپ دـنرومأم  هک  زین  مالـسلا  ةالـصلا و  مهیلع  ناربمایپ  دنریفـس . دـنناسرب ، ایبنا  زا  یکی  هب  ار  یمایپ  ات  دـناهتفای  تیرومأم  دـنوادخ  بناـج 

تباین تلاکو و  ماع ، ای  صاخ  يرما  رد  هک  تسا  یـسک  ریفـس  ب : دناهتـسشن . یهلا  ترافـس  دنـسم  رب  دـنناسرب ، اهناسنا  هب  ار  دـنوادخ 
مالسلاامهیلع بلاطیبا  نب  رفعج  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دشاب . يویند  ای  ینید  تسا  نکمم  ماع ، ای  صاخ  رما  نیا  دراد .

هاشداپ دـشاب و  ملـس  هلآ و  و  هحفـص 87 ]  ] هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تارظن  هدـننک  سکعنم  ات  داتـسرف  هشبح  هب  نارجاـهم ، هارمه  هب  ار 
ات داتـسرف  هنیدم  هب  یجرزخ  هرارز  نب  دعـسا  هارمه  هب  ار  يردبع  ریمع  نب  بعـصم  شترـضح  نینچمه ، دنک . مالـسا  هب  توعد  ار  هشبح 

ریفـس ناونع  هب  زین  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  دشاب . جرزخ  سوا و  نایم  رد  مالـسا  يایوگ  نابز  دهد و  رـشن  مدرم  نایم  رد  ار  مالـسا 
ریفس روضح  تکرب  هب  دش . رایسب  تاکرب  تاریخ و  أشنم  ترافس  نیا  دش . هداتسرف  نمی  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ینید 

مالـسا هب  رگید  لـیابق  زا  یخرب  جـحذم و  يهلیبـق  نادـمه و  هلیبـق  هک  دوـب  نمی  مدرم  ناـیم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هنوگ نآ  هفوک  رد  دیاب  يو  تشاد  یـسایس  ینید و  یترافـس  وا  هکلب  دوبن . نید  غیلبت  صاخ  رما  رد  اهنت  ملـسم  ترافـس  نکل  دـندییارگ .

لاسرا و تسا و  صوصخم  بتاک  هک  تسا  یـسک  ریفـس  ج : درکیم . لمع  تشاد ، روضح  رگا  مالـسلاهیلع  ماما  دوخ  هک  درکیم  لـمع 
فالتخا مشخ و  شتآ  ندناشن  ورف  رادهدهع  هک  تسا  یسک  ریفـس  د : تسوا . يهدهع  رب  نارادمامز  امعز و  هب  طوبرم  تابتاکم  تفایرد 

ربمایپ نایم  ییارفـس  هیبیدـح ، هعقاو  رد  دـناهدوب ، مرکا  ربمایپ  ریفـس  ینعم ، نیمه  هب  هک  دـندوب  يدارفا  تسا . تلم  ود  ای  موق  ود  ناـیم  رد 
گنج رد  دش . هتـسب  حلـص  نامیپ  تسـشن و  ورف  گنج  شتآ  ات  دندرک ، دمآ  تفر و  هکم  ناکرـشم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

سوسفا اما  دندوب . نآرق  نایراق  زا  نانیا ، زا  یخرب  دندرک . دمآ  تفر و  هیواعم  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  نایم  دنچ ، یناریفـس  زین  نیفص 
یبتجم نسح  ماما  تفالخ  هاتوک  مایا  رد  تفرگرد . گنج  دشن و  میقتـسم  یطارـص  چیه  هب  رادغ  هیواعم  دوب و  هدیاف  یب  ارفـس  هلدابم  هک 
هیواعم يوس  زا  هک  دوب  یحلـص  نامیپ  داقعنا  اهدمآ  تفر و  نیا  هجیتن  دش و  هلدابم  هیواعم  ترـضح و  نآ  نایم  یناریفـس  زین  مالـسلاهیلع 
هلدابم دعس  نب  رمع  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  نایم  یناریفـس  زین  البرک  نیمزرـس  رد  ینیـسح ، ياروشاع  ندیـسر  ارف  زا  لبق  دش . هتـسکش 

ياهداهنشیپ لوبق  تشادن ، هدارا  هحفص 88 ]  ] يدازآ دعـس ، نب  رمع  هک  اجنآ  زا  اما  دوب . یلظنح  سیق  نب  ةرق  ناریفـس ، نیا  زا  یکی  دش .
ریبدت لها  دوب و  شکرس  جوجل و  يو  هک  اجنآ  زا  دنک . یهاوخ  رظن  هناجرم  رسپ  زا  هک  تسناد  نیا  هب  طونم  ار  حلص  نامیپ  نتـسب  ماما و 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هکنیا  زا  لفاغ  درکن . لوبق  ار  يداهنـشیپ  چیه  ماما ، میلـست  تراسا و  ای  نتـشک  زج  دوبن ، يرادـنید  تسایـس و  و 
حیضوت و لکـشم و  روما  نایب  لفکتم  هک  يرـسفم  ه :ـ دوش . میلـست  رـس ، هریخ  ناربکتم  لباقم  رد  دهد و  يراوخ  هب  نت  هک  تسین  یـسک 

ياوق بازحا و  اهتلود و  فرط  زا  هک  تسا  ییوگنخـس  ریفـس  رگید : ریبعت  هب  تسا . نیناوق  لئاسم و  اـهحرط و  اهتسایـس و  ماـهبا  عفر 
قیقد حیحـص و  نایب  تاماهبا و  عفر  رد  دـشاب و  اهیرازگربخ  تاعوبطم و  مدرم و  تالاؤس  يوگخـساپ  ات  دوشیم : نییعت  هیئاضق ، هننقم و 
نایب ار  سلجم  عضاوم  هک  تسوا  هک  ارچ  دـنمانیم . سلجم  يوگنخـس  ار  سلجم  سیئر  اهنابز  زا  یخرب  رد  دـنک . شـالت  اـهنآ  عضاوم 

رب لیلد  باتفآ  نوچمه  هک  يزراب  تیـصخش  و : دـهدیم . دـنویپ  طـبر و  مه  هب  ار  اهنویـسیمک  ینعی  سلجم  نورد  ياـهداهن  درادیم و 
. دنکیم ادیپ  نیقی  وا  ترافـس  هب  بطاخم ، دیادزیم و  دوخ  نوماریپ  زا  ار  يدیدرت  کش و  هنوگ  ره  هک  تسا  ياهنوگ  هب  تسا و  باتفآ 

اهنآ بولق  زا  ار  بارطـضا  دـیدرت و  کش و  هنوگ  ره  هک  دـندوب  ياهنوگ  هب  دـندشیم ، لزان  ناربمایپ  رب  هک  یناگتـشرف  هک  هنوگ  ناـمه 
رارق یهلا  یحو  تمدـخ  رد  ار  دوخ  دوجو ، مامت  هب  دـندشیم و  اریذـپ  قفـش  هعیلط  نوچمه  ار  اـهنآ  يهعیلط  یهلا  ياـیبنا  دـندودزیم و 

رادروخرب ینید  یهاگآ  لقع و  ملح و  ملع و  زا  دـیاب  ماما  ای  ربمایپ  ریفـس  هک  مینادـب  دـیاب  الاب ، تاحیـضوت  هب  هجوت  اب  نونکا  دـندادیم .
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رـصع ماما  دـشاب . هتـشاد  ار  مزال  طیارـش  دـشاب  تسا -  صاخ  ای  ماع  ای  هک  دوخ -  ترافـس  يهدودـحم  رد  ربماـیپ  اـی  ماـما  ریفـس  دـشاب .
راوگرزب و نآ  نایم  طبار  بیترت ، هب  هک  دـیزگرب  ریفـس  راـهچ  روج ، ياـهتموکح  راـشف  تلع  هب  يرغـص ، تبیغ  نارود  رد  مالـسلاهیلع 
.2 تسا . هدرک  تاـفو  ای 255  لاس 254  هب  هک  يدـسا  دیعـس  نب  ناـمثع  ورمعوبا  . 1 هحفـص 89 ] : ] زا دنترابع  ارفـس  نیا  دندوب . نایعیش 
.4 تسا . هـتفر  اـیند  زا  لاـس 326  رد  هک  حور  نـب  نیـسح  . 3 تسا . هتـشذگرد  اـی 305  لاـس 304  رد  هک  دیعـس  نب  ناـمثع  نب  دـمحم 

مالسلامهیلع راهطا  همئا  ینید  ناریفـس  نایم  رد  تسا . هتفگ  دوردب  ار  یگدنز  يرجه  لاس 329  رد  هک  يرمس  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
هب رمـش  هک  یماگنه  دوب . راگزور  هناـگی  یهاـگآ  لـقع و  ملع و  ظاـحل  هب  وا  میـسانشیمن . مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  زا  رترب  يریفس 

دراذـگاو و يو  هب  ار  رکـشل  یهدـنامرف  ای  دـنک  زاغآ  ار  گـنج  هک  دـهدیم  رارق  اـنگنت  رد  ار  دعـس  نب  رمع  دـسریم و  ـالبرک  نیمزرس 
، هللادبع مرهاوخ : نادنزرف  هک  دـنزیم  دایرف  دـیآیم و  ماما  رکـشل  کیدزن  هب  تسا ، دربن  يهدامآ  دوخ  دعـس ، هداز  هک  دـنکیم  هظحالم 

ینب يهلیبق  زا  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  هک  تسا  نیا  دنادیم ، دوخ  هدازرهاوخ  ار  اهنآ  هکنیا  تلع  دنیاجک ؟ سابع  نامثع و  رفعج ،
يدرم هچ  رگا  وا  دیهد . شباوج  هک  داد  روتسد  دینش . ار  رمش  يادص  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  تسا . هلیبق  نیمه  زا  زین  رمش  تسا . بالک 

: تفگ وا  يراد ؟ راک  هچ  هک  دندیسرپ  دنتفگ و  خساپ  ار  رمش  ناردارب ، مالسلاهیلع و  سابع  ترضح  دراد . تبارق  امش  اب  یلو  تسا  قساف 
هب مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دینک . تعاطا  ار  دیزی  دیریگ و  هلصاف  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  دیناما . رد  اهامـش  نم ، ناگداز  رهاوخ  يا 

دوخ يالوم  ردارب و  زا  هک  ینکیم  رما  ار  ام  ادـخ ، نمـشد  يا  يدروآ ! ام  يارب  وت  هک  یناما  رب  تنعل  تیاـهتسد ! داـب  هدـیرب  دومرف : وا 
لوسر دـنزرف  يارب  یهدیم و  ناما  ار  ام  ایآ  میروآرد . اهنآ  ناگداز  نانوعلم و  تعاطا  رد  رـس  میرادرب و  تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

نب هللادبع  هحفـص 90 ] [ . ] 55 . ] تشگزاب دوخ  موش  هاـگیاج  هب  دـش و  نیگمـشخ  رمـش  تسین ! ناـما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
کیدزن يدـنواشیوخ  مالـسلامهیلع  شناردارب  سابع و  ترـضح  اب  تسا و  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  هدازردارب  مازح  نب  لحملایبا 

هب دوخ  ناگدازهمع  هب  تساوخ  ور  نیا  زا  تشاد ، روضح  وا  تشونیم ، ار  گنج  عورش  كانرطخ  نامرف  هناجرم  رسپ  هک  یماگنه  دراد .
هک تساجنیا  تشون . همان  ناما  درک و  لوبق  مه  وا  دـسیونب . ياهمان  ناما  اهنآ  يارب  هک  درک  اـضاقت  داـیزنبا  زا  دـنک . یتمدـخ  دوخ  معز 

رتدوز هچ  ره  ات  داد  شمالغ  تسد  هب  تفرگ و  ار  همان  ناما  دش . لاحـشوخ  هللادبع  دوشیم . نشور  دارفا  نامیا  دهعت و  تفرعم و  توافت 
ساـبع و ترـضح  لـیوحت  دروآ و  ـالبرک  هب  ار  هماـن  مـالغ  هک  یماـگنه  [ . 56 . ] دـهد لـیوحت  شناردارب  ساـبع و  هب  دورب و  ـالبرک  هـب 

ناما تسین  دایزنبا  ناما  هب  يزاین  ار  ام  وگب : ناسرب و  ام  هدازییاد  هب  ار  ام  مالس  دنتفگ : ناتـسادمه  یگمه  داد  مالـسلامهیلع  شناردارب 
هتسب حلص  هب  دیما  ياههچیرد  مامت  یلعم  يالبرک  نیمزرس  هب  رمش  نومیمان  دورو  اب  يراب ، [ . 57 . ] تسا رتهب  هیمس  رسپ  ناما  زا  دنوادخ 

. دیدرگ رداص  هرصاحم  هلمح و  روتسد  دعس  رمع  يوس  زا  اعوسات  رصع  دش و 

دش ناهج  درم  نیرتيوق  تسکش و  ار  کیپملا  دروکر  لضفلاابا  ای  رکذ  اب  هدازاضر  نیسح 

. دـنادرگیم زیزع  ترخآ  ایند و  رد  ار  ناسنا  مالـسلامهیلع ، تراـهط  تمـصع و  تیبلـها  بتکم  داـی  يرادـفرط و  هک  تسا  هجوت  لـباق 
باتک موس  دلج  يروآعمج  لوغـشم  بناج  نیا  هک  نامز ، زا  ههرب  نیا  رد  هحفص 91 ] . ] تسا هدید  دوخ  هب  رایـسب  اههنومن  نیا  زا  خیرات 

دید رد  لضفلاابا ، ای  رکذ  اب  هدازاضر  نیـسح  ياقآ  مدوب ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  البرک ، ناـمرهق 
هفاضا 105 هب  هتـسد  ياهراکیپ  مینکیم : نایب  ار  بلطم  حرـش  لیذ  رد  تفرگ . رارق  ناـهج  ناراکـشزرو  سأر  رد  هدـش و  زیزع  ناـیناهج 

نیمود تفای و  تسد  الط  لادـم  هب  نامروشک  ناولهپ  هدازاضر  نیـسح  دیـسر و  نایاپ  هب  زورما  رهظ  یندیـس  کیپملا  ياهيزاب  مرگولیک 
رد ناریا  زا  هدازاضر  هتسد  نیا  ياهتباقر  نایرج  رد  دروآ . ناغمرا  هب  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ای  رکذ  اب  ناریا  یـشزرو  ناوراک  نیرز  لادم 

467 عومجم 5 /  اب  ناملآ  زا  رلو  ینور  دز . هیکت  کیپملا  ینامرهق  يوکـس  رب  ( 212 يهفاضا 5 /  هب   260  ) مرگولیک  472 اب 5 /  عومجم 
 / يهفاضا 5 هب   207  / 5  ) مرگولیک عومجم 465  اب  ناتسنمرا  زا  نایلیناد  روشآ  تفرگ و  هرقن  لادم  ( 257 يهفاضا 5 /  هب   210  ) مرگولیک
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. درب رس  يالاب  ار  مرگولیک  هنزو 250  ادتبا  برض  ود  تکرح  رد  ناهج  ناریا و  یمان  نامرهق  هدازاضر  نیسح  دش . زنرب  لادم  حتاف  ( 257
هدازاـضر بیقر  هک  یناـملآ  رلو » ینور   » هظحل نیا  رد  درک . یعطق  کـیپملا  رد  ار  دوخ  لادـم  مرگولیک  هنزو 255  ندرب  الاب  اب  هاـگ  نآ 

نانآ تکرح  نیموس  رد  هتـسد  نیا  ناـمرهق  تشونرـس  دوش و  ربارب  هدازاـضر  اـب  عومجم  رد  اـت  دز  ار   257 هنزو 5 /  مود  راـب  يارب  دوـب ،
. دـشیم کـیپملا  ناـمرهق  وا  ندـش ، يواـسم  تروص  رد  دوـب و  رتکبـس  هدازاـضر  زا  یناـملآ  ناـمرهق  هک  نآ  نمـض  ددرگ . صخـشم 

مرگولیک  473 عومجم 5 /  اب  درب و  رـس  يـالاب  ار  نآ  هناروـالد  درک و  تساوخرد  ار  مرگولیک  هنزو 260  دمآ  هنحـص  يور  هب  هدازاضر 
262 هنزو 5 /  یناـملآ  دـنامیم . ناـملآ  زا  رلو  ینور  رظتنم  دـیاب  ـالاح  درک و  اـپرب  عومجم  رد  کـیپملا  ناـهج و  يارب  ياهزاـت  دروـکر 
هب تفای و  تسد  یندیـس  کیپملا  يالط  لادم  هب  هدازاضر  بیترت  نیدب  دربب و  رـس  يالاب  ار  نآ  تسناوتن  درک و  تساوخرد  ار  مرگولیک 
هب هتسد  برض  کی  تکرح  رد  برـض  کی  تکرح  راددروکر  هدازاضر  نیـسح  هحفص 92 ] . ] دش هتخانـش  ناهج  درم  نیرتيوق  ناونع 

کیپملا ناهج و  يارب  يدـیدج  دروکر  مرگولیک ،  212 دروکر 5 /  اب  تشاد و  ریگمشچ  یـششخرد  هدازاضر  زین  مرگولیک ، هفاضا 105 
 / اب 5 ناتسنمرا  زا  نایلیناد  روشآ  مرگولیک و  اب 210  ناملآ  زا  رلوو  ینور  دش . هتـسکش  راب  هس  ناهج  دروکر  اهتباقر  نیا  رد  درک . اپرب 

هدازاضر دوب . ناریا  زا  هدازاضر  رایتخا  رد  مهزاب  مرگولیک  اب 206  ناهج  یلبق  دروکر  دندش . موس  مود و  تکرح  نیا  رد  مرگولیک   207
يارب هاگ  نآ  تخادنا ، ار  یمرگولیک  هنزو 210  مود  هبترم  رد  اما  درب ، رـس  يالاب  ار  یمرگولیک  هنزو 205  لوا  راب  يارب  تکرح  نیا  رد 

هحفص 94] [ . ] 58 . ] دریگ رارق  ردص  رد  ات  دز  ار  ولیک   212 هنزو 5 /  راب  نیموس 

يرادملع ملع و 

سابع ترضح  ملع 

کشمیدنا رتشوش ، لوفزد ، شوش ، اصوصخم  ناتسزوخ  ياهرهش  زاوها و  رد  ینیسح  ياروشاع  مایا  رد  ترـضح  نآ  يراوگوس  مایا  رد 
زمرق هایس و  زبس و  ناولا  ياههچراپ  زا  رتم  هدزاود  ات  رتم  هد  لوط  هب  بوچ  هنت  کی  لماش  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  ملع  مان  هب  یتمالع 
رذـن اهملع  نیا  هب  مدرم  و  دـننکیم . ملع  رفـص  مرحم و  ماـیا  رد  رادازع  ياـهتئیه  رد  ـالبرک  رادـملع  ماـن  هب  ار  نآ  دـنهدیم و  شیارآ 

. تسا هدش  هدید  مه  ملع  نیا  زا  ییاهتمارک  دنهدیم و  اهنآ  هب  نارامیب  يافش  تهج  نآ  ياههچراپ  هعطق  هعطق  زا  دننکیم و 

لوفزد ناتسرهش  رد  گرزب  ياهملع  شیارآ 

ناشیاهملع شیارآ  هب  عورش  دناهدرک  رذن  شیپ  اهلاس  زا  دنراد و  رذن  هک  يدارفا  رتشیب  مارحلا ، مرحم  يههد  لیاوا  ینعی  لبق ، اهتدم  زا 
نیئزت هایـس  ياهلاش  زا  ملع  نییزت  يارب  هاگ  دننکیم . نییزت  هایـس  ياهلاش  اب  ار  نآ  و  دننکیم . هدامآ  ار  یگرزب  يدومع  بوچ  دننکیم .

يور هب  ار  اهملع  نیا  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  نیا  مسر  دوشیم . هدافتـسا  مه  دیفـس  اـی  زبس  ياـهلاش  زا  ملع  نییزت  يارب  هاـگ  دـننکیم 
و دننکیم . ملع ) ندـناصقر   ) ینعی قاری  ملع  هکربتم  هعقب  لحم  يوس  هب  رادازع  ياهتئیه  رانک  رد  هتـشارفارب  تروص  هب  و  هتفرگ ، تسد 

یهاـگ هـک  گرزب  کـچوک و  ياـهملع  داـیدزا  يرادازع و  ریـسم  یغولـش  تـلع  هـب  دـندرگیم . زاـب  دوـخ  ياـهتئیه  هارمه  هـب  سپس 
هبار اهملع  هنیرید  تنس  قبط  رب  يرادازع  عورش  زا  لبق  ینعی  دوز  حبص  نارادملع  زا  یضعب  دسریم ، رتشیب  ای  رتم  هب 12  اهنآ  ياههزادنا 

هللادبعابا هاپس  رد  هک  تسا . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ملع  مچرپ و  دامن  ملع  تسا  مولعم  لمع  نیا  هفـسلف  دنربیم . دنب  دور  هعقب  فرط 
لکـش هب  نونکا  و  هداد . لکـش  رییغت  مدرم  دزن  رد  ملع  ای  مچرپ  هتفای و  رییغت  هتفر  هتفر  مسر  نیا  هتبلا  تسا ، هتـشاد  تسد  رد  مالـسلاهیلع 

زا رتگرزب  رایسب  هحفص 95 ]  ] زیمآقارغا و یلکش  تسا  يزورما  لکش  هب  هک  یملع  تسا  هدمآرد  شدوخ  یلـصا  لکـش  زا  ریغ  يزیچ 
مرکیپز ایادـخ  تسار  تسد  هداتفا  ماهدربن  سک  زا  یتنم  شیوخ  رمع  رد  [ . 59 . ] تسا مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مچرپ  ینعی  نآ  یلصا 
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تـسدز نم  تسد  یب  مرک  زا  درادرب  هک  هار ، هب  متخادـنا  تشادـن  وا  ناماد  تقاـیل  نم  تسد  نوچ  مرگید  تسد  ناـسر  نیـسح  نماد  رب 
هب مراپـس  هعیدو  هک  هرطاـخ  نیا  دـبا  اـت  هک  تمالـس  هب  ور  تسار  تسد  يا  مردارب  تسد  وت  ریگب  قح  تسد  يا  تسد  هتـسسگ  منیـسح 

ناگنـشت رب  تسوت  راـبتعا  نم و  يوربآ  هک  یبآ  مرپیم  وت  قوش  هب  بآ  ياوه  رد  نم  تسد  رادـم  رب  نم  يراـی  پچ ز  تسد  يا  رطاـخ 
بآ هن  تارف و  يوربآ  هن  ینین  مربیم  قـلخ  يوربآ  هاگـشیپ  رب  تسوا  يوربآ  کـشم ، هـب  تـسین  تارف  بآ  مرـس  رب  كاـخ  دـسرن  رگا 
يا هحفـص 96 ]  ] مرذـگب هدـید  زا  مرـضاح  بآ  رهب  نم  دـنرذگب  زیچ  ره  هدـید ز  ظفح  هب  مدرم  مردام  تسا  نینبما  يوربآ  دوخ  تسوا 

تـسد يا  تتنم  زان  هب  کنیا  ماهدربن  سک  زا  یتنم  شیوخ  رمع  رد  مرگنب  راـکیپ  يهصرع  هب  تتمه  اـت  نم  زاـین  تسد  وت و  نماد  تسد 
« هدازینهذ  » زا رعش  مرپسب  زودلد  كوان  تسد  هب  رخآ  ار  کشم  وتیب  يور ، تسد  مه ز  وت  مسرت  مرضاح 

دوب مشاهینب  رمق  رادملع  مردپ 

رارقرب هضور  سلجم  مالـسلااهیلع  هیمطاـف  ماـیا  رد  اـهلاس  [ 60  ] مردـپ موحرم  دـنکیم : لقن  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  باـتک  هدـنراگن 
لاس 1418 هیمطاف  مایا  زا  سپ  مردـپ  موحرم  توف  زا  سپ  لاس  کی  مهدیم . همادا  ار  مسر  نیمه  ناشیا  تافو  زا  دـعب  مه  هدـنب  درکیم 

ردام هب  تدارا  ضرع  زا  سپ  منک  ترایز  ار  مردام  متفر  هک  زور  نآ  يادرف  هضور  يرازگرب  یـسمش و  لاس 1376  قباطم  يرمق  يرجه 
هدرک تسرد  یقاجا  لزنم  طایح  رد  شیاقفر ، لزنم . دندمآ  رگید  رفن  دنچ  هارمه  هب  مدید  باوخ  رد  ار  تردپ  بشید  دنتفگ : ردام  زیزع 

شلابند مه  نم  تشاد و  رارق  نامتخاس  تمـسق  رخآ  هک  هناـخزپشآ  يارب  دـنتفر  ناـشدوخ  دوشب . تسرد  ياـچ  اـت  دنتـشاذگ  ار  يرتک  و 
مادم دناهتفر ، ینالوط  یترفاسم  هک  مدش  هجوتم  ار  نیا  طقف  مدیمهفن  ار  هعفد  نیا  ار ، هدـنز  هدرم و  ممهفیم  باوخ  رد  هک  نیا  اب  متفر و 

دوب و هتـسشن  هناخزپشآ  يوکـس  يور  هک  یلاح  رد  دیدمآ ؟ هک  دش  روطچ  منیبب  وگب  مدوب و  اهنت  نم  دیدمآ ، امـش  دـش  بوخ  متفگیم 
ینادیم هچ  وت  ینعی  یک ) مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  یناز  هچ  یت  [ ) هحفـص 97 : ] تفگیم یلحم  نابز  هب  دادیم و  ناکت  ار  شیاهاپ 
نینچمه دیاب  یلب  منیبب . ار  اهامش  میایب  نم  تسا  هدرک  تنامـض  وا  ینعی  منیب ) امـش  ماب  زا  هدرک  تنامـض  وا  ( ؟ تسیک سابعلا  لضفلاوبا 

نامز زا  ناشیا  تخوسیم . مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  شیـالوم  قشع  زا  اهتدـم  ناـشیا  هک  دـشاب 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  رادملع  دوب  شهاگداز  هک  لاخلخ  نیرک  نامه  رد  اروشاع  مایا  رد  ددرگ  مق  میقم  هک  نیا  زا  لبق  ات  یناوجون 

هک زبس  گنر  هب  مود  ملع  دیفس و  نهاریپ  یلحم  حالطـصا  هب  لوا  ملع  تشاد . دوجو  ملع  لحم 6  نآ  رد  دوب . مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق 
زور نیجمار ) كرهـش   ) غالبجواس رد  اهلاس  ریقح  دوخ  دوب  مردـپ  لاـم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ياروشاـع  ماـیا  يرادازع  رد  ملع  نیا 

مرحم رد  ماهتـشادرب . دشابیم  يرادازع  هعیـش و  تمالع  یمالـسا و  رئاعـش  ای  ملع  عون  هک  یمچرپ  ای  ملع و  يدامتم  ياهلاس  رد  اروشاع 
هفیظو ماجنا  هتشادرب  ار  ملع  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  تیبلها  يهمیرک  رهطم  مرح  فرط  هب  هناتـسآ  نادیم  لوا  زا  مه  يرمق   1422
دروم الک  ار  میاههچب  ار و  مدوخ  ار و  مردپ  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  البرک  رادـملع  تسا  دـیما  اذـل  مدرک .

دیسوب تیار و  دنکف  سابع  يرای  يرمق . يرجه  لاس 1422  اروشاع  بش  نیملاعلا .) بر  ای  نیمآ   ) دهد رارق  دوخ  هصاخ  تایانع  هجوت و 
تـسا هدـش  رتهتفـشآ  نم  لاح  زا  ار  وت  ولگ  تسا  هدـش  رتهدیکـشخ  وت  ماکز  ارم  ساپ !؟ مرادـب  ار  دوبان  رکـشل  دـنچ  هک  سابع  هش  ياـپ 

هلمح دومن  داهج  نذا  تفرگ  نادزی  يهچب  ریـش  وچ  سابع  يرای  تقو  دش  وت ، ناج  يادـف  دـنداد  ناج  وت  يرای  رد  همه  ناییادـف  ساوح 
داد تسد  ود  سان  ورسخ  ماک  هب  دناسرب  ات  تفاتش  تفرگ  بآ  تارف و  رد  دش  رکـشل و  تفاکـش  هحفص 98 ]  ] سانش يادخان  موق  نادب 

هش و نآ  دشون  هک  ياج  هب  دـنام  بآ  تفر  رگا  متـسد  رکـش  هک  ساپـس  درک  هدـیرب  تسود  هب  ار  يادـخ  شود  رب  نانچمه  کشم  یلو 
بآ دـش و  هراپ  کشم  وچ  ساـبرک  نوچ  دـیردرب  مه  هب  بآ  کـشم  هب  يریت  نیک  موق  دـمآ ز  هک  هآ  میوگ  هچ  ساـفنا  نیـشتآ  لاـفطا 

رهپـس ورـسخ  نآ  شدـمآ  يرای  هب  دیـشک  هرعن  داتفوا و  نیمز  هب  نیز  تشپز  ساملا  يهدوس  شنازوس  لد  رب  تخیر  هک  يرادـنپ  تخیر 
[ . 61  ] تسکش هنامز  ارم  تشپ  هک  هآ  دیشک  تسد  ود  داتفوا  سابع  دید ز  دید ، هچ  ساسا 
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لضفلاوبا ترضح  تعاجش 

ود دیسر . رد  مالـسلاهیلع  هللادبع  یبا  ترـضح  یفرط  زا  تشک . رفن  تسیب  دصناپ و  هلمح  نیا  رد  تخاتب . رکـشل  رب  راوردیح  ردیح  هداز 
: دـندرک ربز  ریز و  دومرف  یم  ربیخ  ناـیدوهی  رب  هلمح  هک  ردـپ  دـننام  دـندومنیم ، مه  زا  نمـشد  عفد  هداد  رگیدـکی  تشپ  هب  تشپ  ردارب 
. تخیریم رسیب  نت  نتیب و  رس  دندروآیم  يور  بناج  ره  هب  خرس و  لاطبا  نوخ  زا  مزر  نادیم  يهنحص  دش . دنلب  رذحلا  رذحلا  دایرف 

نآ مرک  عبنم  نیا  توتف و  رهظم  نآ  اغد  ردفص  نیا  تماما و  ردفـص  نآ  نوک  ود  رتهم  نیا  ملاع و  ود  رتهب  نآ  توتف  رهظم  هحفص 99 ] ]
لـضف نیا  یهلا و  تمحر  نآ  اجر  نمأم  نیا  تورم و  أـجلم  نآ  دارم  يهلبق  نیا  تداعـس و  يهبعک  نآ  اخـس  ندـعم  نیا  تمارک و  علطم 

زاجح و هاش  دـنز  رنه  لضف و  يود  شرع  قوف  رد  وا  هک  نآ  فیـسلاوبا  مراکملاوب  لضفلاوب و  الب  عفاد  نیا  تلالـض و  عماق  نآ  ننملاوذ 
دنز ردـپ  ياج  هب  هیکت  راگزور  رد  یمدرم  يدرم و  تبالـص و  تلوص و  اب  دـنز  رفظ  حـتف و  ترـصن و  ياول  هک  نآ  بقل  مشاهینب  هاـم 
جوف هب  هدنپت  نوخ  هب  یعمج  راقفلاوذ  وچ  يدوب  هک  يرادبآ  غیت  اب  دنز  رب  رارشا  رکشل  بلق  هب  شتآ  شیوخ  زیت  ریشمش  مد  اب  دربن  تقو 

هک یمد  نآ  رد  قلخ  دندب  اشامت  رهب  دوبن  را  ردص  دنز  رس  هب  فشک و  هب  تشم  مزر  ماگنه  ودع  رب  كانبضغ  ریـش  لثم  سابع  دنز  رگد 
زا ملع  داتفا  درادن  رادملع  لضفلاابا و  هتـشک  دش  درادـن  رای  نید  هشنهاش  هک  ياو  يا  درادـن  رادـملع  [ . 62  ] دنز ردـپ  نوچ  کلف  تفگ 

درادـن راوخ  مغ  یماح و  شمرح  رگید  بآ  رظتنم  بل و  هنـشت  نیـسح  نالفط  درادـن  راکددـم  راـی و  نید  هش  رگید  روـالد  ساـبع  فک 
هحفص 104] ]

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلایبا  ترضح  تدایس 

سابع ترضح  تدایس 

میهاربا یلع  تکراب  امک  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  كراب  و  میهاربا ، لآ  میهاربا و  یلع  تیلص  امک  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا 
هب ردـپ  يوـس  زا  يو  بسن  بسح و  هک  تفگ  دیـس  ناوـتیم  ار  یـسک  حالطـصا  رد  يوـبن  ثیدـح  دـیجم . دـیمح  کـنا  میهاربا ، لآ  و 

ترضح بسن  بسح و  نوچ  دسرب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راوگرزب  دج  مالسلاامهیلع  مشاه  نب  بلطملادبع  ترـضح 
کش و اذـل  دـسریم ، مالـسلامهیلع  مشاه  نب  بلطملادـبع  نب  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  ردـپ  فرط  زا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا 
هک میداد  ظاحل  نیا  زا  ار  رکذـت  نیا  تسا . دیـس  مه  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  هک  تسین  نیا  رد  يدـیدرت 

هدوبن دیس  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  ترضح  هک  دننکیم  لایخ  نادان  ناتسود  زا  یضعب  ای  مالسلامهیلع  تیبلها  نانمـشد  زا  یـضعب 
ریظنیب تغل  ملع  رد  افاصنا  هک  ۀغللا  مجعم  باتک  رد  برع : تغل  رظن  زا  دیس »  » يهملک دتفیب : اج  بلطم  ات  میهدیم  حیضوت  رتشیب  یمک 

، راگزیهرپ دـباع و  رابدرب ، میلح و  میرک ، یخـس و  لضاف ، فیرـش و  کلام ، اقآ ، هدـنهد ، شرورپ  سیئر ، ینعی  دیـس  دراگنیم : تسا - 
گرزب و دروآ و  اج  هب  ار  ادخ  رکش  دنک ، اطع  قح  هار  رد  ار  دوخ  لام  هک  یـسک  تسا  هتفر  راک  هب  انعم  نیمه  هب  مه  نآرق  رد  هک  میعز 
هب تافص  نیا  مامت  نوچ  تفگ . دیس  يو  هب  برع  تغل  رظن  زا  ناوتیم  دشاب  تافـص  هنوگ  نیا  زا  یکی  ياراد  یـسک  ره  نادناخ . یبرم 
ادخ هناخ  تظافح  تدایس و  نیا  رب  هوالع  دوب ، نایامن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راوگرزب  دج  مشاه  ترضح  رد  متا  هجرد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هحفص 105 ]  ] راوگرزب دج  يارب  ماع  تفص  نیاربانب  تسا ، هدوب  وا  يهدهع  هب  هللا  تیب  نارئاز  تمدخ  و 

. دیسر ملع  دح  هب  یتح  صوصخم  بقل  کی  هکلب  هدش  صاخ  تفص  ملس  و 

لامعتسا حالطصا و  رظن  زا  دیس  يهملک 
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هللا لوسر  راوگرزب  دج  مشاه  نب  بلطملادبع  ترـضح  هب  ردـپ  يوس  زا  نانآ  بسن  هک  دوشیم  هتفگ  يدارفا  هب  حالطـصا  رظن  زا  دیـس » »
مهیلع هللا  یلـص   ) دندوب مه  ادـخ  هدـیزگزب  هدیدنـسپ و  هدـیمح و  تافـص  عیمج  رب  هوالع  اهنآ  نوچ  دـسرب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

(. نیعمجا

تایاور رظن  زا  دیس  يهملک 

نیـسحلا و نسحلا و  ةزمح و  رفعج و  و  یلع ، انأ و  ۀنجلا  لها  تاداس  بلطملادـبع  ونب  نحن  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
یلع و نم و  میتسه  تنج  لـها  تاداـس  بلطملادـبع  ینب  اـم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  [ . 63 «. ] يدهملا ۀـمطاف و 

هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  ترـضح  زا  یتیاور  يدهم . همطاف و  نیـسح و  نسح و  هزمح و  رفعج و 
دیس انأ  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  برعلا ؟ دیس  تسلا  ۀشئاع : تلاق  ایلع ) ینعی   ) برعلا دیـس  وعدا  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و 

؟ یتسین برعلا  دیس  امش  ایآ  تفگ : هشیاع  مالسلاهیلع ) یلع  ینعی   ) دیهد ادص  ار  برعلا  دیـس  ینعی  [ . 64 «. ] برعلا دیس  یلع  مدآ و  دلو 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  هحفص 106 ] «. ] تسا برعلادیس  یلع  متسه و  مدآ  ینب  دیس  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن 

[ . 66 . ] ۀنجلا لهأ  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  مالسلاهیلع : لاق  و  [ . 65 . ] ةرخآلا یف  دیس  ایندلا و  یف  دیس  تنأ  یلع  ای  ملس : و 

املع رظن  زا  دیس  يهملک 

ءاوس مالـسلامهیلع  تیبلالهأ  نم  لک  یلع  لوالا  ردصلا  یف  قلطی  دیـس  فیرـش و  مسا  دراگنیم : ص 47 )  ) نیبغارلا فاعـسا  باتک  رد 
فیرـشلا ایـسابعمأ و  ایلیقع  مأ  ایرفعج  مأ  بلاطیبأ  نب  یلع  دالوأ  نم  هریغ  وأ  ۀـفینح  دـمحم  ۀـیرذ  نم  ایولع  مأ  اینیـسح  مأ  اینـسح  ناک 

ای نسح  ماما  نادـنزرف  زا  هاوخ  هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیبلها  مامت  رب  دیـس  فیرـش و  هملک  قـالطا  همجرت : یبنیزلا .»
ای لیقع  نادنزرف  زا  ای  بلاطیبا ، نب  رفعج  نادنزرف  زا  ای  هفینح ، نب  دمحم  يهیرذ  زا  بلاطیبأ  نب  یلع  لسن  زا  ای  نیـسح ، ماما  نادـنزرف 

یلع هقالطا  وه  و  دیس » : » تسا هدمآ  هیناطلس  ماکحا  باتک  رد  روطنیمه  دنشاب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يومع  سابع  لسن  زا 
اهیلیقع و اهيرفعج و  اـهيولع و  نویمـشاه  ماـمت  رب  قـالطا  فیرـش  دیـس و  هملک  نآ  ینعی  یـسابع . یلیقع و  يرفعج و  يولع و  لـک 

مشاهینب مومع  يارب  ار  دیس »  » هملک ارصحنم  نایناریا  رضاح  نامز  رد  دراگنیم : ص 35 ) ، ) باسنالا عماج  باتک  رد  دوشیم . اهیسابع 
هماقم هللا  یلعا   » یلح همالع  دـننک . قـالطا  دیـس  زا  ریغ  يرگید  هملک  ناـنآ  هب  هک  دوشیمن  تفاـی  ییاـج  ناریا  رد  دـننکیم و  لامعتـسا 

«. دـسرب بلطملادـبع  ترـضح  هب  ردـپ  فرط  زا  ناشبسن  هک  دنتـسه  یتاداس  سمخ  قحتـسم  : » دراـگنیم هرکذـت  باـتک  رد  فیرـشلا »
مه شردام  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  رب  لئاق  یـضترم  دیـس  همالع  هتبلا  دـنراد ، نیا  رب  قافتا  هماع  هیماما  ياملع  زا  يریثک  هحفص 107 ] ]

يدهم الم  [ . 67 . ] دریگب سمخ  دناوتیم  دشاب  هتشاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دج  هب  تبـسن  ردام  فرط  زا  ینعی  دشاب  هدیس 
نوبستنملا نویمشاهلا  مه  تاداسلا  : » دراگنیم ۀسماخلا  ۀلأسملا  یف  ص 84  سمخلا ، باتک  ج 2 ، هعیشلا ، دنتسم  رد  هر »  » یناشاک یقارن 

و بهلیبأ ، ثراحلا و  سابعلا و  بلاطیبأ و  هللادـبع و  ینب  نم  بلطملادـبع  دالوأ  يأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دـج  مشاه  یلا 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  یبن  دج  مشاه  ترضح  هب  بستنم  هک  مشاهینب  مامت  تاداس  رابخألا .» کلذ  دیؤی  یعامجا و  سمخلا  مهقاقحتـسا 

ناـشهمه هک  تسا  عاـمجا  بـهلیبا  ثراـح و  ساـبعلاینب و  بلاـطیبا و  هللادـبع و  ینب  زا  بلطملادـبع  دـالوا  نآ  دنـشاب و  ملـس  هـلآ و 
شدـالوا ساـبعلا و  لـضفلاوبا  ترـضح  تدایـس  هـب  ناریا  رد  دـنچ  ره  تـسا . بـلطم  نـیا  دـیؤم  مـه  راـبخا  دـنراد و  سمخ  قاقحتــسا 

رکذت ار  بلطم  نیا  میتسناد  مزال  ام  تهج  نیا  زا  تسا . حرطم  لاؤس  نیا  اهروشک  زا  یـضعب  رد  یلو  دـنراد  ناقیا  نامیا و  مالـسلامهیلع 
. میهدب
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تسا دمحم  لآ  زا  سابعلا  لضفلایبا  ترضح 

، تسا زارفرـس  یماقم  نینچ  کی  هب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  زا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  ترـضح  هک  نیا  هرابرد 
یکی هک  يرزج  ریثانبا  میناسریم . مظعم  ناگدنناوخ  ضرع  هب  اهنآ  زا  يرـصتخم  هک  تسا ، هدمآ  ینـس  هعیـش و  بتک  رد  دایز  یتایاور 

لآ دمحم و  ترـضح  يارب  هقدـص  هحفـص 108 ] : ] دراگنیم هیاهن  باتک  رد  دوریم  رامـش  هب  ننـست  لها  گرزب  نادنمـشناد  اـملع و  زا 
يدارفا دمحم  لآ  : » دیوگیم دنکیم و  لقن  یعفاش  لوق  زا  هاگ  نآ  تسین . لالح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب  نآ  لآ  دمحم و 

نامه تسا  مارح  نانآ  رب  هقدص  هک  یصاخشا  هدش و  ررقم  ناشیا  يارب  هقدص  ضوع  رد  سمخ  تسا و  مارح  نانآ  هب  هقدص  هک  دنتـسه 
هللا یلص  دمحم  لآ  هدمآ : لها »  » تغل رد  ۀغللا  نتم  مجعم  باتک  رد  دنشاب . بلطم  مشاه و  ترضح  بلـص  لسن و  زا  هک  دنتـسه  يدارفا 

نسح و همطاف ، یلع ، ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تیبلها  زا  روظنم  تسا و  ترـضح  نآ  تیبلها  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
لقن هر )  ) هملسما ترـضح  نینمؤملاما  زا  ص 323 ) ج 6 ،  ) دنتسم باتک  رد  لبنح  دمحا  ننست  لها  ماما  دنشابیم . مالـسلامهیلع  نیـسح 

دندمآ همه  یتقو  روایب . نم  دزن  ار  نیـسح  نسح و  تنادنزرف  یلع و  ترهوش  : » دومرف مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  هب  ادخ  ربمایپ  دنکیم :
داهن و اسک  نآ  يور  ار  دوخ  كرابم  تسد  هاگ  نآ  دـنکفا و  ناشیا  يور  رب  ینمی  ياسک  کی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

مه نم  دیوگیم : هملـسما  امرف . لزان  دمحم  لآ  دمحم و  يارب  ار  دوخ  تاکرب  تاولـص و  ایادخ ، راب  دنانم . لآ  نانیا  اراگدرورپ  تفگ :
هب زین  وت  دومرف  تفرگ و  متـسد  زا  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  یلو  موش  اسک  لخاد  هک  مدرک  دـنلب  ار  اسک  يهشوگ 

دوریم و رامش  هب  دمحم  لآ  زا  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هک  میراد  ننست  لها  بتک  رد  رگید  تیاور  اههد  دوب .» یهاوخ  یتمالس  ریخ و 
سوماق باتک  رد  دوشیم . بوسحم  دمحم  لآ  زا  زین  تسا  راوگرزب  نآ  حلاص  فلخ  دنزرف و  هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح 

ریز رد  البرک  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ناگدنیآ . ناگتـشذگ و  زا  کیدزن  ناشیوخ  هلیبق ، دنزرف ، يانعم  هب  ترتع  هملک  دیوگیم : ۀغللا 
ام دومرف : دندوب  مالسلامهیلع  لیقع  نادنزرف  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  نادنزرف  هحفص 109 ]  ] مالسلاهیلع سابع  ترـضح  هک  همیخ  کی 
زا ار  کیدزن  ناشیوخ  رگید  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  ماما  هک  نیا  دارم  میتسه . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تیبلها  ترتع 

باـتک رد  هیلع » هللا  ۀـمحر   » یلح همـالع  تسا . هدرکن  ادـج  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ترتـع  زا  هداد و  رارق  تیبلـها  ترتـع 
هلوقل مشاهینب » یلع  ۀضورفلا  ۀـقدصلا  میرحت  یلع  ۀـفاک  نوملـسملا  عمجا  دـق  و  : » دراگنیم تاکز  ناقحتـسم  ثحب  رد  ءاهقفلاةرکذـت 

تیبلالهأ انأ  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  و  [ . 68 «. ] سانلا خاسوأ  یه  امنا  دمحم ، لآل  یغبنت  ۀقدصلا ال  نا  : » مالـسلاهیلع
هقدـص و سپ  دـنوشیم ، بوسحم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  زا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  نوـچ  [ . 69 . ] ۀـقدصلا انل  لحت  ال 
رد باتک  دـلج  دـص  زا  زواجتم  دراگنیم : مالـسلااهیلع » ارهز  راونا   » باتک بحاص  تسا . مارح  ترـضح  نآ  لسن  وا و  رب  بجاو  تاکز 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لآ  هک  دوشیم  هدافتسا  ثیداحا  زا  يرایسب  زا  مدرک ... هعلاطم  اقیقد  ار  ثیداحا  تغل و  تیبلآ  يانعم 
هدـش ظاحل  تفارـش  نتـشاد  لآ ، يانعم  رد  هک  قرف  هک  نیا  اب  دـناهتفگ  لها  يانعم  هب  ار  لآ  تغل ، رد  دـناتمایق . زور  ات  مشاهینب  ماـمت 
هیرذ يانعم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  تغل  بتک  مامت  رد  هصالخ  روط  هب  تسا ... هدشن  رکذ  دیق  نیا  لها  ینعم  رد  یلو 

، هداد سمخ  اهنآ  هب  دوشیم  هدوب و  مارح  اهنآ  رب  هقدص  هک  یناسک  زا  سدقم  دوجو  نآ  کیدزن  ماوقا  تمایق و  زور  ات  ترـضح  نآ  لآ 
رد تسا و  مارح  دمحم  لآ  رب  تاکز  هک  هدش  هتفگ  ررکم  ثیداحا  رد  تاکز  باب  رد  اریز  تسا ، هدـمآ  انعم  نیمه  هب  زین  تایاور  رد  اما 
رد ثیداحا  هتسد  ود  قبط  هک  داد . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هب  ار  سمخ  زا  یمین  هک  هدش  حیرـصت  یتایاور  زین  سمخ  باب 

هحفص 110] . ] ددرگیم تمایق  زور  ات  مشاهینب  عیمج  لماش  دمحم  لآ  هک  هدش  حیرصت  هقف  بتک 

تما لآ و  يانعم 

ریغ وأ  لآ  مه  ةرتعلا  نع  نسحلاابأ  ای  انربخأ  دندیسرپ : مالسلاهیلع  ماما  زا  نومأم  روضح  رد  قارع  ياملع  مالسلاهیلع  اضر  ماما  زا  یثیدح 
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ریغ وأ  لآ  مه  ةرتعلا  نع  نسحلاابأ  ای  انربخأ  دندیسرپ : مالسلاهیلع  ماما  زا  نومأم  روضح  رد  قارع  ياملع  مالسلاهیلع  اضر  ماما  زا  یثیدح 
ءالؤه و  یلآ » یتما  : » لاق هنأ  هنع  رثؤی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اذهف  ءاملعلا : تلاقف  لآلا . مه  مالـسلاهیلع : اضرلا  لاقف  لآ ؟

: مالسلاهیلع اضرلا  نسحلاوبأ  لاقف  هتما » ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ   » هعفد نکمی  يذلا ال  ضیفتـسملا  ربخلاب  نولوقی  هباحـصا 
. ۀمالا نیب  لآلا و  نیب  قرف  اذه  لاق : ال . اولاق : ۀمالا ؟ یلع  مرحتف  مالـسلاهیلع : لاق  معن . اولاق : دمحم ؟ لآ  یلع  ۀقدصلا  مرحت  له  ینوربخأ 

ضوع رد  تسا و  مارح  اهنآ  رب  تاکز  هک  دنتـسه  ییاهنآ  یبن  لآ  دـناهتفگ : ثیدـح  لها  و  تسا . تیبلها  ینعم  هب  تغل  رد  لآ ، [ . 70]
ۀنـس حرـش   » باـتک رد  يوغب  دوعـسم  نب  نیـسح  یـضاق  دـنیوگ . ار  عـیطم  وریپ و  لآ  دـناهتفگ : ياهتـسد  دریگیم . قـلعت  اـهنآ  هب  سمخ 
یلـص مهللا  دییوگب : دومرف : میتسرفب ؟ دورد  امـش  رب  هنوگچ  دندیـسرپ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هک  هدرک  تیاور  لوسرلا »

لآ میهاربا و  یلع  تکراـب  اـمک  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  كراـب  میهاربا و  لآ  میهاربا و  یلع  تیلـص  اـمک  دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع 
لـصا هک  دناهدرک  ریـسفت  نینچ  دناهتـشون و  لآ  ینعم  هب  ار  تیبلها  تیبلها و  ینعم  هب  ار  لآ  تغل  بتک  رد  دیجم . دیمح  کنا  میهاربا 
ءامسا هک  دناهتفگ  لیها  لآ ، ریغصت  رد  هچنانچ  هدمآ ، ریغـصت  يارب  ءاه  هکنیا  بلطم  نیا  لیلد  و  دش . لیدبت  هزمه  هب  ءاهو  هدوب  لها  لآ 
ربمغیپ زا  لآ  نایب  رد  هک  دناهدرک  تیاور  لآ  ریـسفت  رد  یئاسن  یناتـسجس و  دوادوبا  جاجح و  نب  ملـسم  دنکیم . تشگزاب  دوخ  لصا  هب 

. دـمحم لآل  دـمحمل و ال  لحت  اهنا ال  خاـسوأ و  هحفـص 111 ]  ] یه امنا  تاقدـصلا  هذـه  نا  دومرف : میدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآل  ۀقدصلا  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  هک : تسا  هدروآ  دوخ  أطوم  رد  مه  سنا  نب  کلام 

لآ سابع و  لآ  رفعج ، لآ  یلع ، لآ  دارم : لآ ، رب  تاقدـص  تمرح  باب  رد  هک  هدرک  تیاور  مقرا  نب  دـیز  سانلا . خاسوأ  یه  اـمنا  ملس 
[ . 71 . ] دشابیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیبلها  لآ ، ینعم  رد  نیقیرف  ثیداحا  هصالخ  و  دنتسه . لیقع 

هیولع هب  تناها 

رد ار  ماهمالع  ردپ  ینامز  دومرف : لقن  دـشابن  یـضار  شفیرـش  مان  رکذ  زا  دـیاش  هک  تاداس  يهلیلج  يهلـسلس  مالعا و  ياملع  زا  یگرزب 
هنوگچ نانآ  ياهیتخس  باذع و  دنابذعم  خزرب  ملاع  رد  هک  یحاورا  . 1 مدینش : ییاهخساپ  هدرک و  ناشیا  زا  اهشسرپ  مدید و  باوخ 

زا ياهرد  رد  هاگره  هک  تسا  نآ  لاـثم  روط  هب  درک  ناـیب  ناوتیم  یتسه  اـیند  ملاـع  رد  زونه  هک  وت  يارب  هچنآ  دومرف : خـساپ  رد  تسا ؟
لابند ار  وت  مه  یگرگ  لاح  رد  دشابن و  اهنآ  زا  نتفر  الاب  رب  ییاناوت  چیه  هک  یعفترم  رایسب  ياههوک  تمس  راهچ  زا  یشاب و  ناتـسهوک 
تاریخ زا  امش  يدنمهرهب  تیفیک  هدیسر و  امش  هب  ماهداد  ماجنا  امـش  يارب  ایند  رد  هک  یتاریخ  ایآ  . 2 دشابن . وا  زا  يرارف  هار  چیه  دنک و 

رکذ هب  مه  ار  اـهنآ  هحفـص 112 ]  ] زا يدـنمهرهب  تیفیک  اما  تسا و  هدیـسر  نم  هب  اهنآ  ماـمت  یلب  دومرف : خـساپ  رد  تسا ؟ هنوگچ  اـم 
سفن ترارح ، راـخب و  سفنت و  ترثـک  رثا  رد  هک  یـشاب  یتـیعمج  زا  رپ  مرگ  رایـسب  ماـمح  رد  هاـگ  ره  مـنکیم : ناـیب  امـش  يارب  یلاـثم 

!؟ يوشیم دازآ  تحار و  داش و  ردـق  هچ  دـسرب  وت  هب  کنخ  میـسن  دوش و  زاب  مامح  رد  يهشوگ  لاـح ، نآ  رد  دـشاب  تخـس  تندیـشک 
كرچ و هب  هدولآ  رادمخز و  وا  ياهبل  اـهنت  مدـید و  رونم  ملاـس و  ار  مردـپ  نوچ  . 3 امـش . تاریخ  ندیـسر  ماگنه  ام  لاح  تسا  نینچ 

امـش ياهبل  يدوبهب  يارب  دـیآیمرب  نم  تسد  زا  يراک  رگا  متفگ  مدیـسرپ و  ار  شیاـهبل  ندوب  مخز  ببـس  موحرم  نآ  زا  دوب  نوخ 
يو اب  ایند  رد  هک  دوب  یتناها  نآ  ببـس  اریز  تسامـش ، رداـم  هیولع  تسد  هب  نآ  جـالع  اـهنت  دومرف : خـساپ  رد  مهد . ماـجنا  اـت  دـییامرفب 

زا ار  وا  یناوتب  رگا  و  دشیم ، رطاخ  هدیجنر  وا  متفگیم و  وکـس »  » مناخ مدزیم  ادـص  ار  وا  تقو  ره  تسا  هنیکـس  همان  نوچ  مدرکیم و 
ادص ارم  تقو  ره  امـش  ردـپ  یلب ، تفگ : باوج  رد  متفگ  مردام  هب  ار  بلطم  نیا  دومرف : مرتحم  لقان  تسا . دوبهب  دـیما  ینک  یـضار  نم 

متفگیمن و يزیچ  ناشیا  مارتحا  هب  مدرکیمن و  راهظا  یلو  مدشیم  تحاران  تخس  نم  و  وکـس »  » مناخ تفگیم : ریقحت  يور  زا  دزیم 
هحفص 114] [ . ] 72 . ] منکیم اعد  شیارب  بلق  میمص  زا  متسه و  یضار  وا  زا  هدرک و  لالح  ار  وا  تسا  تحاران  راتفرگ و  العف  نوچ 

ناتسکاپ رد  نینمؤملاریما  نب  سابعلا  لضفلاابا  باقعا 
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لـضفلاوبا نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  ربکألا  ةزمح  نب  یلع  نب  مساق  نب  ةزمح  یلعیوبا  ياههداون  زا  مجنپ  مراهچ و  نرق  رخآ  رد  یلقن  ربانب 
زا تسا . هدوب  دنهلا  بطق  و  [ 73  ] هاش بطق  يو  فورعم  بقل  تشاد و  مان  یلعب  نب  نوع  دیس  هک  مالـسلامهیلع  نینمؤملاریمأ  نب  سابعلا 
رد دوـب . ینیـسح  تاداـس  زا  ناـشردام  تخادرپ . مدرم  يوـنعم  تـیبرت  مالـسا و  غـیلبت  هـب  راـید  نآ  رد  دوـمن و  تـمیزع  دـنه  هـب  دادـغب 

یقاـب شدوـخ  زا  يرایـسب  راـثآ  تشاد و  رایـسب  باـقعا  دـنه  رد  هزمح  یلعیوـبا  نب  یلعی  نب  نوـع  دیـس  هک  دراـگنیم  باسنألاۀـصالخ 
دعب تسویپ . ادخ  تمحر  هب  اج  نامه  هک  درب  فیرشتقارع  دادغب  هب  هیلاع  تابتع  ترایز  دیدزاب و  تهج  هک  نرق  فصن  زا  دعب  تشاذگ .

ناتـسکاپ رد  تسا . ماع  صاخ و  هاگترایز  شرازم  رـضاح  لاح  رد  دش و  هدرپس  كاخ  هب  فیرـش  نیمظاک  شیرق  يهربقم  رد  لاحترا  زا 
نب یلعی  نب  نوع  باقعا  دنتفرگ . رارق  یـصاخ  هجوت  دروم  هر »  » يولعلا ناطلـس  دیـس  ویماب و  ناطلـس  دیـس  نیفراعلا  ناطلـس  يو  دالوا  زا 

نادـنزرف هب  عـجار  تسا  رکذ  هب  مزـال  هحفـص 115 ] [ . ] 75 . ] تسا يدـنلواپ  ریمـشک ، گنج ، رونید ، ياهرهـش  رد  [ 74  ] هزمح یلعیوـبا 
دلج رد  ناراوگرزب  نیا  زا  يرادقم  نینچمه  میشابیم و  لماک  یسررب  لوغشم  يدعب  ياهدلج  رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 

ياهلاقم هب  میدرک  دروخرب  اریخا  دنـشابیم  هدنکارپ  ملاع  ياج  همه  رد  هک  ترـضح  نآ  نادنزرف  زا  میاهدروآ ، دـلج  نیمه  مود و  لوا و 
يروهمج يهمانزور  رد  هک  یمالـسا » عماوج  رد  مالـسلامهیلع  تیبلها  هاـگیاج   » ناونع تحت  یناـسارخ  هداز  ظـعاو  دـمحم  هللا  تیآ  زا 

، نادوس رد  تاداس  دناهداد  رکذت  هک  موس ، تسیب و  لاس  هرامش 6397  لوألا 1422  يدامج  لوا  ریت 1380  هبنشکی 31  ص 9 ، یمالسا ،
، ناریا رد  تاداـس  رـصم ، رد  تاداـس  هیکرت ، رد  تاداـس  یطـسو ، يایـسآ  ناتـسناغفا و  رد  تاداـس  نـیچ ، رد  تاداـس  دـنه ، رد  تاداـس 

یفجن یشعرم  هللا  تیآ  ترضح  دناهتفگ : هک  اجنآ  ات  تسین ، شرامش  لباق  رایسب  ياههریت  ترثک و  طرف  زا  ناریا  رد  تاداس  ياههلسلس 
زا یگرزب  نادناخ  هک  دناهدروآ  ترـضح  نآ  دالوا  باقعا و  هب  عجار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  یناگدنز  حرـش  باتک  رد 

. دننکیم یگدنز  نانوی  رد  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دالوا 

ناشاک كوزرب  نجنرآ  رد  يولع  ناشخرد  يهراتس 

زا نخس  [ . 76 «. ] قرغ اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثمک  یتیبلهأ  لثم  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
هک نانآ  دندوب . يولع  يهکرابم  يهرجش  تماما و  يهرود  توبن و  كاپ  يهلالس  زا  هک  یهورگ  تسا . ناگدازماما  یگراوآ  ترجاهم و 

، اـههوک يهراوآ  دـندش و  ناـشهاگداز  كرت  هب  روبجم  قاـفن  داـحلا و  رفک و  نارادمدرـس  روج و  نیطالـس  تفـالخ و  نابـصاغ  متـس  هب 
رد رـس  ناشتیـصعم  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  تیناقح  زا  يوریپ  اهنآ  هانگ  دنتـشگ . کیدزن  رود و  ياهنیمزرـس  اهنابایب ،
زا هک  نیا  ناشتیانج  نیرتمهم  دوب و  یـسابع  يوما و  نارادـمروز  ییادـخ  دـض  ياههتـساوخ  لاـمآ و  هب  ندادـن  نت  ندرپسن و  رفک  ربنچ 
ای کی  اب  هک  دنتسویپیم  ياهلـسلس  هب  مادک  ره  دندوب ؛ تانئاک  نازارفارـس  نارورـس و  ناکاپ و  باقعا  زا  یحو و  نادناخ  هحفص 116 ] ]
لآ  » ینعی همه  همه و  ناینیـسح و ... نایرقاب ، نایولع ، نایمطاف ، دـندوب ، لـصتم  يولع  زبس  هراـمه  راـسخاش  زا  ياهخاـش  هب  هطـساو  دـنچ 

نادـناخ هب  باـستنا  تلع  هب  ناـشدوجو  زاـب  دـندرکیمن ، داـجیا  یـسابع  يوما و  ياـهتموکح  يارب  مه  یتمحازم  چـیه  هچ  رگا  رثوک »
ناج ياهشوگ  رد  کی  ره  هک  دننیمز » رد  هدنکارپ  ناگراتـس   » ناراوگرزب نیا  دوب . لمحت  لباق  ریغ  روج  يافلخ  دید  زا  تماما  تلاسر و 

نامولظم نیا  زا  دنرایسب  هچ  دناهدرک و  میلست  هریت  كاخ  هب  رهز  زا  مومـسم  ای  نوخ ، زا  نوگلگ  ای  ار  هدیـشک  الب  نت  دندرپس و  تبرغ  هب 
نایلاس هک  تسا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  سابع  نب  دـمحا  هدازماما  ناگراتـس  نیا  زا  یکی  خـیرات . هشیمه 
هـشوگ رد  هک  میدوب  یبیرغ  ربق  حیرـض و  هعقب و  تامارک  تایانع و  هب  راودـیما  شوخلد و  ام  دوب و  هدیـشوپ  ام  رب  وا  نفد  لحم  يداـمتم 
نایلاس طقف  دوبن . يربخ  ار  ام  شفیرش  بسن  بسح و  ناشن و  مان و  زا  دوب و  هدناشوپ  ار  وا  مغ  رابغ  درگ  هک  ینارون  یغارچ  دننام  اتسور 

شوقنم ناقـشاع  يهنیـس  حول  رب  زونه  هک  دـناهدید  شدوجو  زا  تیانع  تمارک و  راب  اهدـص  اههد و  لاح  هتـشذگ و  ياهلسن  يدامتم و 
هاگرد هب  مدرم  تساوخرد  اعد و  مالـسلاامهیلع و  یلع  نب  نیـسح  ادهـشلادیس ، هام  مایق ، نوخ و  هام  تکرب  هب  هنملا و  هللادـمحب و  تسا .
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رد ریرحت  هتـشر  هب  یـضام  نورق  رد  هک  مالعا  ياملع  زا  باسنا  بتک  هب  دانتـسا  هب  اـنب  راوگرزب  نآ  يهرکذـت  همانهرجـش و  یلاـعت  يراـب 
70 نجنرآ ، ياتـسور  رد  هدازماـما  نیا  هاـگراب  تـفرگ . دـهاوخ  رارق  تیـالو  هـب  ناقـشاع  ماـمت  راـیتخا  رد  هدـنیآ  رد  هـیهت و  دـناهدروآ ،
رد نجنرآ  ياتـسور  دمحا  هدازماما  يانما  تئیه  يدـهلا  عبتا  نم  یلع  مالـسلاو  تسا . ناکرو  ياتـسور  يرتمولیک  هس  ناشاک ، يرتمولیک 

طوبرم بلاطم  هک  لحم ، ياملع  يزاین  نیسح  خیش  جاح  ياقآ  یلگدیب و  رابت  یمشاه  نیـسح  دیـس  ياقآ  بانج  مالـسا  ججح  زا  همتاخ 
هحفص 117] . ] دوشیم ریدقت  رکشت و  دناهداتسرف ، مالسلاهیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ار  اهسکع  نجنرآ و  هاگترایز  هب 

نجنرآ ياتسور  ییایفارغج  تیعقوم 

یبرغ لامش  تهج  زا  سادنپ و  هد  هب  لامش  زا  تسا . ناشاک  ناتسرهش  عباوت  زا  رساین و  شخب  زا  كوزرب  ناتسهد  ءزج  نجنرآ  ياتـسور 
ضرع رظن  زا  دوشیم . یهتنم  هدس  ياهاتـسور  نارزآ و  ياتـسور  هب  قرـش  تهج  زا  كوزرب و  ياههوک  هتـشر  هب  بونج  زا  ناکرو و  هب 

ياهقطنم تسا . رتـم  اـیرد 2230  حطـس  زا  نآ  عاـفترا  هقیقد و  هـجرد و 4  نآ 51  ییاـیفارغج  لوـط  هقیقد و  هـجرد و 41  ییایفارغج 33 
، يزرواـشک اتـسور  نیا  مدرم  لغـش  تسا . قاـط  رمک  هوک  لـبمک و  ریت  هوک  لـماش  نآ  تاـعافترا  تسا . کـشخ  لدـتعم و  یهوکیاـپ ،

رتفد ینواعت و  تکرـش  رتفد  ياهقطنم ، قرب  یـشکهلول ، بآ  لـماش  اتـسور  نیا  یهاـفر  یمومع و  تاـناکما  تسا . یفابـشرف  يرادـماد و 
هتشر يانعم  هب  نجنراه  تانق ، يهناهد  يانعم  هب  جنره  هلمج  زا  دندیمانیم ؛ فلتخم  ياهمان  هب  هتشذگ  رد  ار  اتسور  نیا  تسا . تارباخم 

کچوک يایـسآ  يانعم  هب  هجیرآ  نز و  نودب  يانعم  هب  یلحم  هجهل  رد  نجیب  دنمونت ، دنلب و  رایـسب  تخرد  يانعم  هب  نجنرات  دیراورم ،
. تسا

خیرات تیاور  هب  سابع  نب  دمحا  هدازماما 

عباوت ناشاک و  اصوصخ  ناریا  هب  ناگدازماما  ترجاهم  يهرابرد  ياهمدقم  راوگرزب ، هدازماما  نیا  يهرابرد  یبلاطم  نایب  زیچ و  ره  زا  لبق 
ناماما رگید  نادـنزرف  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  متـشه  ماما  يدـهع  تیالو  نتفاـی  تیمـسر  زا  سپ  مینکیم . رکذ  نآ 
دـساف ياهتموکح  هلیـسو  هب  ندوب و  هجنکـش  بیقعت و  تحت  لیلد  هب  رگید  يوس  زا  ماـما و  نیبم  نید  جـیورت  غیلبت و  تهج  هب  موصعم 

ار متـشه  ماما  ترایز  يوزرآ  هک  یهورگ  اما  هدوب  نما  اـهنآ  يارب  ناریا  ياهرهـش  تقیقح  رد  دـندش . ناـسارخ  ورم و  مزاـع  ناـمز ، نآ 
نآ تداهش  ربخ  هک  دیـشکن  لوط  ینامز  و  دیـسر . تداهـش  هب  نومأم  تسد  هب  ترـضح  نآ  هک  ارچ  دندیـسرن ؛ دوخ  يوزرآ  هب  دنتـشاد 

نوخ صاقت  هب  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ناگدازدنزرف  نادنزرف و  زا  یهورگ  هک  نآ  ات  دیسر . ناتسود  نایعیـش و  شوگ  هب  رورس 
وا دندناسر و  نومأم  شوگ  هب  ار  هحفـص 118 ]  ] ربخ نیا  ناقفانم  اذل  دندیدرگ . سوط  ناریا و  هناور  هدرک و  تکرح  هنیدم  زا  ناشردارب 

ناراوگرزب نیا  هلمج  زا  دیناسرب  لتق  هب  ار  اهنآ  دیدروخرب  تاداس  تعامج  هب  هک  نابایب  يدابآ و  ره  رد  هک  داد  روتـسد  دوخ  نارومأم  هب 
سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  دمحا  دیس  هدازماما  نیا  بسن  هک  اج  نآ  زا  دیسر . تداهش  هب  نانمشد  تسد  هب  هک  دوب  دمحا  دیس  هدازماما 

لوـق هب  اـنب  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  مینکیم . هراـشا  ـالبرک  تشد  گرزب  ياقـس  نیا  یگدـنز  هب  ادـتبا  رد  دـسریم  مالـسلاهیلع 
لضفلاوبا و شاهینک  سابع و  ترـضح  شکرابم  مان  دوشگ . ناهج  هب  هدید  هنیدـم  رد  يرمق  يرجه  لاس 26  نابعـش  مراهچ  رد  ناخروم 

رداـم مالـسلاهیلع و  نینمؤـملاریما  ترــضح  شراوـگرزب  ردـپ  تـسا . هریغ  اقــس و  سلطا ، راـیط ، جـئاوحلا ، باـب  مشاـهینب ، رمق  شبقل 
هللادبع رتخد  هبابل  مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ترـضح  يوناب  رـسمه و  تسا . مالـسلااهیلع  نینبلاما  هب  فورعم  همطاف  ترـضح  شایمارگ 

و تفای . همادا  هللادـیبع  قیرط  زا  ترـضح  نآ  لسن  هک  دوب  هللادـیبع  يرگید  لضف و  یکی  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زا  دوب . بلطملادـبع  نب 
درج و میهاربا  لضف و  ياهمان  هب  شرـسپ  جـنپ  قیرط  زا  نسح ، لسن  نینچمه  تسا و  هتفای  همادا  نسح  شدـنزرف  قیرط  زا  هللادـیبع  لـسن 

لـضفلاوبا نب  هللادـیبع  نسح  نب  سابع  نادـنزرف  زا  راوگرزب  هدازماما  نیا  تسا . هتفای  شرتسگ  نایرج و  هللادـبع  سابع و  ربکألا و  ةزمح 
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هدافتـسا هدرک  يروآعمج  باـسنا  بتک  زا  لاس 1286  رد  یچهرکذت  لیعامـسا  دیـس  هک  ياهرکذت  زا  بلاطم  نیا  دـشابیم ، مالـسلاهیلع 
رد دـناهدروآ  هیلقن  هلاسر  مان  هب  دوخ  ياهباتک  رد  یلگدـیب  ییابطابط  یقابلادـبع  دیـس  ازریم  دومحمـالم و  اـضرمالغالم و  تسا . هدـش 

ياوه هب  دندوب  هک  اجک  ره  رد  تاداس  دومن ، دوخ  دهعیلو  ار  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  نوعلم  نومأم  هک  ینامز  : » هدش هتشون  هرکذت 
نایعیـش شوگ  هب  راوگزب  نآ  تداهـش  ربخ  هک  دیـشکن  یلوط  اما  دندرک . تکرح  سوط  هژیو  هب  ناریا و  يوس  هب  راوگرزب  نآ  يدـهعیلو 

هب ور  نادناعم  هورگ  اب  یتقو  دمحا  دیس  هدازماما  دنتفرگ . رارق  هلمح  دروم  یتلود  نارومأم  فرط  زا  دندوب  هک  ییاج  ره  رد  نانآ  دیسر و 
دیـسر نادـناعم  عالطا  هب  ربخ  نیا  هک  یتقو  دـیزگ . انکـس  نجیب  ياتـسور  رد  بش  دـش ، علطم  ناراصح  لهچ  هب  نانآ  دورو  زا  دـش و  ور 

نآ تسا : هدمآ  بقانملارحب  باتک  رد  دنزادرپب . عافد  هب  دوخ  كدنا  نارای  اب  دش  روبجم  راوگرزب  نآ  دندرک و  هرـصاحم  ار  اتـسور  نانآ 
. دیماجنا لوط  هب  دیشروخ  بورغ  ات  دربن  نیا  دناسر . لتق  هب  هحفص 119 ]  ] ار تعامج  نآ  زا  رفن  نمشد 183  هب  لوا  يهلمح  رد  ترضح 
رب هدوب ، تدابع  لوغـشم  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  دندش . علطم  يو  هاگیفخم  زا  دـندرک و  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  ناقفانم  زا  یهورگ 
نآ تفاکـش و  ار  ترـضح  نآ  یناشیپ  لحم  ات  هک  دندروآ  دورف  هدازماما  نآ  رـس  رب  ریـشمش  تبرـض  اب  نانچ  دنتخیر و  راوگرزب  نآ  رس 

تیبلها نابحم  زا  هک  دوب  يرـصان  خیـش  مان  هب  یـصخش  هیرق  نآ  گرزب  رـصع ، نآ  رد  دندناسر . تداهـش  هب  ار  يردـیح  هلالـس  هداز و 
هدومن و نفد  هیرق  نیا  رد  هتشادرب ، نوخ  كاخ و  نایم  زا  ار  هدازماما  نآ  هزانج  راوگرزب ، نآ  تداهش  زا  دعب  اذل  دوب . تراهط  تمصع و 

ماما ترایز  تهج  هب  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  یماگنه  تخاس . شتبرت  يالاب  رب  تمالع  تهج  ماخ  تشخ  لگ و  زا  ینابیاس 
زور هنابش  کی  راوگرزب  ماما  نآ  دنتفر . راوگرزب  نآ  تبرت  ترایز  هب  نجیب  ياتـسور  رد  دندش ، هناور  سوط  رهـش  هب  مالـسلاهیلع  متـشه 

ای نامز و  رورم  رثا  رب  فلتخم  ياههدـس  اـهنرق و  لوط  رد  هعقب  نیا  دـندومن  هدازماـما  نآ  يهعقب  فقو  دـندیرخ و  ار  اتـسور  تاـنق  بآ 
. تسا هدیدرگ  يزاسزاب  اددجم  هدش و  ناریو  اهراب  یعیبط  ثداوح 

یلعف نامتخاس  تیعقوم 

. دیدرگ بترم  نآ  رب  یتاعوضوم  هتخاس و  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  روتسد  هب  نآ  زا  دعب  يرـصان و  خیـش  تسد  هب  هیلوا  نامتخاس 
کمک يرای و  هب  دمحم و  دنزرف  یلیعامسا  دمحا  يدهـشم  موحرم  تسد  هب  یـسمش  لاس 1340  رد  نامتخاس  يزاـسزاب  هلحرم  نیرخآ 

رد ار  یلعف  يانب  نامتخاس  هتشادرب و  ار  نآ  هک  هدوب  هعقب  کی  لماش  یلاها  لقن  ربانب  یلبق  نامتخاس  تسا . هتفرگ  تروص  نجنرآ  یلاها 
فرط هب  رد  ود  اـب  هک  تسا  یقاـتا  ود  تروص  هب  تسا ، عـبرم  رتـم  رب 40  غلاب  یتحاسم  رد  هک  ناـمتخاس  نیا  دـناهداد . بیترت  نآ  لـحم 

يدروجال ياهیشاک  اب  ار  ربق  يور  هدوب و  رترب  مرح  حطس  زا  رتم  کی  دودح  هتشاد و  رارق  یبونج  قاتا  رد  ربق  ددرگیم . زاب  هعقب  لامش 
تهج رد  یتامیمـصت  انما  تئیه  اریخا  تسا و  رـصتخم  ناویا  ود  ياراد  هدـش و  هدـناشوپ  یبوچ  ياهریت  اب  مرح  فقـس  دـناهدومن . نییزت 

هحفص 121] . ] دناهدومن ذاختا  هعقب  يزاسزاب  هعسوت و  رییغت و 

دمحا دیس  هدازماما  تامارک 

هدـنهد ناشن  تیادـه و  هار  غارچ  يداـیرف  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مالـسا ، خـیرات  لوط  رد 
هدروآرب ار  نآ  اعطق  مینک  تساوخرد  نامیا  قشع و  یبلق و  طابترا  تین و  صولخ  اب  یتجاح  ناراوگرزب  نیا  زا  رگا  اذل  دـناهدوب . اهرطخ 

تهج ار  دناهدید  دمحا  هدازماما  زا  اتسور  نیا  یلاها  هک  یتامارک  زا  یکی  اج  نیا  رد  اذل  دننکیم . بهذم  نیدرب و  راودیما  ار  ام  هدرک و 
ینماان و نامز  رد  هک  دـندومرف  لقن  هللا  فیـس  موحرم  دـنزرف  یعراز  اضرمالغ  ياقآ  مروآیم . راوگرزب  نیا  هب  رتشیب  کسمت  یهاـگآ و 

مرح هب  نانآ  حرج  برـض و  سرت  زا  مدرم  دـندشیم  يدابآ  دراو  يو  ياـهورین  هک  هاـگره  شناراـی ، یـشاک و  نیـسح  بیاـن  يرگیغاـی 
هعقب يرتم  تسیود  رد  ابیرقت  هک  همـشچ  بآ و  يوج  زا  دندوب  هدایپ  هراوس و  اهورین  هک  مدوب  دهاش  دوخ  ررکم  دندربیم و  هانپ  هدازماما 
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حور زا  هک  دوب  یتمارک  نیا  دندرگزاب و  یلمع  هنوگ  چیه  نودب  یتاعاس  زا  دعب  دندش  روبجم  دنیایب و  رتکیدزن  دنتسناوتیمن  دراد  رارق 
یعادـلا و یـضرلا و  رهاطلا  یکزلا  دیـسلا  اهیأ  کیلع  مالـسلا  همان  تراـیز  هحفـص 122 ] ... ] رگید تامارک  دـندوب و  هدـید  هدازماما  نیا 
باخو و کقدصم  یجن  کعبتم و  زاف  ارس  ۀینالع و  كالوم  يالوم و  یلا  توعد  اقدص و  تقطن  اقح و  تلق  کنأ  دهشأ  یلولا . يداهلا 

مالـسلا کعابتا . کقیدـصت و  کتعاط  کتفرعمب و  نیزئافلا  نم  نوکـأل  ةداهـشلا  هذـهب  یل  دهـشا  کـنع . فلختملا  کبذـکم و  رـسخ 
دیهـشلا ساـبعلا  لـضفلاوبأ  اـی  مشاـهینب ، رمق  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  ساـبع  نب  دـمحا  هدازماـما  اـی  يدیـس  نـبا  يدیـس و  اـی  کـیلع 

میتاوخ یتنامأ و  ینید و  کعدوتسا  اذ  انأ  اهو  اعدوتسم  کل  یتاجاح  ارئاز و  کتیتأ  هنع  ذوخأملاو  هنم  یتؤملا  هللا  باب  تنأ  مالسلاهیلع .
. هتاکرب هللاۀمحر و  یلجأ و  یهتنم  یلا  یلمأ  عماوج  یلمع و 

واف رد  یکز ، هدازماما 

رتـفد هب  یبوتکم  یط   78  / 4 خیرات 14 /  رد  یکارا  يرجنـس  اضر  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  هنازرف  لضاف  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
هیلع قح  دربن  ياهههبج  رد  ددجم  روضح  قیفوت  هک  ییاهرفس  زا  یکی  رد  دناهتـشاد : موقرم  نینچ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا 

نآ تبسانم  هب  نامنازیزع  هک  واف  رهش  رد  ار  مالـسا  ناگدنمزر  يرازگتمدخ  راختفا  هک  دوب  لاس 1365  يد  رذآ و  هام  دش ، مبیـصن  لطاب 
يالبرک تایلمع  مایا  متشاد . دندوب ، هداهن  نآ  رب  ار  هیمطاف »  » مان دوب ، هدش  حتف  مالسلااهیلع  ءارهزلا  همطاف  ای  كرابم  سدقم و  زمر  اب  هک 
يزاریـش رتکد  ياقآ  مان  هب  ناگدنمزر  زا  یکی  دوب . نانآ  یگنج  تاودا  یقارع و  ياهامیپاوه  موجه  دروم  رهـش  تدـش  هب  هک  دوب  4 و 5 

اب میورب ، تسا  هدش  عقاو  واف  رهـش  طسو  رد  هک  ياهدازماما  ترایز  يارب  هک  درک  داهنـشیپ  ریقح  هب  يزور  واف ، رهـش  ناتـسرامیب  لوؤسم 
یلورتاپ نیشام  اب  ود  ره  متفریذپ و  قایتشا  اب  ار  رتکد  داهنشیپ  دوب ، اشویتاک  ياههلولگ  هراپمخ و  تباصا  تدش  رظن  زا  هقطنم  نآ  هک  نآ 

هحفص 123]  ] هللادمحلا اما  میدوب ، اههلولگ  جامآ  ضرعم  رد  ناکم ، نآ  هب  ندیـسر  ات  میدش . هدازماما  نآ  یهار  دوب  ناشیا  رایتخا  رد  هک 
یلیخ يدبنگ  قات  اب  یتشخ  قاتا  کی  یلاخ و  طایح  کی  یلگ  ياهراوید  اب  دوب  یناکم  میدیسر . هرخألاب  هک  نیا  ات  دیسرن  یبیـسآ  ام  هب 

نآ يور  رب  هدازماما  فیرـش  مان  دوب . هدـش  کح  ياهتـشون  نآ  يور  هک  دوب  ياهدـمآرب  ربق  نآ  طـسو  رد  میدـش ، قاـتا  دراو  کـچوک .
گنـس يور  رب  مدرک ، تقد  یتقو  هک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  جـئاوحلا  باب  ترـضح  ناگداون  زا  یکز  هدازماما  دوب : هدـش  هتـشون 

ياهناراب هلولگ  ررکم و  ياهنارابمب  تالمح و  تدـش  نآ  رد  هک  تسا  بیجع  تسا . راوگرزب  نآ  مراهچ  لسن  زا  هک  میتفاـی  ياهتـشون 
زا یتح  يرثا  نیرتکچوک  نآ ، يریگسپ  زاب  يارب  قارع  ررکم  تالمح  واف و  يدازآ  يارب  مالـسا  ناگدنمزر  دیدش  تالمح  ددـعتم و 

، دشیم ناراب  هلولگ  فارطا  ررکم  میدش ، فیرش  ناکم  نآ  دراو  هک  یتدم  رد  دشیمن . هدید  سدقم  يانب  نآ  ياهراوید  رب  هلولگ  کی 
وش تسش و  ار  فیرـش  ربق  نآ  مدوب  هدروآ  دوخ  اب  هک  يرطع  بالگ و  هشیـش  اب  دمآیمن . ناکم  نآ  فرط  هب  مه  شکرت  کی  یتح  اما 

تکرب اـب  تراـیز  نیا  مدرک و  عادو  ار  وا  مدز و  هسوـب  تـبرت  نآ  رب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلایبا  ترـضح  رهطم  ربـق  داـی  هـب  مداد و 
. هثداح رپ  رفس  نیا  رد  ام  یتمالس  يارب  دش  ینیمضت 

زمرهمار ناتسرهش  هچیرم  ياتسور  ياههدازماما 

دیهاوخیم رگا  ناراهب . ياهیئابیز  راهب و  روآمایپ  دنکیم  روبع  اهنآ  رانک  زا  هتسهآ  درذگیم و  ناراسهوک  رد  ناهاگرحس  هک  یمیـسن 
لامـش تمـسق  رد  هک  اـههدازماما  نیا  مینکیم  اـفتکا  نآ  دروـم  رد  يرـصتخم  ناـیب  هب  دـیرگنب  ار  اـههدازماما  نیا  تازجعم  اـهییابیز و 

هب راهب  لصف  اصوصخم  تقو  همه  هلاس و  ره  هک  دنتـسه  اتـسور  رهـش و  مدرم  یمومع و  هاگترایز  هاگمدق و  دنراد . رارق  هچیرم  ياتـسور 
ماما  ) ناسارخ هاش  سابع و  ترـضح  جرف ،) ياباب   ) نینمؤملاریما ياهمان  هب  ییاههدازماما  دـقرم  نکاـما  نیا  دـنوشیم . ریزارـس  نآ  فرط 

يدادـعت اههدازماما ، نیا  هحفـص 124 ]  ] رانک رد  دـسریم . لاس  دـصراهچ  هب  اهنآ  یخیرات  يهقباس  هک  دنتـسه  يداهلا  يدـهم  و  اضر ،)
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ترـضح لتق  ار  مارحلا  مرحم  هام  متفه  زور  ناتـسزوخ  نابز  برع  ریاشع  رد  [ . 77 . ] تسا همـشچ  ود  ياراد  تسا و  دوجوم  دـیب  لخن و 
رد انمـض  و  مالـسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهرفـس  مان  هب  دنهدیم  ماعطا  ار  زور  نیا  دـننادیم و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

نینچمه دوـشیم و  هدـناوخ  ترـضح  نآ  هیثرم  حدـم و  هرفـس  مسارم  رد  مالـسلاهیلع و  لـضفلاوبا  هرفـس  تسا  مـسر  زاوـها  ناـنز  ناـیم 
. تسا موسرم  مه  مالسلاامهیلع  نینبلاما  ترضح  هرفس  هیقر و  ترضح  يهرفس  ياهمان  هب  رگید  ياهمسارم 

كارا بادنخ  شخب  هدون  رد  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  نب  لضف  نب  میهاربا 

رمق ناشخرد  يهرهچ  باتک  فلؤم  هب  باطخ  ياهمان  رد  یکارا  يدابآ  دواد  نسح  خیـش  جاح  ياـقآ  مالـسالاۀجح  باـنج  یلاعتهمـساب 
هلظدم  » یلاخلخ ینابر  یلع  خیش  جاح  ترضح  اناوت  يهدنسیون  دنمـشناد و  هب  میدقت  دسیونیم : مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب 

يرتمولیک رد 67  هدش  دای  ياتسور  مدرک . تمیزع  بادنخ  شخب  رد  هدون  مان  هب  ییاتسور  هب  یـسمش   1380  / 2 خیرات 14 /  رد  یلاعلا »
هدازماما یلوتم  اتـسور و  ناگرزب  زا  تسا . نوفدم  اتـسور  نآ  رد  ياهدازماما  عقاو و  نمرد  هرد  هب  فورعم  ياهقطنم  رد  كارا  ناتـسرهش 

نب لضف  نب  میهاربا  ناشیا  كرابم  مان  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهداوناخ  زا  قوف  هدازماما  دنتـشاد : راهظا  مدرک ، لاؤس 
رد پچ  تمـس  رد  یـسرکلا  تیآ  هفیرـش  يهیآ  مدید  مدش  سدـقم  نحـص  دراو  یتقو  تسا . مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع 

. هدـش هتـشون  زبـس  یـشاک  يور  رب  پچ  تمـس  رد  هیآ  هیقب  اـهظفح و  اـت  هیآ  لوا  زا  تسار  تمـس  هدـش . هتـشون  يدورو  هحفص 125 ] ]
دشابیم و لگ  تشخ  میدـق  کبـس  هب  نآ  ياهراوید  رتشیب  هدـمآرد و  بیرخت  لاح  هب  هک  دراد  انبریز  رتم  دصیـس  ادودـح  نآ  نامتخاس 

مان هب  دندوب  رفن  ود  ناگدازماما  هداون  ناگدروخلاس  تاحیـضوت  هب  انب  دناهدرک . يزیمآ  گنر  زبس  گنر  اب  دناهدومن و  نامیـس  نآ  دبنگ 
ار نانآ  رفن  هک 72  دندوب  رفن  دص  دودح  اهنآ  دندمآ . ناریا  هب  قوراس  ياههدازماما  اب  هک  سابع  نب  لضف  نادـنزرف  زا  هللادـبع  میهاربا و 

صخشم میهاربا  ربق  دندیسر . تداهش  هب  هاتوک  نیتسآ  هفیاط  هب  فورعم  ياهدع  تسد  هب  زین  هللادبع  میهاربا و  دندومن . دیهش  قوراس  رد 
مارتحا هب  دشابیم  یناکم  هچ  رد  تسین  صخـشم  اهتنم  تسا ، ینیمز  هعطق  رد  عقاو  يرتم  دصیـس  رد  یلاها  يهتفگ  هب  انب  هللادبع  ربق  اما  و 

تهج و 54  ياهلاس 52  رد  دومن : راهظا  سابع  مان  هب  نآ  یلوتم  دـش ، یلاؤس  اددـجم  دـننکیمن . تشک  ماـیالا  میدـق  زا  ار  نیمز  ناـشیا 
زجاع نآ  ندناوخ  زا  ام  هک  دوب  ياهتـشون  نآ  يور  هک  دـمآرد  ثلثم  لکـش  هب  یگنـس  ياهرفح  زا  دـندراذگیم  كاخ  نامتخاس  تمرم 

هدازماما فارطا  رد  زور  کی  تشذگ ، یهام  دنچ  دناهدرب . ار  گنـس  میدید  عقوم  کی  هک  دوب  یطایح  هشوگ  رد  لاس  ود  تدـم  میدوب .
اب مدیدن و  يراثآ  لخاد  متفر  هدش  لخاد  اجنآ  زا  ارچ  هدوب  زاب  رد  هدمآ  دزد  رگا  مدرک  رکف  هدش ، خاروس  هبیتک  لغب  مدید  مدزیم  مدـق 

هبیرغ رفن  کی  یتدم  زا  دـعب  تسادـیپ . نآ  فارطا  رد  جوراس  راثآ  هک  دراد  دوجو  دـبنگ  لغب  رد  ياهزوک  ياج  مدـید  الاب  متفر  نابدرن 
نفد يرتم  دـص  رد  دنتـشون و  یگنـس  رد  ار  نآ  حرـش  دـناهدومن و  يزاساج  دـبنگ  یقرـش  تمـس  رد  یهوجو  تشاد  راهظا  دـش و  دراو 

هک هدوب  روفغم  کلم  مان  هب  يدرف  هدازماما  تخاس  سسؤم  دناهدومن . ییاسانـش  ار  اجنآ  گنـس  نامه  هدرب  هک  دش  نیقی  ام  رب  دناهدرک و 
یکارا يدابآ  دواد  نسح  خیش  دنروفغم . کلم  دالوا  زا  دنتـسه  یفوص  هب  بقلم  هک  هدون  یلاها  رتشیب  هتفرگ  نز  هدون  ياتـسور  زا  ناشیا 

هحفص 127] ]

مق رد  یلع  دیس  هاش 

سابعلا لضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ  باـتک  مود  دـلج  هب  مق ، رد  یلع  دیـس  هاـش  ترـضح  یناگدـنز  رتشیب  حیـضوت  يارب 
یتقو یناوج  ناوفنع  زا  مینکیم : لقن  راوگرزب  يهدازماما  نآ  زا  تمارک  کی  لیذ  رد  دییامن . هعجارم   196 تاحفص 197 -  مالسلاهیلع ،

نآ لیلد  نیرتمهم  هک  مدش  سونأم  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  يراوگوس  لفاحم  سلاجم و  اب  دش ، لصاح  یـصیخشت  كدنا  هک 
زا يردپ  لزنم  رد  دوب . مالسلامهیلع  راهطا  يهمئا  يهتفیـش  يردام  مالـسلامهیلع و  راهطا  تیبلها  مداخ  قشاع و  دنمجرا و  يردپ  دوجو 
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رد دناهدوب . رازگتمدخ  مق  يادـج  هیکت  رد  انمـض  هداد و  لیکـشت  يراوگوس  سلاجم  دوخ  يهبون  هب  مادـک  ره  ام  دادـجا  رود  ياهنامز 
رب یعطاق  لیلد  دوخ  مادک  ره  هک  ماهدید  یناوارف  تازجعم  تامارک و  ماهدوب ، یبهذم  تائیه  رد  یتامدخ  رادهدـهع  ریقح  هک  اهلاس  نیا 

؛ منکیم میدـقت  كربـت  نمیت و  ناوـنع  هـب  هداـتفا  قاـفتا  مدوـخ  يارب  هـک  ار  یتازجعم  زا  یکی  تـسا . مالـسلامهیلع  نیموـصعم  تـمظع 
یلاها لبق ، اهلاس  زا  دنـشاب . رازگتمدـخ  ینیـسح  يوک  رد  هنافراع  هناـصلاخ و  اـت  دنـشوکب  رتهب  رتشیب و  هچ  ره  زیزع  ناـناوج  هللاءاـشنا 

شآ سدقم  ناکم  نآ  رد  الومعم  دنتفریم و  مالسلاهیلع  یلع  دیس  هدازهاش  ترـضح  یتوکلم  هاگراب  هب  لسوت  ترایز و  يارب  مق  مرتحم 
ناکم نیا  مزاع  هکـشرد  دنچ  اب  رگید  ماوقا  هداوناخ و  قافتا  هب  مدوب  هلاس  تشه  یتقو  ریقح  دندومنیم . ییاریذپ  راوز  زا  هتخپ و  يرذـن 

هب یکدوک ، ملاع  رد  باتـش ، اب  ریقح  داتـسیا . دیـسر و  مرح  رانک  هب  دوب ، ام  هداوناخ  نآ  نانیـشنرس  هک  یلوا  يهکـشرد  میدـش ، سدـقم 
نابز زا  ار  ارجام  هیقب  مدـیمهفن . يزیچ  رگید  مداـتفا و  هکـشرد  خرچ  ریز  هب  مدـیود و  دـمآیم  تعرـس  اـب  هک  يرگید  يهکـشرد  فرط 

دنتساوخیم هدش ، عمج  تشاد  يدب  رایسب  تیعـضو  هک  ریقح  مسج  رود  هب  دندوب  یناحور  ناکم  نآ  رد  هک  یناسک  منکیم . نایب  مردام 
ياهدع تشاد ، مالسلاهیلع  یلع  دیس  هدازهاش  مرح  ات  يدایز  هلصاف  رهـش  اهلاس ، نآ  رد  اریز  دنربب ؛ رهـش  فرط  هب  هجلاعم  يارب  اروف  هک 

اقآ دیربب ؛ حیرـض  رانک  هب  ار  وا  میتسه ، راوگرزب  نیا  نامهیم  ام  دـیوگیم : مردام  لاح  نیا  رد  هحفص 128 ] . ] درادن هجیتن  دنتفگیم  مه 
ياهقیقد دنچ  دنربیم و  سدقم  حیرـض  رانک  هب  ار  ریقح  ناجیب  ابیرقت  شوهدم و  مسج  رفن  دنچ  دـنهدیم . افـش  هدومن ، فطل  ناشدوخ 

هدیـشک و شوـغآ  رد  ارم  هنوـگچ  راوز  هک  مراد  داـی  هب  ـالماک  ار  هنحـص  نیا  هک  میآیم  نوریب  مرح  زا  ملاـس  حیحـص و  هک  درذـگیمن 
فطل و هشیمه  راوـگرزب ، نآ  نوـچ  مه  تسا ، مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح  ياـههداون  زا  هک  هدازماـما ، نیا  يرآ ، دندیـسوبیم .

نیا سدـقم  مرح  هب  مرـسمه  قافتا  هب  ناـنآ ، دـلوت  عقوم  رد  متـسه ، دـالوا  ود  ياراد  هک  ریقح  دوشیم . ناـبحم  راوز و  لـماش  ناـشتبحم 
هحفص 132]  ] ادج دمحم  دیس  مق -  ماهدش . راتساوخ  ار  نادنزرف  مسج  حور و  تمالس  ناشتمظع  اب  دنلب و  حور  زا  هتفر و  راوگرزب 

اههناخاقس تیاقس و  بآ ،

(1  ) اههناخاقس تیاقس و  بآ ،

هراشا

ار يزیچ  ره  بآ  زا  و  [ . 78 « ] نونمؤی الفأ  یح  ءیـش  لک  ءاملا  نم  انلعج  و  : » میرکلا نآرقلا  یف  یلاعت  هللا  لاـق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
؟ دنروآیمن نامیا  ادخ  هب  زاب  ارچ  میدینادرگ ، هدنز 

همقلع تارف و  رهن 

زا مشش  میلقا  زا  هک  تسا  تارف  ناهج  راهنا  نیرتروهشم  زا  دسیونیم : راهنا  راحب و  لیذ  رد  فارـشألا  هیبنت  رد  يافوتم 345 ق  يدوعسم 
هبحر هقر و  یلاب و  طایمس و  هطیلم و  مور و  دالب  ناماس  نآ  ياههوک  ریز  زا  هتفرگ و  همشچرس  ناتسنمرا  دحرس  زا  تناک  القیلاق و  هیحان 

ياـهرهن ریاـس  رـصرص و  رهن  ترـص و  لـیفد و  رهن  و  تسا ، مالـسلاۀنیدم  رد  هک  یـسیع  رهن  درذـگیم و  هدرک ، عطق  ار  هریغ  بهر و  و 
رهن هب  برغم و  هجوتم  یتمسق  هدش ، تهج  ود  تمس و  ود  هب  مسقنم  تارف  هاگنآ  دسریم . هلجد  بصم  ات  هدش  بعشنم  نآ  زا  کچوک 

رتشیب فوفط و  لین و  فرط  هب  دنکیم و  رورم  ادوس  رهش  زا  هک  ادوس  رگید  یتمـسق  دیامنیم و  رورم  هفوک  زا  هک  دوشیم  هدیمان  همقلع 
دنیوگ ریش  نمهب  یسراف  هب  هک  ةرصبلاۀتحیطب )  ) هرـصب رد  دوشیم و  یهتنم  اهبآ  نیا  يهمه  زاب  دنوشیم و  باریـس  نآ  زا  داوس  لامعا 

هک هلجد  رهن  و  دـشابیم . خـسرف  ات 600  نیب 500  رهن  نآ  ياهتنا  ات  ادـتبا  تفاسم  دـنمانیم و  ناداـبع  هلبـالا و  حـتفملا و  ۀـلجد  ار  نآ  و 
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ياهرهش زا  ات  دریگیم  همـشچرس  تسا  نینرقلا  يذ  نصح  هب  فورعم  هک  یلحم  زا  مجنپ  میلقا  زا  دوشیم  خسرف  بیرق 400  نآ  تفاسم 
هحفص 133] . ] دزیریم هرصبلا  هحیطب  يایرد  هب  هدرک  روبع  نایناساس  نامز  مهم  ياهرهش  زا  يرایـسب  روپاش و  ربق  لصوم و  دننام  یمهم 

دعب زا  هتفرگ  همشچرس  هینمرا  لابج  زا  هک  تسایسآ  ياهرهن  نیرتروهشم  زا  دسیونیم : ص 145 ) ج 7 ،  ) فراعملاةرئاد رد  يدج  دیرف و 
رهن دزیرب . سراف  جیلخ  هب  نادابع  رهـش  بصم  ات  دشابیم  رتمولیک  نآ 2860  لوط  دوشیم و  هلجد  رهن  هب  لـصتم  رتم و  یلا 2750   2200

هب هک  دناهتسب  يدس  اریخا  هتشذگیم و  هلح  رانک  زا  هدوب و  يراج  بونج  هب  البرک  لامـش  زا  يدالیم  يرجه 1790  لاس 1205  ات  تارف 
نیا هب  دیامنیم . طلـسم  هلح  يارب  ار  بآ  دس  نیا  دوشیم و  ادـج  نیمظاک  زا  البرک  نهآ  طخ  هک  تسا  یعـضوم  تسا و  فورعم  هدـس 
لیم وا  تسا . فورعم  يدنه  يدس  هب  ور  نیا  زا  هدومن ، يدنه  ناجرهم  هلودـلا  فصآ  ار  تمدـخ  نیا  هتـشگ و  يدابآ  رهـش  هلح  هلیـسو 

رد دیامنب . يراج  ار  هقدص  نیا  هک  درک  جرخ  لباقم  رد  مهم  یغلبم  دربب و  فجن  هب  هلح  بآ  هک  درک  رفح  یلودج  دربب و  ار  بآ  تشاد 
راجـشا تخرد و  هک  نآ  راثآ  تسا و  هتفر  نیب  زا  هدش و  رپ  لودـج  نیا  تعیبط  لماوع  ثداوح و  دربتـسد  زا  هنافـسأتم  یلو  لاس 1208 ،

لاس 1913 م رد  هدومن و  مکحم  لیمکت و  هبتر  یلاـع  ناسدـنهم  هلیـسو  هب  ار  هلح  دـش  نیا  رب  هیکرت  تلود  وا  زا  سپ  تسا . یقاـب  دـشاب 
لقن هرانم  گنـس  رد  ار  تراـبع  نیا  دـشابیم و  رتم  کـی 5  ره  ضرع  هک  دراد  هـنهد  رتـم و 36  نآ 4  ضرع  رتـم و  دـس 250  نیا  لوط 

یمقلع هب  تبـسن  ار  همقلع  رهن  یخرب  هدـش ، رایـسب  ثحب  نآ  عوضوم  رد  هک  تسا  تارف  رهن  زا  یتمـسق  همقلع  رهن  همقلع  رهن  دـناهدرک :
نب نیدلاوم  ریزو  بلاطوبا  یلع  نب  دمحم  دـسیونیم : هحفـص 581 )  ) فراعملا ةرئاد  رد  يدج  دیرف و  خـیراوت و  همه  هچنانچ  هتـسناد و 

هدوب فورعم  یمقلع  رهن  هب  ریزو  نیا  زا  لـبق  نیارباـنب ، هدوب . لاس 657  ات  تسا و  یـسابع  هفیلخ  نیرخآ  مصعتـسم  ریزو  يدادغب  یمقلع 
همقلع هک  مان  نیدب  تسا  یهوک  هحفـص 134 ]  ] دنیوگ همقلع  ار  زیچ  ره  دسیونیم : همقلع  تغل  لیذ  رد  نادلبلا  مجعم  رد  توقای  تسا .

زا لـبق  ار  وا  هدومن و  ثحب  همقلع  رهن  زا  هدرک  توـف  رد 345  دوخ  هک  يدوعـسم  [ . 79 . ] هلیقص هریزج  لحاس  رد  تسا  يرهـش  دنمان و 
ولغ اهنادب  همقلع  رهن  باستنا  دـناهدوبن و  همقلع  رهن  هدـننک  رفح  ریزو  یمقلع  نیا  اب  یمقلع  نیاربانب ، هتخانـش . هدـیمان و  مسا  نیدـب  مسا 

یمقلعلا نب  دمحم  بلاطوبا  نیدلادمحم  ریزو  دج  دوب و  هدش  رپ  همقلع  رهن  يزور  هک  تفگ  ناوتیم  خیراوت  نیا  نیب  طقف  تسا . ضحم 
ربـق رازم و  راـنک  رد  تارف  رهن  يهبعـشنم  تمـسق  زا  همقلع  رهن  يراـب ، تسا . هتـشگ  فورعم  یمقلع  هب  تهج  نیا  زا  هدومن ، هیقنت  ار  رهن 

مه نآ  راثآ  یلو  دـناهدنادرگ ، ار  رهن  نیا  دـش و  نامتخاس  اـنب و  هک  نآ  زا  سپ  هدوب و  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  سدـقم 
سابع ترضح  تسا  رابخا  رد  هک  نانچ  مه  و  داد . ناشن  هدنراگن  هب  شـسدقم  ناتـسآ  راددیلک  نیـسح  دیـس  ياقآ  هک  تسا  یقاب  نونکا 

بآ رهطم  بادرـس  ینعی  ریز  زا  هک  دشابیمن  رتم  هاجنپ  زا  شیب  شـسدقم  ربق  رهن و  نونکا  دـش و  دیهـش  همقلع  رهن  رانک  رد  مالـسلاهیلع 
. دومن هدافتسا  ناوتیم  بآ  زا  رتم  هس  قمع  هب  بانط  ولد و  هلیسو  هب  دراد و  ینیریش  اراوگ و  بآ  رایسب  تسا و  راکشآ  الماک  همقلع  رهن 

ماما مدـج  وت  دومرف : هدرک  همقلع  رهن  هب  باطخ  هدومرف و  تراـیز  ار  دوخ  دـج  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  نوچ  هک  دینـش  یمقلعنبا 
نب دـمحم  بلاطیبا  نیدـلاوم  یمقلعنبا  خـیرات  نیا  زا  یتسه . يراج  زونه  اروشاـع و  زور  رد  يدرک  عنم  بآ  زا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

زا مصعتـسم و  ریزو  شردپ  هدوب و  بیدا  ردـقلا و  لیلج  ملاع  لضاف و  رعاش ، يدرم  هک  مساقلاوبا  نیدـلا  فرـش  هب  انکم  یمقلعلا  دـمحا 
دلج رازه  هد  بیرق  هک  هدروآ  تسد  هب  ییاـهبنارگ  هنیزخ  ردـپ  زا  وا  انمـض  درک و  توف  لاس 656  رد  وکـاله  تسد  هب  هدوب و  ناـیعیش 
نب دـیمحلادبع  نیدـلازع  هدوب و  یمهم  رایـسب  باتک  برع  تغل  رد  هک  بابعلا  یناعنـصلا  باتک  هلمج  نآ  زا  دوب و  نآ  رد  سیفن  باـتک 
درک یعس  خیرات  نآ  زا  یمقلع  يراب ، هحفص 135 ] . ] هتفرگ یمهم  يهزیاج  هتشون و  دلج  تسیب  رد  ار  نآ  هغالبلاجهن  حراش  دیدحلایبا 

[ . 80 . ] هتـشگ روهـشم  یمقلع  رهن  هب  ببـس  نیا  زا  داهن و  یبارخ  هب  ور  یبآ  یب  زا  هفوک  لمع  نیا  زا  دنک و  بارخ  ار  همقلع  رهن  رـس  هک 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تاقالم  هب  شیرق  داتسرفیم و  شیرق  هب  ملس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   » ربمغیپ هک  ینادصاق  نایم  رد 

ربمغیپ هک  دنداتسرف  ربمغیپ  دزن  هب  هدوب  مرتحم  يدرم  هک  دوشیم  هدید  همقلع  نب  سینح  مارحلادجسم ، ترایز  هزاجا  يارب  دنداتـسرفیم 
هب ربمغیپ  هک  دروآ  تیاضر  حلـص و  رب  ار  شیرق  مدرم  تفر و  هکم  هب  ربمغیپ  تاقالم  زا  سپ  وا  یلو  دـنک . فرـصنم  هبعک  تراـیز  زا  ار 
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. تسا هدماین  تسد  هب  نآ  يهشیر  زونه  هدوب و  یمقلع  ریزو  زا  لبق  همقلع  مان  يراب ، درادن . يروظنم  دیآیم و  ترایز 

شیاههنارک هلجد و 

ریرهمز ياهناتسگنس  و  ناو )  ) هچایرد هداز  هک  ییاهرهن  زا  هلجد  تسا  روشک  نآ  یتخبـشوخ  بجوم  نونک  ات  قارع  ندمت  مهم  يارجم 
هوبنا ناتـسلخن  رد  هک  نآ  ات  دـنکیم  یط  ار  تفاـسم  لـیم  هتفرگ و 2100  همـشچ  دنـشابیم  يرواخ  هیکرت  سوروات )  ) ياههوک یـساسا 

اب هلجد  شیپ  لاـس  اـبیرقت 8000  ددرگیم . قحلم  تارف  رهن  دوخ  رهاوخ  هب  هراـح  يهقطنم  هب  بیرق  تسا  يرهـش  هک  هرـصب  هب  کـیدزن 
، راگزور نآ  رد  تسا . هداد  شرورپ  ار  یتیگ  ياهتیندـم  نیرتیناتـساب  تسا  یلامـش  قارع  نونکا  هک  ییاهیداو  هپت  رد  تارف  يراـیتسد 
رد دوب . هتفرگ  دوخ  جاوما  ریز  ار  دادغب  یتح  ایکولـس و  نئادـم و  رهـش  ياج  تشاد و  دادـتما  هرماس  هب  ات  لامـش  تمـس  زا  سراف  جـیلخ 
اب ار  یبونج  قارع  تشاد  عبرم  لیم  نارازه  یتعارز  كاخ  دوخ  يراـجم  هلاـبند  رد  هلجد  تارف و  هتـشگ  يرپس  هک  یلاـس  نارازه  لـالخ 
رد هکنانچ  دراد ، همادا  باب  نیا  رد  اهدور  نآ  تیلاعف  نونک  ات  هناتخبشوخ  دناهداد . لیکشت  ار  زیخلصاح  یـضارا  دروآ و  ناغمرا  هب  دوخ 

ياهنیمز مینکیم . هدهاشم  دنیآیم  دوجو  هب  هدروآ  هحفص 136 ]  ] دور ياهلگ  زا  هک  ار  يزورب  ون  ياهنیمز  هرصب  لامش  ياهقالتاب 
نآ هک  تسا  لاس  رازه  راهچ  زا  دوب . دهاوخ  زیخلصاح  رایسب  ددرگ . يرایبآ  یبسانم  روط  هب  رگا  دباییم  دوجو  هلیـسو  نیدب  هک  یتعارز 
مان هب  ار  ندـمت  يهراوهگ  بقل  ناشگنهرف  هیاپ  دـنلب  حطـس  هک  هدوب  نأـشلامیظع  ياـهيروتارپما  هلـسلس  کـی  زیخ  هلغ  نیمزرـس  هقطنم 
نآ ياـههمانراک  لاوز و  جورع و  زیگناتفگـش  ناتـساد  شبـصم  اـت  عـبنم  زا  هلجد  ییوـج  یپ  بیقعت و  زا  تسا . هدز  هکـس  نـیرهنلانیب 

هدـش و مه  اب  يدـنچ  کـچوک  ياـهرهن  بونج  هب  ور  یلوتاـنا  يرواـخ  شخب  رد  دـناوخ . ناوتیم  یبوخ  هب  ار  یناتـساب  ياـهيروتارپما 
نیا ياهنارک  مهم  رهـش  نیتسخن  هک  رکب  راـید  ریز  هلجد  يارجم  هک  تسا  نآ  زا  شیپ  نیا  دـنهدیم و  لیکـشت  ار  هلجد  يرتخاـب  يهبعش 

رگیدکی هب  لت  رد  هلجد  يرتخاب  يهبعش  يرواخ و  يهبعش  ددرگرب . رواخ  تسب  تسا  عقاو  دادغب  لوبمالـسا و  نیب  هارهاش  رب  هدوب و  دور 
کچوـک ياـهرهن  اههمـشچ و  بصم  هک  نیمه  نکلو  دوریمن  رامـش  هب  قارع  دور  هش  زوـنه  اـجنیا  اـت  هک  دـنچ  ره  دـندرگیم ، قـحلم 

رد اونین  ياقب  نونک  ات  فرط  نآ  هب  لصوم  زا  ددرگیم . رتدوگ  رتضیرع و  رتمامت  هچ  ره  تعرس  اب  دریگیم  رارق  لصوم  ياهناتسهوک 
یلاـع تاـمیظنت  ظاـحل  زا  هک  لـباب  تکلمم  رب  یتدـم  اـت  شیاورناـمرف  هک  هدوب  روشآ  ياهرهـش  زا  یکی  اونین  تساـجرباپ . هلجد  دادـتما 

راـثآ نیرتمیدـق  زا  یتمـسق  هـک  اـجنیا  رد  دنتـشاد . تراـظن  دادیم ، لیکـشت  تارف  رهن  ار  شیندـم  همــشچرس  دوـب و  روـشآ  شودـمه 
یسب راصعا  رد  هک  یگرتس  دنب  ود  هک  تساج  نیا  زین  مینکیم و  هدهاشم  اهرازتشک  هب  بآ  ندناسر  دور و  زا  هدافتـسا  رد  ار  نازرواشک 

بیـسآ نامدرم  يراگنا  لهـس  نارازه  ياهنایغط  رثا  رب  هک  دنچ  ره  دنب  ود  نیا  دـنکیم . بلج  دوخ  هب  ار  ام  رظن  تسا  هدـش  انب  یناتـساب 
رد هک  ریبکلا  باز  دور  لصوم و  نیب  دـنیامنیم . يریگولج  يراخب  ياهیتشک  دـمآ  تفر و  زا  الماک  کـلذ  عم  هتـشگ ، بویعم  هدـید و 
دح یلامـش ، ياههپت  اههناخدور و  هک  تسا  يزیخ  لصاح  ثلثم  نیمز  هعطق  کی  دزیریم ، هلجد  رد  لیم  لـهچ  هلـصاف  هب  بونج  تمس 
مل نابایب  ار  نیمز  نیا  یبونج  شخب  دـیدرگ . يزیر  دولاش  نایروشآ  تمظع  خاک  هک  دوب  ياهطوحم  اضف و  نینچ  رد  دـنیامنیم  شیدـنب 

رـصع ياـهتیلاعف  راـثآ  هب  ناوتیم  نونک  اـت  هک  یلحم  ناـمه  تیرکت  هب  ریبـکلاباز  دور  لاـصتا  لـحم  يـالاب  زا  هک  هتفرگ  ارف  یعرزی 
رد هک  طاقرـش  يهعلق  دراد  دوجو  هک  یمهم  رهـش  اهنت  هیحان ، نیا  رد  دـباییم . دادـتما  درب  یپ  یـضارا  يرایبآ  هحفص 137 ]  ] رد ناتـساب 

ینـشور ناهرب  لحم  نیا  ندوب  تختیاپ  دشابیم . اپرب  دوب  نایروشآ  يروتارپما  تختیاپ  اهتدم  هک  ینیمزرـس  نامه  ناتـساب  روشآ  لحم 
رد تسا . هدوـب  تعارز  رپ  شایـضارا  رتروـمعم و  زورما  زا  بتارم  هب  نآ  فارطا  تاـهد  اهرهـش و  ناتـساب  راـصعا  رد  هک  نـیا  رب  تـسا 
هک نآ  هطـساو  هب  طاقرـش  هعلق  دوب  هتفاین  لیمکت  دشابیم ، هرـصب  ییاهن  يهطقن  هک  یجیب »  » هب نهآهار  لاصتا  هک  یتقو  ات  ریخا  ياهلاس 

باز زا  تسا  ترابع  هک  رگید  عرف  کی  طاقرـش  زا  رتنییاپ  لیم  یـس  تشاد . ییازـسب  ترهـش  دوب ، دادـغب  یلامـش  نهآ  طخ  هیلا  یهتنم 
تیرکت دـسریم . ارف  لیم  تفاـسم 70  هب  تیرکت  هکنآ  اـت  دـباییمن  ناـیاپ  هلجد  ریـسم  یعرزی  مل  نکلو  دزیریم  ورف  هلجد  هـب  ریغـصلا 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 708 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا شراب  تسا . هدوب  اپرب  يرومعم  رهش  لحم  نیمه  رد  ناریا  ناتـساب  يروتارپما  هرود  رد  تسا . هتـشگ  انب  هزات  زرط  هب  هک  تسا  يرهش 
ندنک اب  شایناتـساب  نانکاس  کلذ  عم  دشابیم . لصف  کی  ندینایور  هب  یفاو  یلکـش  هب  لاس  ضرع  رد  هک  تسا  مک  ياهزادنا  هب  هیحان 

زا یکی  ار  قارع  نـیمز  ناوـتیم  يراـیبآ  يهلیــسو  هـب  هـک  دــندرک  تباــث  ار  تـقیقح  نـیا  یــضارا ، رب  بآ  ندرک  راوـس  اهلودــج و 
هرماس میسریم . هرماس  رهـش  هب  مییامیپب  لیم  تفاسم 60  هتفرگ و  ار  دور  هلابند  هطقن  نیا  زا  رگا  داد . رارق  ناهج  یـضارا  نیرتزیخلـصاح 

. دوب سراف  جیلخ  جاوما  سر  ادص  رد  دـنهد  لیکـشت  ار  یبونج  قارع  ياههگلج  تارف و  هلجد و  هک  نآ  زا  لبق  ینعی  نیـشیپ ، راصعا  رد 
نانآ دـنتخاس . دابآ  ار  یبوسر  هیامرپ و  نیمز  نآ  ات  دـندرب  اهجـنر  ناتـساب  نادرم  دـیدرگ ، کشخ  تخـس و  نآ  یـضارا  هک  نآ  زا  سپ 
دور لاح  نیع  رد  دندومن و  میقتسم  ار  هلجد  يارجم  هدنک و  لودج  تسا  لیم  تسیود  شتفاسم  هک  هرامالا  توک  ات  هرماس  زا  هک  دندوب 

ياهلودـج نتخاس  اتقیقح  تعیبط  دـندرک . لاناک  هب  لیدـبت  دنـشابیم  تارف  هلجد و  هدـمع  عرف  ود  هیحان  نیا  رد  هک  زین  ار  هلاـب  مهدا و 
، ددرگیم تارف  دور  هب  رتکیدزن  هدروخ و  يدایز  مخ  چـیپ و  بونج  تمـس  هب  هلجد  هک  نوچ  تسا  هدومن  ناسآ  لهـس و  ار  یناسر  بآ 

رتعفترم يردق  تارف  هحفـص 138 ]  ] يارجم هک  نیا  هب  رظن  هدوب و  لیم  طقف 36  تارف  ات  تساپرب  ینونک  دادـغب  هک  ياهطقن  زا  هک  نانچ 
زا يرتدایز  ياهلودـج  تسا  هتـشاد  لصفنم  رگیدـکی  زا  ار  دور  ود  نیا  هک  ییاهنیمز  هب  بآ  ندـناسر  يارب  دـشابیم  هلجد  يارجم  زا 

البق هک  دادغب  اریز  دنکیم . بلج  دوخ  هب  ار  ام  رظن  ینونک  رصع  ناتساب  ياههرود  تکوش  تمظع و  هک  تساجنیا  دناهتخاس . ادج  تارف 
ياهغارچ شرف ، گنـس  ياهنابایخ  شايزورما  زرط  هب  یـشکهلول  تسا و  قارع  لـلجم  تختیاـپ  هزورما  دوب  نایـسابع  ياـفلخ  تختیاـپ 

تفاسم هب  دادغب  بونج  تمس  رد  تسا . هداد  رارق  هنایمرواخ  ياهرهـش  نیرتهزات  زا  یکی  ار  نآ  شـشخب  طاشن  یلم  ياهكراپ  شقرب و 
بجوم راید  نآ  نانکاس  يارب  هلجد  ناتساب  راگزور  رد  یتح  هک  ینارمع  يدابآ و  زا  ار  ام  تسا و  ناتساب  يایکولس  نئادم و  لحم  یمک 

يروط رهش  نیا  نییاپ  رد  هلجد  تیعقوم  دشابیم . هرامعلا  توک  تساپرب ، هلجد  رانک  رد  هک  يرگید  مهم  رهـش  دیامنیم . يروآدای  هدوب 
هلسلس کی  فصولا ، عم  تسا . هتشگ  سوفن  اب  زکارم  یقرت  سیسأت و  عنام  اذل ، و  تسا . هدادیم  رییغت  ار  دوخ  يارجم  یناسآ  هب  هک  هدوب 

طـش هطـساو و  یب  رگیدـکی و  هب  تارف  هلجد و  هنرق  ریز  تسا  هدـش  انب  هیحان  نیا  رد  دـشابیم ، هنرق  اـهنآ  نیرخآ  هک  يزورما  ياـهرهش 
هلجد يرآ ، روآتفگـش . سب  تسا  یترفاسم  تفاسم  لیم  ندومیپ 1100  دنهدیم . لیکشت  تساپرب  هرـصب  نآ  يهنارک  رد  هک  ار  برعلا 

رد هرخألاب  هدرک و  روبع  هنایمرواخ  ياهرهش  نیرتگرزب  زا  یکی  شوغآ  زا  عرزی و  مل  رفق و  ياهنابایب  زیخلصاح  ياهرازتشک  طسو  زا 
يهلیـسو هب  دـنیامنیم و  یگدـنز  ییایروب  يهبلک  رد  هقطنم  نیا  نانکاس  دزیریم  ورف  اهقالتاب  رد  تسا  نیون  ناهج  اـیوگ  هک  ياهقطنم 

لوط رد  هلجد  هک  نآ  فصو  اب  هک  دیامن  هولج  فرگـش  برغتـسم و  رظن  هب  رما  نیا  دـیاش  دـنهدیم . ماجنا  ار  دوخ  يزرواشک  اهیجرک 
يهلیـسو هک  نانچ  تسا ، هتخاسن  مهارف  تسیاب  هک  يروط  هب  ار  ینار  قیاق  تالیهـست  کلذ  عم  هدوب ، ندـمت  مهم  يارجم  لاـس  رازه  هس 

رهش ود  نیا  نیب  لیم  تفاسم 275  هتشگ و  روانـش  دور  بصم  تمـس  هب  هک  دوب  ییاهکلک  عون  کی  دادغب  ات  لصوم  زا  يربراب  لوادتم 
ياهتیلاعف هرظنم  هشیمه  دادـغب  هنارک  ياهزادـناراب  تارداص  تادراو و  ترثک  هطـساو  هب  دـندرکیم  یط  زور  راهچ  ای  هس  فرظ  رد  ار 

زا ار  یناگرزاب  ياهالاک  دوشیم ، هدـیمان  هنیفـس  هک  یـصوصخم  ياهقیاق  هحفـص 139 ]  ] هنوگ کـی  هزورما  تسا . هدوب  تفگنه  یـسب 
تاهد هب  ار  جراخ  يایند  رابخا  ینونک و  ندـمت  ياههدروآرف  زا  يرایـسب  اهقیاق  نیا  دـنیامنیم . لمح  قارع  ياهشخب  ریاس  هب  تختیاپ 

نانچ مه  دهدیم  ماجنا  دیدج  قارع  هب  تبـسن  ار  دوخ  تکرب  اب  دنمدوس و  تمدـخ  هلجد  روانهپ  دور  دـنناسریم . روشک  نآ  تسد  رود 
. داد ماجنا  ناتساب  روشآ  هب  تبسن  هک 

دندش دنمهرهب  البرک  مدرم  ناسنیدب  و 

رهن ق  ه .ـ لاس 1306  رد  دـیوگیم : تسا  یطخ  ياهخـسن  هک  ءاشنالا ) سورط   ) باتک رد  ینیوزق  يدـهم  دیـس  نب  دـمحم  دیـس  همـالع 
یضارا و رد  داد  نامرف  لکشم  نیا  ندرب  نایم  زا  يارب  ینامثع  تموکح  دندش  لکـشم  راچد  یبآ  مک  زا  البرک  مدرم  دش و  عطق  هینیـسح 
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متفر البرک  ترایز  هب  قافتا  بسح  رب  نامز  نیمه  رد  درک . يریگولج  راک  نیا  زا  بیقن  دـننک . داجیا  يرهن  ناملـس ، دیـس  بیقن  كـالما 
هیرگ هب  ار  وا  دـنازوسب و  ار  شلد  هک  متـشون  یبلطم  وا  يارب  زین  نم  مسیونب  ياهماـن  بیقن  هب  هراـب  نیا  رد  دنتـساوخ  نم  زا  مدرم  اـج  نآ 
یقاـس يا  دـننیبیم ، وت  تسد  رد  ار  شیوخ  یباریـس  دـننالان و  یبآیب  یگنـشت و  زا  هک  تسا  یتعاـمج  ـالبرک  رد  ار  وت  متـشون : دـنکفا ،
رایتخا رد  هک  یبآ  نداهن  رایتخا  رد  ار  ضوح  یقاس  تردپ  هک  تفریذپ  ناوتیم  تشاد و  نامگ  نینچ  وت  رب  ناوتیم  ایآ  البرک  ناگنـشت 

دنمهرهب البرک  مدرم  ناس  نیدب  داد و  شیوخ  یضارا  رد  ار  رهن  نآ  ندنک  هزاجا  دیسر  بیقن  هب  هک  نخـس  نیا  دنکیم ؟ يراددوخ  دراد 
هحفص 142] [ . ] 81 . ] دندش

(2  ) اههناخاقس تیاقس و  بآ ،

هراشا

هللا ال لیبس  یف  دـهاج  رخآلا و  مویلا  هللااب و  نمآ  نمک  مارحلا  دجـسملا  ةرامع  جاحلا و  ۀیاقـس  متلعجأ  : » میکحلا هباتک  یف  میظعلا  هللا  لاـق 
ماقم اب  ار  مارحلادجسم  ندرک  ریمعت  نایجاح و  هب  نداد  بآ  تیاقس و  يهبتر  ایآ  [ . 82 « ] نیملاظلا موقلا  يدهی  هللا ال  هللا و  دنع  نووتسی 

دزن نآ  زگره ! دیرمـش ؟ ناسکی  مالـسلاهیلع ) یلع  نوچ   ) هدرک داهج  ادـخ  هار  رد  هدروآ و  نامیا  تمایق  زور  هب  ادـخ و  هب  هک  سک  نآ 
یتأ نم  عبرا  لاق : مالـسلاهیلع  هللادبع  یبأ  نع  درک . دهاوخن  تیاده  تشهب  هب  زگره  ار  ناملاظ  ادخ  هک  دوب  دهاوخن  ناسکی  نیا  اب  ادـخ 
قداص ماـما  [ . 83 . ] ۀیناع ۀبقر  قتعأ  وا  ۀیراع ، ةدـلج  اسک  وأ  ۀـعئاج  ادـبک  عبـشأ  وا  ۀـئماظ ، ۀـماه  یقـس  نم  ۀـنجلا ، لخد  نهنم  ةدـحاوب 

ای دـهدب ، بآ  ار  ياهنـشت  يهدـنبنج  هکنآ  دوش ، تشهب  دراو  دروآ  اـجب  ار  اـهنآ  زا  یکی  هک  ره  هک  تسا  زیچ  راـهچ  دومرف : مالـسلاهیلع 
. دیامن دازآ  ار  هدنب  ای  دناشوپب ، ار  ياهنهرب  ای  دنک ، ریس  ار  ياهنسرگ  رگج 

نینمؤملاریما ترضح  رثوک  یقاس  ناضمر  هام  مهدفه  بش 

باحصا هب  لوسر  ترضح  ردب  بش  رد  دندروآ  بآ  اههمیخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تساوخرد  هب  مالـسلاهیلع  یلع 
ترضح دندرکن ، راک  نیا  رب  مادقا  مادکچیه  دندرک و  توکس  باحصا  دروایب ؟ دشکب و  بآ  هاچ  زا  ام  يارب  بشما  دورب  تسیک  دومرف 

دیسر سپ  تشاد  تملظ  دمآیم و  داب  درـس و  دوب  یبش  بش  نآ  تفر ، نوریب  بآ  بلط  هب  تشادرب و  یکـشم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
نییاپ هاچ  هب  مرجال  دـشکب  بآ  هاچ  زا  ات  تفاین  يولد  ترـضح  نآ  کـیرات ، و  هحفـص 143 ]  ] دوگ رایـسب  دوب  یهاچ  نآ  بآ و  هاچ  هب 

سپ دش  فرطرب  ات  تسشن  نآ  یتخس  زا  بانج  نآ  هک  ترضح  نآ  اب  دروخرب  یتخـس  داب  هاگان  دمآ ، نوریب  درک و  رپ  ار  کشم  تفر و 
دورب تساخرب  هراب  رگید  دـش ، در  زین  وا  ات  تسـشن  ترـضح  نآ  دـمآ ، نآ  دـننام  يرگید  تخـس  داب  هاگان  دومرف ، تکرح  تساـخرب و 

هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  ار  دوخ  تساخرب و  دش  در  نوچ  تسشن و  ترـضح  نآ  دیـسر و  يداب  وحن  نامه  هب  زین  موس  يهبترم 
ارم دوب و  تخس  رایسب  دیسر و  نم  هب  يداب  هبترم  هس  درک : ضرع  يدمآ ؟ رید  هچ  يارب  نسحلاابا  ای  دیسرپ : ترضح  دیناسر ، ملس  هلآ و 
لوا نآ  دومرف : هن ، درک : ضرع  یلع ؟ ای  دوب  هچ  اهنآ  یتسناد  ایآ  دومرف : دوب ، اهداب  بآ  ندش  فرطرب  تهج  هب  مثکم  تفرگ و  ارف  هزرل 
مالـس درک و  مالـس  وت  رب  هک  هتـشرف  رازه  اب  دوب  لـیئاکیم  يرگید  و  دـندرک ، مالـس  درک و  مالـس  وت  رب  هک  هتـشرف ، رازه  اـب  دوب  لـیئربج 

موحرم ام . ددـم  تهج  هب  دـندمآ  دورف  اهنیا  دـندرک و  مالـس  وت و  رب  درک  مالـس  هک  هکئالم  رازه  اـب  دوب  لیفارـسا  نآ  زا  سپ  و  دـندرک ،
رازه و هس  بش  کی  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  يارب  زا  هتفگ  هک  یسک  نآ  لوق  تسا  نیمه  هب  هراشا  هک  دیامرفیم : یمق  ثدحم 

[ . 84 . ] هدوب تبقنم  هس 
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نینمؤملاریما نارای  نتشادرب  بآ  زا  نیفص  گنج  رد  هیواعم  رکشل  ندرک  عنم 

مکومعطتسا دق  ءاملا : نم  مهوعنم  و  نیفصب ، تارفلا  ۀعیرش  یلع  مالسلاهیلع  هباحصأ  ۀیواعم  باحصأ  بلغ  امل  مالسلاهیلع  هل  مالک  نم  و 
مکتوم یف  ةایحلا  و  نیروهقم ، مکتایح  یف  توملاف  ءاملا ، نم  اوورت  ءامدلا  نم  فویـسلا  اوور  وأ  ۀلحم ، ریخأت  و  ۀلذم ، یلع  اورقأف  لاتقلا ،
نانخس زا  هحفص 144 ] [ . ] 85 . ] ۀـینملا ضارغأ  مهروحن  اولعج  یتح  ربخلا  مهیلع  سمع  و  ةاوغلا ، نم  ۀـمل  داق  ۀـیواعم  نا  الأ و  نیرهاق ،

هب ار  تارف  بآ  هب  دورو  هار  هتـسج ، یـشیپ  راوگرزب  نآ  باحـصا  رب  نیفـص  گنج  رد  هیواعم  رکـشل  هک  هاـگنآ  تسا  مالـسلاهیلع  یلع 
اب رازراک  بآ ) نتشادرب  زا  امش  عنم  تارف و  يهعیرش  فرصت  اب   ) هیواعم رکشل  دنتشگ : عنام  بآ  نتـشادرب  زا  ار  نانآ  هدروآرد ، فرـصت 

یگنشت زا  هدرک  یناوتان  زجع و  راهظا   ) دیهدب تسد  زا  ار  تفارش  تعاجـش و  هدرک  رارقا  يراوخ  تلذ و  رب  ای  امـش  سپ  دنبلاط ، ار  امش 
سپ دیوش ، باریس  بآ  زا  ات  دینک  بآریـس  ناشیا ) (ي  اهنوخ زا  ار  ناتاهریـشمش  هکنآ  ای  دییامن ) میلـست  نمـشد  هب  ار  دوخ  هدش  هراچیب 

بلاـغ نمـشد ) رب   ) هک هاـگنآ  تسامـش  گرم  رد  یناگدـنز  تقیقح )  ) و دـیوشب ، بولغم  رگا  تسامـش  یناگدـنز  رد  یقیقح )  ) گرم
هب ار  نانادان  ناهارمگ و  زا  یلیلق  يهدـع  هیواعم  هک  دیـشاب  هاگآ  يراوخ ) تلذ و  اب  یناگدـنز  زا  رتهب  تفارـش  تزع و  اـب  گرم  ، ) دـییآ

( دنتسین انشآ  گنج  ملع  هب  هکنیا  هب  تسا  هراشا  هدومرف ، ریبعت  یلیلق  يهدع  هب  ار  ناشیا  هدوب  دایز  هیواعم  رکـشل  هکنیا  اب   ) هدروآ رازراک 
رارق هناهب  ار  نامثع  یهاوخ  نوخ  و   ) هدومن ناهنپ  نانآ  زا  تسا ) تساـیر  تنطلـس و  ندروآ  تسد  هب  يارب  گـنج  هک   ) ار رما  تقیقح  و 
(. دنتسه هدامآ  ندش  هتشک  يارب  یهارمگ  ینادان و  يور  زا   ) دناهداد رارق  گرم  ياهریت )  ) فده ار  دوخ  ياهولگ  اهنآ  هکنیا  ات  هداد )

یقاس طیارش 

نم اب  بآ  فرظ  درک : ضرع  هداتق  وبا  تسیک ؟ دزن  وضو  بآ  دومرف : دش و  رادیب  باوخ  زا  يرفس  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ار نآ  دومرف : دـنام ، یقاـب  فرظ  رد  بآ  يرادـقم  تخاـس و  وـضو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپ  دروآ ، ار  فرظ  نآ  تسا و 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هب  مدرم  تفای ، تدش  یگنـشت  دـش و  مرگ  زور  نآ  سپ  تسا ، يراک  نأش و  شیارب  هک  رادـهگن 
هک  ) بآ فرظ  نآ  دومرف : هداتقوبا  هب  درک و  بلط  ياهساک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  بآ ، بآ ، دندرک : ضرع  و  دنتفاتش ،

مدرم تخیر و  وا  هساـک و  رد  زیرب  هداـتقابا  يا  دومرف : ترـضح  دروآ ، ار  فرظ  هداـتقوبا  و  رواـیب ، ار  دوب ) نآ  رد  ربماـیپ  يوضو  يداـیز 
یلـص ربمایپ  تخیریم و  بآ  هداتقوبا  و  دیماشآیم ، بآ  هللاءاشنا  هحفص 145 ]  ] امـش يهمه  دومرف : بآ ، ندروخ  يارب  دندروآ  موجه 

امش هکلب  هن  درک : ضرع  شونب ، دومرف : هداتقوبا  هب  ترضح  سپ  دندش ، باریس  همه  هکنآ  ات  دادیم ، بآ  مدرم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هاگنآ دیماشآ  ار  بآ  هداتقوبا  سپ  دشونیم ، راک  رخآ  مدرم  یقاس  انامه  شونب ، ابرش ، مهرخآ  موقلا  یقاس  ناف  برـشا  دومرف : دیـشونب ،

زا دشونب  دوخ  هکنآ  زا  شیپ  مدرم  ندیناشون  نیا  دیوگ : يدنوار  هللا  لضف  باهشلا  ءوض  دیشون . بآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هک دنیبب  موق  یقاس  هک  یماگنه  تشادیماو و  بادآ  نیا  هب  ار  دوخ  باحصا  هک  دوب  ترـضح  نآ  يهریـس  راوگرزب و  نآ  قالخا  مراکم 
رد نانآ  حاورا  نادبا و  تسا و  موق  نیما  یقاس  هکنآ  لاح  بآ و  ندیـشون  هب  دنک  ادتبا  دوخ  هک  تسا  تالابم  مدـع  زا  دناهنـشت  شمدرم 
بآ يدـصتم  یقاس و  دـندومیپیم و  ار  نازوس  کشخ و  ياـهيداو  اـسب  هچ  اریز  دوب ، مهم  رایـسب  ناـنآ  دزن  نداد  بآ  و  تسوا ، تسد 
رما نیا  رادهدـهع  هک  یناسک  و  دـشاب . هتـشاد  یفاک  تقد  بآ  يدـنبهریج  ندرک و  میـسقت  رد  دـهدب و  ناوارف  تیمها  بآ  هب  تسیابیم 

نیرتزیزع زیچ و  نیرتتسپ  بآ  دوقفم . زعأ  دوجوم و  نوهأ  ءاملا  هدـش : هتفگ  بآ  يهراـبرد  دـندرکیم و  تاـهابم  رگیدـکی  رب  دـندوب 
. دراد رود  ار  دوخ  تسپ  تافـص  زا  دریگارف و  ار  تیناسنا  تافـص  نیرتیمارگ  یمدآ  هک  تسا  نآ  ثیدح  نیا  يهدئاف  و  تسا . هدشمگ 

[ . 86 . ] تسا هریغم  ثیدح  نیا  يوار  و 
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یلع تیاقس 

تـسوا صوصخم  هک  یتغالب  تحاصف و  نآ  اب  مالـسلاهیلع  یلع  رگا  هک  نادب  دیوگ : هغالبلاجهن  حرـش  رد  دـیدحلایبا  نبا  دـیمحلادبع 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکم  لوسر  هک  ار  دوخ  لئاضف  مهد  کی  دـناوتیمن  درمـشرب  ار  دوخ  لئاضف  بقانم و  دـنک و  راختفا  تاـهابم و 
ار یثیداحا  نآ  هکلب  منک ، وگزاب  ار  هیماما  هحفـص 146 ]  ] يهیورم ثیداحا  ار و  وا  لئاضف  مهاوخیمن  نم  و  دیوگب ، هدرک  انث  ار  وا  ملس 
ار نارگید  تیلـضفاو  يرترب  هب  هدیقع  یتح  درک و  مهتم  دوشیمن  ار  نانآ  هک  یناسک  دناهدرک ، رکذ  ار  نآ  ثیدـح  ياملع  هک  میوگیم 
. دروآیمن ار  شمارآ  نیا  نارگید  تایاور  هک  تسا  سفن  شمارآ  نوکس و  بجوم  نانچ  نآ  نانآ  تایاور  و  دنراد ، مالسلاهیلع  یلع  رب 
ار نآ  ثیدـح  کـی  تیاقـس ، رد  ثحب  دروم  عوـضوم  تبـسانم  هب  هک  دـنکیم  ناـیب  هماـع  ةاور  زا  ار  ثیدـح  راـهچ  تسیب و  هاـگ  نآ  )

یسک هچ  ءام ؟ انل  یقستسی  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیـسر ، ارف  ردب  گنج  بش  نوچ  مهدزناش : ثیدح  میروآیم .)
دزن تشادرب و  یکشم  تساخاپ و  هب  مالـسلاهیلع  یلع  سپ  راک ) نیا  تمظع  تبیه و  زا   ) مدرم دنداتـسیا  زاب  سپ  دروآیم ؟ ام  يارب  بآ 

لیئاکیم لیئربج و  هب  دنوادخ  سپ  تفر ، ورف  نآ  رد  دش و  ریزارـس  هاگ  نآ  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  نآ  تملظ  یکیرات و  هک  دمآ  دوگ  یهاچ 
وا و بزح  مالـسلاهیلع و  یلع  شردارب  ملـس و  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يارب  ار  يزوریپ  دـیزاس  هداـمآ  هـک  داد  ماـیپ  لیفارــسا  و 

هاـچ نآ  دزن  هب  نوچ  سپ  دینـشیم ، دادیم  شوگ  هک  ره  هک  دوب  شورخ  گـناب و  ناـنآ  يارب  دـندمآ و  دورف  نامـسآ  زا  سپ  شناراـی ،
تیاور نیا  مالسلاهیلع  یلع  لئاضف  باتک  رد  دمحا  و  وا . لالجا  مارکا و  تهج  هب  رخآ  رفن  ات  دندرک  مالس  مالـسلاهیلع  یلع  رب  دندیـسر 

يارب دـنروآیم  ار  یتشهب  ياههقان  زا  ياهقان  تمایق  زور  یلع  يا  تسا : هدرک  هفاضا  ار  نیا  کـلام ، نب  سنا  قیرط  زا  نآ  رد  هدروآ و  ار 
[ . 87 . ] يوشیم تشهب  لخاد  هکنآ  ات  نم  نار  اب  تسا  ربارب  وت  نار  نم و  يوناز  اب  تسا  ربارب  وت  يوناز  نآ و  رب  يوشیم  راوس  سپ  وت 

نیسح ماما  تیاقس 

هب دـش  رحـس  نوچ  درک و  لزنم  فارـش  هب  درک  تکرح  البرک ) هار  نیب  ياـهلزنم  زا  یکی   ) هبقع نطب  زا  نوچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
هک روط  نامه  و  دیسر ، هنایم  هب  زور  ات  دنداد  همادا  دوخ  هار  هب  نآ  زا  سپ  دنرادرب ، هحفص 147 ]  ] ناوارف بآ  هک  داد  نامرف  شیاهناوج 
نم تفگ : یتفگ ؟ ریبکت  ارچ  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تفگ ، ربکاهللا )  ) ریبکت شناراـی  زا  یکی  ناـهگان  دـندومیپیم ، هار 

: دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  میدیدن ، امرخ  تخرد  زگره  اجنیا  رد  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : نارای  زا  یعمج  مدید . امرخ  تخرد 
ادخ هب  دومرف : مینیبیم . ار  اهبسا  ياهشوگ  اههزینرس و  ام  دنگوس  ادخ  هب  لیخلا . ناذآ  حامرلا و  ۀنسأ  هارن  هللاو  دنتفگ : دینیبیم ؟ هچ  امش 

رد میهد و  رارق  رـس  تشپ  ار  نآ  میربب و  نآ  هب  هانپ  هک  تسین  یهاگ  هانپ  ام  يارب  دومرف : ترـضح  سپ  منیبیم ، ار  نیمه  زین  نم  دنگوس 
هک تسا  روـط  ناـمه  اـج  نآ  يریگب  یـشیپ  ینک و  تکرح  پچ  تسد  رگا  تسا  مثجوذ  نیا  دـنتفگ : میروآ . ور  نمـشد  هـب  وـس  کـی 

میتفرگ هرانک  هار  زا  ام  هک  دندید  اهنآ  نوچ  دش و  نایامن  نمـشد  نابـسا  هک  تشذـگن  يزیچ  درک و  تکرح  وس  نآ  هب  سپ  یهاوخیم ،
هقباسم سپ  دوب ، هدـنرپ  ياهلاب  دـننامه  نانآ  ياـهمچرپ  لـسع و  ياـهروبنز  دـننامه  ناـنآ  ياههزینرـس  و  دـندرک . جـک  ار  هار  زین  ناـنآ 

اهنآ دندرک و  اپرس  ار  اههمیخ  هک  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  میتفرگ و  یـشیپ  نانآرب  ام  و  مثجيذ ، هب  ندیـسر  يارب  میدراذگ 
رهظ يامرگ  ماگنه  دندرک و  فقوت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربارب  یمیمت و  دیزی  نب  رح  یگدرکرـس  هب  دندوب  راوس  بسا  رازه  دندمآ و 

: دومرف شناناوج  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دندوب . هدرک  لیامح  اهریشمش  هدرک و  رس  رب  همامع  شنارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  دوب و 
هک یلاح  رد  نداد  بآ  بسا  هب  هبترم  کـی  اریز   ) دـیهد بآ  هعرج  هعرج  ار  ناشنابـسا  دـینک و  ناشباریـس  دـیهدب و  بآ  ار  تیعمج  نیا 
ای هس و  نوچ  دـندربیم و  اهبـسا  کیدزن  بآ و  زا  اهتـشت  اهفرظ و  ندرکرپ  هب  دـندرک  عورـش  ناناوج  سپ  تسا ) كاـنرطخ  تسا  هنـشت 

ناعط نب  یلع  دـندرک . باریـس  رخآ  اـت  ار  همه  هکنآ  اـت  دـنتخادرپیم  يرگید  هب  هدرک و  اـهر  ار  وا  دـندادیم  بآ  راـب  جـنپ  اـی  راـهچ و 
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دید ار  مبسا  نم و  یگنشت  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نوچ  مدیسر و  هک  مدوب  رفن  نیرخآ  مدوب و  یحایر  دیزی  نب  رح  اب  نم  دیوگ : یبراحم 
نم ءاملا  لاس  تبرـش  ءام  لک  تلعجف  برـشا ، لاقف : هتخنأف ، لمجلا  خنا  خألانبا  ای  لاق : مث  اقـسلا  يدنع  ۀـیوارلا  و  ۀـیاورلا ، خـنا  دومرف :

هحفـص 148] . ] یـسرف تیقـس  تبرـشف و  هثنخف ، ماقف  لـعفأ ، فیک  ردأ  ملف  هفطعأ . يأ  اقـسلا  ثنخا  مالـسلاهیلع : نیـسحلا  لاـقف  اقـسلا ،
شراب هک  ار  يرتش  ناباوخب  هک  دوب  نآ  ترـضح  روظنم  هکنآ  لاح  مدیمهفن و  نم  و   ) دوب بآ  کشم  نم  دزن  هیوار  و  ار ، هیوار  ناباوخب 

، ندیشون ماگنه  هب  و  شونب . بآ  دومرف : سپ  مدناباوخ ، ار  رتش  نم  سپ  ار . رتش  ناباوخب  ردارب ! دنزرف  يا  دومرف ): اذل  تسا ، بآ  کشم 
هنوگچ متسنادیمن  نم  يروخب و  بآ  یناوتب  هک  نک  مخ  ینعی  نک ، الود  ار  کشم  بل  دومرف : ترـضح  سپ  تخیریم . بآ  کشم  زا 

[ . 88 . ] مداد بآ  زین  ار  مبسا  مدیشون و  نم  هک  درک  مخ  ار  کشم  بل  تساخرب و  ترضح  نیاربانب  مهد ، ماجنا 

رفاک هب  نداد  بآ 

، دوب هداتفا  نیمز  يور  یتخرد  ریز  رد  هک  میتشذگ  يدرم  هب  سپ  هنیدم ، هکم و  هار  نیب  میدوب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  اب  دیوگ : فداصم 
يدرم میدـش  کـیدزن  یتـقو  دروآرد ، ياـپ  زا  یگنـشت  ار  وا  مسرتیم  نم  هک  ورب  شدزن  وش و  لـیام  درم  نیا  فرط  هب  دومرف : ترـضح 

بآ ار  وا  وش و  هدایپ  فداصم  يا  دومرف : ترضح  سپ  يرآ ، تفگ : ياهنشت ؟ وت  ایآ  دیسرپ : ترـضح  سپ  دنلب ، ياهوم  اب  دوب  ینارـصن 
رب امـش  دوب و  ینارـصن  نیا  مدرک : ضرع  و  میداد ، همادا  دوخ  هار  هب  مدـش و  راوـس  و  مدرک ، باریـس  ار  وا  مدـش و  هداـیپ  نم  و  ناـشونب ،

تاجن ار  شناج  تسا  مزـال  دـشاب  فلت  ضرعم  رد  یتقو  ینعی  . ) دـشاب لاـح  نیا  هب  هک  یماـگنه  يرآ  دومرف : يدرک ؟ قدـصت  ینارـصن 
[ . 89 (. ] داد

اقس يارب  تشهب  تنامض 

دراو نآ  ببـس  هب  هک  زومایب  يراک  ارم  درک : ضرع  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  يدرم  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
ار راک  نیا  تقاط  نم  درک : ضرع  نک ، راکشآ  نک و  مالـس  رایـسب  نک و  ماعط  ماعطا  مالـسلا ، شفا  ماعطلا و  معطا  دومرف : موش ، تشهب 
هب یسرتسد  هشیمه  هک  ربب  ياهداوناخ  يارب  بآ  هحفص 149 ]  ] ترتش اب  دومرف : ترضح  يرآ  درک : ضرع  يراد ، رتش  ایآ  دومرف : مرادن ،

بجاو وـت  رب  تشهب  هجیتـن  رد  دناهتـشگ و  باریـس  ياهداوناـخ  یلو  دوـشیم  هراـپ  بآ  کـشم  هن  دریمیم و  رتـش  هن  هتبلا  دـنرادن و  بآ 
[ . 90 . ] ددرگیم

بآ ندیشون  زا  سپ  نیسح  ماما  لتاق  رب  نعل  باوث 

ار وا  هیرگ  دیشونب  نوچ  تساوخ . بآ  مدوب ، مالـسلاهیلع  هللادبع  یبا  دزن  تفگ : یقر  دواد  زا  دوخ  دانـسا  هب  هیولوقنبا  زا  لصتم  دنـس  هب 
دشونن بآ  ياهدنب  چیه  ار ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  لتاق  دنک  تنعل  ادخ  دواد ، يا  دومرف : هاگ  نآ  دش . رپ  کشا  زا  شنامـشچ  تفرگ و 

وا هانگ  رازه  دص  دسیون و  هنسح  رازهدص  وا  يارب  یلاعت  يادخ  هکنآ  رگم  دتسرف  وا  لتاق  رب  نعل  دنک و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دای  هک 
لاحـشوخ مرخ و  ار  وا  دنوادخ  تسا و  هدرک  دازآ  هدـنب  رازهدـص  هک  دـشاب  نانچ  درب و  الاب  ار  وا  ماقم  هجرد  رازه  دـص  دـنک و  وحم  ار 

. دنادرگ روشحم 

دشونیم بآ  نیسح  ماما  دای  هب  قداص  ماما 

تسا و بآ  ندیشون  زا  سپ  مالسلاهیلع  ادهـشلادیس  ندروآ  دای  هب  نامیا  ياهتمالع  زا  یکی  دسیونیم : هللا  همحر  يرتشوش  رفعج  خیش 
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نیـسحلا ترکذ  ـالا و  ادراـب  ءاـم  تبرـش  اـم  ینا  : » دومرف هک  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  يارب  هکلب  تسین ، سک  همه  يارب  بلطم  نیا 
دنع تنک  : » تفگ یقر  دواد  رگید  ثیدح  رد  دمآ .» مدای  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هکنآ  رگم  مدـیماشاین  درـس  بآ  نم  «. » مالـسلاهیلع
ماما ترضح  تمدخ  رد  [ » هحفص 150 «. ] هعومدب هانیع  تقرورغا  ربعتسا و  دق  هتیأر  هبرش  املف  ءاملا ، یقستسا  ذا  مالـسلاهیلع  هللادبع  یبأ 

کـشا قرغ  شکرابم  نامـشچ  ات  درک  هیرگ  ردق  نآ  مدید  دومرف  لیم  ار  نآ  هک  نیمه  دـیماشآ . دـیبلط و  بآ  مدوب ، مالـسلاهیلع  قداص 
طح و  ۀنسح ، فلأ  ۀئام  هل  هللا  بتک  الا  هلتاق  نیسحلا و  رکذف  ءاملا  برـش  دبع  نم  امف  نیـسحلا ، لتاق  هللا  نعل  دواد ! ای  یل : لاق  مث  «. » دش

رایسب ترضح  یگنشت  «. » داؤفلا جلث  ۀمایقلا  موی  هللا  هرشح  و  ۀمـسن ، فلأ  ۀئام  قتعا  امکف  ۀجرد ، فلأ  ۀئام  هل  عفر  و  ۀئیـس ، فلأ  ۀئام  هنع 
نیـسح ماما  مماشایب  بآ  نم  تقو  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  هکنیا  يراـب ، دـنوشن .» هجوتم  نانمـشد  تساوخیم  یلو  هدوب 

هب ترضح  یگنـشت  دش . التبم  نآ  هب  البرک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  يدیدش  یگنـشت  ببـس  هب  دیآیم  مدای  هب  مالـسلاهیلع 
ار نامـسآ  شمـشچ  یگنـشت  زا  هک  دوشیم  هنـشت  ناـنچ  تفگ : داد . ربـخ  مدآ  ترـضح  هب  مالـسلاهیلع  لـیئربج  هک  دوـب  هدیـسر  يدـح 

تساوخیمن یگنشت  زا  تدش  نیا  تلاح و  نیا  هب  یلو  دوب . هدش  حورجم  یگنشت  زا  شنابز  هک  دوب  هدش  هنشت  نانچ  ترـضح  دنیبیمن .
طـش یلقن  هب  انب  ای  هدوب  ترـضح  کیدزن  تارف  طش  زا  يرهن  نوچ  دندیمهف ؛ نانمـشد  یلو  تسا  هنـشت  ترـضح  هک  دـننادب  شنانمـشد 
هنشت ترـضح  هک  دندیمهف  درک . نآ  هب  یهاگن  ترـضح  تسا . هدیدیم  ار  طش  ترـضح  هک  يروط  هب  هدوب  کیدزن  نامز  نآ  رد  تارف 

«. اشطع تومت  وأ  هقوذت  هللا ال  و  تایحلا ، نوطب  هنأک  تارفلا  یلا  رظنت  الأ  نیسحای ! تفگ : یملاظ  تسا ،

تاناویح هب  مرکا  لوسر  تفوطع 

تسا هنـشت  هبرگ  تسا  مولعم  دومرف : درک . هاگن  بآ  هب  تشذگ و  هار  زا  ياهبرگ  دوب ، وضو  لوغـشم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
دوب اهلد  رظنم  درک . مامت  ار  وضو  هبرگ  بآ  يهدنام  سپ  زا  ترـضح  دروخ و  بآ  هبرگ  تشاذگ . هبرگ  دزن  ار  بآ  تشاذگ و  ار  وضو 

[ . 91  ] نیسح يازع  شرف  دوب  کئالم  لاب  رتهتسهآ  یهن  اپ  شاهناخ  ازع  هب  نوچ  نیسح  ياوه  هب  رپ  دنز  ام  لد  غرم  نیسح  يالب  برک و 
هحفص 152] ]

(3  ) اههناخاقس تیاقس و  بآ ،

اههناخاقس

نحص و یقرش  علـض  رد  اههاگروخبآ  نیا  زا  یکی  . 1 تسا : هتشاد  دوجو  یمومع  هناخاقس  ود  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  نحـص  رد 
هویم تخرد  زین  ود  نآ  راوج  رد  دندوب و  هدرک  يزاسون  ار  نآ  نایلیعامسا ) زا  ياهفیاط   ) دنه يهرهب  هتـشاد و  رارق  هجار  هربقم  لباقم  رد 

هتـشاد دوجو  امرخ  تخرد  ود  نآ  کیدزن  رد  هدوب و  قوسلا  باب  راوج  رد  یبرغ ، علـض  رد  يرگید  . 2 تسا . هدوب  ردـس  تخرد  کی  و 
ولگ رد  شطع  عـفر  يارب  یبآ  تخیرن  وربآ  تسین . يرثا  ردـس  لـخن و  ناـتخرد  زا  نـینچمه  اـههاگروخبآ و  نـیا  زا  زورما  هـتبلا  تـسا .
ورف ار  دوخ  تمه  دـنلب  خاـک  کـشم  تفرگ  نادـند  هب  و  تفر ، تسد  شتـسد ز  تخیرن  وربآ  كاـخ  هب  ماـک و  هنـشت  داد  ناـج  تخیرن 

شتمه درک و  فک  هب  بآ  هک  رگن  تریغ  تخیرن  وخ  شافخ  نمشد  شیپ  هب  یکشا  کیلو  قفش  نوخ  لد  رد  تفخ ، رهم  نوچ  تخیرن 
[ . 92  ] تخیرن وزرآ  رـس  هب  یـسک  نم  وچ  یکاخ ، تفگ  بآ ، شدـیرب ز  دـیما  يهتـشر  نوچ  تخیرن  وبـس  نیا  زا  یم  ماک ، ماـج  هب  اـما 

هحفص 153] ]

البرک ناگتشت  یقاس  ای  اقس 
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فلتخم ياهتیاور  و  دشابیم . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مشاهینب  رمق  ياهبقل  رگید  زا  البرک ،» ناگتشت  یقاس   » ای اقـس » »
زا ياهمـشچ  بلطملادبع  يارب  دـنوادخ  درادـن ، یگزات  نادـناخ  نیا  رد  ندـناسر ، بآ  ندوب و  اقـس  هتبلا  دـنراد . رظن  قافتا  هراب  نیا  رد 

یلع نانمؤمریما  هار  رب  دیشوجرب ، ياهمشچ  زاجملا  يذ  قوس  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  دناشوج ، رب  تخـس  نیمز 
سابع ترضح  و  دیـشوج ، نیمز  زا  ياهمـشچ  البرک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  تشگ ، راکـشآ  ياهمـشچ  نیفـص  هب  مالـسلاهیلع 

هب تیاور  نیا  هدروآ و  رباج  قیرط  زا  یتیاور  ص 347 ) ج 7 ، « ) قشمد خیرات   » رد رکاسعنبا  دوب . روآ  بآ  ناسر و  بآ  زین  مالـسلاهیلع 
هدمآ اجنآ  رد  تسا . صن  کی  دشاب  هتـشاذگاو  يرـسهریخ  دانع و  هک  سک  ره  يارب  دراد و  تلالد  نادناخ  نیا  ندوب  یقاس  رب  تحارص 

هب نم  تفگ : رمع  سپ  دماین . ناراب  دندیبلط و  ناراب  ادـخ  زا  راب  هس  لاس  نآ  رد  دوب . هدـش  یبآیب  یطحق و  راتفرگ  هنیدـم  یلاس  : » تسا
هب ار  دـنوادخ  تشاد  نآ  رب  ار  مدرم  سپ  دتـسرف . ناراب  ام  رب  دروآرب و  ار  نامهتـساوخ  هک  تساوخ  مهاوخ  ناراـب  دـنوادخ  زا  يزیچ  هچ 

سپـس دینک . نت  رب  كاپ  يهماج  دیزاس و  وضو  هک  داتـسرف  مشاهینب  یپ  رد  هاگ  نآ  دنناوخب . مالـسلامهیلع  نیـسح  هب  نسح و  هب  یلع ،
یلاح رد  دمآ ، نوریب  سابع  سپس  دیلام ، رطع  نانآ  رب  دندمآ  درگ  وا  دزن  مشاهینب  نوچ  دیبوک . شاهناخ  رد  رب  تفر و  [ 93  ] سابع دزن 

دوب وا  پچ  بناج  رب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  وا و  تسار  بناج  رب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  وا ، شیپاشیپ  هحفص 154 ]  ] مالسلاهیلع یلع  هک 
هب سپ  نکم ، هارمه  ام  اب  نادـناخ  ام  ریغ  زا  یـسک  تفگ : رمع  هب  ماگنه  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ساـبع  دـندوب . ناور  وا  یپ  رد  مشاـهینب  و 

ار اـم  یهاوخب  رظن  اـم  زا  هکنآیب  دوخ  وـت  ادـنوادخ ! تفگ : هاـگنآ  درک و  شیاتـس  ساپـس و  ار  يادـخ  داتـسیا . دـمآ و  زاـمن  هاـگیاج 
رب تقلخ  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  ادنوادخ ! تشادنزاب . نامنداد  يزور  زا  ار  وت  تنتسناد  نیا  اما  مینکیم  هچ  ینادیم  دوخ  وت  يدیرفآ .

يربا نامـسآ  رد  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  ناراب  بلط  نیا  زونه  دیوگیم : يوار  نک . فطل  نم  رب  زین  اجنیا  یتشاد ، اور  فطل  لضف و  ام 
هک مایسک  نآ  دنزرف  نم  تفگ : سابع  ماگنه  نیا  رد  دیرابورف . تخس  یناراب  هک  میدوب  هدیـسرن  دوخ  ياههناخ  هب  زونه  دش و  راکـشآ 

مـشاهینب نادناخ  نآ  زا  زابرید  زا  ندناسر  بآ  تیاقـس و  يور ، ره  هب  درک .» رارکت  راب  جنپ  ار  نخـس  نیا  وا  دناسریم . بآ  نامدرم  هب 
: دیوگیم يرعش  تیب  رد  ق ) .ـ يافوتم 1305 ه  ) بحلاوبا نسحم  خیش  تسا . ناکاپ  نیمه  دنزرف  زین  مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  هدوب و 

ياقـس تسا ، ردیح  تمایق  يادرف  رد  رثوک  ضوح  یقاس  رگا   » لضفلاوبا ءالبرک  اشاطع  یقاسف  ردیح  رـشحلا  یف  ضوحلا  یقاس  ناک  اذا 
راب کی  ار  البرک  رد  مالـسلاهیلع  ساـبع  ندروآ  بآ  هتـشون و  ناـسیون  لـتقم  یخرب  هچنآ  فـالخ  رب  تسا .» لـضفلاوبا  ـالبرک  ناگنـشت 

سابع ترضح  هک : دناهدروآ  لتقم  ياهباتک  رد  [ . 94 . ] دروآ بآ  مالسلاهیلع  هللادبع  ابا  هاگهمیخ  ناگنشت  يارب  راب  هس  وا  دناهتـسناد ،
دنزرف مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  یگنـشت  هاـگان  دروخب . اـت  درک  بآ  رپ  یتشم  ود  درب ، بآ  ریز  هب  تسد  دیـسر ، هعیرـش  هب  مالـسلاهیلع 

هار رد  دـش . اههمیخ  یهار  درک و  بآ  رپ  ار  کشم  تخیر ، يور  رب  بآ  دروآ ، داـی  هب  ار  ناـکدوک  ناـنز و  نادرم و  رگید  هراوخریش و 
. دیـسر کشم  هب  يریت  نایم  نیا  رد  دـندنکفایم و  ریت  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يوس  هب  هحفص 155 ]  ] نانآ دنتشاد . نیمک  نانمـشد 

اما دز  ریـشمش  پچ  تسد  اب  دـش . ادـج  نت  زا  ار  شتـسار  تسد  هکنآ  ات  درک  راکیپ  یتخـس  هب  نامجاهم  اب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح 
[ . 95 . ] دیتلغ شیوخ  نوخ  رد  داتفا و  نیمز  رب  بسا  زا  دنتفرگ و  نایم  رد  يوس  ره  زا  ار  وا  نانمشد  دندیرب . زین  ار  وا  پچ  تسد 

مزمز رفح 

دـندوب و هتخیر  نآ  رد  نایمهرج  هک  دروآ  نوریب  نآ  زا  ار  اهریـشمش  اههرز و  ـالط و  يوهآ  ود  دـنک و  ار  مزمز  هاـچ  بلطملادـبع  نوچ 
، هبعک مان  هب  اهوهآ  دندز و  هعرق  ریزگان  و  دندرکیم ، اعدا  ار  اهنآ  زا  یمین  شیرق  دندوب ، هتخیرگ  دندوب و  هدنک  نکر  زا  ار  دوسألارجح 
تخیوآ و رد  نآ  هب  زین  ار  اهوهآ  دید و  هیهت  هبعک  يارب  يرد  تخورف و  ار  هرز  ریشمش و  دمآرد ، بلطملادبع  مان  هب  اههرز  ریـشمش و  و 

اعدا شیرق  تخاـس و  يراـج  ار  مزمز  بآ  بلطملادـبع  درب . راـک  هب  راـمق  رمخ و  رد  ار  نآ  ياـهب  تخورف و  دـیدزد و  ار  اـهنآ  بهلوبا 
کیدزن هک  هنهاک  نز  همکاحم  هب  یضار  همصاخم  زا  دعب  تسا ، لیعامـسا  ام  دج  زا  هاچ  نیا  اریز  نآ ، رد  تسا  یمهـس  ار  ام  هک  دندرک 
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ار دوخ  ياهربق  نانآ  دـندرک ، هقیاضم  اهنآ  هب  بآ  نداد  زا  شیرق  ریاس  دـش و  مامت  فانمدـبع  نادـنزرف  ياهبآ  هار  نیب  دـندش ، دوب  ماش 
نوچ میبایب و  بآ  ات  مینک  وجتـسج  دیاب  تفگ : دـش و  دوخ  يهقان  رب  راوس  بلطملادـبع  هک  دـندوب ، یگنـشت  زا  ندرم  يهدامآ  دـندنک و 

، دـنتفگ ریبکت  دـندید  ار  تمارک  نیا  نارگید  ربکاهللا و  دز : دایرف  بلطملادـبع  دـش و  يراج  بآ  نآ ، ياـپ  ریز  زا  درک  تکرح  شاهقاـن 
شیرق لئابق  و  تسین ، مزال  هنهاک  نز  دزن  نتفر  و  تشگ . وت  نآ  زا  مزمز  هاچ  درک و  مکح  وت  ام و  نایم  ادخ  دـنتفگ : دـش و  مامت  هعزانم 

وا هب  مزمزلا  رفاح  جیجحلا و  یقاس  ءاحطبلادیـس و  باقلا  تشگ و  نوزفا  شتمظع  زور  هب  زور  بلطملادبع  دـندرک و  هاگآ  بآ  نآ  زا  ار 
رهوگ گنر  زا  فدـص  تسا و  بآ  طحق  رجاه  مزمز و  [ . 96 . ] دندشیم هدنهانپ  هحفـص 156 ]  ] وا هب  اهيراتفرگ  رد  مدرم  و  دش ، هداد 
شیپ رد  دنکفا و  شیپ  هب  رـس  نید  دـید  نایامن  ملـسم  ناز  هک  سب  زا  يرفاک  لجخ  دـش  ردام  لفط  زا  مه  لفط و  ردام  مه ز  لجخ  دـش 
هنشت یلفط  تفگیم  ومع  اب  لجخ  دش  رجاه  مزمز  دش و  لصاحیب  یعـس  دوب  هنـشت  شلفط  دروآ و  دیدپ  مزمز  يرجاه  لجخ  دش  ربمیپ 

بآ شگنر  بآیب و  خر  دوب و ز  هدروآ  دیما  زا  رپ  یلد  یلاخ و  کشم  لجخ  دـش  رغـصا  يور  زا  بابر  نک  مزارفرـس  کیلو  دوخ  ماک 
تشگ تمه ، هیاپ  نآ  يهیام  لجخ  دش  رف ، کلف  نآ  یعس  ز  ششوک ، تبقاع  کیل  دیشوک  وربآ  بآ و  رهب  اقس  تخـس  لجخ  دش  روآ 

رد یقاس  نآ  زا  کی ، ره  افو  لصا  قشع ، تاذ  يدرم ، ناج  تریغ ، حور  لجخ  دش  رت ، يهدـید  وا ، يهدیکـشخ  بل  بآ و ز  يدـیمون ز 
نالفط زا  سابع  فرط ، ناز  لجخ  دش  رثوک  ضوح  رثوک ، یقاس  خر  تارف و ز  زا  رت ، دشن  رثوک  یقاس  روپ  ماک  لجخ  دش  روانـش  نوخ 

نآ دوبن و  یتـسد  بدا ، رهب  اـپ  هب  دزیخرب  تساوـخ ، هحفـص 157 ]  ] لجخ دش  ردارب  زا  توتف ، نآ  دـید  دـمآ و  نیـسح  وس ، نیز  لجخ ،
لجخ دش  رهوگ  رد و  یناشفرد  نیز  نخـس  یب  نخـس  ناس  نیا  ایناسنا »  » دنک تکـشا  شزیر  لجخ  دـش  رـشحم  نوتاخ  زا  تماق ، تمایق 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  [ . 97 . ] ءاملا یقس  ینعی  يرحلا ، دبکلا  داربا  لامعألا  لضفا  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
. بآ ندناماشآ  ینعی  تسا  هتخوس  رگج  ندرک  کنخ  اهرادرک  نیرترب  دندومرف : ملس 

سدقم دهشم  رد  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ججحلا ، نماث  ترضح  رهطم  نحص  يهناخاقس 

اب هدـش و  فورعم  ییالط  ناخ  لیعامـسا  مان  هب  تسا  يردان  يهناخاقـس  ـالط  ناویا  لـباقم  عیـسو  يوج  راـنک  میدـق و  نحـص  طـسو  رد 
يهزادنا 75 هب  تسا و  یسیفن  رمرم  گنـس  هچراپ  کی  زا  هک  تساجنآ  بآ  گنـس  هناخاقـس  نیا  تاصتخم  زا  هدش  تنیز  الط  تاحفص 

هدوب کلام  کشهد  يهعرزم  زا  هاشردان  هداد و  رارق  اجنیا  رد  هدروآ و  تاره  زا  ار  نآ  هاشردان  رما  هب  هک  دراد  شیاجنگ  تناس  دـصرد 
[ . 98 . ] تسا هدومن  هناخاقس  نیا  فقو 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  زاوها  فورعم  يهناخاقس  يهچخیرات 

يور هب  ور  سواکیک  شبن  يرتم  یـس  نابایخ  رد  عقاو  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  هناخاقـس  ماـن  هب  زاوها  فورعم  تاـفوقوم  زا  یکی 
نیا تسا . يرجه  مهدراـهچ  نرق  یخیراـت  یبهذـم  راـثآ  زا  یکی  هدـش و  هتخاـس  عبرم  رتـم  هدزناـپ  تحاـسم  هب  هک  اهیناهفـصا  دجـسم 

عیاـقو يهرطاـخ  لـحم  نیا  تسا . درف  هب  رـصحنم  دوخ  عون  رد  دـیآیم و  رامـش  هب  هجوت  لـباق  رایـسب  زاوها ، رد  هحفـص 158 ]  ] هناخاقس
یـشاب میکح  نسح  ازریم  رتکد  موحرم  مان  هب  راکوکین  يدرف  تمه  هب  روکذم  يانب  دنکیم . هدنز  نایعیـش  نایم  رد  ار  ینیـسح  ياروشاع 

کی علض  شش  ياراد  هک  لیطتسم  عبرم  لکش  هب  یخیرات  سدقم  ناکم  نیا  تسا . هدیدرگ  ثادحا  قباطم 1361 ق  خیرات 1321 ش  هب 
مـشتحم موحرم  فورعم  رعاش  دنب  هدراهچ  راعـشا  اب  هیراجاق  هرود  کبـس  هب  ییابیز  يراک  یـشاک  اب  نآ  ینوریب  يامن  کچوک و  دـبنگ 

میدق یتنس  يرامعم  کبس  هب  ییاهیرب  چگ  ياراد  هناخاقس  لخاد  نینچمه  تسا . هدش  نییزت  هدورس  البرک  بئاصم  رکذ  رد  هک  یناشاک 
ياقـس مان  هب  سدـقم  ناکم  نیا  تسا . هدـش  کح  انب  يـالاب  یـشاک  دـندیرب  هک  لاس 1371 ق  هب  هناخاقـس  يراک  یـشاک  خـیرات  تسا .
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نامزاس رظن  ریز  فیرـش  هعقب  نیا  تاروذن  زاوها و  یلاها  مارتحا  دروم  هدش ، يراذگ  مان  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  البرک ،
نیـسح دـمحم  جاح  ياـقآ  باـنج  تمه  هب  دـیدج  يراـک  یـشاک  تاریمعت  يزاـسون و  دوشیم . هرادا  ناتـسزوخ  هیریخ  روما  فاـقوا و 

هرخآلا 1415 ق يدامج  قباطم  یـسمش  هام 1373  نابآ  خـیرات  رد  هک  ناتـسزوخ  هیریخ  روما  فاـقوا و  هرادا  ینارمع  تنواـعم  یلوفزد ،
فصو رد  ار  راعشا  نیا  ناتـسزوخ ، رـصاعم  يارعـش  زا  یکی  زاوها  میقم  یناهبهب ، يرـصان  هللا  فطل  دیـس  ياقآ  بانج  تسا . هدش  ماجنا 

زابلد شوقن  يرب و  چگ  اب  ییامن  دبنگ  یعلـض و  شـش  زاوها  رهـش  هب  هدـش  سیـسأت  سابع  ترـضح  يهناخاقـس  تسا . هدورـس  هناخاقس 
ناـکم نینچ  فصو  رد  زاـغآ  نآ ز  هدومن  سیـسأت  یـشاب  میکح  نسح  ازریم  زاـسمد  حرط  اـمن و  هب  نییزت  دـش  مشتحم  رعـش  هب  شوقنم 

ياهتئیه مارتحا  دروم  ینیسح  ياروشاع  مایا  رد  و  روهشم ، فورعم و  رایسب  زاوها  رد  هناخاقس  نیا  زاب  نخس  يرصان  وت ز  ونـشب  یـسدق 
هحفص 159]  ] يزاوها تیاده  نیسح  دمحم  بجر 1415 ق   15 مالسلااهیلع . بنیز  ترضح  البرک  نامرهق  تلحر  زورلاس  تسا . رادازع 

تیاقس تلیضف  رد  ثیدح  دنچ 

نم هللا  هاقـس  ءامظ  نم  انمؤم  یقـس  نم  و  ۀـنجلا ، رامثأ  نم  هللا  همعطأ  عوج  نم  انمؤم  معطأ  نم  لاـق : مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع 
یتشهب ياههویم  زا  ار  وا  دنوادخ  یگنـسرگ ، زا  ار  ياهنـسرگ  دنک  ماعطا  هک  نآ  دومرف : مالـسلاهیلع  مراهچ  ماما  [ . 99 . ] موتخملا قیحرلا 

نع يردخلا ، دیعسیبأ  نع  دناماشایب . ار  وا  موتخم  قیحر  صلاخ و  بارش  دنوادخ  یگنشت ، زا  ار  ینمؤم  دناماشایب  هک  نآ  و  دنک ، ماعطا 
نیب باذ  وهف  ةدحاو ، امأ  اهیف ، ام  ایندـلا و  نم  یلا  بحأ  یه  لاصخ  سمخ  یلع  یف  تیطعأ  لاق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
یلع فقاوف  ۀثلاثلا ، امأ  و  هتحت ، دلو  نم  مالـسلاهیلع و  مدآ  هدـیب و  دـمحلا  ءاولف  ۀـیناثلا ، امأ  و  باسحلا ، نم  عرفی  یتح  لجوزع  هللا  يدـی 

نأ هیلع  یشخأ  تسلف  ۀسماخلا ، امأ  و  لجوزع ، یبر  یلا  یملـسم  یتروع و  رتاسف  ۀعبارلا ، امأ  و  یتمأ ، نم  فرع  نم  یقـسی  یـضوح  رقع 
هب دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک : دـناهدرک  تیاور  هماع  هصاخ و  [ . 100 . ] نامیا دـعب  ارفاک  ناصحا و ال  دـعب  ایناز  عجری 

راگدرورپ لباقم  مالسلاهیلع  یلع  تمایق  زور  لوا : تسا : رتبوبحم  ترخآ  ایند و  زا  نم  دزن  هک  هدش  هداد  تلصخ  جنپ  مالـسلاهیلع  یلع 
شنادنزرف مالـسلاهیلع و  مدآ  تسا و  مالـسلاهیلع  یلع  تسد  هب  دمح  مچرپ  مود : دوشیم . غراف  مدرم  باسح  زا  دنوادخ  ات  تسا  عفادـم 

: مراهچ دنکیم . باریس  نم  تما  زا  دسانشب  ار  هک  ره  هداتسیا و  نم  رثوک  ضوح  يادنلب  رب  مالسلاهیلع  یلع  موس : دنتسه . مچرپ  نآ  ریز 
كانمیب وا  رب  چـیه  مجنپ : دـنکیم .) نفد  ارم   ) دـنکیم هحفـص 160 ]  ] مراگدرورپ میلـست  ارم  و  ارم ، تروع  دناشوپیم  مالـسلاهیلع  یلع 
تلیـضف رد  ثیدـح  راهچ  تسیب و  دـیدحلایبا ، نبا  ددرگ . رفاک  نامیا  زا  سپ  ددرگ و  راکانز  ینمادـکاپ  ییاـسراپ و  زا  سپ  هک  متـسین 

. تسا هدزون  ثیدح  نیا  دنکیم و  لقن  هماع  زا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 

زاوها سابعلا  لضفلاوبا  يهناخاقس 

یگداـس هب  تاـیح  رهوگ  نیا  راـنک  زا  زین  نادنمـشناد  نیرتیبرجت  نیرتقیقد و  یتـح  دـنادیمن ، ار  بآ  ردـق  یلومعم  طیارـش  رد  یمدآ 
لومرف کی  لیکـشت  هک  تسا  نژیـسکا  نژوردیه و  نامه  بآ  و  هداس ، هن  تسا  بکرم  بآ  هک  تفگ  دنهاوخ  رثکادح  اهنآ  دنرذگیم .

هک دـشکیم  مدآ  خر  هب  ار  دوخ  یقطنم  رابتعا  شزرا و  هاگ  نآ  تایح ، يهراصع  نیا  بآ  میـشابن ، هداـس  دـهدیم . ار  بکرم  ییاـیمیش 
شدوخ عیـشت ، رابنوخ  گنهرف  رد  بآ  تیاکح  دنامب . ماکان  دنلب  ياهوزرآ  دوش و  یقلت  هتفای  نایاپ  شطع  كانزوس  بیهل  رد  یگدـنز 

اههاگرذـگ نکاـما و  يهیـشاح  رد  رترود ، ياهناتـسرهش  یـضعب  هب  يرذـگ  یتـقو  زورما  دـنامب . هک  تسا  هـیثرم  تبیـصم و  رتـفد  رازه 
ییامندوخ شیب  مک و  دـناهدنام ، نوصم  اهناسنا  رهق  زا  هک  زاوها  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  هناخاقـس  دـننام  یمیدـق  ياـههناخاقس 

اهرواب و نیا  دراد  ناوارف  یباوث  رجا و  هنـشت ، نارذگهر  نارفاسم و  ياهبل  هب  ندناسر  بآ  ام ، مدرم  تاداقتعا  اهتنـس و  رد  دـننکیم .
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قح اروشاع  هک  ارچ  تسا ، قح  بآ  میوگیم . ار  البرک  اروشاع و  دریگیم . هیاـم  یناـکم  یناـمز و  تیعقوم  کـی  زا  سدـقم  ياـهتنس 
. تسا

دهدیم دارم  بآ  يدرگناریا  هاگشیامن  ناگدننک  دیدزاب  هب  یناتسزوخ  ياقس 

بآ يدرگ ، ناریا  هاگـشیامن  نیمـشش  ناگدننک  دیدزاب  هب  البرک  تشد  ياقـس  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دای  هب  یناتـسزوخ  ياقس 
ناگهنشت بل  ياقس  دای  هب  يراختفا و  روط  هب  تسه  زین  دیهش  هداوناخ  هک  يزاوها  هلاس  تصش  ياقـس  يدمحا  یلع  دیـس  دهدیم : دارم 

دننکیم بلط  مالسلاهیلع  جئاوحلا  باب  هحفـص 161 ]  ] زا ار  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  دهدیم و  بآ  ناگدننک  دـیدزاب  هب  البرک  تشد 
[ . 101 . ] دـیناوخب هحتاف  زین  ناتـسزوخ  طـخ  يادهـش  ناگنـشت  بل  يارب  دـیوگیم : مارآ  دـهدیم  بآ  هک  ياهدـننک  دـیدزاب  ره  هب  يو 

داـشرا گـنهرف و  ترازو  يوس  زا  نارهت  یللملانیب  هاگـشیامن  لـحم  رد  هاـم  دادرم  رد  یـسمش  لاـس 1375  رد  يدرگ  ناریا  هاگـشیامن 
هللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلامهیلع  هئابآ  نع  مالـسلاهیلع ، هللادبع  یبأ  نع  دش . لیکـشت  زور  هد  تدم  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یمالـسا 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  شناردپ ، زا  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  [ . 102 . ] مهرخآ موقلا  یقاس  برشیل  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هحفص 162] . ] دماشآیم بآ  هک  دوب  دهاوخ  رفن  نیرخآ  اقس  ینعی   ) اهنآ رخآ  مدرم  ياقس  دماشآیم  هنیآ  ره  دومرف : هک  ملس  هلآ و 

زاوها رایزهم  نب  یلع  ترضح  سدقم  ناتسآ  رد  عقاو  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هناخاقس 

، مرتحم راوز  زا  یعمج  دـجاسم و  يانما  تئیه  ناتـسزوخ ، هیریخ  روما  فاقوا و  نـالوؤسم  و  زاوها ، هعمج  ماـما  روضح  اـب  یمـسارم  یط 
زا دعب  مسارم ، نیا  رد  دـش . حاتتفا  رهظزادـعب   7 تعاس 5 /  1378 ش   / 5 خـیرات 13 /  هب  يزاوها  رایزهم  نب  یلع  ترـضح  يهناخاقس 

هعمج ماما  يریازج  يوسوم  هللا  تیآ  سپـس  ناتـسزوخ  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  ریدـم  ینیـسح  ياقآ  باـنج  طـسوت  هناخاقـس  شرازگ 
هب تسا  هدش  ثادحا  یعلـض  تشه  یتنـس  يرامعم  اب  هک  هناخاقـس  نیا  دـندومن  داریا  ینانخـس  هیراج  تاقدـص  تیمها  رد  زاوها  مرتحم 
زا تسا و  يراک  یـشاک  هوزریف و  دـبنگ  کی  ياراد  يروخ و  بآ  هنهد  شـش  ياراد  يرتم  شـش  عافترا  اب  عبرم و  رتم  هدزناـپ  تحاـسم 

28 تسا . هدش  هتخاس  ناشفرد  سدنهم  رظن  ریز  هناخاقس  نامتخاس  انمـض  تسا . هدش  نیمأت  نآ  هنیزه  یمدرم  يرادا و  ياهکمک  لحم 
هحفص 163]  ] يزاوها تیاده  نیسح  دمحم  مارحلا 1421 ق ، مرحم 

دنروهشم فورعم و  البرک ، ياقس  مان  هب  زاوها  رد  هک  ییاههناخاقس 

يور هب  ور  يرتم  یس  نابایخ  جئاوحلا  باب  هناخاقس  . 2 تسا . هدش  هتشون  نآ  يهچخیرات  هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  يهناخاقس  . 1
سابعلا لضفلاوبا  هناخاقس  . 4 یناقاخ . دنز  نابایخ  تسا . نیـسح  الم  موحرم  نآ  یناب  مشاهینب  رمق  هناخاقـس  . 3 يراصنا . هللاۀیآ  دجسم 
ناقشاع هناخاقس  . 6 يدعـس . نابایخ  خیرات 1405 ق  مالـسلاهیلع ، جئاوحلا  باب  هناخاقـس  . 5 هیسابع . بنج  یسودرف  نابایخ  مالـسلاهیلع 
هدافتسا دروم  تسا و  دوجوم  زاوها  رهش  فلتخم  طاقن  رد  هناخاقـس  هاگتـسیا  بنج  نک  درـس  بآ  اههد  . 7 مظعا . يهینیسح  بنج  هللاراث 

قداص ماما  [ . 103 . ] ءاملا ۀقدص  ۀمایقلا  موی  هب  ءدبی  ام  لوأ  نا  لاق : مالسلاهیلع : هیبأ  نع  مالـسلاهیلع ، قداصلا  نع  دشابیم . مدرم  مومع 
. دشابیم بآ  يهقدص  دـنهدیم ، باوث  هک  ار  ياهقدـص  لوا  تمایق  زور  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالـسلاهیلع  دوخ  ردـپ  زا  مالـسلاهیلع ،

هحفص 164] ]

لوفزد رد  رایط  رفعج  نب  دمحم  ترضح  سدقم  ناتسآ 
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یـشاک ياراد  هدش و  سیـسأت  يرگید 1377 ش  و  یکی 1366 ش  اهنآ  ياهانب  خـیرات  تسا و  دوجوم  هناخاقـس  ود  هناتـسآ  نحـص  رد 
مالسلاهیلع و سابعلا  لضفلاوبا  جئاوحلا  باب  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هللادبع  ابأ  ای  کیلع  مالـسلا  اهنآ : يالاب  ینآرق و  ياههتـشون  اب  يراک 

سیـسأت خیرات  تسا . رتم  تسیب  ادودح  هناخاقـس  زا  کی  ره  تحاسم  هدش و  عقاو  شوش  لوفزد ، هداج  يرتمولیک  جـنپ  رد  هاگترایز  نیا 
شوش رد  عقاو  یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  مالـسلاهیلع  یبن  لاـیناد  ترـضح  رهطم  مرح  رد  لاس 1377 ش  هب  مالـسلاهیلع  لایناد  یبن  هناخاقس 

هحفص 166] . ] تسا ناتسزوخ 

زینک ياقس 

اهتیأرف لاق : ءایمع ، تناک  مالسلاامهیلع و  بلاطیبأ  نب  یلعل  ابح  اوبرشا  لوقت : یه  ءاملا و  یقست  ءادوس  ۀیراج  تیأر  لاق : شمعألا  نع 
اوبرشا نیلوقت : ةریرض  ۀنیدملا  یف  کتیأر  ۀیراج  ای  تلقف : يرصب ، یلع  هللا  هب  در  نمل  ابح  اوبرشا  لوقت : یه  ءاملا و  یقست  ةریـصب  ۀکمب 

ةالوم تنأ  ۀـیراج  ای  لاق : الجر  تیأر  ینا  تنأ  یبأب  تلاق : کنأشامف ؟ ةریـصب  مویلا  تنا  مالـسلاامهیلع و  بلاطیبأ  نب  یلع  يالومل  ابح 
؟ تنأ نم  تلقف : يرـصب ، یلع  هللا  در  دقل  هللاوف  اهرـصب ، اهیلع  درف  ۀقداص  تناک  نا  مهللا  لاقف : معن ، تلقف : هتبحم ؟ بلاطیبأ و  نب  یلعل 
هب دوب و  انیبان  هک  مدید  ار  یهایـس  زینک  دـیوگیم : شمعا  مالـسلاامهیلع . بلاطیبأ  نب  یلع  ۀعیـش  نم  انأ  مالـسلاهیلع و  رـضخلا  انأ  لاق :

هکم رد  دوب  انیب  هک  یلاح  رد  ار  وا  یتدم  زا  سپ  مالسلاامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  تبحم  رطاخ  هب  دیشونب  تفگیم : دادیم و  بآ  مدرم 
زینک يا  متفگ  دینادرگزاب . نم  هب  ار  ییانیب  وا  ببس  هب  ادخ  هک  یسک  تبحم  رطاخ  هب  دیشونب  بآ  تفگیم : درکیم و  ییاقـس  هک  مدید 

نآ تهج  یتسه . انیب  زورما  یلو  دیـشونب ، مالـسلاامهیلع  بلاطیبأ  نب  یلع  میالوم  یتسود  رب  یتفگیم  هک  مدـید  اـنیبان  هنیدـم  رد  ار  وت 
، يرآ متفگ : یتسه ؟ وا  بحم  مالـسلاامهیلع و  بلاـطیبا  نب  یلع  يهدـنب  وت  زینک  يا  تفگ  نم  هب  مدـید  ار  يدرم  تفگ : زینک  تسیچ ؟
ار ما  ییانیب  مراگدرورپ  دـنگوس  ادـخ  هب  نادرگزاب . وا  هب  ار  شاییانیب  تسوگتـسار  شراتفگ  رد  نز  نیا  رگا  اراگدرورپ  تفگ : هاگ  نآ 
[ . 104 . ] مشابیم مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نایعیـش  زا  هک  متـسه  رـضخ  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  متفگ  سپـس  دـنادرگزاب . نم  هب 

هحفص 167] ]

تسا هدش  يراذگمان  لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  هک  هموح  لایناد و  شوش  ناتسرهش  دجاسم 

دیهش يهقطنم  يروهمج ، نابایخ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دجـسم  . 2 ناتسزوخ ؛ نابایخ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  دجـسم  . 1
؛ رامت مثیم  ياتسور  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  دجـسم  . 4 يرافغ ؛ رذوبا  ياتسور  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  دجـسم  . 3 يروکف ؛

ناتـسزوخ یترایز  یخیرات و  ياهرهـش  زا  یکی  شوش  هپت . تفه  مالـسلاهیلع -  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  دجـسم  . 6 مظعا ؛ هیـسابع  . 5
نیمزرـس زا  رهـش  نیا  رد  ریبـک  شروک  ناـمز  رد  هک  لیئارـساینب  ياـیبنا  زا  یکی  مالـسلاهیلع  لاـیناد  یبـن  ترـضح  رهطم  مرح  هک  تسا 

یلع ترضح  روتـسد  هب  ناناملـسم و  تسد  هب  يرجه  لاس 17  رد  دـش و  نفد  دومن و  تلحر  ناکم  نیا  هک  هدـمآ  راید  هب  سدـقملاتیب 
رفص مرحم و  مایا  رد  راوگرزب  نآ  مرح  تسا و  هدیدرگ  ناتـسزوخ  یلاها  هاگترایز  زورما  ات  نامز  نآ  زا  دیدرگ و  ییاسانـش  مالـسلاهیلع 

. دشابیم ینیسح  يرادازع  لحم 

زاوها هیسابع 

يرمق لاـس 1328  هب  یحتف  هللا  حـتف  جاـح  موحرم  تاـفوقوم  زا  یکی  هک  تسا  هیـسابع  ماـن  هب  زاوها  روهـشم  فورعم و  ياـیاکت  زا  یکی 
راـهطاهمئا يراوـگوس  داـیعا و  سلاـجم  لاـس  لوـط  رد  تسا و  یـسودرف  ناـبایخ  رد  عـقاو  یبهذـم  هیکت  نـیا  تـسا . هدـیدرگ  سیـسأت 
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يهرابرد زاوها  یلاها  تسا و  هدـش  هدـید  ناـکم  نیا  رد  زین  ییاـهتمارک  ددرگیم . رازگرب  ماـعطا  یتنـس و  سلاـجم  قبط  مالـسلامهیلع 
رـسدرد یب  فسوی  جاح  بانج  ناتـسزوخ ، رـصاعم  حادـم  رعاش و  دـنراد . رایـسب  داقتعا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهناـخ 

زاوها يهیسابع  حدم  فصو و  رد  هحفص 168 ] : ] هدورس مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يهناخ  يهرابرد  ار  ریز  راعـشا  زاوها ، میقم  یلوفزد 
هک اجک  ره  هب  ضیف  هگرد  زا  ار  دوخ  تجاح  ریگب  تساج  نیا  ام  يور  هب  ددرگن  هتـسب  هک  يرد  تساج  نیا  افواب  سابع  يهناـخ  هک  اـیب 

یلع سابع  هک  هناخ  نیا  تساج  نیا  افص  اب  رون  ایب  فاص  قدص  هب  وا  دقرم  هاگراب  نآ  زا  يرود  هچ  رگا  تساج  نیا  افـش  بحاص  يور 
نآ بلاط  ناهج  ود  قلخ  هک  تسا  نیا  مدرم  تجاح  نآ  رد  هتـشگ  اود  رایـسب  تسا  نآ  بناـج  ناـیملاع  يهمه  مشچ  تسا  نآ  بحاـص 

هحفص 169]  ] تسا

زاوها يهیسابع  زا  یتمارک 

یـصخش هناخ  لبق  لاس  نیدنچ  رد  مردـپ  موحرم  دـیوگیم : وا  تسا  زاوها  يهیـسابع  نارازگتمدـخ  زا  یکی  يرگنهآ  اضر  دـمحم  جاح 
دیس موحرم  تمدخ  ایؤر  ملاع  رد  مدوب و  باوخ  هیـسابع  رد  یبش  دیدج . يهناخ  دیرخ  يارب  دوب  بارطـضا  رد  یلیخ  تخورف و  ار  دوخ 

رادیب باوخ  زا  هک  حبـص  شاب و  تحار  وگب  تردپ  هب  اضردـمحم  دـندومرف : ناشیا  مدیـسر و  نانحلادـبع  مرتحم  تاداس  زا  یکی  سابع 
هدـنب هب  درک و  يرادـیرخ  مردـپ  درک و  یفرعم  هیـسابع  یکیدزن  رد  یلزنم  ناتـسود  زا  یکی  زور  ناـمه  متفگ . مردـپ  هب  ار  ارجاـم  مدـش 
عاقب زا  یکی  سابع  دیـس  رازم  منادیم . مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  تمارک  ءزج  ار  ارجام  نیا  تسویپ . تقیقح  هب  امـش  باوخ  دومرف :
نایم هک  تسا  هدمآ  غارچ » بش  رهوگ   » باتک رد  دشابیم . نامیا  لها  هاگترایز  عقاو و  شوش  زاوها -  يهداج  رد  هک  ناتسزوخ  روهـشم 

هب ار  رخآ  بش  و  بش ، کـی  لـهچ و  اـت  تعاـس ، کـی  تقو و  کـی  رد  دروآ  ياـج  هب  تجاـح  زاـمن  تـعکر  ود  اـشع ، برغم و  زاـمن 
ءوسلا فشکی  هاعد و  اذا  رطـضملا  بیجی  نم  ای  دـیامن : متخ  دـناوخب و  نآ  زا  دـعب  ددرگ  اور  تجاـح  هک  یتقو  اـت  دراد  هاـگن  ناـگورگ 
سفن هک  دیامن  رارکت  ار  ینکردا  نامألا و  يهملک  ردق  نآ  ینکردأ . ینکردأ  ینکردأ  نامألا  نامألا  یلع  نب  سابعای  برای  برای  برای 

عیطملا هللا حلاصلا  دبعلا  اهیأ  کیلع  مالـسلا  دوش ) هدناوخ  زامن  زا  دعب  دـیاب  اعد  نیا  هتبلا  . ) ددرگ لیان  دوصقم  هب  هللاءاشنا  دوش  عطق  يو 
، مالسا دیشر  رادمچرپ  هناگی  هاگـشیپ  هب  مارتحا  مالـس و  زا  سپ  ملـس . مهیلع و  هللا  یلـص  نیـسحلا  نسحلا و  نینمؤملاریمأل و  هلوسرل و  و 

صخألاب تاداس  هب  ریقح  نیا  دیشاب . اریذپ  ار  ریقح  نیا  مرگ  مالس  هللاءاشنا  مراودیما  میامنیم و  بدا  ضرع  زین  یلاع  ترـضح  تمدخ 
تـشاد مهاوخ  یلاعت  هللاءاشنا  هتـشاد و  یـصاخ  تدارا  يدمحا ) طبـس  ماقم  الاو  ترـضح   ) یجواس مرتحم  تاداس  راوگرزب  نادناخ  هب 

دیس اقآ  زین  نآ  ببـسم  و  هحفـص 170 ]  ] هدوب ناترـضحم  زا  ضیف  بسک  یلاع و  ترـضح  اب  طابترا  همان ، نیا  لاسرا  نتـشون و  يهزیگنا 
ماقم و زا  تبحص  ناشیا  ریقح و  نیب  وگتفگ  نمـض  نابعـش  هام  لوا  همین  ياهزور  زا  یکی  رد  تسا . یمارگ  رورـس  يدمحا  طبـس  دمحم 
هب ياهراشا  ناشیا  تفرگ . ارف  یلاح  روش و  ار  سلجم  مدـناوخ و  ياهدورـس  ریقح  دـمآ . ناـیم  هب  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ـالوم  تلزنم 

طـسوت نآ  بلاطم  دندوزفا : دندرک و  یلاع  ترـضح  فیلأت  مالـسلاهیلع » سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  هرهچ   » سدقم باتک 
اقآ زا  زین  یتمارک  و  دراد ، کیدزن  رایسب  يهطبار  يدمحا  طبس  نسح  دیس  جاح  ترـضح  اب  ناشیا  هدیدرگ و  فیلأت  شکتمحز  یقـشاع 
اقآ اتجیتن  تسا  تبث  جردنم و  یجواس ) دامع  ازریم  دیـس  ای   ) یجواس دهتجم  دمحا  ازریم  دـیقف  ملاع  دروم  رد  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق 

سپس میامنب و  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  الوم  ترضح  هب  طوبرم  تامارک  باتک و  نیا  یپ  رد  يریس  هک  دندومن  تبحم  لذب  دمحم  دیس 
هک ار  يرعش  مدرک و  رما  تعاطا  زین  ریقح  میامن  روضح  میدقت  لاسرا و  دناهدومرف  موقرم  هک  یـسردآ  هب  ار  هدورـس  نیا  تقو  عرـسا  رد 

نیـسحلا هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  مدومن  یلاع  روضح  لاـسرا  ماهدورـس  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  ياـفواب  رادـملع  يهراـبرد 
درک ادیپ  يرنه  مه ، رگا  داتـسا  دـشن  رخآ  درک  رنه  داتـسا  يدرگاش  هک  ره  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  مالـسلاهیلع 
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هیسابع رمش 

موحرم یناوخ  هیزعت  رد  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ماـقآ  يهزجعم  يهراـبرد  يزاوها  تیادـه  نیـسح  دـمحم  ياـقآ  باطتـسم  باـنج 
اج نیا  رد  دـناهدرک  لقن  ار  یتمارک  یفیـس  دیـسلادبع  جاح  ياقآ  باطتـسم  بانج  شراوگرزب  رـسپ  زا  یبابک )  ) یفیـس دـمحم  يدهـشم 

. دمآ ایند  هب  فرـشا  فجن  رد  ظعاو )  ) یفیـس ردیح  خیـش  جاح  مالـسالاۀجح  موحرم  دنزرف  یبابک ) ) دمحم يدهـشم  موحرم  میروآیم .
نادـناخ هب  يدایز  يهقالع  یناوج  نارود  زا  وا  تخادرپ . ینید  لئاسم  نتخومآ  هب  ردـپ  دزن  رد  ار  غولب  نینـس  اـت  یکدوک  نارود  دـمحم 

هک دوب  يولهپ  ناخ  اـضر  هحفص 171 ]  ] تنطلس نارود  تشاد . مالسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  صوصخ  هب  تراهط  تمـصع و 
لضاف و يدرم  دوب  زاوها  هیـسابع  مداخ  هک  نوسح  ریاز  ماـن  هب  يدرم  اـب  ناـمز  نیا  رد  دـش . لوغـشم  یباـبک  لغـش  هب  نکاـس و  زاوها  رد 

لهچ دودح  یسمش -  لاس 1325  رد  دندمآرد . هیسابع  نامداخ  يهرمز  رد  ناتسود  زا  یضعب  اب  دش و  انشآ  دوب  سفن  بحاص  هتـسراو و 
لاس رد  دوب . هقیلـس  شوخ  حارط و  يدرم  هک  هدازیلیل  دمحا  جاح  موحرم  کمک  اب  داتفا ، يرادهیزعت  رکف  هب  دـمحم  موحرم  لبق -  لاس 

ار يرادهیزعت  همانرب  مه  اج  نآ  رد  دـندرک و  توعد  رتشوش  هب  ار  وا  سپـس  دـش و  زاغآ  هیـسابع  زا  يرادازع  هیزعت  نیلوا  یـسمش   1336
دندرکیم رکف  یضعب  هک  تشاد  ياهبذاج  نانچ  موحرم  نآ  دش . فورعم  رتشوش  رمش  مان  هب  رتشوش  رد  هیسابع و  رمش  مان  هب  داد و  جاور 

اب نانچ  تشاد . اسر  ییادـص  تشپرپ و  ییاهلیبس  اب  هدیـشک  ییوربا  تشرد و  ینامـشچ  دـنلب و  يدـق  هک  تسا  ـالبرک  رمـش  ناـمه  نیا 
حورجم رجنخ  گنس و  اب  ار  وا  راب  نیدنچ  اسب  هچ  تسین  یعقاو  رمـش  نیا  هک  درکیمن  رواب  یـسک  درکیم  شقن  يافیا  تراهم  هقالع و 
ماهدـید مشچ  هب  دوخ  هک  یتارطاخ  تسا . دایز  مراد  دای  هب  بناج  نیا  هک  یتارطاخ  زا  دـشیم  رتشیب  هیزعت  هب  وا  يهقالع  زاب  اما  دـندرک ،

زا دعب  دش ، التبم  ناطرـس  ضرم  هب  دوب  نادناخ  گرزب  هک  روخ  دیـس  تسا . زاوها  یلاوح  رد  روخ  دیـس  هیرق  رد  یـسمش  لاس 1340  رد 
مالـسلاهیلع نیـسحلا  هللادـبع  ابا  اقآ  هب  راوگرزب  درم  نیا  دـندرک . باوج  ار  وا  اهرتکد  راچان  هب  ناکـشزپ ، دزن  رد  داـیز  ياهدـمآ  تفر و 

افـش ار  وا  اقآ  دنیبیم و  باوخ  رد  ار  اقآ  ایؤر  ملاع  رد  بش  منکیم . يرادهیزعت  امـش  يارب  هدـب ، افـش  ارم  هللادـبع  ابا  ای  هک : دـش  لسوتم 
نآ هک  ناـموت ، رازه  غلبم 14  دـنکیم و  فیرعت  شیارب  یباوخ  میرکلادـبع و  جاح  موحرم  ماـن  هب  تشاد  یتسود  دیـس  موحرم  دـهدیم ،

. دـنک هدامآ  ار  هیزعت  لئاسو  ات  داد  دـمحم  يدهـشم  تسد  هب  ار  اهلوپ  مه  یجاح  دـهدیم . میرکلادـبع  جاح  هب  هدوب ، يدایز  لوپ  نامز 
باختنا دننک  ینیرفآ  شقن  یتسیابیم  هکمه  ار  يدارفا  تخاس و  مهارف  زاوها  نارهت و  هب  مق  زا  ار  هیزعت  لیاسو  دـمحم  يدهـشم  موحرم 
يدـنزرف دیـس  دـنک . يزاب  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  شقن  هک  نز  کـی  ههاـم و  شـش  لـفط  یکی  رفن : ود  زج  هب  داد  میلعت  درک و 

مهاوخ اپرب  ار  تاهیزعت  دهدب  هحفـص 172 ]  ] يدنزرف نم  هب  دنوادخ  رگا  هللادبع ، ابا  ای  هک : درک  رذن  مه  وا  دـشیمن ، رادهچب  هک  تشاد 
ياروشاع زور  دوب . ههام  شـش  لفط  میتفریم  هیزعت  يارب  رون  دیـس  يهیرق  يوس  هب  ام  هک  يزور  تسرد  داد . دنزرف  وا  هب  دـنوادخ  درک .

روطچ منادیمن  دـنداد ، درکیم  يزاب  ار  ماما  شقن  هک  یـصخش  تسد  هب  میتفرگ و  ردام  زا  ار  هچب  میتفر  دوب . اج  نآ  هیزعت  لاـس  ناـمه 
لفط ردام  يارب  ار  ربخ  دـیآیمن . رد  وا  سفن  دـندید  دـتفایم . نیمز  هب  ناوخ  ماما  تسد  زا  ههاـم  شـش  دـنزرف  دـنکیم ، مر  بسا  دـش .

نآ دشاب -  هیـسابع  رمـش  نامه  هک  دمحم -  يدهـشم  موحرم  تفر . ایند  زا  هیزعت  هکرعم  نادیم  رد  تدنزرف  ياهتـسشن ! ارچ  هک  دـنربیم 
بابر زا  ار  تاههام  شـش  يهچب  هک  ینامز  نیـسح ، ای  تفگ : درک و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يالبرک  هب  ور  درک و  دنلب  نیمز  زا  ار  هچب 

اقآ فطل  هب  راگدرورپ و  رما  هب  يروف  تسا . تناما  هچب  نیا  نیـسح ، ای  اما  دوب ، تدوخ  يهچب  هک  نآ  لاح  تشاد و  یتلاـح  هچ  یتفرگ ،
تسج و هچ  ره  درک ، زاب  ار  هقادنق  دنب  ردام  دنداد . وا  هب  ار  هچب  دیسر و  نادیم  هب  هچب  ردام  داتفا و  هیرگ  هب  هچب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

مه الاح  هک  درک  يراذگ  مان  رغـصایلع  مان  هب  اج  نامه  رد  ار  دنزرف  تسناوتن . دـنک ، ادـیپ  ار  يدوبک  ياج  ای  یتحاران  زا  يرثا  درک  وج 
. درک تمدخ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  هب  ار  دوخ  رمع  مامت  دمحم  يدهـشم  موحرم  تسا . نامیا  اب  يوقت و  اب  يدرم  تسا و  هدـنز 

دیـس هللا  تیآ  هاـگمارآ  تشپ  زاوـها  راـیزهم  نـب  یلع  رد  وا  هاـگمارآ  تـفر و  اـیند  زا  یـسمش  لاــس 1346  مارحلا  مرحم  خـیرات 27  رد 
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یفیس دمحم  يدهشم  موحرم  دنزرف  یفیس ، هللادبع  جاح  دیدرگ . نفد  یعیفش  اضردمحم 

تسا دوجوم  ناتسزوخ  ياهرهش  رد  سابع  ترضح  مان  هب  هک  یبهذم  ياهتئیه  یماسا  یبهذم و  نکاما 

.5 هحفـص 173 ]  ] ناهبهب مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  يهینیـسح  رهشمرخ 4 . يهیـسابع  رتشوش 3 . يهیـسابع  لوفزد 2 . يهیـسابع  . 1
سابعلا لـضفلاوبا  نارادازع  تئیه  لوفزد 9 . سابع  ماـقم  زاوها 8 . يهیـسابع  شوش 7 . مظعا  يهیـسابع  نادابآ 6 . رارک  ردیح  يهیـسابع 

لـضفلاابا نارادازع  تئیه  زمرهمار 12 . ساـبع ، هـعقب  لایناد 11 . شوش  مالـسلاهیلع ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  دجـسم  لوفزد 10 . مالـسلاهیلع 
. درگنسوس هیسابع  یناقاخ 14 . نابایخ  زاوها  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  يهینیسح  ناهبهب 13. مالسلاهیلع  سابعلا 

تسا هدش  يراذگ  مان  سابع  ترضح  مان  هب  زاوها  رد  هک  ینکاما  یماسا 

، سابعلا لضفلاوبا  هینیسح  . 3 نایک . نابایخ  ولپمک ، لضفلاوبا ، ترـضح  دجـسم  . 2 اهرگرز . رازاب  یـسودرف  نابایخ  زاوها ، يهیـسابع  . 1
، لضفلاوبا ترضح  دجسم  . 5 ایرآ . ناتـسرامیب  بنج  ماما  ناـبایخ  مشاـهینب ، رمق  نارادازع  تئیه  . 4 نابهدـید . هارراهچ  یناقاخ  نابایخ 
.8 دهاجم . يوک  ناتسلگ ، لضفلاوبا ، ترضح  دجـسم  . 7 مهدزاود . نابایخ  سابعلا ، لضفلاوبا  هینیـسح  . 6 مهدراهچ . نابایخ  دابآریصح 

لباقم سوریس  نابایخ  سابعلا ، لضفلاوبا  هنسحلا  ضرق  قودنـص  . 9 مساج . هینیسح  رد  رقتسم  سابعلا ، لضفلاوبا  بابـش  نارادازع  تئیه 
، مشاهینب هینیـسح  تئیه و  . 11 ابص . هچوک  يدعـس ، نابایخ  مالـسلاهیلع ، سابعلا  ترـضح  هیریخ  هسـسؤم  . 10 یناهبهب . هللاۀیآ  هینیـسح 

کیدزن یناقاخ ، نابایخ  مالسلااهیلع  نینبلاما  هینیـسح  . 13 ولپمک . مشاهینب ، نابایخ  . 12 هحفص 174 ] . ] يدعس ملـسم و  نیب  دنز  نابایخ 
هینیسح . 16 مشاـهینب . رمق  هیکت  . 15 ناریا . هسردـم  يور  هب  ور  یلـصا  موس  ناـبایخ  دابآریـصح  نینبلاما  هینیـسح  . 14 يوضر . ناـبایخ 

هحفص 175] . ] مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  یکشزپ  عمتجم  .17 رذوبا . يوک  تلافسا  رخآ  لضفلاوبا ،

سدقم دهشم  رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  عمتجم 

ثادـحا یناتـسهوک  نیـسح  جاح  ياقآ  دهـشم ، ناریخ  نانیدـتم و  زا  یکی  تمه  هب  هک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلایبا  ترـضح  عمتجم 
نیشن و فعضتسم  ياهلحم  زا  یکی  رد  هک  دوخ  یصخش  یضارا  زا  عبرم  رتم  رازه  تفه  رادقم  هدربمان  یـسمش  لاس 1361  رد  دیدرگ .
، يوضر راب  نادیم  بنج  سخرـس ، هداج  لوا  دهـشم ، رد  عقاو  دنـشابیم  ینامرد  روما  یبهذم و  یگنهرف و  دـشر  هب  جاتحم  تیعمجرپ و 
اب صاصتخا و  مالـسلاهیلع  لضفلایبا  ترـضح  مان  هب  دجـسم  هسردـم و  هاگنامرد و  زا  ترابع  یعمتجم  سیـسأت  تهج  دابآریما ، نابایخ 

هاگنامرد . 1 دش . زاغآ  نآ  زا  يرادربهرهب  مامت و  انب  هس  ره  لاس 1365  رد  یهلا  يهوق  لوح و  اب  داجیا و  هب  عورش  دوخ  یصخش  جراخم 
تمدخ رد  رصع  حبـص و  صـصختم  یمومع و  ناکـشزپ  اب  هناخوراد  یکـشزپنادند و  يژولویدار و  ینامرد و  فلتخم  ياهشخب  ياراد 

مامح ددعتم و  ياههناخزپشآ  هناخباتک و  سردم و  قاتا و  هدزیـس  دصکی و  ياراد  هدـش و  هتخاس  هقبط  ود  رد  هسردـم  . 2 تسا . نارامیب 
هب هسردـم  نیا  رد  رفن  دصیـس  ات  تسا و  یتدورب  یترارح و  تاسیـسأت  اهيراوگوس و  داـیعا و  مسارم  تهج  زهجم  ياـهنلاس  یمومع و 

مامتا اتیاهن  هک  هقف  لوصا ، مالک ، هغالبلاجـهن ، نآرق و  ریـسفت  و  دـیوجت ، نایب ، یناعم ، وحن ، فرـص ، ماکحا ، قـالخا ، دـیاقع ، لیـصحت 
مه ياهدع  دناهدیسر و  یسردم  هبترم  هب  هسردم  نیمه  رد  هک  دنتـسه  ياهدع  هسردم  نیا  دیتاسا  دنراد . لاغتـشا  تسا  بساکم  لئاسر و 

هاگـشناد هر ،)  ) یئوخ مساقلاوبا  دیـس  جاح  ياـقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  هسردـم  زا  هبنـشجنپ  ياـهزور  یتح  هزور  همه  هسردـم  سیورـس  اـب 
هدرک و یط  ار  دوخ  ییاهن  لحارم  هسردم  بالط  زا  يدایز  هدع  نونکات  دنوشیم و  لقتنم  هسردـم  هب  رگید  فلتخم  ياهلحم  يوضر و 

جیورت سیردت و  لیـصحت و  هب  لاغتـشا  رگید  زکارم  و  هر )  ) یئوخ یمظعلا  هللا  تیآ  هسردم  هیوضر و  هاگـشناد  باون ، هسردـم  مق و  رد 
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هحفص 178] . ] دنراد يرفعج  بهذم 

نارهت ياههناخاقس  سکع  هاگشیامن  زا  یشرازگ 

نیا رد  سکع  هـعطق  اهنآ 75  ناـیم  زا  هک  تسا  هدـش  یـساکع  میرف   500 دنراد ، تمدـق  لاس  ات 120  زا 30  هک  هناخاقـس  دودح 50  زا 
هک بآ ، هدش  سیدقت  ناکم  ار  هناخاقس  و  سدقم ، مسارم  زا  یکی  ناوتیم  ار  يرادهناخاقـس  تسا . هدش  هتـشاذگ  شیامن  هب  هاگـشیامن 
بآ اج  نآ  رد  هک  ییاج  : » تسا هدـمآ  نینچ  ادـخهد  همانتغل  رد  هناخاقـس  يوغل  ینعم  تشاد . رظن  رد  تسا  تداـبع » و   » تاـیح رهوج 

. تـسا ياهژیو  تـیمها  ياراد  مدرم  تاداـقتعا  اـهرواب و  رد  نآ  شقن  اـما  و  دــنناد ،» كربـتم  ار  اـج  نآ  دــننک و  هریخذ  ناگنــشت  يارب 
تسا و دوجوم  زونه  هک  اج  نآ  اـت  هتبلا  دـنراد  لاـس  لقادـح 30  لاس و  ات 120  دودح 100  رد  یخیرات  رثکادـح ، دوجوم  ياههناخاقس 
زا نارهت » ياههناخاقس   » ناونع اب  روپییحی  کمام  ياهسکع  هعومجم  زا  یهاگشیامن  دراد . دوجو  ناگدنامزاب  دای  رد  هتـشذگ  زا  يدای 

تسا و هدـننیب  يارب  یتاعالطا  لماح  رتشیب  هاگـشیامن  رد  هدـمآرد  شیامن  هب  ریواصت  دوب . اپرب  کی  هقطنم  هناـخراگن  رد  هاـمریت  ات 15   2
هب ای  ماخ و  هداس و  ییاهيدنب  رداک  تسا . هتشاد  تیمها  ساکع  يارب  یساکع  هوحن  زا  شیب  یلیخ  یساکع  عوضوم  تسا  نشور  الماک 
ای صاخ و  کینکت  دراد و  يدربراک  هبنج  اهسکع  بلغا  تفگ  ناوتب  دـیاش  تسا . هتـشاد  هناخاقـس )  ) هژوس اب  هداس  يدروخرب  یتراـبع 

منهذ رد  لاس 70  لیاوا  زا  راک  نیا  : » دیوگیم شراک  عون  هژورپ و  نیا  باختنا  عورش و  دروم  رد  يو  تسین . دوهشم  اهسکع  رد  يرنه 
ندرک ادـیپ  نم  یلـصا  راـک  هتبلا  مهد . ماـجنا  یقیقحت  يراـک  هژوـس  نیا  يور  متفرگ  میمـصت  هـک  لاس 74  ات  دـش  عورـش  یقوذ  ـالماک 

یساکع میرف  دودح 500  دنراد ، تمدق  لاس  ات 120  زا 30  هک  هناخاقس  دودـح 50  زا  دوب . نارهت  رد  یناکم  تیعقوم  رظن  زا  اههناخاقس 
رد مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  دجـسم  هحفص 179 ] . ] تسا هدش  هتـشاذگ  شیامن  هب  سکع  هعطق  اهنآ 75  ناـیم  زا  هک  مدرک 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  رد  رهشرذآ  عباوت  زا  ناگوگ  رهش  رد  عقاو  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دجـسم  ناجیابرذآ  عباوت  زا  ناگوگ ،
يروط هب  دراد . رارق  مالـسلاهیلع  جئاوحلا  باب  البرک  رادملع  سابع  ترـضح  هجوت  دروم  سدقم  ناکم  نیا  هک  تسا  روهـشم  فورعم و 

مـشچ هدوب و  راودیما  لحم  نیا  هب  هقطنم  نآ  فارطا  یحاون و  يهمه  هکلب  دنراد ، هجوت  سدقم  ناکم  نیا  هب  رهـش  نیا  یلاها  اهنت  هن  هک 
اروشاع و اعوسات و  مرحم  ياهبش  رد  صوصخ  هب  دنروآیم ، روبزم  ناکم  هب  ینابرق  يدـقن و  زا  معا  يدایز  تاروذـن  مدرم  دـناهتخود .
ار یقودنـص  واگ  دجـسم  لخاد  رد  یتح  دننکیم . فقوت  دجـسم  نیا  رد  دوخ  نارامیب  يافـش  جـئاوح و  يادا  يارب  مرحم  مهدزیـس  زور 

لحم نآ  هقطنم ، مدرم  هک  دراد  لاس  اهدص  يهقباس  تمدق و  دجـسم  نیا  تسا  رکذ  نایاش  دناهدرک . هیبعت  يدـقن  تاروذـن  نتخیر  يارب 
زا مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تیافک  اب  ناتـسد  طسوت  ار  دوخ  جـیاوح  دـننکیم و  رذـن  دـننادیم و  هاگهانپ  أجلم و  دوخ  يارب  هراومه  ار 

مرحم هام  اب 8  قباطم  یـسمش   1380  / 1 خـیرات 14 /  رد  دوشیم . لـقن  هنومن  ناونع  هب  ریز  تمارک  هلمج  زا  دـنریگیم . ناـنم  دـنوادخ 
ياقآ شردارب  لزنم  رد  نیسحلادبع  جاح  موحرم  دنزرف  یلیعامسا  رغـصا  یلع  جاح  ياقآ  رایخألا  ةدمع  بانج  يرمق  لاس 1422  مارحلا 
لقن نینچ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  تمارک  اب  هطبار  رد  ناگوگ  عباوت  زا  قالشق  ياتسور  نکاس  لها و  یلیعامسا  بوقعی  يدهـشم 
تهج همرکم  هکم  هب  مازعا  يارب  نوخ  شیامزآ  هنیاعم و  تهج  یئولماخ  دـمحا  جاح  ياقآ  بانج  اـب  لاس 1353  رد  بناج  نیا  دندرک :

مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  دجسم  هب  رـصع  رهظ و  يهضیرف  يادا  يارب  هار  ریـسم  رد  میتفریم  زیربت  ناتـسرهش  هب  ادخ  يهناخ  ترایز 
ای متفگ : مدمآ و  لبق  هام  دنچ  مرادـن ، دالوا  نم  تفگ : نم  هب  یئولماخ  دـمحا  جاح  زامن ، ندـناوخ  زا  سپ  میتفر . ناگوگ  رهـش  رد  عقاو 

دـصناپ غلبم  هک  منکیم  رذن  رتخد -  ای  دشاب  رـسپ  هاوخ  مهاوخیم -  دنزرف  کی  امـش  زا  مرادـن  دـنزرف  نم  مالـسلاهیلع ، سابع  ترـضح 
یگلماح ساسحا  دوخ  رد  تفگ : نم  هب  هحفص 180 ]  ] مرسمه زور  کی  ندرک  رذن  زا  سپ  منکیم . زیراو  دجسم  نیا  قودنص  هب  ناموت 

هکم هب  ادـخ  يهناخ  ترایز  هب  میتفر  لاـح ، ره  هب  تسا . هدـش  رادهچب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  تیاـنع  زا  مناـخ  دـش  مولعم  منکیم 
ناگوگ ناتسلگ  ینفلت  یـسکات  رد  تسا و  تایح  دیق  رد  نونکا  هک  هدومرف  تیانع  يرـسپ  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  میدید  میتشگرب  همرکم و 
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هحفص 182] . ] درادن يرگید  دنزرف  رسپ  نیا  زا  ریغ  هب  روبزم  دمحا  جاح  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  تسا . راک  هب  لوغشم 

مالسا ناهج  ییاقس  ياهتئیه  زا  ینیچلگ 

؟ تسا مادک  ییاقس  يرادازع  تسیچ و  ییاقس 

، ار ناهج  ناریا و  ياههناخاقس  يهمتت  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  تیانع  یهلا و  قیفوت  اب  هللاءاشنا  تسا  دیما 
تسا و ندروآ  بآ  نداد و  بآ  يانعم  هب  تغل  رد  ییاقس  مییامن . هضرع  ترضح ، نآ  نارادتـسود  هب  يدعب ، ياهدلج  رد  ناوت ، دح  رد 

نارادازع حالطـصا  رد  اما  دـنمانیم . ییاقـس  ار  وا  لمع  هدـیمان و  اقـس  ار  وا  تسا  نداد  مدرم  هب  بآ  ندروآ و  بآ  شراک  هک  سک  نآ 
مان ییاقس  ددرگیم  ارجا  اهاقس  تاجهتـسد  هلیـسو  هب  هک  يرادازع  یگدنناوخ و  زا  مسق  نآ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح 

تاجهتسد هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  الوا  دننکیم  یفرعم  هدیمان و  مسا  نیا  هب  ار  يرادازع  مسق  نیا  هک  نیا  تلع  دنیامنیم و  یفرعم  هداهن و 
شود رب  بآ  زا  یکـشم  يرادازع  يارب  ندش  جراخ  عقاوم  رد  دیاب  دناهتـشاد ، سیـسأت  ودب  مایألا و  میدق  زا  هک  یتنـس  بجوم  هب  ییاقس 

ماما بئاصم  نداد  بآ  نمـض  هداد و  بآ  مدرم  هب  يرادازع  ریـسم  رد  دنـشاب و  هتـشاد  تسد  رد  ار  بآ  زا  یلوکـشک  ای  ماج و  هدنکفا و 
هب اهنآ  يرادازع  دنیامن و  يرادازع  تیفیک  نیا  هب  هدناوخ و  ار  شباحـصا  تیبلها و  ترـضح و  نآ  یگنـشت  هصاخ  مالـسلاهیلع  نیـسح 

ندز و هنیـس  دوشیم و  هدـناوخ  نیگنـس  نیزح و  رایـسب  اـهنآ  راعـشا  تسا و  ندوـمن  یعمج  هتـسد  ییارـس  هحوـن  نتفگ و  رکذ  تروـص 
نآ رطاخ  هب  دنراذگیم  دناهدراذگ و  مان  ییاقس  ار  یناوخ  تبیصم  ياهگنهآ  راعشا و  زا  یـضعب  هک  نیا  تلع  و  درادن . مه  ندزریجنز 

عقوم رد  دنناوخیم و  نیزح  نیگنس و  وحن  هب  يرادازع  عقوم  رد  هک  دراد  اهاقس  تاجهتـسد  هب  صاصتخا  اهگنهآ  راعـشا و  نآ  هک  تسا 
نیا یگدـنناوخ و  مسق  نیا  يرادازع و  نیا  تهج  نیا  زا  دـنهدیم  بآ  مدرم  هب  هدوـمن و  لـمح  بآ  دوـخ  اـب  يرادازع  يارب  ناـشتکرح 

یفرعم اقـس  هداـهن و  ماـن  اقـس  دـننکیم  یگدـنناوخ  يرادازع و  هنوـگ  نیا  هـک  يدارفا  هـب  دـنمانیم و  هدـیمان و  ییاقـس  ار  راعـشا  هنوـگ 
هحفص 183] . ] دنیامنیم

؟ دیدرگ هدیمان  مسا  نیا  هب  هدش و  سیسأت  هچ  يارب  ییاقس  يرادازع و 

سیسأت ییاقس  يرادازع  هکنیا  تلع  هدمآ ، لمع  هب  هک  یتاقیقحت  مه و  ریغ  اهاقس و  تاجهتسد  زا  نیعلطم  نیرمعم و  تداهش  بجوم  هب 
هک لوا  يولهپ  تموکح  نامز  ات  نآ  سیـسأت  ودـب  زا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ـالوا : تسا : هدـش  روهـشم  فورعم و  ماـن  نیا  هب  هدـیدرگ و 

، يرادازع يارب  ندومن  تکرح  عقوم  رد  هک  هدوب  مسر  اـهنآ  نیب  دـیدرگ ، كورتـم  یتنـس  مسارم  زا  يرایـسب  دـندومن و  عنم  ار  يرادازع 
ترـضح یهیبشت  تسد  بآ  ياهماج  زا  یـضعب  طسو  رد  هک  دناهتـشاد  تسد  رد  بآ  زا  یماـج  اـی  لوکـشک  شود و  رب  بآ  زا  یکـشم 

ییارس هحون  راعـشا  ندناوخ  بآ و  نداد  ناشن  اب  هدادیم و  بآ  هنـشت  مدرم  هب  يرادازع  ریـسم  لوط  رد  هدوب و  بصن  مالـسلاهیلع  سابع 
هک دناهدشیم  رکذتم  اهنآ  هب  هتخادنایم و  مالـسلا  ةالـصلا و  مهیلع  شباحـصا  تیبلها و  نیـسح و  ماما  یگنـشت  دای  هب  ار  مدرم  بسانم 
رب هدومن و  مارح  ربمغیپ  دالوا  رب  دندیـشونیم  نآ  زا  نابایب  رویط  شحو و  هک  ار  یبآ  هک  دـیئامنن  شومارف  ار  ناشلامع  هیماینب و  تایانج 

، نیسح ماما  رکشل  رادملع  مایخ و  ياقس  بآ  کشم  کی  يارب  دنتشک و  هنـشت  بل  اب  ار  ادخ  لوسر  يرارذ  دنزرف و  دنتـسب و  اهنآ  يور 
ود ار  شنینزان  قرف  ادج و  شرکیپ  زا  ار  شیاهتسد  هتـشک و  دربیم  بآ  ردارب  لافطا  يارب  هک  یلاح  رد  ار  مالـسلاامهیلع  یلعنبا  سابع 
ریت اب  ار  وا  يولگ  راوخریـش ، ههام  شـش  لفط  هب  نداد  بآ  ياج  هب  دندومن و  هراپ  هراپ  خاروس و  خاروس  ریـشمش  ریت و  اب  ار  شندـب  ات و 

ات ار  بئاصم  نیا  ام  اذل  دندرکن . محر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترتع  دالوا و  ریبک  ریغص و  رب  دنتشک و  هدومن و  هراپ  دولآرهز 
هحون رکذ  بآ و  نداد  ناـشن  اـب  هک  دـناهدومن  سیـسأت  ار  ییاقـس  يرادازع  تاجهتـسد  روظنم  نیا  هب  درک و  میهاوـخن  شوـمارف  تماـیق 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 724 

http://www.ghaemiyeh.com


تیبلـها نیـسح و  ماـما  تیمولظم  زا  هدوـمن و  اـشفا  ار  ناـشلامع  هیما و  ینب  یناـسنا  یمالـسا و  دـض  تاـیانج  نوزحم  بساـنم و  ییارس 
سابع ترـضح  ياـهبصنم  باـقلا و  زا  یکی  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  اـیناث  و  دـنیامن . يرادـفرط  يروآداـی و  شباحـصا  مالـسلامهیلع و 

نآ مایخ  يارب  بآ  ندروآ  هحفص 184 ]  ] رومأم مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رما  هب  اریز  هتفرگ ، البرک  رد  هک  هدوب  ییاقس  اقـس و  مالـسلاهیلع 
ياقس تداهش  هرطاخ  البرک و  يهعقاو  نتـشاد  هاگن  هدنز  يارب  اذل  دندومن . دیهـش  هنـشت  بل  اب  ار  وا  زین  هار  نیمه  رد  دیدرگ و  ترـضح 

لضفلاوبا ییاقـس  مان  هب  هدومن و  سیـسأت  ار  يرادازع  نیا  مالـسلاامهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ینعی  ءادهـشلادیس  ترـضح  رادملع  البرک و 
ترـضح نآ  تداهـش  درگلاس  هک  اروشاع  مایا  یلایل و  رد  هصاخ  لاس  لوط  رد  هلیـسو  مان و  نیا  اـب  اـت  دـناهدرک  يراذـگمان  مالـسلاهیلع 

رطاـخ هب  مه  بآ  ياـهماج  لوکـشک و  نتفرگ  تـسد  رد  و  دـنیامن . غـیلبت  لـیلجت و  ترـضح  نآ  راـثیا  يراکادـف و  ییاقـس و  زا  تـسا ،
ندیشون زا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترتع  دالوا و  دندوب و  تیناسنا  مالـسا و  یعدم  هک  تسا  هیماینب  تایانج  زا  يرگاشفا 

هب اثلاث : دندیدرگ . بکترم  دوخ  يویند  عفانم  تسایر و  ظفح  يارب  خیرات  رد  ار  تیانج  نیرتالاب  دنتشک و  هنـشت  بل  اب  هدومن و  عنم  بآ 
هک تساهنآ  رب  هدراو  گرزب  بئاصم  زا  مالـسلاو  ةالـصلا  مهیلع  شباحـصا  تیبلها و  نیـسح و  ماما  یگنـشت  نوچ  هک  تسا  نآ  رطاـخ 

. هتسیرگ ترـضح  نآ  رب  مدآ  ترـضح  هدناوخ و  مالـسلاهیلع  رـشبلاوبا  مدآ  ترـضح  يارب  ار  تبیـصم  نیا  لاعتم  دنوادخ  رما  هب  لیئربج 
نآ رب  دندروآیم  دای  هب  ار  شیگنشت  هصاخ  ترضح  نآ  رب  هدراو  بئاصم  هاگره  زین  مالسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  مرکا و  ربمغیپ  انمض 
قبط دیامن ، تنعل  ترضح  نآ  نالتاق  رب  هدومن و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا  دای  دشونب و  بآ  سک  ره  یفرط  زا  دنتـسیرگیم و  ترـضح 

میدق زا  نایعیش  اذل  ددرگیم ، رادروخرب  يدایز  باوث  رجا و  زا  ددرگیم  رکذ  ادعب  هدیسر و  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هک  يرابخا 
بآ هللا و  مهنعل  هیماینب  تایانج  ملظ و  هللادـبع و  اـبا  ترـضح  یگنـشت  يروآداـی  ـالبرک و  يهعقاو  نتـشاد  هاـگن  هدـنز  رطاـخ  هب  ماـیألا 

دناهدومن سیسأت  ار  ییاقس  تاجهتسد  نداتسرف  تنعل  ترضح  نآ  هلتق  رب  ندرک و  دای  ار  شباحصا  تیبلها و  نیـسح و  ماما  ندیـشون و 
زا هدرک و  اشفا  ار  هیماینب  تایانج  دومن و  وگزاب  مدرم  يارب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نیـسح  ماما  بئاصم  هلاس  همه  هشیمه و  يارب  اـت 

تکرح هحفص 185 ]  ] يرادازع يارب  یتئیه  ره  هک  هدوب  نیا  رب  تنس  اقباس  ار  ینیسح  تاجهتسد  انمض  دنیامن . يرازیب  رفنت و  راهظا  اهنآ 
بآ باوث  رجا و  زا  دنیامن و  ییارس  هحون  هداد و  بآ  هنشت  مدرم  هب  هار  لوط  رد  ات  هدربیم  دوخ  هارمه  هب  زین  اقس  هتسد  کی  هدومنیم و 

. دندرگ دنمهرهب  ود  ره  اهنآ  ندرک  ییارس  هحون  نداد و 

العم يالبرک  رد  ییاقس  يرادازع 

هک هدوب  نیمظاک  فرشا و  فجن  البرک و  هتـشاد ، ییاقـس  يرادازع  يرجه  مهدزیـس  نرق  رخاوا  ات  مایألا  میدق  زا  هک  ییاهرهـش  هلمج  زا 
ییاقـس يرادازع  کـنیا  دـناهدرکیم . تکرح  یتنـس  يرادازع  يارب  هدومنیم و  یناوخ  هضور  سلجم  هماـقا  اروشاـع  ههد  رد  هلاـس  همه 

ات 1389 لاس 1374  زا  یناشاک ) يدمتعم  نیسح  دیس   ) بناج نیا  هدومن و  قیقحت  نآ  ياهاقس  نیعلطم  نیرمعم و  زا  هک  ار  العم  يالبرک 
زا یکی  میاـمنیم : رکذ  ماهدومن ، هدـهاشم  کـیدزن  زا  ماهتـشاد ، تماـقا  شاهیملع  هزوح  دـش و  نآ  رد  هینید  موـلع  لیـصحت  يارب  هک  ق 

دعب هب  هنس 1390 ق  زا  قارع  رد  میقم  نایناریا  ریاس  اب  ار  يو  هک  هیلع ) هللاۀمحر   ) یضیف نسح  جاح  مان  هب  البرک  ياهاقس  تئیه  نیرمعم 
بناج نیا  يارب  تفر ، ایند  زا  ناریا  رد  دـندومن و  جارخا  قارع  زا  قارع  رب  مکاح  ثعب  بزح  روهمج و  سیئر  نیـسح  مادـص  روتـسد  هب 

ار مرمع  زا  لاس  تصـش  نم  تفگیم  هک  مردپ  رمع  تدم  رد  هتـشذگ و  نآ  زا  لاس  لاح 73  هب  ات  هک  نم  رمع  تدـم  رد  هک  دومن  لقن 
هک نآ  خیرات  زا  یلو  میتشاد ، تکرش  نآ  رد  ام  دوب و  موسرم  لومعم و  البرک  رد  ییاقـس  يرادازع  هلاس  همه  ماهدرک ، ییاقـس  البرک  رد 

البرک رد  هک  يرادازع  ماسقا  ریاس  دننام  مه  يرادازع  نیا  هک  تسا  نیا  ملـسم  اما  میرادن ، یعالطا  هدـش  سیـسأت  البرک  رد  یلاس  هچ  رد 
يهلبق برد  کیدزن  هک  اشاپ ) يارـسناوراک  ینعی  ) اشاپ ناخ  رد  البرک  ياهاقـس  هک  دومن  هفاضا  انمـض  دراد . یمیدق  يهقباس  تسا  جیار 

همه دناهدومن ، لیدبت  ربتعم  ینامتخاس  هاگلزنم و  هینیسح و  هب  يرادیرخ و  ار  نآ  نیمز  اهینارهت  تسا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نحص 
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تدم هب  هلاس  همه  البق  هک  دندومنیم  دقعنم  اهاقس  تئیه  مان  هب  ار  یلصفم  یناوخ  هضور  سلجم  هدومن و  یـشوپهایس  مرحم  هام  رد  هلاس 
يرادازع يارب  سلجم  همتاخ  زا  دعب  هزور  همه  تشاد و  هحفـص 186 ]  ] همادا زور  جنپ  تدم  هب  ریخا  لاس  دنچ  رد  یلو  رتشیب ، ای  زور  هد 

تـسد رد  بآ  یماـج  شود و  رب  یبآ  کـشم  کـی  ره  میدـشیم و  شوپهایـس  یگمه  هک  تروص  نیا  هب  دـندومنیم ؛ تکرح  ییاـقس 
فرط هب  هتـسهآ  هتـسهآ  دوب و  زازتها  رد  تئیه  ولج  رد  ازع  ياهمچرپ  دـندوب و  ام  هارمه  هب  ماج  لوکـشک و  اب  مه  هدـع  کـی  میتشاد و 
کی انمض  میتخادرپیم . نیگنس  نیزح و  ییارس  هحون  هب  میتفریم و  مالسلاامهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  نیسح و  ماما  رهطم  نحص 
زمرق هایـس و  ياـهمچرپ  هچراـپ و  اـب  دوـب و  شفارطا  يددـعتم  ياـهماج  نآ و  طـسو  رد  یگرزب  بآ  فرظ  هـک  مـه  رایـس  يهناـخ  اـقس 
رهطم نحص  رب  هوالع  اروشاع  زور  رد  دندیـشونیم و  بآ  نآ  زا  هنـشت  مدرم  هک  تشاد  رارق  تئیه  ولج  رد  دوب ، هدش  تنیز  شوپهایس و 

هداد و بآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  بل  هنشت  لافطا  تیبلها و  دای  هب  هتفر و  زین  هاگهمیخ  هب  مالـسلاامهیلع  سابع  ترـضح  نیـسح و  ماما 
دننام ماظع  تایآ  مالعا و  ياملع  لزانم  هب  اروشاـع  ماـیا  زا  یـضعب  رد  میتفریم و  هیبنیز  لـت  فرط  هب  سپـس  میدومنیم و  ییارـس  هحون 

زا لـبق   ) ینـالیم يداـه  دـمحم  دیـس  تجح و  لآ  نسح  دیـس  نیـسحلادبع و  دیـس  یمق و  یئاـبطابط  نیـسح  اـقآ  جاـح  موحرم  هللا  تیآ 
هیوبیـس یلع  دـمحم  خیـش  جاح  هللاۀـیآ  موحرم  يزاریـش و  ینیـسح  يدـهم  ازریم  جاح  هللاۀـیآ  موحرم  لزنم  هب  و  ناـسارخ ) هب  ترجاـهم 

زا ياهنومن  دندومنیم . مارتحا  ییاریذپ و  ام  زا  میتفریم و  يدنه  يهجار  لزنم  هنومک و  خیـش  ناوید  هب  و  مهتاجرد ) هللا  یلعا   ) ییالبرک
دای هب  رابکشا  يهدید  اب  بآ  شونب  نیسح  کشخ  ماک  زا  روآدای  هب  نیـش  روش و  اب  هعیـش  يا  بآ  شونب  البرک  ياهاقـس  ییاقـس  راعـشا 
نوخ ناکدوک ، ارچ  دنروخیم  لصتم  وزک  یتارف  ناگنشت  یقاس  زا  روآدای  هب  ناکچ  نوخ  يهدید  اب  بآ  شونب  راوخریـش  رغـصا  زا  روآ 

شغ هدرک  یگنشت  زا  رغصایلع  شطعلا  شطعلا  شطعلا  ردپ  دنروخیم  لد 

فرشا فجن  رد  ییاقس  يرادازع 

بکوـم ياـهمان  هب  تئیه  ود  ياراد  هحفـص 187 ]  ] هک تسا  فرـشا  فجن  هدوب ، جـیار  نآ  رد  ییاقـس  يرادازع  هک  ییاهرهـش  هلمج  زا 
مالسلاهیلع نیدباعلا  نیز  مامالا  عراش  مان  هب  نابایخ  ثادحا  زا  دعب  هک  فجن  قاربلا  يهلحم  رد  هدوب و  برقلاوبا  ۀیاقس  بکوم  هیاقسلا و 

روهشم هیاقسلا  دجسم  مان  هب  دیدرگ و  لیدبت  دجسم  هب  ریخا  ياهلاس  رد  هک  هیاقسلا  يهیکت  مان  هب  دنتـشاد  يزکرم  هیکت و  هدش ، هدیمان 
دقعنم یناوخ  هضور  سلجم  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  تاـیفو  ياـهبش  رد  هک  نیا  رب  هوـالع  هیکت ، نیا  رد  هیاقـسلا  بکوـم  دـش .

رد اـعوسات  بش  اـت  بش  ره  دـندومنیم و  هماـقا  بش  هد  تدـم  هب  ار  یلـصفم  یناوـخ  هضور  سلجم  زین  اروشاـع  يهـهد  رد  دـندومنیم 
هدیـشوپ و هایـس  همه  هک  یلاح  رد  دـندرکیم ، تکرح  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  نحـص  فرط  هب  یتنـس  يرادازع  يارب  سلجم  يهمتاـخ 

مه نزریجنز  هتـسد  کی  دوب و  زازتها  رد  نانآ  ولج  رد  ازع  ياهمچرپ  دنتـشاد و  تسد  رد  یماج  شود و  رب  یبآ  کشم  اهنآ  زا  يرایـسب 
متخ ار  يرادازع  اـج  نآ  رد  هدـیدرگ ، مالــسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ـالوم  رهطم  نحــص  دراو  تـیفیک  نـیا  هـب  دوـمنیم و  هقردـب  ار  اـهنآ 

تدم هب  ار  یلصفم  یناوخ  هضور  سلجم  زکرم  دجسم و  نامه  رد  اهرصع  اروشاع ، ههد  مایا  رد  برقلاوبا  هیاقـس  بکوم  اما  دندومنیم .
اهنآ زا  يرایسب  هدیشوپ و  هایس  هک  یلاح  رد  دندرکیم ، تکرح  یتنـس  يرادازع  يارب  مرحم  مهد  ات  متفه  زور  زا  هدومن و  دقعنم  زور  هد 

رد تشاد و  رارق  نانآ  ولج  رد  هنشت  مدرم  هب  نداد  بآ  يارب  زین  يرایس  هناخاقس  دنتـشاد و  تسد  رد  ار  یبآ  ماج  شود و  هب  یبآ  کشم 
یقاب و لاس 1390 ق  یلاوح  ات  يرادازع  مسارم  تاجهتسد و  نیا  دندرکیم . متخ  ار  يرادازع  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  الوم  رهطم  نحص 

. دیدرگ كورتم  عنم و  ثعب ، بزح  مادص و  تموکح  تعنامم  اب  سپس  دوب و  جیار 

نیمظاک رد  ییاقس  يرادازع 
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ای هیکت  نیمظاک  ییاقـس  يرادازع  زکرم  تسا . مالـسلاامهیلع  نیمظاک  رهـش  هدوب  جـیار  نآ  رد  ییاقـس  يرادازع  هک  ییاهرهـش  هلمج  زا 
لوا زور  زا  اروشاع  يههد  رد  ار  یلصفم  یناوخ  هضورسلجم  هلاس  همه  هدوب و  هیحبلا  هلحم  هیکت  نآ  رگید  مان  هک  هدوب  هناخ  غابد  دجسم 
رهطم نحـص  فرط  هب  یتنـس  يرادازع  يارب  سلجم  يهمتاـخ  زا  دـعب  دـندومنیم و  دـقعنم  زکرم  لـحم و  نآ  رد  مهد  اـت  هحفص 188 ] ]

زا یماج  شود و  رب  یبآ  کشم  اهنآ  زا  يرایـسب  هدیـشوپ و  هایـس  سابل  هک  یلاح  رد  دندرکیم ، تکرح  مالـسلاامهیلع  نییمظاک  نیماما 
رارق تئیه  ولج  رد  اههنشت  هب  نداد  بآ  يارب  زین  يرایـس  هناخاقـس  دوب و  زازتها  رد  نانآ  ولج  رد  ازع  ياهمچرپ  دنتـشاد و  تسد  رد  بآ 

هیردیح يهینیـسح  هب  سپـس  نیـسای و  لآ  خیـشلاةوضف  ای  هینیـسح  هب  اج  نآ  زا  هدیدرگ ، رهطم  نحـص  دراو  تیفیک  نیا  اب  دـندوب و  هداد 
ق نرق 1300  رخاوا  رد  ییاقـس  مسارم  بکوـم و  نیا  دـندادیم . همتاـخ  ار  يرادازع  هدوـمن و  تـعجارم  رهطم  نحـص  هـب  اددـجم  هـتفر ،

. دمآرد ینزهنیس  تئیه  تروص  هب  دیدرگ و  نآ  نیزگیاج  نیمامالا  بکوم  هدیدرگ و  كورتم 

ناشاک رد  لضفلاوبا  ترضح  ییاقس  تئیه 

، سسؤم توف  زا  سپ  هدوب و  ناشاک  روصنم  رهاط و  يهلحم  رد  مغیض  میهاربا  داتسا  موحرم  نآ  سـسؤم  تیب  سیـسأت  ودب  رد  نآ  زکرم 
سابع و جاح  شدالوا  مغیـض و  هللادـسا  موحرم  شداماد  هناخ  زورما  هب  ات  هتـشادن ، دـشاب  يو  تئیه  هدـننک  هرادا  هک  يروکذ  ـالوا  نوچ 

اما تسین . مولعم  نآ  لاس  خیرات  یلو  هدش ، سیـسأت  دنوخآ  نیـسحمالغ  روکذـم و  میهاربا  داتـسا  تمه  هب  دـشابیم و  مغیـض  هللا  تمعن 
، هدربمان تئیه  تسا . هتفر  ایند  زا  یگلاـس  دون  نس  رد  هدـش و  عقاو  لاس 1317 ش  رد  دنیوگیم  شباقعا  هک  نانچ  میهاربا ، داتـسا  توف 

یگتفه روط  هب  ادتبا  اما  دنیامنیم . زاغآ  ار  ییاقس  ییارس  هحون  تاسلج  مرحم ، هام  زا  لابقتـسا  یگدامآ و  ناونع  هب  مرحم  زا  لبق  هام  ود 
زا هک  یناسک  ای  تئیه و  ياضعا  ریاس  لزاـنم  رد  سپـس  مغیـض و  نادـناخ  تیب  رد  هیراـج  تنـس  لومعم و  قبط  نآ  هسلج  نیلوا  تسا و 

فلتخم تالحم  لزانم و  رد  اهبش  مامت  رد  مرحم  هام  هب  ندش  کیدزن  ریدـغ و  دـیع  زا  دـعب  و  ددرگیم . لیکـشت  دـنیامن ، توعد  نانآ 
هب هدیدرگ و  لیکشت  تالحم  لزانم و  رد  اهزور  اهبش و  مامت  رد  مرحم  هام  رد  دنزادرپیم و  ییاقس  ییارـس  هحون  هب  هدیدرگ ، لیکـشت 

، موسرم قبط  مرحمهام ، لوا  زور  هلاس  همه  هدربماـن  تئیه  هحفص 189 ] . ] دریذپیم همتاخ  رفـص  هام  نایاپ  اب  دنزادرپیم و  ییارـس  هحون 
هحون یناوخ و  هیثرم  یحادـم و  زا  سپ  هدومن و  عاـمتجا  دـناهدش ، تفاـبلگ  هب  بقلم  شباـقعا  هک  دـنوخآ  نیـسحمالغ  موحرم  لزنم  رد 

هب اج  نآ  زا  هتفر و  برد  نایم  يهلحم  فرط  هب  ادتبا  هدومن  تکرح  یتنس  يرادازع  يارب  یناوخ ، هحتاف  ترفغم و  بلط  ییاقس و  ییارس 
لوا زور  رب  هوالع ، هدربمان  تئیه  دنیامنیم . ماعطا  مغیـض  هللادـسا  موحرم  باقعا  لزنم  رد  تعجارم  رد  دـنیامنیم و  تکرح  رازاب  فرط 
دننام رهش  مالعا  ياملع  سلاجم  لزانم و  رد  هدومن  تکرح  یتنـس  يرادازع  يارب  زین  اروشاع  اعوسات و  ياهزور  رد  هلاس  همه  مرحم ، هام 
هرود نالی  برد  ادهشلادیس  دجسم  هاش و  هجنپ  ترایز  سلجم  دننام  رهـش  فورعم  سلاجم  رد  یقارن و  ياملع  تیب  یندم و  هللاۀیآ  تیب 
یناوخ هضور  سلجم  رد  هتفر و  یـسوم  نب  بیبح  ترایز  ات  يدهـشم  تشپ  اضردمحم  دیـس  اقآ  هللاۀـیآ  موحرم  نامز  رد  البق  دـنوریم .

متخ ار  يرادازع  هتفر و  اهراطع ، رازاب  رخآ  دامعریم ، دجـسم  اـت  نونکا  اـما  دـناهدادیم . همتاـخ  ار  يرادازع  هدومنیم و  تکرـش  ناـشیا 
هریغ مغیض و  ییاقس  تئیه  هک  هدوب  نیا  رب  تنـس  يرادازع  مسر  لوا  يولهپ  تعنامم  نامز  ات  مایألا  میدق  زا  هک  دنامن  هتفگان  دنیامنیم .
رهـش فورعم  سلاجم  املع و  تویب  هب  اروشاع  مایا  رد  دـناهتفریم و  هرود  رهـش  تالحم  سلاجم و  رد  زین  اروشاع  اـعوسات و  ياهبـش  رد 

ییاقـس تئیه  درادـن . ار  هتـشذگ  روش  تیعمج و  قنور و  نآ  هچرگ  تسا  جـیار  زین  لاـح  هب  اـت  هک  دـناهتخادرپیم  ییاقـس  هب  هتفریم و 
لزنم رد  زورما  هب  ات  هدوب ، نآ  هدـنناوخ  سـسؤم و  هک  اقـس  میحرلادـبع  داتـسا  موحرم  ناـمز  زا  نآ  زکرم  ناـشاک  رد  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

رد قداص  دمحم  داتسا  دنزرف  نایگرزب  هللادسا  جاح  لزنم  رد  نامز  نیا  رد  قداص و  دمحم  داتسا  دمحم و  یلع  داتسا  شباقعا  سـسؤم و 
یلو تسین ، مولعم  یبتک  كردم  ندوبن  نآ و  ندوب  یمیدق  رطاخ  هب  نآ  سیسأت  خیرات  دشابیم و  هدوب و  ناشاک  هنهک  نادیم  غاب  هچوک 
بنج هربقم  رد  هک  اقـس  باهو  داتـسا  شردپ  میحرلادبع و  داتـسا  هدش و  سیـسأت  تسا  نرق  ود  زا  زواجتم  هک  دنتـسه  یعدم  يو  باقعا 
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ندیـسر ارف  زا  لبق  هام  ود  هدربمان ، تئیه  دـناهدوب . تئیه  نیا  هدـنناوخ  اباب و  رمعلا  مادام  هحفص 190 ]  ] دننوفدم غاب  برد  ناتـسربق  رذگ 
قبط ار  نآ  يهسلج  نیلوا  یگتفه و  روط  هب  ادـتبا  ار  ییاقـس  ییارـس  هحون  تاسلج  مرحم ، هام  زا  لابقتـسا  یگدامآ و  ناونع  هب  مرحم  هام 

کیدزن ریدغ و  دیع  زا  دعب  دنیامنیم و  زاغآ  تسا ، تئیه  سـسؤم  باقعا  زا  هک  نایگرزب  هللادسا  جاح  لزنم  رد  يراج  تنـس  لومعم و 
ییاقـس ییارـس  هحوـن  یناوـخ و  هیثرم  هـب  اـهبش  فـلتخم ، تـالحم  لزاـنم و  رد  هدـیدرگ و  دـقعنم  اـهبش  ماـمت  رد  مرحم  هاـم  ندـش 

ددرگیم و ارجا  دقعنم و  رهـش  مدرم  لزانم  رد  اروشاع  يههد  هژیو  هب  نآ  ياهزور  رثکا  مرحم و  هام  ياهبش  رد  همانرب  نیا  دنزادرپیم .
تکرـش اهاقـس  سلاجم  رد  زین  رهـش  مدرم  دریذپیم . همتاخ  رفـص  هام  نایاپ  رد  هدیدرگ و  لیدـبت  یگتفه  هب  مرحم  هام  تشذـگ  زا  دـعب 

یحالـصا نسح  اقآ  لزنم  رد  مرحم  هام  مود  زور  هلاـس  همه  هدربماـن ، تئیه  دـنزادرپیم . یعمج  هتـسد  ییارـس  هحون  هب  اـهنآ  اـب  هدومن و 
يارب یناوخ  هحتاف  ییارـس و  هحون  مسارم  زا  سپ  هدومن ، عاـمتجا  وه  برد  ناـیم  هلحم  رد  شناردـپ  لزنم  رد  ـالبق  و  یقت ، جاـح  دـنزرف 

ات اقباس  اهنآ  يرادازع  ریـسم  دـننکیم . ماعطا  تعجارم  رد  دـنیامنیم و  تکرح  رازاب  فرط  هب  رتماـمت  هچ  ره  هوکـش  اـب  یتنـس  يرادازع 
رهش فورعم  سلاجم  املع و  لزانم  هب  انمض  تسا . ناشاک  دامع  ریم  دجـسم  ات  رـضاح  لاح  رد  هدوب و  یـسوم  نب  بیبح  هدازماما  ترایز 
رذگ هلحم  رد  نآ  زکرم  ناشاک  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ییاقـس  تئیه  دنزادرپیم . تیلـست  ضرع  يرادازع و  هب  دنوریم و  زین 

حادـم و يداصتقا  دـمحم  اقآ  موحرم  هلمج  زا  لـحم  نیمرتحم  زا  یعمج  تمه  هب  لاس 1347 ش  رد  تسا و  ناشاک  نیف  هزاورد  یجاـح 
هحفـص  ] ار ییاقـس  يرادازع  تاسلج  مرحم ، هام  زا  لبق  هتفه  راهچ  هدربمان ، تئیه  تسا . هدـش  سیـسأت  يزاـیا  یلعمـالغ  یتمحر و  ربکا 
دقعنم اـهبش  همه  اـی  رثکا  رد  مرحم  هاـم  ندـش  کـیدزن  اـب  هدومن و  زاـغآ  لزاـنم  رد  مرحم  هاـم  زا  لابقتـسا  یگداـمآ و  ناونع  هب  [ 191
ییارـس هحون  یناوخ و  هیثرم  زا  سپ  هدومن ، عاـمتجا  یجاـح  رذـگ  يهلحم  رد  یـضاق  ياـقآ  لزنم  رد  مرحم  مراـهچ  زور  رد  ددرگیم و 

رارق رهـش  مدرم  مارتـحا  دروـم  هدوـمن و  تکرح  رازاـب  فرط  هب  رتماـمت  هچ  ره  هوکـشاب  یتنـس  يرادازع  يارب  یناوـخ ، هحتاـف  ییاـقس و 
يرادازع هـب  هداد ، ییاقـس  هـسلج  لیکـشت  زین  لاـس  هرود  هبنـش  ياـهبش  رثـکا  رد  انمــض  دـنیامنیم . ماـعطا  تـعجارم  رد  دـنریگیم و 

هب بقلم  یلع  اقآ  داتـسا  موحرم  لزنم  نونک ، ات  سیـسأت  ودـب  زا  نآ  زکرم  ناـشاک  رد  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ییاقـس  تئیه  دـنزادرپیم .
موحرم تمه  مادـقا و  هب  لاس 1301 ق  رد  تسا و  ناشاک  دهـشم  تشپ  ضوح  برد  هلحم  رد  یتیاده  نیـسح  اقآ  شدـنزرف  یتیادـه و 

هب ادتبا  ار  ییاقـس  سلاجم  مرحم ، هام  ندیـسر ، ارف  زا  لبق  هام  کی  هلاس ، همه  هدربمان ، تئیه  تسا . هدش  سیـسأت  هدربمان  یلع  اقآ  داتـسا 
ياضعا ریاس  لزانم  رد  سپس  تئیه و  ياباب  سـسؤم و  لزنم  رد  موسرم  قبط  نآ  يهسلج  نیلوا  دنیامنیم و  زاغآ  لزانم  رد  یگتفه  روط 

ییارـس هحون  هب  بش  ره  مرحم  هام  هب  ندـش  کـیدزن  اـب  ددرگیم و  دـقعنم  دـنیامن ، توعد  هدربماـن  تئیه  زا  هک  يرگید  ناـسک  اـی  نآ 
اهبش و نیا  زا  يرایسب  رد  دریذپیم  نایاپ  رفـص  هام  همتاخ  زا  دعب  هدیدرگ و  لیدبت  یگتفه  هب  مرحم  هام  نایاپ  رد  دنزادرپیم و  ییاقس 

اقآ لزنم  زا  یتنـس  يرادازع  يارب  مرحم  هام  مراهچ  زور  رد  هلاس ، همه  هدربمان ، تئیه  دـنیامنیم . ماعطا  ییاقـس ، مسارم  نایاپ  رد  لزاـنم ،
یبرثـی هللا  تیآ  یناوـخ  هضور  سلجم  یـسومنبا و  بیبـح  هدازماـما  تراـیز  هب  ادـتبا  هدوـمن و  تکرح  رازاـب  فرط  هب  یتیادـه  نیـسح 

رازاب هب  اقباس  هدربمان ، تئیه  دنیامنیم . ماعطا  تعجارم ، رد  دنوشیم و  رازاب  راپـسهر  هتخادرپ ، تیلـست  ضرع  يرادازع و  هب  دـنوریم و 
لـضفااباب نابایخ  رطاخ  هب  لخن  اپ  يهینیـسح  هک  نونکا  اما  هدادیم  همتاخ  ار  يرادازع  اج  نآ  رد  هتفریم و  لخن  هب  اپ  هینیـسح  ات  هتفریم 

ياهبش رد  اقباس  هدربماـن ، تئیه  دـندرگیم . قرفتم  هدومن و  متخ  ار  ییاقـس  يرادازع  ون  رذـگ  رد  هدـش ، ادـج  هحفـص 192 ]  ] رازاب زا 
دننام رهـش  فورعم  ياملع  لزاـنم  هب  اروشاـع  اـعوسات و  ياـهزور  هتفریم و  هرود  رهـش  سلاـجم  رد  يرادازع  يارب  اروشاـع ، اـعوسات و 

ترایز یقارن و  تیب  ياملع  یندم و  لوسرلادبعالم  اقآ  ینالی و  برد  دمحا  دیسآ  هللاۀیآ  يدهشم و  تشپ  نیدلا  ماظن  اقآ  هللاۀیآ  موحرم 
هجغاب يهلحم  مایألا ، میدق  زا  نآ  زکرم  ناشاک  رد  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ییاقـس  تئیه  دناهتخادرپیم . يرادازع  هب  هتفریم  زین  هاش  هجنپ 

درم هک  هدربمان  هدوب و  يو  لزنم  رد  هلاس  همه  یناـشاک  نسحم  جاـح  دـمحم  اـقآ  موحرم  ناـمز  رد  تسا و  ناـشاک  دهـشم  تشپ  یهاـش 
یلوکشک اذل  هتشاد و  ییاقـس  يرادازع  يهماقا  هب  یناوارف  هقالع  هتـشاد و  هدهع  هب  ار  نآ  یتسرپرـس  رمعلا  مادام  هدوب ، یتقایل  اب  مرتحم و 
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هب يرادازع  ریـسم  رد  هدومن و  بآ  نآ  رد  رازاب  هب  تئیه  نتفر  ماگنه  هک  تسا  هدومن  هدربمان  تئیه  فقو  هدیرخ و  لاس 1260 ق  رد  ار 
شلاـفطا تیبلـها و  نیـسح و  ماـما  یگنـشت  بساـنم ، راعـشا  ندـناوخ  بآ و  نداد  ناـشن  اـب  هداد و  بآ  هنـشت  مدرم  هب  دـنریگ و  تسد 
لوکـشک دورب ، نیب  زا  تئیه  نیا  رگا  هک  هدومن  دیق  و  دـنیامن . اشفا  ار  ناشلامع  هیماینب و  تایانج  هدروآ و  مدرم  دای  هب  ار  مالـسلامهیلع 

بآ هجرـس  تسیب  رادقم  انمـض  دنناسرب . مدرم  هب  بآ  دـنوریم و  رازاب  هب  اروشاع  مایا  رد  هک  ار  ییاقـس  تاجهتـسد  ریاس  هب  ار  روکذـم 
يو باقعا  انمـض  تسا . هدومن  رازاب  هب  نآ  نتفر  يرادازع و  زور  رد  تئیه  ماـعطا  يهرفـس  جرخ  فقو  زین  ار  لگدـیب  داـبآ  تاـس  تاـنق 

زا سپ  هدوب و  نآ  تسرپرـس  اباب و  رمعلا  مادام  هدومن و  سیـسأت  ام  دج  نسحم  جاح  دمحمآ  موحرم  ار  هدربمان  تئیه  هک  دنتـسه  یعدم 
یچبالگ مالسلاراد  ناتسروگ  هاگنامرد و  سسؤم  یچبالگ  سابع  دیس  جاح  موحرم  ردپ  یچهویگ  نیـسح  اقآ  موحرم  دننام  یناسک  يو 

دـناهدوب و رادهدـهع  ار  نآ  یتسرپرـس  يرگید  زا  سپ  کی  ره  یماـمح  اـقآ  یلع  جاـح  رگـسم و  يدـهم  خیـش  موحرم  هریغ و  ناـشاک و 
زا هک  ینسحم  دمحم  جاح  موحرم  نادنزرف  نونکا  دناهدوب و  نآ  ناحادم  هلمج  زا  زین  رعاش  یئاون  اضرمالغ  یحیدم و  دمحم  الم  موحرم 
زا لبق  هام  کی  دودح  هدربمان ، تئیه  دنراد . هدهع  هب  ار  نآ  یتسرپرس  دنـشابیم ، روکذم  نسحم  جاح  هحفص 193 ]  ] دمحمآ ياههداون 

دـنیامنیم و زاغآ  داقعنا و  یگتفه  روط  هب  ادـتبا  مرحم  هام  زا  لابقتـسا  یگدامآ و  ناونع  هب  ار  ییاقـس  ییارـس  هحون  تاسلج  مرحم ، هاـم 
اب دنزادرپیم و  ییارس  هحون  هب  هداد و  ییاقس  يرادازع  مسارم  سلجم و  لیکشت  لزانم  رد  بش  ره  دنوشیم ، کیدزن  مرحم  هام  هب  نوچ 

يارب مرحم  هام  موس  زور  هلاس  همه  هدربمان ، تئیه  دـنهدیم . همتاخ  نآ  هب  رفـص  هام  همتاخ  اب  هدومن و  لیدـبت  یگتفه  هب  مرحم  هام  نایاپ 
یناوخ هضور  سلجم  یسوم و  نب  بیبح  هدازماما  ترایز  هب  ادتبا  هدومن و  تکرح  رازاب  فرط  هب  رتمامت  هچ  ره  هوکش  اب  یتنس  يرادازع 

رازاب هب  يرادازع  يارب  هک  اقباس  هدربمان  تئیه  دـنیامنیم . ماعطا  تعجارم  رد  دـنوشیم و  رازاـب  راپـسهر  اـج  نآ  زا  هتفر و  یبرثی  هللاۀـیآ 
ات هدش  ادج  رازاب  زا  رطاخ  هب  لخن  اپ  هینیـسح  هک  نونکا  اما  هدومنیم ، يرادازع  هتفریم و  لخناپ  نیدـلا  فرـش  ازریم  هینیـسح  ات  هتفریم 

تکرح يرادازع  يارب  مرحم  هام  مهد  مهن و  ياهزور  رد  اقباس  هدربمان ، تئیه  دـنهدیم . همتاخ  ار  يرادازع  اج  نآ  رد  هتفر و  رون  رذـگ 
هللاۀیآ يرهلک و  یلع  دمحم  ریمآ  هللاۀیآ  يدهشم و  تشپ  نیدلا  ماظن  اقآ  هللاۀیآ  موحرم  دننام  رهـش  فورعم  ياملع  لزانم  هب  هدومنیم و 
روصنم رهاط  ترایز  یقارن و  تیب  مرتحم  ياملع  یندم و  لوسرلادبع  الم  هللاۀیآ  يرئاح و  دمحا  دیسآ  هللاۀیآ  ینالی و  برد  دمحا  دیسآ 

هرود یتنـس  يرادازع  يارب  رهـش ، تالحم  سلاجم و  رد  اروشاع  اعوسات و  یلایل  رد  دـناهتخادرپیم و  يرادازع  هب  هتفریم و  هاـش  هجنپ  و 
. دناهتخادرپیم يرادازع  هب  هتفریم و 

نادمه رد  ییاقس  يرادازع 

نادنمهقالع زا  بهذم و  یعیش  نآ  مدرم  هک  تسا  نادمه  رهـش  تسا ، موسرم  لومعم و  نآ  رد  ییاقـس  يرادازع  هک  ییاهرهـش  هلمج  زا 
يرادازع هصاخ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  ترـضح  يرادازع  مسارم  سلاجم و  يهماقا  هب  دنتـسه و  مالـسلامهیلع  تلاسر  تیبلها 

لاس رد  هحفص 194 ]  ] اهنآ ياضعا  ناعلطم  نارمعم و  تداهش  بجوم  هب  نادمه  ینونک  ییاقس  يرادازع  دنراد . یناوارف  يهقالع  ییاقس 
کمک اـب  هک  هدوب  هیلع ) هللاۀـمحر   ) شخب حور  دـمحا  دیـس  موحرم  نادـمه ، رد  ییاقـس  يرادازع  سـسؤم  تسا . هدـش  سیـسأت   1277

. تسا هدومن  يراذگ  هیاپ  تسا ، نادمه  رد  ییاقـس  تئیه  نیلوا  هک  ار  نالوج  يهیـسابع  ییاقـس  تئیه  اقـس ، مساقلاوبا  ییالبرک  موحرم 
، مولظم نیسح  موحرم  فورعم و  رعاش  ینادمه ، رباص  موحرم  زا  دنترابع  نادمه ، رد  ییاقـس  تئیه  یئادتبا  نایارـس  هحون  ناگدنناوخ و 
هب صلختم  فورعم ، حادـم  رعاش و  يرهپـس ، ربکایلع  باـصق و  هللادـبع  ازریم  رفیک و  هب  صلختم  رهم ، ياون  ناوید  يهدنـسیون  رعاـش و 

نونکا هک  نیکسم  دمحم  اقآ  ردپ  نیکسم  میرک  موحرم  ینغور و  نیسح  یتاوامس و  میرک  جاح  سابع و  اضر و  موحرم  ینادمه و  حون 
رهش یلاها  ناوارف  هقالع  مارتحا و  دروم  دنشابیم و  نادمه  رد  ییاقـس  ناگدنناوخ  همه  دمآرـس  دننادمه و  رد  ییاقـس  فورعم  هدنناوخ 

. دنتسه زین 
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نادمه ییاقس  تاجهتسد  یماسا 

مظن و رثا  رب  هک  تسا  رهـش  نیا  ییاقـس  تاجهتـسد  رداـم  نادـمه و  رد  ییاقـس  يرادازع  راذـگناینب  نـالوج ، يهیـسابع  ییاقـس  تـئیه 
رهش و لخاد  رد  يدایز  تیفورعم  تیبوبحم و  هدومن و  بلج  دوخ  هب  ار  هموح  رهش و  مدرم  هجوت  هک  نیا  رب  هوالع  يرادازع  رد  صالخا 

ییاقس تئیه  . 1 تسا : رارق  نیا  زا  اهنآ  یماسا  هک  هدروآ ، دوجو  هب  نادـمه  رد  زین  رگید  ییاقـس  يهتـسد  تشه  هدرک ، ادـیپ  نآ  جراـخ 
، نارزاگ يهلحم  تارف ، ناوراـک  لـضفلاوبا ، ییاقـس  تئیه  . 2 رهاـط . اـباب  رازم  برق  رازاـب ، هنب  يهلحم  ساـبعلا  تیب  لـضفلاوبا  نوزحم 

نادـیم نآرق ، بتکم  لـضفلاوبا  ییاقـس  تئیه  . 4 هللادـبع . هدازماما  تراـیز  برق  هیبنیز ،)  ) لـضفلاوبا ییاقـس  تئیه  . 3 ناتابکا . ناـبایخ 
باب لضفلاوبا  ییاقس  تئیه  . 6 ریش . گنس  برق  یتخت ، نابایخ  بنیز ، بتکم  لضفلاوبا  ییاقـس  تئیه  . 5 دابآ . سابع  نابایخ  هاگتسیا ،

لضفلاوبا ییاقـس  تئیه  . 8 هللادـبع . هدازماما  نادـیم  نامزلا ، بحاص  لضفلاوبا  ییاقـس  تئیه  . 7 دیـشر . هجاوخ  يهلحم  راولب  جـئاوحلا ،
هحفص 195] . ] رهاطاباب یعرف  نابایخ  رازاب ، هنب  بئاص ،

مرحم هام  رد  نادمه  ياهاقس  يرادازع  مسارم 

ینیسح و ياهمچرپ  بصن  اب  هدومن و  شوپهایس  یبلاج  زرط  هب  ار  دوخ  زکارم  هک  نیا  رب  هوالع  مرحم ، هام  رد  نادمه ، ییاقس  تاجهتسد 
مرحم هاـم  لوا  بش  زا  ار  یلـصفم  یناوخ  هضور  سلجم  دـنیامنیم ، تنیز  اروشاـع  تراـیز  ياهمالـس  نعل و  مشتحم و  راعـشا  يهبیتـک 
ییاقـس ییارـس  هحون  رکذ  هب  ربنم  همتاخ  زا  دعب  مهدزناپ  ات  مجنپ  بش  زا  دراد و  همادا  متـسیب  بش  ات  ياهلاس  رثکا  هک  دنیامنیم  دـقعنم 
هدومن توعد  اهنآ  زا  هک  یلزانم  رهـش و  ياههینیـسح  رد  هدـیدرگ ، جراخ  رتماـمت  هچ  ره  هوکـش  اـب  یتنـس  يرادازع  يارب  دـنزادرپیم و 

ات مهن  زا  هژیو  هب  و  مه ، یلاوتم  زور  دـنچ  انمـض  دـننکیم . ماعطا  همتاخ  رد  دـنزادرپیم و  ییاقـس  يرادازع  هب  دـنوریم و  هرود  دنـشاب ،
نانآ زا  يدادعت  هدومن و  یناوخ  هضور  سلجم  يهماقا  دنلئاق ، يدایز  مارتحا  تیمها و  نآ  يارب  دنمانیم و  ماما  موس  ار  نآ  هک  مهدزاود 

زا یـضعب  لزانم  رد  انمـض  دـنیامنیم . تکرح  نابایخ  رازاب و  فرط  هب  يرادازع  يارب  مرحم  مهدزاود  ات  مهن  زور  زا  هیقب  متفه و  زور  زا 
رد دـنریگیم و  رارق  مارتحا  دروم  هدومن و  تکرـش  دـنیامنیم ، دـقعنم  یناوخ  هضور  سلجم  اروشاع  مایا  رد  هک  زین  رهـش  مرتحم  ياملع 

. دننکیم ماعطا  تعجارم 

ییاقس سابل  اب  نادمه  ییاقس  تاجهتسد  ندش  جراخ 

یگمه یتنس ، يرادازع  يارب  ندش  جراخ  عقاوم  رد  هک  تسا  نیا  رب  هدعاق  مسر و  نونکات ، سیسأت  ودب  زا  ار  نادمه  ییاقس  تاجهتـسد 
یلاح رد  هتسبرس و  رب  یهایس  لامتسد  هدنکفا و  ندرگ  هب  ازع  هایـس  لاش  هدومن و  نت  هب  دناشوپیم  ار  اهنآ  ياپ  قاس  ات  هک  یهایـس  سابل 

هچ ره  صالخا  اب  هنهرب و  ياپ  اب  دـنراد ، تسد  رد  ار  یماج  ای  لوکـشک  هدـنکفا و  شود  رب  بآ  کشم  هتـسب و  رمک  رب  ییاقـس  عطن  هک 
يرادازع ریـسم  رخآ  ات  تیفیک  نیا  هب  دنهدیم و  رارق  نارگید  رب  مدقم  تئیه ، تیعمج و  ولج  رد  ار  تاداس  و  دـنیامنیم ، تکرح  رتشیب 
دنریگیم اهنآ  ناگدید  زا  کشا  هتخاس ، نوزحم  بلقنم و  ار  ناگدننیب  بولق  دنزادرپیم و  نیگنس  نیزح و  ییاقس  ییارس  هحون  رکذ  هب 
ياهرهـش یـضعب  زا  زین  ياهدع  نادمه ، فارطا  رب  هوالع  مرحم ، هام  رد  انمـض  هحفـص 196 ] . ] دنریگیم رارق  رهـش  یلاها  مارتحا  دروم  و 

هک نالوج  هیـسابع  ییاقـس  تئیه  رد  هدمآ و  نادمه  هب  اهنآ  باذج  نیزح و  یحادـم  ندینـش  ییاقـس و  يرادازع  يهدـهاشم  يارب  رگید 
. دننکیم تکرش  تسا ، نادمه  ییاقس  تئیه  نیرتفورعم 
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اهتبسانم اههام و  ریاس  رد  نادمه  ياهاقس  يرادازع 

ادخ لوسر  تداهش  تلحر و  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  نیعبرا  دننام  زین  یبهذم  ياهتبسانم  اههام و  ریاس  رد  نادمه  ییاقس  تاجهتـسد 
نیموصعم يهمئا  رگید  تداهش  یلایل  رفص و  هام  رخآ  مایا  رد  مالـسلامهیلع  اضر  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

زین لاس  لوط  هعمج  ياـهبش  رد  دـنزادرپیم و  زین  ییاقـس  ییارـس  هحون  رکذ  هب  یناوخ ، هضور  سلجم  داـقعنا  رب  هوـالع  مالـسلامهیلع 
، اقس تاجهتسد  زا  یـضعب  انمـض  دریذپیم . نایاپ  یناوخ  تبیـصم  اب  دوشیم و  زاغآ  نآرق  تئارق  اب  هک  دنیامنیم  دقعنم  یگتفه  سلجم 

تداهـش تلحر و  تبـسانم  هب  مق و  یبهذـم  رهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نیعبرا  تبـسانم  هب  هلاس  همه  نالوج ، هیـسابع  تئیه  دـننام 
تروص هب  سدـقم  دهـشم  هب  مالـسلا ) ةالـصلا و  مهیلع   ) اضر ترـضح  یبتجم و  نسح  ماـما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

يرادازع هب  مالسلاامهیلع  اضر  ماما  ترـضح  هموصعم و  يهمطاف  ترـضح  رهطم  نحـص  رد  ترایز  نمـض  هدومن و  تکرح  ازع  ناوراک 
یلع نایقتم  يالوم  تداهـش  تبـسانم  هب  ردـق  یلایل  يایحا  نآرق و  تئارق  سلجم  داقعنا  رب  هوالع  ناضمر  كرابم  هاـم  رد  و  دـنزادرپیم .

ناونع هب  مرحم  هاـم  لولح  زا  لـبق  هاـم  کـی  هلاـس  همه  دـنزادرپیم و  ییاقـس  يرادازع  هب  مکی  تسیب و  اـت  مهدزوـن  بش  زا  مالـسلاهیلع 
هدومن و زاغآ  یگتفه  روط  هب  ادـتبا  ار  ییاقـس  مسارم  سلاجم  يرادازع  يارب  یگدامآ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  يازع  هاـم  زا  لابقتـسا 

زکارم هک  اههیـسابع  اههینیـسح و  رد  نوـنکا  اـما  هدـشیم  لیکـشت  رهـش  مدرم  لزاـنم  رد  اـقباس  سلاـجم  نیا  دـنیازفایم . نآ  هب  اجیردـت 
هحفص 197] . ] ددرگیم دقعنم  تساهاقس ، تاجهتسد 

نارهت میقم  ياهینادمه  ییاقس  تئیه 

ربـکا جاـح  يوزنم و  بوـقعی  جاـح  يراـصع و  يداـه  جاـح  هنازرف و  مـالغ  جاـح  هلمج  زا  نارهت  میقم  ياهینادـمه  زا  یعمج  تمه  هب 
هب  » روهـشم زکرم ، میقم  ینادـمه  ياهاقـس  ماـن  هب  یتئیه  هنـس 1330 ش  رد  نایئافـش  دومحم  جاح  يریمـشک و  دمحم  دیـس  يدادـماب و 

دادرخ و هدزناپ  نابایخ  کیدزن  ناوید ، بحاص  يهچوک  رد  عقاو  ینادمه  ياهاقس  يهینیسح  نآ  زکرم  هک  هدیدرگ  سیسأت  مغ » ناوراک 
یناوخ هضور  سلجم  يرادازع  زکرم  ندومن  شوپهایـس  رب  هوالع  مرحم  هام  رد  هلاس  همه  هدربمان ، تئیه  تسا . قباـس  ون  يروهمج  رذوبا 
همادا دوشیم ، هدیمان  مالـسلاهیلع  ماما  تفه  بش  هک  مرحم  مهدزناش  بش  ات  اهلاس  رثکا  هک  دنکیم  دقعنم  اروشاع  یلایل  رد  ار  یلـصفم 
هحون رکذ  هب  ربنم  همتاخ  زا  دعب  مهدزاود  ات  متفه  بش  زا  و  دـشکیم ، لوط  هب  زین  رفـص  هام  رخآ  ات  ياهلاس  زا  یـضعب  رد  هچرگ  دراد ،

يرادازع يارب  مهدزیـس  مهد و  مهن و  متفه و  ياهزور  رد  دـنیامنیم و  ماعطا  مسارم  نایاپ  رد  اهبش  رثکا  دـنزادرپیم و  ییاقـس  ییارس 
دناهتسب رس  رب  یهایس  لامتسد  هتخادنا و  ندرگ  هب  ازع  لاش  هدیشوپ و  هایـس  یگمه  هک  یلاح  رد  دنیامنیم ، تکرح  رازاب  فرط  هب  یتنس 

شود هب  ار  یبآ  کشم  هتـسب و  رمک  رب  ییاقـس  عطن  نانآ  زا  یعمج  تسا و  زازتها  رد  ناـنآ  ولج  رد  ینیـسح  هایـس  خرـس و  ياـهمچرپ  و 
رد دنریگیم و  رارق  نارهت  یلاها  مارتحا  دروم  دـنیامنیم و  ییارـس  هحون  یکبم  نوزحم و  زرط  هب  دـنراد و  تسد  رد  ار  یماج  هدـنکفا و 

مهیلع اضر  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  ادخ و  لوسر  تداهـش  تلحر و  تبـسانم  هب  رفـص  هام  رد  هدربمان ، تئیه  دنیامنیم . ماعطا  تعجارم 
هینیـسح رد  ترایز  تماـقا و  زور  هد  نمـض  هتفر و  مالـسلاهیلع  متـشه  ماـما  سدـقم  دهـشم  هب  ازع  ناوراـک  تروص  هب  مالـسلاو  ةالـصلا 

یلع رهطم  نحـص  فرط  هـب  یتنـس  يرادازع  يارب  نـیعبرا  زور  رد  دـنزادرپیم و  ییاقـس  یناوـخ و  هـضور  هـب  دهـشم  مـیقم  ياهینادـمه 
تسیب و رد  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  متفه  ماما  تداهش  تبسانم  هب  هلاس  همه  انمـض  دنیامنیم . تکرح  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسومنبا 

تکرح مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  نحـص  فرط  هب  تیلـست  ضرع  يرادازع و  يارب  هتفر و  مق  یبهذم  رهـش  هب  بجر  هام  مجنپ 
نیـسح اـقآ  جاـح  یمظعلا  هللاۀـیآ  موحرم  دـننام  زین  دـیلقت  مرتحم  عجارم  ماـظع و  هحفـص 198 ]  ] تایآ تارـضح  لزاـنم  هب  دـنیامنیم و 

دروم دنزادرپیم و  يرادازع  هب  هتفر ، امهماقم ) هللا  یلعا   ) یناگیاپلگ يوسوم  اضردمحم  دیس  جاح  یمظعلا  هللاۀیآ  يدرجورب و  یئابطابط 
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. دنریگیم رارق  مارتحا 

اهاقس تئیه  زا  يدرجورب  هللا  تیآ  قیوشت  ریدقت و 

هارمه هب  هک  اهلاس  زا  یکی  رد  هک  دومن  لقن  دـننارهت ، لها  زا  هک  مالـسلامهیلع  تیبلها  مرتحم  ناحادـم  زا  یکی  ینارجاهم  اضر  ياـقآ 
نآ رد  ناهج  نایعیـش  دیلقت  عجرم  يدرجورب  یئابطابط  نیـسح  اقآ  جاح  هللاۀـیآ  موحرم  لزنم  هب  نارهت  میقم  ياهینادـمه  ییاقـس  تئیه 
اعد هک  میدومن  اـضاقت  ناـشروضح  زا  ییاقـس  يرادازع  يهمتاـخ  رد  هک  مراد  رطاـخ  هب  میتـفر  مق  رد  فیرـشلا ) هماـقم  هللا  یلعا   ) ناـمز

ام همه  دندومرف و  اعد  همه  قح  رد  سپس  میوگب و  نیمآ  نم  دینک  اعد  اهامـش  هک  دندومرف  يدرجورب  ياقآ  مییوگب . نیمآ  ام  دنیامرفب و 
. دنداد رارق  تیانع  مارتحا و  دروم  ار 

ناشاک اب  نادمه  ییاقس  توافت 

متاخ رب  تاولص  ادخ و  مان  اب  ار  ییاقس  يرادازع  تاسلج  هک  تسا  نیا  رب  ناشمسر  ناشاک  ياهاقس  نوچمه  نادمه  ییاقـس  تاجهتـسد 
زاغآ نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولـص   ) نینمؤملاریما الوم  نیـسح و  ماما  صوصخ  هب  نیموصعم  همئا  تبقنم  حدم و  اب  شنیرهاط و  لآ  ایبنا و 

ياهگنهآ یلو  دـنیامنیم ، متخ  ار  سلجم  یناوخ  هحتاـف  اـعد و  اـب  دـنزادرپیم و  ییارـس  هحون  رکذ  یناوخ و  هیثرم  هب  سپـس  هدومن و 
هـسامح رتناسآ و  رتناور و  ناشاک  ییاقـس  ياهگنهآ  راعـشا و  اما  تسا ، ناشاک  ییاقـس  ياـهگنهآ  زا  رتنیگنـس  اـهنآ  یگدـنناوخ 
مهلاثما نیکـسم و  خرف و  بوجحم و  رباص و  دـننام  ینادـمه  يارعـش  زا  ارثکا  نادـمه  ياهاقـس  راعـشا  انمـض  دـسریم . رظن  هب  رتنیرفآ 

. دنیامنیم ییارس  هحون  یناوخ و  هیثرم  البرک  يادهش  زا  یکی  مان  هب  یبش  ره  اروشاع  يههد  رد  هک  تسا  نیا  رب  اهنآ  تنـس  دنـشابیم و 
هحفص 199] ]

نارهت رد  ییاقس  يرادازع 

زا تعنامم  ناـمز  اـت  هدوب و  جـیار  موسرم و  مرحم  هاـم  رد  یـصاخ  ییاقـس  يرادازع  روشک ، رگید  طاـقن  زا  يرایـسب  دـننام  زین  نارهت  رد 
هنومن هک  تلود  يهیکت  رد  هدوب و  همکاح ، هاگتـسد  یتح  مدرم ، يهماع  هقالع  دروم  هدـیدرگیم و  هماـقا  لوا  يولهپ  دـهع  رد  يرادازع 

زمیج و زلراچ  فیلأـت  ناریا ، یعاـمتجا  خـیرات  تسا . هدـشیم  ارجا  زین  يرادازع  نیا  هدـیدرگیم ، ارجا  اـج  نآ  رد  روشک  ياـهيرادازع 
يرادازع هب  عجار  هللادبع  دیس  همجرت  هحفص 268  رد  هتشاد  لاغتشا  تبابط  لغش  هب  تماقا و  نارهت  رد  هیراجاق  نامز  هک  یـسیلگنا  سلپ 

هک دنتسه  اقس  هتسد  کی  لوا  دنوشیم : هیکت  دراو  هتسد  دنچ  ربنم ، زا  ناوخ  هضور  ندمآ  نییاپ  زا  دعب  هتشون : تلود  هیکت  ناریا و  مدرم 
. دننکیم صوصخم  ياهدایرف  دنسریم  نانز  نادرم و  نایم  رد  نوچ  هدراذگ و  دوخ  شود  رب  یکشم  مادک  ره 

مق رد  ییاقس  يرادازع 

نیا تسین ، مولعم  ام  يارب  نآ  يادتبا  هک  هتشذگ  نورق  رد  اما  درادن ، دوجو  ییاقـس  يرادازع  تئیه و  نونکا  هچرگا  مق  یبهذم  رهـش  رد 
عالطا نآ  هتشذگ  نورق  میدق و  ياهاقـس  يرادازع  تیفیک  زا  تسا . هتـشاد  ناوارف  قنور  هدوب و  جیار  اروشاع  مایا  رد  هلاس  همه  يرادازع 

جاـح موحرم  هک  لاـس 1329 ش  اـت  هدوب  مق  رد  يرادازع  نیا  رمع  رخآ  ياـهلاس  هک  يولهپ  تموـکح  ناـمز  رد  یلو  میرادـن ، یلماـک 
هب مق  رد  ییاقس  يرادازع  هتفر ، ایند  زا  هیلع ) هللاۀمحر   ) مق ياهاقس  مهم  فورعم و  ياضعا  رهـش و  نیمرتحم  نینونعم و  زا  یمیخف  دمحم 

دمحم ازریم  جاح  تیریدم  یتسرپرـس و  هب  مالـسلااهیلع  هموصعم  يهمطاف  ترـضح  نحـص  راوید  تشپ  رد  هک  هدشیم  ارجا  تیفیک  نیا 
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هدوب و دومع  كریت و  جنپ  ياراد  هک  دناهدرکیم  اپارس  یگرزب  يهمیخ  هدوب ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  صالخا  اب  ناقـشاع  زا  هک  یمیخف 
دوجوم و زور  نآ  هک  یلافس  گرزب  راغط  ای  باگنس  ددع  تسیب  دودح  دناهدومنیم و  شوپهایس  ار  نحص  راوید  هلمج  زا  همیخ  فارطا 

رگید یـضعب  رد  درـس و  بآ  اـهنآ  زا  یـضعب  رد  دـناهدومنیم و  بصن  رداـچ  ولج  رد  گرزب  یبوچ  ياـههیاپ  راـهچ  يور  هدوب ، موسرم 
مایا رد  مق  ياهاقس  دناهداهنیم . يروخبآ  هحفص 200 ]  ] ددعتم ياهماج  هداهن و  ياهتخت  راغط  باگنس و  ره  يور  دناهتخیریم و  تبرش 

. دـناهدادیم تبرـش  بآ و  مدرم  هب  هتخادرپیم و  ییاقـس  ییارـس  هحون  یناوخ و  هیثرم  هب  رداچ  نیا  ریز  رد  ماش  ات  حبـص  زا  اروشاع  ههد 
نیا ریز  رد  دناهتشاد ، ییاقـس  ییارـس  هحون  رکذ  هب  هک  ياهقالع  رطاخ  هب  زین  مالـسلااهیلع  هموصعم  يهمطاف  ترـضح  راوز  رهـش و  مدرم 

مق يهبرجت  اب  ناوخشوخ  نایارس  هحون  ناحادم و  دناهدشیم . دنمهرهب  اهاقـس  ییارـس  هحون  یناوخ و  هیثرم  زا  هدومنیم و  عامتجا  همیخ 
یعمج و هتـسد  تروص  هب  اروشاع  اعوسات و  ياهزور  رد  مق  ياهاقـس  تئیه  دناهتـشاد . تکرـش  مسارم  سلجم و  نیا  رد  هلاـس  همه  زین ،

دمحم دیـس  ریمآ  هللاۀـیآ  موحرم  لزنم  هب  هدومنیم و  تکرح  همیخ  نیا  ریز  زا  یتنـس  يرادازع  يارب  بآ  ماج  کشم و  اب  هدیـشوپ  هاـیس 
دـناهتخادرپیم و يرادازع  هب  هتفریم و  مق  تقو  هعمج  ماما  رقاـب و  دـمحم  دیـس  جاـح  و  هناتـسآ ) تیلوت   ) یـشاب یلوتم  موحرم  یعقرب و 

مق ییاقـس  يرادازع  تئیه و  هرابرد  زین  مق  يرادازع  ایاکت و  خـیرات  دـناهدومنیم . متخ  ار  يرادازع  هدـش  رهطم  نحـص  دراو  رهظ  نراقم 
. دنیامن هعجارم  نآ  هب  دنناوتیم  رتشیب  يهدافتسا  يارب  نادنمهقالع  هک  هدومن  رکذ  ار  یبلاطم 

كارا رد  ییاقس  يرادازع 

: مود راصح . هعلق و  يهلحم  لـضفلاوبا  ياهاقـس  تئیه  لوا : تسا : رارق  نیا  زا  اـهنآ  یماـسا  تسا و  ییاقـس  هتـسد  هس  ياراد  كارا  رهش 
هدش و سیسأت  اهنآ  زا  لبق  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  تئیه  انمض  دابآ . سابع  يهلحم  ینیـسح  ياهاقـس  تئیه  موس : هیمطاف . ياهاقـس  تئیه 

هام مجنپ  زور  لضفلاوبا  تئیه  هلاس  همه  و  تسا ، هدش  سیـسأت  هدیدرگ و  ادـج  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  تئیه  زا  ینیـسح  هیمطاف و  تئیه 
هب یتنـس  يرادازع  يارب  مهدزاـی  زور  اـت  هدومن و  زاـغآ  ار  رازاـب  هب  نتفر  موس  زور  ینیـسح  تئیه  مراـهچ و  زور  هیمطاـف  تئیه  مرحم و 

هحفص 201] . ] دنیامنیم تکرح  رازاب  فرط 

كارا رد  لضفلاوبا  ياهاقس  تئیه 

هللارکـش دیـس  موحرم  هلمج  زا  نیمرتـحم  زا  یعمج  تمه  هب  يرمق  لاس 1294  رد  كارا  راـصح  هعلق و  هلحم  لـضفلاوبأ  ياهاقـس  تئیه 
یناشاک همه  هک  رگـسم  یقت  خیـش  اضرالم و  موحرم  یچـسم و  نیـسحمالغ  جاح  موحرم  یچرمت و  نسح  دـمحم  جاح  موحرم  راـطع و 

زکرم ار  كارا  رازاب  بنج  ناخ  یقت  جاح  موحرم  دجسم  هک  تسا  لاس  هدزناپ  انمض  تسا . هدش  سیسأت  دناهدوب ، كارا  نکاس  لصالا و 
نـسح دمحم  عبط  یهانپ و  هاش  یلع  يروصنم و  هللاءاشام  هجوت و  دـمحا  موحرم  زا  دـنترابع  نآ  میدـق  ناگدـنناوخ  دـناهداد و  رارق  دوخ 

اـضر دـمحم  جاح  یئازریم و  اضر  دـمحم  اقآ  یباحـصا و  يدـهم  اقآ  یلیلخ و  هللا  حور  جاـح  نآ  یلعف  ناگدـنناوخ  مهریغ و  یچرمت و 
. دنشابیم روپنیسح 

اروشاع مایا  یلایل و  رد  لضفلاوبا  ياهاقس  تئیه  يرادازع 

عامتجا تئیه  ياضعا  زا  یکی  لزنم  رد  بش  ره  رفـص  هاـم  رخآ  اـت  مرحم  هاـم  لوا  بش  زا  اـقباس  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ياهاقـس  تئیه 
هب هتفریم و  هرود  كارا  سلاجم  رد  نیعبرا  بش  رد  مهدزاـی و  اـت  مجنپ  بش  زا  و  دـناهتخادرپیم ، ییاقـس  ییارـس  هحون  هب  هدومنیم و 

نـسح دـمحم  جاح  لزنم  رد  مرحم  هام  موس  زور  رد  ار  سلجم  نیلوا  اروشاـع  ههد  ماـیا  رد  انمـض  دـناهتخادرپیم . ییاقـس  ییارـس  هحون 
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هحون هب  هدومنیم و  عامتجا  تئیه  ياضعا  ریاس  لزاـنم  رد  مهدزاـی  زور  اـت  اـهزور  ریاـس  رد  هدومنیم و  دـقعنم  هعلق  يهلحم  رد  یچرمت 
رازاب فرط  هب  یتنـس  يرادازع  يارب  ازع  ياهمچرپ  هایـس و  سابل  اب  مهدزاـی  اـت  مرحم  هاـم  مجنپ  زور  زا  دـناهتخادرپیم و  ییاقـس  ییارس 

مه ياهدع  طسو و  رد  بآ  ماج  کشم و  اب  ياهدع  ولج و  رد  تئیه  ناخولج  ناونع  هب  اهنآ  زا  ياهدع  هک  یلاح  رد  دناهدومنیم  تکرح 
رد هداد و  همتاخ  رازاب  رخآ  رد  دناهتخادرپیم و  ییاقـس  ییارـس  هحون  هب  یگمه  دناهتـشاد و  رارق  تئیه  رخآ  رد  بآ  ماج  لوکـشک و  اب 

نتفر هحفـص 202 ]  ] رازاب كارا  رد  فورعم  نالؤسم  زا  یـضعب  یـشارت  لاکـشا  تلع  هب  هک  تسا  یلاس  دنچ  دندرکیم . ماعطا  تعجارم 
يارجا يرادازع و  يهعسوت  مدرم و  قیوشت  ياج  هب  هدش و  كرت  كارا  ياهلخن  نتشادرب  و  هیزعت )  ) یناوخ هیبش  تاجتـسد  تئیه و  نیا 

داش و ار  يرادازع  نافلاخم  هتـشادزاب و  مسارم  نیا  يارجا  زا  ار  مدرم  یتنـس  يرادازع  ظـفح  رب  هرـس ) سدـق   ) ینیمخ ماـما  ياـهشرافس 
. دناهدومن دنمهرهب 

كارا ياملع  لزانم  رد  لضفلاوبا  ياهاقس  تئیه  نتفر 

زا نت  دـنچ  لزنم  هب  رازاب  هب  نتفر  زا  لبق  هلاس  همه  هدرکیم ، تکرح  يرادازع  يارب  هک  اروشاع  مایا  رد  اقباس  لضفلاوبا  ياهاقـس  تئیه 
جاح هللاۀیآ  موحرم  رضحم  هب  دیرف و  نسح  اقآ  جاح  هللاۀیآ  موحرم  یکارا و  نسحم  اقآ  جاح  هللاۀیآ  موحرم  دننام  كارا  فورعم  ياملع 

. دنتفرگیم رارق  مارتحا  ریدقت و  دروم  دناهتخادرپیم و  يرادازع  هب  هتفریم و  ءایض  اقآ  هسردم  رد  هرس ) سدق   ) يرئاح میرکلادبع  خیش 

دنتفریم املع  لزانم  هب  مق  رهش  لضفلاوبا  ياهاقس  تئیه 

ياهاقـس تئیه  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  تداهـش  مایا  ندیـسرارف  اب  هلاس  همه  لاـس  هدزناـپ  تدـم  مود  يولهپ  تنطلـس  لـیاوا  رد 
موحرم لزنم  هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  نحـص  رد  يرادازع  زا  دعب  هتفریم و  مق  هب  ازع  ناوراک  تروص  هب  كارا  لضفلاوبا 

هتفریم و هماقم ) هللا  یلعا   ) یکارا یبنلادبع  خیش  جاح  هللاۀیآ  موحرم  لزنم  هب  و  هرس ) سدق   ) يدرجورب یئابطابط  نیسح  اقآ  جاح  هللاۀیآ 
شردپ البق  یچرمت و  لضفلاوبا  جاح  هدربمان  تئیه  یلعف  تسرپرـس  دنتفرگیم . رارق  مارتحا  ریدقت و  دروم  دـناهتخادرپیم و  يرادازع  هب 

. تسا هدوب  راطع  هللارکش  دیس  البق  یچسم و  نیسحمالغ  جاح  یچرمت و  نسح  دمحم  جاح 

كارا لضفلاوبا  ياهاقس  تئیه  یگتفه  سلاجم 

سلجم تئیه  ياضعا  لزانم  رد  هعمج  ياهبش  مامت  رد  زورما  هب  ات  لوا  يولهپ  تموکح  نامز  زا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ياهاقـس  تئیه 
هحفص 203]  ] ییاقس ییارس  هحون  هب  هظعوم  نآرق و  توالت  یعرش و  لئاسم  نایب  لیمک و  ياعد  ندناوخ  زا  دعب  هدومن و  دقعنم  یگتفه 

ییاقس ییارس  هحون  هب  دننکیم  توعد  ار  تئیه  هک  یناسک  لزانم  رد  زین  مالسلامهیلع  نیموصعم  تایفو  زا  یضعب  رد  انمض  دنزادرپیم .
. دنزادرپیم

كارا هیمطاف  ياهاقس  تئیه 

یچرولب و اضر  جاح  موحرم  يرافغ و  میحرلادـبع  يدهـشم  موحرم  تمه  هب  لاس 1300 ق  رد  كارا  هعلق  هلحم  هیمطاف  ياهاقـس  تئیه 
نآ یلبق  فورعم  ناگدنناوخ  تسا و  هدش  سیـسأت  هعلق  هلحم  رد  يدنوار  دـمحا  دیـسآ  يرونا و  ربکایلع  یبلاطوبا و  مظاک  خیـش  جاح 
اقآ نآ  یلعف  ناگدـنناوخ  هدوب و  هریغ  هدازدـمحا و  نیـسح  اقآ  هداز و  يدـهم  جاح  یبهذ و  میهاربا  اقآ  راخف و  نیـسح  دـمحا و  موحرم 

. دنتسه ياهزاغم  سابع  جاح  یبهذ و  ياقآ  يدابآ و  طلخ  دومحم 
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اروشاع مایا  یلایل و  رد  هیمطاف  ياهاقس  تئیه  يرادازع 

هدومنیم عامتجا  تئیه  ياضعا  زا  یکی  لزنم  رد  بش  ره  رفس  هام  رخآ  ات  مرحم  هام  لوا  بش  زا  هلاس  همه  اقباس  هیمطاف  ياهاقـس  تئیه 
یناوخ هضور  سلاـجم  رد  هدوـمن ، تکرح  یتنـس  يرادازع  يارب  مهدزاـی  اـت  متفه  بش  زا  دـناهتخادرپیم و  ییاقـس  ییارـس  هحوـن  هب  و 

یلاح رد  دندرکیم ، تکرح  یتنس  يرادازع  يارب  رازاب  فرط  هب  هعلق  يهلحم  زا  مهدزای  ات  مراهچ  زور  زا  دنتفریم و  هرود  رهش  فورعم 
ماج لوکـشک و  اب  مه  هدـع  کی  طسو و  رد  بآ  ماج  کشم و  اب  هدـع  کی  و  ولج ، رد  تئیه  ناخولج  ناونع  هب  اـهنآ  زا  هدـع  کـی  هک 

هب تئیه  نیا  نتفر  رازاب  یتنس و  يرادازع  تسا  لاس  دنچ  انمض  دنتخادرپیم . ییارـس  هحون  هب  یگمه  دنتـشاد و  رارق  تئیه  رخآ  رد  بآ 
. تسا هدش  كرت  كارا  رد  فورعم  نیلوئسم  زا  یضعب  یشارت  لاکشا  تلع 

كارا ياملع  لزانم  هب  هیمطاف  ياهاقس  نتفر 

لزنم هب  رازاب ، هب  نتفر  زا  لبق  هلاس  همه  تسا ، هدرکیم  تکرح  يرادازع  يارب  هک  اروشاع  مایا  رد  اقباس  كارا ، هیمطاـف  ياهاقـس  تئیه 
هب دیرف و  نسح  اقآ  جاح  هللاۀیآ  موحرم  يداجس و  نسحم  اقآ  جاح  هللاۀیآ  موحرم  دننام  هحفص 204 ]  ] كارا فورعم  ياملع  زا  نت  دنچ 

دروم هتخادرپیم و  يرادازع  هب  هتفریم و  ءایض  اقآ  هسردم  رد  هرـس ) سدق   ) يرئاح يدزی  میرکلادبع  خیـش  جاح  هللاۀیآ  موحرم  رـضحم 
. دناهتفرگیم رارق  املع  تایانع  ریدقت و 

كارا ینیسح  ياهاقس  تئیه 

دمحم جاح  موحرم  یبایغ و  دمحم  ازریم  موحرم  یتسرپرس  تمه و  هب  لاس 1325 ش  رد  كارا  دابآ  سابع  هلحم  ینیسح  ياهاقس  تئیه 
هلمج زا  تسا . هدـش  سیـسأت  یکارا  یـسودق  یلع  ردـیح  جاح  لزنم  رد  راخف  یلع  دـمحم  جاـح  نیما و  نسح  ازریم  جاـح  نیـسای و  لآ 

یتدـحو و میهاربا  جاـح  نآ  یلعف  ناگدـنناوخ  هلمج  زا  هدوب و  نیما  نسح  ازریم  یثاـیغ و  دـمحم  ازریم  موـحرم  نآ  يهیلوا  ناگدـنناوخ 
. دنشابیم يرون  مساق  يرباص و  دمحم  ازریم  لضفلاوبا و  ازریم 

اروشاع مایا  یلایل و  رد  ینیسح  ياهاقس  تئیه  يرادازع 

زا دـعب  هدومنیم و  عامتجا  یمرک  هاش  هللا  جرف  جاح  موحرم  لزنم  رد  مرحم  هاـم  موس  زور  رد  هلاـس  همه  كارا ، ینیـسح  ياهاقـس  تئیه 
مرحم مهدزای  ات  موس  زور  زا  دنیامنیم و  زاغآ  ار  ییاقس  يرادازع  هدومن ، عامتجا  يرافغ  ربکایلع  جاح  لزنم  رد  لاح  هب  ات  ناشیا  توف 
رازاب فرط  هب  یتنـس  يرادازع  يارب  سپـس  هتخادرپ و  ییاقـس  ییارـس  هحون  هب  هدـیدرگ و  عمج  تئیه  ياضعا  زا  یکی  لزنم  رد  زور  ره 
مراهچ بش  زا  و  دناهتفریم ، زین  كارا  ياملع  زا  یـضعب  لزنم  هب  رازاب  هب  نتفر  زا  لبق  اروشاع  زور  هلاس ، همه  انمـض  دنیامنیم . تکرح 
ییارـس هحون  زا  سپ  مهدزای  ات  متـشه  بش  زا  دـنیامنیم و  ییارـس  هحون  عامتجا و  لزنم  کی  رد  بش  ره  رفـص  هاـم  رخآ  اـت  مرحم  هاـم 

یلع ردیح  جاح  لزنم  رد  رفص  هام  رخآ  بش  رد  دنوریم و  هرود  رهش  فورعم  سلاجم  رد  هدومن ، تکرح  یتنـس  يرادازع  يارب  ییاقس 
نالوؤسم زا  یضعب  یشارت  لاکـشا  تلع  هب  تسا  لاس  دنچ  تئیه  نیا  نتفر  رازاب  هک  دنامن  هتفگان  دنهدیم . همتاخ  ار  يرادازع  یـسودق 

هحفص 205] . ] تسا هدش  كرت  كارا  فورعم 

يدرجورب یمظعلا  هللاۀیآ  لزنم  هب  مق  ینیسح  ياهاقس  تئیه  نتفر 
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نیـسح ماما  نیعبرا  تبـسانم  هب  هلاس  همه  هک  هدوب  نیا  رب  تنـس  لاس  هدزناپ  دودـح  ات  سیـسأت  ودـب  زا  ار  كارا  ینیـسح  ياهاقـس  تئیه 
هب هدومنیم و  تکرح  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  نحـص  فرط  هب  نیعبرا  زور  رد  ترایز  نمـض  هتفریم و  مق  هب  مالـسلاهیلع 

( هرـس سدق   ) يدرجورب یئابطابط  نیـسح  جاح  هللاۀیآ  موحرم  نایعیـش  ردقیلاع  عجرم  لزنم  هب  سپـس  دـناهتخادرپیم و  ییاقـس  يرادازع 
. دنتفرگیم رارق  ناشیا  ریدقت  مارتحا و  دروم  دناهتخادرپیم و  يرادازع  هب  هتفریم و 

نارآ رد  ییاقس  يرادازع 

، دنتـسه بهذـم  هعیـش  نآ  یلاها  دراد و  تیعمج  رفن  رازه  هاجنپ  دودـح  نونکا  تسا و  ناـشاک  رواـجم  کـچوک  ياهرهـش  زا  هک  نارآ 
زکرم هک  دراد  لضفلاوبا  ییاقس  تئیه  مان  هب  زین  ییاقس  هتسد  کی  انمـض  دراد . ینزریجنز  ینزهنیـس و  زا  معا  یبهذم  تئیه  یـس  دودح 

مـسارم تئیه و  نیا  هک  تساـهنرق  اـما  تسین ، موـلعم  اـقیقد  نآ  سیـسأت  خـیرات  تسا . نارآ  یـضاق  دجـسم  برد  هـلحم  يهینیـسح  نآ 
رد ار  یلـصفم  یناوخ  هضور  سلجم  هدومن و  شوپ  هایـس  ار  دوخ  زکرم  مرحم ، هام  رد  هدربماـن ، تئیه  دراد . همادا  رهـش  نیا  رد  يرادازع 
هب اهبش ، زا  یـضعب  رد  نونکا  اما  اهبش  همه  رد  اقباس  دراد . همادا  مهدزناش  بش  ات  تاونـس  رثکا  هک  دـیامنیم ، دـقعنم  اروشاـع  یلاـیل 

تکرح رتمامت  هچ  ره  هوکش  اب  یتنـس  يرادازع  يارب  مرحم  هام  يهعمج  نیلوا  مهد و  مهن و  زور  رد  دنزادرپیم و  ییاقـس  ییارـس  هحون 
ماعطا تعجارم  رد  دنیامنیم و  متخ  ار  يرادازع  لاله  دمحم  هدازماما  ترایز  رد  دـنوریم و  هرود  نارآ  يایاکت  اههینیـسح و  رد  هدومن ،
یناوخ هضور  سلجم  هماقا  هب  هک  زین  رهـش  مرتحم  ياملع  لزانم  هب  دـناهدرکیم  تکرح  اهرـصع  اروشاع  مایا  رد  هک  اقباس  اـما  دـننکیم .

لوکشک و اهنآ  زا  یـضعب  بآ و  ماج  کشم و  هدیـشوپیم و  هایـس  سابل  یگمه  يرادازع  يارب  تکرح  عقوم  رد  هتفریم و  دناهدومنیم 
يولهپ روتسد  هب  هحفـص 206 ]  ] يرادازع عنم  نامز  زا  هک  دناهدرکیم  ییارـس  هحون  نوزحم  رایـسب  زرط  هب  دناهتفرگیم و  تسد  هب  ماج 

هارمه هب  زین  ار  ماما  یهیبشت  حانجلاوذ  اروشاع  زور  انمـض  دـیدرگ . كورتم  نانآ  ییاقـس  بآ  لوکـشک  ماـج و  کـشم و  نتـشادرب  لوا ،
ناونع هب  ار  ییاقس  يرادازع  مسارم  مرحم ، هام  ندیسر  ارف  زا  لبق  هام  کی  هک  هدوب  نیا  رب  مسر  مایألا  میدق  زا  ار  هدربمان  تئیه  دناهتشاد .
ییاقـس ییارـس  هحون  هب  هدومنیم و  دـقعنم  لزانم  رد  یگتفه  روط  هب  هعمج  ياهبـش  رد  يرادازع  يارب  یگدامآ  مرحم و  هام  زا  لابقتـسا 

. دناهتخادرپیم

ناشاک لگدیب  رد  ییاقس  يرادازع 

هعیـش نآ  یلاها  دراد و  تیعمج  رفن  رازه  لهچ  دودـح  نونکا  تسا . لصتم  نارآ  هب  ناشاک و  رواجم  کـچوک  ياهرهـش  زا  هک  لگدـیب 
مان هب  زین  ییاقس  هتسد  کی  دوشیم ، تئیه  تسیب  زا  زواجتم  هک  ینزریجنز  ینزهنیس و  تاجهتسد  رب  هوالع  انمض  دنتـسه . یماما  هدزاود 

ترهش زین  هاقناخ  هینیسح  هب  تسا و  لگدیب  دابآ  صتخم  برد  هلحم  يهینیـسح  نآ  زکرم  هک  دراد ، مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ییاقـس  تئیه 
مولعم روکذم  تئیه  سیـسأت  خیرات  هدیدرگ . لیدبت  يهینیـسح  هب  سپـس  هدوب و  هاقناخ  مایألا  میدق  رد  هدربمان  يهینیـسح  هک  اریز  دراد ،

ندیـسر ارف  اب  هدربمان  تئیه  دراد . همادا  لحم  رهـش و  نیا  رد  يرادازع  مسارم  تئیه و  نیا  تساهنرق  هک  دـنیوگیم  نیرمعم  اما  تسین ،
، ربنم همتاخ  زا  دعب  بش  ره  اقباس  دیامنیم . یناوخ  هضور  سلجم  هماقا  بش  هدزناپ  تدم  هب  هدومن و  شوپهایـس  ار  دوخ  زکرم  مرحم  هام 

يارب مرحم  هام  لوا  زور  ای  بش  رد  دنزادرپیم و  ییارس  هحون  رکذ  هب  اهبش  زا  یضعب  رد  نونکا  اما  دناهدومنیم ، ییاقس  ییارـس  هحون 
هرود دـنیامنیم ، یناوـخ  هضور  سلجم  هماـقا  اـهنآ  رد  هک  یلزاـنم  دـجاسم و  اـیاکت و  اههینیـسح و  رد  هدوـمن ، تکرح  یتنـس  يرادازع 

زا یـضعب  اههینیـسح و  ایاکت و  رد  هدومن  تکرح  رتشیب  هچ  ره  هوکـش  اب  یتنـس  يرادازع  يارب  زین  اروشاع  اـعوسات و  زور  رد  دـنوریم و 
دوخ زکرم  هب  سپـس  هتفر ، يداه  هدازماما  ترایز  هب  نایاپ  رد  دـنوریم و  هرود  رهـش  لوا  زارط  فورعم و  ياـملع  لزاـنم  هژیو  هب  لزاـنم 
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رد هک  هدوب  نیا  هحفـص 207 ]  ] رب يولهپ  تموکح  نامز  ات  مایألا  میدق  زا  هدربمان  تئیه  مسر  هک  موش  روآدای  دیاب  دنیامنیمن . تعجارم 
دـناهتفرگیم و تسد  رد  ار  یلوکـشک  ای  ماج  شود و  رب  ار  یبآ  کشم  هدیـشوپیم و  ییاقـس  سابل  يرادازع  يارب  ندـش  جراـخ  عقاوم 

نآ فرط  کی  رب  هدومنیم و  شوپهایس  ار  یبسا  هک  هدوب  نآ  هدوب  جیار  نارآ  رهـش  ییاقـس  تئیه  رد  تئیه و  نیا  رد  هک  يرگید  تنس 
يهتـشگرب نادیم  زا  بحاصیب و  بسا  يهناشن  هب  دناهتـسبیم و  ار  بآ  زا  یلاخ  هدش  خاروس  کشم  شرگید  فرط  رب  رپس و  ریـشمش و 

نیـسح ماما  هب  اـهیبشت  ار  یـصخش  يرگید  بسا  رب  دـناهدربیم و  دوخ  هارمه  هب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح 
هک دناهدادیم ، رارق  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکس  بانج  هیبشت  هلمج  زا  کچوک  ياههچب  هدع  کی  هدیناشنیم و  مالسلاهیلع 

بسا ارچ  يراد و  ربخ  هچ  سابع  ام  يومع  زا  هک  دناهدومنیم  لاؤس  وا  زا  هدمآ و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  بسا  ولج  رد  يراز  هیرگ و  اب 
زا هک  دناهدناوخیم  ییارس  هحون  کبس  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  یجیهم  بسانم و  راعـشا  هدماین و  شدوخ  یلو  هدمآ ، نادیم  زا  وا  بحاصیب 

دروآ مرهب  ات  میومع  دومن  هدعو  ناج  ردپ  يا  بحاصیب  دمآ  شبسا  هچ  رهب  نادیمز  ام  يومع  دماین  ارچ  اباب  تسا : رعـش  نیا  اهنآ  هلمج 
فالخ زگره  نالفط  دزن  هب  رگید  دـماین  ارچ  هنرو  باتیب  ناکدوک  زا  میومع  ای  هدـیجنر  بادرگ  هب  یگنـشت  زا  داتفا  مبیکـش  کلف  بآ 

دمآ یماک  هنـشت  زوس  زا  دش  درز  ماهرهچ  نیبب  ناج  ردپ  یگنـشت  زا  درواین  ام  ياقـس  بآ  ام  رهب  هک  دش  نوچ  درکیمن  ام  يومع  هدعو 
نادیم ارچ ز  دـمان  امرفب  نم  هب  اباب  مدرم  راظتنا  زا  اپ  زا  دـناهداتفا  ناریغـص  یگنـشت  زک  ام  زا  میومع  اباب  درادـن  ربخ  ایوگ  ناج  بل  هب  ارم 

یلگدیب فصاو  ناماک  هنشت  ياقس 

لگدیب هد  يوت  هینیسح  لضفلاوبا  ياقس  تئیه 

مان هب  هک  هتشاد  زین  رگید  ییاقـس  هتـسد  کی  البق  لگدیب  رهـش  هک  میوش  روآدای  تسا  مزال  لگدیب  رد  ییاقـس  يرادازع  حرـش  نایاپ  رد 
بش ات  هلاس  همه  هدربمان ، تئیه  هدوب . هد  يوت  هینیـسح  نآ  زکرم  هدشیم و  یفرعم  يرباص  نسح  دمحم  جاح  لضفلاوبا و  ییاقـس  تئیه 

اب ییاقـس  يرادازع  يارب  مهدزای  مهد و  مهن و  بش  هاـم و  لوا  زور  رد  هدومنیم و  یناوخ  هضور  سلجم  يهماـقا  مرحم ، هاـم  مهدزناـش 
ینزریجنز هب  لدبم  كورتم و  لاس 1350 ش  دودح  رد  هداتفا و  قنور  زا  مکمک  اما  هدـشیم ، جراخ  رتمامت  هحفص 208 ]  ] هچ ره  هوکش 

. تسا هتفای  ترهش  هیمطاف  تئیه  مان  هب  دش و 

لگدیب هاقناخ  يهینیسح  بآ  ماج  خیرات 

نیـسحلا هللادبع  ابا  بانج  فقو  تسا : هتـشون  هدنک و  نآ  رب  هک  دش  هدـهاشم  یبآ  ماج  لگدـیب  دابآ  صتخم  برد  هاقناخ  يهینیـسح  رد 
سلاجم رد  نینمؤم  تعامج  دشاب و  هدوب  دابآ  صتخم  برد  هاقناخ  رد  هک  نآ  طورشم  لگدیب ، يهیرق  ریخ  نابحاص  دندومن  مالسلاهیلع 

راتفرگ لوسر  نیرفن  ادخ و  تنعل  هب  هدننک  عمط  هدـننک و  فالخ  دـنهدن ، رگید  يهیرق  هب  دـنیامن و  لامعتـسا  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  هیزعت 
يهنس 1161 ق. دوش ،

دزی رد  ییاقس  يرادازع 

نآ یمیدـق  تالحم  هک  تسا  دزی  رهـش  هتـشاد ، ییاقـس  يرادازع  تئیه  يولهپ  تموکح  نامز  ات  مایألا  میدـق  زا  هک  ییاهرهـش  هلمج  زا 
زا اروشاع  مایا  یلایل و  رد  هلاس  همه  دندومن ، لقن  رهش  ناعلطم  نارمعم و  هک  هنوگ  نآ  دزی  ییاقس  تاجهتسد  هدوب ، ییاقـس  تئیه  ياراد 
زین اهنآ  زا  هدـع  کی  دـناهدوب و  هنهرب  ياپ  هدیـشوپ و  هایـس  هک  یلاـح  رد  دـناهدرکیم . تکرح  يرادازع  يارب  مهن  اـت  متفه  زور  بش و 

دناهتخادرپیم ییاقس  ییارس  هحون  هب  دناهتشاد و  تسد  رد  بآ  زا  یلوکشک  ای  ماج  هیقب  تسد و  رد  ار  یماج  شود و  رب  ار  یبآ  کشم 
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بل اـم  ياقـس  دـناهدناوخیم . دوـشیم و  رکذ  نآ  يهنوـمن  هک  ار  يراعـشا  هدوـمنیم و  تـکرح  اـهنآ  وـلج  رد  زین  اـههچب  زا  ياهدـع  و 
مدرم لزانم  سلاجم و  ایاکت و  اههینیـسح و  رد  تیفیک ، نآ  اب  لضفلاابا  ناج  ومع  ناسر  اـم  ماـک  هب  یبآ  لـضفلاابا  ناـج  ومع  ناگهنـشت 

هحفص 209] . ] دناهتخادرپیم يرادازع  هب  هتفریم و  رهش  مالعا  ياملع  زا  یضعب  تویب  هصاخ  اههدازماما  ترایز  رهش و 

رساین رد  ییاقس  يرادازع 

زا زواجتم  تسا و  ناشاک  عباـت  فورعم  گرزب  ياـهشخب  زا  یکی  هک  تسا  رـساین  دراد  ییاقـس  يرادازع  نونکاـت  هک  ینکاـما  هلمج  زا 
.2 باغ . هلاچ  هلحم  . 1 ياهمان : هب  تسا  هلحم  هد  ياراد  دنـشابیم و  بهذم  یماما  هدزاود  يهعیـش  یگمه  هک  دراد  تیعمج  رازه  شش 
. رمکرس هلحم  . 9 رالات . هلحم  . 8 ون . هلحم  . 7 بادور . هلحم  . 6 هچوکرس . هلحم  . 5 باکدیب . هلحم  . 4 کشوک . برد  هلحم  . 3 هشیب . هلحم 
.5 يرغصا . تئیه  . 4 یمساق . تئیه  . 3 لضفلاوبا . تئیه  . 2 ینیسح . تئیه  . 1 ياـهمان : هب  تسا  تئیه  جـنپ  ياراد  و  نادزرب . هلحم  . 10

یمیدق هقباس  هک  کشوک  برد  يهلحم  لضفلاوبا  ترضح  نایاقس  تئیه  مان  هب  دراد  زین  ییاقس  هتسد  کی  انمض  يدهملا . راصنا  تئیه 
هللاءاشام هلمج  زا  اهناوخ  اقس  زا  نت  دنچ  اما  نرق ، هچ  رد  هک  تسین  تسد  رد  یقیقد  عالطا  رساین  رد  ییاقـس  يرادازع  سیـسأت  زا  دراد .

دودح هک  یلـضفلاوبا  هللاءاشام  رطاش  موحرم  مدج  يدهم و  جاح  موحرم  مردپ  نم و  رمع  تدم  لوط  رد  هک  دنرادیم  راهظا  یلـضفلاوبا 
زا لبق  دناهدوب و  نآ  فورعم  ناگدنناوخ  هحفص 210 ]  ] ءزج مه  ام  نادناخ  دارفا  هدوب و  جیار  رساین  رد  ییاقـس  دوشیم ، مین  نرق و  کی 

نیا رب  هوالع  یلضفلاوبا ، هللاءاشام  موحرم  ام  دج  هک  دندومن  راهظا  انمض  تسا . هدش  سیسأت  هنوگچ  نامز و  هچ  هک  میرادن  یعالطا  نآ 
ناشیا زا  میناوخیم  ام  هک  يراعشا  زا  یضعب  هتـشاد و  صلخت  رطاش  مان  هب  هدورـسیم و  یهاگ  هاگ  زین  ییاقـس  راعـشا  هدوب ، هدنناوخ  هک 

. تسا

هریغ مرحم و  هام  رد  رساین  ییاقس  يرادازع 

زاغآ مرحم  هام  زا  لابقتـسا  یگدامآ و  ناونع  هب  ار  يرادازع  سلاجم  ریدـغ ، دـیع  تشذـگ  زا  دـعب  رـساین  کـشوک  برد  ییاقـس  تئیه 
اهبش زا  یـضعب  رد  دنزادرپیم و  ییارـس  هحون  رکذ  یحادـم و  هب  دـننکیم و  عامتجا  تئیه  ياضعا  زا  یکی  هناخ  رد  بش  ره  هدومن و 

سلاجم رـساین و  تالحم  دـجاسم  اههینیـسح و  رد  هدومن و  تکرح  کشوک  برد  هلحم  زا  بش  ره  اروشاع  یلایل  رد  دـنیامنیم و  ماعطا 
هلمج زا  لزنم  سلجم و  دنچ  هب  مایألا  میدق  زا  هک  اعوسات  زور  رد  هژیو  هب  دنزادرپیم ، ییاقـس  يرادازع  هب  هدومن  تکرـش  یناوخ  هضور 

. دنوشیم ماعطا  نایاپ  رد  دنزادرپیم و  يرادازع  هب  هتفر ، يرـساین  مشاه  جاح  موحرم  دالوا  لزنم  هب  يدـجاو و  لاله  دیـس  جاح  لزنم  هب 
ماعطا دـنزادرپیم و  ییاقـس  يرادازع  هب  هدومن و  عامتجا  یتراـیز  ربکا  جاـح  لزنم  رد  هلاـس  همه  زین ، رفـص  هاـم  متـشه  تسیب و  زور  رد 

يرادازع هب  هدومن  عامتجا  دـننک  توعد  اـهنآ  زا  هک  یـسلجم  لـحم و  ره  رد  لاـس  هرود  ياهتبـسانم  اـههام و  يهیقب  رد  اـما  دـنوشیم ،
یلع جاح  يودهم و  نیسح  جاح  یلضفلاوبا و  هللاءاشام  جاح  زا  دنترابع  اهنآ  فورعم  ناگدنناوخ  زا  نت  دنچ  یماسا  دنزادرپیم . ییاقس 

سابع يدادح و  هللا  تزع  يذغاک و  یلع  یسابع و  یبتجم  جاح  یحادم و  نیسحمالغ  داتـسا  تمحر و  داتـسا  موحرم  یناملـس و  دمحم 
لاس لوط  رد  زین  یناوخ  هیزعت  مسارم  هک  دنامن  هتفگان  یلضفلاوبا . هللاءاشام  رطاش  يدهم و  جاح  یحادم و  هللا  فیـس  جاح  راک و  نیریش 

رساین ياهلخن  لابند  هب  هدیـشوپ  نفک  هک  هتـشاد  مه  ینزغیت  مسارم  اروشاع  زور  رد  هدیدرگیم و  ارجا  رـساین  رد  مرحم ، هام  رد  هژیو  هب 
مـسارم اما  هدـش ، كرت  مدرم  يارب  تیذا  و  هحفـص 212 ]  ] تمحازم داجیا  تعنامم و  رطاـخ  هب  يولهپ  ناـمز  رد  دـناهدومنیم و  تکرح 

. ددرگیم ارجا  لاح  هب  ات  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  مرحم و  مهدزناش  اروشاع و  زور  رد  نآ  يرادرب  لخن 

سدقم دهشم  رد  ییاقس  يرادازع 
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هتسد ود  نآ  دراد و  دوجو  ییاقس  هتسد  ود  نونکا  تسا ، مالسلاهیلع  اضرلا  یسومنبا  یلع  ترضح  دهشم  نفدم و  هک  ناسارخ  رهـش  رد 
نیا زا  اهنآ  يرادازع  حرش  خیرات و  هک  ناغون  يهلحم  لضفلاوبا  ییاقـس  تئیه  دهـشم و  میقم  ياهیناشاک  ییاقـس  تئیه  . 1 زا : دنترابع 

زا یعمج  تـمه  هــب  لاـس 1225 ق  رد  اـهنآ  نیرمعم  تداهـش  بجوـم  هـب  دهـشم ، مـیقم  ياـهیناشاک  ياهاقـس  تـئیه  . 2 تـسا : رارق 
ینارآ و بیـصم  يدهـشم  رگـسم و  داوـج  داتـسا  ناـخ و  یلع  ییـالبرک  زرگنر و  نسح  یئـالبرک  هلمج  زا  ناـسارخ  میقم  ياـهیناشاک 

روپدـمحا جاح  یلوسر و  یلع  دیـس  جاح  يرـساین و  یلع  یئالبرک  رف و  ناولهپ  نسح  هدازناولهپ و  یلع  ـالبرک  ینارآ و  نسح  ییـالبرک 
لـضفلاوبا هدازناولهپ و  نسح  جاح  ینیـسحلا و  یناشاک  اقآ  رغـصا  دمحم و  زا  دنترابع  نآ  فورعم  ناگدنناوخ  هدـش و  سیـسأت  يرابجا 

ياضعا ياههناخ  رد  لاس  لوط  هعمج  ياـهبش  رد  روکذـم  تئیه  يراـبجا . روپ  دـمحم  جاـح  يرکـشت و  داوج  یلع و  جاـح  یلوسر و 
هام رد  و  دـنزادرپیم ، ییاقـس  ییارـس  هحون  هب  هدومن و  يرادازع  سلجم  يهماقا  دـنیامنیم ، توعد  ار  تئیه  هک  یناسک  لزانم  ای  تئیه 

ماعطا زین  اهزور  اهبش و  رثکا  دنزادرپیم و  ییاقس  ییارـس  هحون  رکذ  هب  لزانم  رد  اهزور  اهبش و  مهدزیـس  بش  ات  لوا  بش  زا  مرحم 
اههینیسح رد  هدومن  تکرح  ونهچ  هلحم  زا  یتنس  يرادازع  يارب  مهد  ات  متشه  زور  زا  مهد و  بش  ات  متـشه  بش  زا  هلاس  همه  دنوشیم و 

ضرع يرادازع و  يارب  زین  زور  کـی  دـنزادرپیم و  ییاقـس  ییارـس  هحون  یناوخ و  هیثرم  هب  دـنوریم و  هرود  رهـش  تـالحم  ياـیاکت  و 
تئیه هک  دنامن  هتفگان  دـنزادرپیم . يرادازع  هب  هدـش و  فرـشم  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  متـشه  ماما  رهطم  نحـص  هب  تیلـست 

یلو هدومنیم ، تکرح  بآ  لوکشک  ماج و  کشم و  اب  هایس  سابل  ندیشوپ  رب  هوالع  هدرکیم ، تکرح  يرادازع  يارب  هک  اقباس  هدربمان 
تکرح هداس  روط  هب  و  هحفص 212 ]  ] هایـس سابل  اب  نونکا  هدش و  كورتم  تنـس  نیا  يرادازع ، زا  تعنامم  يولهپ و  تموکح  نامز  رد 

.2 دراد . تقباطم  ناشاک  ياهاقـس  یگدنناوخ  ياهگنهآ  راعـشا و  اب  نانآ  یگدنناوخ  ياهگنهآ  ییاقـس و  ياهراعـشا  انمـض  دننکیم .
رد نآ  يانب  تسا و  ناغون  هلحم  قوس  راهچ  رد  عقاو  هیلـضفلاوبا  نآ  یلعف  زکرم  هک  ناغون  يهلحم  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ییاقـس  تئیه 
رد ارثکا  رضاح  لاح  رد  اما  دناهدرکیم ، يرادازع  هماقا  عامتجا و  لزانم  رد  زکرم ، نیا  سیـسأت  زا  لبق  هدیـسر و  نایاپ  هب  لاس 1345 ش 

عالطا نآ  ندوب  یمیدـق  تلع  هب  هدربمان  تئیه  سیـسأت  زا  دـنیامنیم . يرادازع  هماقا  عاـمتجا و  لزاـنم  رد  مه  یهاـگهاگ  هیلـضفلاوبا و 
رثـکا راـجاق  هاـش  دـمحا  ناـمز  رد  دـندومن ، لـقن  هریغ  يدـنرز و  دادرخ  ازریم  دـننام  نآ  نیرمعم  هک  هنوگنآ  تسین و  تسد  رد  یقیقد 

ای مهدزناش  بش  ات  هدـیدرگیم و  دـقعنم  روشرـس  يهلحم  رد  يراوزبس  نیـسح  ازریم  جاح  لزنم  رد  مرحم  هام  ییاقـس  يرادازع  سلاجم 
زا ياهدـع  تاونـس  نآ  رد  نآ  فورعم  ناگدـننادرگ  دـناهتخادرپیم و  ییاقـس  ییارـس  هحون  رکذ  هب  هتـشاد و  همادا  مرحم  مجنپ  تسیب و 

البرک هینما و  نیـسح  جاح  فابلاق و  فیرـش  دمحم  جاح  شورف و  يزبس  نیـسح  ازریم  جاح  زاسرهم و  یلع  یئالبرک  هلمج  زا  نیمرتحم 
هب تئیه  زکرم  لوا ، يولهپ  طوقس  زا  دعب  دناهدوب و  يدنرز  دادادخ  ازریم  زودتخت و  باروج  یلعسابع  یـسوط و  یلـضفلاوبا  اضرمالغ 

هدرک و سیـسأت  ار  هیلـضفلاوبا  سپـس  دناهدومنیم و  يرادازع  يهماقا  اج  نآ  رد  رثکا  هتفای و  لاقتنا  هدازيدـهم  یلعبجر  ییالبرک  لزنم 
ياهبش رد  مرحم ، هام  رد  يرادازع  مسارم  سلجم و  يهماقا  رب  هوالع  هیلـضفلاوبا ، سیـسأت  زا  لبق  هدربمان ، تئیه  دناهتفای . لاقتنا  اجنادب 

تنـس هک  بآ  ماج  کشم و  هایـس و  سابل  اب  زور  دنچ  اروشاع  يههد  مایا  رد  هدومنیم و  دـقعنم  یگتفه  سلجم  زین  لاس  لوط  هبنـشجنپ 
رد نونکا  اما  تسا . هتفریم  مالسلاهیلع  اضر  ماما  رهطم  نحص  هب  هدرکیم و  تکرح  یتنس  يرادازع  يارب  هدوب ، میدق  ياهاقس  يرادازع 

يرادازع مسارم  سلجم و  هماـقا  لاـس  لوط  هبنـشجنپ  ياـهبش  اروشاـع و  اـعوسات و  ياـهزور  رد  مهدزناـش و  بش  اـت  ارثـکا  مرحم  هاـم 
ماج کشم و  نودـب  هایـس و  سابل  اب  یتنـس  يرادازع  يارب  یناوخ  هضور  سلجم  همتاخ  رد  اعوسات  زور  رد  هلاـس  همه  انمـض  دـنیامنیم .

ماـعطا ناـیاپ  رد  دـنزادرپیم و  ییاقـس  ییارـس  هحوـن  هب  هدوـمن و  تکرح  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  رهطم  نحـص  فرط  هـب  بآ 
هحفص 213] . ] دنیامنیم

دناهتفریم زین  املع  لزانم  هب  ناغون  ییاقس  تئیه 
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يهتـسد هک  یعقوم  اروشاع  مایا  رد  هلاس  همه  هیلـضفلاوبا  سیـسأت  زا  لبق  قباس و  نامز  رد  هک  دندومن  هفاضا  يدنرز  دادادخ  ازریم  ياقآ 
سلاجم و هب  هدومن و  تکرح  بآ  ماج  لوکـشک  کشم و  ییاقـس و  سابل  اب  اهنآ  ولج  رد  زین  اـم  دـندرکیم ، تکرح  اـهكرت  يرادازع 

یمق یئابطابط  نیـسح  اقآ  جاح  یئافک و  دمحا  ازریم  جاح  يدرونجب و  یقت  دمحم  خیـش  جاح  هللاۀیآ  دـننام  رهـش  فورعم  ياملع  لزانم 
هحفص [ . ] 106 . ] میدومنیم متخ  ار  يرادازع  هدش و  فرشم  مالسلاهیلع  اضر  ماما  رهطم  نحـص  هب  سپـس  میتفریم و  مهماقم ) هللا  یلعا  )

[218

اههعقب اههاگمدق و 

اههاگمدق

مرام هاگمدق 

رضاح باتک  فلؤم  هب  باطخ  مالسلاهیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ياهمان  یط  مداخ  یلع  خیش  جاح  ياقآ  مالـسالاۀجح  بانج 
ار ریز  بلاطم  یلاخلخ ، ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  مالـسالاۀجح  بانج  مدنمـشناد  زیزع  ردارب  تساوخرد  هب  انب  دناهتـشاد : موقرم  نینچ 

ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  ماـن  هب  ارثـکا  هک  تسا  دوـجوم  هاگمدـق  نیدـنچ  ناـگزمره ، ناتـسا  زا  سابعردـنب  نیف  رهـش  رد  مسیوـنیم :
دنراد و سدقم  ناکم  نآ  هب  یـصاخ  يهقالع  مرام  یلاها  مدرم و  هک  مرام  هلحم  نیف  رد  تسا  یهاگمدق  هلمج  نآ  زا  تسا ، مالـسلاهیلع 

روـط هب  يرادازع  اـعد و  نآرق و  تئارق  ناـضمر  كراـبم  هاـم  ماـمت  رفـص و  مرحم و  ماـیا  رد  هلاـس  ره  دـناهدید و  ناـکم  نآ  زا  یتـمارک 
اعوسات زور  هلاس  همه  دناهتفای ، تسد  دوخ  تاجاح  بلطم و  هب  دناهدید و  هظحالم  لباق  تامارک  هک  رفن  دنچ  دوشیم و  اپرب  يریگمشچ 

يردس تخرد  دنربیم . هرهب  نآ  زا  مرام  مدرم  مامت  هک  دنهدیم  یلصفم  ماعطا  تسا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  قلعتم  هک 
دمحم مان  هب  یـصخش  دناهتخاس و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مان  هب  ياهینیـسح  نآ  فارطا  رد  هک  دراد  دوجو  ناکم  نآ  رد 

اب مالـسلامهیلع  موصعم  هدراهچ  تایفو  دایعا و  مامت  رد  ناشیا  دوب . هدید  یتمارک  هدوب  هاگمدـق  نیا  راذـگتمدخ  یناب و  هک  يریبد  رفعج 
نآ داماد  سدـقم  ناکم  نآ  راذـگتمدخ  یناب و  نونکا  مه  تشاد و  یگنتاگنت  يراکمه  مدوب ، لحم  یناحور  هک  مداخ  یلع  بناـج  نیا 
هدش هدروآرب  هتشاد و  یتجاح  هک  رادرپ  مان  هب  یصخش  دوشیم و  رازگرب  سلجم  تایفو  دایعا و  مامت  رد  هینیـسح ، نیا  رد  تسا . موحرم 

رود و هار  زا  رادازع  هتسد  نیعبرا  اروشاع و  اعوسات و  مایا  دیشک و  راوید  و  دومن ، هدامآ  ار  نآ  دیرخ و  روکذم  هینیـسح  بونج  رد  ینیمز 
ار وا  يافش  دروآیم و  اعوسات  زور  اصوصخم  اهزور ، نآ  دراد  رامیب  سک  ره  دوشیم . اپرب  یلصفم  يرادازع  عمج و  اج  نآ  رد  کیدزن 

ترـضح لاـح  ناـبز  مالـسلاهیلع و  لـضفلاوبا  ترـضح  يهراـبرد  هـک  راعــشا  نـیا  تـسا  یعدتــسم  ناـیاپ  رد  دریگیم . هحفـص 219 ] ]
رکشل مرکشل  رادرس  دبهپـس و  يازیخرب  دومرف : دیـسر ، ردارب  رـس  نیلاب  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دیئامرف . موقرم  تسادهـشلادیس 

هب لدـبم  تشگ  وت  یئاقـس  مروآ  بآ  يا  وت  يور  هب  دـکچ  مکـشا  تساـج  هب  وربآ  روخم  هصغ  تسین  بآ  رگ  مربارب  ردـنا  هلهله  دـننک 
ود ردپ  مردام  وت  غارـس  هب  هدمآ  نم  زا  شیپ  تشهب  زا  هک  مناد  ردارب و  ارم  يدـناوخ  مربیم  همیخ  رد  مراد  کشا  کشم  کی  نم  مشچ 

هحفص 221]  ] مداخ یلع  رقحألا  بالط  لقا  دیهش 

مرام هاگمدق  تمارک 

يراز هلان و  هیرگ و  لیماف  مامت  توملا و  بیرق  دوب و  لمح  عضو  لاـح  رد  مرهاوخ  درک : لـقن  ربجنر  یـسوم  یئـالبرک  ماـن  هب  یـصخش 
ماقم و هب  ار  ادـخ  دوب  اج  نآ  رد  هک  يردـس  تخرد  ریز  مدـیود  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هاگمدـق  فرط  هب  نم  دنتـشاد ،
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وا یتمالس  مرهاوخ و  لمح  عضو  یناسآ  افش و  مداد و  مسق  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  شنامز  ماما  شردارب و  سابعلا و  لضفلاوبا  تلزنم 
تشاذگ ماهناش  هب  تسد  یـصخش  هک  مدوب  هدش  دوخیب  دوخ  زا  متـشاد و  یبیجع  عضو  مدومن  تساوخرد  هلان  هیرگ و  اب  ار  شدنزرف  و 

. تسا هدـمآ  ایند  هب  ملاس  دـنزرف  دنتـسه و  تمالـس  ود  ره  شدـنزرف  ترهاوخ و  دومرف ، تمارک  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  هک  اـیب  تفگ : و 
هحفص 222] ]

باهذ لپ  رس  رد  سابع  ترضح  هاگمدق 

، تسا هدیسر  مالسلاهیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  نیریش  رصق  يرتسگداد  سیئر  يرجت ، داهرف  ياقآ  باطتسم  بانج  زا  همان  ود 
. دـشابیم یلاچواگ  ياتـسور  يرداچ  قاط و  ای  باهذ و  لپرـس  يرتمولیک  هدزناپ  دودـح  رد  یهاگمدـق  مان  سابع  ماما  دـیناوخیم : الیذ 

مدرم کمک  اب  نآلا  نکیل  دـشابیم . تسا  راوس  نآ  رب  یکچوک  دـبنگ  هک  یعبرم  بعکم  تلاح  قاتا  طـسو  رد  هدوب و  یلگ  قاـتا  کـی 
مالسلاهیلع و سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هاگمدق  دنراد  داقتعا  مدرم  هدش و  هتخاس  رجآ  نهآریت و  دیدج  حلاصم  اب  يرتم  ابیرقت 18  یقاتا 
هک دوبن  علطم  یسک  اج  نآ  رد  ریقح ، هعجارم  نامز  رد  تسا . هتشاد  دوجو  لحم  رد  هدش  کح  نآ  رب  بسا  ياپ  ياج  هک  یگنـس  يهکت 

ار روکذـم  گنـس  هکت  الامتحا  هک  تشاد  نآ  هیـشاح  ریخا  تارییغت  زا  ناـشن  ناـمتخاس  فارطا  لـحم و  رد  كاـخ  دوجو  دـهد و  ناـشن 
یئابطابط مان  هب  يدیـس  هب  طوبرم  یکی  هک  دراد  دوجو  ربق  دـنچ  نآ  فارطا  رد  دـندوب . هداد  رارق  یبسانم  ياـج  رد  فـالتا  زا  يریگولج 
هدازماما نآ  یکیدزن  رد  ياهبورخم  ياتـسور  نینچمه  تسا  هدوب  روکذـم  هدازماما  یلوتم  لحم  لـها  يهتفگ  هب  رهاـظلا و  یلع  هک  تسا 

، تسا لاسنهک  طولب  ناتخرد  زا  ولمم  هک  نآ  فارطا  هدروخن  تسد  رکب و  تعیبط  زا  هدافتـسا  ترایز و  يارب  مدرم  ددرگیم و  هدـهاشم 
ترایز ار  روکذـم  لحم  یگداوناخ  يزومآ و  شناد  ياهودرا  بلاغ  رد  رثکا  یعمج و  هتـسد  تروص  هب  هام  دادرخ  ات  نیدرورف  ماـیا  رد 

ناکم نیا  ناتـساد  دنوش . لسوتم  هاگمدـق  هدازماما و  نآ  هب  یتسیاب  اهيراتفرگ  عفر  اهوزرآ و  ققحت  يارب  دـنراد  داقتعا  مدرم  دـننکیم .
ورب هک  دـیوگیم  يو  هب  دـیآیم و  یلاـچواگ  ياتـسور  یلاـها  زا  یکی  باوـخ  هب  یـسک  بش  هـک  تـسا  هدوـب  تروـص  نیدـب  هاگمدـق 

یبآیب انامه  هک  اهنآ  یلـصا  لضعم  لکـشم و  دوش و  ادـیپ  بآ  یمک  رفح  زا  سپ  ات  رادرب  هاگمدـق  يرتم  رد 15  لحم  نالف  ياهگنس 
نودب يداب  نیبروت  عبنم و  کی  تخاس  اب  نآ  زا  سپ  دسریم و  بآ  هب  دـهدیم و  ماجنا  ار  راک  نیمه  روکذـم  درف  ددرگ . فرطرب  هدوب 

يارب روکذم  هاگمدق  كاخ  زا  میدـق  رد  یتیاور ، هب  انب  هحفـص 223 ] . ] دنکیم بآ  عبنم  زا  يریگبآ  هب  مادقا  يرگید  هلیـسو  چیه  هب  زاین 
نیب دشابیم ) نیشن  قح  لها  هقطنم  هک   ) یناخلق هقطنم  رد  انمض  دناهدرکیم . هدافتـسا  یگدیزگ  برقع  یگدیزگرام و  يافـش  نامرد و 
لحم نیا  تسا  یتحایس  یترایز و  يهقطنم  یگنس و  راوید  نیچرب و  ياراد  هک  دراد  دوجو  سابع  هدازماما  دورناوج  هب  باهذ  لپرـس  هار 

هک دنراد  نآ  تامارک  هب  يدایز  داقتعا  هقطنم  مدرم  هدش و  يزاسزاب  اددجم  لحم  لها  طسوت  اما  هدید ، همدص  يدودح  ات  گنج  زا  سپ 
هحفص 224]  ] یسمش  79  / 10 یبرجت 10 /  داهرف  نیریش ، رصق  يرتسگداد  دش . دهاوخ  میدقت  يرتشیب  تاعالطا  هللاءاشنا 

باهذ لپرس  هاگمدق  زا  تمارک  هس 

هداد یلاعترضح  تمدخ  هک  ياهدعو  وریپ  مکیلع  مالس  هزع » ماد   » یلاخلخ ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  یمارگ  دنمجرا و  رورـس  تمدخ 
قاطاپ ياتـسور  یلاوح  رد  ناشیا  هب  بستنم  هاگمدـق  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  تاـمارک  عوضوم  يریگیپ  زا  سپ  مدوب 
دبسرس لگ  ثراو و  تیبلها و  زیزع و  نآ  تاهجوت  زا  هللاءاشنا  ددرگیم . ضرع  ناتتمدخ  هب  تامارک  زا  دروم  هس  حرش  باهذ ، لپرس 

رد یلاچواک  ياتـسور  نادرمریپ  لقن ، عبنم  دـیراذگن . بیـصنیب  ار  ام  هتـشگ و  دـنمهرهب  مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما  اـقآ  ترـضح  تیبلـها 
توق اب  الومعم  دناهتشاد و  نآ  هب  يدایز  داقتعا  هک  هدوب  ییاتسور  هاگمدق  زا  رتم  دص  زا  رتمک  يهلصاف  رد  . 1 دنشابیم . هاگمدق  یکیدزن 
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ياتـسور هب  ياهدـع  بش  کی  رد  دـندرکیم . اهر  ار  دوخ  ماشحا  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  تینما  نیمـضت  زا  یـشان  بلق 
دنوشیم انیبان  ناقراس  هاگترایز ، ترواجم  رد  ماشحا  هارمه  هب  تکرح  زا  سپ  دنیامنیم و  اتسور  ماشحا  تقرس  هب  مادقا  هدمآ و  روکذم 

لحم و یلاها  نآ  زا  دعب  دـناهدنام . اج  نامه  ناقراس  دـننیبیم  دـنوریم و  نوریب  یلاها  یتقو  حبـص  دـننامیم و  لاح  نامه  هب  حبـص  ات  و 
.2 دنروآیم . تسد  هب  ار  دوخ  ییانیب  هرابود  هک  دنیامنیم  بلط  ار  نانآ  يافـش  لسوتم و  ترـضح  هب  ناقراس  ندش  هیبنت  زا  سپ  اتـسور 

لسوتم ترـضح  هب  دنکیم . ادیپ  نزوس  خن و  هب  يرورـض  جایتحا  هک  تسا  يزرواشک  تیلاعف  لوغـشم  هاگترایز  یکیدزن  رد  يزرواشک 
، هاگترایز هب  یلاچواگ  ياتسور  ریـسم  رد  . 3 دباییم . نزوس  خن و  هاگترایز  رد  ییاسآ  هزجعم  قیرط  زا  دعب  دـنکیم و  دادمتـسا  هدـش و 

نیشام لرتنک  روکذم  یبیشارس  رد  هک  دنوریم  هاگترایز  هب  ترایز  دصق  هب  نیشام  اب  ياهدع  دراد . دوجو  یقیمع  دنت و  رایسب  یبیـشارس 
راب دنچ  نیـشام  هک  نیا  مغریلع  دـنوشیم . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  لسوتم  دوشیم و  نوگژاو  نیـشام  جراخ و  هدـننار  تسد  زا 

هدوب یـسک  مک  يارب  رواب  لباق  هک  دـننامیم  ملاس  نارفاسم  یگمه  دـیآیمن و  نانیـشنرس  زا  رفن  کی  ینیب  زا  نوخ  یتح  تشگ ، هنوراو 
مارتحا اب  دومن . مهاوخ  لاسرا  دـمآ  تسد  هب  يرگید  دراوم  هچنانچ  هللاءاشنا  هتـساوخ ، رذـع  بناـج  نیا  ریخأـت  زا  هحفص 225 ] . ] تسا

هحفص 226]  ] یسمش  1379  / 12  / 6 يرجت ، داهرف  نیریش ، رصق  ددجم ،

نانمس رد  یلع  نب  سابع  هاگمدق 

ناـکم نیا  دـشابیم ، مالـسلاهیلع  یلع  نب  ساـبع  هاگمدـق  تسا ، رهـش  مدرم  يهقـالع  هجوت و  دروم  هک  نانمـس  كربـتم  نکاـما  زا  یکی 
دودح دننکیم : لقن  دروم  نیا  رد  یناتـساد  تسا . هدش  عقاو  هیـسابع  هچوک  لخاد  نانمـس ، رازاب  يهتـسار  یناقلاط و  نابایخ  نیب  كربتم 

سلجم رد  رـضاح  مدرم  هدوب و  تبیـصم  رکذ  هب  لوغـشم  هیکت  رد  يرکاذ  هک  مرحم  لوا  يههد  ياهزور  زا  زور  کی  شیپ  لاس  دـصکی 
کمک هب  هک  نیا  ات  هداتفا  امغا  تلاح  هب  هتفر و  لاح  زا  هک  دـنوشیم  هجاوم  یـصخش  نویـش  دایرف و  اب  ۀـتغب  دنتـشاد  یلاوحا  لاح و  مه 

ار مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  درادیم : راهظا  نویـش  هیرگ و  اب  صخـش  نآ  دننکیم . لاؤس  يو  زا  ار  تلع  دیآیم و  شوه  هب  مدرم 
مالسلاهیلع یلع  نب  سابع  هاگمدق  هب  رـضاح  لاح  رد  هک  دهدیم  ناشن  یناکم  نیمه  ار  ترـضح  نآ  فقوت  لحم  مدرک و  هدهاشم  هنیعب 

ياهبش رد  اصوصخ  مدرم  زا  يدایز  دادعت  هتفرگ و  رارق  مدرم  يهقالع  هجوت و  دروم  ناکم  نیا  عقوم ، نامه  زا  تسا . هدش  يراذـگمان 
یجاح موحرم  مان  هب  لحم  دمتعم  ریخ و  دارفا  زا  یکی  طسوت  هاگمدق  هیکت  لبق  لاس  داتـشه  دودح  دنیآیم . كربتم  ناکم  نیا  هب  هعمج ،

، تیعمج دایدزا  لیلد  هب  لـبق ) لاـس  دودـح 32   ) يرمق و 1372  ياهلاس 1371  رد  اددـجم  تسا . هدـش  يزاسزاب  یئاناد  نسح  دـمحم 
بنج رد  ار  ياهناخ  اذـل  ددرگ . مادـقا  هیکت  هعـسوت  هب  تبـسن  ینیـسح  نارادازع  لاح  هاـفر  روظنم  هب  دـنریگیم  میمـصت  لـحم  نادـمتعم 

هب يرمق  لاس 1375  ات  نآ  ینامتخاس  تایلمع  دناهدرک و  ثادحا  يدنموربآ  زرط  هب  مدرم  کمک  اب  يرادـیرخ و  يریخ  درف  زا  هاگمدـق 
ات دش  مادقا  هاگمدق  راوج  رد  روذن  قودنص  بصن  هب  تبسن  اذل  دوب . دمآرد  تافوقوم و  دقاف  هیکت  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  هدیسر  نایاپ 
یط لحم ، نادمتعم  نیب  زا  یسمش  لاس 1366  رد  ددرگ و  يرورض  ياههنیزه  یناوخ و  هضور  فرص  انما  تئیه  طسوت  هلـصاح  دمآرد 
رظن ریز  ناکامک  دـندش و  بوصنم  هاگمدـق  يانما  تئیه  ناونع  هب  هیریخ  روما  فاقوا و  تیریدـم  يوس  زا  رفن  جـنپ  ياهناگادـج  ماـکحا 

زا هحفص 227 ] . ] دناهداد ماجنا  لحم  رد  نارادازع  نیعجارم و  لاح  هافر  هعسوت و  تهج  ياهدنزرا  تامدخ  هتشاد و  لاغتـشا  راک  هب  هرادا 
نیـسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد  يارب  ار  اهـسکع  هک  انما ، تئیه  سیئر  و  نانمـس ، هاگمدق  مداخ  یـسابع ، مادـخ  سابع  جاح  ياقآ  بانج 

هحفص 228] . ] دوشیم رکشت  دناهداتسرف  مالسلاهیلع 

رتشوش رهش  رد  سابع  يهلحم  هاگمدق 
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هعقب نورد  مالـسلاهیلع . سابع  ماـقم  اـی  موقم  ماـن  هب  دراد  رارق  ياهعقب  یقرـش  حرف  ناـبایخ  ياـهتنا  رد  رتشوش  رهـش  ساـبع »  » يهلحم رد 
رد دراد و  رارق  هدش  نییزت  يراک  رجآ  فقـس  ریز  رد  رتم  ردبرض 7  قاتا 7  کی  تروص  هب  هک  عیسو  اتبـسن  ياضف  کی  زا  تسا  ترابع 

هناهد راهچ  دبنگ  نیا  فرط  راهچ  رد  تسا . هدش  بصن  يوفـص  کبـس  اب  يراک  یـشاک  دنلب  ییولیگ  اب  کچوک  دبنگ  کی  فقـس  ریز 
هک ورهار  کـی  زا  نتـشذگ  زا  سپ  قاـت  نیا  برغ  بناـج  زا  تسا . رتـم  هناـهد 3  ضرع  دـنلب و  قاـت  زیخ  تسا . هتفرگ  رارق  یمور  قاـت 

دجـسم ناویا  ارهاظ  هک  تسا  عقاو  رتم  ردبرض 6  داعبا 9  هب  قاتا  ای  تسا  نآ  نیفرط  رد  یمور  قاـت  ياـههیاپ  راوید و  زرج  روطق  ياـهیپ 
یکچوک و ورهار  زا  سپ  یقرش ، علض  رد  هتفرگ و  رارق  شدرگ  مالغ  کچوک  ورهار  کی  یلصا  قاتا  یبونج  علض  رد  تسا و  هدوب  هعقب 

دننام عیسو  رودم و  یفقس  نآ  رب  تسا و  رتم  ردبرض 9  هک 9  میسریم  یشوگ  راهچ  گرزب  قاتا  هب  کچوک  یمور  قات  ود  زا  نتـشذگ 
هب شدـننام  همیخ  عیـسو  فقـس  اب  قاتا  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  راوید  هاتوک  ياههیاپ  رب  دوخ  رودـم  فقـس  هک  دـناهدرک  راوس  همیخ  کی 
اب هناداتـسا و  رایـسب  نآ  ياهمیخ  ياهقات  يهناهد  تشه  دـنایامنیم و  ار  يرومیت  یلوغم و  يراـمعم  کبـس  هدـمآرد و  ياهمیخ  لـکش 

همیخ قاتا  نیا  یبرغ  بونج  يهشوگ  رد  دـهدیم . ناشن  يدورو  تشه  اب  ار  دیفـس  گرزب  يهمیخ  کی  تسرد  دـناهدش و  هیبعت  بسانت 
1  / طیحم 23 هب  شوگ  تشه  کچوک  گنـس  کی  نآ  رد  دراد و  هار  یلـصا  يهعقب  یبرغ  ورهار  قاتا  هب  هک  تسا  یهاتوک  ورهار  دننام 

دیاش تسا و  هدـش  هدیـشارت  هناگتـشه  عالـضا  رد  گنـس  فارطا  هک  دراد  رارق  نآ  طسو  رد  يدوگ  کی  اب  رتمیتناـس  عاـفترا 15  رتم و 
. دـشاب هدـش  هداد  لاقتنا  ناکم  نیا  هب  يرگید  يانب  ای  رگید  ياهطقن  زا  هک  دـشاب  نآ  ریاـظن  اـی  یناکـشا  ياهنادـشتآ  ياـههیاپ  زا  یعون 

يدورو رد  دناهدنام . یقاب  زونه  هیاپ  کتـسد  ود  زارف  رب  هک  دوشیم  هدید  قات  هنهد  ود  راثآ  اب  یقرـش  علـض  رد  قات  ای  دبنگ  کی  يایاقب 
دیدج ابیز و  يدورو  يههبج  یناشیپ  يراک  یشاک  دراد . هیشاح  يراک  یـشاک  تسا و  ینیچرجآ  ناویا  فقـس  تسا و  قرـش  هب  ور  هعقب 

ریگرون يهرجنپ  کـی  تسا . هجوت  بلاـج  هعقب  ردرـس  يـالاب  رب  يراـجاق  هتوب  لـگ و  قیلعتـسن و  شوخ  طـخ  اـب  یـسراف  راعـشا  تسا و 
خیرات باتک  يهحفـص 132  رد  تـسا . هدـش  هیبـعت  رد  زارف  رب  يدورو  هحفص 229 ]  ] ناویا فقـس  قات  ریز  رد  يوفـص  کبـس  يربچگ 

«.. رتشوش نیـسح  دجـسم  گرزب  ناویا  : » تسا هدـش  هتـشون  نآ  ریز  تسا و  هدـش  پاـچ  يهرامـش 58  هب  يریوصت  ناتـسزوخ  ییایفارغج 
نیا هک  تسا  نیا  هدنراگن  نامگ  دـصرد  ص 123 . ، 1331 نارهت ، يرتشوش ، ماما  یلع  دمحم  دیـس  ناتـسزوخ ، ییایفارغج  خیرات  دصرد 
پاچ نامه  باتک و  نامه  تاحفـص 135 و 136  رد  يرتشوش  ماما  موحرم  باتک  فلؤم  اما  دـشاب . سابع  ماـقم  گرزب  ناویا  زا  ریوصت 
دیـس يهربقم  دننام  دناهدش . انب  هیوفـص  راگزور  رد  هک  تسه  ردـق  نیا  اما  تسه ، نآ  فارطا  رتشوش و  رد  رگید  تارازم  : » تسا هتـشون 

ریمعت اریخا  زین  نآ  هک  رگرگ  يهزاورد  هب  لصتم  ورهام  دمحم  دیـس  يهربقم  هدـش و  لصفم  يریمعت  ربق  لاس  تسیب  رد  هک  رازاب  دـمحم 
لصتم يرئازج  هللا  تمعن  دیس  دنزرف  نیدلارون  دیس  يهربقم  دراد و  مان  ياخدرم  دنیوگ  هک  هللا  یبن  يهربقم  وناب و  هللادبع  يهربقم  هدش و 

زین نیدلارون  دیس  دنزرف  گرزب  هللادبع  دیس  نفدم  دشابیم و  مادهنا  هب  فرـشم  نونکا  تسا و  هاشردان  رـصع  يهینبا  زا  عماج  دجـسم  هب 
دنناـم تسناد ، دوهی  ياـملع  هب  طوبرم  دـیاب  ار  یخرب  هک  تسا  رایـسب  تارازم  نآ  كولب  رتشوش و  رد  هتفر  مه  يور  تساـج ... . نآ  رد 

مه یخرب  دیعس ، دعس و  دننام  دناتنس ، لها  ياملع  زا  رگید  یخرب  هللا و  یبن  فورعم  ياخدرم  بآ و  نایم  رد  بیعش  اخدرم و  لیبور و 
ماما يهطـساو  الب  نادنزرف  ار  نانآ  هتخادنا  ار  طئاسو  مدرم  هک  نآ  تیاهن  دـسریم . همئا  هب  ناشیا  بسن  هطـساو  دـنچ  هب  هک  دـنتاداس  زا 
خیش دننام  دنتقیرط ، خیاشم  زا  رگید  یخرب  هاشدمحم . دیس  حلاص و  دیس  راوخهایگ و  دمحم  دیس  رازاب و  دمحم  دیس  دننام  دنرامـشیم ،

، تسا ماقم  هاگمدـق و  اهنآ  زا  رگید  باب  دـنچ  زیت و  كرت  نیدـلا و  بطق  دیـس  دومحم و  ریپ  یئافجریپ و  نیـسمخریپ و  نیدـلا و  سمش 
ترضح ماقم  نیـسح و  ماما  ماقم  و  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامزلا بحاص  ترـضح  مالـسلاهیلع و  رـضخ  ترـضح  ماقم  دننام 

ات مدـمآ  تفگ  تفرگب و  رگد  تسد  رد  غیت ، تفیب  شوخ  يداتفوا ، تسد  يا  تفگ  راـی  ناتـستشهب  هحفص 230 ] . ] مالسلاامهیلع سابع 
شهاگن ریت  بات  هک  يرهم  تسـشن  شخر  رب  مغ  يهلاه  هک  اترـسحاو  تسین  تسم  دزیرگ ، یلیـس  زک  تسم ، تسیچ  تسد  مزابب ، ناـج 

وا وچمه  هک  نادیهش  مزب  عمش  سابع  تشادن  رمث  تلیضف  دوجو و  ریغ  هک  یلخن  فرـش  رهظم  نید ، یجنم  لدع و  قادصم  تشادن  رمق 
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رادساپ دب  تشادن  رگج  نوخ  هب  هتـسشن  نماد  زج  یلـصاح  تفـسیم و  هژم  زا  کشا  توقای  تشادـن  رهگ  لئاضف  جـنگ  هب  نید  روجنگ 
لد و نوخ  ریغ  هب  روای  تارف  زا  دـمآ  نورب  کشخ  ماک  کشخ  بل  تشادـن  رـشبلاریخ  ترتع  میرح  ساـپ  وا  وچ  سک  دـنوادخ و  نوخ 

هچره درک  ادـف  داد و  تسد  دادرـس و  تشادـن  رظن  یئوس  هب  هگهمیخ  يوس  زج  ناکدوک  هب  دـناسرب  ار  بآ  کـشم  اـت  تشادـن  رتمشچ 
زا رعـش  تشادن  رـس  هب  تبحم  رارـش  زج  هک  یعمـش  دـش  هتـشک  قشع  هر  هب  تبقاع  ینادرم »  » تشادـنرب تسد  نامز  ماما  نماد  زا  تشاد 

هحفص 231] « ] ینادرم دمحم  »

رتشوش لوفزد -  يهداج  رد  لضفلاوبا  هاگمدق  يهعقب 

هـس دودـح  لوط  هب  یعرف  يهداج  کی  نآ ، تسار  تمـس  رد  هداج و  رانک  رد  دابآزوریف ، يداـبآ  زا  دـعب  رتشوش ، لوفزد -  يهداـج  رد 
دوجو ياهعقب  ناتـسربق  کی  يهنهپ  رد  کنهک  يدابآ  زا  نوریب  دـسریم . کنهک  يداـبآ  هب  دوشیم و  ادـج  یلـصا  يهداـج  زا  رتمولیک 

رد هعقب  نیا  زارف  رب  رتم  راهچ  یبیرقت  عافترا  هب  هدنوش  مک  داعبا  اب  سرـضم  فیرظ  يدبنگ  دوشیم . هدیمان  لضفلاوبا » هاگمدق   » هک دراد 
رتم و هدراهچ  لوط  هب  نآ  یلامـش  يههبج  هک  تسا  لیطتـسم  کی  هعقب  يانب  دنکیم . هجوت  بلج  يدنمهوکـش  اب  هداتفا  رود  يدابآ  نیا 
. تسا هدش  شقن  يرجآ  یمور  قات  ریز  رد  یفوک  هیبش  طخ  اب  یلع » ای   » تسا و يراکیشاک  نآ  رد  رس  رب  تسا . رتم  هن  نآ  یبرغ  يههبج 

هـس زا  بکرم  کچل  ره  هک  یکچل  یتشه  کـی  دراد و  رارق  يرجآ  یبرـض  قاـت  اـب  نک  شفک  ود  نیفرط  رد  یلامـش ، يدورو  ناویا  رد 
اب هدـش  يراکدیفـس  هداـس و  هعقب  نورد  درادـن ، خـیرات  تسا و  یبوـچ  هربـقم  حیرـض  تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  هراوـشوگ  ود  تسا و  هعطق 

تسا و یلقیص  هک  دراد  دوجو  هعقب  لخاد  رد  رودم  خاروس  گنس  هس  تسا ، هدش  شقن  البرک  ناراوس  هیبش  تروص  یبهذم  ياهیشاقن 
رب ار  گنـس  هس  نآ  تسا  دنزرف  يوزرآ  رد  هک  ینز  ریهطت  لسغ و  زا  دعب  هک  تسا  نانز  نتفرگ  دارم  يارب  هک  دنراد  هدـیقع  یموب  مدرم 
هب رگا  رسپ و  دنزرف  ياراد  دنمزاین  بلاط  دخرچب  تسار  هب  هدنزغل  یلقیص  ياهگنـس  رگا  دنیـشنیم . نآ  رب  دوخ  دراذگیم و  مه  يور 

کچوک يهعقب  تسا و  عقاو  یلع » ریپ   » مان هب  یکچوک  يهعقب  هاگمدق  يهطوحم  نوریب  رد  دش . دهاوخ  رتخد  دنزرف  ياراد  دخرچب  پچ 
هاگمدـق دراد و  دوجو  ناتـسربق  يهنهپ  رد  دـنرادن  یتمدـق  هک  راگن  شقن و  اـب  ربق  گنـس  دـنچ  دراد . دوجو  لـگیبیب »  » ماـن هب  يرگید 

هحفص 232] [ . ] 107 . ] تسا یبرغ  علض  رد  یبوچ  کچوک  رد  کی  ياراد 

هکیچک سابع  يهعقب 

رد تسا  طایح  رد  یکچوک  یلیخ  هچغاـب  ياراد  رتم و   70 ردبرض 30 /   8 داعبا 90 /  هب  کچوک  طاـیح  کـی  زا  تسا  بکرم  هعقب  نیا 
عافترا تسا . رتم   2 اهناویا 90 /  ياههنهد  زا  کی  ره  دراد . رارق  دـنراد  لوط  رتم   8 نوریب 90 /  زا  هک  فیدر  مه  ناویا  ود  طایح ، ناـیم 

رظن هب  لحم  نیا  رد  يراثآ  ای  ربق  هنوگ  چیه  دـنراد  هار  مه  هب  تسا و  رتم  اهناویا 6  زا  کی  ره  لوط  تسا و  رتم   4 نامتخاس 5 /  یبیرقت 
رمق ترـضح  هجنپ  جـنپ  نآ  يالاب  رد  دراد و  يوگ  هک  زبس  یـشاک  زا  نآ  كورـس  تسا . هقبط  شـش  شرـضم  یچگ  نآ  دـبنگ  دیـسرن .

ياراد رتشوش  رد  سابع  ماقم  نوچ  هک  تسا  نیا  هکیچک  سابع  هب  نآ  هیمـست  هجو  دناهتـشاذگ . راک  زلف  زا  سابعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب 
نآ زا  یتمـسق  نامتخاس  تسا . هدـش  هدـیمان  هکچوک  سابع  مان  هب  تهج  نیا  زا  تسا  رتکـچوک  هعقب  نیا  ياـنب  تسا و  هاـگرد  قاـتا و 

دنیوگیم مه  ناطارخ » لپ   » ار نآ  هک  رتشوش  رهش  یقرـش  بونج  رد  خیـش  نادیم  هناخردیح ، ای  زاوهک  يهلحم  رد  تسا و  یمیدق  ابیرقت 
. تسا عقاو 

زاوهک يهلحم  سابع 
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هب گرزب  طایح  کی  لماش  دراد و  هلصاف  رتم  داتفه  حرف  نابایخ  ات  تسا و  عقاو  خرس  دیشروخ  ریش و  هاگنامرد  تشپ  رتشوش و  قرش  رد 
زا گرزب و  اتبــسن  نآ  يدورو  رد  دراد . لوـط  رتـم   17 تسا 5 /  ناوـیا  زا  بکرم  هک  ناـمتخاس  وـلج  تـسا و  رتـم  ردبرـض 11  داعبا 5 

هتشون یشاک  اب  خیرات 1377  داوج و  لک  دوجأ  نم  ای  سابعلا و  لضفلاوبا  ای  يهلمج  هدش و  هتخاس  دیفـس  هایـس و  بوغرمان  ياهیـشاک 
هدیـشارت گنـس  نآ  يالاب  هک  تسا  یکچوک  يدورو  رد  نامتخاس  پچ  تمـس  دناهتخاس . هزات  ار  نآ  هاگرد  هک  دوشیم  مولعم  هدـش و 

نیا هک  هدـش  بصن  رتم   1 ردبرض 15 /   1 داعبا 32 /  هب  یگنس  رد  نآ  يالاب  تمـسق  رد  دراد . دوجو  هدش  میـسقت  تمـسق  هدزاود  هب  هک 
تسخن زور  زا  رتهب  دومن  دابآ  [ . 108 ... ] راک مد  هب  مد  هشیمه  تشادیم  باوص  قدص و  هر  دمحم ز  هجاوخ  نوچ  هحفص 233 ] : ] راعشا

گنـس يور  خسن  طخ  اب  باتم  يور  یلع  سابع  دجـسم  زا  تفگ  متـسج  درخ  شیانب ز  خـیرات  باوخ  هب  دـید  یلع  سابع  دجـسم  نوچ 
يهبیتک هب  يدورو  ناویا  يالاب  دوشیم . بوسحم  سابع  دجـسم  تسا  نامتخاس  ءزج  هک  نامتخاس  بقع  قاتا  تسا و  هدـش  روقنم  اراـخ 

سابع تتوتف  لامک و  لضف و  هب  اشوخ  لوا  رطس  تسا : هدش  هتشون  رطس  ود  رد  راعشا  نیا  قیلعتسن  طخ  هب  ناهفصا و  راک  دیدج  یـشاک 
اب لی  نادیم  هب  دـمآ  وچ  سابع  تتوخا  افو و  دـهع و  هب  اشوخ  وت  نوچ  يردارب  ملاع  هب  درکن  افو  سابع  تتورم  مزع و  تریغ و  هب  اشوخ 
زا رـس  یتخادرپ  گنج  رد  هلمح  ره  هب  ناشن  مان و  تخادنارب  ادعاز  ناشف  شتآ  ریـشمش  وچ  وا  دیـشک  هوک  دیزرلب  ایرد  دیـشورخ  هوکش 
لد شتآ  رد  یتخود  ار  مصخ  لد  شریت  رقسلا ز  راد  موشیم  هار  زج  هب  رذگ  هار  تشاذگن  هقرف  نآ  رب  مود  رطـس  یتخادنیب  رـس  زا  نت  نت 

شناوخ انث  کیالم  لگیاپ  نآ  ياشامت  رد  کلف  يو  شیپ  خلم  روم و  وچ  نازیرگ  یپ  شیدنادب  شتسد  برـض  زا  دش  یتخوس  یجراخ 
شوک تفوک  اضق  گنهن  نآ  ششوج  زا  هجل  نآ  رد  تسا  رس  رب  ارو  تعاجش  جات  هک  تسا  ردیح  يهشیب  زا  ریـش  نیا  هک  لد  ناج و  زا 

اب ناویا  تمسق  رد  تسا و  هدش  هتـشون  خسن  طخ  هب  دیحوت  يهروس  ناویا  پچ  تسار و  تمـس  راعـشا  نیا  ریز  رد  گنج و  لبط  کلف  و 
لـضفلاوبا : » پچ تمـس  مشاـهینب ،» رمق  اـی  : » هدـش هتـشون  هبیتک  هحفـص 234 ]  ] ریز تـسار  تمـس  یکـشم ) درز و   ) بوغرماـن یـشاک 

هک تسا  قاتا  ود  لماش  نامتخاس  تسا . هتفر  راک  هب  نآ  رد  زاـب  یبآ  یـشاک  زا  ياهیـشاح  هک  تسا  يرجآ  شقن  ياراد  ناویا  ساـبعلا .»
هک تسا  بوغرمان  یکشم  دیفس  هایس و  یـشاک  نآ  لصا  دراد ، دوجو  دبنگ  قاتا  طسو  رد  تسرد  نآ  نایم  رد  تسا و  ناویا  تشپ  یلوا 

کی الاب  زا  شوگراهچ و  نییاپ  زا  قاتا  دوشیم ؛ رتم  ود  دودـح  نآ  عاـفترا  دـناهدیناشوپ و  یطورخم  لکـش  هب  يزلف  حیرـض  ار  نآ  رود 
ددعتم ياهزیلهد  ياراد  عبرم و  نییاپ  زا  هک  دراد  دوجو  يرگید  قاتا  لامش  تمسق  رد  روکذم  قاتا  تسار  تمـس  تسا . گرزب  يدبنگ 
يالاب تسا و  نآ  فارطا  رد  یچگ  زیلهد  راـهچ  هک  تسا  ردبرض 8  نآ 8  داعبا  تسا و  اهور  هار  قاتا و  ریاس  هب  چـیپ  رد  چـیپ  ياههار  و 

دیاش تسا . هیوفـص  يهرود  هب  طوبرم  يوق  لامتحا  هب  رتیمیدـق و  نامتخاس  ياهتمـسق  ریاـس  زا  قاـتا  نیا  تسا و  گرزب  يدـبنگ  نآ 
نایم رد  يدبنگ  هک  یقاتا  داعبا  دننکیم . يرادازع  دنوریم و  اج  نآ  هب  رتشوش  مدرم  مامت  مرحم  متشه  زور  رد  هدوب و  یهاقناخ  سابع » »

يدورو 11 ناویا  يالاب  يهبیتک  داعبا  رتم و  تشه  بیرق  انب  یجراـخ  ياـهراوید  يدـنلب  تسا . رتم   5 ردبرض 65 /   5 دناهتخاس 65 /  نآ 
. تسا رتم   1 ردبرض 5 / 

هپت تفه  رد  یلع  نب  سابع  يهعقب 

يهعقب تسا  زبسرـس  يریـسمرگ  ناتخرد  زا  هک  ياهطوحم  نورد  رد  لیبن  زاغچ  يهداج  پچ  تمـس  رد  رتمولیک  کی  دودح  يهلـصاف  هب 
یناویا هعقب  يدورو  تسا . رتم   6 ردبرض 30 /  7 هعقب 90 /  یلـصا  يانب  مالـسلاامهیلع . یلع  نب  سابع  مان  هب  تسا  عقاو  یکچوک  يرجآ 

لامـش هب  ور  هعقب  ناویا  تسا . هدش  تنیز  هایـس  یبآ و  گنر  هب  یـشاک  عبرم  تاعطق  زا  نآ  یلاله  هک  هاتوک  اتبـسن  یمور و  قات  اب  تسا 
اهنآ فقس  هک  دنعقاو  نآ  قرش  برغ و  رد  کچوک  ناویا  ود  ناویا  نیا  نیفرط  رب  تسا . لامش  هب  ور  زین  هاگترایز  هب  يدورو  رد  تسا و 
هنیرق رظن  زا  تسا و  دـیدج  ینامتخاس  تسا و  یعبرم  کـچوک  قاـتا  هعقب  نورد  دراد . سپ  شیپ و  فیدر  اـب  یمور  قاـت  هس  مادـک  ره 

هب هلپ  تفه  اـب  هک  دراد  رارق  هحفـص 235 ]  ] نیبوچ يرد  ناویا  یبرغ  يهراوشوگ  رد  تسین . تفارظ  زا  یلاخ  ماکحتـسا  عالـضا و  يزاس 
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زبس يهچراپ  اب  هک  دراد  رارق  چـگ  رجآ و  زا  ياهربقم  دراد  یهاـتوک  یبرـض  يرجآ  فقـس  هک  نیمزریز  رد  دـسریم و  نیمز  ریز  نورد 
هدش دودنا  چگ  دراد و  رارق  هربقم  ماب  حطـس  يالاب  رد  ابیرقت  تسا و  یکچوک  سرـضم  دـبنگ  ياراد  انب  نیا  تسا . هدـش  هدیـشوپ  یگنر 

هحفص 239] . ] تسا

مرح ياهرد  هنیجنگ و  اهقاور ،

اهقاور

هدش هداد  حیضوت  شخب  نیا  رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم  مرح  ياههنیجنگ  اهرد و  اهقاور ، میوش  روآدای  تسا  مزال 
رد قاور  راهچ  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  يهناخ  دبنگ  میاهداد . حیـضوت  لبق  ياهدلج  رد  ار  ترـضح  نآ  سدقم  يهناتـسآ  و 

نیا یلامـش : قاور  زا : دنترابع  اهقاور  نیا  تسا . هدـش  نییزت  يراک  هنیآ  یـشاک و  اب  لخاد  زا  کی  ره  ياهراوید  فقـس و  هک  هتفرگرب 
یلامش علض  رد  تسا . هدش  هتشادرب  اهدعب  هک  هتـشاد  دوجو  يراوید  نآ  تمـسق  ود  نایم  البق  هدش و  ادج  یبرغ  یقرـش و  قاور  زا  قاور 

مالـسلاهیلع لـضفلاوبا  ترـضح  ربـق  هب  هک  دوـشیم  هدوـشگ  ینیمزریز  ياورهار  هب  دراد و  ياهرقن  يرد  هک  تـسا  ياهرجح  قاور ، نـیا 
ار باوـن  لآ  يهربـقم  هک  تسا  يرگید  يهرجح  هرجح ، نیا  راوـج  رد  تـسا . هدوـب  فرـشم  یمقلع  رهن  رب  اـج  نـیا  دـناهتفگ : دـسریم .

ازریم دیس  موحرم  يهربقم  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  مرح  يهناخباتک  بیترت  هب  نآ ، زا  سپ  دهدیم . لیکـشت 
زا اهنآ  ياهرد  هک  دراد  دوجو  مه  رگید  يهربقم  ود  تسا . عقاو  قباس ، رادرهش  یفاص ، یبلج  دیشر  دمحم  جاح  موحرم  يهربقم  لیکو و 

هدـش و عقاو  مرح  قرـش  لامـش  يهشوگ  رد  هک  یناهبهب  مظاک  دیـس  يهمـالع  يهربقم  زا  دـنترابع  هربقم  ود  نیا  دوشیم . هدوشگ  نحص 
ینزخم هتشاد و  دوجو  یبآ  هاچ  مرح  یبرغ  علض  رد  رتشیپ  تسا . عقاو  برغ  لامش  يهشوگ  رد  هک  يوالح  نیـسح  جاح  موحرم  يهربقم 

نامه هفرغ  نیا  تسا . هدشیم  رپ  هاچ  نیا  بآ  اب  هدـشیم ، هدافتـسا  نآ  زا  مرح  يوش  تسـش و  نایرج  رد  هدوب و  اههفرغ  زا  یکی  رد  هک 
نیا هتـشاد و  دوجو  يراوید  مرح  یلامـش و  قاور  نایم  رتشیپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دش . لیدبت  لیکو  ازریم  دیـس  يهربقم  هب  اهدعب  هک  تسا 

لضفلاوبا ترضح  مرح  تیلوت  يومع  نیدلاءایض  نیسح  دیس  سابع  دیس  يهربقم  هب  یکی  هدوب  اج  نآ  هک  ییاهرد  دناهتشادرب ، ار  راوید 
ریزو سیئر ، جاح  هک  یماگنه  هحفص 241 ] . ] تسا هدش  هدرب  دونه  يهربقم  هب  يرگید  تسا و  عقاو  رـس  الاب  تمـسق  رد  هک  مالـسلاهیلع 

مرح مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  مرح  هب  اج  نآ  زا  درک ، بصن  هینیسح  رهن  يور  رب  یبآ  پمپ  رهشمرخ  ياورنامرف  یناتـسزوخ  لعزخ  خیش 
ود رد  یبرغ : قاور  درب . نایم  زا  زین  ار  ضوح  درک و  رپ  ار  مرح  رد  عقاو  هاچ  نآ  زا  سپ  درک و  یـشک  هلول  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح 

عقاو يرادشفک  دراد و  مان  قاورلا » بابس   » دوشیم هدوشگ  نحـص  هب  تسا و  ولج  تمـس  رد  هک  يرد  دراد : رارق  رد  ود  قاور  نیا  يوس 
هدش هدوشگ  برغ  لامش  علض  تمس  هب  يدالیم  هیروف 1942  رد 26  مود ، رد  تسا . ناوشک  دومحم  خیش  يهثرو  نآ  زا  رد  نیا  رانک  رد 
رارق رد  ود  نیمه  ناـیم  يهلـصاف  رد  تیلوت  یمومع  يهربـقم  دونه و  يهربـقم  دراد . قلعت  مرح  تیلوت  هب  تسا و  دارملا » باـب   » نآ ماـن  و 

لآ یلع  دـمحم  دیـس  نسحم  دیـس  موحرم  هک  يریرح ، يهربـقم  تسخن  تسا : هتفرگرب  رد  ار  هربـقم  جـنپ  قاور  نیا  یقرـش : قاور  دراد .
زین بئانلا  ناولع  دیس  وا  دنزرف  هک  نیدلا  ءایـض  لآ  زا  بئانلا  نوسح  دیـس  موحرم  يهربقم  مود  تسا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  نآ  رد  هعمط 
لآ نسح  دـمحم  دیـس  شدـنزرف  یـضترم و  دیـس  هک  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مرح  ناـیلوتم  يهربـقم  موس  تسا . نوفدـم  نآ  رد 

رتـکد شدـنزرف  زین  مرح و  تیلوـت  همعط  لآ  داوـج  دیـس  یلع  دیـس  هک  ياهربـقم  مراـهچ  دـناهدش . هدرپـس  كاـخ  هب  نآ  رد  نیدـلاءایض 
زا یخرب  ربـق  همعط و  لآ  حـلاص  دیـس  يدـهم  دیـس  يرون  دیـس  نفدـم  هک  ياهربـقم  مجنپ  و  دـناهدش ، نفد  نآ  رد  راددـیلک  داوجلادـبع 
رد هک  تسا  نامه  لوا  رد  دوشیم . لـصتم  ـالط  ناویا  هب  رد ، هنهد  هس  اـب  هک  تسا  ناـمه  قاور  نیا  یبونج : قاور  تسوا . ناـگدازومع 

يدهم دمحم  دیس  دنزرف  بیطخ  سابع  دیس  هک  تسالط  ناویا  رد  مود  رد  دوشیم . زاب  هناخ  کیـشک  هب  دراد و  رارق  ناویا  قرـش  تمس 
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پچ تمس  رد  زین  رد  نیموس  تسا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  نآ  يهناتسآ  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  نیـشیپ  تیلوت  همعط  لآ 
یقاب اب  مرح  فک  ندرک  شرفگنـس  هب  یـشاب  راجح  نیـسح  جاح  لاـس 1367 ق  رد  دوشیم . هدوشگ  هناخکیـشک  هب  تسا و  عقاو  ناوـیا 

اب ربارب  ناموت  رازه  زا 15  شیب  نامز  نآ  رد  راک  نیا  يهنیزه  درک . مادقا  نارهت  رد  ناتـسلگ  رـصق  يارب  هدش  هدیـشارت  ياهگنـس  هدنام 
هحفص 244] . ] تسا هدش  دروآرب  یقارع  رانید   1100

لضفلاوبا ترضح  مرح  يهنیجنگ 

هلمج نآ  زا  تسا . هداد  ياج  دوخ  رد  يراذگ  تمیق  لباق  ریغ  دنمشزرا  يایشا  هک  تسا  ياهنیجنگ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  رد 
ياهتعاس عصرم ، ياهریشمش  ییالط ، ياهغارچلچ  یتمیق ، ياهنیگن  ای  رز  ياهخن  هب  هدش  هتفاب  ياهیلاق  سیفن ، ياهیلاق  هب  ناوتیم 

ياههمسجم زا  ياهعومجم  نینچمه  هنیجنگ ، نیا  رد  درک . هراشا  نآ  دننامه  سونبآ و  بوچ  زا  هدش  هتخاس  ياهتعاس  ییالط ، يراوید 
رـس زا  یقیقح  يریوصت  ياضما  رهم  دنچ  هدنرادرب  رد  ینهآ  یقودنـص  دهدیم ، لیکـشت  ار  ناگوان  کی  هک  ربرفاسم  ياهیتشک  ییالط 

يهخسن يدادعت  مالسلاهیلع و  نانمؤمریما  هب  بوسنم  یطخ  هب  یفحـصم  تسا ، هدش  هدروآ  ایلاتیا  زا  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  كرابم 
زا هک  ياهمانـسانش  رد  تسا . یفوـک  طـخ  هـب  یطخ  نآرق  زین  اـهنآ  رتـشیب  دـسریم و  هخـسن  هب 109  اـهنآ  رامـش  هک  دراد  دوـجو  یطخ 
ره هب  تسا .» یطخ  نآرق  زین  همه  هخسن و  يهدنرادرب 109  رد  هعومجم  نیا  : » دوب هتشون  ماهدروآ  تسد  هب  هنیجنگ  نیا  یطخ  ياههخسن 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  يهنیجنگ  رد  دوجوم  سیافن  ایـشا و  یخیرات  يرنه و  شزرا  تمدق و  يهرابرد  هچنآ  يور ،
یـسیون نیـشام  ياهخـسن  اهنت  هدـنراگن  هک  تسا  ياهدـشن  پاچ  تسرهف  ياراد  هنیجنگ  نیا  رد  دوجوم  تاـطوطخم  تفگ . ناوتیم  مه 
يهخسن هس  لضفلاوبا  ترضح  مرح  رد  هک  هدرک  هراشا  بلطم  نیدب  ياهتشون  رد  يدنبـشقن  رـصان  داتـسا  تسا . هدرک  تیؤر  نآ  زا  هدش 

قاور يهیواز  رد  عقاو  ياهرجح  رد  یناـمز  هنیجنگ  لـحم  دوشیم . يرادـهگن  تسا ، هدـش  هتـشون  یفوـک  طـخ  هب  هک  یطخ  نآرق  میدـق 
هدوب مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  تیلوت  یلع  خیـش  نب  دـمحا  نب  نیـسح  خیـش  موحرم  يهربقم  نآ  زا  شیپ  هک  تشاد  رارق  یبونج 

. تسا هتفای  لاقتنا  دوشیم  هحفـص 245 ]  ] هدوشگ نحـص  زا  شرد  هک  نیدلاریخ  لآ  يهربقم  لحم  هب  رـضاح  لاح  رد  هنیجنگ  نیا  تسا .
زا مرح  نیشیپ  تیلوت  باهو  نسح  دیس  نیسح  دیـس  یلعف و  تیلوت  ناطلـس  لآ  دیـسلا  دیعـس  روضح  اب  هژیو  یتأیه  ق  .ـ لاس 1265 ه رد 

شزرا هک  تسرهف  نـیا  درک . موـم  رهم و  ار  نآ  هـیهت و  یتـسرهف  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  يهـنیجنگ  سیاـفن  ایـشا و  هعوـمجم 
گرزب عطق  اب  نآرق  هخسن  کی  [ . - 109 . ] تسا ریز  حرش  هب  هدش  هدز  نیمخت  یکرت  ییالط  يهریل  رازه  نآ  رد  روکذم  يایشا  هعومجم 

ود کـچوک - . عطق  رد  یفوـک  طـخ  هب  فحـصم  ود  گرزب - . عـطق  رد  رگید  ياـهنآرق  هخـسن   16 هدـش - . بیهذـت  یفوک و  طـخ  هب 
زا هدــش  هتخاـس  کـچوک  غارچلچ  ود  لاـقثم - . نزو 40  اـب  طـسوتم  يرگید  لاــقثم و  نزو 417  هـب  رتگرزب  یکی  ییــالط ، غارچلچ 

طسوتم هرقن  غارچلچ   97 لاقثم - . نزو 1800  هب  کی  ره  هرقن ، گرزب  غارچلچ  ود  لاـقثم - . نزو 15  هب  کی  ره  هرقن  ـالط و  يهتخیمآ 
نادعمش کی  نیرولب - . گرزب  غارچلچ   3 طسوتم - . يهزادنا  رد  یسم  غارچلچ   2 لاقثم - . ات 300  نزو 200  اب  فلتخم  ياههزادنا  رد 

سیدـسد هس  تواـفتم - . ياههزادـنا  رد  زنرب  سم و  نادعمـش   47 . - هرقن کچوک  نادعمـش  کی  لاـقثم - . نزو 9  هب  کچوک  يـالط 
یکی 134 هک  هرقن  سیدـسد  هس  دـنراد - . نزو  لاـقثم  مادـک 6  ره  رگید  ددـع  ود  لاقثم و  یکی 29  هک  ـالط ، سنج  زا  تسد ) لکـش  )

سیدـسد کی  توافتم - . ياههزادـنا  اب  هرقن  سیدـسد   43 هحفـص 246 - ] . ] دـنراد نزو  لاقثم  مادـک 110  ره  رگید  يات  ود  لاـقثم و 
هغج و ياهشقن  اب  مچرپ   19 یمیدق - . قریب )  ) مچرپ  12 نوتبالگ - . هغج و  هتوب و  لاکشا  اب  ریرح  يهدرپ   74 . - ریوصت ياراد  ياهرقن 
13 گرزب - . یناریا  یلاق  راهچ  طـسوتم - . مجح  اـب  هرقن  شفرد  ود  دـنراد - . نزو  لاـقثم  مادـک 72  ره  هک  ياهرقن  شفرد  هس  هتوـب - .

حیرـض يهشوگ  راهچ  رد  هک  ياهرقن  كراـنا )  ) هچیوگ  8 کچوک - . زادـنا  ریز  هعطق   8 یمـشپ - . دـمن  ود  گنر - . یبآ  ياهبنپ  میلگ 
نامک لاود  رس  یخیرات - . شزرا  ياراد  نهک و  ینهآ  ریشمش   6 گنفت - . کی  نوتبالگ - . ياهشقن  اب  دنبرمک   5 تسا - . هدوب  بصن 
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. - یجنرب يهساک   9 هرقن - . زا  ياهنییآ  هدش - . يراکالط  کبشم  یسم  دنبرمک  عصرم - . رجنخ  ود  همق - . ود  ربت و   5 هرقن - . سنج  زا 
نزو 25 هب  هرقن  سنج  زا  يدـنبندرگ  لاـقثم - . نزو 12  هب  ریجنز  کی  اـب  هارمه  رگید  ییـالط  هعطق  لاـقثم - . نزو 17  هب  ییـالط  هعطق 

. - يدـنه ياهلاش  همرت - . ياهمامع  هچراپ  هعطق  هحفص 247 - ] . ] لاقثم نزو 40  هب  الط و  سنج  زا  هللا  مسب  لهچ  دـنبندرگ  لاـقثم - .
هژیو ماج   20 هرقن - . زا  ياهچیرک  تـسا - . لاـقثم  کـی 70  ره  نزو  هک  هرقن  سنج  زا  دوخهـالک   8 نوتبالگ - . ياهـشقن  اب  لاش  کی 
نزو هب  مادک  ره  ذیوعت ، مسلط و  ياهرقن  دـنبوزاب   6 مچرپ - . كریت  يارب  ییالط  یکهالک  گرزب - . نیرولب  يهراتـس  کـی  غارچلچ - .
نیا هب  اهدـعب  مه  يرگید  يایـشا  اهنیا ، رب  هوالع  لاقثم . نزو 17  هب  مادـک  ره  هرقن ، سنج  زا  رداـچ  صوصخم  يهریگ   6 لاقثم - .  117

هحفص 250] . ] دوشیم يرادهگن  اج  نآ  رد  هک  هدش  ادها  هنیجنگ 

سابع ترضح  رهطم  مرح  ياهرد 

هراشا

یکی دوشیم و  هدوشگ  اهقاور  هب  اهنآ  يات  جنپ  هک  تسا  رد  باب  شـش  ياراد  هناخدبنگ ) اهقاور و   ) مالـسلاهیلع سابع  ترـضح  مرح 
عقاو مرح  تیلوت  هب  قلعتم  يرادشفک  راوج  رد  ود  نیا  زا  یکی  دـنراد . رارق  برغ  رد  اهرد  نیا  زا  باب  ود  دراد . رارق  رـس  الاب  تمـسق  ود 

ینیوزقلا یلع  دـمحم  هبتک  تسا : هتـشون  هبیتـک  نآ  رد  تسا و  ياهبیتـک  نآ  يـالاب  رب  تـسا . هـگنل  ود  ياراد  هرقن و  زا  نآ  سنج  هدـش ،
ییالبرک رعاش  زا  تایبا  نیا  تسار ، رد  يهگنل  رب  دروخیم : مشچ  هب  اههتـشون  نیا  زین  رد  ياههگنل  رب  [ 110 . ] ق ۀنس 1288 ه .ـ يرئاحلا 

بشت هبضع  ابشب  ایانملا  ارصان و  قحلل  ماق  اهاقس  نونملا  هئادعأل  یشاطعلا و  یقـس  فطلاب  یلوت  دق  تسا : هتـسب  شقن  يولع  نیـسح  دیس 
بابلا هل  یـضترملا  ددج  اهزاوج  ۀعفر  هنع  ترـصق  حرـص  دیـش  یمقلعلا  یلع  اهاغ و  ثیل و  مشاهینبل و  اردب  مض  دقرمل  باب  یه  اهاظل 

هدهع رب  ار  ناگنـشت  هب  یناسربآ  فط  نیمزرـس  رد  وا  اهاتأ  نم  بخی  مل  هللااب  قح  خرأ  ددـج  ةاجنلا  باب  کیف  یهابت  هلالا  هلاعفأل  ارخف و 
يودرا رب  گرم  نافوط  شیوخ  ریـشمش  يهبل  اب  داد و  يرای  ار  قح  تساخرب و  وا  تخیر ، گرم  تبرـش  نانمـشد  ماـک  هب  هتبلا  تفرگ و 
یمقلع رهن  رانک  رب  و  تسا . هداد  ياج  دوخ  رد  ار  نادناخ  نیا  راکیپ  يهشیب  ریش  مشاهینب و  هام  هک  تسا  يدقرم  رد  نیا  دنازو . نمـشد 
راختفا يهیاـم  نیا  تخاـس و  رگید  يرد  نآ  يارب  یفقرم  هحفـص 251 ] . ] دسرن نآ  يدنلب  هب  نوگلین  نامـسآ  هک  دنلب  دش  هتخاس  یخاک 

نآ خـیرات  تسا ، هتفای  رگید  یتایح  تاجن  باب  وت  يهناتـسآ  رب  لضفلاوبا ، يا  دـهد . رارق  رخف  يهیام  ار  شیاـهراک  دـنوادخ  هک  تسوا 
ینعی رعـش  نیا  رخآ  عارـصم  تسا  ینتفگ  دوشن . ماکان  دیمون و  دـنک  نآ  دـصق  سک  ره  هک  تسا  يرد  دـنگوس  دـنوادخ  هب  نیا  يوگب :

ار تخاس  لاـس  تسا و  ربارب  ددـع 1356  اب  دـجبا  باسح  رد  هک  تسا  رد  نیا  تخاس  خـیرات  هدام  اهاتأ » نم  بخی  مل  هللااب  قح   » ترابع
باب الئاق  اهارکذ  یف  باتکلا  ءاج  ثیح  ارط  قحلل  ةاجنلا  باب  یه  تسا : رعاش  نامه  زا  يرگید  تایبا  زین  پچ  يهگنل  رب  دـهدیم . ناشن 

لالجب و اماقم  تماست  دق  بهـشلا  یلع  اهاتأ و  نم  زفیلف  نمألاب  زاف  يوهت  کئالملا  اهباتعأب  اهاظل و  منهج و  نم  یمح  اهاتأ و  نم  ۀـطح 
نیا اهالع  رخف  نیقفاخلا ، ألم  سدق  باب  تددج  لضفلایبأل  اهارث  بیط  مشت  عوضخب  انصح  ترـص  دق  یمقلعلا  يرث  ای  یهاضت  ۀعفر ال 

« هطح باب   » دیوگیم هک  ییاج  تسا ، هدرب  مان  نآ  زا  ادخ  باتک  رد  هک  اج  نآ  تسا ؛ هدوشگ  یمامت  هب  ار  نآ  قح  هک  تسا  یتاجن  باب 
ناگتـشرف رد  نیا  يهناتـسآ  رب  دشاب . نآ  ياههنابز  خزود و  ربارب  رد  وا  يارب  يرپس  دوش و  هدیزرمآ  وا  هانگ  دیایب  رد  نیا  رب  سک  ره  هک 

هک دراد  يدنلب  يرترب و  یتعفر  لالج و  هب  زین  دنلب  ياههوک  رب  دبای . يراگتسر  دنک  نآ  گنهآ  هک  ره  تسا . نما  باب  رد ، نیا  دنتسیاب .
هب وت  شوخ  يوب  اج  همه  ياهدش و  راوتـسا  يژد  سابع  ياهماگ  ریز  هب  نداهن  میلـست  رـس  اب  وت  یمقلع ، كاخ  يا  تسین . دننامه  ار  نآ 

هحفص . ] تسا هدرکرپ  ار  رتخاب  رواخ و  نآ  هوکـش  يهزاوآ  هک  كاپ  يدقرم  يارب  دش ، هتخاس  ون  يرد  لضفلاوبا  دقرم  يارب  دسر ، ماشم 
زا تایبا  نیا  تسا و  هگنل  ود  ياراد  هرقن و  زا  زین  مود  رد  تسا . یـسوم  خیـش  موحرم  دـنزرف  شاقن  نسح  دـمحم  تخاـس  رد ، نیا  [ 252
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ۀنادسلاب بدنلا  نسح )  ) ءایضلا هنم  ءامسلا  نانعب  هدودج  ذم  حبـصلاب  يدبتف  تسا : هتـسب  شقن  نآ  رب  رعاش  يولع  نیـسح  دیـس  ییالبرک 
ءایبنألا و تراز  دق  هیلا  تفاط و  کئالملا  هربق  یلعف  ءاضقلا  دارأ  يذلل  ارباص  رمأ  ةریـصب  نع  نیدلارـصن  ءالـضفلا  هل  تنع  الـضف  لان  هیف 

یلاو اراختفا  نیـسح  اوللا  هابح  دـق  ءادهـشلا  هلینب  هتطبغ  اماقم  فوفطلا  یف  لان  لطب  ءاجرلا  ینملا و  هب  نمأ  فهک  ایاربلل  هسدـق  باب  ادـغ 
؟ ءامسلا تقرـشأ و  ضرألا  هب  یلجتلا و  روط  یمقلعلا  ادغ  مأ  ءاکذ ؟ مأ  هرون  لضفلایبأل  یلجت  سدق  باب  مأ  یـسوم  ران  ءاوللا  قحی  هلثم 

نامـسآ هب  يرون  نآ  زا  ناهاگحبـص  رد  دندرک  يزاسون  ار  نیا  هک  ماگنه  نآ  ءافرعلا  یمتنی و  لضفلا  هل  نم  یلع  لبـشل  ادقرم  يوح  ذم 
دورف رـس  نآ  ربارب  رد  نارختفم  يهمه  هک  درک  دوخ  نآ  زا  يراختفا  دـش  رادهدـهع  ار  وا  ربق  تیلوت  هناـبلطواد  هک  نآ  نسح ، تساـخرب .

ربق درگ  رب  سپ  درک ، ربص  تسوا  نآ  زا  ریدـقت  اضق و  هک  نآ  تساوخ  ربارب  رد  داد و  يرای  ار  نید  یهاگآ  رـس  زا  سابع )  ) وا دـندروآ ،
دـش ینما  هاگهانپ  نامدرم  يهمه  يارب  وا  سدق  هاگراب  يهناتـسآ  و  دندرک ، ترایز  ناربمایپ  ار ، وا  ربق  دـندمآ و  فاوط  هب  ناگتـشرف  وا ،

نآ رب  رگید  نادیهـش  يهمه  هک  تفای  تسد  یهاگیاج  نانچ  هب  البرک  رد  هک  تسا  ینامرهق  وا  دـنبایب ، اـج  نآ  دوخ  يوزرآ  ناـما و  هک 
یـسدق باب  ای  تسا  یموم  شتآ  اجنیا  تسازـس ، مچرپ  نیا  ار  وا  دننامه  هتبلا  داد و  وا  هب  ار  يرادـمچرپ  راختفا  نیـسح  دـندرب ، ترـسح 
نامسآ هدش و  یلجت  روط  یمقلع  رهن  هک  نآ  ای  تسا ؟ هدرک  یلجت  نآ  رد  مالـسلا  هحفص 253 ]  ] هیلع لضفلاوبا  ینشور  رون و  هک  تسا 

دروم رد  دنهد . تبسن  وا  هب  ار  افو  لضف و  هک  نامه  تفرگرب ، رد  ار  یلع  رـسپ  دقرم ، هک  نامز  نآ  زا  تسا ؟ هتـشگ  ینارون  یلجت  نیا  زا 
انلوق المجم  خرأ  مت  ذم  نیلئاسلل  قرـشأ  هرونب  نیبملل  یمح  باب  باب  اوددج  دـق  تسا : هدـش  هتفگ  تیب  ود  زین  نیا  يزاسون  خـیرات  هدام 

ینـشور رد  نیا  نایادـگ  رب  دوخ  روـن  هب  هک  ناـمدرم  هاـگهانپ  نیا  رگنـشور و  مرح  نیا  ياـهرد  زا  يرد  نیملاـعلا  دـشرلاو  يدـهلا  باـب 
، رد نیا  هک  نآ  ام  نخس  يهدیکچ  راذگب . شیارب  یخیرات  هدام  دیسر ، نایاپ  هب  انب  نیا  هک  ماگنه  نآ  زا  دندرک ، يزاسون  تسا  هدیـشخب 
رد نیملاعلا » یف  دـشرلا  يدـهلا و  باب  انلوق  المجم   » ترابع هک  تسا  رکذ  ناـیاش  تسا . تیادـه  یباـیهار و  باـب  ناـیناهج  يهمه  يارب 
هب هک  تسا  ییرادـشفک  رب  فرـشم  رد  نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش  دـنایامنیم . ار  لاـس  نیا  دـنکیم و  يربارب  ددع 1219  اب  دـجبا  باسح 

نیمراهچ دوشیمن . هدوشگ  ییاج  هب  دراد و  رارق  رـس  الاب  تمـسق  رد  هک  تسا  نامه  رد  نیموس  دراد . قلعت  ناوشک  دمحم  خیـش  يهژاو 
ود ياراد  دوشیم ، هدوشگ  قاور  هب  زین  نآ  هک  رد  نیمجنپ  دوشیم . هدوشگ  قاور  هب  تسا و  عقاو  قرـشم  رد  ینعی  اـپ ، نییاـپ  تمـس  رد 

یکبأ هیثرأ و  تلز  امف  اهریزغ  یعومد  نم  هیلع  رافف  البرکب  دیهـشلل  ربقب  تررم  تسا : هتـسب  شقن  تایبا  نیا  هگنل ، کـی  رب  تسا ؛ هگنل 
تالامـش رمت  املک  لضفلاابأ  ای  کیلع  مالـس  اهریبع  اهکـسم و  هیلع  حوفی  هربق  راوز  دافولا  حرب  اهریفز و ال  اهعمد و  ینیع  دعـسی  هئزرل و 

نانچمه تخیر . ورف  مناگدید  زا  کشا  مدرک و  رذـگ  البرک  رد  يدیهـش  ربق  رب  هحفص 254 ]  ] نیدلا فیس  رهاط  انالوم  اهروم  میـسنلا و 
نادصاق نانچمه  دنکیم ، یهارمه  هلان  هب  ارم  ماهنیـس  کشا و  هب  ارم  زین  ماهدید  میرگیم و  وا  هودـنا  تبیـصم و  رب  میوگیم و  اثر  ار  وا 

هاگپ و میـسن  هک  نامز  نآ  ات  وت  رب  مالـس  لضفلاوبا ، يا  دنکارپیم . دقرم  نیا  رد  ریبع  کشم و  يوب  دنیآیم و  شربق  ترایز  هب  وا  يوک 
باـب اـی  ساـبع  دروـخیم : مشچ  هب  تاـیبا  نیا  زین  رگید  يهـگنل  رب  ق . .ـ لاس 1351 ه رهاط : نیدـلا  فیـس  نامرـس  فقو : دزوب . هاگماش 

هبابب ذولی  نم  جئاوح  یـضقی  باوث  بسکل  یلاعلا  کماقمب  مهقوشب  مارکلا  ةدئفا  کیدهت  بایطالل  کنم  يراج  لضفلا  يرولل  جـئاوحلا 
نـسح باجحل و  یبوط  هبابل  حیدملا  نع  نایبلا  رـصق  باسح  ریغی  ادغ  میعنلا  هل  همارم و  لینب  هرئاز  زوفی  بابـسألا و  ببـسم  یلعلا و  بر 

دنلب ماقم  دراد و  وت  قوش  ناگرزب  ياهلد  تسا ، يراج  ناکاپ  همه  رب  تایکین  لضف و  هک  ياو  نامدرم  جـئاوحلا  باب  يا  ، ساـبع بآـم 
ار وا  تجاح  یتسه  زاس  ببـس  نامـسآ  دـنوادخ  دروآ ، هانپ  وا  رد  رب  سک  ره  دریگیم ، ییاوشیپ  هب  یهلا  شاداـپ  هب  ندیـسر  يارب  ار  وت 

باسحیب یتمعن  ار  وا  زین  تمایق  يادرف  رد  ددرگیم و  بایماک  دسریم و  شیوخ  يهتـساوخ  هب  دنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  دروآیمرب .
ماما تسا .» یماجرف  شوخ  نیا  تسا و  رد  نآ  نابساپ  هک  ار  یسک  اشوخ  تسا ، هاتوک  وا  يهناتسآ  رب  ییارس  هحیدم  زا  نایب  دوب ، دهاوخ 

رد هک  تواـفت  نیا  اـب  تسه ، رد  نیمجنپ  رب  هک  هتـسب  شقن  نآ  رب  يراعـشا  ناـمه  تسا و  عقاو  مرح  لامـش  يهیحاـن  رد  زین  رد  نیمـشش 
هبتک یناهفصألا 1341 ه .ـ رجاتلا  دیمحلادبع  جاحلا  موحرملا  فلخ  رفعج  دمحم  ینابلا  : » دوشیم هدید  زین  هبیتک  نیا  مود  يهگنل  يهنایم 
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هحفص 255] [ . ] 111 «. ] یناهبهبلا يوسوملا  نیسحلا  نب  یلع 

الط ناویا 

زا دراد . تحاـسم  عبرم  رتـم  تسا و 320  فیرـش  نحـص  رب  فرـشم  مرح و  يهناـخ  دـبنگ  يولج  رد  هک  عیـسو  تسا  یناویا  ـالط  ناوـیا 
دنچ هک  دوشیم  هدید  لکش  لیطتسم  ياهعطق  ناویا  یناشیپ  رب  تسا . هدش  هدافتـسا  نآ  يامن  رد  هدش  يراکالط  گنر و  یـسم  ياهرجآ 

رابوب يدتیا  ضیف  کلک  خـیرات  هل  رب  یـصولخ  يدزای  تسا : نیا  اهتیب  زا  یکی  تسا . هتـشون  نآ  رب  ابیز  یطخ  اب  یکرت و  نابز  هب  تیب 
رد تسا . هدش  انب  دیدجت  ینامثع  دیمحلادبع  ناطلس  تموکح  هرود  رد  ناویا  هک  تسا  نآ  يایوگ  تیب  نیا  دیدجت  دیمح  ناطلس  یهاگ 

هتفای نییزت  هدش  يراکالط  گنر و  یسم  ياهگنس  اب  رتم ، ود  عافترا  ات  فک  زا  ناویا ، ییولج  راوید  تسا : هدمآ  نیـسحلا  ۀنیدم  باتک 
رسمه هلودلا  مارتحا  ق  لاس 1309 ه .ـ رد  تسادـیپ ، مرح  ینایم  رد  رواجم  ناویا و  یناـشیپ  تسار  پچ و  ياههتـشون  زا  هک  هنوگ  نآ  و 

يهدنامیقاب ياهتمـسق  يالط  شـشوپ  هب  يوهنکل  هاش  یلع  دـمحم  فصآ  وا  زا  سپ  هدرک و  مادـقا  ناویا  يراکالط  هب  هاش  نیدلارـصان 
تمـسق رد  ناویا  نیا  ریز  رد  تسا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  مرح  ناویا  تحاـسم  هب  کـیدزن  ناویا  تحاـسم  تسا . هتخادرپ  ناویا  ولج 

موحرملانبا غئاصلا  یلع  بجر  : » تسا هتشون  ترابع  نیا  نآ  رب  دراد و  ضرع  رتم  لوط و 2  رتم  هک 3  دوشیم  هدوشگ  یسم  يرد  ینایم 
ارهاظ [ 112 «. ] طاطخلا داوج  دمحم  اهبتک  یـسوم  خیـشلا  موحرملانبا  نسح  دمحم  شاقنلا  اهغاص  ق  ماع 1355 ه .ـ يرتشوشلا  هللا  حـتف 

«. دوشیم هدوشگ  لخاد  تمـس  هب  نآ  یبرغ  یقرـش و  علـض  ود  رد  ناویا و  يولج  رد  هک  هتخاـس  زین  رگید  ياهرقن  رد  ود  صخـش  نیمه 
پچ رد  نآ  يات  هس  هک  دراد  دوجو  يرادـشفک  شـش  دوشیم ، هدوشگ  نآ  ترواـجم  زا  اـی  نآ  زا  هک  ییاـهرد  ـالط و  ناویا  رب  [ . 113]
خیش يهاجا  رد  همعط و  لآ  یفطصم  دیس  رفعج  دیس  نامیلس  دیس  هحفص 256 ]  ] يهثرو نآ  زا  يرادشفک  نیلوا  تسا : هتفرگ  رارق  ناویا 

تــسد رد  ـالعف  ینخــص و  لآ  لیدــنق و  لآ  فـیطل  لآ  دارفا  زا  یخرب  يهـثرو  نآ  زا  يرادــشفک  نـیمود  تـسا . یفجن  هـلعم  نیــسح 
تمـس رد  هک  مه  رگید  يرادشفک  نیموس  تسا و  ناوشک  دـمحم  نب  ةزرم  نب  یلع  دـمحم  نادـنزرف  قداص  جاح  رفعج و  نیـسحلادبع ،

زین مرح  تیلوت  نیدلا  ءایض  لآ  نسح  دمحم  دیس  تسا . همعط  لآ  یفطـصم  دیـس  نیما  دیـس  يهثرو  نآ  زا  همه  هتفرگ ، رارق  ناویا  قرش 
رد یکی  هک  دوشیم  هدوشگ  رد  ود  ناویا  نیا  زا  ناویا . برغ  رد  يرگید  قرـش و  رد  یکی  تسا ؛ هدرک  داجیا  دوخ  يارب  يرادـشفک  ود 
نآ رب  یبوـقعی  یلع  دـمحم  رعاـش  زا  ریز  تاـیبا  تسا و  هرقن  سنج  زا  رد  نیا  لوا ؛ رد  دراد . هار  قاور  هب  تسا و  هـتفرگ  رارق  نآ  طـسو 

رـشن لالـضلا  یکحی  سیل  ارـشن  لضفلایبأ  يرث  نم  قشتنا  هابـصح و  نم  موجنلا  نوکت  نا  تنمت  دق  دقرم  باتعاب  ذـل  تسا : هتـسب  شقن 
لطأ هارث و  کیتلقم  ضیف  نم  قساف  یـشاطعلا  یقاس  فوفطلا  موی  وه  هاجد  یحمی  لالـضلا  لـیل  هیف  ردـب  يأ  مشاـه  نم  هیف  باـغ  هاذـش 
اموی باخ  ام  نیـسحلا  باب  وه  هادی  ماسحلا  ابـش  یف  تعطق  امل  نیحانجلا  وذ  هیهاضی  هاکب ال  اوجـش  نیـسحلا  لاطأ  دـق  هیفف  ءاکبلا  هدـنع 
ددج هاخأ  یبنلا  يدـف  نم  ردـیح  هیباک  دـمحأ  طبـس  ایداف  هافک  ماقملا  كاذ  هافک  هنع و  لضانی  يدـهلا  نود  ماق  هامحب  اذـئال  ءاج  دـفاو 

لسوت هیف  ایعاد و  هب  فق  هارع  یف  کسمتسم  لوه  لک  یشخی  سیل  ۀطح  باب  هنا  هانس  نویعلا  یشغی  نیجل  نم  سدق  باب  هل  یـضترملا » »
يوب زا  ار  دوخ  دنـشاب . نآ  نیمز  ياهگیر  شاک  دـننک  وزرآ  ناگراتـس  هک  يوج  هانپ  یهاـگراب  يهناتـسآ  هب  هاـعد  باجتـسی  ءرملا  هیف 

زا يردـب  كاخ  نیا  رد  نک ، رادروخرب  دـنکن  يدـننامه  ار  نآ  رگید  ییوب  چـیه  دزویم و  لـضفلاوبا  عجـضم  زا  اـج  نآ  زا  هک  یـشوخ 
ياقس اروشاع  زور  رد  ار  وا  درب ، نایم  زا  ار  اهتملظ  اهیهایس و  يهمه  هک  يردب  هچ  تسا ، هدش  ناهنپ  مشاهینب  هحفص 257 ]  ] نادناخ

رایـسبوا هودـنا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  نک  هیرگ  ناوارف  اـجنآ  نک . باریـس  ار  وا  كاـخ  تناگدـید  کشرـس  زا  زین  وت  دوب ، ناگنـشت 
ار وا  دـسر و  وا  يهبتر  هب  دـناوتن  زین  راـیط  رفعج  دـش  ادـج  نت  زا  وا  تسد  ود  ریـشمش  يهبل  رب  هک  هاـگنآ  تـسیرگ . تـشگ و  نـیگمغ 

تیاده ماما  زا  عافد  هب  وا  دشن ، دیمون  ماکان و  هاگ  چـیه  دروآ ، هانپ  وا  هاگهانپ  مرح و  هب  هک  نآ  تسا و  نیـسح  باب  وا  دـنک ؛ يدـننامه 
ردارب ییادف  یلع  شردپ  هک  ناس  نآ  دش ، ادـف  ار  دـمحا  طبـس  وا  تخاس ، وا  يالب  رپس  شتـسد  ود  درک و  راکیپ  وا  شیپاشیپ  تساخرب ،
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هک ياهرقن  اب  درک و  يزاسون  تسا  سدق  باب  هک  يرد  وا  يارب  یـضترم  دیباوخ .) وا  رتسب  رد  ترجه  بش  هب  و   ) تشگ ادخ  ربمایپ  دوخ 
نیا رب  تسین . یمیب  چیه  شاهقلح  هب  نتخیوآ  گنچ  اب  هک  تسا  ناهانگ  شزرمآ  باب  رد ، نیا  تسارآ . دـنک  هریخ  ار  ناگدـید  شغورف 

: ترابع اب  ياهبیتک  رد  نیا  طسو  رد  دوش . باجتـسم  ناسک  ياعد  هاگراب ، نیا  تمرح  هب  اج و  نیا  رد  هک  تسیاب  لسوت  اعد و  هب  هاـگرد 
ةاجن باب  اخرؤم  هب  لقف  ینملا  تلن  دوشیم : هدید  رعش  تیب  نیا  [ 114  ] اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق 
تسا ینتفگ  تسا . هدش  يزاسون  ناراکهنگ  تاجن  باب  يوگ : خیرات  هدام  ار  نآ  يدیسر ، دوخ  يوزرآ  هب  هاگراب  نیدب  اددج  نیبنذملا 
هحفـص . ] دـهدیم ناشن  ار  ود  نیا  تخاس  لاـس  هک  تسا  ددع 1354  رگنایامن  دجبا  باسح  هب  اددـج  نیبنذـملا  ةاجن  باب  ریخا  عارـصم 

دیـس موحرم  زا  رعـش  تیب  دـنچ  تسخن ، يهگنل  رب  دراد . هگنل  ود  دوشیم و  هدوـشگ  مرح  هب  هک  تسا  هرقن  زا  زین  رد  نیا  مود ؛ رد  [ 258
نینمؤملا ۀبعک  بابقلا  کنم  ءامسلل  تعفر  باب  تنأ هللا  لضفلاابأ  اب  تسا : نینچ  تایبا  نآ  نتم  دروخیم . مشچ  هب  یمشاه  لامج  دمحم 
باجتسی هلظ  یف  ءاعدو  هیف  جرعن  ةالـص هللا  مک  بارتقا  اهیف  ماقمل هللا  اقوش  طبهت  كالمألا  دوفو  باذم و  ءالولا  اهیف  تافطاع  اهیلا  تجح 

ءالولا یلع  يرجی  کنم  باجح  موقی  هلوح  ازجاح  یغلا  کباب  ریغ  نم  هرزی  نم  باهذ  ۀئیج و  کنم  هلف  يرخأ  ایند و  نیـسحلا  باب  تنأ 
قحلا و ۀعیـش  اباب  کمـسأب  نانجلل  تحتف  باعتألا  هب  تتأ  ام  لوبقملا ال  لمعلا  یف  لوبقلا  رـس  تنأ  باقع  یلاوملا  نع  یفنی  کـب  باوث 

هبـصنب تهانت  باعـشلا و  هنم  جضت  ءالوب  یفایفلا  يوطت  کیلا  هتلمح  باجعالا  اهب  یفتحی  ۀـفحت  یـسمأف  ناهفـصأب  هتعنـص  باب  ۀلیـسولا 
يدـهلل رخف  کموی  نامیالا  دیهـش  ای  باسحلا  هیف  هدـح و  طحی  نم  یمـسأ  کباب  نا  لضفلاابأ  ای  باستکا  ةرـصن و  نیدـلل  هیف  لاـفتحاب 

ینانمؤم و يهبعک  وت  تسا . هتـشارفا  دنلب  يدـبنگ  وت  نمی  هب  نامـسآ  هک  ییادـخ  باب  وت  لضفلاوبا  يا  باقحألا 1388 ه ـ یهدزت  کیف 
هاگراب نیا  قوش  هب  هورگ و  هورگ  ناگتـشرف  دـناهتخیمآ ، رد  یگدرپسرـس  الو و  هب  هک  دـناهدرازگ  جـح  هبعک  نیا  هب  ییاههفطاع  اهلد و 

اهاعد رایسب  هچ  هداتسرف و  نامسآ  هب  دبنگ  نیا  ریز  زا  هک  اهزامن  رایـسب  هچ  هتفای ، برقت  دنوادخ  هاگراب  هب  ناوت  اج  نیا  دنیآیم و  دورف 
ره هحفص 259 ] ، ] دیسر وا  هب  ناوت  وت  رذگهر  زا  هک  ینیسح  باب  يارس  نآ  ارس و  نیا  رد  وت  دوشیم ، تباجا  يارـس  نیا  يهیاس  رد  هک 

شاداپ ناگدرپس  رـس  هب  وت  ضیف  تسد  زا  تسا ، هدـنکفا  شیوخ  درگ  رب  نیگنـس  ياهدرپ  دـنک ، وا  ترایز  گنهآ  وت  قیرط  ریغ  زا  سک 
درواهر شریذـپ  نیا  زار  هک  نآ  هن  ياهتفریذـپ ، راک  ره  ندـش  هتفریذـپ  زا  ار  وت  دـنرادرب ، رفیک  يوک  نیا  ناـگدرب  زا  وت  ماـن  هب  دـنهد و 

رد ار  نآ  تسا ، هناـهب  رد  نیا  هتبلا  دـناهتخاس و  يرد  وـت  ماـن  هب  ناتـسوب  نیا  يارب  دـنقح ، يهفیاـط  هک  نایعیـش  دـشاب ، شـالت  یتـخس و 
ياج نیدب  هدنارذگ و  نابایب  هوک و  زا  ار  رد  نیا  نایعیش  دزیگنارب ، تفگـش  نارازه  هک  یناغمرا  دناهدروآ ، ناغمرا  دناهتخاس و  ناهفـصا 

نید و يرای  نیا  دـندناسر و  نایاپ  هب  یـسلجم  اب  ار  نآ  بصن  تسا ، هدـیچیپ  هرد  هوک و  رد  نآ  يهزاوآ  هک  ییالو  قشع و  اب  دـناهدروآ ،
یباسح هک  نآ  همه  اب  هانگ  نآ  رب  هک  تسا  يرد  نیرتهزاوآرپ  وت  هاـگراب  رد  لـضفلاوبا ، يا  دـش ، یهلا  شاداـپ  ندروآ  تسد  هب  يهیاـم 

رد دننک . تاهابم  نآ  رب  اهلسن  تسا و  تیادـه  هار  راختفا  يهیام  وت  يرادـیاپ  راختفارپ  زور  نآ  نامیا ، دیهـش  يا  دوش ، هتخیر  ورف  دراد 
تسا و ياهریاد  مود  يهگنل  نایم  رد  دوشیم . هدـید  تسا  رد  نیا  تخاس  لاس  يهدـنهد  ناـشن  هک  ق  ددع 1388 ه .ـ زین  رعـش  نیا  نییاپ 

یئابطابطلا ینیسحلا  یلع  دمحم  یناهفصالا  دمحم  نیدلا  سمـشنبا  یناجلا  دبعلا  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ  تسا : هتـشون  نینچ  نآ  رد 
یلع دمحم  یناهفـصا  دـمحم  نیدـلا  سمـش  دـنزرف  راکهنگ  هدـنب  تسا . هزاورد  ار  نآ  یلع  مشناد و  رهـش  نم  ق . هبونذ 1259 ه .ـ رفغ 

هب فرـشم  کـچوک  يرد  ناوـیا ، نیا  برغ  تمـس  رد  هحفـص 260 ] . ] ق 1259 ه .ـ درذـگرد ، وا  هانگ  زا  يادـخ  هک  ییابطابط  نیـسح 
زع نیسح  رصنل  ۀسیفن  اسفن  سابع  ای  تلذب  تسا : هتشون  ریز  تیب  هدش ، بصن  رد  نیا  رب  هک  نیسم  ییاهحول  رب  دراد و  دوجو  هناخکیشک 
.ـ لاس 1355 ه هب  تسا . يراکادف  يارب  یلثم  بایان  هچ  نیا  يدرک و  ادف  نیـسح  يرای  يارب  اهبنارگ  یناج  وت  سابع ، يا  لثم  نم  دـجلاب 

. تخاس ترـضح  مرح  يارب  هرقن  سنج  زا  رگید  يرد  مالـسلاهیلع  سابع  مرح  تیلوت  نیدلا  ءایـض  لآ  نسح  دـمحم  دیـس  1936 م )  ) ق
اهیلع فقف  اهباقر  تول  دق  ایاربلا  اهب  الع  باب  یضترملانبا  ای  تدیش  تسا : هدورس  هراب  نیا  رد  ار  ریز  تایبأ  بحلاوبا  نسح  دمحم  خیش 

قاف نم  ردیح  لیلـس  لضفلایبأ  باب  اهباجح  هباوبأ  یلع  تحـضأ  تقدحأ  اهیف  كالمألا  يرت  الأ  اهباتعأ  بدأ  نم  امثتلم  املـسم  اعـضاخ 
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. دناهدروآ دورف  رس  شاهناتسآ  رب  همه  ناگدنب  هک  یتخاس  يدنلبرس  تمظع و  ياهرد  زا  يرد  وت  یـضترم ، رـسپ  يا   » اهباجنأ یلعلا  ءانبأ 
دـناهدز و هقلح  هاـگراب  نیا  رب  ناگتـشرف  هک  ینیبیمن  اـیآ  سوبب . بدا  يور  زا  هناتـسآ  هد و  مالـس  تسیاـب ، رد  نیا  رب  ریاز ، يا  وـت  سپ 

نب دمحم  دیـس  دنراد ». يرترب  نارتهم  همه  رب  شنادـنزرف  هک  یـسک  تسا ؛ ردـیح  دـنزرف  لضفلاوبا  باب  نیا  دناهداتـسیا ؟ اجنیا  ینانابرد 
مار اجرلا و  باب  مار  نمل  لوقا  تسا : هدروآ  لمج  باسح  هب  یخیرات  هدام  رعـش  نیا  رد  هتفگ و  يرعـش  هراب  نیا  رد  مه  یلح  نسح  دیس 
ذا مار  نم  ادنلا و  یقلت  ربقلا  مرح  یف  ینملا و  غولب  هنم  هیف و  ادصقم و  ادـغ  بیئک  لکل  دارملا  وهف  لضفلاابأ  دـصقا  الأ  ادروم  اشحلا  يرل 

يهنـشت رگج  رب  هک  ار  سک  ره  دـیوجیم و  دـیما  باب  هک  ار  سک  ره  هحفص 261 ] [ ـ ه اددج 1355  دق  لضفلایبأ  ابابف  هدـصق   » اوخرأ
تـساج نیا  زا  اج و  نیا  رد  تسا ، هدرزآ  لد  ره  يادرف  دصقم  دارم و  وا  هک  نک  لضفلاوبا  گنهآ  ثاله  میوگیم ، دبلطیم  یبآ  دوخ 

نیا دصق  دراد  ییوزرآ  هک  ره  میوگیم ) خـیرات  هدام  هک  نانوچ  : ) يونـشیم ییادـن  هک  تسا  مرح  نیا  رد  دنـسر و  دوخ  يوزرآ  هب  هک 
ددع اب  دجبا  باسح  هب  اددج  دق  لضفلایبا  ابابف  هدصق  ترابع  تسا  ینتفگ  دناهتخاس . ون  زا  ار  لضفلاوبا  مرح  ياهرد  هک  دـنک  هاگمارآ 

هدروآ مرح  رد  تخاس  خیرات  هدام  رد  یتیب  دنچ  زین  باهو  یضترم  دیس  ییالبرک ، رعاش  دنایامنیم . ار  لاس  نیا  دنکیم و  يربارب   1355
رب 1374 ه .ـ انیجل » لضفلایبأ  باب  اودیش   » هخیرات یف  ثیح  دلخ  باب  انیسحلا  یـساو  البرک  یف  یتفب  هیلا  عفـشتساو  هللا  بابب  فق  تسا :

تـسا یگنادواج  دلخ و  باب  رد  نیا  يوج ، تعافـش  درک  یهارمه  ار  نیـسح  البرک  رد  هک  يدرمناوج  نآ  هب  تسیاب و  دـنوادخ  هاگرد 
باسح هب  انیجل  لضفلایبا  باب  اودیـش  ترابع : تسا  ینتفگ  دنتخاس . هرقن  زا  ار  لضفلاوبا  هاگراب  رد  تسا : هدش  هتفگ  نآ  خیرات  رد  هک 

دای هدنز  رعاش  زا  تیب  ود  نیا  زین  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  تیلوت  رتفد  لباقم  يرادشفک  رد  دنایامنیم . ار  ددع 1374  دجبا ،
نم عزتنا  ارغاص و  لخدا  نیلعنلا و  علخاو  هامح  یمحی  یضترملا  هیبأک  يذلا  لضفلایبأ  باتعأب  ذل  دروخیم : مشچ  هب  يولع  نیسح  دیس 

رازفا ياپ  هحفص 262 ] . ] درک عافد  نید  سومان  زا  مالـسلاهیلع  یلع  شردپ  نوچ  هک  يوج  هانپ  لضفلاوبا  يهناتـسآ  هب  هاذش  بیط  هسدق 
. بایب ار  نآ  شوخ  مرح  نیا  سدق  هاگیاج  زا  ور و  نورد  هب  هنانتورف  نکب و 

نآ ياهرد  نحص و 

کی هرجح و  کی  نآ  قرش  رد  هک  دیدشیم  دراو  لکش  عبرم  کچوک و  ینحـص  هب  دیتشذگیم ، هلبق  باب  زا  هک  یماگنه  هتـشذگ ، رد 
مـشچ هب  ق  خـیرات 1304 ه .ـ هتـشون ، نیا  نایاپ  رد  يوبن و  یثیدـح  یـسراف و  نابز  هب  يراعـشا  نآ  ياهراوید  رب  تشاد و  رارق  هناـخاقس 

موحرم يهربقم  نآ  برغ  رد  هک  دیتشذگیم  لکـش  عبرم  ینلاس  زا  دیورب ، گرزب  نحـص  هب  دـیتساوخیم  هک  یماگنه  سپـس  دروخیم .
ثادحا ماگنه  تفرگیم . رارق  يدنه  رفعج  دـمحم  هجار  يهربقم  زین  نآ  قرـش  رد  مرح و  يزاسون  نایلوتم  زا  یکی  قداص  دـمحم  جاح 
يهدنام یقاب  تفر و  نایم  زا  هتفگشیپ  نلاس  لوا  ات  فقسم  ریغ  تمسق  زا  هلبق  نحص  فصن  دریگیمرب ، رد  ار  فیرش  نحص  هک  ینابایخ 

م)  1963  ) ق .ـ ه لاـس 1383  رد  اهدـعب  دوـب و  قاور  دجـسم و  یناـمز  لـحم  نیا  دـش . ماـغدا  مرح  يهنیجنگ  رد  اهدـعب  زین  نحـص  نـیا 
مالسلاهیلع نیـسح  ماما  رهطم  مرح  يزاسون  هب  هک  یناسک  يهمه  الوصا  دراوم ، ياهراپ  رد  رگم  تفرگ . مان  سابعلا  لضفلاوبا  يهناخباتک 

مرح نحـص و  يانب  خـیرات  دـیوگیم : راددـیلک  نیـسحلادبع  دیـس  دـندرک . يزاسون  زین  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  دـنتخادرپ ،
هک یناسک  رتشیب  تسا و  هارمه  ياپمه و  فلتخم  ناراگزور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  يانب  خیرات  اب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
زین مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  دننامه ، یتامادـقا  هب  دـناهدروآ ، تسد  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  نییزت  يزاسون و  راختفا 

زا معا  مرح ؛ ياـنب  تحاـسم  عبرم و  رتـم  مالـسلاهیلع 9300  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  عماج  نحـص  تحاسم  يور ، ره  هب  دـناهتفای . قیفوت 
فقـس تسا . عیـسو  ناویا  راـهچ  ياراد  گرزب  نحـص  گرزب : نحـص  ياـهناویا  تسا . عبرم  رتـم  ناویا 4370  هناـخ و  دـبنگ  اـهقاور و 

يارب هک  دراد  دوجو  ياهرجح  زین  مادـک  ره  رد  تساـبیز و  یـسدنه  ياـهسوق  قاـط و  يراـک و  سنرقم  ياراد  اـهناویا  هحفص 263 ] ]
رارق نحـص  برغ  رد  ناویا  نیا  رـس ؛ الاب  ناویا  . 1 زا : دنترابع  اهناویا  نیا  تسا . هدـشیم  هدافتـسا  نآ  زا  ینید  مولع  سیردـت  ای  هثحابم 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 752 

http://www.ghaemiyeh.com


ساـنلا تیأر  حـتفلا و  هللارـصن و  ءاـج  اذا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : » یلاـعت هللا  لاـق  دروـخیم : مشچ  هب  هبیتـک  نـیا  نآ  يـالاب  رب  دراد و 
يرای نوچ  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  تسا : هدومرف  دـنوادخ  اباوت » ناک  هنا  هرفغتـسا  کبر و  دـمحب  حبـسف  اـجاوفأ  هللا  نید  یف  نولخدـی 

شزرمآ وا  زا  يوگ و  حیبست  شیاتـس و  ار  دوخ  يادخ  دنیآرد  ادخ  نییآ  هب  هورگ  هورگ  هک  ینیب  ار  نامدرم  دیایب و  شیاشگ  دنوادخ و 
نآ رب  یسراف  نابز  هب  يراعـشا  هک  تسا  ياهبیتک  مه  ناویا  نیا  طسو  رد  . » ق .ـ لاس 1304 ه رصن ) يهروس   ) تسا ریذپ  هبوت  وا  هک  هاوخب 
زا دندرکیم و  شوپهایس  ار  ناویا  دنتشادیم و  اپرب  يرادازع  سلجم  مرحم  يههد  رد  اهشیورد  ناویا  نیا  رد  تسا  ینتفگ  تسا . هتشون 

، دندیمانیم مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مرح  ياهشیورد  ار  هورگ  نیا  دنتخیوآیم . ینوگانوگ  ياهلوکشک  اهریـشمش و  نآ  ياهراوید 
دراد و رارق  نحص  یقرش  علض  رد  ناویا  نیا  یقرـش ؛ ناویا  . 2 دندوب . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  هک  يرگید  ياهشیورد  ربارب  رد 

هتشون نآ  رب  ق  .ـ خیرات 1304 ه دـمح و  يهروس  هک  تسا  ياهبیتک  ناویا  يالاب  رد  تسا . ناویا  نیمه  ریز  رد  یمقلعلا ) باب   ) اضرلا باب 
ناویا نیا  لاس  نامه  رد  یلکوت  ردان  دمحم  جاح  مان  هب  ناراکیشاک  زا  یکی  هدش و  هتـشون  ق  ناضمر 1304 ه .ـ هام  رد  هبیتک  نیا  تسا .

.4 تسا . هتـسب  هشقن  نآ  رب  خیرات 1304 ه .ـ هک  تسا  ياهبیتک  ناویا  نیا  يالاب  تمـسق  رد  یلامـش ؛ ناویا  . 3 تسا . هدرک  انب  دـیدجت  ار 
مشچ هب  يدزی  نیسح  دمحم  رثا  ق و  .ـ 1304 ه هحفص 264 ]  ] خیرات هب  ياهبیتک  نآ  رب  تسا و  هلبقلا  باب  لخدم  رد  ناویا  نیا  هلبق : ناویا 
كاپ میرح  اـج  نیا  تسا  تقیقح  ناـهج  هاـش  هاـگراب  نیا  تسا . هدـش  بصن  یگرزب  رادـگنز  تعاـس  زین  ناویا  نیا  يـالاب  رب  دروخیم 

نیا رد  شیاشگ  ماقم و  نیا  رد  تلود  تسا  جئاوحلا  باب  ترضح  میرح  اج  نیا  تسادخ  هر  دیهش  سدق  ناتـسآ  نیا  تسالبرک  رادملع 
هاگیاج نیا  تسا  تقیقح  ناهج  هاش  هاگراب  نیا  تساز  ریبع  شیاوه  شخب و  تایح  شکاخ  دبا  ات  هک  يدیهش  ماقم  دوب  اج  نیا  تسارس 
يدیهـش هاگیاج  تساج  نیا  تسایتوت  وچ  کیالم  مشچ  هب  شاهرذ  ره  دوب  افـشلاراد  هک  زیب  کشم  كاـخ  نیا  تساـیربک  راونا  يهولج 

تساج نیا  تسافو  می  اطع و  ربا  اخس و  ناک  مرک  رد  هک  يریما  هاگیاج  تساج  نیا  تساپب  وا  زا  مالسا  مچرپ  ادخ و  نید  رشح  هب  ات  هک 
یتشک هب  نید  رحب  رد  حون  وچمه  هک  اـج  نیا  رد  هدونغ  یلد  اـیرد  تساـخ  ياـپ  هب  رگمتـس  هیلع  قح  رهب  زک  يرکـشل  رادـملع  هاـگیاج 

وت دوجو  سم  ددرگ  هحفص 265 ]  ] تساقب يهمشچ  شرد  كاخ  هک  بل  هنشت  نیا  دوب  یلع  نیـسح  تیبلها ، ياقـس  تسادخان  دیحوت 
تـسانشآ لضفلاوبا  يالو  اب  هک  لد  ره  تسا  تقیقح  يامن  مامت  يهنییآ  تسایمیکز  شدوجو  تشخ  هاـگراب  نیا  ماـقم  نیا  رد  رز  نوچ 

هک اج  نیا  نامـسآ  رب  دـیاسب  رخف  رـس ز  هک  سک  نآ  تسادـگ  نیرتمک  شمرک  يهناتـسآ  رد  اخـس  زا  قاـفآ  يهرهـش  تشگ  هک  متاـح 
ددرگ همطاف  رـشح  زور  رد  تسالبرک  ياقـس  یقاس و  هک  ياهنـشت  زا  دوب  نیگمرـش  دبا  هب  ات  تارف  بآ  تساتود  شتماق  بدا  دسریم ز 
زورما تسازع  مچرپ  اپ  هب  زیختسر  زور  ات  دیـسر  یبن  لآ  هب  هک  یتبیـصم  نیا  زا  تسادج  ندب  زک  دوب  تسد  ود  يو  تسد  رد  قلخ  عیفش 

هب وا  مکح  هک  سک  نآ  میکح » ترـضح   » قح تیآ  رما  قبط  رب  تساـضترم  رـشح  فص  هب  وا  عیفـش  ادرف  دـنک  یلع  لآ  تمدـخ  هک  ره 
« ییالط  » حیرض نیا  خیرات  تسازس  شمناوخ  رنه  ناهج  رگ  هک  يرهـش  ناهفـصا  رهـش  رد  هتخاس  حیرـض  نیا  دش  تساور  نایعیـش  همه 

هحفص 266] « ] تساونین رادملع  گنجریم و  سابع  دورس  نینچ 

نحص یمیدق  ياهرد 

، هتفرگ رارق  نآ  رد  هک  ییاج  بسح  رب  اهرد  نیا  زا  یکی  ره  هدوب و  رد  شـش  ياراد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  نحـص  میدق ، رد 
خیش تسا . هدوب  بوغرم  بوچ  زا  اهرد  نیا  سنج  تسا . هدشیم  زاب  رهش  یمیدق  ياههلحم  زا  یکی  هب  مادک  ره  هتشاد و  یـصخشم  مان 

هیف اعفتراف  الع  شرعلا  رخاف  دق  يرذلا  عیفر  لضفلایبأ  نحـص  تسا : هدروآ  يرعـش  نینچ  اهرد  نیا  تخاس  خیرات  يهرابرد  یهلا  رفعج 
نذأ دجم  باب   » اخرؤم اصعلا  قلا  اعد  نمل  ةوعد  باجتـسم  یجترملا و  ءاجر  تسمأ  اهباوبأ  اعفر  دق  اهنزاخ  اهرخفب  تبرـض  راخفلل  بابق 
دبنگ انب  نیا  رب  تسا ، هتفای  يدـنلب  نآ  رب  هدرک و  رخافت  شرع  رب  هک  تسالاو  یمرح  هاـگهانپ و  لـضفلاوبا  مرح  نحـص  اـعفری » نأ  هل  هللا 

نحـص نیا  ياهرد  تسا ، ندـیزرو  تاهابم  دنمازـس  هدـش  شبیـصن  هک  يراختفا  نینچ  هب  مرح  نیا  نابهگن  هدـیدرگ و  راوتـسا  يراـختفا 
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انب خـیرات  ار  اهرد  نیا  نکفیب و  دوخ  ياصع  دوش ، تباجا  ناگدـننک  اعد  ياعد  نآ  رد  هک  تسا  ییاج  تسا و  نادـنموزرآ  دـیما  هاگرد 
اعفری نأ  هل  هللا  نذا  دجم  باب  ترابع : تسا  ینتفگ  تسا . هتـساوخ  شیارب  ار  تمظع  يدنلب و  دنوادخ  هک  تسا  يدجم  باب  نیا  يوگب ،

-1 زا : دنترابع  اهرد  نیا  يور ، ره  هب  تسا . هدـش  هتخاس  لاس  نیا  رد  اهرد  دـهدیم  ناشن  تسا و  ددع 1287  رگنایامن  دجبأ  باسح  هب 
نآ هک  دراد  دوجو  رتم  تعسو 16  هب  ییانخارف  نآ  ولج  تمسق  رد  دناهدناوخ . مان  نیدب  تسا  هلبق  تمـس  رد  هک  يور  نآ  زا  هلبقلا ؛ باب 
هب نآ  ضرع  رتم و   4 هب 5 /  رد  نیا  لوط  تسا . کچوک  يهتسدلگ  ود  رد  نیا  ناویا  زارف  رب  دناهدیمان . ( کچوک نحص  ) ریغص نحـص  ار 

نارمکح نواعم  رداهب ، ناخ  دـمحم  تسد  هب  ق و  لاس 1337 ه .ـ رد  ناتسلگنا  يوس  زا  قارع  لاغـشا  راگزور  هب  رد  نیا  دسریم . رتم   3
خرأ یلئاس  ای  هحفص 267 ] : ] دروآیم رعـش  نیا  رد  ار  انب  خیرات  هدام  نارعاش  زا  یکی  تسا . هدش  هدوشگ  يرب ، ناتیپاک  قارع ، یـسیلگنا 
دجت ترابع  تسا . هدوشگ  دمحم  ار  هار  نیا  هک  یباییم  يوگب : خـیرات  هدام  دوخ  یـسرپیم ، نم  زا  هک  يا  دـمحم » قیرطلا  حـتف  دـجت  »

تـسا هبیتک  ود  رد  نیا  رب  دـهدیم . ناشن  يرمق  يرجه  خـیرات  هب  ار  انب  لاس  تسا و  رگنایامن 1337  دجبا  باسح  هب  دمحم  قیرطلا  حـتف 
لکش و يزول  نیـسم ، ياهحفـص  زین  هاگرد  یناشیپ  رد  تسا . هتـشون  ق  لاس 1340 ه .ـ هب  ار  اـهنآ  یناـهبهب  يوسوم  نیـسح  نب  یلع  هک 

نادب دیاهتساریپ  كاپ و  دورد  امـش  رب  [ . » 115 « ] نیدلاخ اهولخداف  متبط  مکیلع  مالس  : » تسا هتـشون  نآ  رب  هک  دراد  دوجو  هدش  بیهذت 
فارطا نابایخ  هیروف 1953 م .  2 ق ، لاس 1373 ه .ـ یناثلا  يدامج  رد 17  قارع  تلود  هک  یماگنه  دینامب .» هناد  ولج  نآ  رد  دـییآرد و 

باب هب  زین  اج  نآ  رد  هدـش  بصن  رد  تفرگ . رارق  ناـبایخ  رد  زین  نآ  ياـنب  زا  یتمـسق  دـش و  ناریو  هاـگرد  نیا  درک ، ثادـحا  ار  نحص 
هدـش هدیـشارت  نآ  رب  عیدـب  ییاهشقن  هک  یتمیق  نارگ  رد  نارئاز  زا  یکی  نامز  نامه  رد  تفای . لاقتنا  نحـص  برغ  رد  نامزلا  بحاـص 
فقاو مان  نآ  ریز  رد  رعـش و  تیب  کی  رد ، نیا  ياههگنل  زا  کی  ره  رب  هدش  بصن  هلبقلا  باب  لحم  رد  رد ، نیا  درک و  ادها  مرح  هب  دوب ،
حتفم ای  یجتری  لضفلایبأ  نم  الا  لضفلا  امف  اکـسمتم  مصتعا  لضفلایبأ  بابب  تسا : تراـبع  نیا  تسخن  يهگنل  رب  تسا . هدـش  هتـشون 

نیا تشاد . وزرآ  ناوت  لضفلاوبا  زا  اهنت  شـشخب  لضف و  هک  نز  گنچ  لضفلاوبا  هاگراب  رد  يهقلح  رد  ناگداز  قلاخ  فقاولا  باوبـألا 
دـسی و نأ  باب  هللا  هل  هب  انب  نیـسحلل  اباب  ناک  نم  و  تسا : ترابع  نیا  زین  رگید  يهگنل  رب  ناگداز . قلاخ  هدـننک ، فقو  اهرد ، هدـنیاشگ 

هتـسب هاگ  هب  هک  تسا  باب  ار  وا  دوخ  دـنوادخ  هدوب ، نیـسح  باب  هک  یـسک  نآ  ناـگداز  قلاـخ  فقاولا  بآـملا  عجرملا و  هیلا  یجتری و 
هلبق باب  ) ریغـصلا ۀلبقلا  باب  . 2 ناـگداز . قلاـخ  فقاو : تسوا  يوس  هب  همه  تشگزاـب  تسا  ندـش  زاـب  دـیما  نآ  رب  ندوب  هحفص 268 ] ]

دمحم جاح  تسا و  رتم  هس  زین  نآ  ضرع  رتم و  هس  نآ  عافترا  هدـش ؛ هدوشگ  هلبقلا  باـب  قرـش  رد  ق  لاس 1304 ه .ـ رد  نیا  کچوک :)
میدق ياهرد  زا  رتم و  نآ 3  ضرع  رتم و  نآ 5  عافترا  دراد ، رارق  نحص  قرـش  رد  ۀکربلا : باب  . 3 تسا . هتخاس  ار  نآ  يرتشوش  قداـص 

يهمین ات  رهن  نیا  زا  يراثآ  تسا . هدوب  فرـشم  دناهدیمانیم  سابعلا  رهن  ار  نآ  هک  یمقلع  رهن  زا  هدـش  بعـشنم  نهک  يرهن  رب  هک  تسا 
نتفر نایم  زا  یگنوگچ  زا  ینادنچ  عالطا  ام  تسا . هتفر  نایم  زا  مه  راثآ  نیا  خیرات  نآ  زا  هتشاد و  دوجو  يرمق  يرجه  مهدزاود  يهدس 

اج نآ  رد  ناریاز  هتشاد و  دوجو  هکربلا »  » مان هب  ییانخارف  هاگرد  نیا  يولج  رد  هک  مینادیم  هزادنا  نیمه  میرادن و  ار  نآ  راثآ  رهن و  نیا 
لاس رد  تسا . هدـشیم  هدافتـسا  هدوب  اج  نآ  هک  یبآ  زا  مرح  نحـص  رد  دوجوم  ياهلخن  اهتخرد و  نداد  بآ  يارب  دنتـشادیم و  رب  بآ 

رب تسا . هتفر  نایم  زا  اهدعب  هک  هتشاد  دوجو  لخن  هلصا  جنپ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  نحص  یبونج  يهناتـسآ  رد  ق  .ـ 1345 ه
قداـص دـمحم  جاـحلا  ریمعتلا  یناـب  دروـخیم . مشچ  هب  تراـبع  نیا  هبیتـک  نآ  رب  هتـشاد و  دوـجو  ياهبیتـک  هدوـب  بصن  اـجنیا  هک  يرد 

هب هتشادرب و  هکربلا  باب  مرح  ینوماریپ  نابایخ  ثادحا  نایرج  رد  و  1956 م )  ) ق لاس 1376 ه .ـ هب  [ 116  ] ق هنس 1308 ه .ـ یناهفصالا 
زا سپ  دوب ، نحـص  نوریب  زا  شايدورو  اهییوشتـسد ، نیا  دـش . انب  یثاـیغ  یقت  یلع  جاـح  يهنیزه  هب  ییوشتـسد  باـب  دـنچ  نآ  ياـج 

نیا ياـج  هب  غابـص  یمظاـک  رفعج  جاـح  1969 م )  ) ق ه .ـ لاـس 1389  رد  دـش . هتـسب  مرح  هب  اـهنآ  زا  یگدولآ  تسـشن  رطخ  ساـسحا 
اههیاپ و هب  یگدولآ  تسشن  زا  يریگولج  فده  هب  مزال  ياهریبدت  یتشادهب و  ياهرایعم  تیاعر  اب  يدیدج  ياهییوشتسد  اهییوشتسد 

نحـص زا  رگید  يرد  هک  هکربلا  باب  ياج  هب   1957  / 1 رد 1 /  تسا  ینتفگ  تسا . یقاب  زین  نونکا  هک  هدش  ثادـحا  نحـص  ياهراوید 
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نآ رد  يردس  تخرد  دوجو  لیلد  هب  هتفرگ و  رارق  نحص  یبرغ  لامش  علـض  رد  هزاورد  نیا  هردسلا ؛ باب  . 4 هحفص 269 ] . ] دش هدوشگ 
هللا مسب  : » دروخیم مشچ  هب  هبیتک  نیا  نآ  يور  رب  دسریم و  رتم  هب 3  نآ  ضرع  هب 4 و  رد  نیا  عافترا  تسا . هدش  هدناوخ  مان  نیا  هب  اج 

لخد نم  ینـصح و  بلاـطیبأ  نب  یلع  ۀـیالو  نینمآ ، مالـسب  اـهولخدا  نوـیع  تاـنج و  یف  نیقتملا  نا  یلاـعت : هللا  لاـق  میحرلا ، نـمحرلا 
اب دنیوگ : نانآ  هب  دنناراس  اههمشچ  اهغاب و  رد  ناراگزیهرپ  ناملی  تایب  اههیآ : يهمجرت  [ . 117 [ .ـ ۀنس 1308 ه یباذع . نم  نمآ  ینصح 
رد نم  رفیک  زا  دیآرد  ژد  نیا  هب  هک  ره  تسا ؛ نم  ژد  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  ثیدح : همجرت  دیوش . لخاد  اج  نآ  رد  نمیا  تمالس و 

، هدش هدوشگ  تسوگآ 1949 م )  25  ) ق .ـ هدعقعلا 1368 ه يذ  لوا  خیرات  هب  هک  رد  نیا  مالـسلاهیلع ؛ نامزلا  بحاص  باب  . 5 دنام . ناما 
هللا مسب  : » دوشیم هدـید  هبیتک  نیا  رد ، نیا  رب  دـسریم . رتـم  هـب 3  نآ  ضرع  4 و  هب 5 /  نآ  لوط  تسا و  عـقاو  نحـص  برغ  تمـس  رد 

نذاب اهیف  حورلا  ۀکئالملا و  لزنت  رهش -  فلأ  نم  ریخ  ردقلا  ۀلیل  ردقلا -  ۀلیل  ام  كاردأ  ام  و  ردقلا -  ۀلیل  یف  هانلزنأ  انا  میحرلا ، نمحرلا 
ردـق بش  رد  ار  نآ  ام  نابرهم . رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب  [ . » 118 « ] ق ۀنـس 1308 ه .ـ رجفلا » علطم  یتح  یه  مالـس  رمأ -  لـک  نم  مهبر 

ناـمرف هـب  حور  اـب  ناگتـشرف  بـش  نآ  رد  تـسا . رتدـنمجرا  هاـم  رازه  زا  ردـق  بـش  درک ، تهاـگآ  هـچ  ردـق  بـش  زا  و  مـیدرک ، لزاـن 
، رد نیا  یناشیپ  يهنایم  رد  تسا .» مالـس  حلـص و  حبـص  مد  ات  بش  نآ  دنیآ ، دورف  تسا ، هدش  ردـقم  هک  يراک  ره  يارب  ناشراگدرورپ 

تسا یقاتا  زین  رد  نیا  لخدم  رد  تسا . هتشون  نآ  رب  کیلع » هللا  تاولص  نامزلا  بحاص  ای  يالوم  ای   » ترابع تسا و  لکش  يزول  یحول 
يهلصاف 16 رد  نامزلا و  بحاص  باب  یبرغ  بونج  رد  قوسلا ؛ باب  . 6 هحفص 270 ] . ] دوشیم هدافتسا  قرب  يورین  زکرم  يارب  نآ  زا  هک 
 / هب 5 نآ  ضرع  رتم و   4 هب 5 /  رد  نیا  لوط  دسریم . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مرح  هب  هک  تسا  يرازاب  رب  فرشم  هتفرگ و  رارق  نآ  يرتم 

« مکل نذؤی  نأ  الا  یبنلا  تویب  اولخدـت  ـال  اونمآ  نیذـلا  اـهیأ  اـی  : » دروخیم مشچ  هب  یـشاک  يهبیتک  نیا  نآ  لخدـم  رب  دـسریم و  رتم   3
داولاب کنا  کیلعن  علخاف  «. » دـنهد هزاجا  ار  امـش  هک  نآ  رگم  دـییاین  رد  ربمایپ  ياـههناخ  هب  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  [ . » 119]

کچوک ییانخارفرد  نیا  ولج  رد  یتسه .» يوط  سدـقم  يداو  رد  وت  هک  روآ  نوریب  رازفا  ياپ  [ . » 120 [ .»ـ ۀنس 1309 ه يوط ،» سدقملا 
ياهریش زین  شنوماریپ  رب  یبآ و  هاچ  اج  نآ  رد  نینچمه  هتشاد و  دوجو  ندروخ  بآ  يارب  یضوح  رتشیپ  هک  هتشاد  دوجو  لکـش  عبرم  و 

ناـکم نیا  مالـسلاهیلع ، لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  تیلوت  نیدـلا  ءایـض  لآ  یـضترم  دیـس  موحرم  نارود  رد  تسا . هدوب  وـضو  يارب  یبآ 
لخدم رد  رگید  يرد  نآ ، ياج  هب  تسب ، ار  رد  نیا  یضترم  دیس  هتبلا  دوش . ثادحا  مرح  یمومع  يهناخباتک  ات  دش  یتارییغت  شوختسد 

ار نآ  زایتما  هک  یناـسربآ  حرط  رتفد  ناونع  هب  ناـکم  نیا  زا  درک و  رپ  زین  ار  هاـچ  درک ، بیرخت  ار  روضح  دوشگ ، ناـمزلا  بحاـص  باـب 
ياههرود رد  هک  میتفگ  رتشیپ  دـش . نحـص  مرح و  قرب  ياهسنارت  رارقتـسا  لـحم  اهدـعب  رتفد  نیا  تسج . هرهب  دوب ، هتفرگ  دوخ  يارب 

لباقم رد  یمقلعلا ؛ باـب  . 7 زا : دـنترابع  رد  ود  نیا  تسا . هدـش  هدوـشگ  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  نحـص  زا  رگید  رد  ود  ریخا 
خیرات اب  تخاس . ون  ییاههبیتک  نآ  رب  هدش و  هدوشگ  ق  لاس 1375 ه .ـ هب  دراد . رارق  نحص  قرش  رد  یمقلع و  عراش  هب  فورعم  نابایخ 

ق لاـس 1373 ه .ـ هب  هزاورد  نیا  نسحلا ؛ باـب  . 8 هحفـص 271 ] . ] تسا هدـش  فورعم  اضرلا  باب  مان  هب  اهدـعب  1955 م )  ) ق ه .ـ  1374
زا دنک  هگرحـس  ره  امـس  دیـشروخ  هک  تسیک  هگراب  نیا  برای  سدـقم  نحـص  تسا . عقاو  نحـص  برغ  رد  هدـش و  هدوشگ  (1954 م )

نابات ز رتخا  نیا  برای  ات  ود  هتـشگ  کلف  تشپ  شرد  میظعت  هب  هک  تسیک ؟ زا  رهطم  رون  رپ  دـقرم  نیا  براـی  ایـض  بسک  شرد  كاـخ 
ادیپان دوب  جنگ  نوچ  همه  اهرظن  زک  تسا  جرد  نیمادک  ناشخر ز  رهوگ  نیا  برای  اضیب  شرینم  يار  زا  دوب  رونم  هک  تسا  جرب  نیمادک 
يهبتر رد  هک  لضفلاوبا  شخبناج  نحص  اهب  تفای  ناکم  نوک و  وا  رد  كاخ  هک ز  تسیک  ترضح  زا  مرح  قاور و  نحـص و  نیا  برای 

اپ دشاب  نیرب  خرچ  رس  هب  ار  شمداخ  فرش  طرف  زا  هک  تسا  فیرـش  نحـص  نامه  نیا  ادیـش  نم  نوچ  هدز  تریح  ود  دنمهو  لقع و  وا 
جرب رتخا  مالغ  دیـشمج  هش  تماما ، جرد  رهوگ  اـتمه  شنیرب  شرع  زج  هسدـنه  ینک  رگ  تسین  هک  تسا  لاـثم  شرع  هگراـب  ناـمه  نیا 

ناج يهبعک  دوب  هک  سدـقم  نحـص  نیردـنا  اراد  رب  دـنک  رخف  شرد  یمالغ  زک  یلع  سابع  مشاهینب  نابات  هام  اقل  دیـشروخ  هم  تیـالو 
وا رد  فاوط  رهب  زا  خرچ  تسا  نادرگرـس  هک  تسا  كاـپ  رظنم  ناـمه  نیا  هحفـص 272 ]  ] افـص هب  يرآ  فک  هب  یماقم  هک  ات  نک  یعس 
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تـساج نیا  دشاب  ناج  هب  جنر  ار  وت  رگ  انع  جنر و  ره  هب  دنریگب  بیغ  زا  تتـسد  یهن  نحـص  نیا  رد  ياپ  رگا  قوش  رـس  زا  اسم  حـبص و 
[ . 121  ] اود تساج  نیا  دشاب  لد  هب  درد  ار  وت  رگ  جالع 

نحص دیدج  ياهرد 

ياهيدورو اهرد و  اما  دوب . مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  نحـص  میدق  ياهيدورو  اهرد و  تاصخـشم  تسرهف و  تشذگ ، هچنآ 
.ـ لاس 1382 ه رد  هدش و  عقاو  نحص  بونج  رد  هلبقلا ؛ باب  . 1 تسا : رارق  نیا  زا  هتفای ، ناماس  1974 م )  ) ق لاس 1394 ه .ـ هب  هک  دیدج 

ینیـسح ساـبع  دیـس  مالـسالاۀجح  هلمج  زا  ناـملاع ، زا  یخرب  یهارمه  زین  مرح و  تقو  تیلوـت  ءایـض  لآ  نیدـلاردب  دیـس  تـمه  هـب  ق 
هناخباتک نیا  رد  ناضمر  كرابم  هام  رد  تسا . هدیدرگ  ثادـحا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  یمومع  يهناخباتک  نیا  لخدـم  رب  یناشاک 

ضرع رتم و   4 رد ، نیا  لوط  تسا . هدش  رازگرب  البرک  یبدا  یملع -  تکرح  تیوقت  فدـه  هب  یملع ، يوگ  تفگ و  ثحب و  ياههسلج 
هللا لـیبس  یف  اودـهاج  اورجاـه و  اونمآ و  نیذـلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » تسا هتـشون  تاـیآ  نیا  نآ  يـالاب  رب  تسا و  رتـم   3 نآ 5 / 

میقم میعن  اـهیف  مهل  تاـنج  ناوضر و  هنم و  ۀـمحرب  مهبر  مهرـشبی  نوزئاـفلا -  مه  کـئلوأ  هللا و  دـنع  ۀـجرد  مظعأ  مهـسفنأ  مهلاومأـب و 
داهج هب  ناشناج  لام و  اـب  ادـخ  هار  رد  هدرک و  ترجه  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  [ . » 122 « ] میظع رجأ  هدنع  هللا  نا  ادـبأ  اهیف  نیدـلاخ 

هب دوخ  بناـج  زا  ار  ناـنآ  ناـشراگدرورپ  هحفـص 273 ] . ] دنناراگتـسر نامه  نانیا  دـنراد و  رتالاو  هچ  ره  یماقم  ادـخ  دزن  دـناهتخادرپ ،
مهسفنأ و نینمؤملا  نم  يرتشا  هللا  نا  «. » دهدیم هدژم  دنراد ، رادیاپ  ییاهتمعن  اج  نآ  رد  هک  تشهب  رد  ییاهغاب  يدونشخ و  تمحر و 

هدیرخ دشاب  نانآ  يارب  تشهب  هک  نیا  ياهب  هب  ار  ناشلام  ناج و  نانمؤم  زا  ادـخ  [ . » 123 « ] هللا لیبس  یف  نولتاقی  ۀـنجلا  مهل  ناب  مهلاومأ 
لاجر نینمؤملا  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » یلاعت لاق  دوشیم : هدـید  هبیتک  نیا  هاگرد  یناشیپ  رب  دـیرگنب  هک  نحـص  نوریب  زا  تسا .»

نیقفانملا بذعی  مهقدصب و  نیقداصلا  هللا  يزجیل  الیدبت -  اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودهاع  ام  اوقدـص 
افو هناقداص و  دنتـسب  دـهع  ادـخ  اب  هچنآ  هب  هک  دـناینادرم  نانمؤم  نایم  زا  [ . » 124 « ] اـمیحر اروفغ  ناـک  هللا  نا  مهیلع  بوتی  وأ  ءاـش  نا 

ناویا زارف  رب  دندرکن .» نوگرگید  ار  دوخ  يهدیقع  چیه  دنراظتنا و  نیمه  رد  اهنآ  زا  یخرب  دندیسر و  تداهش  هب  نانآ  زا  یخرب  دندرک .
لـضفلاابأ ای  کیلع  مالـسلا  : » ترابع نحـص  نوریب  رظنم  زا  زین  تعاس  نیا  ریز  رد  هدـش و  بصن  یگرزب  رادگـنز  تعاـس  هاـگرد ، نیا 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  نحص  تمس  هب  نارئاز  رذگ  رب  نحص و  برغ  رد  مالسلاهیلع ؛ نسحلا  مامالا  باب  . 2 دروخیم . مشچ  هب  سابعلا ،»

ام [ » 125 « ] انیبم احتف  کل  اـنحتف  اـنا  : » يهیآ هریاد  نآ  رد  ياهریاد و  رد  يـالاب  رب  تسا و  رتم  نآ 3  ضرع  رتـم و  نآ 4  لوط  تسا . عقاو 
نیا هاگرد ، يالاب  رب  نحـص  نوریب  زا  تسا . هتـشون  یـشاک  يور  رب  ییاـهراگن  شقن و  ناـیم  رد  میدروآ .» دـیدپ  راکـشآ  یحتف  وت  يارب 

هللا قدص  [ 126 « ] مکل نذؤـی  نأ  هحفـص 274 ]  ] الا یبنلا  تویب  اولخدـت  اونمآ ال  نیذـلااهیأ  اـی  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » دوشیم هدـید 
نیـسحلا مامالا  باب  . 3 دـنهد .» هزاجا  ار  امـش  هکنآ  رگم  دـییاین  رد  ربمایپ  ياـههناخ  هب  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  . » میظعلا یلعلا 

هتـشون نآ  رد  هک  تسا  ياهریاد  رد  يالاب  رب  تسا و  رتم  نآ 3  ضرع  نآ 4 و  لوط  هتفرگ ، رارق  نسحلا  مامالا  باب  رانک  رد  مالـسلاهیلع ؛
«. دـینامب هنادواج  دـییآرد و  نادـب  دیاهتـساریپ  كاـپ و  دورد  امـش  رب  [ . » 127 « ] نیدـلاخ اـهولخداف  متبط  مکیلع  مالـس  : » هللا لاـق  : » تسا

نویع تانج و  یف  نیقتملا  نا   » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  : » تسا هتسب  شقن  تایآ  نیا  نآ  رد  تسا و  ياهبیتک  هریاد  نیا  يالاب  رب  هلصافالب 
رد ینمیا  تمالس و  اب  دنیوگ : نانآ  هب  دنناراس  همشچ  اهغاب و  رد  ناراگزیهرپ  [ . » 128 «. ] میعظلا یلعلا  هللا  قدص  نینمآ » مالسب  اهولخدا 

ناگنشت ناسربآ  يا  وت  رب  دورد  «. » البرک یشاطع  یقاس  ای  کیلع  مالسلا  : » ترابع هک  تسا  یحول  زین  نیا  يالاب  رب  دیوش .» لخاد  اج  نآ 
رانک رد  مالـسلاهیلع ؛ نامزلا  بحاص  باب  . 4 تسا . هتفای  نییزت  یـشاک  يور  رب  هایگ  لگ و  ياهـشقن  اب  نآ  فارطا  هتـسب و  شقن  البرک .»

زین نآ  ضرع  هب 4 و  نآ  عافترا  هدش ، هدناوخ  مان  نیدب  رصع  ماما  مان  دای و  یگتسجخ و  هب  تسا و  عقاو  مالسلاهیلع  نیـسحلا  مامالا  باب 
هب نامزلا » بحاص  باب  : » ترابع نآ  نایم  رد  یـشاک و  يور  رب  هایگ  لـگ و  ياـهشقن  اـب  ياهبیتک  رد ، يـالاب  رب  دـسریم . رتم   3 هب 5 / 
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هانلزنأ انا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  [ » هحفـص 275 : ] تسا نینچ  نآ  نتم  تسا و  رد  رـس  نیا  رب  ياهبیتک  ینوریب ، رظنم  زا  دروخیم . مشچ 
ردـق بش  رد  ار  نآ  ام  و  [ . » 129 « ] حورلا ۀکئالملا و  لزنت  رهـش -  فلأ  نم  ریخ  ردقلا  ۀلیل  ردقلا  ۀـلیل  ام  كاردأ  ام  و  ردـقلا -  ۀـلیل  یف 

رد دنیآیم .» دورف  حور  اب  ناگتـشرف  بش  نآ  رد  تسا ، رتدنمجرا  هام  نارازه  زا  ردـق  بش  درک ، تهاگآ  هچ  ردـق  بش  زا  میدرک  لزان 
اـهشقن و نیا  ناـیم  رد  تسا و  ییاـهسنرقم  اـهنییزت و  اـهشقن و  هاـگروخبآ  نیا  يـالاب  رب  تسا و  ياهناخاقـس  رد ، نیا  پچ  تـمس 

رکذا بحم و  اـی  اـئینه  ءاـملا  برـشا  دروخیم : مشچ  هب  نیـسحلا » نسحلا و  یلع  هللا  مالـس  : » تراـبع نینچمه  ریز و  رعـش  تیب  اـهنییزت 
ياراد هاگرد  نیا  یناشیپ  نک .» دای  ار  رادیاپ  روبص و  دیهش  طبس  داب و  تیاراوگ  هک  شونب  بآ  رادتسود ، يا   » بستحملا دیهشلا  طبـسلا 

هتوب لگ و  نیا  لخاد  رد  هتفرگ و  نایم  رد  ار  اهنآ  یـشاک ، يور  رب  هایگ  لگ و  ياهشقن  هک  تسا  ییاهسوق  هدـنرادرب  رد  شخب و  هس 
ءـالبرک یـشاطع  یقاـسف  ردـیح  رـشحلا  یف  ساـنلا  یقاـس  ناـک  اذا  تسا : هتـسب  شقن  یبـلک  بحلاوبا  نسحم  خیـش  زا  ریز  رعـش  تیب  زین 

نب یسوم  مامالا  باب  . 5 تسا . لضفلاوبا  زین  البرک  ناگنشت  ناسربآ  تسا ، مالسلاهیلع  یلع  زیخاتسر  زور  رد  مدرم  ياقس  رگا  لضفلاوبأ 
، رد رـس  يـالاب  رب  ینوریب  رظنم  زا  تسا و  رتم   3 نآ 5 /  ضرع  نآ 4 و  لوط  هتفرگ ، رارق  نحـص  یبرغ  يهیواز  رد  مالـسلاامهیلع ؛ رفعج 
[130 « ] رادـلا یبقع  معنف  متربص  امب  مکیلع  مالـس   » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  : » تسا نینچ  هبیتک  نآ  نتم  تسا و  یـشاک  يور  رب  ياهبیتک 

باب . 6 يارـس .»! نآ  ماجرف  تسوکین  هچ  یتسار  دـیدرک ، ربص  هچنآ  شاداـپ  هب  امـش  رب  دورد  [ » هحفـص 276 «. ] میظعلا یلعلا  هللا  قدص 
يالاب رب  تسا . رتم  شضرع 3  نآ 4 و  لوط  هتفرگ ، رارق  نحص  لامش  رد  مالسلاهیلع ؛) داوج  ماما  باب   ) مالـسلاهیلع داوجلا  دمحم  مامالا 

رب یسدنه  لاکشا  نینچمه  هتوب و  لگ و  لاکـشا  اهیـشاک  نیا  رب  هدش و  هتـسارآ  ابیز  ياهیـشاک  اب  هک  تسا  یلاله  یفقـس  هاگرد  نیا 
نمحرلا هللا  مسب  : » دروـخیم مشچ  هب  نآ  رب  ریز  يهیآ  هک  تسا  ياهبیتـک  هلـصافالب  رد  يـالاب  رب  تـسا . هتـسب  شقن  هریت  شفنب  يهـنیمز 

ةرجش نم  دقوی  يرد  بکوک  اهنأک  ۀجاجزلا  ۀجاجز  یف  حابـصملا  حابـصم  اهیف  ةاکـشمک  هرون  لثم  ضرألا  تاومـسلا و  رون  هللا   » میحرلا
لاثمألا هللا  برـضی  ءاشی و  نم  هرونل  هللا  يدهی  رون  یلع  رون  ران  هسـسمت  مل  ول  ءیـضی و  اهتیز  داکی  ۀیبرغ  ۀیقرـش و ال  ۀـنوتیز ال  ۀـکرابم 

تسا ینادغارچ  نوچ  وا  رون  تیاکح  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  رون  ادخ  [ . 131 «. ] میظعلا یلعلا  هللا  قدص  میلع » ءیـش  لکب  هللا  سانلل و 
یقرش هن  هک  ینوتیز  يهتسجخ  تخرد  زا  هک  تسا  ناشخرد  يرتخا  ییوگ  هشیش  نآ  تسا . ياهشیش  رد  غارچ  نآ  و  یغارچ ، نآ  رد  هک 

. تسا ینشور  رب  ینشور  دشخب . ینشور  دشاب ، هدیسرن  یشتآ  نادب  دنچ  ره  شنغور  هک  تسا  کیدزن  دوشیم  هتخورفا  یبرغ  هن  تسا و 
نیا تساناد . يزیچ  ره  هب  ادـخ  دـنزیم و  مدرم  يارب  دـنوادخ  ار  اهلثم  نیا  دـنکیم و  تیادـه  شیوخ  رون  اـب  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ 

. تسا هتـسب  شقن  ردق  يهروس  لماک  نتم  زین  هاگرد  نیا  يالاب  رب  تسا . هتـسویپ  نحـص  يور  اب  دوخ  هک  تسا  لصتم  يراوید  هب  هاگرد 
رب دـمح  يهروس  زین  نآ  يـالاب  رب  ینوریب . راوید  دادـتما  رد  ناـبایخ و  رب  فرـشم  فقـسم ، تسا  ياهفـص  هاـگرد ، نیا  تسار  تمـس  رد 
هللا مسب  زا  سپ  [ . 132 « ] یلـصف هبر  مسا  رکذ  و  یکزت -  نم  حلفأ  دق  ، » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  [ » هحفص 277 : ] تسا هتسب  شقن  یشاک 
یلع مامالا  باب  . 7 دراذگ .». زامن  درک و  دای  ار  شراگدرورپ  مان  دینادرگ و  كاپ  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  نآ  راگتـسر  ، » میحرلا نمحرلا 

ثادحا هزات  دسریم و  رتم   3 هب 5 /  شضرع  هب 4 و  نآ  لوط  تسا ، عقاو  نحص  قرش  لامش  يهیواز  رد  هاگرد  نیا  مالـسلاهیلع ؛ يداهلا 
یلاله یفقـس  نآ  يالاب  رب  دسریم . رتم   3 هـب 5 /  نآ  ضرع  هب 4 و  نآ  لوط  تسا ، عقاو  نحـص  قرـش  رد  تارفلا ؛ باب  . 8 تسا . هدش 

هب یفوک  طخ  هب  ياهبیتک  رد ، يالاب  رب  تسا . هدش  هتسارآ  هریت  شفنب  يهنیمز  رب  هتوب  لگ و  زا  ییاهنییزت  ابیز و  ياهیشاک  هب  هک  تسا 
یناشیپ رب  تسا و  نابایخ  رب  فرشم  هک  ینوریب  راوید  هب  تسا  لصتم  فقس  تسا . هتسب  شقن  نآ  رب  حارـشنا  يهروس  هک  دروخیم  مشچ 

مهبر اوقتا  نیذلا  قیـس  و   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  : » تسا هتـسب  شقن  نآ  رب  تایآ  نیا  هک  تسا  ثلث  طخ  هب  ياهبیتک  هدیـشوپ ، رـس  نیا 
زا هک  یناـسک  و  [ . » 133 (« ] نیدـلاخ اهولخداف  متبط  مکیلع  مالـس  اهتنزخ  مهل  لاـق  اـهباوبأ و  تحتف  اـهوءاج و  اذا  یتح  ارمز  ۀـنجلا  یلا 

دوش و هدوشگ  ناشیور  هب  نآ  ياهرد  دنسر و  نادب  نوچ  ات  دنوش  هداد  قوس  تشهب  يوس  هب  هورگ  هورگ  دناهتـشاد ، اورپ  ناشراگدرورپ 
. دینامب هنادواج  دییآرد و  نآ  رد  دیدمآ ، شوخ  امش ، رب  مالس  دنیوگ : ناشیا  هب  نآ  نانابهگن 
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نحص ياهعلض 

ره ولج  رد  دسریم . دروم  هب 75  اهنآ  رامش  هک  تسا  یکچوک  ياههرجح  اهعلـض  نیا  زا  کی  ره  رد  تسا و  علـض  راهچ  ياراد  نحص 
هحفـص 278]  ] رب نوزفا  یعافترا  هب  گرزب و  تسا  یناویا  ینوریب  تمـس  زا  علـض  ره  يهنایم  رد  دراد . دوجو  کـچوک  یناویا  زین  هرجح 

تایآ یسدنه و  لاکشا  هتوب ، لگ و  زا  ییاهراگن  شقن و  ياراد  اهناویا  نیا  دناهتفرگ . ياج  اهنآ  رد  اههرجح  هک  ییاههقبط  زا  هقبط  ود 
نب نیسح  دمحم  ار  نیا  ق » .ـ ۀنـس 1304 ه میهاربا ، دمحم  نب  نیـسح  دمحم  هررح  : » ترابع اهنآ  زا  یخرب  نییاپ  رد  تسا و  میرک  نآرق 

، هللارصن لآ  يهربقم  تسا : عقاو  هربقم  دنچ  علض  نیا  رد  یلامش : علض  دروخیم . مشچ  هب  درک . ریرحت  ق  .ـ لاس 1304 ه هب  میهاربا  دمحم 
طاـطخ و يهناـفکوبا  داوـج  خیـش  ردـپ   ) هناـفکوبا یلع  خیــش  موـحرم  يهناـخبتکم  ـالبق  هـک  فـیطل  لآ  يهربـقم  طاـیخ و  لآ  يهربـقم 
هب زین  نآ  زا  سپ  میـسریم و  تسا  علـض  نیا  رد  هک  یگرزب  ناوـیا  هب  اـههربقم  نیا  زا  سپ  تسا . هدوـب  رعاـش ) يهناـفکوبا  يدـهملادبع 

، نیدلاءایض رتکد  شدنزرف  و  ق ) لاس 1369 ه .ـ هب  هتشذگ  رد  البرک و  بیطخ   ) بحلاوبا نسحم  خیش  يهربقم  نیدلاءایـض ، لآ  يهربقم 
: یبرغ علـض  میروخیمرب . مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  مامالا  باب  هب  نآ  زا  سپ  ناوشک و  یلع  دمحم  خیـش  يهربقم  رجات ، لآ  يهربقم 
هب زورما  هک  ناشیورد  يهیکت  گرزب  ناویا  سپـس  هللارـصن ، يهربقم  شاقن ، دـمحم  دیـس  هربقم  یمومع ، هاگروخبآ  بیترت ، هب  علـض  نیا 

يرگید يهربقم  هیوبیس ، لآ  يهربقم  یمعشج ، میحر  نوسح  حیلف  خیش  قارع  رعاش  طاطخ و  يهربقم  تسا ، رومان  نامزلا » بحاص  باب  »
علض تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  مالسلاهیلع  نسحلا  مامالا  باب  ماجنارس  نیدلا و  ءایض  لآ  زا  ياهربقم  نیسحلا ، مامالا  باب  هللارـصن ، لآ  نآ  زا 

هرجح رتفد  نیا  تسا . نآ  راوج  رد  زین  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  تیلوت  رتـفد  تسا و  علـض  نیا  رد  ینیوزق  لآ  يهربـقم  یبونج :
، مییآیم رد  نادب  هلبقلا  باب  زا  هک  تسا  یگرزب  ناویا  نآ  زا  سپ  دنیآیم . درگ  اج  نآ  رد  ناگرزب  مرح و  نالوؤسم  هک  تسا  ياهرجح 

یناب یناهفـصا  اضردمحم  دیـس  نفدم  یکی  تسا : هربقم  ود  مه  ناویا  لخدم  رد  تسا و  يرادـگنز  گرزب  تعاس  ناویا  نیا  ماب  زارف  رب 
هک میـسریم  نیدلاریخ  لآ  يهربقم  هب  تسخن  ناویا  تسار  تمـس  رد  دراد . رارق  يدنه  ياههجار  هربقم  زین  نآ  لباقم  رد  تسا و  نحص 

دناهدش و هحفص 279 ]  ] هدرپس كاخ  هب  نآ  رد  رعاش  باهو  یضترم  دیـس  نینچمه  نیدلاریخ و  یلع  دمحم  دیـس  مان  هب  ناملاع  زا  یکی 
زا سپ  تسا و  علض  نیا  رد  مالسلاهیلع ) یلع  نینمؤملاریما   ) ریمألا باب  یقرش : علـض  میـسریم . مرح  سیافن  يهنیجنگ  هب  مه  نآ  زا  سپ 
دیس فسوی  دیس  نینچمه  همعط و  لآ  نسح  دمحم  دیـس  نادنزرف  زا  مظاک ؛ دمحم  دیـس  شردارب  دیعـس و  دمحم  دیـس  هک  ياهربقم  نآ 

لآ داوع و  لآ  هوطت  نادـناخ  لـیوط ، لآ  هللارـصن ، لآ  ياـههربقم  بیترت  هب  نآ  زا  سپ  دـناهدش . هدرپس  كاـخ  هب  نآ  رد  باـهو  دـمحا 
روهـشم گرزب  ناویا  تسا . هدوب  ظوفحموبا  هب  بقلم  ییالبرک  میرکلادبع  خیـش  يهناخبتکم  ینامز  ریخا  يهربقم  دناهتفرگ . رارق  هشیمام 

یلع دیـس  همالع  جوع ، لآ  دـجام ، لآ  ياههربقم  هب  مه  نآ  زا  سپ  تارفلا و  باب  هب  هاگ  نآ  تساه . هربقم  نیا  زا  سپ  یمقلع ، ناویا  هب 
. میسریم مالسلاهیلع  يداهلا  یلع  مامالا  باب  ماجنارس  یلاعم و  لآ  بطق و 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  مرح  ناگدش  هدرپس  كاخ  هب 

هراب نیا  رد  هتخادرپ ، مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  ناگدـش  نفد  یـسررب  هب  مشاهینب ) رمق   ) دوخ باـتک  رد  مرقم  قازرلادـبع  دـیس 
ص ج 2 ، ، ) هعیـشلا فیناصت  یلا  هعیرذـلا  باتک  رد  گرزب  اقآ  همالع  هک  درک  دای  یناسک  زا  ناوتیم  ناگرزب  نیا  يهلمج  زا  دـیوگیم :
ار وا  رکیپ  تشذـگرد و  ناجنز  رد  ق  لاس 1355 ه .ـ هب  یناجنز  نسحم  نب  دمحم  دیـس  جاح  : » دـیوگیم هک  اج  نآ  تسا . هدربمان  ( 99

خیش تسا : هدمآ  ص 323 ) ج 2 ،  ) باتک نیا  رد  نینچمه  دندروآ . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مرح  هب  يراپـسکاخ  يارب  شتیـصوربانب ،
هب مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  رد  بئاغلا  لاوحا  نم  بصانلا  مازلا  باتک  بحاـص  يرئاـح ، يدزی  ینیجراـب  نیدـباعلا  نیز  نب  یلع 
هب تسا ، مرح  لباقم  رد  هک  ییانخارف  رد  یناکدرا  يهتـسجرب  نادرگاش  زا  یئورفب  يدزی  ربکایلع  خیـش  همالع  تسا . هدش  هدرپس  كاخ 
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. تسا نوفدـم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  مرح  رد  ینیوزق  مشاه  دیـس  هللا  تیآ  نادرگاش  زا  یناـهبهب  مظاـک  دیـس  تسا . هدـش  هدرپس  كاـخ 
هدش نفد  نحص  یقرش  بونج  يهشوگ  تمس  زا  هرجح  هحفص 280 ]  ] نیمراهچ رد  یناکدرا ، نادرگاش  زا  يریمشک  هللادبع  دیس  همالع 

رد دناهتـشاد ، روخ  رد  یهاـگیاج  سیردـت  رد  ود  ره  هک  شفخا  ساـبع  ـالم  شردارب  هیوبیـس و  هب  روهـشم  يدزی  یلع  ـالم  خیـش  تسا .
درگاش بدا و  ملع و  زا  یبتارم  ياراد  رهلا ، مظاک  خیـش  دـناهدش . هدرپس  كاخ  هب  نامزلا  بحاـص  باـب  راوج  رد  یـصاصتخا ، ياهرجح 
شخب تسا  ینتفگ  [ . 134 . ] تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  نحص  یقرش  لامـش  يهرجح  نیرخآ  رد  فلخ  خیـش  همالع  دنزرف  قداص  خیش 

نینچمه درب . مان  مع  يهروس  رهد و  يهروس  زا  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هتفای ، نییزت  میرک  نآرق  تایآ  اب  نحص ، ياهراوید  زا  یهجوت  لباق 
يارب يدننامه  دناوتیم  يدنمرنه  رتمک  هک  تسا  هتخیمآ  مه  رد  عیدـب  ياهنوگ  هب  نشور  ییاهگنر  اهراوید  نیا  رب  شاقن  میهاربا  دـیس 

. دنیرفایب نآ 

دبنگ

كون اب  يورک  مین  يدبنگ  اهدبنگ . رگید  زا  زیامتم  یلکـش  اب  رتم و  رطق 12  هب  تسا  يدبنگ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  زارف  رب 
دبنگ لخاد  يامن  دوشیم . هدوشگ  نوریب  هب  زیت  كون  ییوربا و  نامک  ياهسوق  اب  ییاههرجنپ  نآ ، زا  تسا و  دـنلب  اتبـسن  ياهقاـس  زیت و 

رب هک  نانچ  تسا . هتـسب  شقن  نآ  رب  دیفـس  گنر  هب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  هک  تسا  هریت  يهشفنب  يهنیمز  اب  يدـنبرمک  هقاـس  تمـسق  رد 
1955 م)  ) ق .ـ لاس 1375 ه رد  اما  دناهتخاس . رادروخرب  یعیدب  ياهيراک  یـشاک  زا  ار  نآ  لاس 1305 ه ـ هب  هدش ، تبث  دبنگ  زا  یتمسق 
، یلاـمج لـضاف  دـمحم  قارع ، تقو  ریزو  تسخن  هب  یمارگلت  یط  بیطخ  دـمحم  خیـش  همـالع  لاـس  نیا  رد  دـش . يراـکالط  دـبنگ  نیا 
رد دوجوم  دانـسا  يهیاـپ  رب  تفاـی و  ماـجنا  دـبنگ  يرـالکالط  تساوخرد ، نیارباـنب  [ 135 . ] دـننک يراـکالط  ار  دـبنگ  درک  تساوـخرد 
اب هارمه  نآرق  زا  یتایآ  دبنگ  نییاپ  تمـسق  رد  تفر . راک  هب  دـبنگ  شـشوپ  رب  الط  تشخ  هحفص 281 ]  ] 6418 البرک ، فاقوا  تیریدم 

بـسانم هب  باهو ، یـضترم  دیـس  ییالبرک ، رعاش  تسا . رتم  نیمز 39  يور  زا  دـبنگ  عافترا  تسا . هتـسب  شقن  يراـکالط  يراـکهنییآ و 
یلجنا ارون و  رجفلا  رغث  عش  تسا . نینچ  يو  رعـش  نتم  تسا . هدروآ  زین  خیرات  هدام  نآ  رد  هتفگ و  یبرع  يرعـش  دبنگ ، ندرک  شوپالط 
یحوأ تایآلا  نم  احبس و  ادجم  قرـشلا  لازغ  احفط و  الیغ  راصبألا  فطخی  یحـضلا  دأر  اکذ  نم  الیطتـسم  بهیغلا  ءادر  ایندلا  امـس  نع 

ناـصغألا یلع  هراـهزأ و  نم  لـبلبلا  یـشتنا  هراـکوأ و  نم  ضورلا  یف  اـفحاز  هراوـنأ  یلع  ریطلا  ریکب  برغملا  یف  اـهتجوم  ترـشن  ـالمج 
یحاقألا رغث  ینتجی  قیحر  لاسلـس  امظی  املک  قیرغ  هیف  ملاح  لایخ  نم  قیمع  میاشح  طسو  احباس  برطلا  يوهلا و  دـیراغأب  ـالع  ودـشلاب 

ۀبق یلط  مأ  تلجت  ساکلا  یلطأ  رظنلاب ) تیشع  ینیعل  ام   ) رتولا نحل  عمسلل  الحم  رحسلا  ضایب  فرطلا  رحس  بسحلا  تنبب  اهنم  ازئاف  البق 
اللعلا یفـشی  ءاملا  ضیرغ  مأ  تدجـس  الالج  سمـشلا  انـس  ما  تدب  روطلا  بناج  یـسوم  ران  تقرب  امل  ربتلاب  اهتلخ  بشانلا  یلاغب  تغیص 

الج ردقلاب  هللا  لالج  مأ  رمقلا  سمـشلا  تکردأ  يرت  ما  رـشبلل  یلآللاک  يءارتف  رـشتنا  ضرألا  یف  درولا  راشتنا  برـس  رهنب  اهوفـشم  لاس 
البرک یف  یغو  موی  هل  نم  تینب  یلاعملل  دوط  قوف  تیلح  ذم  اهب  ربتلا  فرـش  تیلط  امل  ربتلاب  ۀـبق  هحفص 282 ]  ] بثک نع  يرولل  یلجتف 

رکذ الدـع  هنع  ءاملا و  فرغ  اردـحنا  تارفلا  وحن  احتاف  ارمحأ  اـتوم  موقلا  قاذأ  اربغ و  ادرف  سمـشلا  هجوب  نم  بقحلا  رورم  مغر  دـلاخ 
دقرم یلع  اقدـص   » اهخیرات یکح  تعطـس و  رونب  لضفلایبأ  نم  تعلط  اردـب  قافآلا  یلع  تعفترا و  ایرثلا  قوف  ۀـبق  برـشی  امل  طبـسلا و 

دیـشروخ ياهوترپ  هاگنآ  داهناو . بش  یهایـس  يهماج  ایند  نامـسآ  تفکـش و  نامـسآ  يهنارک  زا  حبـص  يدـیپس  « » بهذـلا جات  سابعلا 
زا یتایآ  درتسگ و  رواـخ  رد  ناهاگتـشاچ  باـتفآ  وترپ  و  دوبر . رد  ار  ناگدـید  ییاـبرلد  یتسمرـس و  هب  درتسگ و  نیمز  رب  دـش و  رتدـنلب 

رون نیا  ریز  رد  دز و  رپ  نوریب  هب  هنـال  زا  هدـنرپ  هاـگنآ  درتسگ  زین  رتخاـب  رد  وترپ  نیا  جوم  و  درک . ماـهلا  تمظع  زا  ییاـهناشن  ییاـبیز و 
و دنکارپ . اههخاش  رب  اهلگ  نیا  رطع  دینـش و  شوخ  يوب  ناهاگحبـص ، ياهلگ  يوب  زا  لبلب  دمآرد . زاورپ  هب  نمچ  غاب و  رد  یهاگحبص ،
. دوشیم قرغ  نآ  رد  روانـش و  ییایؤر  ياهلایخ  زا  فرژ  ییایرد  نایم  رد  لبلب  تشگ  هارمه  يداـش  شوخرـس و  ياهدورـس  اـب  همه  نیا 
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زا ار  رطعم  ياهلگ  ناتسب  غاب و  نیا  زا  وا  و  دنیچیم . هسوب  زین  هنوباب  يوگم  ناهج  نیا  رد  و  تسا . بان  یبارش  ار  وا  دوشیم  هنشت  هاگره 
هچ ارم  يهدید  تخود . دوخ  هب  ار  شوگ  گنچ  شوخ  گنهآ  درک و  رحس  ار  هدید  ناهاگرحس  يدیپس  هحفص 283 ]  ] دنکیم دوخ  نآ 

ار اهرویز  نیرتنارگ  هب  هتخاس  يدبنگ  هک : تسا  یـششوپ  نیا  ای  هدومن  خر  هک  تسا  ماج  ییابیز  نیا  ایآ  دنیبیمن ، کین  هک  تسا  هدـش 
نیا ای  تسا . هدرک  یلجت  روط  رد  هک  تسا  یـسوم  شتآ  نیا  مدرب  نامگ  دیـشخرد ، شیالط  شـشوپ  هب  دـبنگ  نیا  نوچ  تسا  هدـناشوپ 

هدیشوج و يراج  يرهن  زا  هک  یگنشت  يهدنناشنورف  تسا  یبآ  شوخ  يادص  نیا  ای  دروآیم  دورف  تمظع  رـس  هک  تسا  دیـشروخ  وترپ 
دشخردیم نایمدآ  يارب  کنیا  هک  تسا  يدیراورم  نیا  ایوگ  تسا و  هدنکارپ  نیمز  ياج  همه  رد  لگ  يوب  دشکرـس . ات  ياهنـشت  ار  نآ 

رب کیدزن  زا  و  هدـش . راکـشآ  يردـق  بش  رد  هک  تسا  دـنوادخ  لالج  ای  تسا و  هدیـسر  هاـم  هب  هک  تسا  دیـشروخ  ینکیم  ناـمگ  اـی 
زارف رب  هتخاس  تسا  يدبنگ  تفای . راختفا  نآ  زا  الط  دش  هتـسارآ  الط  هب  هک  زور  نآ  زا  هک  تسا  يدـبنگ  نیا  تسا . هدرک  یلجت  نایمدآ 

وا و ماـن  داـی و  ناـنچمه  ناراـگزور  تشذـگ  مغر  هب  هک  هنادواـج  يدرم  تسـالبرک . رد  تعاجـش  يهشیب  ریـش  دـقرم  هک  دـنلب ، یناـینب 
ار نامجاهم  نآ  و  دـش ، باتفآ  يهدرپ  هک  درک  اپ  هب  راکیپ  زا  یکاـخ  درگ و  ناـنوچ  هنت  کـی  هکی و  هک  يدرم  تسا . یقاـب  شاهساـمح 
وا درک . رظن  فرـص  زین  نآ  زا  تشادرب و  ندیـشون  يارب  بآ  یتشم  هاگنآ  تفر و  شیپ  تارف  يوس  هب  هناحتاف  دناشچ . خـلت  یگرم  معط 

اهقفا يهنارک  رب  هک  تسا  يردب  هتشارفا و  یکاخ  يهرک  نیا  زارف  رب  هک  تسا  يدبنگ  تسا  هدیشونن  یبآ  زونه  هک  دروآ  دای  هب  ار  نیسح 
دقرم رب : هک  یتـسار  هب  تسا : هتفگ  زاـب  شیوخ  خـیرات  و  هدیـشخرد ، هک  تسا  لـضفلاوبا  روـن  يهوـلج  نیا  هحفـص 284 ] . ] تسا هدیمد 

دنکیم و يربارب  ددـع 1955  اب  دـجبا  باسح  هب  بهذـلا » جات  سابعلا  دـقرم  یلع  اقدـص   » ترابع تسا  ینتفگ  تسالط  زا  یجات  سابع 
رد زین  یلح  نسح  دیـس  نب  دمحم  دیـس  تسا . هتفریذـپ  ماجنا  يدالیم  لاس 1955  هب  دـبنگ  يراکالط  يزاـسون و  هک  تسا  نآ  رگناـیامن 
نم هب  ارخف  دزت  مل  ادقارملا  اهنم  زیربألا  فرـش  تبهذ  امل  سابعلا  ۀبق  تسا : هدروآ  يرمق  خـیرات  هب  ار  دـبنگ  يزاسون  خـیرات  هدام  يرعش 

دجسعلا رانأ  لضفلایبأب  اوخرأ  لب  ربتلاب ال  رنت  مل  دقرفلا  الجخ و  هنم  ردبلا  ادغو  اراضن  تعـش  ذم  تلق  دسألا  اهیف  لح  ذا  تفرـش  ام  دعب 
هب نآ  رد  سابع  ادـخ  ریـش  هک  سپ  نآ  زا  هک : تسا  يدـقرم  نیا  تفای  تفارـش  نآ  زا  الط  دـش ، يراکالط  نوچ  هک  تسا  سابع  دـبنگ  »

هراتس هام و  هدیبات و  دقرم  نیا  رون  هک  مد  نآ  تسا . هدیباین  نآ  رب  نوزفا  يراختفا  چیه  رگید  هتفای  تفارـش  ناسنیدب  دش و  هدرپس  كاخ 
هب هک  تسالط  نیا  هکلب  يوگب : نآ  خیرات  تسین . نینچ  تسا . هتفرگن  الط  زا  شیوخ  تینارون  دبنگ  نیا  متفگ : دـش ، لجخ  نآ  زا  بطق 

ددـع 1376 رگنایامن  دـجبا  باسح  هب  ادجـسعلا » رانأ  لضفلایبأب  : » ترابع رعـش ، نیا  رد  تسا  ینتفگ  تسا .» تفاـی  تینارون  لـضفلاوبا 
. دهدیم ناشن  ار  دبنگ  يراکالط  يرمق  خیرات  هک  تسا 

اههتسدلگ

شکور صلاخ  يالط  هب  اههتـسدلگ  نیا  زا  کی  ره  يالاب  يهمین  تسا ؛ هتـسدلگ  ود  مرح ، راوید  ترواجم  رد  الط و  ناویا  يهشوگ  رد 
ياههحفـص رجآ و  بیکرت  زین  اههتـسدلگ  نییاپ  يهمین  تسا . ددـع  روظنم 2016  نیدـب  هتفر  راک  هب  يالط  ياـهتشخ  عومجم  هدـش و 

«، دـمحم «، » هللا  » ياههملک دـناهدش . هدـیچ  مه  رانک  رد  یفابریـصح  تروص  هب  هک  یـشاک  ياـهتشخ  زا  تسا و  یـشاک  هحفص 285 ] ]
انب ییاههبل  رب  هک  فقسم  تسا  یکقاتا  اههتسدلگ  نیا  زا  کی  ره  ییالاب  تمـسق  رد  تسا . هدمآ  دیدپ  یفوک  طخ  هب  سابع »  » و لوسر » »

يدننام راهنلا  فصن  يدومع  ياهرایش  ياراد  زیت و  كون  يهدرک  مین  زین  اههتسدلگ  رـس  تسا . يراک  سنرقم  زین  فقـس  ریز  رد  هدش و 
يرعـش تقد  هب  داوج  جاح  دـنزرف  نیـسح  دـمحم  خیـش  یتاره  رعاش  دـسریم . رتم  هب 44  اهنآ  عاـفترا  دنتـسه و  دـنلب  اههتـسدلگ  تسا .
لمألا ۀـیاغ  سدـقلا و  ةرـضحب  تسا : هدروآ  اههتـسدلگ  يانب  ای  يزاسون  يارب  مه  یخیرات  يهداـم  نآ  رد  هتفگ و  اههتـسدلگ  يهراـبرد 

ریخ یلع  یح  لقف   » خرأ اربکم  اهب  یقری  نمل  لق  لـبه و  اـثوغی و  ارـسن و  تطبحأ  اذـبف  تدعـس  اـهینابل  لـقف  لـطبلا  ساـبعل  تناز  ۀـنذئم 
یتخبشوخ و هچ  وگب : نآ  یناب  هب  دش . هتسارآ  ياهنذئم  نامرهق  سابع  مرح  رب  اهوزرآ ، اهدیما و  يهمه  اب  سدق و  هاگراب  نیا  رد  لمعلا »
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نیا زارفرب  ناذا  يارب  هک  سک  نادـب  ياهتخاس ؛ راسنوگن  ار  لبه  ثوغی و  رـسن و  ناتب  يهمه  راـک  نیدـب  ياهدروآ و  گـنچ  هب  یتداـعس 
رد لمعلاریخ » یلع  یح  لقف   » ترابع تسا  ینتفگ  باتـشب .» راک  نیرترب  يوس  هب  وگب  يوگ : خیرات  يهدام  ار  نیا  : » وگب دوریم  اههرانم 

موحرم تسادیپ ، اههتـسدلگ  نییاپ  يهتـشون  زا  هک  نانوچ  دنکیم . نایب  ار  انب  يرمق  خـیرات  هک  تسا  ددع 1319  رگنایامن  دـجبا  باسح 
نیمز ریز  ییورهار  مرح  يانب  ریز  رد  تسا . هدرک  مادـقا  اهنآ  يراک  یـشاک  يزاسون و  هب  ق  .ـ لاس 1221 ه هب  مظعا  ردص  نیسح  دمحم 

نآ يرامعم  تمظع  تقد و  زا  یناشن  ورهار  نیا  دـسریم . مالـسلاهیلع  ماما  نفدـم  هب  دوشیم و  زاب  اـهقاور  زا  یکی  زا  نآ  رد  هک  تسا 
هحفص 286] . ] تسا راگزور 

سابعلا لضفلاوبا  مرح  نایلوتم 

ات دـندش  هتـشامگ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  دـقرم  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  دـقرم  رب  ینانابرد  نابجاح و  يرجه ، مراهچ  يهدـس  زاـغآ  زا 
يولع و ياهنادناخ  ناگرزب  زا  مرح ، تیلوت  نامه  ای  نداس »  » الومعم دـنرازگ . تمدـخ  اج  نآ  دـنرادب و  ساپ  ار  هاگراب  ود  نیا  تمرح 
زا هک  تسا  یمهم  ياهتمـس  زا  تیلوت  تسا . هدـش  تمـس  نیا  رادهدـهع  ناملاع  زا  یکی  تاقوا  رتشیب  رد  هدوب و  قارع  يولع  ریغ  هاـگ 

ینادنچ ود  تمظع  دشر و  زا  صاخ  روط  هب  نایوفص  رـصع  رد  هتـشاد و  یهجوت  روخ  رد  هاگیاج  نایوفـص  راگزور  ات  هیوب  لآ  راگزور 
دنراد يوفص  هاشداپ  زا  ییاهنامرف  البرک  نکاس  ياهنادناخ  زا  یخرب  يوس ، نیا  هب  يرمق  يرجه  مهد  يهدس  زا  تسا . هدش  رادروخرب 

ماما مرح  نارازگتمدخ  نایلوتم و  زا  یخرب  ياهمان  قارع ، رب  ینامثع  يروتارپما  يهطلس  نارود  رد  تسا . هتشاذگاو  نانآ  هب  ار  تیلوت  هک 
، تسرهف نیمه  بجوم  هب  ناـنآ  هدـش و  تبث  فاـقوا  رد  ياهژیو  رتفد  رد  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مالـسلاهیلع و  نیـسح 
هب دوخ  نادـنزرف  يارب  ار  نآ  دـنراد  رایتخا  رد  ار  تیلوت  هک  ییاهنادـناخ  تسا و  نینچ  زین  نونکا  دـندرکیم . تفاـیرد  هناـیهام  یقوقح 

البرک نارمکح  هجیتن  رد  دریگیم و  رایتخا  رد  زین  ار  نایولع  ییاوشیپ  تباـقن و  يو  تسا  تاداـس  زا  تیلوت  هاـگ  هتبلا  دـنراذگیم . ثرا 
نارود لیاوا  هیوفـص و  تموکح  رخاوا  رد  اـهنت  تسا . رگید  یـسک  اـب  ناـیولع  تباـقن  دراد و  راـیتخا  رد  ار  تیلوت  اـهنت  هاـگ  دوشیم و 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  تیلوت  الومعم  دناهدش . رادهدهع  ار  تیلوت  يولع  زا  ریغ  ینایلوتم  قارع ، رب  ینامثع  يهطلس 
يهرادا صوصخ  رد  ار  هتـسیاش  يدرف  تیلوؤسم ، نیا  نتـشاد  هدهعرب  اب  نانآ  هدوب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  نایلوتم  فیاظو  وزج 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  مرح  نایلوتم  زا  یتسرهف  کنیا  [ . 136 . ] دناهتشامگیم تباین  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح 

زا هک  نانوچ  هللاۀمعن ؛ نب  دـمحم  . 1 هحفـص 287 ] : ] تسا هدش  مهارف  نهک  كرادم  دانـسا و  يهیاپ  رب  هک  دیراد  يور  ارف  ار  مالـسلاهیلع 
رد هک  لضاف  یملاع  هملالس ، نادناخ  زا  هزمح ؛ خیش  . 2 تسا . هدوب  رادمرح  لاس 1025  رد  تسادیپ  هداسلا » نادف   » يهمانفقو رب  يو  رهم 

ياـج رب  دوخ  زا  ـالبرک  خـیرات  يهراـبرد  زین  يدنمـشزرا  ياـهتشاددای  دوب و  مرح  رادهدـهع  ق  ات 1106 ه .ـ ياهلاس 1091  يهلـصاف 
هب يو  [ ، 137  ] دیآیم تسد  هب  یچملعم  قاروا  رب  يو  رهم  زا  هک  نانچ  فیرـش ؛ دمحم  خیـش  . 3 تسا . هدنامن  وا  زا  يدنزرف  تشاذـگ .

يهدـنروآدرگ هتـشاد و  هدـهع  رب  ار  مرح  تیلوت  ق  لاس 1187 ه .ـ هب  نزاخ ؛ دـمحا  خیـش  . 4 تسا . هدوـب  مرح  یلوـتم  ق  .ـ لاس 1161 ه
ق ه .ـ ات 1222  لاس 1188  زا  لوسرلادـبع ؛ یلع  خیـش  . 5 تسا . هدـناوخ  هدوتـس » يهتخیهرف  بیدا   » ار وا  يرئاـح ، هللارـصن  دیـس  ناوید 

دیس . 7 [ . 139 . ] تسا هتشاد  هدهع  رب  ار  مرح  تیلوت  ق  لاس 1224 ه .ـ رد  همعط ؛ لیلجلادبع  . 6 [ . 138 . ] تسا هدوب  تمس  نیا  رادهدهع 
نب تباث  دیس  . 8 تسا . هدوب  تمس  نیا  رادهدهع  ق  ات 1229 ه .ـ لاس 1225  رد  تباث ؛ لآ  نیـسح  نب  دمحم  نب  شیورد  نب  یلع  دمحم 

رد زین  نآ  زا  سپ  یناــمز  ق و  لاس 1238 ه .ـ رد  هدـش و  مرح  رادهدـهع  ق  لاس 1232 ه .ـ رد  تباث ؛ لآ  نیـسح  نب  دـمحم  نب  شیورد 
لاوش مراهچ  هحفـص 288 ]  ] رد باهو ؛ لآ  گرزب  دج  یـسوم ، نب  یلع  دـمحم  نب  نسح  نب  نیـسح  دیـس  . 9 تسا . هدوب  تمـس  نیمه 

نب یلع  دمحم  نب  باهو  دیـس  . 10 تسا . هتفرگ  هدـهع  رب  ار  تمـس  نیا  مرح ، نیـشیپ  یلوتم  تباث  دیـس  يرانکرب  یپ  رد  ق و  1240 ه .ـ
مالسلاهیلع لضفلاوبا  مرح  تیلوت  ق  لاس 1243 ه .ـ رد  نآ  زا  سپ  دوب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  یلوتم  زاغآ  رد  همعط ؛ لآ  سابع 
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دیس . 12 تسا . هدوب  مرح  تیلوـت  ق  لاس 1250 ه .ـ هب  همعط ؛ لآ  دمحا  نب  یفطـصم  نب  رفعج  نب  دمحم  دیـس  . 11 تفرگ . هدهع  رب  ار 
يدامج خروم 25  نامرف  بجوم  هب  نیشیپ  یلوتم  رفعج  نب  دمحم  دیـس  لزع  یپ  رد  باهو ؛ یـسوم  نب  یلع  دمحم  نب  نسح  نب  نیـسح 
رانکرب تمس  نیا  زا  ق  لاس 1256 ه .ـ رد  دش و  هدرپس  وا  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  تیلوت  ق  لاس 1254 ه .ـ یلوالا 

خیرات نیا  زا  سپ  دوب و  مرح  تیلوت  رادهدهع  قبـسا ، یلوتم  رفعج ، دمحم  دیـس  رتفد  ق  ات 1259 ه .ـ ياهلاس 1256  يهلصاف  رد  دیدرگ .
؛ تباث لآ  شیورد  نب  تباث  نب  ناطلس  نب  دیعس  دیس  . 13 دنام . تمس  نیا  رد  ق  .ـ لاس 1265 ه ات  دیسر و  مرح  تیلوت  هب  وا  دوخ  اددجم 

هتفای قیفوت  یگرزب  ياهراک  ماجنا  هب  تدم  نیا  رد  هدش و  تیلوت  تمـس  رادهدهع  مه ، زا  يادـج  ینامز  يهرود  ود  ق  لاس 1265 ه .ـ هب 
مالسلاهیلع و نیـسح  ماما  مرح  یلوتم  ياهنادناخ  دارفا  تساوخ  نانآ  زا  دش و  وگ  تفگ و  دراو  ینامثع  رابرد  اب  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ؛

تساوخرد نیا  ینامثع  رابرد  دهدب . مه  یقوقح  نانآ  هب  درادب و  فاعم  مرح  رد  نفد  قح  تخادرپ  زا  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
هناهام ات  تشامگ  رازگتمدخ  مادک 15  ره  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  مرح  يارب  تفریذپ و  ار 

لآ ناطلـس  نب  دیعـس  دیـس  دنزرف  هیلوتلا ، بئان  هب  فورعم  فورعم  نیـسح  دیـس  . 14 دـننک . تفایرد  قوقح  فاـقوا  يهرادا  قودنـص  زا 
نیدـلا ءایـض  لآ  یلع  دـمحم  دیـس  نب  نیـسح  دیـس  وا  زا  تباـین  هب  دوب ، لاـسدرخ  تیلوت  تمـس  ندرب  ثرا  هب  ماـگنه  رد  نوـچ  تباـث ؛

هب ار  تمس  نیا  امسر  درک و  لزع  ار  هیلوتلا  بیان  نیسح  دیس  البرک ، هب  دوخ  رفس  رد  هاش  نیدلارصان  هک  نآ  ات  دش ، مرح  روما  رادهدهع 
تموکح کمک  هب  ات  تفر  لوبناتسا  هب  ریزگان  تباث  لآ  نیسح  دیس  مادقا ، نیا  یپ  رد  درپس . نیدلا  ءایـض  لآ  هحفص 289 ]  ] نیسح دیس 

هاش دز . تسد  ییاهشالت  هب  اج  نآ  رد  دش و  ناریا  یهار  هجیتن  رد  تفاین و  یقیفوت  راک  نیا  رد  اما  دریگ . سپزاب  ار  دوخ  تمس  ینامثع 
دمحم نب  یفطصم  نب  یلع  دمحم  نب  نیسح  دیـس  . 15 درپس . وا  هب  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  مرح  تیلوت  اـهشالت ، نیا  يهجیتن  رد  ناریا 

لاس ینعی  یگدـنز ؛ نایاپ  ات  دـش و  تیلوت  رادهدـهع  ق  .ـ لاس 1282 ه هب  لوا ؛) يهمعط   ) همعط نب  ییحی  نیدلا  ءایـض  نیدـلا  فرـش  نب 
دیس شردپ  تشذگرد  زا  سپ  نیدلاءایض ؛ یلع  دمحم  نب  نیـسح  دیـس  نب  یفطـصم  دیـس  . 16 دـنام . یقاب  تمـس  نیا  رد  ق  1288 ه .ـ

دمحم نب  يدهم  دمحم  دیـس  . 17 دوب . رادهدـهع  ار  نآ  ق  لاس 1297 ه .ـ ات  تفرگ و  رایتخا  رد  ار  تمـس  نیا  هتفگـشیپ ، یلوتم  نیـسح 
لاس هب  هتشامگ و  تمس  نیدب  ق  لاس 1297 ه .ـ رد  نیشیپ  تیلوت  تشذگرد  زا  سپ  همعط ؛ لآ  دمحا  نب  شیورد  نب  نیـسح  نب  مظاک 

نآ زا  تشاد . یناوارف  ياـهيراکوکین  تشذـگرد ، ق  لاس 1334 ه .ـ هب  دوب و  لضاف  یبیطخ  هک  وا  دـش . رانکرب  دـعب  لاـس  ینعی   1298
ترـضح مرح  راددیلک  همعط  لآ  يدهم  دـمحم  دیـس  : » دـنکیم شرازگ  نینچ  ار  نآ  دادـغب  ياروزلا  يهمانزور  هک  تسا  یمادـقا  هلمج 

نب یفطصم  نب  یضترم  دیس  . 18 [ . 140 «. ] درک کمک  دادـغب  رد  يدـشر  يهناخباتک  تخاس  هب  کمک  شرق  غلبم 125000  لضفلاوبا 
رد يهتفگشیپ  تیلوت  يدهم  دمحم  دیس  وا  دوب ، لاسدرخ  زونه  يو ، هب  تیلوت  ندیـسر  ثرا  هب  ماگنه  رد  نوچ  نیدلاءایـض ؛ لآ  نیـسح 
هب دادـغب  نارمکح  هک  یماگنه  دـندرک . ییوگدـب  وا  زا  دادـغب  تموکح  دزن  هک  یماگنه  ات  تفرگ  راـیتخا  رد  ار  تمـس  نیا  فیدر 17 ،

رابرد ق  لاس 1298 ه .ـ هب  يور ، نیمه  زا  تساراد . ار  مرح  يهرادا  یئاناوت  یضترم  دیـس  تفای . نانیمطا  کیدزن  زا  دمآ ، البرک  ترایز 
دیس سابع  دیس  شیومع  غولب ، هحفص 290 ]  ] نس هب  یضترم  دیس  ندیـسر  ماگنه  ات  نامز  نیا  زا  درک . رداص  ار  وا  تیلوت  نامرف  ینامثع 

هم 1938 هام   17  ) ق لاس 1357 ه .ـ لوألا  عیبر  هبنش 18  جنپ  زور  رد  دوب . رادهدهع  ار  مرح  روما  وا  زا  تباین  هب  نیدلا  ءایـض  لآ  نیـسح 
لآ یضترم  دیس  نب  نیسح  دمحم  دیـس  . 19 [ . 141 . ] درک دای  البرک  یناسربآ  حرط  زا  ناوتیم  وا  يهتـسیاش  تامادقا  زا  تشذـگرد . م )

هتخیهرف هتسجرب و  ياهتیصخش  زا  هک  وا  تفرگ . رایتخا  رد  ار  مرح  تیلوت  ق  لاس 1357 ه .ـ هب  شردپ  تشذگرد  زا  سپ  نیدلاءایض ؛
سابع هب  يدنمشزرا  رکشت  يهیده  يادها  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  تشاد  ياهتسیاش  عضاوم  تامادقا و  دوب ، ياهتـسجرب  تافـص  ياراد  و 

نتشادزاب ياروشاع 1964 م ، بش  رد  فجن  نیمظاک و  مدرم  نایم  حلـص  يرارقرب  ءادهـشلاوبا ، باتک  فیلأـت  تبـسانم  هب  داـقع  دومحم 
ق لاس 1372 ه .ـ یناثلا  عیبر  رد 16  وا  ربتکا 1952 م . رد  یمدرم  مایق  لالخ  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  دورو  زا  سیلپ 
.20 دنتفگ . اثر  ار  وا  نابیدا  نارعاش و  دـنداد و  بیترت  يدـننامه  یب  سلجم  شتـشذگرد  ملهچ  رد  تشذـگرد و  لاس 1953 م . اب  ربارب 
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رانکرب تمس  نیا  زا  ق  لاس 1385 ه .ـ هب  تیلوت و  رادهدهع  ق  .ـ لاس 1372 ه رد  نیدلا ؛ ءایض  لآ  نسح  دمحم  دیـس  نب  نیدلاردب  دیس 
ءایض لآ  یفاص  دیس  نسح  دیـس  ق ، لاس 1385 ه .ـ رد  شايرانکرب  زا  سپ  تشذـگرد . ق  لاوش 1406 ه .ـ هبنـش 4  جنپ  زور  رد  دش و 

ق ات 1411 ه .ـ لاس 1402  زا  نیدلاءایض ؛ لآ  يدهم  نب  نیـسح  دمحم  دیـس  . 21 تفرگ . تسد  رد  ار  مرح  يهرادا  يو  ياـج  هب  نیدـلا 
هحفص 296] [ . ] 142 . ] دناسر ماجنا  هب  ریبدت  یشیدنا و  تسرد  اب  ار  راک  نیا  دوب . تیلوت  رادهدهع 

مالسلا هیلع  مشاهینب  رمق  تامارک 

نایعیش هب  مشاه  ینب  رمق  ترضح  تایانع 

مداد مسق  نینبلاما  ارهز و  يهمطاف  قح  هب  ار  مشاهینب  رمق  متخیریم ، کشا  هک  یلاح  رد 

ردارب مالسلاهیلع : نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  جرک  يهیمیظع  زا  هتسشنزاب ، گنهرـس  هدازرفعج ، نیـسح  دمحم  ياقآ  بانج  يهمان 
لوط رد  متسه و  یمالسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  هتسشنزاب  گنهرس  ریقح  یلاخلخ ، ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  بانج  راوگرزب 

ترـضح البرک ، لاب  هتـسکش  نیهاش  زا  ار  يدایز  ياهتمارک  متمدـخ  لوط  رد  ماهدوب و  يددـعتم  ياهتیلوئـسم  ياراد  یلیمحت  گنج 
رد یسمش  لاس 1359  رد  یمکی  ناوتـس  يهجرد  اب  بناج  نیا  منکیم : نایب  الیذ  ماهدـید  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق 

لوفزد يراکش  مراهچ  هاگیاپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هدید . بیسآ  نم  تارقف  نوتـس  یلیالد  هب  هک  مدرکیم  تمدخ  لوفزد  يراکـش  هاگیاپ 
هدرک هیلخت  رگید  يرهـش  هب  هاگیاپ  زا  مه  ار  مدوخ  يهداوناخ  هلمج  زا  ار  اههداوناخ  مامت  هدوب  نمـشد  ییاوه  نیگنـس  ياههلمح  فدـه 

جلف مراد  متـسیاب و  مناوـتیمن  هک  مدرک  ساـسحا  لوـفزد  هاـگیاپ  رد  یبـش  دـندوب . هتفر  جرک  ناتـسرهش  هب  مه  نم  يهداوناـخ  میدوـب و 
ار دوخ  ياهاپ  مناوتیمن  مدـید  مدـش و  جـلف  الک  سپـس  مدرکیم و  تکرح  اپ  تسد و  راـهچ  تروص  هب  ناـکدوک  لـثم  ادـتبا  موشیم .

مهاوخب یسنالوبمآ  منکب و  نفلت  ناتسرامیب  هب  مورب و  نفلت  ياپ  متـسناوتن  یتح  مدش و  ریگنیمز  جلف و  لزنم  يهشوگ  رد  مهد و  تکرح 
هدش مازعا  نارهت  هب  ناتسرامیب  قیرط  زا  مدوب و  هتفر  ناتـسرامیب  هب  البق  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  هتبلا  دنهد . لاقتنا  ناتـسرامیب  هب  ارم  ات 

يزیزع رتکد  جاح  ياقآ  مهم  جلاعم  ناکـشزپ  مدوب و  هدش  لقتنم  ینیمخ  یفطـصم  دیهـش  ناتـسرامیب  هب  مه  دیهـش  داینب  قیرط  زا  مدوب و 
یتح هک  یلاـح  رد  ماهدـش  جـلف  مدرک  ساـسحا  هک  یتـقو  لاـح  ره  هب  دـندوب . دـپوترا  حارج و  نادـیواج  رتـکد  باـصعا و  زغم و  حارج 

مناوتیم راک  هچ  هک  مدومنیم  ناوارف  هودـنا  ساسحا  هحفـص 297 ] . ] مدنام یکیرات  رد  مناسرب و  قرب  دـیلک  هب  ار  دوخ  تسد  متـسناوتن 
مدای مدیلان و  هودنا  تدش  زا  مدش و  لسوتم  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  هب  مدوب  هدش  هدنامرد  لصأتـسم و  هک  لاح  نیا  رد  منکب .

هک یلاح  رد  مداد و  مسق  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  هب  سپـس  مالـسلااهیلع و  هیـضرم  يارهز  ترـضح  قح  هب  ادـتبا  ار  ناـشیا  تسه 
تکرح رد  ياهچوک  رد  مدوخ  هاگداز  رد  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  دوب ، هدرب  مباوخ  متـساوخ . ناـشیا  زا  ار  شیوخ  يافـش  متخیریم  کـشا 

هک یلاـح  رد  امیـس  شوخ  رایـسب  یناوج  دیـس  مدـید  ناـهگان  مورب . هار  تسرد  ـالماک  مناوتیمن  ماهدرک و  مخ  ار  دوـخ  دـق  یلو  متـسه 
نم ادـتبا  مدیـسر  ناشیا  هب  یتقو  دـندروآیم . فیرـشت  ورهبور  زا  دـندوب  هدـنکفا  شود  هب  هایـس  ییابع  دنتـشاد و  رـس  رب  هایـس  يهماـمع 
ارچ دندیـسرپ : هداد ، رارق  بطاخم  کچوک  مان  اب  ارم  سپـس  دندومرف و  ارم  مالـس  خساپ  تبحم  اب  ناشیا  مدرک ، ضرع  مالـس  ناشتمدـخ 

رتکیدزن مدرک و  تعاطا  نم  و  اـیب . رتکـیدزن  دومرف : تسا . هدـیرب  ار  مناـما  تارقف  نوتـس  اـقآ ، مدرک : ضرع  يوریم ؟ هار  هنوگ  نیا 
دنداد يراشف  رـصتخم  یلب . مدرک : ضرع  هن ؟ دـنکیم  درد  تاج  نیا  دـندومرف : دنتـشاذگ و  درد  لحم  هب  اقیقد  ار  كراـبم  تسد  متفر ،

یظفاحادـخ ناشیا  مدرک ، تعاطا  نم  نک . تسار  ار  دوخ  تماق  الاح  دـش ، ماـمت  درد  دـندومرف : داد ، تسد  نم  هب  تذـل  اـب  مأوت  يدرد 
یـسک هچ  لامج  نسح  نیا  اب  اقآ  نیا  ومع  رتخد  مدیـسرپ : وا  زا  دوب . هداتـسیا  میومع  رـسپ  رـسمه  لاح  نیا  رد  دندرب . فیرـشت  دندرک و 

ات متـشگرب  دـندوب . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  ناشیا  تفگ : هن . متفگ : یتخانـشن ؟ دـنداد : خـساپ  ناشیا  دوب ؟

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 763 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دادیمن ، ناما  هیرگ  مدوشگ . باوخ  زا  مشچ  حبـص  ناذا  ربکاهللا  يادـص  اب  ناهگان  دـندوب . هدرب  فیرـشت  منزب ، ناشیاهمدـق  هب  هسوب 
ماهدرک ترایز  ار  اـقآ  هک  لاـح  متفگ : مدوخ  شیپ  دوشیم ؟ هچ  مشاـب  هتفرگن  افـش  دـشاب و  هدوب  باوخ  رگا  مدرکیم  رکف  لوا  يهلحو 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ای  يادص  اب  هبترم  کی  مدناوخیم ، ار  حبـص  زامن  دیاب  دشیم و  مامت  تشاد  ناذا  مهاوخیمن . يزیچ  رگید 
نامه نم  يزابناج  يهدـنورپ  جرک  نازابناج  داـینب  رد  نونکا  مه  تسا . هدـش  هحفـص 298 ]  ] هداد لماک  يافـش  هللادمحلا  مدید  مدش  دنلب 

رظن نادیواج  يزیزع و  رتکد  یتسیاب  هک  نیا  بیسآ  دصرد  دنچ  تارقف  نوتـس  الثم   ) نم يزابناج  دص  رد  تسا و  هدنام  هراک  همین  هنوگ 
مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  ای  کیلع  هللا  یلص  تسین . صخشم  دنام ) صقان  راوگرزب  نآ  يافش  تلع  هب  دندادیم 

دنتشاذگ سابع  ارم  مان 

يوجشناد دنوک ، ریش  سابع  ياقآ  بانج  مالسلاهیلع  نیسحلا  کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای 
يوزرآ مالـس و  ضرع  نمـض  دـناهدومن : لاسرا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراـشتنا  رتفد  هب  ار  لـیذ  تمارک  ود  نیمارو ، زا  یناـبلخ ،

ربمایپ حون  ناس  هب  يرمع  دنوادخ  مراد  دیما  یلاخلخ . ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  بانج  یمارگ  دنمشناد  امش  تمدخ  نوزفا  زور  قیفوت 
نا دینک . انشآ  نیموصعم  همئا  تامارک  همان و  یگدنز  اب  ار  ناملـسم  تما  رتشیب  ات  دیامرف  اطع  امـش  هب  مالـسلاهیلع  هلآ و  یلع  انیبن و  یلع 

ناتسود زا  یکی  زا  تناما  روط  هب  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  لوا  دلج  هتـشذگ  لاس  هللاءاش .
ردپ و زا  دنزرف  جنپ  هک  نیا  زا  دـعب  لاس 1351  رد  تسا . سابع  نم  مان  میوگب  مدرک  شومارف  هتبلا  مدرک . هعلاـطم  ار  نآ  هتفرگ و  تناـما 

نآ هدرک و  رذن  يدنفـسوگ  هتـشاذگ و  سابع  ارم  مان  دننکیم و  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  رذن  ارم  هدرک  توف  دلوت  زا  سپ  مردام 
مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  قشاع  یتاذ  روط  هب  مدرک  ساسحا  مدیـسر  رتالاب  لحارم  غولب و  نس  هب  هک  یعقوم  زا  دنیامن . ینابرق  ار 

قشع نیا  مدرک  هعلاطم  ار  ردقلا  لیلج  ملاع  امش  باتک  هتشذگ  لاس  رد  هک  یعقوم  زا  اذل  دوب . يدادادخ  یتاذ و  قشع  کی  نیا  متـسه و 
منک تکرش  ینابلخ  نومزآ  رد  مدرک  هدارا  تسامیپاوه  ینف  نیسنکت  ریقح  لغش  هک  اج  نآ  زا  دش و  نادنچ  دص  اقآ  تامارک  هب  نامیا  و 

رس تشپ  ار  ینابلخ  یملع  یناحتما و  لحارم  یمامت  تیقفوم  اب  مالـسلاهیلع  هحفـص 299 ]  ] مشاهینب رمق  اقآ  هب  لسوت  ادخ و  فطل  هب  و 
زا تمارک  ود  متـسناد  مزال  هک  ییاـج  نآ  زا  اـما  متـسه . یناـبلخ  يهتـشر  رد  لیـصحت  يهمادا  لوغـشم  نونکا  ادـخ  فطل  هب  متـشاذگ و 
نآ عالطا  هب  ار  دنتشاد  هئارا  یصاع  هدنب  نیا  هب  تبسن  هک  ار  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبع  ابا  اقآ  تامارک 
ماـش بش  رد  هک  نآ  تسخن  . 1 دییازفیب . یمالـسا  تما  ینید  دـیاقع  رب  ناتتافیلأت  رد  تمارک  ود  نیا  جرد  اب  امـش  ات  مناسرب  مرتحم  ماقم 

رد عقاو  ناـملحم  مالـسلاهیلع  قداـص  رفعج  ماـما  دجـسم  يهینیـسح  رد  ياروشاع 1377  رد  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  اقآ  ناـبیرغ 
هک یگرزب  فرظ  هک  میدوب  يزپـشآ  لوغـشم  مشاـبیم -  یلعقداـص ) هاگتـسیا   ) هلحم ناـمه  نکاـس  بناـج  نیا  هک  نیمارو -  ناتـسرهش 

نیا زا  یهجوت  لباق  رادـقم  نم  اـب  دروخرب  رثا  رد  هک  دـنزیرب  جـنرب  يور  دنتـساوخیم  هک  دوب  رپ  هدـش  غاد  نغور  زا  دراد  ماـن  نادرگبآ 
لامک رد  مدروآرد  ار  مساـبل  یتقو  دـندز و  داـیرف  یگمه  هظحل  ناـمه  رد  تخیر . مپچ  ياـپ  يوناز  نییاـپ  نم  نار  تمـسق  يور  نغور 
هللادبع ابا  اقآ  تمارک  زج  دوبن  يزیچ  هزجعم  نیا  تسا و  هدشن  زمرق  مندب  تسوپ  مه  نزوس  رس  کی  يهزادنا  هب  یتح  هک  دندید  يروابان 
هللادبع ابا  اقآ  ناتسآ  هب  تبسن  صلخم  تاداس  زا  هک  ینیـسح -  داوج  دیـس  ياقآ  مان  هب  مناتـسود  زا  یکی  نینچمه  مالـسلاهیلع . نیـسحلا 
نیسح هاش  هب  فورعم  مالسلاهیلع  مظاک  یسوم  ماما  ناگداون  زا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  دقرم  مداخ  تسا و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

هک شوج  بآ  يرتک  زا  هدوب ، ینیـسح  نارادازع  زا  ییاریذپ  لوغـشم  هک  مرحم  مایا  زا  یبش  دشابیم - نیمارو )  ) نامدوخ رهـش  نامه  رد 
مدوخ يارب  هک  يرگید  تمارک  اما  دـنیبیمن . یبیـسآ  نیرتکچوک  نم  لثم  مه  وا  دزیریم و  وا  ندـب  يور  هدوب  نایلغ  لاح  رد  نآ  بآ 

هحفص 300] : ] دوب رارق  نیا  زا  داتفا  قافتا 
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مشاهینب رمق  اقآ  نیسحلا و  هللادبع  ابا  اقآ  تمدخ  یبدا  ضرع  امیپاوه ، روتوم  تراتسا  زا  لبق 

ار دراوـم  باـتک  يور  زا  هلحرم  هب  هلحرم  دـیاب  دراد و  یـصاخ  لـحارم  اـمیپاوه  ندرک  نشور  هک : تسا  حیـضوت  یمک  هب  مزـال  ـالوا  . 2
رد مراد  هچ  ره  هک  اـج  نآ  زا  بناـج  نیا  دـهد . خر  ياهثداـح  ینک و  شومارف  ار  يدروم  تقو  کـی  اداـبم  هک  یهدـب  ماـجنا  یناوخب و 

مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  اقآ  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هللادبع  ابا  اقآ  تامارک  زا  ینابلخ -  يهتـشر  رد  لیـصحت  صوصخ  هب  دوخ -  یگدنز 
هللادـبع ابا  اـقآ  تمدـخ  یبدا  ضرع  اـمیپاوه  روتوم  تراتـسا  زا  لـبق  هشیمه  منکیم ، راـختفا  نآ  هب  مراد و  ناـعذا  ار  نیا  هشیمه  تسا و 

جئاوحلا باب  ای  کیلع  مالـسلا  مالـسلاهیلع . نیـسحلا  هللادـبع  ابا  ای  کـیلع  مالـسلا   ) مراد مالـسلاامهیلع )  ) مشاـهینب رمق  اـقآ  نیـسحلا و 
دورف و دـنچ  زور  نآ  رد  دـیاب  زاورپ و  داتـسا  هارمه  هب  مدوب و  شزومآ  لوغـشم  دادرخ 1378  رد  يزور  مالـسلاهیلع .) سابعلا  لضفلاوبا 
هب میتساوخ  میداد و  ماـجنا  ار  ناـمدورف  نیرخآ  هک  یعقوم  دـش و  ماـجنا  روما  نیا  ماـمت  مدادیم . ماـجنا  ار  عیرـس  مه و  رـس  تشپ  زاورپ 

رگا لاح  دـش . شوماخ  امیپاوه  روتوم  میدـمآ  دورف  هک  ینامز  تسرد  مینک ، شوماخ  ار  امیپاوه  ات  مییایب  هاگدورف  گـنیکراپ  يهطوحم 
ام ياپ  ریز  هقطنم  مامت  هظحل  نآ  رد  نوچ  داتفایم . یقافتا  هچ  هک  تسنادیم  ادخ  داتفایم  قافتا  نیمز  زا  ام  ندش  دنلب  زا  دـعب  قافتا  نیا 

یشوخ ریخ و  هب  مالـسلاامهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  نیـسحلا و  هللادبع  ابا  اقآ  فطل  هب  ادخ و  فطل  هب  زین  رما  نیا  دندوب و  ینوکـسم  همه 
امش دنمتدارا  مرازگساپس . ردقنارگ  ملاع  امش  شالت  زا  مه  زاب  تسا . هروتوم  کی  ام  یـشزومآ  يامیپاوه  هک  تسا  رکذ  نایاش  تشذگ .

یسمش  1387  / 3 نیمارو 25 /  دنوکریش  سابع  ینابلخ  يوجشناد 

سابع ترضح  مایپ  رثا  رب  دیهش  ردپ  بلق  توق 

رتفد هب  يدراهتشا  يدمحم  دمحم  خیش  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  تجح  هدیدع ، راثآ  بحاص  اناوت ، يهدنسیون  مرتحم ، دنمشناد  يهمان 
ار وا  ماـن  هک  دوشگ  ناـهج  هب  هدـید  يرـسپ  دراهتـشا  رد  یـسمش  لاـس 1331  رد  هحفـص 301 ] : ] مالـسلاهیلع نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا 

يراشرـس دادعتـسا  وا  درک . تیبرت  ار  وا  ملاس  طیحم  کی  رد  تشاد  ياهداس  لغـش  هک  تقادـص  هللادـی  ياـقآ  شردـپ  دـنداهن . ربکایلع 
ذخا هب  قفوم  یمیش  يهتشر  رد  تفای و  هار  هاگشناد  هب  عیرس  روط  هب  و  دشیم ، لوبق  اههرمن  نیرتیلاع  اب  سرد  ياهسالک  رد  و  تشاد ،

، ماجنارـس تشاد . کیدزن  يراکمه  نیوزق  نایگنهرف  یمالـسا  نمجنا  اب  و  دیدرگ ، نیوزق  ناتـسرهش  ياهناتـسریبد  ریبد  دـش و  سناسیل 
تداهش هب  یسمش   1360  / 6 خیرات 11 /  رد  زارد  يزاب  تاعافترا  رد  یمادص  نانمـشد  اب  يریگرد  کی  رد  دـش و  گنج  يههبج  مزاع 

. دش هدرپس  كاخ  هب  ادهش  رازلگ  رد  مدرم  هوکشرپ  عییشت  اب  دندروآ  دراهتشا  هب  ار  شرهطم  رکیپ  ياهناوختسا  هام ، هد  زا  سپ  و  دیـسر .
هدنراگن يارب  هدرک . رمع  لاس  داتشه  زا  شیب  تسا و  مهف  شوخ  لد و  هدنز  درمریپ  هک  تقادص ، هللادی  جاح  ياقآ  زیزع ، دیهش  نیا  ردپ 

هناخ رد  مدید  باوخ  ملاع  رد  مدیباوخ . نیعولطلا ، نیب  حبص  زامن  زا  دعب  مدنبلد ، دنزرف  نیا  تداهـش  زا  لبق  زور  تسیب  درک : لقن  نینچ 
هدـید باوخ  ملاع  رد  ار  وا  البق  اریز  متخانـش ، ار  وا  تسا . مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مدـید  مدوشگ ، ار  رد  متفر  دـندز ، ار 

: مدرک ضرع  [ 143 «. ] تسا مالسلاهیلع  لیلخ  میهاربا  يهناتسآ  اج  نیا  هللادی ! : » دومرف سپـس  داد ، ار  ممالـس  باوج  مدرک ، مالـس  مدوب .
تـشپ هب  رگنب ،» ترـس  تشپ  هب  : » دومرف اجک !؟ وا  اجک و  نم  موشیمن ، مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  يهناخ  رد  گس  نم  مدرگ  تیادف 
دیهشلا دقرم  اذه  : » دوب هدش  هتشون  نینچ  گنـس  نآ  يور  رب  تشاد و  رارق  نآ  يور  رب  یگنـس  هک  مدید  ار  يربق  هاگان  مدرک ، هاگن  مرس 

مدرک ناوارف  شالت  دش ، قاتا  دراو  ياهبرگ  مدـید  هاگان  ماگنه ، نیا  رد  تسا . تقادـص  ربکایلع  دیهـش  ربق  اج  نیا  تقادـص ؛» ربکایلع 
، ینک نوریب  ار  هبرگ  نآ  یناوتیمن  وت  دومرف : نم  هب  درکیم ، هاگن  دوب و  هداتسیا  زونه  هک  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  منک ، نوریب  ار  نآ 
، دنبب مکحم  ار  ترمک  : » دومرف هاگ  نآ  تسا . تسرد  تباوخ  هک  تسا  نآ  يهناشن  هحفص 302 ]  ] نیا و  دیآیم ، هبرگ  نیمه  حبص  ادرف 

يهدومرف قبط  و  تسا . هدیسر  تداهش  هب  ههبج  رد  مرـسپ  هک  مدرک  ساسحا  نینچ  مدش ، رادیب  باوخ  زا  هک  یتقو  ینک .» يرکـشان  ادابم 
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! منکن يرکشان  اهنت  هن  مدنبب و  مکحم  ار  تمواقم  ربص و  رمک  منک و  تماقتسا  دیاب  دمآ ، شتداهش  ربخ  رگا  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح 
یناـیواک نیـسح  جاـح  ياـقآ  موحرم  ماهزاـغم  يهیاـسمه  تسود و  يارب  مدوب  هدـید  هک  ار  یباوخ  و  متفر ، ماهزاـغم  هب  منک . رکـش  هکلب 

نیا : » متفگ یناـیواک  ياـقآ  هب  منک ، نوریب  ار  نآ  متـسناوتن  مدرک  هچ  ره  دـش ، هزاـغم  دراو  هبرگ  ناـمه  ماـگنه  نیمه  رد  مدرک . فیرعت 
کی يهدهع  زا  وا  ندرک  نوریب  هک  هدوب ، راکتیانج  دزد  مادص  زا  يدامن  هبرگ  نآ  دیاش  ماهدید .» هک  تسا  یباوخ  نامه  یتسار  يهناشن 

نوریب ار  وا  دـنهد و  مه  تسد  هب  تسد  ات  تشاد  مالـسا  ناروشحلـس  یپایپ  ياههلمح  ماجـسنا و  داـحتا و  هب  زاـین  هکلب  دوبن ، هتخاـس  رفن 
ناتـسود و زا  یـضعب  هب  تقادـص  ربکایلع  مرـسپ  تداهـش  ربخ  هک  تشذـگ  ارجام  نیا  زا  يزور  دـنچ  دـندرک . نینچ  ماجنارـس  دـننک و 

ياهدنهد ناکت  ربخ  هک  مدوب  هتفایرد  اهنآ  راتفگ  تاکرح و  یضعب  راتفر و  زا  یلو  دندوب ، هتفگن  نم  هب  ار  نآ  زونه  دوب . هدیسر  مناگتسب 
دنهاوـخیم متفاـیرد  مدینـش . دـندمآیم  نم  دزن  هچوـک  رد  هک  ار  رفن  دـنچ  يهمهمه  يادـص  مدوـب ، ماهناـخ  رد  هک  نیا  اـت  دراد  دوـجو 

رب رـس  رد  يهناتـسآ  رد  مد  نامه  دـنداد . ربخ  نم  هب  ار  مناوج  تداهـش  دـندمآ و  يدارفا  ماجنارـس  دـنهد ، ربخ  نم  هب  ار  مرـسپ  تداـهش 
بلق توق  نم  هب  دنبب ،» ار  ترمک   » مالـسلاهیلع سابع  ترـضح  نخـس  يرآ ، ریذپب .» نم  زا  ار  ینابرق  نیا  ایادـخ  : » متفگ مداهن و  هدـجس 

، يرآ دیامرف . لوبق  هک  نآ  دـیما  هب  ماهداد . ینابرق  وا  هار  رد  هک  رکـش  ار  ادـخ  متـسه . لاحـشوخ  رایـسب  یباوخ  نینچ  ندـید  زا  دیـشخب .
مالـسلاهیلع سابع  ترـضح  مشاهینب  رمق  نوچمه  ادخ  يایلوا  راشرـس  فطل  دروم  هنوگ  نیا  نادیهـش  ناگتـسب  و  قح ، هار  رد  نادـیهش 

هحفص 303]  ] یسمش  1378  / 2 يدراهتشا 25 /  يدمحم  دمحم  ناشتداعس . هب  اشوخ  دنتسه ،

خزرب ملاع  رد  یناهفصا ، ریغص  هب  مشاهینب  رمق  تیانع 

ياقآ جاح  بانج  دـنکیم : لـقن  هنوگ  نیا  ص 77 )  ) هیـسابعلا تامارک  باتک  رد  هدازفلخریم  یلع  خیـش  ياقآ  مالـسالا  تجح  باـنج 
حور زا  دیامرفیم : ریغـص  ياقآ  دـنکیم . راضحا  ار  هر )  ) ریغـص ياقآ  موحرم  ردـپ  حور  هر )  ) ینانب موحرم  دومرف : یناهفـصا  هدازمشاه 

ياهجیتن امـش  يارب  خزرب  ملاع  رد  ایآ  ماهتفگ  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  يارب  نم  هک  ییاهرعـش  نیا  هک  نک  لاؤس  مردپ 
هب یتقو  هک  يدوب  هتفگ  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  يارب  خیرات  هدام  کی  اباب  یلب ، دوب : هتفگ  ریغـص  موحرم  ردـپ  حور  هن ؟ ای  هتـشاد 

ترضح مرح  نحص و  رد  رب  هک  خیرات  هدام  ياهرعش  نآ  زا  رعش  هکت  کی  يدرک . زارفارـس  تاوما  مامت  نیب  رد  ارم  وت  دندروآ  ملاع  نیا 
تساود مشاهینب  هام  هگرد  رب  اهدرد  مقر  شخیرات  رهب  یناهفصا  ریغص  دز  تسا : نیا  هتشون  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق 

همه مییوج  نابات  هم  يا  مییالبرک  ناقـشاع  ام  لـضفلاوبا  نایعیـش  رب  اـمن  یفطل  تمحرم  زا  لـضفلاوبا  ناـبرهم  يا  منز  تناـماد  هب  یتسد 
لضفلاوبا ناج  تسد  زا  تخس  راک  ره  ینک  ناسآ  تسود  يا  دصقم  هار  رد  ندب  زا  دش  ادج  تتـسد  لضفلاوبا  ناغف  دص  اب  وت  شهار ز 

نید غارچ  نشور  دنکیم  ییادخ  قح  ات  لضفلاوبا  ناوتان  مدامد  ترسح  نیدب  مه  ام  بجع  يا  هتشگ  باریـس  یـسب  تضیف  يهمـشچ  زا 
ناج هب  یکـشا  مغز  مزیر  رگا  دزوس  مناـج  هب  دـنز  شتآ  ـالبرک  نیـسح و  ماـن  لـضفلاوبا  ناـمز  ره  شزوس  یعمج ز  ناـس  هناورپ  تسا 

هحفص 304] [ . ] 144  ] لضفلاوبا

داتفا هار  هب  جلف  يهچب  مشاهینب  رمق  تیانع  هب 

مرح دادغب  رد  دوب  یـسمش  لاس 1379  هام  دادرخ  لئاوا  رد  سدـقم  دهـشم  هیملع  هزوح  بالط  زا  يورم  رقاب  دـمحم  خیـش  ياقآ  باـنج 
هظحالم کنیا  دوش  پاچ  موس  دـلج  رد  هک  دـنداد  بناج  نیا  هب  ياهتـشون  دـندرک و  لـقن  ار  تمارک  نیا  مالـسلامهیلع  نیداوج  نیماـما 

هللادـبع ابا  ترایز  دـصق  هب  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دهـشم  زا  مالـسلامهیلع  تیبلـها  ناحادـم  نارکون و  زا  یکی  دـییامرفیم :
ره دیآیم  شدای  دوریم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  رهطم  مرح  هب  یتقو  دوشیم . فرشم  مالسلاهیلع  نیسحلا 
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اعد هب  تـسد  دـنادرگیمن . رب  دـیماان  ار  یـسک  ناـشیا  دـهاوخب  تجاـح  هـس  رگا  دوـشب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مرح  دراو  سک 
فرح تردـق  و  هداتفا ، هناخ  رد  تشوگ  هکت  کی  مراد  لولعم  يهلاس  جـنپ  رـسپ  کی  نم  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  درادیمرب :

هچب نیا  هک  متـساوخن  رگید  دروخب . اذـغ  شدوخ  دـنک و  تکرح  دورب و  هار  دـناوتب  هچب  نیا  لقادـح  هک  مهاوخیم  وـت  زا  درادـن ، ندز 
ماجنا ار  مالسلاهیلع  همئالا  داوج  مالـسلاهیلع و  رفعج  نب  یـسوم  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع و  لضفلاابا  ترایز  دنک . تبحص 

هچب هک  ایب  هدازاضر  یجاح  تفگ : نم  هب  شردام  زور  کی  زا  دـعب  دـندمآ ، مندـید  هب  مدرم  مدـش . لزنم  دراو  مدـمآ و  دهـشم  هب  مداد ،
هک متـساوخن  نم  ارچ  دوشیم  نامیـشپ  شردپ  هداد ، افـش  هدرک و  تیانع  ام  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  دنک ، تکرح  دورب و  هار  دـناوتیم 
هک دهشم  رفص  متسیب  مالسلاهیلع . اضر  ماما  مالسلاهیلع  همئالاداوج  دجسم  تعامج  ماما  نارداهب  يورم  رقابدمحم  لقان : دنزب . مه  فرح 

رقابدمحم خیـش  دش . هتـشون  مالـسلاامهیلع  همئالا  داوج  جئاوحلا و  باب  رهطم  مرح  رد  مالـسلاهیلع  هللادـبع  ابا  نیعبرا  هب  هدـنام  بش  کی 
يورم

دنتشادرب نم  زا  تسد  دیشخبب ، ار  وا  دومرف  لضفلاوبا  ترضح 

هـضافا مق  هیتجح  يهسردـم  يهناخباتک  رد  هک  هللا ) همحر   ) ینارهط ساـبع  خیـش  جاـح  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  باـنج  یقتم ، ملاـع 
زا یکی  هک  تسا  هدروآ  اهنآ  یـصالخ  هار  هدز و  نج  دارفا  اب  هطبار  رد  تیاکح  دنچ  نادجو  نید و  هحفص 305 ]  ] باتک رد  دومرفیم ،
لاس هک  ینانز  زا  یکی  دـیامرفیم : ناشیا  تسا . مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  تمارک  هب  طوبرم  تاـیاکح  نآ 

ات متفر  هناخزپشآ  هب  متخپ ، هتشاذگ و  یفرظ  لخاد  ینیمز  بیس  يرادقم  تفگ : مراد  نیقی  شراتفگ  قدص  هب  مسانـشیم و  ار  وا  تساه 
مردام اب  مدروآ و  ار  اهینیمز  بیـس  متخیر و  هناخزپشآ  فک  هب  مربب  ار  ادـخ  مان  هک  نیا  نودـب  تشاد ، یغاد  رایـسب  بآ  مروایب ، ار  نآ 
يادص زا  مردام  داد . تسد  نم  هب  یـشوهیب  یـشغ و  تلاح  هک  يروط  هب  مدش ، نیگنـس  ناهگان  بش  ياههمین  میدـیباوخ و  میدروخ و 

ارم دیدیمن ، ار  اهنآ  مردام  هک  يدارفا  یلو  دادیم  شلام  ارم  دیدیم . ار  مزیگنا  تقر  تلاح  هک  وا  دمآ . منیلاب  هب  دش و  رادـیب  نم  يهلان 
هک مداد  مسق  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  ار  اهنآ  ماجنارـس  تسیچ ؟ نم  ریـصقت  متفگیم : اـهنآ  هب  يراز  ساـمتلا و  اـب  نم  دـندزیم .

دنلب صخـش  نایم  نیا  رد  يدـنازوس ؟ ار  ام  كدوک  یتخیر و  ار  غاد  بآ  ارچ  دـنتفگیم : خـساپ  رد  اهنآ  اـما  دـیرادرب . نم  رـس  زا  تسد 
ملاس هک  شنت  هتخوس ، شیوم  طقف  امـش  كدوک  دیرادرب ، شرـس  زا  تسد  دیـشخبب و  ار  وا  تسا  سب  تفگ : اهنآ  هب  دش و  رهاظ  یتماق 
شوه هب  نم  و  دنتفر ، دنتشادرب و  نم  زا  تسد  دمآیم ، مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرظن  هب  هک  صخـش  نیا  تعافـش  رثا  رد  اهنآ  تسا !

، مدش کیدزن  اج  نآ  هب  هک  نیمه  مورب  هناخزپشآ  نامه  هب  متساوخیم  هک  رگید  بش  دنچ  هک  نیا  ات  متشگرب ، یعیبط  تلاح  هب  مدمآ و 
یلع راثیا  دوب  وت  يالاب  يهیاس  افو  نامیا و  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  بدا  [ . 145 [ .»؟ هدیسرتن تمشچ  زونه  : » تفگیم هک  مدینـش  ییادص 

هحفص 306] [ . ] 146  ] دوب وت  ياهبل  نایم  بدا  يایرد  سابع  ایرد  بآ  هب  يدزن  بل  رگ  دوب  وت  يامیس  هب  شقن 

تسا سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  صوصخم  نیا 

تسا عیشت  خرس  بتکم  نیعفادم  زا  راوگرزب و  ناملاع  زا  هک  يدورگنل  يوضترم  بحاصلادبع  دیـس  جاح  ياقآ  هللا  ۀیآ  باطتـسم  بانج 
یلاخلخ يوسوم  لضاف  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  تجح  .1 دیناوخیم : الیذ  هک  دندرک  لقن  تمارک  راهچ  باتک  فلؤم  يارب 

توعد ربـنم  يارب  زین  يرگید  دجـسم  مردـپ و  موـحرم  دجـسم  رد  متفریم و  ربـنم  مردـپ ، لزنم  تشر ، رد  هدـنب  تسا : هتفگ  هللا ) همحر  )
متفریم و هک  ررقم  تقو  نـم  دـندرک . متوـعد  ربـنم  يارب  بـش  هد  دوـب  تـشر  کـیدزن  هـک  مـه  ياهدـکهد  رد  نـینچمه  دـندوب . هدرک 

دیاـب رگید  بشما  متفگ  دیـسر . اـعوسات  بش  مورب . رتدوز  منازاـتب و  ار  يراوـس  بسا  هک  متـساوخیمن  نم  ییآیم و  رید  هک  دـنتفگیم 
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رذـع مناوتیمن ، متفگ : ناوخب . هضور  ام  يارب  ایب  دـنتفگ : تفرگ و  ار  اـم  بسا  ولج  یـسک  هار  نیب  رد  مسرب . رتدوز  هک  منازاـتب  ار  بسا 
تـشپ هب  ارم  دیـشکیم . لوط  هقیقد  تسیب  مه  هار  نیا  میناسریم  ار  وت  ام  ناوخب ، ار  اـم  يهضور  وت  اـیب  دـنتفگ : دوشیم . رید  هک  مدروآ 

وت يادص  ام  ناوخب  وت  دنتفگ : دسریمن . ادص  متفگ : متفر و  ربنم  نم  دوب . تیعمج  زا  ولمم  گرزب و  ییارحـص  اج  نآ  رد  دندرب . یهوک 
لوط مه  عبر  کی  هزادنا  هب  ادص  اب  ياهیرگ  هچ  دنناخرچیم . اج  همه  هب  دـنتفرگ  ارم  ربنم  مدـید  مدیـسر  تبیـصم  هب  یتقو  میناسریم . ار 

يرادرب رگا  دنتفگ : تسا . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  اقآ  صوصخم  نیا  دنتفگ : دنداد و  نم  هب  ياهسیک  ندمآ ، تقو  دیشک ،
کی مزیرب  ار  اهنیا  يوربآ  متساوخن  رگید  تسا ، زایپ  تسوپ  اهنیا  مرظن  هب  مدید  يوشیم . نامیـشپ  مه  يرادنرب  رگا  يوشیم و  نامیـشپ 
امـش الا  و  میتسه ، نج  ام  میتفگن ، وت  هب  لوا  ام  دنتفگ : سپـس  دـندناسر و  دجـسم  هب  ارم  هتفرگ ، رارق  بسا  ولج  مه  رفن  کی  بقع و  رفن 
نیا تشپ  يرآ  تسالط . ياهقرو  نآ  دـنتفگ  دنتـسه و  اهنج  اج  نیا  مییوگب  امـش  هب  میدرک  شومارف  اـم  دـنتفگ : دـیدرکیم . تشحو 

هحفص 307] . ] دوب الط  شاهمه  مه  اهزایپ  تسوپ  نآ  مدید  سپس  دمآ و  نم  اب  یسک  اروشاع  بش  دنتسه . اهنج  هوک 

دومرف مادص  هب  باطخ 

مـشاهینب رمق  ترـضح  ترایز  هب  البرک  رفـس  رد  ام  تفگیم : یبد  نکاس  ناتـسودنه ، لها  یمـالغ  نیـسح  دـمحم  ماـن  هب  یـصخش  . 2
ای دندزیم : ادص  ناتسودنه  یلاها  هژیو  هب  دوب ، ادصو  رس  اج  همه  ترضح  رهطم  مرح  نحـص و  رد  میتفر . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

دوخ هک  دنتفگ  دشن . عقاو  رثؤم  یلو  دننک ، يریگولج  هک  دندش  رومأم  رهطم  مرح  ياههطرـش  هک  يروط  هب  دش  غولـش  بیجع  لضفلاابا !
رد ناـیوگ  لـضفلاابا  اـی  دـنداد و  راعـش  مدرم  دـش ، رهطم  نحـص  دراو  هک  نیمه  دیـسر . هار  زا  مادـص  ناـهگان  دـیآیم ، مرح  هب  مادـص 
نآ درکیم . هاگن  هتسدلگ  هب  نامسآ  فرط  هب  مه  مادص  دیرگنب ! هتسدلگ  هب  دنتفگ : مدرم  هعفد  کی  دنداد . جرخ  لمع  تدش  ناشراعش 
زا رگا  هک  هدومن  مادـص  هب  باطخ  دراد و  تسد  هب  يریـشمش  تسا و  هتـسدلگ  يالاب  رد  زبس  يهمامع  اـب  يراوگرزب  دیـس  میدـید  تقو 

اههطرـش هب  دروآ و  دورف  رـس  دش . داجیا  مادص  رد  تشحو  درک . مهاوخ  ادـج  تندـب  زا  رـس  الاح  نیمه  ینک  يریگولج  مدرم  نیا  راعش 
هک دش  مولعم  دندادیم . راعش  یتدم  ات  مدرم  تفر و  نوریب  رهطم  نحـص  زا  دوخ  دیـشاب و  هتـشادن  يراک  تیعمج  هب  تفگ : درک و  هاگن 

هداد افـش  ار  يرامیب  ترـضح  هک  دوب  هدش  رهاظ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  زا  هدوب  یتمارک  يارب  مدرم  راعش 
. هدوب

تسا ترایز  لوغشم  نم  رس  تشپ  یبرع  مدید  مدوب ، ترایز  لوغشم 

، یقتم ملاـع  هنازرف ، هیقف  راوـگرزب ، دـلاو  موـحرم  تسا . هدـش  عـقاو  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  هعقاو  نیا  . 3
مـشاهینب رمق  ترـضح  رهطم  مرح  رد  دندومرف : ۀـیکزلا  هسفن  هللا  سدـق  يدورگنل  یـضترم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 

ترـضح هب  باـطخ  تسا و  تراـیز  لوغـشم  نم  رـس  تشپ  یبرع  مدـید  ناـهگان  مدوب ، تراـیز  لوغـشم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا 
هحفـص  ] زا تسد  دوب  باذج  بلاج و  بلاطم  نیا  میارب  سب  زا  نم  دنکیم . نایب  تغالب  تحاصف و  اب  ار  یبلاطم  و  یمع »! ای  : » دیوگیم

نانچمه ار  ناشیا  يابرلد  تاملک  یلو  مدوب ، هدـش  توهبم  تام و  نانچمه  دـیوگیم . هچ  راوگرزب  نیا  منیبب  اـت  متـشادرب  تراـیز  [ 308
. دش بیاغ  مرظن  زا  هبترم  کی  یلو  دوب ، تبحص  لاح  رد  ترضح  اب  درکیم و  هیرگ  ناشیا  مدینشیم و 

نک ضوع  ار  مردام  بلق  ناج  اقآ 

قیرط زا  فرشا  فجن  رد  هدنب  تماقا  سرد و  هلأسم  دندرک : لقن  میارب  یفیرش  لضفلاوبا  دیس  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  بانج  . 4
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فرـشا فجن  هب  هک  دشیمن  یـضار  ام  يهدلاو  نوچ  تسا ، هدـش  ماجنا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  تایانع  و 
مـشاهینب رمق  هب  مدـش . قفوم  مه  نم  و  داد . هزاجا  مردام  مدـش ، لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  ترـضح  هب  هدـنب  موشب ، فرـشم 

. موشب فجن  هیملع  هزوح  دراو  ناشیا  تیاضر  اب  دـهدب و  هزاجا  نم  هب  هک  نک  ضوع  ار  مردام  بلق  ناج ، اقآ  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع 
ملاع رد  هک  نیا  يارب  منکیم ، لمحت  ار  تقارف  نم  و  درادن ، یبیع  يورب ، فرـشا  فجن  هب  یتسه  زاجم  رـسپ ، تفگ : نم  هب  هدلاو  يزور 
يارب ار  تدنزرف  يریگب  رارق  ام  تعافـش  دروم  یهاوخب  رگا  دندومرف : مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  مدـید  ایؤر 

امش هب  لماک  تیاضر  اب  نم  اذل  یشکب . راظتنا  دایز  دیاب  رشحم  يارحص  رد  هنرگ  و  تیاضر ، لامک  اب  تسرفب ، فرشا  فجن  هب  لیصحت 
. يوش لیصحت  لوغشم  اج  نآ  رد  هتفر و  فرشا  فجن  هب  ینید  مولع  لیصحت  يارب  مهدیم  هزاجا 

دوریم باوخ  هب  هیرگ  اب 

مق سدقم  رهش  نکاس  العف  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نذؤم  فارص ، یفطـصم  جاح  ياقآ  بانج  يرمق  لاس 1421  لوألا  عیبر  موس  رد 
دهشم نارهت -  هار  نیب  رد  دعس  الم  ياقآ  دندرک : لقن  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  حادم  دعـس » الم   » ياقآ بانج  زا  تسا ،

رد یناتسرامیب  هب  ارم  درک ، مرو  مپچ  ياپ  تفگ : تسا و  هدمآ  قارع  زا  تسا  هحفص 309 ]  ] هام شش  ابیرقت  هک  درک  لقن  میارب  راطق  رد 
دیاب هک  دش  نآ  ناکـشزپ  صیخـشت  دندوب . البرک  رد  ماهداوناخ  مدش . يرتسب  اج  نآ  رد  دندرب و  بطلا » ۀنیدم   » ناتـسرامیب مان  هب  دادـغب 

رد هک  مدرکن  لوبق  نم  دشاب . هتـشادن  یتیلوئـسم  حارج  کشزپ  مدرم ، لمع  ریز  رگا  هک  دهدب  اضما  دیاب  مه  یـسک  دنتفگ  موشب و  لمع 
مه وا  صیخـشت  مدرک . هعجارم  قذاـح  یکـشزپ  هب  مه  ـالبرک  رد  متـشگزاب . ـالبرک  هب  اذـل  موشب . لـمع  وـحن  نآ  هب  مه  نآ  تبرغ  رهش 

لسوتم مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  دنتفگ : نم  تیبلها  دوشب . یحارج  لمع  میاپ  دیاب  هک  دش  نآ  يدادغب  کشزپ  دننامه 
ترـضح رهطم  مرح  شکوراـج  دزن  هب  دـیوگیم : شگرزب  رداـم  حبـص  دوریم . باوـخ  هب  هیرگ  اـب  دوـشیم و  لـسوتم  بش  و  دـیوشب ،

اپ مرو  لحم  هب  ریگب و  شکوراج  زا  ار  وراج  طقف  تسا و  نآ  زا  رتالاب  یلیخ  ترـضح  تمظع  ماقم و  ورب ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 
يهلیـسو هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  تیاـنع  اـب  دـنکیم و  ار  راـک  نیمه  مه  وا  راذـگب . تیاـپ  درد  يور  و 

شیاپ رد  یمرو  هن  يدرد و  هن  هللادمحب  هتسشن و  وناز  ود  لیماف  نیب  ام  وا  رگید  زور  نآ  يادرف  دنکیم و  ادیپ  افش  ترضح  مرح  يوراج 
. دراد دوجو 

وش لسوتم  سابع  ترضح  هب  دشن  لح  لوپ  اب  دمآ  شیپ  تیارب  یقافتا  رگا 

راهچ مالسلاهیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  هب  یبوتکم  یط  يدزی  ینیسح  قداص  دیس  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  تجح  باطتـسم  بانج 
یلع هللا  یلـص  و  نیعتـسن ، هب  و  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مـسب  . 1 مییاـمنیم : بلج  نآ  هب  ار  امـش  هجوت  هک  دـناهدومن ، لاـسرا  ار  ریز  تمارک 
لهچ دودح  رد  هک  یناهفـصا  بیدا  یلع  دمحم  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  باطتـسم  بانج  نیرهاطلا . هلآ  دمحم و 

متـشاد یقیفر  نارهت  رد  هک  دندرک  لقن  یناهفـصا  یـسابلک  نیدلاردص  خیـش  ياقآ  دندومرف : لقن  نینچ  میتسه  قیفر  ناشیا  اب  تسا  لاس 
الاب امیپاوه  ياـههلپ  زا  تشاد  دوب و  ناـملآ  مزاـع  لیـصحت  يهمادا  يارب  دـمحا  یتقو  تشاد . دـمحا  ماـن  هب  يدـنزرف  هحفـص 310 ]  ] هک

كرت ار  تاهزور  زامن و  هک  نیا  ار  وت  منکیم  شرافـس  هک  نیا  نآ  مهدب و  وت  هب  یـشزرا  اب  تناما  مرـسپ ، تفگ : وا  هب  شردپ  تفریم ،
هلکب ورم  لوپ  يارب  وت  اما  مهدیم ، وت  هب  مراد و  نم  ینک  جرخ  الط  تدوخ  نزو  هب  زور  ره  وت  رگا  ینادـیم  شاب ؛ هتـشاد  مه  اوقت  نکم ،

، درک یم  یناوخ  هضور  مه  مردـپ  منکیم ، یناوخ  هضور  نم  نادـب ، این . یتفرگن  صـصخت  اـت  نک و  لیـصحت  ورب  قلخ  هب  تمدـخ  يارب 
اما درکیم . ادیپ  لسوت  وا  هب  ساسح  عقاوم  رد  هک  تشاد  یصاخ  يهقالع  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  مردپ  اما  دوب ، ناوخ  هضور  مه  مدج 
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یتقو رگا  مراد . یصاخ  يهقالع  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  اما  مراد ، يدایز  هقالع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هچرگ  نم 
امش هب  هک  متسه  ینالف  رسپ  نم  وگب : وش و  لسوتم  ترضح  نآ  هب  درک ، لح  ار  نآ  دوشیمن  لوپ  اب  هک  دمآ  شیپ  تیارب  یـصاخ  قافتا 

ناملآ هب  نوچ  دـنکن !؟ لـح  ار  نآ  لوپ  هک  دوشیم  روطچ  هک  مدرکیم  هرخـسم  ار  وا  ملد  رد  نم  دـیوگیم : دـمحا  دراد . تدارا  یلیخ 
، دندرک باختنا  ناتـسرامیب  کیـشک  ناونع  هب  ارم  بش  کی  مدومن . كرت  مه  ار  هزور  ادعب  مدناوخن ، زامن  رگید  هک  دیـشکن  یلوط  متفر 

مدناراوخ ار  نآ  نوچ  هدش . هایس  متسد  ناتشگنا  زا  یکی  مدید  مریگب ، لیوحت  ار  کیشک  منک و  اضما  ار  ناتـسرامیب  رتفد  متـساوخ  نوچ 
نییاپ هب  ات  دش  عورش  يدعب  تشگنا  رس  دعب  دمآ . متـشگنا  رخآ  ات  دش  هفاضا  یهایـس  روط  نیمه  و  تشاد ، درد  یلیخ  دش و  هایـس  رتشیب 

هدنک مشفک  هت  هک  نیا  ات  مدزیم  نیمز  يور  ار  میاپ  يهنـشاپ  هک  دوب  يدح  هب  درد  تدش  دش . هایـس  مناتـشگنا  مامت  روط  نیمه  دـمآ و 
نم هب  مدش . يرتسب  دننک . ادج  چم  زا  ار  متـسد  ادرف  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ماجنارـس  دیـشخبن . ياهدیاف  دندرک  هچ  ره  ناکـشزپ  دـش .

. دوب هدش  مک  متسد  درد  ندز  نکسم  ببس  هب  مدش . رادیب  باوخ  زا  هک  دوب  بش  بصن  دوش . هتساک  مدرد  تدش  زا  ات  دندزیم  نکـسم 
؟ مسیونب هخـسن  روطچ  ییاوسر  زا  ریغ  مدرگرب  ناریا  هب  هک  هدـیرب  تسد  اب  متفگیم : متـسیرگیم و  دوخ  يهدـنیآ  زا  متفر ، ورف  رکف  رد 
زا یکی  هب  متفر  ناتـسرامیب  طاـیح  هب  مدـش ، دـنلب  مدرکن . اـنتعا  اـهنآ  هب  الـصا  نم  هک  نیا  دـمآ و  مداـی  مردـپ  ياهشرافـس  هبترم  کـی 

هیرگ رایسب  مدناوخ و  زامن  تعکر  ود  متفرگ و  وضو  متفر ، دوب  اج  نآ  رد  مه  یـضوح  دوب و  يراگلگ  نآ  فارطا  هک  ینـش  ياههچوک 
امـش هب  یلیخ  هک  ماینالف  دنزرف  نم  متفگ : نمـض  رد  مدومن و  لسوت  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  هحفـص 311 ]  ] مدرک و

هـصالخ دش . زاب  رد  دمآ و  رد  ادص  هب  رد  ياههرجنپ  زا  تسا و  ناتـسرامیب  رد  يراوس  بسا  مدید  مدـش ، هجوتم  هبترم  کی  دراد . هقالع 
درب ار  مردپ  نم و  مسا  زاب  مدومن . بجعت  دز ! ادص  مسا  هب  ارم  راوس  بسا  مدید  دعب  مدرک ، تشحو  یلیخ  دمآ ، نم  فرط  هب  راوس  بسا 

: دومرف ترـضح  مداد ، ناشن  ار  متـسد  يراد ؟ یتحاران  هچ  يدـمآ ؟ اـج  نیا  ارچ  دومرف : دسانـشیم . ارم  اـجک  زا  هک  مدومن  بجعت  رتشیب 
مسق ار  وا  متفرگ و  ار  شبسا  يهنهد  متفر  دش . بوخ  متـسد  مدیلام ، شکرابم  يوناز  هب  تسد  هبترم  دنچ  لامب . نم  يوناز  هب  ار  تتـسد 

زاب دش  هک  حبص  دندرب . فیرـشت  اقآ  يدرکن ؟ لمع  تردپ  ياهشرافـس  هب  ارچ  متـسه  لضفلاوبا  نم  دومرف : دیتسه ؟ هک  امـش  هک  مداد 
. دمآ دروایب  صرق  اود و  دیایب و  نم  غارـس  هب  دوب  فظوم  هک  نآ  مدیباوخ . متخت  يور  متـشگرب  مدـناوخ و  ار  حبـص  زامن  اج  نامه  متفر 

هیرگ هب  دندرک  رارـصا  نوچ  مرادن . جایتحا  اهنآ  هب  نم  متفگ : دندرک  مهارف  ار  لمع  لیاسو  دندمآ و  ناکـشزپ  نوچ  تسین . مزال  متفگ :
مامت نم  دندرک . بجعت  رایسب  متـسد  يدوبهب  زا  نم و  دایز  يهیرگ  زا  اهنآ  مداد . ناشن  اهنآ  هب  مه  ار  متـسد  مدومن و  دایز  هیرگ  مداتفا و 

هب ار  تیاکح  مدمآ و  ناریا  هب  دندش . ناملـسم  ناکـشزپ  زا  رفن  دـنچ  مدرک . لقن  منتفای  افـش  ات  دـشاب  ردـپ  شرافـس  هک  لوا  زا  ار  ایاضق 
. مالسلاو متفگ . مردپ 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت 

تشرس كاپ  یقتم و  نمؤم  باطتسم  بانج  هیبص  هک  هدنب  ياهسورع  زا  یکی  لبق  لاس  دنچ  يدزی ؛ ینیـسح  قداص  دیـس  بناج  نیا  . 2
دیاب دـندوب  هتفگ  احیرـص  اهنآ  دومن . هعجارم  مق  هاگورین  رد  عقاو  ارهزلا  هاگـشیاز  هب  لمح  عضو  يارب  دوب  یلیعامـسا  نیـسح  جاح  ياقآ 

: متفگ تفگ . ار  هیـضق  دز و  گنز  نم  هب  یلیعامـسا  ياقآ  دوب ، يرهظ  زا  لبق  ارهاظ  دـندوب . تحاراـن  یلیخ  ثیح  نیا  زا  دوش و  نیرازس 
، تسا هک 133  سابع  ددع  هب  هدـش ، لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  ترـضح  هب  لاح  نامه  رد  دوشیم . تسرد  دیـشابن  تحاران 

نیـسحلا کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  مالـسلاهیلع ،)  ) نیـسحلا هجو  نع  برکلا  فشاـک  اـی  هحفـص 312 ] : ] متفگ ترـضح  نآ  هب  باطخ 
. دش غراف  یتحار  هب  شرتخد  هک  تفگ  دز و  گنز  یلیعامسا  نیسح  جاح  ياقآ  هک  دیشکن  لوط  تعاس  مین  مالسلاهیلع .

مرگید سورع  يارب  لسوت 
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نآ يارب  هک  نامه  هک  داد  ماغیپ  نم  هب  تسا  دشاب  ینیسح  يدهم  دمحم  دیس  مدنزرف  لایع  هک  مرگید  سورع  دعب  زور  ود  ای  دعب  زور  . 3
. دندوب هدش  تحار  یلطعم  نودب  مه  ناشیا  مدومن ، ادیپ  ار  لسوت  نامه  ناوخب . مه  نم  يارب  يدناوخ  تسورع 

ماهیبص يارب  لسوت 

دناهتفگ اـهرتکد  دـنتفگ  اـم  هب  دوب . وا  لـمح  عضو  هبترم  نیلوا  يارب  هک  ریقح  موس  هیبص  متفر و  دزی  هب  هک  لاـسما  نیمه  زورون  ماـیا  . 4
دومرفن و دیما  ان  ارم  داب ، وا  نابرق  هب  اهام  لاثما  ناج  اهدرایلیم  هک  راوگرزب  نامه  مداد و  ماجنا  ار  لسوت  نامه  زاب  دوش . لمع  دـیاب  امتح 
نیحلاصلا و ءادهشلا و  هیخأ و  هما و  هیبأ و  هدج و  یلع  هیلع و  مالسلاو  ةالـصلاو  دیماجنا . تغارف  هب  یبوخ  رایـسب  عضو  اب  یعیبط  روط  هب 
هوفع و هتمحر و  هللا و  لضف  ددع  هتاملک و  هللا و  قلخ  ددع  ملع  ام  هنزو  ملع  ام  ددـع  نیدـلا  موی  یلا  نآلا  نم  نیموصعملا  ةادـهلا  ۀـمئألا 

لیخ لضفلاابا  مارم  یـسمش  هامریت 1379  اـب  ربارب  يرمق  لوـالا 1421  عیبر  يدزی 20  ینیـسح  قداص  دیـس  نیملاـعلا . بر  نیمآ  هترفغم .
لها لضفلاابا  ماقم  زا  هاگآ  دوشیم  تیادـه  غورف  شلد  رد  دوب  هک  ره  لضفلاابا  مالغ  رـسبرس  رـشب  نج و  لضفلاابا  مان  هب  یجتلم  کلم 

يدرم تیار  تسا  دنلب  تسا  هدش  نوگنرس  شملع  رگ  هحفص 313 ]  ] لضفلاابا مارم  زا  يرادافو  سرد  تخوماین  هک  یسک  ره  تسین  افو 
دـش دندیدب  مشچ  هب  دوخ  گرم  افج  لها  لضفلاابا  مامت  هم  نوچمه  هرهچ  نادیم  هب  دـید  وچ  دـش  هریخ  کلف  مشچ  لضفلاابا  مارتحا  هب 

نورب هنشت  طش و  هب  دش  نورد  هنـشت  لضفلاابا  ماج  هب  ناج  راثیا  هداب  تخیر  الببرک  تشد  هب  تمه  یقاس  لضفلاابا  مایق  اپب  نادیم  هب  وچ 
هب داتفوا  هک  مد  نآ  زا  هآ  لضفلاابا  مامتها  یعـس و  همه  دوب  نالفط  يهمیخ  يوس  بآ  دربب  ات  لضفلاابا  مارح  طـش  بآ  دوبن  هچرگ  دـش 

هنیکس لاح  تبحـص  لضفلاابا  مایپ  اخا  كردا  يهلان  دوب  مرح  يوس  هب  نیـسپاو  سفن  رد  لضفلاابا  مارخ  شوخ  ورـس  نیز  رـس  زا  نادیم 
لضفلاابا مان  هب  شدیاشخبب  تسود  تسا  نارگ  هچرگ  دیعس )  ) هانگ راب  لضفلاابا  مالک  نیرخآ  نید  هش  اب  بآ  مغ  دوب و 

مارحلا مرحم  متفه  بش  رذن 

79  / 4 خیرات 5 /  رد  جرفکاخ )  ) مق میقم  ياهینادمه  يهینیسح  مرتحم  تعامج  ماما  روپیحایر  مساق  خیش  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  بانج 
بیاـصم نیرکاذ  زا  یکی  دـسیونیم : ناـشیا  دناهتـشاد : لاـسرا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراـشتنا  رتـفد  هب  ار  لـیذ  تمارک  یـسمش 

اهتداشر و دای  هب  مارحلا  مرحم  متفه  بش  هلاس  همه  يدـنز  ناضمر  يدهـشم  ياقآ  ماـن  هب  مالـسلامهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیبلـها 
يرمق مرحم 1419  هام  رد  دنراد . ماعطا  مق  يهیداجس  يهینیـسح  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  ياهتعاجش 

هدرک هیهت  مارحلا  مرحم  متفه  بش  ماعطا  يارب  ناموت  رازه  هاجنپ  دـصکی و  غلبم  هب  یکچ  ناشیا  دـتفایم . قافتا  ناشیا  يارب  لیذ  ناـیرج 
يرادیرخ هحون  يهوزج  يریبک  ياقآ  هزاغم  زا  ات  هچرازاب )  ) هدمآ مق  ناخرذگ  هب  مرحم  مجنپ  زور  رـصع  دشاب . هدرک  ادا  ار  دوخ  رذن  ات 

اشع و برغم و  زامن  زا  دعب  دوریم ، لزنم  هب  یتقو  هدـشن ، هجوتم  ناشیا  دـتفایم . نیمز  يور  ناشبیج  زا  روبزم  کچ  نامز  نیا  رد  دـنک .
هب برطضم  هحفـص 314 ]  ] یتلاح اب  تسین . وا  بیج  رد  کچ  هک  دوشیم  هجوتم  ناهگان  دورب ، هینیـسح  هب  ات  دـشوپیم  سابل  مامحتـسا 

ار کچ  یـسک  ایآ  دـنک  لاؤس  دارفا  زا  ات  دوشیم  جراخ  لزنم  زا  دوشیم ، لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح 
نیرتغولـش زا  یکی  ناخرذـگ  هچرازاب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هتـشذگ و  تعاس  هس  هک  یلاح  رد  دـسریم  ناخرذـگ  هب  ات  هن ؟ ای  هدرک  ادـیپ 

هداتفا نیمز  يور  روبزم  يهزاغم  ولج  کچ  دنیبیم  بجعت  لامک  اب  دـیآیم  يریبک  ياقآ  هزاغم  رانک  ناخرذـگ  هب  یتقو  تسا . مق  زکارم 
لـضفلاوبا ترـضح  مشاهینب  رمق  اقآ  هجوت  لـسوت و  زج  تسین  نیا  يرآ ، تسا . هتـشادنرب  ار  نآ  یـسک  هدـیدن و  ار  وا  يدـحا  مشچ  و 

. مالسلاهیلع سابعلا 
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سابعلا لضفلاوبا  ترضح  يهضور 

بناج نیا  دناهداتسرف : مالسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ار  ریز  تمارک  جنپ  یلـضاف ، یلع  دیـس  ياقآ  مالـسالا  تجح  بانج 
مق نکاس  هک  تسا  لاس  تسیب  کیدزن  لیماف ، نارهاوخ و  ناردارب و  زا  یعمج  اب  هک  ناریا  لامش  قطانم  زا  باخلب  لها  یلضاف  یلع  دیس 
مود لوا و  يهیاپ  سردم  ناشاک  رد  مق ، تیریدـم  ياروش  لیکـشت  زا  شیپ  هدـنب  میـشابیم . مق  يهیملع  يهزوح  بالط  زا  زین  و  میتسه .

یفجن یـشعرم  هللا  تیآ  ترـضح  هناخباتک  کـیدزن  يرئازج ، ياـقآ  یـشورف  باـتک  رد  یهللادـبع  دـمحم  دیـس  ماهداز  رهاوخ  ماهدوب و 
. مدوب هتفر  شتاقالم  هب  ناشیا  لزنم   1377  / 11 اب 2 /  قباطم  لاوش 1419  مجنپ  هعمج  زور  تسا . یشورف  باتک  رگراک  هیلع ) هللا  ۀمحر  )

ینابر یلع  خیش  بانج  نیملسملا  مالسالا و  تجح  ترضح  ملق  هب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تامارک  نآ  رد  هک  داد  ناشن  نم  هب  یباتک 
. مشاب هتشاد  یمهـس  زین  ریقح  تکرب  ریخ و  يهمانرب  نیا  رد  متـساوخ  دوب ، هدش  يروآ  عمج  فیرـشلا ) هدوجو  یلاعت  هللا  ملـس   ) یلاخلخ

ناتـساد نیا  لوا ، تمارک  . 1 منک . هفاضا  مه  يرگید  ياهناتـساد  دهدب  قیفوت  دـنوادخ  دـیاش  منکیم و  لقن  اج  نیا  ادـقن  ناتـساد  جـنپ 
یفجن يوک  زا  رتـالاب  یمک  رتشا  کـلام  يرتم  تشه  رد  ناـشیا  تسا . هحفـص 315 ]  ] دـحوم نایرقاب  اضر  دیـس  مان  هب  یناوج  هب  طوبرم 

مرس نزوس  ریز  یمطاف  ناتسرامیب  رد  هک  دوب  هدش  فیعض  ردقنآ  دوب . اضر  دیس  یگراوخریش  نارود  لاس 1353  رد  ابیرقت  تسا . نکاس 
یجاح مالـسالا  ۀجح  بانج  اضر  دیـس  ییاد  هب  هدنب  دوب . هدنام  وا  ناوختـسا  تسوپ و  طقف  و  دشیم ، هدینـش  ضیرم  لفط  يهلان  يادص 

رد مق ، ناخ  ریگناهج  يهسردـم  رد  مدرک . داهنـشیپ  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  لسوت  کـچوک  يدـمحا  دـمحم  دـیس 
ار تسا ، ناتسناغفا  العف  هک  گرزب  يرثوک  یضترم  دیس  میدش و  عمج  هبلط  رفن  هدزاود  اشع  برغم و  زامن  زا  دعب  هدازحابـصم ، يهرجح 

دنوادخ ار  ضیرم  لفط  جئاوحلا  باب  تعافـش  هب  لسوت  اعد و  هسلج  نآ  زا  دعب  دناوخ . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هضور  میدرک  راداو 
اقآ نتفرگ  افش  لاس  نامه  كرابملا  ناضمر  تسا . یملعم  لغش  لابند  هدرک و  مامت  مه  ار  يزابرس  هتفر  ار  شهاگشناد  نالا  دیشخب . افش 
رد یلضاف  رفعج  دیس  هللا  ۀیآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  مایموس  ردارب  یلـضاف و  نیـسح  دیـس  مالـسالا  ۀجح  مایمود  ردارب  اب  هدنب  اضر 

دوب و ضیرم  لاس  نیدنچ  هک  تشاد  يرتخد  یلـضاف  رفعج  دیـس  نابزیم  میدوب . مه  کیدزن  ییاهاتـسور  رد  كارا ، ناتـسرهش  دـنب  هرس 
يدمحا دنزرف  اضر  اقآ  يافش  يارب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  ام  لسوت  هصق  يوخا ، دندوب . هدرک  باوج  ار  وا  ناکـشزپ 

غلبم و هدـنب  هک  غالب  هفیلخ  مان  هب  رتنییاپ  هد  هب  ار  یناوج  يوخا -  ناـبزیم  ياتـسور  ناـمز -  یهد  زا  دوب  هدرک  لـقن  ناـشیارب  ار  گرزب 
ار لسوت  اعد و  سلجم  برغم  ناذا  زا  لبق  میدش ، دراو  یلـضاف  رفعج  دیـس  نابزیم  لزنم  ناوج  لابند  هب  هدـنب  دنداتـسرف . مدوب  زامن  شیپ 

غالب هفیلخ  هب  راطفا  زا  دـعب  درک . لوبق  دـنک ، جـیوزت  هبلط  يارب  ار  شرتخد  یتمالـس  زا  دـعب  هک  متفرگ  لوق  رتخد  ردـپ  زا  میداد . ماـجنا 
هب باخلب  زا  رگید  يهبلط  کچوک و  يدمحا  اب  لضاف  رفعج  دیـس  يوخا  دعب  لاس  کی  میتفر . لامـش  هب  ام  دعب  لاس  رد  ادـعب  متـشگزاب 

هحفـص . ] دـش ملاس  حیحـص و  كارا  دنبهرـس  نامز  یهد  رتخد  نامه  هک  داد  ربخ  ام  هب  باخلب  زا  یلـضاف  رفعج  دیـس  دـندمآ . مق  هزوح 
[316

دش مامت  مایجرخ 

هک هدوب  هبلط  سدقم  دهشم  هیملع  هزوح  رد  ام  ردپ  موحرم  گرزب . دمحم  دیـس  یجاح  هللا  تیآ  ترـضح  مدلاو  لوق  زا  مود : تمارک  . 2
ناـتنج باـتک  بحاـص  يدـنواهن  ربـکایلع  خیـش  موحرم  ناـنجلا و  حـیتافم  بحاـص  یمق ) ساـبع  خیـش  یجاـح  موحرم   ) یمق ثدـحم 

زا دناهدوب ؛ رفن  دنچ  يوبا  ياهلیماف  زا  دهشم ، میقم  باخلب  ملع  لها  تاداس  زا  دناهدوب . هرود  نآ  گرزب  ياملع  زا  دهشم  رد  ناتماهدم 
دهـشم زا  غالا  رطاق و  بسا و  رتش و  ناوراک  اب  هک  هدرک  لقن  تسا . هدوب  دـهتجم  ملاع و  يدرم  هک  يراشخت  هللادـبع  دیـس  یجاـح  هلمج 

مامت مایجرخ  لوپ  البرک  يادهش  ریاس  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  ترایز  هب  فرـشت  زا  دعب  میدش . یلعم  يالبرک  یهار 
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نحص نیب  رد  دوب . راوز  زا  رپ  نحص  مدش . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  نحـص  لخاد  مدش ، لاوحا  ناشیرپ  تخـس  دش .
تبیـصم یحادم  يهسلج  نایاپ  رد  ناحادم  دناوخیم . انث  حدم و  راعـشا  دنلب  زاوآ  اب  سلجم  نیب  نانز  مدق  هتفرگ  تسد  نیز  ربت  یحادم 

ياهيرادشفک مامت  دش . دنلب  هیرگ  هب  ناشیاهادص  همه  دش و  ادـیپ  یلاح  حادـم  يهضور  نیح  رد  دـیوگیم : هللادـبع  دیـس  دـنناوخیم .
؟ تفر اجک  دوب  هداتسیا  اج  نیا  دناوخیم ، یحادم  تقو  لیامش  دنلب و  دق  یصخش  نینچ  هک  مدیسرپ  سک  ره  زا  متشگ ، ار  مرح  فارطا 
رد دشیمن . مک  میاهلوپ  زا  چیه  مدرکیم  جرخ  هچ  ره  دهـشم  ات  البرک  زا  میدـیدن . دـییوگیم  امـش  هک  یـصخش  ام  دـنتفگیم : نم  هب 
مه ار  یتحار  تقاط  رـشب  دشیمن . مک  لوپ  الـصا  میدیرخیم  هناخ  جراخم  يارب  دنق  ياچ و  هویم و  تشوگ و  جـنرب و  نان و  مه  دهـشم 

: دیوگیم هللادابع  دیس  دوب . شرـس  رب  يزبس  يهچراپ  دنکیم  لقن  شیاقفر  يارب  ار  مشاهینب  هام  اقآ  تمارک  رـس و  هللادابع  دیـس  درادن ،
هلبق هب  ور  مرح  هب  تشپ  مرح  يرادـشفک  رانک  مدرم ، يهیقب  زا  رتدـنلب  شندرگ  رـس و  عارذ  کی  دـنلب ، تماـق  اـب  دـید  ار  یناوج  ممـشچ 
دیاب ار  هضور  مارتحا  تینأش ، نیا  اب  دیـس  نیا  هک  تشذـگ  منهذ  هب  دـیوگیم : هللادابع  دیـس  دـنکیم  مسبت  یناوخ  هضور  تقو  هداتـسیا ،
کی هدیـسر  نم  کیدزن  مدید  راب  کی  دش  مامت  هک  هضور  دیامن . یلاحـشوخ  مسبت و  تبیـصم  تقو  دیابن  دـنک ، ظفح  نارگید  زا  شیب 

نیا شابن ، نارگن  هدش ، مامت  امـش  یجرخ  تفگ : دروآ و  نابز  هب  زین  ارم  ردپ  مسا  هللادابع و  دیـس  تفگ : ارم  مسا  شتـسد ، هب  لوپ  تشم 
هحفص 317] . ] تخیر منماد  هب  ار  اهلوپ  نک ، جرخ  ار  اهلوپ 

داد افش  مشاهینب  رمق  مه  ار  رغصا 

رلغـس رد  نارهت  تسا . هبلط  يدهلاملع  ياقآ  يهسردـم  رد  هلاس و  دـنچ  تسیب و  ناوج  نالا  سابع ، دیـس  مدوخ  دـنزرف  موس : تمارک  . 3
. دـشیم لمح  باخلب  ياهناتـسربق  ضعب  هب  هدزاود  یهاـگ  زور  ره  هک  لاـفطا  کخرـس  يهناد  رثا  زا  ردـق  نآ  میدوب . باـخلب  زرم  هرد 
زا لبق  دوشیمن . در  مه  نیـشام  هداج  رد  هناـخوراد . هن  دراد  رتکد  هن  باـخلب  دوب . هتفرگ  مه  ار  وا  کخرـس  ضرم  دوب  لـفط  مه  ساـبع 
رد مه  رس  تشپ  راذگب .» سابع  ار  شمسا  دوشیم ، رادرـسپ  : » دیوگیم يراوگرزب  دیـس  ایؤر  ملاع  رد  دوب  هدید  باوخ  شردام  شدلوت 

ار شیافـش  هصالخ  مدرکیم . ماـعطا  مدرکیم و  رذـن  یناویح  یهاـگ  لزنم  رد  میدـناوخیم و  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  هضور  لزنم 
سدـقم مق  تیبلها  هناخ  رد  ام  هک  تسا  لاس  نالا 19  دوریم . یهاگشناد  شیپ  سالک  هب  نآلا  هک  رغصا  دیس  نامکچوک  رـسپ  میتفرگ .
جئاوحلا باب  هب  ام  مه  رس  تشپ  دوب ، ضیرم  یگراوخریـش  رد  مه  رغـصا  تشاذگ . ناهج  يهصرع  هب  مدق  مق  رد  رغـصا  میربیم . رـس  هب 

رغصا هرخألاب  دناوخب . ار  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هضور  لزنم  میدرکیم  توعد  یناوخ  هضور  میدش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  لضفلاابا 
. داد افش  مالسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  مه  ار 

دنک تقرافم  مندب  زا  حور  دوب  کیدزن 

مرمع زا  هام  شـش  لاس و  کی  دلوت  زا  دعب  تسا . مالـسلاهیلع  سابع  لضفلاابا  هناخ  رد  زا  مه  زیچان  نیا  دوخ  يافـش  مراهچ : تمارک  . 4
، هدوب یبوک  نمرخ  عقوم  دهدیم . لیوحت  همیحر  یبیب  مان  هب  مردام  يهمع  هب  ارم  يوبا  موحرم  دـنکیم . تافو  هدـلاو  هک  هدوب  هتـشذگ 

هدـیرخ ياهلاغزب  کی  دـهدیم  لوپ  شنادرگاش ، زا  یکی  ییالبرک ، لامک  هب  دیـس  هدـش ، التبم  هفرـس  هایـس  هب  لـفط  هک  دونـشیم  يوبا 
يوبا دوشیم . هدـناوخ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يهضور  راطفا ، زامن و  زا  دـعب  دـنزپیم . مشاـهینب  رمق  رذـن  يراـطفا  شآ  دروآیم 

نآ يادرف  هضور ، زا  دعب  دنک . تقرافم  ندب  زا  حور  دوب  کیدزن  هک  يدرکیم  هفرـس  مه  رـس  تشپ  دوب و  دب  تلاح  ردـق  نآ  تفگیم :
هحفص 318] . ] تشگزاب مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تکرب  زا  تیارب  یتمالس  تحص و  هتفر  نیب  زا  ضرم  هبترم  کی  بش 

کلهم يرامیب  زا  افش 
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رذن ار  يواگ  هدام  هدوب ، هبلط  رفن  دص  دودح  هسردم  رد  مدش . کچیپ  هناد  هب  التبم  ناتسمز  رد  یگلاس  نس 10  رد  زاب  مجنپ : تمارک  . 5
دودح 56 مرمع  نآلا  هک  دهدیم  افـش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  زاب  دـننکیم ، میـسقت  بالط  نایم  ار  شتـشوگ  هدرک 

( وحن فرص و   ) تایبدا سردم  یلضاف ، یلع  دیس  یجاح  هدنب  اعد  سامتلا  تسا . لاس 

نک تعافش  یهاوخ  هک  ره  يارب  یجئاوحلا  باب  وت 

ياراد البرک  نانکاس  زا  راک  هتسیاش  ریخ و  يدرم  هک  مدینش  دیتاسا  زا  یکی  زا  دسیونیم : یناردنزام  يرئاح  يدهم  دمحم  خیـش  موحرم 
يافـش يارب  ار  ترـضح  دروآ و  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ار  وا  سپ  دـش . راـمیب  دـنزرف  نآ  دوـب ، حـلاص  يدـنزرف 
بـشید تفگ : دمآ و  يو  دزن  شناتـسود  زا  یکی  دـش  هک  حبـص  دـش . لسوتم  راوگرزب  نآ  هب  داد و  رارق  هلیـسو  دـنوادخ  دزن  شدـنزرف 

، تساوخ ادخ  زا  ار  وت  رسپ  يافـش  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ایوگ  هک  مدید  باوخ  رد  منک : لقن  تیارب  مهاوخیم  هک  ماهدید  یباوخ 
ادخ لوسر  درک : ضرع  وا  هب  دـمآ و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بناج  زا  یکلم 

سابع ترـضح  تسا . هدـش  مامت  وا  راگزور  هدیـسر و  نایاپ  هب  يو  رمع  هک  اریز  نکن ؛ تطاسو  ناوج  نیا  يافـش  يهراـبرد  دـیامرفیم :
عیفش ادخ  دزن  ار  وت  نم  وا  يافـش  يارب  وگب  ناسرب و  مالـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  نم  فرط  زا  دومرف : مالـسلاهیلع 
يارب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مایپ  نامه  تشگرب و  هتـشرف  نآ  دیامرف . تعافـش  ار  يو  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  مهدیم و  رارق 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  مایپ  هتشرف  نآ  هک  مراهچ  يهبترم  رد  داد . ار  خساپ  نامه  ترضح  هبترم و  هس  ات  دروآ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح 
هنوگ نیا  رگم  ادخ ، لوسر  يا  : درک ضرع  دـش  دـنلب  نوگرگد  تلاح  اب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  هحفص 319 ]  ] رمق دناسر ، ار  ملـس  هلآ و 

جئاوحلا باب  نم  رگا  دنهاوخیم  افـش  دـنوشیم و  لسوتم  نم  هب  دـننادیم و  ار  نیا  مدرم  دـیمان و  جـئاوحلا  باب  ارم  دـنوادخ  هک  تسین 
درگرب دومرف : درک و  یمسبت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوش . هتـشادرب  نم  زا  مان  نیا  سپ  دباین ) افـش  ناوج  نیا  تسانب  و   ) متـسین

افـش وت  تکرب  هب  ار  رامیب  ناوج  نیا  دنوادخ  و  نک ، تعافـش  یهاوخیم  هک  ره  يارب  یجئاوحلا ، باب  وت  درک و  نشور  ار  وت  مشچ  ادخ 
روط هب  ار  نآ  رـشب  لقع  هک  تسا  یتحلـصم  تمکح و  ربانب  دـنوادخ  ياـهراک  ماـمت  اریز  تسین ، يزارتحا  ارهاـظ  دـیق  نیا  [ . 147 . ] داد

تقلخ يرآ ، مدرم . ناـحتما  دـننام  تسا  یتـمکح  ياراد  ناـشدوجو  یمود  یلوا و  دـننام  ثیبـخ  یتادوجوم  یتـح  دـباییمن ، رد  لـماک 
هب تسا . حضاو  تمـصع  یحو و  نادـناخ  يارب  اما  تسا . ناهنپ  ام  يارب  یلو  تسا ، تمکح  ياراد  تادوجوم  نیرتتسپ  نیرتفیعض و 

ار وا  روصنم  تسشن . روصنم  يور  یسگم  دوب ، هتسشن  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  رد  روصنم  يزور  دییامرف : هجوت  نایرج  نیا 
ار نارگمتس  ات  دومرف : ترضح  هدیرفآ ؟ هچ  يارب  ار  سگم  دنوادخ  درک : ضرع  ترـضح  هب  روصنم  موس  هعفد  ات  تشگرب  زاب  درک  رود 

[ . 148 . ] دنک لیلذ  نآ  يهلیسو  هب 

دندش رامیب  اهزابرس  نآ  مامت 

دناهدرک لقن  تمارک  هس  هدنزومآ ، تارطاخ  باتک  رد  یناهفصا  یمیحر  نیسح  مالغ  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج 
، هاگودرا یثعب )  ) یتینما هدـنامرف  يدومحم  درگرـس  دـسیونیم : ناـگدازآ  زا  یکی  . 1 میروآیم : اـج  نیا  رد  بیترت  هـب  ار  اـهتمارک  اـم  و 
زا ای  دندوب  لاس 61  ياروشاع  يرادازع  يهدـننک  تیادـه  یعون  هب  هک  یناردارب  دوخ ، فیثک  ياهتسایـس  تنطیـش و  اـب  هحفص 320 ] ]
رد ار  ام  ياهاپ  مدوب و  اهنآ  زا  زین  نم  هک  دندرب  اهیقارع  هاگرارق  هب  هجنکش  يارب  هدرک و  یئاسانش  دنتفریم  رامـش  هب  یماظن  ناهدنامرف 
ره رانک  دوب و  نیمز  يور  ناردارب  ياههناش  رـس و  طقف  هک  دوب  يروط  دـنداد و  رارق  دوب  بانت  نهآ و  يهلیم  اب  هک  یکانتـشحو  ياهکلف 
ات نانآ  دوب ، يراج  نانآ  ياهاپ  تروص و  رس و  زا  نوخ  دننزیم ، ار  اههچب  لباک  اب  اهنآ  دندوب و  هتشاد  هاگن  یقارع  زابرـس  جنپ  ياهدازآ 
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ياهدایرف اذـل  دـش و  مامت  ناشتقاط  مکمک  یلو  دـننک  لـمحت  ار  اههجنکـش  هک  دـندرکیم  یعـس  ناـشیاهنابز  اـهبل و  ندـیزگ  اـب  یتدـم 
ناهگان دندرکیم ، شغ  اههچب  بلغا  دش و  هکت  هکت  اهلباک  هک  دوب  دیدش  يردق  هب  تابرض  دنداد و  رـس  نیـسح » ای  ارهز ، ای  يدهمای  »

دنتفر رانک  هدیشک  ندز  زا  تسد  نازابرس -  یگمه  ناهگان  دنداد ، رس  ار  ادن  نیمه  زین  ناردارب  هک  ینکردا » لضفلاابا  ای   » مدز دایرف  نم 
زا اهیقارع  تفگ : مدیسرپ ؟ ار  نآ  تلع  درکیم  یفرعم  هعیش  ار  شدوخ  هک  اهزابرس  زا  یکی  زا  اهدعب  دندینادرگ ، زاب  هاگودرا  هب  ار  ام  و 

دندرک و اهر  ار  امش  دیتسج  لسوت  ترضح  نآ  هب  امش  یتقو  اذل  دندیـسرت  یلیخ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  بضغ  مشخ و 
ربنامرف حلاص و  دبع  هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  يرآ  دندش . ضیرم  دندزیم  ار  امش  هک  اهزابرس  نآ  مامت  هک  درک  هفاضا 

دید بیسآ  تدش  هب  شرـس  مشچ و  دش و  ادج  ندب  زا  شیاهتسد  ات  درک  تدهاجم  نید  يرای  هار  رد  دوب و  دوخ  ماما  لوسر و  ادخ و 
. دشابیم شخب  هجیتن  اعطق  شترضح  هب  لسوت  تسا و  رادروخرب  یئالاو  ماقم  زا  دنوادخ  دزن  دش ، دیهش  ات 

دوب شماما  ربنامرف  ادخ  حلاص  دبع 

رد هک  دمآ  نییاپ  هجرد  ات 7  مراشف  دیسر و  هقیقد  رد  هبرض  ات 28  نآ  نابرض  هک  مایبلق  هضراع  ندرک  ادیپ  تدش  لابند  هب  عقوم  کی  . 2
نانآ درکن و  زواجت  هقیقد  رد  هبرض  زا 40  بلق  نابرض  ناکشزپ  يدج  ياهشالت  مغریلع  مدش و  يرتسب  ناتسرامیب  وی  یس  یـس  شخب 

نآ زا  دوش . هتـشاذگ  تسوپ ) ریز  يرطاب   ) مئاد سیپ  هحفـص 321 ]  ] دیاب هک  دنداد  رظن  هناعطاق  هدش ، دیماان  بلق  نابرـض  ندش  يداع  زا 
مدرک هک  يرذـن  اب  اذـل  مدـش و  تحاران  تدـش  هب  نم  تشاد ، میارب  ییاهینارگن  ضراوع و  نیگنـس ، يهنیزه  رب  هوالع  راک  نیا  هک  اج 

بجوم هک  دش  یلومعم  هتفر ، الاب  مراشف  بلق و  نابرض  ییاسآ  هزجعم  روط  هب  هلصافالب  مدش ؛ مالسلاهیلع  لضفلایبا  ترـضح  هب  لسوتم 
مبلق نابرـض  ندـش  يداع  هب  جـلاعم  کشزپ  هک  يزور  دـنچ  زا  سپ  و  تشگ . مراشف  ضبن و  بلق و  لرتنک  ناراتـسرپ  کشزپ و  یتفگش 

مغریلع دوب و  شماما  ربنامرف  ادـخ و  حـلاص  دـبع  قح  هب  هک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يرآ ، درک . مصخرم  دـش ، نئمطم 
نوریب هنـشت  بل  دـیماشاین و  بآ  شیوخ  یگنـشت  تدـش  اـب  تفر و  تارف  هب  بآ  ندروآ  يارب  شردارب  رما  لاـثتما  يارب  نمـشد ، ترثک 

جئاوحلا باب  هک  دهدب  یماقم  نانچ  وا  هب  دنوادخ  هک  دراد  قح  دش ، مودـصم  شرـس  دروخ و  ریت  شمـشچ  عطق و  شیاهتسد  هدـمآ و 
. دشاب هللا  یلا 

مناوخب شیارب  شخب  افش  يهضور 

دوب و يرتسب  ناهفصا  یناشاک  هللا  ۀیآ  ناتسرامیب  رد  هک  میتشاد  یناطرس  یناوج  عقوم  کی  هک  درکیم  لقن  ناهفصا  ناکشزپ  زا  یکی  . 3
اذل میدـش و  دـیماان  وا  نامرد  زا  هرخألاب  میتفرگن . ياهجیتن  زین  یکـشزپ  ياروش  لیکـشت  زا  دـشن و  عقاو  رثؤم  يو  رد  ناکـشزپ  تاجلاعم 

يزور دوب . دهاوخن  هدنز  يزور  دنچ  زا  شیب  هک  میدوب  نئمطم  نوچ  میتشاذگ ؛ دازآ  ار  وا  ندروخ  اذغ  میدرک و  عطق  ار  يو  ياههمانرب 
شدنزرف تخت  رانک  دیـس  اقآ  نآ  شناوج و  تاقالم  هب  دـیایب  دـهاوخیم  هدـمآ ، يدیـس  اقآ  کی  اب  وا  ردام  هک  دـندز  گنز  ینابهگن  زا 

لـضفلاوبا ترـضح  يهضور  کی  دیـس  نآ  دندمآ و  اهنآ  دنیایب  دیراذگب  میتفگ  دنکـشن  شردام  لد  هکنیا  يارب  دناوخب . ياهضور  کی 
شتخت يور  يداع  روط  هب  یناطرـس  ناوج  نآ  هک  دـنداد  ربخ  ام  هب  دـعب  یتعاس  دـنتفر . دـناوخ و  وا  تخت  رانک  رد  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 

ار وا  نوخ  راب  دـنچ  میدـیدن ، وا  رد  يرامیب  زا  يرثا  یکـشزپ  تاـنیاعم  زا  سپ  میدرک و  تاـقالم  وا  زا  اروف  دـنکیم ، تبحـص  هتـسشن و 
هب ار  وا  نوخ  مه  زاـب  میداد و  لیکـشت  یکـشزپ  ياروش  دوـب ، هحفـص 322 ]  ] تبثم باوج  هناتخبـشوخ  میداد ، هاگـشیامزآ  هب  میتفرگ و 

، میدیسرپ ار  دیس  نآ  نایرج  هدرک و  راضحا  ار  وا  ردام  دوب . تبثم  هجیتن  مه  زاب  میدرک ، تراظن  نآ  رب  زین  نامدوخ  میداد و  هاگـشیامزآ 
، مدرک ینارگن  راهظا  دیسرپ ، مرـسپ  لاح  زا  مدید ، میدوب ، هدیدن  لاح  هب  ات  هک  ار  دیـس  اقآ  نآ  مدمآیم ، مرـسپ  تاقالم  يارب  نم  تفگ :
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ار هضور  میدـمآ ، مه  اـب  یلب ، متفگ : مناوـخب ؟ شیارب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  يهضور  نم  مـیورب  یهاوـخیم  دوـمرف :
لماک روط  هب  ناوج  نآ  تفگ : هدـش  دای  کـشزپ  مدـیدن . ار  وا  یلو  مهدـب ، يو  هب  ياهمحزلا  قح  منک و  رکـشت  وا  زا  متـساوخ  دـناوخ ،

سابعلا لـضفلاابا  ترـضح  تداهـش  رکذ  [ . 149 . ] تسا هدوـب  مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما  اـقآ  نآ  هک  میراد  نیقی  اـم  تفر و  دـش و  بوـخ 
رای ز شدبن  رگید  راییب  سکیب و  افج  دش ز  الببرک  رد  رارک  ردیح  رسپ  ارهز  يهواب  ون  راربا  دیس  فلخ  نادیهش  هاش  نوچ  مالـسلاهیلع 

هارمگ همه  یهورگ  نیدیب و  همه  یموق  هاش  نآ  يزیر  نوخ  یپ  زا  فص  هدز  وسکی  روـالد  لـضفلاابا  مشاـهینب  هاـم  زج  راداـفو  ناوخا 
لد هتسخ  یمرح  وسکی  ردیح  نمشد  یبن  مصخ  قح  رازیب ز  هللااب  عبات  هن  نیدلا  موی  فئاخ  هن  هاوخدب  همه  یهاپس  شیک و  دب  همه  یقلخ 

شطع زا  ناج  نمرخ  رب  هتخورفا  شغ  رد  همه  یهاـگ  بت و  ردـنا  همه  یهاـگ  شوهم  ضراـع  مغ  يهمطل  زا  همه  یلین  شوشم  راز و  و 
میلقا تورم  ناـک  مرک  زنک  مرح  ياقـس  تمه  هب  تخارفا  مـلع  سپ  مـلع  تخاـس  دـق  رت  رگج  باـنوخ  هدـید ز  یلو  کـشخ  بـل  شتآ 

هب هنشت  بل  هش  روضح  هب  دمآ  هحفص 323 ]  ] رفظم ریم  یلج  رون  یلع  سابع  تریغ  مزلق  بدا  رحب  ایح  يایرد  توتف  راثیا و  يدرمناوج و 
مرذگب ات  ناودـع  فص  لادـج  رهب  زا  هدـب  منذا  ناشیذ  ورـسخ  يا  هک  تفگ  بدا  زجع و  اب  ناشخرد  هام  نیرق  رهم  اب  هدـش  یتفگ  ناغفا 

یهانپ تشپ و  ارم  تسین  رگد  وت  زا  ریغ  یهابت  لاح  هدزمغ و  لد  مارآ  یهاپـس  رادملع  وت  نید  هش  دومرف  رـس  نت و  ناج و  زا  تهر  ردنا 
وت و رما  تسین  اضر  وت  ياضر  هب  زج  ادـخ  هک  يا  تفگ  ردارب  ناج  يا  دوخ  گرم  زا  مدـق  نکـشم  یهاگن  رهم  زا  نکب  نم  یـسکیب  رب 
نت و هب  رـس  ارم  تسه  ات  تسین  اور  هنـشت  بل  وت  لافطا  هدنز و  نم  تسین  افو  رهم و  شور  نیا  ادخ  هب  اما  تسین  ادخ  ماکحا  زج  وت  یهن 

یبآ هک  نذا  هد  مناج  وت  نابرق  لباق  اهـش  تسین  رگ  مناور  غرم  رپ  هتخوس  مغ  شتآز  دـش  مناوت  وت  مایخ  لـها  شطعلا  درب  رکیپ  هب  تسد 
مغرپ يهنیـس  رتيهدـید  نیزح  لاح  اب  مظعم  ریم  نآ  سپ  کشم  یکی  تشادرب  رداـم  يهیرهم  همه  تناـهج  بآ  يا  مناـسرب  تمیرح  هب 
تارف يوس  دش  رواکت  تخیگنارب  ياج  زا  قح  ریش  نوچ  ممـصم  تشگ  سرف و  تشپ  هب  تسـشنب  مغیـض  وچ  دیرغب  نذا و  هش  تفرگب ز 

دش تعاجش  میلقا  هش  نآ  غیت  هب  تسد  دز  توادع  يور  زا  يو  هب  هر  رس  دنتسب  تماقا  رفک  هپـس  شیهن  هب  دندرک  تداعـس  رحب  رهگ  نآ 
همه اهنت  نشوج  نت و  ناطلغ  دـمآ و  دوخ  رـس و  نارپ  نمـشد  هنیک ز  فص  هب  شماسح  برـض  زا  رگمتـس  موق  نآ  رب  هاگ  نآ  روهلمح 
هلمح یکی  هب  ار  هپس  دیچیپ  رسیا  تخاترب ز  دش و  نمیا  بناج  هگ  نمیا  تخاترب ز  دش و  رسیا  بناج  هگ  نتیب  همه  اهرس  دش و  رـسیب 
هعقاو ناز  راود  دـبنگ  دوخ  هب  دـیزرل  هثداح  ناز  راوخ  نوخ  يهقرف  نآ  رـس  رب  لجا  ناراب  رابکی  هب  دـیراب  همیخ و  ـالب  ربا  دز  راـموط  وچ 

رب دندناوخب و  ذیوعت  دندیـشک  ریبکت  يهرعن  لد  هرابکی ز  دـندیرب  داروا  يهتـشر  کلم  جاوفا  هحفص 324 ]  ] رـشحم شروش  نایع  دیدرگ 
بات ناهج  دیشروخ  وچ  تخورفا  خر  سابع  رفنضغ  نادیم  هابور ز  يهلگ  نوچ  دندیود  فارطا  يوس  تمیزه  هب  رکـشل  دندیمد  هاش  نآ 

بل لعل  زو  بابحا  يهنـشت  بل  دـمآ ز  شرطاخ  رب  بآ  نآ  زا  دـماشایب  هک  ات  یفک  تشادرب  باـتیب  لد  اـب  طـش  هب  دـنار  سرف  هدـنخرف 
هب همیخ  زا  شطع  گناب  تسا  نید  رورس  رگج  هنشت  يروخ  بآ  وت  تسا  نینچ  هن  تبحم  نیئآ  دوخ  هب  اتفگ  ربمیپ  طبس  نیـسح  کشخ 

شلد بآ و  فـک  تخیر ز  سپ  رذآ  رب  بآ  ینزب  ار  ناـگتخوس  ناـک  تسا  نیا  رب  راـک  تحلـصم  ار  وـت  لاـحلا  تسا  نـیمز  نودرگ ز 
هنشت بل  دش و  ایرد  هب  هنشت  بل  دش  نوکس  ربص و  زا  یهت  کشم و  هتخاس  رپ  دش  نوزف  هتسخ  لد  هب  ار  وا  شطع  زوس  دش  نوخ  هرسکی 

نت ز کی  نید  هش  هب  دناسر  بآ  نیا  رگ  سابع  نیئآ  دـب  موق  يا  هک  دعـس  رمع  اتفگ  ردـکم  نوزحم و  هتـسخ و  لد و  هدرزآ  دـش  نورب 
دعـس نب  هتکن ز  نیا  وچ  موق  نآ  رجنخ  هزین و  مدز  شدیهـش  دـیزاس  نیز  رـس  شنوگن ز  دـییامن  دیـشوک و  نیک  فص  هب  دـنامن  زاب  امش 

مرح دیما  عطق  رب  دندومن  عطق  ندب  شنیمی ز  تسد  ات  دندوشگ  دادیب  هنیک و  متـس و  تسد  دندوزف  هنیرید  يهنیک  رب  هک  سوسفا  دـندونش 
تفرگب ناشیذ  ورـسخ  نآ  رکیپ  زا  رگد  تسد  ناودع  يراکمتـس  دش ز  ادج  هکنآ  ات  نادیم  هب  درک  لدج  زاس  رگد  تسد  اب  رثوک  یقاس 

ره هب  هک  شدیما  دوب  نیا  لالجا  ندعم  نآ  ملا  درد و  همه  نآ  اب  رطـضم  لد  اب  سرف  همیخ  يوس  دناریم  نادند  هب  کشم  افو  هار  زا  سپ 
هحفص  ] رسیم ماک  دشن  ریت و  دزب  کشم  رب  لاهج  يهقرف  نآ  زا  يراکمتـس  هاگان  لافطا  يهنـشت  بل  هب  دناسر  بآ  نآ  لاح  ره  هب  وحن و 

نت و هب  ین  هگ  دـمآ  رگراک  افج  ریت  وا  يهدـید  رب  دـمآ  ربخیب  ناج  ناناج و ز  هب  تسویپ  دـمآ  رمثیب  افج  شدـیما ز  لخن  نوچ  [ 325
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یعمـش وت  هک  ققحم  هتـشگ  يو  ار  الـضف  ناشن  هدرک  مگ  وت  لضف  يا  رتسب  شلاب و  الب  كاخ  شدش  هکنآ  ات  دـمآ  رـس  هب  شدومع  هاگ 
ناشیرپ دیدرگ  هیفاق  رگ  رورس  وت  سوباپ  هب  قدص  رس  دیاک ز  ار  ارعشلا  ریغـص  دیما  وت  هب  دشاب  ار  القع  لوقع  تاذ  هب  تسین  هر  ار  ادهش 

لالب لاوحا  هاگآ ز  شلد  وک  نآ  تسا  لاـمک  نیع  نآ  دـتفوا  لوبق  صقن  رگ  تسا  لاـح  یناـشیرپ  ناـشیرپ ز  مظن  نیاـک  تسا  لـالم  هن 
[ . 150  ] رواب هدشلد  نم  دیامن ز  هتکن  نیا  تسا 

مهاوخیم وت  زا  ار  ماهچب  نم  البرک ! ناکدوک  ياقس  يا 

شدـلوت زا  مین  لاس و  کـی  زا  شیب  ناـجرم ، ناشدـنزرف  نیرخآ  هک  رتخد  کـی  رـسپ و  هس  دـنراد . دـنزرف  راـهچ  هتخابرـس ، يهداوناـخ 
مه ناجرم  دنتـشاد . تسود  ار  وا  ردام  ردـپ و  هک  هزادـنا  نامه  هب  تشاد ، ناجرم  هب  يدایز  يهقالع  هداوناخ ، گرزبردام  تشذـگیمن .

ناجرم هب  گرزبردام  يهقالع  دوب . هدرک  زاب  اج  نابرهم  گرزب  ردام  لد  رد  شیپ  زا  شیب  دوب ، هدرک  زاب  تاملک  يادا  هب  ناـبز  هزاـت  هک 
يوج هناخ ، رد  يورهبور  دوب . نابایخ  کی  دادتما  رد  گرزبردام  يهناخ  دنورب . وا  ندید  هب  عقاوم  رتشیب  ردام  ردپ و  هک  دوب  هدـش  ثعاب 

زور نامه  دوب . هدـیراب  يدـنت  ناراب  هثداح  زور  دادیم . روبع  دوخ  زا  ار  ناراب  بآ  زا  يداـیز  مجح  هاـگ  هک  تشاد  ناـیرج  یبآ  گرزب 
، تشاد تسود  ار  ناجرم  گرزبردام ، هک  نیا  اب  دندینشیم . لگ  دنتفگیم و  لگ  دندوب . گرزبردام  لزنم  هتخابرـس  يهداوناخ  ياضعا 

هاگن اجنآ  زا  دناشک و  طایح  هب  ار  وا  هناکدوک  هحفص 326 ]  ] تنطیش تفرگ . هلصاف  وا  زا  ناجرم  دش و  هیقب  ياهفرح  توهبم  ياهظحل 
هک یکـسورع  بآ و  يوج  رد  بآ  نایرج  اج ... نآ  زا  دناشک و  ور  هدایپ  هب  ار  وا  يواکجنک  هسوسو  دوب ، زاب  رد  تخادـنا . طایح  رد  هب 

رداق هدیـشوپ و  دوب ، گرزب  شیاپ  هب  هک  ار  مردام  شفک  ناجرم  دوب ، هدنزغل  نیمز  دناشک . يوج  بل  ات  ار  وا  دروخیم  هطوغ  بآ  يور 
شسفن هار  تسا . دایز  بآ  راشف  دوریم . نییاپ  الاب و  بآ  رد  كدوک  دینشن . یسک  ار  بآ  رد  يزیچ  نداتفا  يادص  دوبن . دوخ  لرتنک  هب 

، تساهلاغـشآ زا  رپ  هـک  لـپ  نیدـنچ  ریز  هـب  ار  ناـجرم  بآ ، دـنکیم . تـکرح  نییاـپ  تمـس  هـب  دـتفایم و  بآ  يور  وا  دـیآیم و  دـنب 
هب هداوناخ  یتقو  دنامیم . اهلاغـشآ  نیب  رتنییاپ  رتم  دص  دنچ  دباییم و  نایرج  هرابود  دیآیم و  نوریب  تمحز  هب  اج  نآ  زا  دناشکیم و 

شنهذ رد  ناجرم  دای  هعفد  کی  شرتخد ، يادـص  ندینـش  اب  گرزبردام  تساجک ؟ ناجرم  ردام ، دـننیبیمن - . ار  ناجرم  دـنیآیم  دوخ 
اجره اههزاغم و  فارطا  هچوک ، نیمزریز ، هناخقودنـص ، رد  دنتفایم ، وپاکت  هب  همه  دشاب . فارطا  نیمه  دیاب  منادیمن ، دوشیم - . هدـنز 
يهناخ زا  ار  وا  غارـس  دنلوغـشم ، وجوتسج  هب  همه  تسا . هدش  مگ  ناجرم  هک  دناهدیمهف  مه  مدرم  دـنواکیم . دـسریم  ناشنهذ  هب  هک 

همیـسارس و گرزبردام  تساجک ؟ ناجرم  دـنادیمن  سک  چـیه  یلو  دـنراد  کچوک  نارتخد  هک  ییاهنآ  يهناخ  دـنریگیم . اـههیاسمه 
رمق ای  مهاوخیم . وت  زا  ار  ماهچب  نم  البرک ، ناـکدوک  ياقـس  يا  . - دـنزیم ار  شدوخ  دنیـشنیم و  ناـبایخ  طـسو  ناـنز  غیج  هنهرباـپ و 

دننک و مارآ  ار  گرزبردام  دنشوکیم  همه  نک . نامکمک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابأ  ای  هدب ... تاجن  ار  ناجرم  مالـسلاهیلع  مشاهینب 
. دـنکیمن ادـیپ  ناجرم  زا  يدر  یتح  سک  چـیه  دـباییم و  همادا  دـعب  یتعاس  ات  اهشالت  دناهتـشادرب . اعد  هب  تسد  لاح  ناـمه  رد  دوخ 
ار یـسک  دهاوخیمن  وا  دونـشیمن . دروآیم  نابز  هب  ار  هلمج  نیا  هک  وا  زا  یـسک  ار  فرح  هیقب  هدرکان ... يادخ  دـنکن  هحفص 327 - ] ]
هک تسا  یتقیقح  مه  گرم  داد . هتـساوخان  قیاقح  هب  نت  دـیاب  تاقوا  یهاگ  تفریذـپ . ار  اهتیعقاو  تاقوا  یهاگ  دـیاب  اما  دـنک . دـیماان 

ولمم هقطنم  یماظتنا  هزوح  دعب ، یقیاقد  دنـشاب . هتـشاد  ربخ  دیاش  اج  نآ  مینزب . يرتنالک  هب  يرـس  دهدب - . نت  نآ  هب  تسا  روبجم  ناسنا 
رـسفا هدـش ... مگ  شیپ  تعاس  ود  دودـح  هک  تسا  هلاس  مین  کی و  هچب  رتخد  کی  دنتـسه - . ناجرم  لابند  هب  هک  دوشیم  ییاـهمدآ  زا 

دناهدروآ ار  هچب  رتخد  کی  طقف  زورما  دیوگیم - : دنکیم و  ثکم  اهنآ  زا  یکی  يور  دـناوخیم . ار  شزیم  يور  ياهشرازگ  نابهگن 
هب یماظتنا  رومأـم  هارمه  دـیورب . اـم  نارومأـم  زا  یکی  اـب  هاـگنامرد - ؟ مادـک  دـناهدرب - . هاـگنامرد  هب  ار  وا  تشادـن . یـشوخ  لاـح  هک 

نیمه ایادخ  تسادیپ - . ناشهمه  يهرهچ  زا  یلاحـشوخ  دننیبیم . هتـسکش  شرـس  هک  یلاح  رد  ار  ناجرم  بجعت  اب  دـنوریم . هاگنامرد 
مرگ وا  اب  ناجرم  نتفای  زا  فوعـشم  همه  یتقو  يدروآ ؟ ام  زور  هب  هچ  ینادیم  چـیه  دورب . تنابرق  هب  رداـم  مزیزع ... يدوب  اـجک  تسا ...
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راـگنا یلو  هن ...! تسا - ؟ هتـشذگ  وا  هب  هچ  دـینادیم  هلب - ... تسامـش - ؟ رتخد  تفگ : دـش و  کـیدزن  اـهنآ  هب  يدرم  دـندوب ، تبحص 
همه تسکش . شرس  طقف  هک  درک  محر  وا  هب  ادخ  هن ! دیوگیم : دنزیم و  يدنخبل  درم  تسا . هتسکش  شرس  هک  دنـشاب  هدز  ار  وا  اههچب 

رد دعب  دینیبیم و  هدنز  ار  ناتدنزرف  زورما  هک  دیشاب  زیزع  یلیخ  دنوادخ  دزن  دیاب  تفگ : درم  هحفص 328 ] [ ؟ روطچ دندیسرپ : بجعت  اب 
زا مرادـن  تداع  هاگچیه  و  مراد . کیتوب  کـی  هار  راـهچ  فرط  نآ  نم  دوزفا : درکیم  هراـشا  کـیدزن  هار  راـهچ  هب  هرجنپ  زا  هک  یلاـح 

لباقم نم  دـیایب و  متـسود  هک  تساوخ  ادـخ  اما ، زورما  منکیم . مرگرـس  هزاغم  لخاد  هماـنزور ، اـب  ار  مدوخ  هشیمه  میاـیب . نوریب  هزاـغم 
...؟ تسیچ نآ  متفگ : متـسود  هب  ور  مدید ، بآ  يوج  رد  ار  يزیچ  رود  زا  میدزیم ، فرح  میدوب و  هداتـسیا  هک  روط  نیمه  مورب . هزاغم 

وا تسا . هچب  کی  لفاغ ! لد  يا  هک  مدید  متفر و  رتولج  تسا . بآ  لخاد  یگرزب  کسورع  هچ  نیبب  تفگ : تخادـنا و  یهاگن  متـسود 
. تسا هدرم  دـشکیمن ، سفن  تفگ : درک و  کیدزن  وا  بلق  هب  ار  شرـس  متـسود  مدـناباوخ . نیمز  يور  مدروآ و  نوریب  بآ  يوج  زا  ار 

مامت اب  مدروآ . راشف  متشاذگ و  وا  مکش  يور  ار  متسد  دیما  نیا  اب  دشاب . هدنز  دنکن  متفگ : هعفد  کی  هک  مدوب  هتـسشن  شرانک  رد  دیماان 
وا اروف  مدش و  لاحشوخ  نم  درک . هیرگ  ناهگان  وا  تخیر و  نوریب  كدوک  ناهد  زا  بآ  يدایز  رادقم  مدروآ . راشف  وا  مکـش  هب  تردق 

روـصت زگره  هک  هتخابرـس  يهداوناـخ  دوـب . هتـسکش  شرـس  طـقف  هناتخبـشوخ  مدروآ . هاـگنامرد  هـب  اـج  نآ  زا  یماـظتنا و  هزوـح  هـب  ار 
ناشیاهاعد هک  نیا  زا  دـندرک و  دـنلب  نامـسآ  هب  تسد  هرابود  هدرک ، يریگولج  كانلوه  يهثداح  کی  زورب  زا  ناشیاهاعد  دـندرکیمن 

هکتهکت ار  شیاهسابل  تسا ، هداد  ادخ  ار  وا  هک  ناونع  نیا  اب  دندیمهف ، ار  نیا  هک  مدرم  دندش . رازگرکش  لاحـشوخ و  هدش ، باجتـسم 
[ . 151 . ] دنشاب هتشاد  هزجعم  هیبش  يزیچ  زا  كربت  راگدای و  هب  ات  دندرک 

میهاوخیم امش  زا  ار  كدوک  تمالس  مشاهینب  رمق  ای 

( هلاس هدزاود   ) هواک ياهمان  هب  دنزرف  ود  ناشیگدنز  لصاح  هدرک و  جاودزا  شرسمه  اب  شیپ  لاس  هدزیس  يراسکاخ  دادرهم  ياقآ  . 15
، دوخ نیریـش  تاملک  راتفر و  تاکرح و  اب  هک  تساهتدم  هداوناخ ، کچوک  رـسپ  ناویک ، هحفـص 329 ] . ] تسا هلاس ) تفه   ) ناویک و 
. دوب ناتـسبات  ياهزور  زا  یکی  داتفا ، قافتا  هثداـح  هک  يزور  تسا . هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  نایانـشآ  ناگتـسب و  هجوت  هدرب و  ار  ردـپ  لد 
زا یساپ  ات  شالت  نیا  دربب . دیدج  لزنم  هب  دوخ  لیبموتا  اب  ار  هناخ  کچوک  لیاسو  زا  یخرب  تشاد  یعـس  زور ، نآ  رد  يراسکاخ  ياقآ 

يهیحور دوخ  نیریش  تاکرح  اب  ناویک  هتبلا  دندرک . کمک  ردپ  هب  یفاک  يهزادنا  هب  مه  ناویک  هواک و  نایم  نیا  رد  دیشک و  لوط  بش 
ددـم هب  رهظزادـعب  زا  تسا ، يدـنمورب  ناوج  هک  مه  يراسکاخ  ياـقآ  يهدازردارب  نیـسح  دروآیم . دوجو  هب  هیقب  رد  ار  شـالت  راـک و 

ار هیثاثا  بابـسا و  زا  یلیخ  دـنربب - . دـیدج  لزنم  هب  ار  هیثاـثا  بابـسا و  رتدوز  هچره  تعرـس ، اـب  دیـشوکیم  هدـمآ و  هداوناـخ  ياـضعا 
باوج رد  هداوناخ  ردام  دـنریذپیم . مه  هیقب  دـیوگیم و  هداوناخ  ردـپ  ار  نیا  میربب . ادرف  ار  هیقب  تسا  رتهب  هدـش ، کـیرات  اوه  میاهدرب ،

ار بش  دنورب و  دیدج  هناخ  هب  همه  دش ، هتفرگ  میمـصت  دیروایب . ار  هیقب  مه  امـش  منکیم و  لیاسو  ندیچ  هب  عورـش  ادرف  نم  دـیوگیم :
مه اههچب  يراسکاخ و  مناخ  دوریم و  اههیاسمه  دزن  یظفاحادخ  يارب  يراسکاخ  ياقآ  ور ، نیمه  زا  دنیایب . دـعب  زور  دـننامب و  اج  نآ 

، هظحل نیرخآ  رد  اما  دنوشیم ، نیـسح  لیبموتا  راوس  همه  دنورب . دیدج  يهناخ  هب  دنراد  دـصق  يراسکاخ  ياقآ  يهدازردارب  نیـسح ، اب 
راـک نیا  يارب  ادرف  تسین ، یظفاحادـخ  عقوم  نـالا  منک - . یظفاحادـخ  مناتـسود  زا  دـیهدب  هزاـجا  دـیوگیم : رداـم  هب  باـطخ  ناوـیک ،

زا دنک . ضوع  ار  شدنزرف  رظن  دناوتیمن  هک  دوشیم  هجوتم  ردام  موریم . یظفاحادخ  يارب  زورما  ماهتفگ  مناتـسود  هب  هن ...! مییآیم - .
، درذگیم هداوناخ  ردپ  رانک  زا  هک  یعقوم  يراسکاخ ، مناخ  ایب . تردپ  اب  یظفاحادخ ، زا  دعب  وت  میوریم و  ام  سپ  دیوگیم : ور  نیمه 
، دوشیمن شرسمه  تبحص  هجوتم  ردپ  هحفص 330 ] . ] روایب مه  ار  وا  ییآیم ، یتقو  میوریم  ام  هدنام ، ناویک  دیوگیم - : وا  هب  باطخ 

تبحـص دهدیم . همادا  ار  تبحـص  سپـس  دیوگیم و  ار  هلب  ایب ، نک و  مامت  ار  تراک  رتدوز  هچره  هتفگ ، شرـسمه  هک  نیا  روصت  هب  وا 
مه ندید  هب  امتح  هک  لوق  نیا  اب  ود  ره  دشکیمن و  لوط  یلیخ  دنوش ، ادج  مه  زا  دیاب  الاح  دـندوب و  مه  اب  اهتدـم  هک  هیاسمه  ود  نآ 
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رود لیبموتا  هک  نیمه  اما  دروآیم ، رد  تکرح  هب  ار  لیبموتا  دنیـشنیم و  نامرف  تشپ  يراسکاخ  ياقآ  هدش و  ادج  رگیدـکی  زا  دـنیایب ،
نییاپ لیبموتا  زا  نارگن  برطـضم و  يراـسکاخ  ياـقآ  دروخیم . وا  هب  تدـش  هب  لـیبموتا  دـیآیم و  ولج  رفن  کـی  هعفد  کـی  دریگیم ،

نوخ دشکیم ، شوغآ  هب  ار  ناویک  وا  تسا . هداتفا  نیمز  يور  نوخ  رد  قرغ  هک  دنیبیم  ار  شدنبلد  كدوک  يروابان  نیع  رد  دـیآیم و 
وا و اـههیاسمه ، زا  یکی  ور  نیمه  زا  درادـن ، یگدـننار  ناوـت  وا  دـنکیم . دـنلب  نیمز  زا  ار  دـنزرف  ردـپ  دـنکیم ، رپ  ار  وا  ساـبل  يهـمه 

تـسد زا  ار  دوخ  يهیحور  هک  ردـپ  هار  نیب  رد  دربیم . يزاریـش  يزامن  ناتـسرامیب  تمـس  هب  دـناشنیم و  دوخ  لیبموتا  رد  ار  شدـنزرف 
يراسمرـش هانگ و  ساسحا  مریگب ؟ ریز  ار  مدوخ  رـسپ  دشاب و  ترپ  مساوح  دیاب  ارچ  ایادخ ... دیوگیم - : دـهدیم و  رـس  ار  هیرگ  هداد ،

. دـننکیم لـقتنم  سناژروا  شخب  هب  ار  ناویک  تعرـس  هب  دنـسریم ، ناتـسرامیب  هب  یتقو  دـنکیم . رپ  ار  يراـسکاخ  ياـقآ  دوجو  يهمه 
هک درذـگیمن  یقیاقد  دـیایب و  شوه  هب  دـیاب  تسین ، مولعم  يزیچ  دـیوگیم - : دـنکیم و  هنیاعم  ار  هداوناـخ  دـنزرف  کیـشک ، کـشزپ 

یتقو میاهمشچ ... اهمشچ ... تسا . کیرات  اج  همه  منیبیمن ، ار  زیچ  چیه  دـیوگیم - : دـهدیم و  رـس  دایرف  دـیآیم و  شوه  هب  ناویک 
دـنوریم و جـلاعم  کـشزپ  غارـس  هب  ردـپ  رداـم و  دنـسریم . هار  زا  مه  نیـسح  هواـک و  هداوناـخ و  رداـم  دوشیم ، دـنلب  ناوـیک  يادـص 

دیاب تسین ، مولعم  يزیچ  زونه  تسا ، هدش  دراو  همطل  وا  مشچ  بصع  هب  الامتحا  تسین . مولعم  دنیبیمن - ؟ وا  ياهمشچ  ارچ  دنـسرپیم :
زا دننکیم . ساسحا  همه  ار  نیا  تسا ؛ هثاغتسا  اعد و  هحفص 331 ] ، ] دراذگیمن خساپیب  ار  ناسنا  هاگچیه  هک  ياهلیسو  اهنت  دینک . اعد 
زا ار  كدوک  نیا  تمالـس  مالـسلاهیلع ... لضفلاابا  ترـضح  ای  مالـسلاهیلع ... مشاهینب  رمق  ای  دوشیم - . دـنلب  اعد  هب  اهتسد  ور  نیمه 

، دنتـشادیمن رب  شالت  زا  تسد  مه  ناکـشزپ  رگید ، يوس  زا  دوب . هدرک  رپ  ار  ناتـسرامیب  ياضف  هثاغتـسا ، رذـن و  اعد و  میهاوخیم . امش 
تمالـس وا  منکیمن  رکف  دـننک - . يریگولج  دوب  عوقو  لاح  رد  هچنآ  زا  دندیـشوکیم  هبرجت ، یکـشزپ و  رازبا  يریگراک  هب  اب  مه  اـهنآ 

هدیقع مه  امش  اب  مه  نم  هدید ، بیسآ  تدش  هب  بصع  دوزفا : يرگید  تفگ و  ناکـشزپ  زا  یکی  ار  نیا  دروایب . تسد  هب  ار  شیاهمشچ 
لضفلاابا ترضح  زا  ار  ناشدنزرف  يافش  دندرکیم و  اعد  نانچمه  دنتـشادن ، عالطا  عقوام  لصا  زا  هک  یلاح  رد  هداوناخ  ياضعا  متـسه .

، تدم نیا  رد  دندنام . ادرف  راظتنا  هب  دندرک و  نامسناپ  ار  كدوک  ندب  یحطس  ياهمخز  مه  ناکشزپ  دنتـساوخیم . مالـسلاهیلع  سابعلا 
: تفگ نایرگ  نالان و  تفرگ و  تسد  هب  ار  ردارب  کچوک  تسد  تفر و  وا  تخت  فرط  هب  ناویک  رتگرزب  ردارب  هواک ، هتـساوخان  دیاش 

ادـخ هب  ار  وت  منک ، يزاب  یـسک  اب  مناوتیمن  متـسه . اهنت  نم  شاداد  میورب ... هناـخ  هب  وش  دـنلب  ادـخ  هب  ار  وت  ناویک ، شاداد  شاداد ... - 
. درک دـنلب  نامـسآ  تمـس  هب  تسد  هعفد  کـی  وا  ادـخ ... هب  ار  وت  يراذـگیمن ... اـهنت  ارم  تقو  چـیه  یتـفگیم ، هشیمه  وت  وـش ... دـنلب 

مشاداد لضفلاابا ، ای  مهاوخیم ، وت  زا  ار  مشاداد  یتمالس  ایادخ  تفگ : لاح  نامه  اب  تفرگ و  قاتا  فقس  هب  ور  ار  شکشا  رپ  ياهمشچ 
ار اعد  هتسکش ، ياهلد  درک . رییغت  اعد  لکـش  هعفد  کی  تخوس و  اهلد  ییوگ  دروآ . درد  هب  ار  همه  لد  وا  ياهفرح  نک ... بوخ  ار 
هب ار  نآ  تفرگ و  ار  ردارب  ياهتسد  هراـبود  هواـک  تسد  هحفـص 332 ] . ] دش نانآ  ياعد  ياریذپ  شرع  دـندنار و  نابز  رب  رتكانزوس 

ردارب يوس  هب  ار  دوـخ  يور  ناوـیک  ناـهگان  دـش  رت  کـچوک ، ردارب  ياـهتسد  تخیر و  کـشا  هراـبود  درک . کـیدزن  دوـخ  يهنوـگ 
هب ددرم  ور  نیمه  زا  هدرک ، زاب  ینـشور  يور  هب  ار  شیاهمشچ  شردارب  تسنادیمن  هواک  مورب . هناـخ  هب  یهاوخیم  تفگ : دـنادرگرب و 

يداش رـس  زا  يدایرف  فرح ، نیا  ندینـش  اب  هواـک  تسا . هدـش  کـشا  زا  رپ  نک ، كاـپ  ار  تتروص  تفگ - : ناویک  درک . هاـگن  شردارب 
ناویک هب  هاـگن  همه  دـیچیپ و  قاـتا  رد  وا  يادـص  دـنیبیم . مشاداد  تسا ... هدـش  اـنیب  وا  ياـهمشچ  دـنیبیم ... ناویک  تفگ - : دیـشک و 

هناخ هب  تفگ - : ناویک  دوب . هتسب  شقن  يداش  دنخبل  اهبل  رب  قوش و  کشا  یهاگن  ره  رد  تخادنا . همه  مشچ  يور  مشچ  وا  دنتخود ،
ياهمشچ تقد  هب  دـمآ و  ناویک  نیلاب  هب  وا  دـندرک ، ربخ  ار  کشزپ  ردام ، ردـپ و  منیبب . هرابود  ار  دـیدج  يهناخ  مهاوخیم  میوریمن ؟

درک ناویک  ردپ  هب  ور  وا  دهد . تاجن  ار  كدوک  نیا  تسناوتیم  هزجعم  کی  اهنت  تسا ، هدـش  هزجعم  تفگ - : درک و  هنیاعم  ار  كدوک 
هارمه هب  هواک  ردام و  ردـپ و  اما ... دـیریذپب . ار  ناتدـنزرف  ییاـنیبان  دـیاب  هشیمه  يارب  هک  مییوگب  امـش  هب  میتشاد  میمـصت  اـم  تفگ - : و 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  يهیثرم  رد  [ . 152 . ] دش ادا  اهرذن  تمالـس  نیا  يهنارکـش  هب  دندرک و  كرت  ار  ناتـسرامیب  ناویک  نیـسح و 
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نم رکشل  ریما  يا  نم  روای  نیعم و  يا  هحفص 333 ]  ] سابع مردارب  يا  سابع  مروای  رای و  سابع  مرواخ  رهم  سابع  مرونا  هام  مالـسلاهیلع 
تسد و ود  وک  سابع  مردارب  يا  تمان  رگید  مرب  نوچ  تماک  هدمآرب  شوخ  تماق  دق و  نیا  زا  فیح  سابع  مردارب  يا  نم  ردارب  نینزان 

مردارب يا  منـالان  وت  مغ  زا  منـالیو  ناـکدوک  منـالفط  دناهنـشت  ساـبع  مردارب  يا  تیور  هم  نیا  زا  فیح  تیولهپ  مخز  تسیچ  تیوزاـب 
رفنـضغ يا  ادعا  نیا  نایم  رد  اهنت  نیبب  ماهدنام  سابع  مردارب  يا  مریگ  نیمز  تمغ  زا  مریـس  ناهج  زو  هدرک  مریپ  ناوج  يا  تغاد  سابع 

تمغ زا  متـشپ  تسخ  تغاد  ماهنیـس ز  سابع  مردارب  يا  ییان  ارچ  هگمیخ  ییامنن  يوگتفگ  ییاشگن  هچ  زا  هدید  سابع  مردارب  يا  اجیه 
سابع مردارب  يا  وک  وت  يافو  تریغ  وک  وت  ياههدید  رون  وک  وت  يافص  نم  ناج  سابع  مردارب  يا  تسد  زا  تفرب  ماهراچ  تسکشب 

... مرسپ مشاهینب ... رمق  ای 

شیپ يدنچ  هداوناخ  گرزب  رـسپ  دندرکیم . یگدـنز  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا  عباوت  زا  دابآردـیح  ياتـسور  رد  يرهپـس  يهداوناخ 
راهطا يهمئا  هب  قشع  رطاخ  هب  وا  تسایبهذم . ینز  هداوناخ  سورع  دوب . هار  رد  هک  دـندوب  يدـنزرف  دـلوت  راظتنا  رد  همه  درک و  جاودزا 

هرخألاب دراذگب . هحفـص 334 ]  ] نیـسح ار  وا  مان  دش  رـسپ  شدنزرف  رگا  دنکیم  دـهع  تسا ، هدـید  هک  یباوخ  ببـس  هب  مالـسلامهیلع و 
هب ولوچوک  نیـسح  گرزبردپ  دنریگیم . نشج  زور  هنابـش  هس  ناشهون  دلوت  تنمیم  هب  يرهپـس  يهداوناخ  دش و  دلوتم  ولوچوک  نیـسح 

یتلاح وکین  هب  ار  نیـسح  يهدـنیآ  دزاسب و  نآ  رب  ار  دوخ  يهناشاک  وا  ات  دـشخبیم  شرـسپ  هب  ار  ینیمز  هعطق  كرابم ، دـلوت  نیا  رطاـخ 
ردام ردپ و  هک  یتدم  رد  نیسح  دزاسیم . ار  هناخردپ  دوشیم و  رتگرزب  گرزب و  نیـسح  درذگیم . مه  یپ  زا  اهزور  دنک . نوگرگد 

یکچوک يهرب  اب  وا  دنراذگیم ، دوخ  لاح  هب  ار  وا  اهنآ  هک  یتقو  دربیم . رـس  هب  ناگتـسب  ماوقا و  شوغآ  رد  دنلوغـشم ، هناخ  نتخاس  هب 
کچوک و يهرب  نیسح و  دریگیم . يراوس  دنزیم و  نوریب  هناخ  زا  دنیشنیم و  هرب  يهدرگ  يور  دنکیم ، يزاب  هدیرخ  شیارب  ردپ  هک 

زور تفرگ . يراوس  وا  ياههناش  يور  نیـسح  دـش و  گرزب  دیفـس ، کچوک و  يهرب  تشذـگ . لاس  هس  دـناهدرک . تداـع  مه  هب  دـیفس 
اهرجآ يور  يرتسآ  ناونع  هب  ات  هدـش  هتخیمآ  مه  رد  هاک  لگ و  زا  یلت  دوب . هناخ  يارب  ناکلپ  فیدر  کی  نتخاس  لوغـشم  ردـپ  هثداح ،

اب نیـسح  دنتـسه . اذـغ  هیهت  لوغـشم  مه  نیـسح  يهلاخ  ردام و  دـننکیم . کـمک  ردـپ  هب  مه  نیـسح  ییاد  گرزبردـپ و  دوش . هدیـشک 
رفح طایح  يهشوگ  رد  یقیمع  یگرزب و  لادوگ  لگ ، هاک  ندرک  تسرد  يارب  مرهوش  دیوگیم - : نیسح  ردام  دنکیم . يزاب  دنفسوگ 
ياقآ دنکن . نیسح  هجوتم  ار  يرطخ  ات  دوش  رپ  دیاب  رتدوز  هچره  مدرکیم  ساسحا  نم  هک  یلادوگ  دوب ، هدرک  بآ  زا  رپ  ار  نآ  هدرک و 

زا ولوچوک  نیـسح  تسا . یقاب  نانچمه  لادوگ  دوریم و  شیپ  يدـنک  هب  راک  اما  دـنک ، مامت  ار  شراـک  رتدوز  دراد  رارـصا  مه  يرهپس 
ار یـسک  هجوت  هک  نآ  یب  دـنادب و  هک  نآ  یب  وا  دـنزیم . خرچ  طایح  فارطا  رد  ردام  ردـپ و  مشچ  زا  رود  دـیآیم و  طاـیح  هب  هچوک 

ریوصت نیسح  لاح  نیا  اب  دولآ ، لگ  لادوگ  دناسریم . نآ  هب  ار  دوخ  مارآ  مارآ  دوریم و  بآ  زا  رپ  قیمع  لادوگ  فرط  هب  دنک ، بلج 
هجوت اما  دچیپیم ، طایح  رد  ادص ، هحفـص 335 ] . ] پالاش سپـس ... دیآیم و  دجو  هب  دنیبیم و  نآ  رد  تسا  یفرب  رب  راوس  هک  ار  دوخ 

فیرعت نایفارطا  يارب  ار  یتارطاخ  یناوج ، دای  هب  گرزبردپ  لاح  نامه  رد  دنکیم . عبعب  دنلب  يادص  اب  یفرب ، دنکیمن . بلج  ار  یـسک 
جوا هب  وا  دزیریم ، دوخ  قـلح  هب  هاـک  بآ و  لـگ و  دـنزیم و  اـپ  تسد و  لادوـگ  رد  نیـسح  هک  ياهظحل  ناـمه  رد  تسرد  دـنکیم و 

زا تسمرـس  نارگید  دوشیم . ماـمت  گرزبردـپ  يهرطاـخ  دـناهتخود . مشچ  وا  هب  توهبم  تاـم و  نارگید  هدیـسر و  شنیریـش  يهرطاـخ 
. ردام وت  ایب  ییاجک ... نیـسح  نیـسح ... دتفایم - . شدنبلد  دنزرف  دای  هب  ردام  دنوشیم و  هدـنکارپ  ردـپ ، یندینـش  يهبرجت  کی  ندـینش 

دیاب هدش ، رود  هناخ  زا  هچب  نیا  زاب  دیوگیم - : دوخ  اب  وا  دونشیمن . ییادص  چیه  اما  دنیشنیم . خساپ  راظتنا  هب  دیوگیم و  ار  نیا  ردام 
اج نیا  وت  یفرب ... دـنزب - ... نوریب  هناخ  زا  هک  دـشکیم  رـس  هب  رداچ  ور ، نیا  زا  تسا . هدرکن  هاگن  لادوگ  هب  زونه  وا  مورب . شلاـبند  هب 

تندـب نت و  ارچ  وک ؟ نیـسح  یفرب  دریگیم - . وا  زا  ار  شدـنزرف  غارـس  دـنیبیم و  شرـسپ  نودـب  ار  یفرب  وا  وک ؟ نیـسح  ینکیم ؟ هچ 
کی هب  دزادنایم و  نآ  رد  ار  شدوخ  دوشیم . کیدزن  لادوگ  هب  یفرب  دناخرچیم . لادوگ  هب  مشچ  دیوگیم و  ار  نیا  وا  تسا ؟ سیخ 
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دروآیم و گنچ  هب  ار  دنزرف  ناجیب  رکیپ  دنادرگیم و  تسد  دزادـنایم و  لادوگ  نورد  هب  ار  دوخ  درادیم ، او  تشحو  هب  ار  ردام  راب 
هک دزیریم  نوریب  ولگ  زا  دایرف  هاگ  نآ  مشاهینب ... رمق  ای  مالسلاهیلع ... سابعلا  لضفلاابا  ای  دشکیم - : دایرف  دعب  دشکیم و  الاب  ار  نآ 
هب ار  دوخ  هدز  تهب  هدیرپ و  گنر  ردپ  مهاوخیم . وت  زا  ار  منیـسح  مرـسپ ، ایادخ  درم ... مرـسپ  نم ... يادخ  دـناوخیم : دوخ  هب  ار  همه 

مرسپ مدوب . هدنام  منک ، هچ  متـسنادیمن  دیوگیم : وا  هحفص 336 ] ... ] مرسپ لضفلاابا ... ای  دبوکیم . رـس  هب  دناسریم و  دنزرف  رـسمه و 
گرزبردپ مدرکیم . رواب  ار  وا  گرم  دـیاب  ور  نیا  زا  مهدـب ؛ تاجن  ار  وا  هک  متـشادن  ياهلیـسو  چـیه  هب  مه  یـسرتسد  دوب . هدرم  ییوگ 

رد درادیم و  رب  ار  شکچوک  نآرق  وا  درادرب . نآرق  تئارق  شیاین و  اعد و  هب  تسد  درادن ، یهار  چـیه  هک  اج  نآ  دوب ، هتخومآ  هداوناخ 
ار شدنزرف  تاجن  ادخ  زا  نانز  رس  رب  نیسح  ردام  دنکیم . هعقاو »  » يهروس ندناوخ  هب  عورش  هدش  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  هک  یلاح 

كدوک دنکیمن . ناشمارآ  هثاغتـسا  اعد و  زج  زیچ  چیه  دننکیم . زاین  رذن و  ولوچوک ، نیـسح  ندـنام  هدـنز  يارب  نارگید  دـهاوخیم و 
. تسا يال  لگ و  زا  رپ  دینک . زاب  ار  شناهد  تسین - . تسد  رد  یتاناکما  چیه  دریمب ، هشیمه  يارب  ای  دوش و  هدنز  ای  دراد : هار  ود  ییوگ 

دـشاب هدرم  تسا  نکمم  هک  یکدوک  ناهد  درادن ، تسود  دیاش  دشکیم . نوریب  ار  يال  لگ و  وا  ناهد  زا  گنچ  اب  نیـسح  يومع  رتخد 
هب هدز  تهب  زین  ردام  دزادـنایم . ردام  هب  هاگن  دـنکیم . زاب  مشچ  ولوچوک  نیـسح  يرواـبان  نیع  رد  ناـهگان و  دـشاب . يـال  لـگ و  زا  رپ 

. دیدرگ باجتسم  اهاعد  دش و  ادا  اهرذن  دش و  لدبم  يداش  ویرغ  هب  يراز  نویش و  دهدیم . رـس  يداش  دایرف  سپـس  درگنیم و  كدوک 
باتـش اب  هنیکـس  دـمآ  ناهگان  نخـس  مرگ  ات  دـندوب  ناکدوک  نتـشیوخ  يومع  اـب  مدـنآ  ردـنا  بارتوب  لآ  راـک  لکـشم  هتـشگ  [ . 153]

رگا دـیاش  مرک ، ربا  يا  تفگ : دومن  ار  نآ  نینزان  يومع  رب  دوب  هدروآ  مرح  زک  یکـشخ  کـشم  بآ  طـحق  زا  تخـس  تشاد  یتارطاـخ 
یهاوخ رگ  بآ  زا  مایخ  رد  هحفص 337 ]  ] بارتوب لآ  راک  لکشم  هتـشگ  بآ  طحق  زا  اههمیخ  ردنا  هک  ناز  رذگ  ایرد  بناج  رب  تدتفا 

لوسر ناتسلگ  ياهلگ  هژیو  ناتـسلگ  نحـص  هب  دیاپیمن  لگ  ناور  بآ  یب  هک  ینادیم  وت  نوچ  رت  نامـشچ  يهمـشچ  رد  زج  تسین  رثا 
ینادمه رباص  زا  رعش  دوش  متام  نخلگ  نید  نشلگ  دوش  مگ  ناتسلگ  نیا  زا  یلگ  رگ  لوتب  مشچ  اب  هتشگ  يرایباک 

متخوس لضفلاابا  ای  مشاهینب ... رمق  ای 

. دـنامیمن زاب  شالت  راک و  زا  هاگ  چـیه  زور  نیمه  زا  دراد . يدایز  يهقالع  شاهداوناخ  هب  وا  تسا . نامتخاس  راکنامیپ  هانپ  نادزی  ياـقآ 
دیاب همه  تسین و  اهنآ  وا و  نایم  يرترب  چـیه  هک  دراد  داقتعا  دـنکیم و  راک  اهنآ  ياپمه  شنارگراک و  رانک  رد  هشیمه  هانپ  نادزی  ياقآ 

ینایاپ لحارم  رد  مکمک  هتفرگ و  هدهع  رب  ار  نامتراپآ  دحاو  دنچ  نتخاس  راک  شیپ ، اهتدم  وا  دـننادب . میهـس  ار  دوخ  اهراک  ماجنا  رد 
هناش يور  ار  رتم  لوط 6  هب  ینهآ  یـشبن  کی  دشکیم ، ار  شراظتنا  یقافتا  هچ  دـنادب  هک  نآ  یب  وا  هثداح ، زور  زور ، نآ  دریگیم . رارق 

هک قرب  يوق  راشف  میس  هتشر  دنچ  يرتم ، دنچ  يهلـصاف  رد  دیاش  نامتخاس ، نوریب  دروایب . نامتخاس  نییاپ  هب  الاب  تاقبط  زا  ات  دزادنایم 
ياقآ درادـن . اههرجنپ  زا  یکی  اب  ینادـنچ  يهلـصاف  هک  ییاهمیـس  دراد . رارق  درذـگیم ، تلو  رازه  تسیب  تردـق  هب  یقرب  مادـک ، ره  زا 

زا ار  ینهآ  يهلیم  راچان  هب  اههلپ ، درگاـپ  کـیراب  ریـسم  زا  روبع  يارب  وا  دـیآیم . نییاـپ  اـههلپ  زا  عوضوم ، نیا  هب  هجوت  یب  هاـنپ ، نادزی 
قافتا دـیابن  هک  ياهعقاو  هظحل ، کی  رد  دوشیم و  رتکـیدزن  کـیدزن و  يوق  راـشف  ياهمیـس  هب  مارآ  مارآ  هلیم ، دـنکیم ، نوریب  هرجنپ 

دـمآ و نوریب  هانپ  نادزی  ياقآ  ناهد  زا  هک  دوب  يدایرف  اهنت  ادـص ، نیا  متخوس ! لضفلاابا ... ای  مشاهینب ... رمق  ای  هن ... دـتفایم - . دـتفیب ،
. دوشیم لقتنم  هانپ  نادزی  ياقآ  فیحن  ندـب  هب  هلیم  زا  ناوت  يهمه  اب  قرب ، دـش . شایگدـنز  تاظحل  نیرتكاندرد  میلـست  وا ، هاـگ  نآ 
دهدیم و ریسم  رییغت  اهاپ  تمس  هب  هاگ  نآ  دوشیم . لقتنم  وا  ندب  تشپ  هب  هناش  هب  وزاب  هار  زا  هاگ  نآ  دنابـسچیم و  هلیم  هب  ار  شتـسد 

شوگ هب  هک  دزادنایم  هار  یـشارخلد  يادـص  میـس ، اب  ینهآ  يهلیم  لاصتا  زا  یـشان  ياههقرج  دـنزیم . هحفـص 338 ]  ] نوریب اج  نآ  زا 
هکوش هنحص  نیا  ندید  زا  هک  هانپ  نادزی  ياقآ  يهیاسمه  تسا . هتفرگ  قرب  ار  یکی  سابعلا ... لضفلاابا  ای  دسریم - . اههیاسمه  زا  یکی 

دوب هدش  قرب  دیدش  نایرج  ریـسا  لاح  یب  کشخ و  وا  مدیدیمن . هانپ  نادزی  ياقآ  يهرهچ  رد  گنر  دوبن . یندرک  رواب  دیوگیم : هدـش ،
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نارگراک وا  يادـص  اب  تسین . اـم  ناـیم  رد  رگید  وا  هک  مدوب  هدیـسر  ناـنیمطا  نیا  هب  مدز ، داـیرف  یتقو  دـشیم ، دـنلب  دود  راـگنا  وا  زا  و 
نادزی ياقآ  ندـب  زا  هلیم  دـبوکیم . ینهآ  يهلیم  هب  يدـگل  تشاد ، اپ  هب  قیاع  ياهشفک  هک  اهنآ ، زا  یکی  دنـسریم و  هار  زا  نامتخاس 

روبع لحم  هک  وا  ياهشفک  دوشیم . دنلب  هانپ  نادزی  ياقآ  زا  دود  نانچمه  رگید . فرط  هلیم  دتفایم و  فرط  کی  وا  دوشیم . ادج  هانپ 
ياهدیاف هن ...! میناسرب - . کشزپ  هب  ار  وا  دیاب  تسا - . هداتفا  ناج  یب  هک  دسریم  رظن  هب  شدوخ  تسا و  هدش  خاروس  هدوب ، قرب  نایرج 

هناش يور  ار  هانپ  نادزی  ياقآ  يهدـش  کشخ  ندـب  گـنرد  نودـب  نارگراـک ، زا  یکی  مینک . ربخ  ار  ینوناـق  کـشزپ  تسا  رتهب  درادـن ،
، درادن يرود  دایز  يهلـصاف  هک  ناتـسرامیب  ات  گنرد  ياهظحل  نودب  وا  دنکیم . تکرح  ناتـسرامیب  نیرتکیدزن  تمـس  هب  دزادنایم و 

هدـش هچ  دـنریگیم - . ار  وا  فارطا  ناراتـسرپ  دـناباوخیم ، دراکنارب  يور  ار  هاـنپ  نادزی  ياـقآ  دـسریم و  ناتـسرامیب  هب  یتقو  دودیم .
هار زا  کـشزپ  هظحل  نیمه  رد  دـهدیمن . همادا  ار  شفرح  ددـنبیم و  ار  وا  يولگ  هار  ضغب  تسا . هتفرگ  يوـق  راـشف  قرب  ار  وا  تسا - ؟

يهمئا دنوادخ و  زا  دیاب  اما  تسا . هدنز  زونه  هن ...! دیوگیم - : دعب  یقیاقد  دراذگیم . رامیب  بلق  يور  ار  یشوگ  تعرس  هب  دسریم و 
رد هک  ینانآ  يارب  یقیاقد  دوشیم . زاغآ  رامیب  ناج  تاجن  يارب  یکـشزپ  میت  شالت  هحفص 339 ] . ] تساوخ کمک  مالسلامهیلع  راهطا 

تمالـس هب  مشچ  هک  نانآ  ياعد  ساپ  هب  لمع  هناتخبـشوخ  اما  درذگیم . تعرـس  هب  کشزپ  يارب  يدـنک و  هب  دنتـسه  لمع  قاتا  نوریب 
میلـست نیرفآ  ناج  هب  ناج  قرب ، دـیدش  ناـیرج  نیا  اـب  دروخرب  رد  دـیاب  هک  رفن  کـی  دـسریم و  ناـیاپ  هب  یبوخ  هب  دنتـشاد ، ناـشرامیب 

مندب هظحل  کی  رد  دیوگیم - : یبسن  يدوبهب  زا  دعب  هدرب ، رد  هب  ملاس  ناج  هثداح  نیا  زا  هک  هانپ  نادزی  ياقآ  دـنامیم . هدـنز  درکیم ،
هب اما  مدیشکیم ، یتخس  باذع  دوب ، هدرکن  خاروس  ار  میاهاپ  فک  یتقو  ات  دمآ و  دورف  نم  رب  راوآ  لثم  قرب  دش . يدیدش  راشف  لمحتم 
زا یکی  مدوب . هدرکن  هبرجت  ار  نآ  مایگدنز  رد  هاگ  چیه  هک  یـساسحا  مدرک . یکبـس  ساسحا  هعفد  کی  میاهاپ ، ندـش  خاروس  ضحم 
هب دیاش  رامیب ، نیا  اما  دریگیم . ناسنا  زا  ار  ندرک  رکف  یتح  ندنام و  هدنز  ناکما  يوق  راشف  قرب  دوب . بیجع  یلیخ  دیوگیم : ناکشزپ 

. تسویپ شاهداوناخ  عمج  هب  دروآ و  تسد  هب  ار  شدوخ  تمالـس  دوز  یلیخ  هکلب  دیدن ، يدـج  بیـسآ  اهنت  هن  شناگتـسب ، ياعد  ددـم 
ریغ هعقاو  شندنام  هدنز  درمیم . دیاب  دیدرت  نودب  وا  تسین ، یندرک  رواب  تفگ - : دید ، ار  هثداح  لحم  یتقو  قرب ، ناصـصختم  زا  یکی 

هقطنم قرب  يهرادا  نیرومأـم  زا  یکی  تـسا . روـطنیمه  اـعقاو  هـلب ، دـشاب . هداـتفا  قاـفتا  ياهزجعم  مـنکیم ، رکف  نـم  تـسا . یلوـبق  لـباق 
دصراهچ دصیـس ، نانچمه  اما  دوشیم ، هتـساک  قرب  يوق  ژاتلو  زا  هیناث ، دنچ  ضرع  رد  ینهآ ، يهلیم  اب  قرب  لاصتا  ضحم  هب  دیوگیم :

رمق هب  لسوت  نویدم  ار  متمالـس  دیوگیم - : دوخ  و  داد . تاجن  ار  وا  هانپ  نادزی  ياقآ  ناگتـسب  ناتـسود و  ياعد  دراد . دوجو  قرب  تلو 
[ . 154 . ] دوب هدـش  دـنوادخ  هاگرد  زا  میارب  ینارحب  تاظحل  رد  هک  ییاهاعد  منادیم و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مشاهینب 

هحفص 340] ]

یفسلف ياقآ  هب  مشاهینب  رمق  تیانع 

دوب و ناریا  رد  ربـنم  هباـطخ و  هرهچ  نیرتروهـشم  هک  نیا  اـب  ناریا  روشک  ياـناوت  بیطخ  یفـسلف ، نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  موـحرم 
( قباس هاش   ) ماما دجـسم  رد  ناشیا  رهظ  ياهربنم  هللا ) همحر  ) يدرجورب ياـقآ  هللا  تیآ  دـییأت  شرافـس و  هیـصوت و  هب  يداـمتم  ياـهلاس 

دجـسم رد  ناضمر  هام  لوا  زور  ضرغم  ربخ و  یب  ادـخ  زا  ياهدـع  ناضمر 1331  هاـم  رد  یلو  دـشیم ، شخپ  ویدار  زا  امیقتـسم  نارهت ،
هللا تیآ  صخـش  تقو و  دـیلقت  عجارم  لابند  هب  دـش و  ناضمر  هاـم  رد  ناـشیا  ربنم  یلیطعت  ثعاـب  هک  دـندومن  ضارتعا  عاـمتجا و  روبزم 

تاغیلبت و یلو  دـندرک ، رداص  ضارتعا  ياـههیمالعا  فرـشا  فجن  دـیلقت  عجارم  اهناتـسرهش و  ياـملع  ظاـعو و  يهعماـج  يدرجورب و 
ات تفرن  ربنم  هام  جنپ  دودح  ات  ناشیا  اذل  تشاد . همادا  ادخ  مالـسا و  دض  لفاحم  اههمانزور و  رد  ناشیا  هیلع  كوکـشم  رـصانع  تاعیاش 

رفص هام  رخآ  ههد  زا  دوب و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  تیانع  هک  دندید  یباوخ  یفـسلف  ياقآ  لاس  نآ  رفـص  هام  لیاوا  رد  هک  نیا 
مربنم ددجم  عورش  یگنوگچ  میناوخیم : یفسلف  ياقآ  راتفگ  زا  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تیانع  کنیا  تفای . همادا  ناشیا  ربنم 
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ات تشذـگ  لاونم  نیمه  هب  زین  مرحم  هجحلا و  يذ  هدـعقلا ، يذ  لاوش ، ياههام  تفای و  همادا  نانچمه  ناضمر  هاـم  زا  دـعب  نم  نتفرن  ربنم 
هک متـسه  يدجـسم  رد  مدید  باوخ  دراد . تیمها  یلیخ  نم  یگدنز  رد  هک  مدید  یباوخ  هام  نآ  لیاوا  رد  دیـسر . ارف  رفـص  هام  هک  نیا 

روط هب  دجـسم  طاـیح  تسا . نشور  طاـیح  رون  زا  ناتـسبش  تسا و  دجـسم  طاـیح  حطـس  زا  رتنیئاـپ  نآ  ناتـسبش  دراد و  یگرزب  نحص 
ربنم و لها  زا  هک  یمق  یفطـصم  دیـس  اقآ  جاح  دوب و  دجـسم  رد  يداـیز  تیعمج  تشاد . يراـک  لـگ  يهچغاـب  تخرد و  دـنچ  مظنماـن 

دنتفگ مه  نم  هب  دناوخ . ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هضور  مرگ  یگنهآ  اب  تبحـص  نایاپ  رد  دوب . ربنم  يالاب  دوب ، هدرک  لیـصحت 
باوخ ریبعت  رد  هک  یمق  یناحور  دـمحا  اقآ  جاح  يارب  ار  باوخ  نیا  دـیورب .» ربنم  اج  نیا  رد  هک  تسا  انب  تسا و  رفـص  رخآ  يههد  هک 
دجسم طایح  رد  هک  نیا  تفر و  مهاوخ  ربنم  رفـص  هام  رخآ  يههد  هک  درک  ریبعت  نینچ  ناشیا  مدرک . لقن  دوب ، هحفص 341 ]  ] يوق رایسب 

هک نیا  و  تلود ؛ هن  دوب  دـنهاوخ  نم  نتفر  ربنم  لماع  مدرم  هک  دراد  تلـالد  تسا ، هدوب  بترم  ریغ  مظنماـن و  تخرد  هزبس و  لـگ و  مه 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  يهزاجا  هب  متفر  ربنم  هک  تسا  نیا  رب  لاد  تسا  هدوب  ربنم  يالاب  یمق  یفطصم  دیـس  اقآ  جاح 

نیـسح ترـضح  رادـملع  تیاـمح  يربـهر و  هاوـگ  تسا  هدـش  هدـناوخ  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  يهضور  هک  نیا  تـسا و  مـلس 
یناحور دمحا  اقآ  جاح  ياقآ  زا  ار و  نآ  ریبعت  هن  متفگ و  یسک  هب  ار  باوخ  هن  اما  مدینش ، ار  وا  ریبعت  تسا . ربنم  نیا  رما  رد  مالـسلاهیلع 

نیا هک  زور  دنچ  زا  دعب  ینعی  دوب -  هدـنام  رفـص  مود  يههد  هب  زور  شـش  جـنپ  دـیوگن . یـسک  هب  ار  عوضوم  نیا  هک  متـساوخ  مه  یمق 
تقو دوب ، دهـشم  رد  هک  یلیبدرا  سنوی  دیـس  اقآ  هللا  تیآ  موحرم  رـسپ  اب  اهیلیبدرا  تئیه  سیئر  يدمحا ، ياقآ  مدوب -  هدید  ار  باوخ 

هام رخآ  ات  رفص  مهدزای  بش  زا  بش ، تسیب  اهیلیبدرا  دجسم  رد  امـش  هک  میریگب  هدعو  میاهدمآ  دنتفگ  دندمآ و  ام  لزنم  هب  دنتفرگ و 
رد ار  قدصم  نارادفرط  یلامتحا  فلاخم  تکرح  ره  هک  دنتـسه  يدایز  تیعمج  روشرپ و  صلخم و  يدارفا  همه  اهیلیبدرا  دـیورب . ربنم 

رخآ يههد  هب  طوبرم  هک  ار  باوخ  عوضوم  دیوش -  قفوم  منکیمن  رکف  متفگ : هلب . دنتفگ : رفص ؟ مهدزای  بش  زا  متفگ : دنبوکیم . مه 
هرخالاب دـندرک و  تبحـص  دـنتفر و  دـیهدب . ار  راک  بیترت  دـیورب  بوخ ؛ متفگ : میتسه . ایهم  ام  دـنتفگ : متفگن -  اـهنآ  هب  دـشیم ، رفص 

میزادنایب هار  یمیظع  يهتـسد  هک  تسا  بسانم  نیعبرا  زور  راک  نیا  يارب  میهدب و  ناشن  ار  اهیلیبدرا  تردق  دیاب  لوا  دـنتفگ : ناشدوخ 
هک مکی  تسیب و  بش  زا  دش ، بورغ  هک  نیعبرا  زور  هلب ، دنتفگ : تسا ؟ رخآ  يههد  نامه  سپ  متفگ : دیورب . ربنم  امـش  زور  نآ  بش  و 

کی ام  دـیرواین ، مه  ار  ناتدوخ  لـیبموتا  امـش  دـنتفگ : دـندرک و  يزیرهماـنرب  اـهنآ  دـیوریم ! ربنم  بش  هد  تسا ، رخآ  يههد  لوا  بش 
دـنراد و هحلـسا  زاوج  اهیلیبدرا  زا  رفن  دـنچ  هوالع ، هب  دـشاب ! نامدوخ  لام  دـندز ، شتآ  ای  دنتـسکش  ار  نآ  رگا  هک  میروآیم  لـیبموتا 

دنچ اب  ياهدع  مکی  تسیب و  بش  بورغ  هحفص 342 ] . ] دنیامن ظفح  ار  تاماظتنا  هحلسا  هب  لسوت  اب  موزل  تروص  رد  هک  دنتسه  حلـسم 
دجـسم هک  كدـنبولگ  هارراهچ  رد  عقاو  اهیلیبدرا - دجـسم  هب  دـندرک و  راوس  ناشدوخ  نیـشام  اب  ارم  دـندمآ و  اـم  لزنم  برد  نیـشام 

، دجـسم برد  اـت  هچوـک  فرط  ود  میدـید  دـش ، هچوـک  دراو  نیـشام  میدیـسر و  كدـنبولگ  هارراـهچ  هب  یتـقو  دـندرب . تسا -  یگرزب 
هدرک مالعا  اههمانزور  رد  مه  البق  اهنآ  میدـش . دجـسم  دراو  عضو  نیا  اب  دـناهتفرگ . فص  اـهیماظن  لـثم  مه  شود  هب  شود  اـهیلیبدرا 
مامت دوب . تیعمج  زا  رپ  دجـسم  مورب . ربنم  اهنآ  دجـسم  رد  ات  دـناهدرک  توعد  نم  زا  رفـص  هام  رخآ  اـت  مکی  تسیب و  بش  زا  هک  دـندوب 
دارفا تفگ : وگدنلب  تشپ  رفن  کی  دندوب . هداتسیا  راوید  هب  هیکت  مه  حلـسم  یلیبدرا  رفن  دنچ  دندوب . هدمآ  ربنم  هب  نادنمقالع  ناتـسود و 
مظن ظفح  يارب  سلجم ، ناگدـننک  رازگرب  یلبق  نالعا  هب  هجوت  اب  مه  یماظتنا  نیرومأم  دنتـسه . سلجم  تاماظتنا  رومأم  حلـسم  یلیبدرا 

یلیبدرا ناوج  کی  تسا . هدمآ  روطچ  ناشیا  هک  میدرک  بجعت  ام  دش . سلجم  دراو  یناشاک  هللا  تیآ  میدـید  تقو  کی  دـندوب . هدـمآ 
ناشیا درکیم ، دمآ  تفر و  ناشیا  لزنم  هب  هتسویپ  تشاد و  یناشاک  هللا  تیآ  اب  یمرگ  طباور  دوب ، یبوخ  رـسپ  مرادن و  دای  ار  وا  مسا  هک 

! نایاقآ متفگ : یلو  متفگن . نآ  لاثما  زور و  لئاسم  تفن و  يهرابرد  يزیچ  دوخ  ربنم  رد  بش  نآ  نم  دوب . هدروآ  اهیلیبدرا  دجـسم  هب  ار 
، دنناوخیم مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يهضور  هک  مدید  باوخ  نوچ  نم  دناهدرک ، تکرـش  سلجم  رد  یناشاک  هللا  تیآ  ترـضح 
و مناوخیم » مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يهضور  منکیم و  لمع  ار  مدوخ  باوخ  نامه  تسا ، رفـص  هام  رخآ  يههد  لوا  هک  بشما 
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نیـسح ناج  ار  وت  لضفلاوبا  ای  ینکردا  نیـسح  ناج  ار  وت  لضفلاوبا  ای  [ . 155 . ] دش زاغآ  اددجم  زور  زا 170  دـعب  مربنم  بش ، نامه  زا 
لد هب  ینکردا  نیـسح  نامـشچ  ود  روـن  نسح  هـب  ارهز  یلع و  هـب  یندـم و  لوـسر  هـب  ینکردا  نیـسح  ناـشطع  هنـشت و  بـل  هـب  ینکردا 

غورف هب  نید  رورـس  يهدش  نوخ  رد  رکیپ  رـس و  هب  هحفص 343 ]  ] ینکردا نیـسح  ناتـسبش  زورفا  بش  هب  دنگوس  يربک  بنیز  يهتخوس 
نآ مسق  داماد  مساق  نسح  غاب  لگ  هب  ینکردا  نیسح  ناتسلگ  ورس  نیهب  هب  یبن  هبـش  اقل  دیـشروخ  ربکایلع  هب  ینکردا  نیـسح  نابات  خر 

مشاهینب و ناناوج  هب  ینکردا  نیسح  ناتسب  رپرپ  لگ  هب  دیهش  هنشت  دش  هک  ریش  یب  رغصایلع  هب  ینکردا  نیسح  ناماد  هب  هتشک  دش  هک 
هب بیبح و  هب  ینکردا  نیسح  نامیتی  نازیزع و  هب  بابر  ناریسا و  هب  هیقر  هب  هنیکس  هب  ینکردا  نیـسح  نامیا  يدرمناوج و  هب  رویغ  نادرم 

نیـسح ناتـسبد  زوـمآشناد  مالـسا  دوـجو  نمی  زا  دـش  هک  یمـالغ  هب  ینکردا  نیـسح  ناراـی  ملـسم و  رح و  هب  سباـع  ریهز و  هب  ریرب و 
یقاس يا  وت  هب  سابع  ای  وت  نت  زا  ادج  ناتسد  ود  هب  ینکردا  نیسح  نایرگ  رت و  مشچ  ود  هب  دیهش  رالاس  بنیز و  یظفاحادخ  هب  ینکردا 

دوخ هک  حرش  مهد  هچ  ار  متجاح  ینکردا  نیـسح  نابرق  وت و  يادف  يا  بایرد  ار  ادگ  جاتحم و  یفاص » نسحم   » ینکردا نیـسح  نالفط 
مرحم 1422 ق  20 نیدرورف 1380 ش ،  26 [ . 156  ] یفاص نسحم  ینکردا  نیسح  ناج  ار  وت  لضفلاوبا  ای  ینادیم 

تفرگ افش  یناطرس  نز 

: دـندومرف یناجنز  يرابج  نیـسح  ياـقآ  باـنج  يرمق  يرجه  لاــس 1422  مارحلا  مرحم  قباـطم 17  لاـس 1380  هاـم  نیدرورف  زور 23 
مرحم 1422 زا  لبق  يدمصروپ . شوایس  ياقآ  مان  هب  تسا  تمدخ  لوغشم  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تئیه  رد  نارهت  رد  یحادم 

یلو دندوب . هتفگ  شباوج  ناکشزپ  تشاد . ناطرس  ضرم  هک  تسا  هدوب  ناشناوراک  رد  ینز  دوشیم . البرک  مزاع  یناوراک  اب  زیربت  زا  ق 
البرک دوریم  هک  یتقو  مورب . مه  البرک  الاح  دوب  هتفگ  یلو  هتـشادن  تایح  همادا  هب  يدـیما  نز  دوشیم . ـالبرک  مزاـع  ناوراـک  نیمه  اـب 

هب مارحلا  مرحم  موس  زور  العم  يالبرک  زا  تشگزاب  هحفص 344 ]  ] زا سپ  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  دوشیم  لسوتم  لصفم 
. متفرگ مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  زا  ار  میافش  نم  هک  دنزیم  گنز  مالسلامهیلع  تیبلها  حادم 

دمآ ایند  هب  ملاس  دنزرف  مشاهینب  رمق  تایانع  اب 

موقرم مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ياهمان  یط  يدـنه  يراختفا  ناـخ  دـمحا  ریهظ  خیـش  ياـقآ  مالـسالا  تجح  باـنج 
مسارم رد  دنه  شیدرپرتا  تلایا  روپناطلس  رهـش  دوخ  نطو  رد  هدنب  دوب . کیرات  بش  لاس 1420 ق  یناثلا  يدامج  ای 30   29 دناهتشاد :

مدوخ يهناخ  وهنکل  نفلت  يهجاب  متفر  هلـصافالب  منزب . یگنز  ملایع  هب  دـمآ  مدای  هبترم  کـی  مدوب . هدرک  تکرـش  مردارب  رـسپ  یـسورع 
دعب هلصافالب  دیدرگرب . رتدوز  امش  دیایب  ایند  هب  هچب  هک  هاگشیاز  دندرب  ار  امش  نز  طقف  دنتسه  بوخ  همه  تفگ : مرهاوخ  هب  مدز  گنز 

هچ ملایع  لاح  مدیسرپ : رتکد  مناخ  زا  متفر . هاگـشیاز  هب  سپـس  وهنکل و  رد  لزنم  هب  مدناسر  ار  دوخ  مدش و  سوبوتا  راوس  هقیقد  دنچ  زا 
یحارج امش  نکمم  دح  ات  متفگ : نم  دیایب ، ایند  هب  ملاس  هچب  ات  مینکب  یحارج  لمع  دوشب و  نایرازس  امـش  لایع  دیاب  تفگ : تسا ؟ روط 

دینکب اضما  ای  دیهدب و  هزاجا  دیاب  امـش  اما  دیایب ، ایند  هب  یحارج  نودب  هچب  مینکیم . شالت  میراد  یلیخ  مه  ام  تفگ : باوج  رد  دینکن .
یحارج لمع  قاطا  زا  جراخ  ینعی  فرط  نیا  هدنب  دوش ، عورش  لمع  هک  دندش  هدامآ  لوغـشم و  اهرتکد  میربب . لمع  قاتا  هب  ار  مناخ  هک 

مـسا هب  هک  یتقو  اـما  مدرکیم ، اـعد  متفگیم و  ار  یکی  یکی  مسا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیبلـها  هب  مدـش  لـسوتم 
کمک اقآ  زا  مدرک  کمک  بلط  لکشم  نیا  رد  راوگرزب  نیا  زا  مدیـسر و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  فیرش 

یلیخ نم  دمآ . ایند  هب  امش  لگشوخ  ابیز و  رتخد  هدب  هدژم  دشاب و  كرابم  اقآ  تفگ : دمآ و  ناتسرامیب  راتسرپ  هعفد  کی  هک  مدیبلطیم 
تمارک نیا  مالـسلاهیلع . رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تداعـس  اـب  تدـالو  زور  بجر  لوا  زور  اـب  دوب  فداـصم  زور  نیا  مدـش . لاحـشوخ 
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ناخدمحا ریهظ  ناتسودنه ، وهنکل  رهش  تسین . یندش  شومارف  هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  زا  میارب  گرزب 
هحفص 345]  ] يراختفا

دش هدوشگ  شتآ  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هاگراب  هبق و  زا 

لاس مارحلا  مرحم  خیرات 17  رد  یلاعلا ) هلظ  ماد   ) يزاریش ینیسح  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  عیـشت ، ناهج  ردقیلاع  عجرم 
نیقثوم زا  هک  ق ، لاس 1402 ه .ـ يافوتم  هیلع ) هللا  ۀمحر   ) شاعموبا حـلاص  جاح  ياقآ  رامعلا  جاحلا و  ریخ  باطتـسم  بانج  زا  1422 ق 

دننک و بارخ  ار  البرک  هک  داد  روتسد  داتسرف و  يرکـشل  دادغب  یلاو  اهینامثع  تموکح  نامز  رد  دندرک : لقن  تسا  هدوب  العم  يالبرک 
لضفلاوبا ترضح  مرح  اب  یتسیابیم  لوا  اهنآ  دندیسر  البرک  کیدزن  دندش و  مزاع  البرک  فرط  هب  دادغب  زا  رکشل  دنربب : نیب  زا  ار  رهش 

یتقو دندمآیم . مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترضح  رهطم  مرح  فرط  هب  سپـس  دندشیم ، ورهبور  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا 
مدید مدوخ  نم  هک  دیامرفیم  هر »  » حلاص جاح  موحرم  دندیسر  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم  مرح  کیدزن 

هک یلاح  رد  دادغب  فرط  هب  دنتشگرب  دندید  ار  هرظنم  نیا  یتقو  رکـشل ، فرط  هب  دمآ  شتآ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هاگراب  يهبق  زا 
ماما مرح  زا  تقو  همه  رد  شتایح و  نامز  رد  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  يرآ  يدلگ .) سابع  ماما  : ) دنتفگیم دندرکیم و  رارف 

. ار تازجعم  هنوگنیا  نارکنم  دنک  تنعل  يادخ  درکیم . ینابهگن  تظافح و  مالسلاهیلع  نیسح 

تساخرب دوخ  دمآیمن  شوه  هب  يزغم  يهبرض  تلع  هب  هک  ياهچب 

دمحا خیـش  ياقآ  مالـسلامهیلع ، تراهط  تمـصع و  تیبلها  بتکم  یماح  جورم و  مرتحم ، ظـعاو  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  باـنج 
هجو نع  برکلا  فشاـک  اـی  دناهتـشاد : لاـسرا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراـشتنا  رتـفد  هب  تمارک  ود  یبوتکم  یط  هناـگی ، یئاروـن 

فلؤم مظعم  دنمشناد  رضحم  هب  مالـس  ضرع  زا  سپ  هحفص 346 ]  ] مالسلاهیلع نیسحلا  کیخأ  قحب  انبرک  فشکا  مالسلاهیلع  نیـسحلا 
نوگرگد عاضوا  مدید  مدـمآ ، لزنم  هب  یبش  . 1 مالـسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  هدنزرا  فیرـش و  باتک 

قاتا رد  دـنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  مدیـسرپ : دـندوب ، تحاران  همه  هناخ  لها  تسین ، مکاح  یگـشیمه  ياوه  لاـح و  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛
هدروخ نیمز  هب  کیئازوم  يور  رس  اب  هچقات  يالاب  زا  هبترم  کی  هک  دوب  يزاب  لوغشم  هچب  میدوب ، هدرک  عمج  ار  شیاهـشرف  هک  ییاریذپ 
شوـه هب  ار  وا  متـسناوتن  مدرک  دـنلب  ار  وا  مدز ، ادـص  مداد ، تکرح  ار  وا  متفر و  هچب  غارـس  نم  دـنکیمن . زاـب  مشچ  هک  تـسا  یتدـم  و 

هب ار  هچب  دیوش  هدامآ  متفگ : اذل  تسین ، ناتسرامیب  هب  وا  ندناسر  زج  ياهراچ  مدید  دش ، هتـسب  مدرک ، زاب  ار  هچب  نامـشچ  کلپ  مروایب ،
لزنم فرط  هب  مدـمآ  نوریب  لزنم  زا  دوشیم . ماجنا  راک  نیا  رتدوز  دـشاب  هدامآ  هیاسمه  نیـشام  رگا  متفگ : دوخ  اـب  میناـسرب  ناتـسرامیب 
مدمآ هک  نیمه  مدرک ، رذن  ترـضح  نآ  يارب  يدنفـسوگ  هدش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  لسوتم  هار  نیب  اما  هیاسمه ،
بوخ شلاح  هدـش و  دـنلب  اج  زا  هچب  اباب ، دـنتفگ : دـندیود و  نوریب  هناخ  زا  اههچب  مدـید  مراذـگب  هیاسمه  گنز  يهمکد  يور  تشگنا 

هللا یلا  جـئاوحلا  باب  نآ  مان  هب  لسوت  مالـسلاهیلع و  مشاهینب  رمق  مان  تکرب  هب  هللادـمحب  مدـید  متـشگرب ، هدزن  ار  هیاسمه  گنز  تسا .
هجلاعم هب  يزاین  چـیه  هک  تسا  هتـشگرب  يداـع  تلاـح  هب  ناـنچ  هتـساخرب و  دوخ  دـمآیمن  شوه  هب  يزغم  يهبرـض  تلع  هب  هک  ياهچب 

مالـسلامهیلع تمـصع  تیبلها  ناتـسود  همه  يارب  نأشلامیظع  يهدازماما  نآ  هب  تبـسن  شیپ  زا  شیب  تفرعم  لاعتم  دـنوادخ  زا  درادـن .
. مناهاوخ

میامن حبذ  ترضح  نآ  مان  هب  يدنفسوگ  مدرک  رذن  اروف 
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ضرع یناوـخ و  هضور  هـفیظو  يادا  رد  لـماک  تیقفوـم  اـب  ار  مرحم  زا  هـهد  ود  هـک  نآ  زا  سپ  يرمق  يرجه  لاـس 1422  نیمه  رد  . 2
يزور دنچ  ات  اما  دـش  ضراع  درد  ولهپ  درد و  لد  شیب  مک و  متـشاذگ  رـس  تشپ  ءادـفلا ) هل  انحاورا   ) ینیـسح سدـق  تحاس  هب  تدارا 

هک يروط  هب  مدزیم  داـیرف  هحفـص 347 ]  ] رایتخایب هک  تفرگ  درد  میولهپ  لد و  نانچ  زور  کی  هک  نآ  اـت  دوب  لـمحت  لـباق  فیفخ و 
تابن شوج و  بآ  زا  هدافتسا  ندرک و  مرگ  يرادقم  اب  هک  دیشکن  یلوط  یلیخ  نکل  دنشاب . هدینـش  ارم  يادص  رواجم  ياههیاسمه  دیاش 

اب اما  مدرکن  هعجارم  کشزپ  هب  دوب ، هقباس  یب  هدش و  ضراع  دیدش  درد  نینچ  کی  هک  دوب  لوا  راب  نوچ  دـش ، فرطرب  دـیدش  درد  نآ 
منک هعجارم  هیلک  صـصختم  رتکد  هب  هک  دنتـشاد  رارـصا  هناخ  لها  تخادنا  دایرف  هب  ارم  دیدش ، درد  کی  رگید  راب  زور  ود  یکی  هلـصاف 
هیهت ار  وا  هخسن  هدومن و  هعجارم  برجم  یمومع  کشزپ  کی  هب  هراختسا  اب  نکیل  دوش ، مولعم  درد  نیا  تلع  تاشیامزآ  سکع و  اب  هک 

ورهبور يدـج  رطخ  اب  ار  دوخ  هک  داتفا  میولهپ  لد و  درد  موس  راب  يارب  بش  نامه  اما  مدرک  فرـصم  ار  شیاهوراد  هدـعو  ود  مدومن و 
هک روط  نیمه  دوب ، رتدـیدش  درد  لبق  هلحرم  ود  نآ  زا  راـب  نیا  مدـیدیمن . ياهجیتن  مدرب و  راـک  هب  دوب  نکمم  هک  يریبدـت  ره  مدـید و 

برجم میارب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترضح  هب  لسوت  هک  دمآ  مدای  مدوب  مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  هثاغتـسا  لوغـشم 
درجم هب  ترـضح ، نآ  رهطم  حور  هب  منک  هیده  ار  شباوث  هدومن و  حبذ  ترـضح  نآ  مان  هب  يدنفـسوگ  مدرک  رذن  اروف  اذـل  تسا ، هدوب 
اهوراد هیقب  هدماین و  نم  غارـس  هب  درد  نآ  رگید  هللادمح  هب  تشگ و  فرطرب  درد  مدروآ  نابز  هب  هکلب  دوخ  بلق  رد  ار  انعم  نیا  هک  نیا 
یگنشت زا  تسا  رارق  یب  هنیکـس  زیخرب  دیامرفب . دنمهرهب  شیپ  زا  شیب  نادناخ  نیا  تیالو  تمعن  زا  ار  ام  دنوادخ  مدرکن  فرـصم  مه  ار 

نینچ هچ  رهب  مدیشر  ردارب  سابع  مدیماان  رمع  هتـشگ ز  يا  ياو  مرکـشل  هانپ  تشپ و  يا  ياو  مردارب  نوخ  هب  هقرغ  يا  تسا  راظتنا  رد  وا 
بنیز وـت  رهاوـخ  هک  زیخرب  تسا  بیبـح  رواـی و  رکـشلیب و  تسا  بیرغ  تردارب  زیخرب و  وـت  ياهداد  هـچ  زا  نـت  گرم  رب  وـت  ياهداـتف 

لد هتـسخ  نم  رخآ  منیع  رون  وت  اج  زیخرب ز  تسا  راظتنا  رد  وا  یگنـشت  زا  تسا  رارق  یب  هنیکـس  زیخرب  بش  نوچ  وت  مغ  زا  هدش  شزور 
هتخاس ای  یتسکـش  يردارب  دهع  ای  یتسب  هدـید  هک  رگم  وت  ام  زا  مباوج  یهدیمن  تسیچ  زا  مبابک  تتقرف  شتآ  زا  هحفص 348 ]  ] منیسح

نم مردارب  یب  هک  دـیدیم  دوب  یلو  هش  الب  برک و  رد  دوب  یلع  نم  باب  هک  شاـک  يا  تراز  مسج  تسا  هدـش  حوریب  تراـک  ملظ  غیت 
دوب مرکشل  نیعم و  راییب و 

نیشنب اج  نیمه 

نینچ مالسلاهیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ياهمان  یط  یناگیاپلگ  تخب  بوخ  ربکایلع  خیـش  جاح  ياقآ  مالـسالا  تجح  بانج 
تامارک یلاع  بانج  مدینش  هدنب  هتاکرب ،) تماد   ) یلاخلخ ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  تجح  بانج  دناهدرک : لقن 

ریقح مناسرب . ضرع  هب  ار  تامارک  زا  یکی  هک  متـساوخ  دـینکیم ، يروآ  عمج  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح 
مالسلامهیلع تلاسر  تیبلها  هب  يرفاو  هقالع  یکدوک  رد  متـسه . یناگیاپلگ  رقاب  دمحم  موحرم  دنزرف  تخب  بوخ  ربکایلع  خیـش  جاح 

ارم دنکیم . هیرگ  بیجع  كدوک  نیا  تفگیم : مردام  هب  مردپ  هک  مدرکیم  هیرگ  نانچ  دناوخیم  تبیصم  ناوخ  هضور  یتقو  متشاد و 
نیـسح اقآ  جاح  هللا  تیآ  هیملع  هسردـم  رد  دـعب  ترهک و  ماـن  هب  ییاتـسور  رد  مدوب  لیـصحت  لوغـشم  دربیمن  یناوخ  هضور  سلجم  هب 
همقلع رهن  هاگلتق  لادوگ  گنج  نادـیم  مورب  البرک  هب  متـشاد  هقالع  مق  مدـمآ  یگلاـس  نس 29  رد  مدـناوخ  ار  حطـس  راسناوخ  رد  يولع 

عنم ارم  مورب ، البرک  مهاوخیم  متفگ  مردام  ردـپ و  هب  منک  ترایز  منیبب و  ار  لضفلاوبا  ترـضح  هدـش  عطق  ياهتـسد  هاـگیاج  هاـگهمیخ 
اب يدوز  حبص  دوب  یسمش  لاس 1335  ابیرقت  درکیم  یشواچ  هلحم  نایم  رد  دورب  البرک  تساوخیم  سکره  دوب  مسر  نامز  نآ  دندرک ،

زونه دیآیم  شوه  هب  مدآ  هک  تسالبرک  هچ  هللا  مسب  الب  برک و  سوه  دراد  هک  ره  تفگ : دشیم  در  هک  ام  لزنم  ولج  زا  باذـج  نحل 
ناگیاپلگ زا  میدش  رفن  هد  اعمج  رگید  رفن  دنچ  دندش و  هدامآ  مردام  ردـپ و  دـش . دـنلب  مدرم  هیرگ  يادـص  دـیآیم  شوگ  هب  بنیز  هلان 
مشاهینب رمق  هب  لسوتم  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هموصعم هحفـص 349 ]  ] ترـضح مرح  هب  مق  میدمآ  اذل  دشن  تسرد  البرک  يارب  میدرک  مادقا 
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راطق میتفر  هرـصب  هب  راطق  اب  میتفرگ و  ازیو  رهـشمرخ  رد  ار  اههمانرذـگ  زاوها  میتفر  اـجنآ  زا  میتفر  مق  ینابرهـش  هب  میدـش و  مالـسلاهیلع 
دوب صیب  ثیح و  نیا  رد  دوب  مه  شنز  اب  اقآ  یلع  مان  هب  ام  دارفا  زا  رفن  کی  درک . تکرح  سپـس  دز و  تکرح  قوب  راـطق  میدـش ، راوس 

، مدرک یـسررب  نایاپ  ات  لوا  زا  ار  راطق  مامت  نم  دوشیمن  ادـیپ  رگید  مرهوش  تفگیم : درکیم و  هیرگ  شنز  دـش ، مگ  اقآ  یلع  نیا  هک 
رگید هک  مدوب  تحاران  نانچ  ناشیا  ندش  مگ  زا  دوب و  درمریپ  تشادن و  هارمه  مه  لوپ  همانرذگ و  همانسانش و  نوچ  دشن . ادیپ  اقآ  یلع 
ضرع مدـش  هتـسکش  لد  میوگب  هچ  ار  اـقآ  یلع  ناگتـسب  باوج  مدرگرب  ـالبرک  زا  هک  دوـب  نیا  زا  ماهصغ  متـشادن . ندز  فرح  تردـق 

رخآ ات  راطق  نایم  متشگرب  هیرگ  اب  سرب  مدادب  نکن  هدنمرش  ارم  مهدیم  مسق  تردام  قح  هب  ار  وت  مشاهینب  رمق  جئاوحلا  باب  يا  مدرک 
. درادن ندرک  تبحـص  لاح  تسا  هدرک  هیرگ  سب  زا  مدید  اقآ  یلع  متفگ  دـنکیم . هیرگ  هتـسشن  راطق  رخآ  یلدنـص  مدـید  مدـمآ  راطق 
زا تفگ  یسراف  نابز  هب  مرـس  يالاب  یـصخش  مدید  هعفدکی  درک  تکرح  راطق  تیعمج  نایم  مدرک  مگ  ار  امـش  نم  دز  قوب  راطق  تفگ 

تیاقفر نآلا  نیـشنب  اج  نیمه  دومرف  راـطق  بقع  تشاذـگ  درک  دـنلب  ارم  میدـمآ  مدـق  دـنچ  تفرگ  ارم  تسد  سرتن  يدـنام  بقع  اـقفر 
. البق مدوب  هدرک  یسررب  ار  اج  نیا  هعفد  ود  نم  دشابیم و  ترضح  تامارک  فطل  زا  نیا  مدیدن و  ار  وا  دنیآیم و 

داتسیا نویماک  هک  دوب  لضفلاوبا  يهزجعم 

تاراشتنا رتفد  هب  تمارک  ود  یبوتکم  یط  یناردنزام ، يراصتنا  حـلاصلادبع  خیـش  ياقآ  لماع ، ملاع  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  بانج 
رهـشهب ناتـسرهش  عبات  ناردـنزام  بیرج  رازه  يهقطنم  رد  هرد  زوغآ  ماـن  هب  ییاتـسور  . 1 دناهدومن : لاسرا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم 

یکی انب  دیدجت  هعسوت و  يارب  اذل  تشادن  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يرادازع  مسارم  شیاجنگ  هک  دوب  یکچوک  رایسب  يهینیـسح  ياراد 
هحفص  ] زا رفن  هس  نم و  ییانب . يارب  دش  حطسم  هنیمز  دش  بیرخت  یمیدق  نامتخاس  دومن . میدقت  هینیـسح  هب  ار  دوخ  يهناخ  مناگتـسب  زا 

هاگولگ هداج  زا  میدومن و  يرادـیرخ  ییانب  مزاول  رگید  نامیـس و  درگ و  لیم  نویماک  کـی  رادـقم  هب  میتفر و  رهـشهب  هب  ناتـسود  [ 350
هوک يالاب  هب  لگنج  نایم  رد  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  هداج  ياهچیپ  میدومن . تکرح  اتـسور  يوس  هب  بیرج  رازه 
ادـص کـی  همه  اـم  نانیـشنرس  هدـننار و  دروخرـس ، تشگرب و  بقع  هب  نویماـک  ناـهگان  میدیـسر ، یگرزب  چـیپ  هب  میدوـب . تـکرح  رد 
فرط کی  رـس  تشپ  میدـش ، لسوتم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تایانع  لیذ  هب  دـیماان و  دوخ  زا  لضفلاابا ! ای  لضفلاابا ، اـی  میتفگیم :

خرچ دـش و  جراخ  هداج  زا  بقع  خرچ  کی  یتح  دیـسر و  هاـگترپ  هب  هک  نیا  اـت  تشگرب  نویماـک  دوب . یقیمع  هرد  رگید  فرط  هوک و 
میدرکیم طوقس  رگا  میتفگ : هتخادنا  هرد  هب  یهاگن  میدش ، هدایپ  نیشام  زا  اروف  داتـسیا . درک و  دروخرب  هداج  رانک  ياهكاخ  هب  رگید 

یمک رادـقم  يداع  لاور  قبط  الا  و  داتـسیا ، نویماـک  هک  دوب  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  يهزجعم  دـنامیمن . يربخ  نانیـشنرس  نویماـک و  زا 
بحاص اب  دنتـشگرب و  هاگولگ  رهـش  هب  وا  یهارمه  هب  رگید  رفن  ود  هدننار و  میدنام ، ملاس  هک  میدرک  رکـش  ار  ادخ  دشیمن . عنام  كاخ 

نوچ دهد ؛ ماجنا  يراک  تسناوتن  مه  لیقثرج  اما  دـمآ ، کمک  هب  ناگرگ  زا  لیقثرج  هاگتـسد  کی  اب  وا  دـنتفرگ ، سامت  ینفلت  نویماک 
زا دعب  دوبن . يراک  خی  نتسکش  رد  مه  گنلک  یتح  دوب . یتخس  نادنبخی  دوب و  باتفآ  بورغ  زا  دعب  هک  ارچ  دروخیم ، رـس  مه  شدوخ 
وا هچره  دومن . نشور  ار  نیـشام  لضفلاوبا  ترـضح  ندز  ادص  اب  تفر و  نامرف  تشپ  نویماک  هدننار  لیقثرج ، زا  نویماک  ندش ، سویأم 
زاگ یمک  رادقم  دیایب . نوریب  تساوخیم  هنیـس  زا  نامیاهبلق  هدش و  عطق  هنیـس  رد  نامیاهسفن  هک  یلاح  رد  درکن  انتعا  میدش  عنام  ار 
ادیپ تاجن  تفگ : یلاحـشوخ  اب  هدـننار  هک  دـمآرد  شدرگ  هب  هوک  فرط  هب  هرد  فرط  زا  نیـشام  هلابند  نانچ  رـصتخم  تکرح  اب  داد و 

تعاس 12 بش  تفر و  الاب  چیپ  زا  زاگ  نتفرگ  اب  اددجم  تشگرب و  بقع  هدند  يرادقم  نویماک  میدومن . رکـش  ار  ادـخ  مه  ام  میدرک و 
نویماک و ظفح  يارب  میتساوخ  ررکم  هک  یلاح  رد  ییانب  لئاسو  یتح  هدننار و  نویماک و  دوخ و  یتمالـس  اب  مه  میدیـسر  دوخ  دصقم  هب 
نیـسح و ماما  هب  طوبرم  تفگ  درکن و  لوبق  اما  دهدب . تاجن  ار  دوخ  دزیرب و  نیمز  هب  ار  هریغ  نامیـس و  درگ و  لیم  لئاسو  هدـننار  ناج 

مـشاهینب رمق  يهزجعم  طقف  طـقف و  نیا  و  دـش . مه  روط  نیمه  میناـسرب و  دـصقم  هب  ملاـس  دـیاب  ار  همه  تسا  مالـسلاامهیلع  لـضفلاوبا 
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هحفص 351] . ] هیلع هللا  مالس  تسا  هدوب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

دش جراخ  لرتنک  زا  لیبموتا  دیسر و  چیپ  میدش  هجوتم 

دروـم هتخاـس  همین  ناردـنزام  بیرج  رازه  يهقطنم  زا  هردزوـغآ  هینیـسح  ناـمتخاس  دـش  رکذ  لوا  يهزجعم  تـمارک و  رد  هـک  ناـنچ  . 2
دش رارق  یسمش -  يهنس 1379  ینعی  لاس -  نیا  يارب  دشیم ، اپرب  اتسور  يادهش  املع و  يهراودای  لاس  ره  نوچ  تفرگ و  رارق  هدافتسا 

ناگتـسب زا  نت  دنچ  زا  تاریمعت  يارب  دوب ، قیـض  تقو  دش ، مامت  يراکدیفـس  میناسرب . مامتا  هب  ار  لخاد  تاریمعت  مییامن و  يراک  دیفس 
. دنراد لماک  ییانـشآ  ییانب  اب  دنتـسه و  هراودای  داتـس  ياضعا  مه  دوخ  هک  دنتـسه  نارادساپ  هاپـس  سدـقم  کلـس  رد  هک  میاههدازهمع 
. دـندناسر مامتا  هب  ار  لخاد  تاریمعت  ناوارف  شالت  شـشوک و  اب  دـندمآیم و  اتـسور  هب  هعمج  هبنـشجنپ و  اـصوصخم  یلیطعت  ياـهزور 

مرتخد ماهلاس و  هس  رسپ  نم و  اضق  زا  دنسرب . دوخ  يرادا  راک  هب  هبنش  حبص  هک  زگ  ردنب  رهش  يوس  هب  دندرک  تکرح  دوب ، هعمج  رـصع 
رد رهـش  فرط  هب  هک  راب  ناسین  هاگتـسد  کی  اب  اذـل  دراد  لکـشم  هیلقن  لـیاسو  تهج  زا  هقطنم  نوچ  میدرک . تکرح  ناـنآ  یهارمه  هب 

تکرح نیـشام  هتـسشن و  ناسین  تشپ  مدـنزرف  ود  هدازردارب و  کی  میاههدازهمع و  زا  نت  هس  مدوخ و  میدـش . راوس  یگمه  دوب  تکرح 
درس سفن و  ندرک  هزات  تحارتسا و  يارب  اتداع  هک  تسا  ياهمـشچ  هوک  يریزارـس  لوا  دمآ و  یبوخ  هب  ار  ییالابرـس  لیبموتا  نیا  درک .

تعرس مکمک  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  اما  دتـسیاب  میتساوخ  لاور  قبط  مه  ام  دننکیم و  ربص  يرادقم  همـشچ  رانک  هیلقن  يهلیـسو  ندرک 
هتفرگ رود  هدش و  صالخ  هداتفین و  اج  هدند  دیاش  دنتفگ  ناتسود  تسا . رتشیب  یلومعم  تعرس  زا  میدش  هجوتم  هک  يدح  هب  دش  رتشیب 

اذل دشیم  رتشیب  تعرـس  روط  نیمه  تشاذـگ ، رـس  تشپ  درک و  در  ار  چـیپ  دـنچ  میدـش ، يدـج  رطخ  راچد  هک  میدرک  ساسحا  تسا .
میدرک لمحت  ار  اهنتفر  نییاپ  الاب  اهزادنا و  تسد  دنچره  دوش  رتمک  تعرس  هک  داد  رارق  بآ  يارجم  لادوگ  رد  ار  رفوش  تمـس  خرچ 

اقآ هب  میدـش  لسوتم  میدـش و  سویأم  دوخ  زا  هک  دوب  اـج  نیا  دـش . جراـخ  لرتنک  زا  لـیبموتا  دیـسر و  چـیپ  میدـش  هجوتم  ناـهگان  اـما 
باترپ رتگرزب  يهلاچ  هب  هلاچ  نیا  زا  نیشام  هک  لضفلاابا ! ای  لضفلاابا ، ای  لضفلاابا ، ای  متفگ : راب  هس  طقف  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا 

هب هک  نیا  ات  تفریم  روط  نیمه  دیـسر  یکانرطخ  بیـش  يریزارـس  رد  تفریم  شیپ  هب  تسکـشیم و  ار  اهتخرد  ياـههخاش  دـشیم 
هظحل نآ  نامدوجو  قرب  ایوگ  میدـیمهفن ، ار  طوقـس  يهظحل  اما  میدرک  سح  ار  ندـش  باترپ  هحفص 352 ]  ] ام يهمه  دیـسر  یهاگترپ 
روتوم ود  اضق  زا  دنتـسه . دولآ  نوخ  نانیـشنرس  يهمه  هتـسشن و  نیمز  رب  قامد  اب  راب  ناسین  میدرک  ساـسحا  تقو  کـی  دوب ، هدـش  عطق 
کمک هب  مدرم  دنداد . ربخ  طوقـس  نایرج  زا  دندرک و  فقوتم  دـندوب  روبع  رد  هک  ار  هیلقن  لیاسو  رگید  دـندوب . ام  طوقـس  دـهاش  راوس 

هب یفلتخم  لیاسو  اب  هدرب و  الاب  ار  ناـحورجم  میتسه . اـجک  هدرک و  طوقـس  اـجک  زا  میدـیمهفن  یتح  بش  لوا  یکیراـت  نآ  رد  دـندمآ ،
نوچ دندومنیم  هفیظو  يادا  هینیسح  رد  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مادخ  يهمه  هتبلا  دندناسر . رهـشهب  زگ و  ردنب  هاگولگ و  ناتـسرامیب 

یگتـسکش نارفاـسم  رگید  تشادـن و  دوجو  یگتـسکش  اـب  رطخ  و  دنتـشاد . یحطـس  مخز  طـقف  دوب  ناـنآ  رب  هینیـسح  راـبغ  درگ و  زونه 
مان رطخ  تدش و  تعاس  نآ  رد  دندوب و  مالـسلاامهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نیـسح و  ماما  نارکون  همه  هک  دشابن  نینچ  ارچ  يرآ  دنتـشاد .
ناف نیع  ریرق  هلالا  یقلت  یکل  انیسح  رزف  ةاجنلا  تئش  اذا  هتفگ : تسرد  رعاش  دوب و  يراج  نابز  رب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  كرابم 

ناکم نآ  هک  ره  نایرج  نیا  زا  دـعب  دوب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهناخ  رابغ  ام  رب  نیـسحلا و  راوز  رابغ  هیلع  امـسج  سمت  سیل  راـنلا 
تـشگرب رد  یتح  درکیم و  بجعت  دارفا  ندـنام  هدـنز  زا  دـیدیم  ار  لیبموتا  طوقـس  لحم  تفریم و  هرد  لخاد  هب  دـیدیم و  ار  هثداح 

انأ یلثم و  نم  تفگیم  دـیلابیم و  سرطف  رگا  دـشاب . اج  نیا  هک  دـشیمن  ناشرواب  دارفا  مینیبب  کیدزن  زا  ار  هثداح  لـحم  میدـش  هداـیپ 
يراصتنا لیعامـسا  خیـش  نب  حـلاصلادبع  مالـسلاهیلع . سابعلا  قیتع  اـنأ  یلثم و  نم  میوگب : مه  نم  دراد  اـج  مالـسلاهیلع ؟ نیـسحلا  قیتع 

هحفص 353]  ] یسمش  1380  / 3 یناردنزام 7 / 
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دنتسین بحاص  یب  اهنیا  هک  ینادیمن  وت  دنرازآ ، مدرم  اههبلط  نیا  یتفگ  هبلط  نیا  هب  ارچ  وت 

لاس رد  ابیرقت  دیآیم  مدای  دننکیم : لقن  ياهموقرم  یط  يدورتشه  نیدلا  فیـس  يرفـص  یلعدمحم  خیـش  ياقآ  مالـسالا  تجح  بانج 
مق هب  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  ترایز  يارب  يزیربت  ياهشمغاب  اـقآ  ازریم  جاـح  ياـقآ  موحرم  اـم  داتـسا  یـسمش  اـی 59   58

ناتـسود زا  یکی  لزنم  رد  هیتـجح  يهسردـم  رد  مدوـب و  هدـمآ  مق  هب  هزاـت  ینید  موـلع  لیـصحت  يارب  مـه  هدـنب  دـندوب و  هدـش  فرـشم 
ار هیلع  هللا  ۀمحر  يزیربت  يدیهـش  بساکم  حرـش  بساکم و  باتک  يدادعت  دـندومرف : دـندید و  ارم  هسردـم  طایح  رد  ناشیا  مدـنامیم .

اهباتک میورب  بش  میتشاذگ  رارق  مدرک و  لوبق  مه  نم  یهدب . دـنرادن  ار  اهباتک  نیا  هک  ناوخ  سرد  ياههبلط  هب  مهاوخیم  ماهدروآ 
رذآ نابایخ  رخاوا  هک  شداماد  يهناخ  هب  ات  میدـش  یـسکات  کی  راوس  مرح  ولج  زا  اشع  برغم و  زامن  زا  دـعب  زور  نامه  رد  میرواـیب . ار 

اقآ جاح  تفگ : ام  هب  دنادرگ  يور  یسکات  هدننار  میتفر  هار  يردق  رذآ و  نابایخ  هب  میدیـسر  ات  ام  میروایب . ار  اهباتک  اج  نآ  میورب  دوب 
: تفگ یتخورف ؟ ارچ  مدیسرپ : وا  زا  هتخورف . ار  شدوخ  یـسکات  هک  تسا  زور  دنچ  تسا ، یـسکات  هدننار  مه  نآ  مراد  یتسود  کی  نم 

متفگ مدرک و  نیعم  مه  ار  هیارک  مربب و  یلحم  کی  هب  هک  دش  رارق  مدرک ، راوس  منیشام  هب  دوب  یناوج  يهبلط  هک  ار  یناحور  کی  يزور 
نابایخ هب  ار  ام  نوچ  مه  هدننار  دوب و  هداتفا  قافتا  رذآ  نابایخ  نامه  رد  تفگ ، هک  ار  نایرج  نیا  منامگ  هب  مریگیم  هیارک  ردق  نیا  الثم 
فقوتم ار  نیـشام  دوب  هتفگ  هک  یلحم  ناـمه  هب  مدیـسر  یتـقو  تفگیم : لاـح  يا  یلع  درکیم . لـقن  دوـب و  هداـتفا  شداـی  دربیم ، رذآ 

مهاوخیم نوچ  موشیم ، هدایپ  يدـعب  لحم  رد  نم  دیـشخبب  تفگ : هبلط  نآ  وش ، هدایپ  میدیـسر  یتفگیم  هک  اج  نآ  اـقآ  متفگ : مدرک ،
هب یتساوخیم  هک  وت  ادخ  يهدنب  دنرازآ ، مدرم  ردق  هچ  اههبلط  نیا  متفگ : مدش  ینابصع  یلیخ  نم  دز  ار  فرح  نیا  یتقو  مورب  اج  نالف 

ار هیارک  يورب  میوگیم  هک  اج  نآ  هب  رگا  تفگ : نم  باوج  رد  یناحور  نآ  موریم . لحم  نـالف  هب  یتفگیم  لوا  يورب  يرگید  ياـج 
یـسکات هدننار  دـنرازآ . مدرم  اههبلط  ییوگیم  ارچ  وت  متـسه  رازآ  هحفـص 354 ]  ] مدرم دـب و  نم  وت  لوق  هب  رگا  اـضرف  مهدیم و  داـیز 

رد بش  نامه  رد  متفرگ . مه  ار  هیارک  مدرک و  هداـیپ  مدرب و  تفگیم ، هک  یلحم  ناـمه  رد  ار  یناـحور  نآ  مدادـن و  تیمها  نم  تفگ :
اهنیا لامعا  هب  هک  دمآ  مرظن  هب  دنتسه ، اج  نآ  رد  مه  يدایز  مدرم  رشحم و  يارحص  لثم  متسه  گرزب  يارحـص  کی  رد  مدید  باوخ 
تجح ترـضح  نامز  ماما  دناهتـشاد و  هگن  اپرـس  یفـص  رد  ار  ياهدـع  مدـید  داتفا  مرظن  فرط  کی  هب  هعفد  کی  دـننکیم و  یگدیـسر 

دناوخیم ولج  هب  ار  فص  نآ  لها  رفن  کی  رفن  کی  هداتسیا ، تسد  هب  ریشمش  مه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکـسعلا  نسحلانبا 
نیا ناشهانگ  دارفا  نیا  مدیمهف  تشکیم . ار  وا  ریـشمش  اب  دیـسریم ، مالـسلاهیلع  ماما  لباقم  هب  صخـش  نآ  یتقو  ولج ، ایب  دـیامرفیم : و 
هعفد کی  مدرکیم  هاگن  زرل  سرت و  تشحو و  اب  هک  یلاح  رد  نم  و  دنادیم ، ادخ  دنتشاد  یهانگ  هچ  الاح  دنـسرب  لتق  هب  دیاب  هک  تسا 

، تشذگ منهذ  زا  هک  نیا  تفگیم  دنزب . مه  ار  نم  ندرگ  ولج و  ایب  دیوگب  دنزب و  ادص  دید  یتقو  مه  ار  نم  دشابن  هک  تشذگ  منهذ  زا 
مالـسلاهیلع نامز  ماما  شلباقم . هب  مدیـسر  ات  ترـضح  فرط  هب  متفر  هلـصافالب  مدرک و  تعاطا  مه  نم  ولج  اـیب  درک : هراـشا  نم  هب  دـعب 

ار شریشمش  اقآ  سابع ، ترضح  ای  متفگ  هک  نیمه  سابع ، ترضح  ای  متفگ : نم  هعفد  کی  دنزب ، نم  رـس  هب  هک  درک  دنلب  ار  شریـشمش 
هبلط نیا  هب  ارچ  وت  مدرکیم . هعطق  هعطق  ار  وت  ریـشمش  نیا  اب  يدروآیمن  ار  سابع  میومع  مان  رگا  دومرف : دـعب  دزن . نم  هب  تشاد و  هگن 

رادیب یتقو  تفگ : مقیفر  درک  لقن  یـسکات  هدـننار  دنتـسین . بحاص  یب  اهنیا  هک  ینادیمن  وت  دـنرازآ  مدرم  ردـق  هچ  اههبلط  نیا  یتفگ 
ردارب سابع  دیاین . مرـس  هب  نایرج  نیا  ریظن  رگید  هعفد  ات  مشورفب  ار  نیـشام  متفرگ  میمـصت  دـعب  مدـش و  نامیـشپ  دوخ  يهتفگ  زا  مدـش 

يا هحفص 355 ]  ] مناوج ردارب  سابع  مناگنـشت  هورگ  ياقـس  منامـسآ  رینم  هام  يا  مناتـسلگ  غاب و  لبلب  يا  مناتـسوب  دنلب  ورـس  يا  مناوج 
هدید رد  مناوج  ردارب  سابع  منامدود  غارچ  عمـش و  يا  نم  يهراتـس  افو  جرب  رد  نم  يهراچ  تسد  وت  تسد  يا  نم  يهراپ  هراپ  يهتـشک 

هک زیخرب  مناوج  ردارب  سابع  منام  هدـنز  هنوگچ  وت  زا  دـعب  يدوب  وت  نم  هانپ  تشپ و  مه  يدوب  وت  نم  هاپـس  ياقـس  يدوب  وت  نم  هاـم  هچ 
نینچ تسیچ  زا  مناوج  ردارب  ساـبع  مناـج  هتـسخ  بیرغ و  اـهنت و  مرادـن  يرکـشل  مهاـش و  نم  مرادـن  يردارب  وت  زا  ریغ  مرادـن  يرواـی 
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تماق فیح ز  دـص  مناوج  ردارب  سابع  مناکدوک  يارب  وت  رب  یم  رادرب  بآ  کشم  وت  زیخرب  رادـملع ؟ يا  وت  ملع  دـش  نوچ  راز  ياهداتف 
اههچ ام  هب  کلف  هک  يدـید  مناوج  ردارب  سابع  مناوتیمن  منک  هچ  اما  تیاههمیخ  هب  مرب  هک  مهاوخ  تیاـفو  تریغ و  سوسفا ز  تیاـسر 

مراسگمغ سینا و  وت  يدوب  مناوج  ردارب  سابع  منانمـشد  تسد  دایرف ز  درک  نادج  ندـب  زا  وت  تسد  یک  درک  التبم  وت  مغ  هب  ار  ام  درک 
هحفص 356] [ . ] 157  ] مناوج ردارب  سابع  منامب  ناسچ  نم  وت  يور  یب  مرادمان  عاجش  وت  يدوب  مراگدای  وت  ردپ  يدوب ز 

هدش عطق  ياهتسد  رس و  نودب  ترضح  نآ  يهدهاشم 

رداـم يافـش  يهصق  هتاـکرب ) تـماد   ) يدـهتجم یـضترم  دیـس  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تـجح  باـنج  هـنازرف ، لـضاف  یقتم ، ملاـع 
اب هکلف  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  ترـضح  رهطم  مرح  هب  فرـشت  هار  رد  بجر  هبنـش 19  جنپ  زور  رـصع  دناهتـشون : نینچ  ار  ناشهمرکم 

يزیر نوخ  نامگ  هب  ناکـشزپ  هدوب  هدروخ  نابایخ  رانک  لودـج  هب  ناشتروص  نوچ  دـندوب و  شوهیب  زور  ود  هدومن و  فداـصت  نیـشام 
زا پچ  تسد  ناوختـسا  هک  يروط  هب  دوـب  هدـش  هتـسکش  پچ  ياـپ  تسد و  فداـصت  نیا  رثا  رب  دـندیزرویم . باـنتجا  لـمع  زا  يزغم 

جراخ تسد  زا  هتسکش  ناوختـسا  هک  دنوشیم  هجوتم  دندز  پچ  هب  ار  تسار  تسد  ات  هدمآ و  لاح  هب  نیـشام  رد  هدش و  جراخ  تشوگ 
سابعلا لضفلاابا  ترضح  تمدخ  ایؤر  ملاع  رد  ناتـسرامیب  رد  بش  کی  دندوب  شوهیب  زور  ود  ات  دنوشیم  شوهیب  هلـصافالب  هدش و 
ترضح نآ  دننکیم  هدهاشم  هدوب  هدش  عطق  ناشناتسد  دناهدوب و  رس  نودب  هک  یلاح  رد  ار  ترضح  نآ  و  دنوشیم . فرشم  مالسلاهیلع 

درذگیم نایرج  نآ  زا  لاس  تسیب  هک  نآلا  دنلامیم . هدوب  هتـسکش  هک  ناشیا  پچ  تسد  هب  ار  دوخ  ناتـسد  يهدیرب  لحم  هدـمآ و  ولج 
. دراد يرتشیب  تردق  رتملاس و  ناشتسار  تسد  زا  ناشیا  پچ  تسد 

دندش دنزرف  بحاص  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تاهجوت  زا  اهلاس  تشذگ  زا  سپ 

نآ باوث  زا  ات  دشاب  مرادیم . میدقت  ار  رطس  دنچ  نیا  هقیفوت  دیز  یلاخلخ  ینابر  ياقآ  بانج  مرتحم  فلؤم  هدنسیون و  تساوخرد  هب  انب 
دنشکیم ار  نآ  راظتنا  یعیبط  دصق  هب  نیدلاو  هک  يزیچ  نیلوا  جاودزا  ره  زا  سپ  اعطق  دوش . ریقح  بیـصن  زین  ياهرهب  دیفم  میظع و  راک 

رظن هب  دوب  هدرک  جاودزا  یتدـم  مروذـعم  يو  یفرعم  زا  ملق  لـها  نادـنمرنه  زا  یکی  هک  شیپ  ياـهلاس  رد  اـما  تسا  دـنزرف  کـی  دـلوت 
هحفص  ] لحارم یمامت  دش و  هدز  الاب  اهنیتسآ  هلـصافالب  ددرگیم  رب  هتکن  نیمه  هب  ارجام  دنیـشنب و  دیابن  یعیبط  راظتنا  نیا  هب  دیـسریم 
تردق دـیاش  ات  اکیرمآ  هب  زرم  زا  جراخ  هب  رفـس  سپـس  دوب  یفنم  هجیتن  اما  تفرگ  ماجنا  لخاد  رد  یکـشزپ  تاجلاعم  تاعجارم و  [ 357
يرگید ياج  لمعلاللع  دباییم  رد  دیماان ، يدام  للع  همه  زا  ناسنا  نیا  دوب و  نامه  هجیتن  زاب  اما  دشاب . لکشم  لالح  متـسیب  نرق  ناسنا 

زا اهلاس  تشذـگ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  يهطـساو  اب  دـنوادخ  زا  تساوخرد  جـئاوحلا و  باب  هاگرد  هب  لسوت  اب  يرآ  تسا .
سکع هک  دـنوشیم  مالـسلامهیلع  تیبلها  بوذـجم  نانچ  نآ  ياهداوناخ  بیترت  نیدـب  دومرف و  اطع  ناشیا  هب  يرـسپ  دـنوادخ  جاودزا 
تامارک تازجعم و  زا  یکی  بیترت  نیدـب  و  دـنیامنیم . باختنا  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  كراـبم  ماـن  ناـگمه  راـظتنا 
تیاده میشاب  ناشیا  هب  لسوتم  زین  ام  رگا  اعطق  دنوش و  تیاده  لها  یهورگ  ات  ددنویپیم  عوقو  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 

یسمش  80  / 2 ینالصا 1 /  نسحم  مالسلا . و  یلاعت ، هللا  ءاشنا  ددرگیم  ام  بیصن  ناشتعافش  و 

داد میافش  مشاهینب  رمق  اقآ  تفگ : هیرگ  ضغب و  تلاح  اب 

سدـقم دجـسم  يهناـخباتک  یگنهرف  روما  لوئـسم  يدروجـال ، ساـبع  دیـس  جاـح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  باطتـسم  باـنج 
ار ناوراک  یناحور  ناونع  هب  فرـشت  قیفوت  لاسما  جـح  مایا  دناهتـشون : مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  هب  یبوتکم  یط  نارکمج ،
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مرتحم هداوناخ  زا  ارثکا  هک  ناوراک  هارمه  هک  دوب  يزور  دنچ  تسا . یناحور  رفس  نیا  تاغوس  هدش  حرطم  تمارک  تیانع و  هک  متـشاد 
يرذآ هک  دیهـش  ناردام  زا  یکی  هک  داد  حیـضوت  درک و  هعجارم  بناج  نیا  هب  نارهاوخ  زا  یکی  هک  میدوب  هدش  هکم  دراو  دندوب  ادـهش 

هک مهاوخیم  وا  زا  هچ  ره  دـشابیم و  دـیدش  درداپ  الاب و  نس  تلع  هب  نیا  دـهد و  ماجنا  ار  شلامعا  هدـشن  قفوم  زونه  دـشابیم ، ناـبز 
تلاح زا  شیاهتبحـص  رد  مناخ  نیا  دـنکیمن . لوبق  هجو  چـیه  هب  دـنک  مامت  ار  شلاـمعا  اـت  میربب  مرح  هب  ار  وا  رچلیو  اـب  دـهد  هزاـجا 

ار وا  عتمت  يهرمع  لاـمعا  ماـجنا  فـیلکت  تساوـخ  نم  زا  درک و  اـهفیرعت  هحفـص 358 ]  ] دیهـش ردام  نیا  تالـسوت  نیدت و  سدقت و 
هدامآ طیارـش  تسا  ردام  نیا  تیاـضر  دروم  هک  یتروص  هب  ناوتب  دـیاش  دـنک  ربص  تصرف  نیرخآ  اـت  متـساوخ  وا  زا  نم  منک . صخـشم 
يارب تصرف  نیرخآ  حبص  ادرف  دش  مالعا  دیـسر و  رخآ  زور  هک  نیا  ات  میهد . ماجنا  ار  وا  لامعا  رچلیو  زا  هدافتـسا  نودب  میناوتب  و  دوش .
تلاح اب  دـمآ و  ام  قاتا  هب  درکیم  يراکمه  نویناحور  اب  نارهاوخ  تمـسق  اب  طـبار  ناونع  هب  هک  رهاوخ  نیا  حبـص  تسا . لاـمعا  ماـجنا 

وا تسا . تصرف  نیرخآ  حبص  ادرف  میدرک  مالعا  دیهش  ردام  هب  لبق  بش  داد : حیضوت  وا  داتفا . قافتا  ياهلأسم  اقآ  جاح  درک  مالعا  هیرگ 
ياهزور فالخ  رب  مدید  مدش  دنلب  زامن  يارب  یتقو  حبص  تفگن . يزیچ  درک و  نتسیرگ  هب  عورش  دوب  هتسشن  هداجـس  يور  هک  یلاح  رد 

رظتنم هدیـشوپ و  سابل  هتفرگ ، وضو  مدـید  بجعت  اب  متفر  نوریب  نوچ  متفر ، نوریب  هلجع  اـب  تسین . شدوخ  تمـسق  قاـتا و  رد  هتـشذگ 
مـشاهینب رمق  اـقآ  تفگ : هیرگ  ضغب و  تلاـح  اـب  يرذآ و  يهجهل  اـب  وا  دـینک !؟ تکرح  دـیناوتیم  امـش  متفگ : وا  هـب  تـسا . تـکرح 
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب ، رمق  اقآ  اب  مدرک و  هیرگ  یلیخ  دیدیباوخ  امـش  یتقو  بشید  داد : همادا  داد و  میافـش  مالـسلاهیلع 

ادرف مناوتب  نم  دـیهد  قیفوت  نم  هب  دـینک  فطل  منکیم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تئیه  رذـن  میاهالط  یمامت  اـقآ  متفگ : مدرک . لد  درد 
هب ارم  دندش ، دراو  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  اقآ  مدید  باوخ  رد  درب ، مباوخ  دشابن . رچلیو  هب  یجایتحا  مهد و  ماجنا  ار  ملامعا  مدوخ 

هتـساوخن رگم  دندومرف : اقآ  مدشن . جراخ  قاتا  نیا  زا  تسا  زور  دنچ  مناوتیمن ، اقآ  متفگ : وش ، دنلب  دندومرف : دـعب  دـندرک و  ادـص  مسا 
مدرک تکرح  مداتـسیا  قاتا  طسو  رد  مدیرپ  باوخ  زا  مدش  دـنلب  تفرگ و  توق  میاپ  رد  ییورین  تفگ : وش . دـنلب  سپ  يوش  ملاس  يدوب 

يدحا کمک  نودب  ار  شلامعا  یمامت  زور  نآ  رد  هناخ  نیا  متـسه . امـش  رظتنم  نآلا  مدـناوخ و  زامن  متفرگ ، وضو  ییوشتـسد ، يوس  هب 
ار شلامعا  شدوخ  ياپ  اب  یـسک  کمک  نودب  نآ  لامعا  هکم و  دـعب  انم و  رعـشم و  تافرع و  زا  رفـس  زور  نیرخآ  رد  دـعب  داد و  ماجنا 

هحفص 359] . ] داد ماجنا 

تسا مشاهینب  رمق  اقآ  هب  طوبرم  اذغ  نیا 

زا زور  کی  العم  يالبرک  رد  یـصخش ، دـندرک : لقن  ینمؤم  زا  یناطحق  ربکایلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  باـنج 
بحاـص دوـخ  دوـب . شهار  رـس  هک  ياهناـخ  ناـمهم  هـب  دوریم  نآ  زا  سپ  دـهاوخیم . یهاـم  وـلپ  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح 

اذـغ نیا  دـیوگیم : هناخنامهم  بحاص  دـهدب ، ار  اذـغ  لوپ  دوریم  اذـغ  ندومن  لیم  زا  سپ  اقآ  نیا  يارب  دروآیم  ولپ  یهام  هناخنامهم 
. دریگیمن ار  شلوپ  تسا . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  طوبرم 

مدیشخب ار  وت  نم  یلو  دز  لضفلاوبا  مردارب 

مالـسلاهیلع نیـسحلا  بتکم  تاراـشتنا  رتـفد  هب  یبوتکم  یط  یناـغماد  يوـقت  اضردـمحم  دیـس  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  باـنج 
رقاب دیس  جاح  مالـسالا  تجح  موحرم  دنزرف  يوقت  یـسوم  دیـس  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  موحرم  بانج  نیا  يومع  دناهتـشون :

زا تشاد و  ییالوط  دی  ندب ) علخ  ای   ) حور هیلخت  رد  هک  موحرم  اصوصخم  دندوب  نارهت  ناغماد و  رهش  مانب و  يابطخ  زا  ود  ره  هک  يوقت 
يولهپ یهاش  متـس  میژر  هیلع  نارهت  رد  لاسرد 42  دندوب .» فیرـشلا  هماقم  هللا  یلعا   » یناهفـصا يدهم  ازریم  هللا  تیآ  موحرم  نادرگاش 
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، دـنکیم رارف  قارع  هب  اج  نآ  زا  ناتـسکاپ و  هب  ناریا  زا  تفرگ و  رارق  بیقعت  تحت  كاواس  طسوت  هکنآ  اـت  تفریم  ینیـشتآ  ياـهربنم 
اهزور مدش و  قیفر  دـمآیم ، باسح  هب  نالومتم  زا  ارهاظ  هک  ياهزاغم  کی  بحاص  اب  مدوب  البرک  رد  هک  ینامز  رد  دـندرک : لقن  ناشیا 

نانز سفن  تفر و  دوب ، شلغب  ریز  رد  مه  ياهچیلاق  کی  میایب . نم  ات  نیـشنب  اج  نیا  دیـس  تفگ  هلجع  اب  زور  کی  متفریم . وا  هزاـغم  هب 
کی رثا  رد  مدوب و  راهق  دزد  کی  مدوب  هک  ناهفـصا  رد  نم  هک  درک  لقن  شدوخ  دـعب  اما  درک . راـکنا  لوا  تسیچ ، هیـضق  متفگ : دـمآ .

مه اج  نیا  مدمآ و  قارع  هب  مدرک و  رارف  نادنز  زا  وا  اب  مدش . مادعا  هب  موکحم  مه  دعب  مداتفا و  نادنز  هب  نارـس  زا  یکی  لزنم  زا  يدزد 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  ادهـشلادیس  مرح  زا  یتح  مدرکیمن . محر  مه  یـسک  هب  دوب ، مدرم  هحفـص 360 ]  ] راوز و بیج  زا  يدزد  مراـک 

نیا مناوت  دـح  رد  مه  نم  روایب . دزدـب و  هجیلاق  شرف  یناوتیم  رگا  دـنتفگ  اهلالد  هک  نیا  اـت  متخورفیم  اـهلالد  هب  مدرکیم و  يدزد 
ترضح مرح  ياج  نالف  رد  یسیفن  رایسب  يهچیلاق  تفگ  اهرخ  لام  زا  یکی  زور  کی  هک  نیا  متخورفیم ، اهلالد  هب  مدرکیم و  ار  راک 

. درک داهنشیپ  ار  یبوخ  هداعلاقوف  غلبم  يدنمرنه و  تراک  رد  رایسب  هک  دوشیم  مولعم  يروایب  ار  نآ  رگا  تسا . مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
نیمز هب  مکحم  تخوس و  مرـس  تشپ  ناهگان  هک  دنکیمن  هجوت  نم  هب  سک  چیه  راگنا  هک  مدرک  عمج  ار  نآ  یتحار  هب  متفر  مه  نم  و 

عمج مرود  مدرم  مدمآ  شوه  هب  یتقو  مدوب ، امغا  لاح  رد  روطچ  منادیمن  دز . مردارب  تفگیم : هک  مدینش  مه  ییادص  کی  هک  مدروخ 
مدرک طلغ  ءادهـشلادیس  ناج  اقآ  متفگ : حیرـض  رانک  مدمآ  رانک  دیورب  متفگ : دیـسرپیم . تفگیم و  يزیچ  کی  سک  ره  دندوب  هدـش 

یلو دز  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  مردارب  دومرف : هک  مدید  ار  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  یـشوهیب  ملاع  رد  مدرک . ناوارف  هبانا  هیرگ و 
لالح راک  لابند  مشکب و  اهراک  نیا  زا  تسد  نم  نک  یفطل  کی  تدوخ  درادـن ، هدـیاف  ناـج  اـقآ  هک  مدرک  ضرع  میدیـشخب . ار  وت  اـم 

، تسه متـسد  رد  يرانید  دنچ  مدید  مدمآ  هک  مدوخ  هب  مه  نم  رخب  هیفچ  ورب  دومرف : دومن و  تمحرم  نم  هب  رانید  دـنچ  ترـضح  مورب .
ياههیپچ یمیدـق  ياهبساک  هک  ییاج  ات  مشورفیم  هیپچ  نم  طقف  ـالبرک  نیا  رد  ییوگ  وت  یلو  رازاـب  نیمه  رد  مدرک  عورـش  ار  مراـک 

لـضفلاوبا ترـضح  مرح  رد  مربب  هچیلاق  کی  لاس  ره  هک  مدرک  رذـن  دـعب  هب  عقوم  نآ  زا  مه  نم  متخورفیم . دـندادیم و  نم  هب  ار  دوخ 
ياهتبحـص زا  سپ  يوقت ) یـسوم  دیـس  جاح   ) ام ماجنارـس  مدـمآ ، مدرک و  ار  راک  نیا  متفر  مه  نآلا  منک . باترپ  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 

لـضفلاوبا ترـضح  اـب  حالطـصا  هب  میدرب  میداد و  لـسغ  ار  وا  زور  کـی  میتخاـس و  عناـق  ار  وا  ناوارف  تالالدتـسا  نیمـضت و  اـب  ناوارف 
هحفص . ] دوبیم وا  لام  هک  داد  ام  ناشن  ار  ناکد  زا  يدایز  رادقم  میدوب  البرک  رد  ام  هک  نامز  نآ  ات  هللادمحب  میداد و  یتشآ  مالسلاهیلع 

اناج تفگ  یتصخر  تیادـف  ار  ناج  منک  ات  یتمحر  نایادـگ  رب  اهاش  تفگ  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلایبا  ترـضح  تبیـصم  رد  [ 361
مقشع بسا  اهاش  تفگ  مرکشل  یب  روای و  یب  سک و  یب  مرگنب  تبرغ  لاح  اناج  تفگ  نخس  ارسم  اخا  ای  ییادج  زو  نزم  ناج  رب  مشتآ 

نت هچرگ  گنن  تسا  گنن  یگدـنز  نازیزع  یب  گنت  تسا  گنت  ماهنیـس  اهاش  تفگ  تسا  شتآ  تقارف  زا  لد  رد  هچرگ  تسا  شکرس 
نم ینزیم  نارجه  فرح  ییادـج  زو  ینکیم  ناناج  كرت  اناج  تفگ  تسا  لکـشم  ربکا  يور  یب  یگدـنز  تسا  لد  راب  ناج  كرت  ار 
نایم رد  موش  ناناج  زا  یخرب  مراذگ  ناج  موش  نابرق  ار  وت  نوچ  اهاش  تفگ  افص  دشاب  یک  هام  یب  ار  رهم  اخا  ای  یهام  هچ  وت  رهم و  هچ 

ارم رـس  رگ  دنرد  مه  زا  نانـس  اب  ار  منت  رو  دـنرب  نت  زا  رگا  ار  میاهتـسد  تسا  یکی  ام  ناج  تساخرب  نوچ  مسج  تسین  چـیه  ییادـج  ام 
مه زا  دوش  رگ  مدنب  دـنب  ینت  زج  هنایم  رد  لیاح  تسین  ینم  اب  وت  مأوت  اب  نم  اخا  ای  دـننک  نازیوآ  بسا  يولگ  زو  دـننک  نادـیم  ره  يوگ 
رب باجح  يدنراد  رهم  زک  نانز  نیا  دوش  ناودع  رکـشل  ریگتـسد  دوش  نالیو  ترهاوخ  اناج  تفگ  ادخ  رون  يا  تسوت  اب  نم  ناج  ادـج 

[ . 158  ] باقن یب  دندرگ  رازاب  رس 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  مرح  رد  یلفط  يافش 

يوسوم یلع  دیس  جاح  موحرم  هللا  تیآ  ترـضح  دنزرف  یناردنزام  يوسوم  نسح  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  بانج 
جاح ياقآ  مان  هب  يدرمریپ  هحفص 362 ]  ] کی قافتا  هب  مق  رد  ار  يوسوم  ياقآ  بانج  لاس 1422 ق  یناثلا  عیبر  هام  لئاوا  رد  هر )  ) یلباب
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هب باطخ  دندومرف  مدرک و  ترایز  دوب  هیلع  یلاعت  هللا  همحر  يزاریـش  نسح  دیـس  جاح  دیهـش  هللا  تیآ  ترـضح  يهمدـخ  زا  هک  دـمحا 
العم يالبرک  زا  هزات  اـم  هک  دـندرک  هفاـضا  و  مالـسلاهیلع ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مشاـهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ  باـتک  فلؤم 
نابز زا  ار  یلفط  ءافش  ناتساد  سپس  میدوب  امش  دای  هب  میدرک و  اعد  ار  امش  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  رهطم  مرح  رد  مییآیم و 

دندرک لقن  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ياقآ  زا  ار  یتمارک  البرک  رد  ناشیا  هک  سدقم  دهشم  نکاس  روپرقاب  نیسح  خیش  جاح  ياقا  بانج 
ادهـشلادیس ترـضح  اقآ  ترایز  لوا  یلعم ، يالبرک  هب  ترایز  يارب  متفر  مدوب  فرـشا  فجن  رد  لبق  لاـس  اـبیرقت 25  مدوخ  تفگ : هک 

هدروآ ار  دوخ  يهلاـس  رـسپ 8  هک  مدید  ار  ینیدـلاو  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  مرح  هب  سپـس  مالـسلاهیلع و 
مه نم  دنتساوخ و  ادج  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترضح  زا  ار  شیافش  دوب و  ندنک  ناج  لاح  رد  هچب  رسپ  نآ  دندوب 

لزنم و متفر  سپـس  دوب  مه  هعمج  بش  اقافتا  متـساوخ  ار  شیافـش  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  زا  مدش و  رثأتم  لفط  نیا  لاح  هب 
رمق ترـضح  زا  ار  وا  يافـش  بشید  دـنتفگ  شردام  ردـپ و  دـشابیم  یلاحـشوخ  يزاـب و  لاـح  رد  رـسپ  میدـید  میدـمآ  هک  حبـص  ادرف 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  زا  ار  مدوخ  يافش  رفـس  نیمه  هک  دندرک  هفاضا  روپرقاب  ياقآ  میتفرگ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب 
. متفرگ

میوش دیماان  ام  تشاذگن  لضفلاوبا  اقآ  يدید 

نیسحلا بتکم  تاراشتنا  هب  تمارک  هس  یبوتکم ، یط  يدیشروخ  اضردمحم  خیش  ياقآ  یقتم ، ملاع  نیملسملاو ، مالـسالا  تجح  بانج 
هلظ ماد   » یلاخلخ ینابر  یلع  خیش  جاح  نیملسملا  مالسالا و  تجح  شالترپ ، يهدنسیون  یمارگ ، داتسا  رـضحم  دناهداتـسرف : مالـسلاهیلع 

تیبلها هحفـص 363 ]  ] يهتخوـسلد قشاـع  نیدـتم و  يدرف  هک  حادـم  نیـسح  دیـس  یئـالبرک  ياـقآ  باـنج  مکیلع 1 . مالـسلا  یلاـعلا »
نیـسح ماـما  يهـضور  دوـخ  لزنم  رد  هبنـشجنپ  ياـهبش  لاـس  هرود  تـسا و  ینیـسح  سدـقم  ناتـسآ  يراـختفا  حادـم  مالـسلامهیلع و 

لاس یـس  دودح  زا  سپ  دندرک : لقن  نارگید  ریقح و  يارب  ار  بلاج  تمارک  نیا  راب  دـنچ  دـیامنیم ، ماعطا  هدومن و  دـقعنم  مالـسلاهیلع 
دش و حوتفم  هار  نیا  لاس 1376  رد  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع   » نامز ماما  فطل  اب  ماجنارس  العم ، يالبرک  ضیف  رپ  هار  ندوب  هتـسب 
اـقفر و زا  یکی  مرـسمه و  قاـفتا  هـب  مـه  هدـنب  دـندشیم . فرـشم  تاـیلاع  تاـبتع  قارع و  هـب  هیروـس  قـیرط  زا  ینیـسح  مرح  ناقــشاع 

يالبرک مزاع  لاس 1377  رد  میدشیم -  رفن  هدزای  اعومجم  هک  رگید -  رئاز  دـنچ  قافتا  هب  هیروس  زا  میدـش و  هیروس  مزاع  شاهداوناخ 
ترفاسم نیا  رد  نیاربانب  تسا ، ياهتخوسلد  قشاـع  ره  یبلق  يوزرآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  رفـس  هک  اـج  نآ  زا  میدـش . ـالعم 

ار دوخ  یگدـنز  هناخ و  رـصتخم  يهیثاـثا  اـی  هتخورف ، ار  شاهزاـغم  ساـنجا  هک  ینیبیم  یلوپ  یب  رئاز  راـنک  رد  ار  دارفا  نیرتراد  هیاـمرس 
ات هتخورف  تسا  هتـسب  لد  نآ  هب  ترخآ  يهناخ  ناونع  هب  هدرک و  هیهت  دوخ  نفد  لحم  يارب  لبق  اهلاس  زا  هک  يربق  یتح  ای  هدرک ، جارح 
ام ناهارمه  زا  نت  ود  میدش  هجوتم  رفـس  نیا  رد  هک  نیا  بلاج  دننکیم . ضرق  ار  جراخم  مامت  هک  اهنآ  ات  دنک ، نیمأت  ار  ترایز  جراخم 
اب بورغ  ات  حبـص  زا  هک  تسا  يزاس  هداج  يراـک  تلافـسآ  دزمزور  رگراـک  رهوش  هک  دنتـسه  يرهوش  نز و  دـندوب  هدـمآ  جرک  زا  هک 

قشع هک  اج  نآ  زا  یلو  دنکیم  هرادا  ار  دوخ  یگدنز  رـصتخم  دزمتـسد  اب  دراد و  هدهع  هب  ار  تلافـسآ  يراک  هدنک  یکیناکیم ، يهچلیب 
هب ناریا  زا  یتح  تشادن ، یفاضا  لوپ  چیه  دنک و  نیمأت  ار  البرک  ترایز  جرخ  دوب  هتسناوت  یتمحز  ره  هب  دزیم  جوم  شاهنیـس  رد  البرک 
هب دوب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  رارق  یب  قشاع  رئاز  نیا  دـندوب . هدرک  نیمأـت  نارگید  ار  شرـسمه  وا و  هیروس  جراـخم  هیروس و 

مالـسلاهیلع لضفلاوبا  يارب  البرک  هب  نم  ندمآ  یلو  تسام  يالوم  ام و  ماما  راوگرزب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اقآ  تفگیم  هک  يدـح 
ات هدربمان ، رئاز  نم و  هلمج  زا  ددرگیم ، رارقرب  ياهنامیمص  تقافر  یتسود و  نارفسمه  نیب  یترایز ، ياهرفس  رد  هک  تسا  یعیبط  تسا .

مالـسلاامهیلع لضفلاوبا  اقآ  هللادـبعابا و  اقآ  سدـقم  ناتـسآ  رب  نداهن  رـس  هحفـص 364 ]  ] اـهترایز و زا  دـعب  ـالعم  يـالبرک  رد  هک  نیا 
ياهزاغم دراو  نیرئاز  عمج  هارمه  هب  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  تبرت  حیبست و  رهم و  هیده  البرک و  رفـس  تاغوس  دیرخ  يارب  هک  یماگنه 
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ارم دنلب  يادص  اب  مرـسمه  ناهگان  هک  مدوب  تبرت  رهم و  هیهت  مرگرـس  مه  نم  میدش . رظن  دروم  یتاغوس  يهیده  لوغـشم  مادک  ره  هدش 
، مدرک بجعت  دربب . دنلب  يادـص  اب  ارم  مسا  نینچ  نیا  هک  تشادـن  هقباس  ام  هلاس  یـس  كرتشم  یگدـنز  لوط  رد  هک  يروط  هب  دز  ادـص 
رد نادنمتـسم  ارقف و  هب  هزادنا  یب  رفـس  نیا  رد  وت  تفگ : تسا ؟ هدـش  هچ  متفگ : تسا . هداتفا  قافتا  يراوگان  يهنحـص  امتح  مدرک  رکف 

هزادـنا هب  نوچ  شرـسمه  و  جرک ) لها  رگراـک   ) اـم هارمه  رئاز  نیا  نـآلا  هک  ینادیمن  یلو  یهدیم  لوپ  رهطم و ... ياـهمرح  ناـبایخ و 
بلقنم نانچ  نم  دننکیم . هاگن  البرک  رهم  هب  ترـسح  اب  دناهداتـسیا و  ياهشوگ  دـنرادن ، لوپ  مه  تبرت  حـیبست  رهم و  يهیدـه  دـیرخ و 

دیرخب و دیهاوخیم  حیبست  رهم و  تاغوس و  هچره  دشابن ، تلایخ  الصا  متفگ  هتسهآ  متفر و  هارمه  رئاز  دزن  اروف  دنادیم ، ادخ  هک  مدش 
دروم ياهحیبست  رهم و  شرـسمه  هارمه  هب  مامت  یلاحـشوخ  اب  تفریذپ و  دیمهف  ارم  تقادـص  نوچ  مه  وا  و  نم ، يهدـهع  هب  نآ  باسح 

یتاغوس حیبست  رهم و  هک  نیا  زا  دعب  درکن . لوبق  دنک  يرادیرخ  مه  رگید  ياهزیچ  مدرک  رارـصا  هچره  درک ، هیهت  تاغوس  يارب  ار  رظن 
سابعلا لضفلاابا  اقآ  يدید  تفگیم : شرـسمه  هب  هیرگ  لاح  رد  مئاد  دوب و  قوش  يهیرگ  نیا  دنکیم و  هیرگ  بترم  مدـید  دـنتفرگ  ار 

رهم و يهزادـنا  هب  ام  تفگیم  دوب و  تحاراـن  رفـس  نیا  رد  یلیخ  مرـسمه  تفگ : نم  هب  سپـس  میوش ! دـیماان  اـم  تشاذـگن  مالـسلاهیلع 
ام يوربآ  دراذگیمن  دنکیم ، تسرد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  اقآ  متفگیم : نم  میرخب و  تاغوس  هک  میرادن  لوپ  مه  تبرت  حیبست 

هنوگچ هنرگ  دـننکیم و  لوبق  ناـشیوخ  ماوقا و  میتـفر ، ـالبرک  اـم  مییوـگب  میدرگرب و  هک  ناریا  هب  دـش  هیهت  ـالبرک  رهم  هک  ـالاح  دورب ،
هحفص 365] . ] میتفر البرک  مه  ام  هک  مییوگب  میتساوخیم 

يرادیب رد  لضفلاوبا  ترضح  ینارون  لامج  رادید 

.2 دـندرک : لقن  ریقح  نیا  يارب  هللا ) هظفح   ) يدـمحا ياـقآ  زا  يدیـشروخ  اضردـمحم  خیـش  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  باـنج 
تیالو و رد  نیفورعم  نیقتم و  زا  ادعب  هک  دش  هبوت  هب  قفوم  يروط  دـش و  تیادـه  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تیانع  رثا  رد  هک  یـصخش 
هب نارهت  زا  شیپ  لاس  یس  دودح  دوب و  نارهت  مق و  نانیدتم  دزنابز  وا  يرادازع  هعمج و  بش  تاسلج  هدش ، مالـسلامهیلع  تیبلها  قشع 

غولش يردق  یناوج ، نارود  رد  نارهت و  لها  ناشیا  دوب . تقیقح  نابلاط  هار  غارچ  وا  رابرپ  ياهییامنهار  مرگ و  نانخـس  دش و  لقتنم  مق 
نارود رد  دوشیم . تکاس  هناخ  رادقم  کی  نآلا  رکـش ، ار  ادخ  هک  دشیم  لاحـشوخ  شردپ  تفریم  نوریب  هناخ  زا  هاگره  هک  دوب  و ...

، لاس دنچ  زا  سپ  هصالخ  دـسرب . وا  هب  ات  دـنکیم  شالت  لاس  دـنچ  وزرآ ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  دوشیم و  يرتخد  قشع  هب  التبم  یناوج 
وا زا  يراک  درک  ساسحا  ناهگان  هک  فالخ ، هانگ و  هدامآ  هیهت و  تولخ  یقاتا  هناخ و  دش و  رسیم  شیارب  رظن  دروم  رتخد  رادید  يزور 

دومن جاودزا  رگید  ياهزیشود  اب  هک  اهدعب  هک  نیا  اب  ) تسا هداد  تسد  زا  یلک  هب  ار  یگنادرم  توهش و  يورین  هک  نیا  لثم  دیآیمنرب و 
تسناوتن و دوش  هانگ  بکترم  هک  دروآ  راشف  دوخ  رب  هچره  نیاربانب ، دومن .) مه  ینالوط  رمع  دش و  دالوا  يدادعت  یگدـنز و  بحاص  و 

ارچ يدوبن  درم  هک  وت  هک  تشاذـگ  شاخرپ  اوعد و  یخاتـسگ و  هرخـسم و  يانب  مه  رتخد  درک و  یهاوخرذـع  مرحمان  رتخد  زا  هرخـالاب 
یفتنم دوخ  هب  دوخ  هانگ  نآ  عوضوم  تفر و  نوریب  هناخ  زا  داد و  رتخد  هب  یلوپ  هصالخ  يدرب ؟ ارم  يوربآ  تدوخ و  يوربآ  لاـس  دـنچ 

البرک هب  دوریم . تایلاع  تابتع  ترفاسم  هب  دنکیم  هیهت  همانرذگ  دـنک . رفـس  البرک  هب  تفرگ  میمـصت  ناهگان  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـش .
مالـسلا : » دسریم هلمج  نیا  هب  دوب و  ترایز  ندناوخ  لوغـشم  حیرـض  رانک  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  مرح  رد  هک  یعقوم  دسریم و 

هلمج نیا  يانعم  تبسانم  هب  ملس »... مهیلع و  هللا  یلص  نیسحلا  نسحلا و  نینمؤملاریمأل و  هلوسرل و  عیطملا هللا و  حلاصلا  دبعلا  اهیأ  کیلع 
مالـسلامهیلع نیـسح  نسح و  نینمؤملاریما و  ربمغیپ و  ادـخ و  زا  ییادـخ و  حـلاص  هحفـص 366 ]  ] هدـنب هک  ییاقآ  وت  رب  مالـس  ینعی  هک 

تولخ قاتا  رد  نارهت  رد  ار  فالخ  راک  هانگ و  نآ  رگا  مه  وت  ینالف  يا  هک  دیـسر  شرفک  هب  درک و  باطخ  شدوخ  هب  يدرک ، تعاطا 
نآلا هک  يدرک  ادیپ  قیفوت  يدرک  هانگ  كرت  ادخ و  تعاطا  نوچ  يدشیمن و  قفوم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  البرک و  ترایز  هب  يدرکیم 

دـش هجوتم  ناهگان  هک  عیطملا هللا و »... حـلاصلا  دـبعلا  اهیأ  کیلع  مالـسلا   » ییوگب ینک و  ترایز  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  اـقآ  روط  نیا 
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لـضفلاوبا اقآ  يرادـیب  رد  حیرـض و  راـنک  نـآلا  نیمه  وا  دـش و  رهاـظ  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ینارون  لاـمج  هتفاکـش و  اـقآ  حـیرض 
شتآ هب  بآ  زور  نآ  نم  رگا  دـندومرف : دـندرکیم و  هاـگن  وا  هب  دـندوب و  هداتـسیا  دوخ  حیرـض  لـخاد  رد  اـقآ  دـنیبیم ، ار  مالـسلاهیلع 

تبیصم رد  يزوسیم و  یلیخ  مالسلاهیلع ) نیـسح  ماما   ) مردارب يارب  مدید  نوچ  یلو  يدادیم  ماجنا  ار  هانگ  نآ  وت  مدزیمن  وت  توهش 
اما دیدن ، ار  اقآ  رگید  وا  تشگرب و  يداع  تلاح  هب  مرح  حیرـض و  عضو  سپـس  يورب . تسد  زا  دـمآ  مفیح  ینکیم ، هیرگ  دایز  مردارب 
هک يروط  درک  بلقنم  ار  وا  صوصخم  شیامرف  نآ  رهطم و  حیرـض  رد  مه  نآ  يرادیب و  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ینارون  لامج  رادید 

يدایز يهدع  يامنهار  ماع و  صاخ و  دزنابز  زاتمم و  مالسلامهیلع  تیبلها  قشع  يداو  رد  مکمک  دش و  ضوع  وا  یگدنز  هنحص  رگید 
. دوب هدومن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نینمؤملاریما و  الوم  سدقم  ناتسآ  رد  لاس  دون  داتشه ، دودح  تکربرپ  يرمع  دش و 

لضفلاوبا يارب  ماعطا  رذن  تکرب  هب  گرم : زا  مکش  لخاد  دنزرف  تاجن 

لاس 1368 ناتسبات  رد  . 3 مسیونیم : ار  اقآ  صاخ  تیانع  نیا  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  رـضحم  هب  تدارا  ضرع  تمعن و  رکـش  باب  زا 
تسا و هداد  تاجن  ردام  مکش  رد  گرم  زا  ار  وا  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  اقآ  تیانع  هک  دوب  نیقی  نم  يارب  دمآ  ایند  هب  ام  مراهچ  دنزرف  هک 

رامیب يرادراب  ماگنه  رد  نینج -  نیا  ردام  ینعی  مرـسمه -  هک  دوب  رارق  نیا  زا  نایرج  هحفص 367 ] . ] دراد لاس  هدزاود  مدنزرف  نیا  نآلا 
تسا و هدش  مهن  هام  لخاد  هک  وا  نینج  درک  ساسحا  مرـسمه  زور  دـنچ  زا  دـعب  هک  درک  زیوجت  یهابتـشا  يوراد  جـلاعم  رتکد  دوشیم .

چیه هک  تسا  زور  ود  دودح  هنافـسأتم  دوب  كرحتم  ملاس و  یعیبط و  یلیخ  شیپ  زور  دـنچ  ات  هک  نیا  اب  دـیایب  ایند  هب  دـیاب  اهزور  نیمه 
هب نم  زور  نآ  رـصع  دوب و  مرحم  متفه  زور  نآ  دوـب . كاـنرطخ  رایـسب  یگهاـم  هن  رد  مه  نآ  نینج  يارب  مه  رما  نیا  درادـن و  یتـکرح 

البرک و ياملع  زا  هک  هللا - » همحر   » ینیوزق مظاـک  دیـس  ياـقآ  هللا  تیآ  لزنم  تیونعم  اـب  رایـسب  هوکـشاب و  يهضور  هب  هداوناـخ  قاـفتا 
مرحم متفه  زور  البرک  قارع و  مسر  قبط  ناشیا  میتفر . دـندوب -  مه  ربنم  لها  انمـض  هک  ردـقنارگ  تافیلأت  بحاص  راـکرپ و  يهدنـسیون 

یبـتجم نسح  ماـما  هزجعم  زا  ربـنم  رد  دوـخ  نانخـس  نمـض  ینیوزق  هللا  تیآ  دـناوخیم . ار  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  اـقآ  لـسوت  هـضور و 
درم نآ  شهاوخ  زا  دعب  هک  وا  دازون  دنزرف  قح  رد  اعد  نایعیش و  زا  یکی  رـسمه  نامیاز  ندش  ناسآ  يهرابرد  درک : فیرعت  مالـسلاهیلع 

رسمه يارب  زور  نآ  هک  نم  تسه . مه  ام  ناتسود  زا  تسا و  رسپ  ملاس و  دنزرف  و  هدرک ، نامیاز  ترسمه  نآلا  دندومرف : ترـضح  هعیش ،
مشاهینب رمق  اقآ  هب  لسوتم  رایتخا  یب  داد و  تسد  نم  هب  بیجع  یتلاح  هزجعم  نیا  ندینش  نمض  مدوب ، تحاران  وا  مکش  لخاد  دنزرف  و 

ردام مکش  رد  ندش  هفخ  زا  ار  دیایب  ایند  هب  اهزور  نیمه  تسا  رارق  هک  يدنزرف  نیا  امش  لضفلاابا ! اقآ  مدرک : ضرع  مدش و  مالـسلاهیلع 
هب رتخد  نیا  هک  دشاب ) رتخد  دنزرف  نیا  هک  مدوب  لیام  یلیخ  متشاد  رسپ  هس  نوچ  و   ) منکیم دهع  امش  اب  ییامرفب  فطل  رگا  هدب ، تاجن 

ار امـش  هضور  هرفـس  نامه  رانک  منک و  ماعطا  امـش  يارب  راهان  ای  ماش  ای  دـشاب  هک  مه  رـصتخم  هزادـنا  هب  مرحم  متفه  لاس  ره  دـمآ  اـیند 
. مهدب همادا  نم  مه  دنک و  رارقرب  امـش  يارب  ار  ماعطا  نیا  وا  مه  تفر  دوخ  يهناخ  هب  دـش و  گرزب  رتخد  نیا  هک  نیا  زا  سپ  میناوخب و 

میدمآ هک  هناخ  هب  دندناوخ . ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  اقآ  يهضور  ربنم ، رخآ  رد  ینیوزق  هللا  تیآ  مدش و ... بلقنم  مدومن و  ار  دهع  نیا 
اقآ فطل  زا  تسا و  هتـشگزاب  یعیبط  لاـح  هب  شدـنزرف  هحفـص 368 ]  ] هک نیا  زا  لاحـشوخ  درک و  یتحار  ساسحا  مرـسمه  بش  نامه 

دنزرف مرحم )  26  ) مالـسلاهیلع داجـس  ماما  نابیرغ  ماش  رد  زور  هدجیه  زا  سپ  دشن و  رتکد  اود و  هب  یجایتحا  چیه  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
همادا هللاءاشنا  تسا و  هتـشاد  همادا  مرحم  متفه  رد  هنالاس  ماعطا  نامه  هلاـس  ره  نونک  اـت  اـقآ  دوخ  تکرب  زا  دوب و  رتخد  دـمآ و  اـیند  هب 

. تشاد دهاوخ 

انیبان جلف و  يافش 
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لیاوا رد  دوش : هدروآ  ناشمسا  هک  دندشن  یضار  دندرک و  لقن  ار  تمارک  نیا  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  ناتسود  زا  یکی 
هب دوب ، هتـسب  رگید  ياـههار  هک  یناـمز  رد  ناتـسکاپ ، قیرط  زا  ناتـسود  زا  رگید  یعمج  رداـم و  تیعم  رد  ریقح  لوالا 1416 ق  يدامج 
مین لاس و  راهچ  ابیرقت  دـنزرف  ياراد  هک  رئاز  جوز  کی  اب  هار ، نیب  رد  كرابم ، رفـس  نیا  رد  میدـش  مزاع  تایلاع  تاـبتع  تراـیز  دـصق 

دـصق هب  ار  دناهدش  زجاع  شاهجلاعم  زا  ناکـشزپ  دوب ، انیبان  جلف و  هک  رـسپ  دنزرف  نیا  دنتفگیم : میدـش ، تبحـص  مه  رفـسمه و  دـندوب 
رب نامدوخ  اب  داد  شیافـش  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  جـئاوحلا  باب  رگا  میربیم . تاـیلاع  تاـبتع  هب  افـشتسا 

يالبرک هب  فرـشت  لوا  زور  رد  میدرگیم . زاب  ناـمنطو  هب  میراذـگیم و  ار  وا  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  رد  ـالاو  مینادرگیم ،
ماما ادهـشلا  دیـس  ترـضح  مرح  هب  دعب  میدـش و  فرـشم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  لوا  یلعم 

: تفگ هن . متفگ : دش ؟ هچ  رسپ  نآ  يدیمهفن  هک  دیسرپ  نم  زا  هدلاو  هک  میدوب  هتسشن  لته  رد  زور  نآ  يادرف  رصع  مالـسلاهیلع ، نیـسح 
کیدزن زا  مورب  هک  مدوب  تصرف  لابند  داد . افش  ار  وا  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تطاسو  تکرب و  هب  دنوادخ 
جئاوحلا باب  مرح  رد  مدـش  فرـشم  هک  بش  نآ  يادرف  مدـشن  قفوم  دیـسر . رخآ  هب  بش  نآ  مباـی . عـالطا  هچب  نآ  يافـش  تیعـضو  زا 

مدوب هدید  البق  هک  ياهچب  رسپ  مدید  داتفا . هچب  رسپ  نآ  هب  ممـشچ  ناهگان  هک  مدوب  ترایز  لوغـشم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح 
هاگنآ هحفـص 369 ] . ] دـنکیم هاگن  فارطا  هب  تسا و  هتفرگ  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  حیرـض  دوب ، انیبان  جـلف و 

ترـضح نآ  تکرب  هب  دـنوادخ  هداتفا و  رثؤم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  جـئاوحلا  باب  هب  شنیدـلاو  لسوت  هک  متـسناد 
. تسا هداد  افش  ار  اهنآ  يهچب  رسپ 

دنادرگرب نم  هب  هرابود  ار  مرسمه  لضفلاابا  اقآ  يافو  اب  دنمتردق و  ياهتسد 

متسه يردام  بناج  نیا  هتاکرب ) تماد   ) یلاخلخ ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  بانج  ردق  یلاع  مرتحم و  دنمشناد  تمدخ  مالس  ضرع  اب 
مالـسلامهیلع تراهط  تمـصع و  تیبلها  نادـناخ  تیانع  هب  ار  اـم  دـیبات و  اـم  یگدـنز  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  ساـبع  اـقآ  تیاـنع  هک 

نامـسآ هب  یکاخ  نیمز  زا  دوب  مین  لاـس و  هس  شنـس  هک  ار  مرتخد  دـنوادخ  قاـفتا ، کـی  رثا  رد  لاس 1377  رد  يرآ ، درک . رتراودـیما 
هیقر ترـضح  رداـم  مدرک  ساـسحا  اـهراب  هک  دوب  نارگ  ناـمیارب  ناـنچ  غاد  نیا  دـناشن . لـگون  نیا  قارف  غاد و  رد  ار  اـم  درب و  یکـالفا 
بقع ياهراک  يارب  دشابیم ، اهیلع  هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  يهیرذ  زا  هک  مرسمه  مرتخد ، ملهچ  بش  هصالخ : دیـشک ؟ هچ  مالـسلااهیلع 

یتخـس فداصت  ناـهگان  هدوب  هچب  رکف  هب  یلیخ  نوچ  رویرهـش  هاـم  رد  بش  تعاس 12  هار  رد  اما  دـش ، نامینوکـسم  رهـش  مزاع  هداتفا 
عیاقو مامت  زا  نم  دننادب  هک  نیا  نودب  ناشیا  تفرگ و  ار  لزنم  يهرامـش  ناشیا  هارمه  یـشوگ  منادیمن ، بوخ ، ای  دب  لابقا  زا  دنکیم و 

نیا دنتفگیم : هک  یتیعمج  يادص  زا  دندرکیم . تیلاعف  ناشیا  هب  کمک  يارب  دندوب و  هدش  عمج  هک  یمدرم  زا  مدـش ، ربخ  هاگآدوخان 
مدیما بش  لد  رد  تخادنا ، جـلف  لاح  هب  ارم  هک  دوب  كانتـشحو  كانـسرت و  ردـق  نآ  نانخـس  نیا  تساهنت و ... هراچیب  هدرک و  مامت  اقآ 

زا دـنکن . بارخ  ار  ماهنایـشآ  متـساوخ  دـنوادخ  زا  متفر و  طایح  تمـس  هب  نازیخ  ناـتفا و  طـقف  هناوید  گـنم و  دارفا  دـننام  دـش . دـیماان 
مالـسلااهیلع ارهز  يهمطاف  زامن  تفگیم  طقف  بش  لد  نآ  رد  مرداـم  دـنیبب . ار  مایگراـچیب  یتخبدـب و  دـهاوخن  هک  متـساوخ  دـنوادخ 

هرابود ار  مدنزرف  ردپ  متـساوخیم  دنوادخ  زا  طقف  ادـص  یب  راوهناوید و  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  زامن  ندـناوخ  لاح  رد  نم  ناوخب و 
زا مدید . مشچ  هب  ار  مدوخ  ندش  هدیـشک  تلذ  يراوخ و  هب  تخـس ، باهتلا  بت و  تعاس  زا 13  دعب  بش  نآ  هحفص 370 ] . ] منیبب هدنز 

رذن مدروآرد و  ار  میالط  ياهوگنلا  زا  ددع  هس  بش  نامه  دـنیبن . ییادـخ  يهدـنب  هعیـش و  چـیه  ار  تاظحل  نآ  هک  مهاوخیم  دـنوادخ 
تبحـص نم  اب  مرـسمه  ادرف  رهظ  زا  دعب  مین  کی و  تعاس  دشاب . هدنز  مرـسمه  طقف  منکیم  رذن  تیارب  دنفـسوگ  لضفلاابا  ای  هک  مدرک 
نیرباع دندوب و  هتشاذگ  هفالم  ار  ناشیا  يور  دندوب . هدیـشک  نوریب  دوبن  هدافتـسا  لباق  هک  ینیـشام  زا  ار  ناشیا  يروابان  لامک  رد  درک و 

تسا و هدـنز  زوـنه  اـقآ  نیا  مدرم ! يا  هک  دوـب  هتفگ  یندـیدان  دـنمتردق و  تسد  مادـک  مـنادیمن  اـما  دـندوب ، هـتخیر  ناـشیا  يور  لوـپ 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 796 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا هک  نآلا  و  دنادرگرب . نم  هب  هرابود  ار  مرسمه  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترضح  اقآ  يافو  اب  دنمتردق و  ياهتسد 
، مین لاس و  ود  زا  سپ  هک  مرکاش  ار  گرزب  يادخ  و  تسام . نایم  رد  اسآهزجعم  ملاس و  حیحص و  مرسمه  مسیونیم  ار  تخس  تارطاخ 

نینبلاما ترـضح  نابل ، هنـشت  ياقـس  ردام  زا  نامدوخ  تساوخرد  هب  انب  راـگدرورپ و  فطل  هب  ماهدـش ، رپرپ  دـنزرف  ینیزگیاـج  رب  هوـالع 
خلت تخس و  ياهزور  نآ  دومرف و  تیانع  ام  هب  سابع » دیس   » مان هب  ابیز  یلگ  دنوادخ  دیدرگ و  یهلا  هاگرد  يهطـساو  هک  مالـسلااهیلع ،

مالسلامهیلع تیبلها  يهمداخ  ددرگ . ترضح  نآ  بتکم  نیجورم  ناوریپ و  نارای و  زا  هللاءاشنا  تسا  دیما  تسا ، هدش  لیدبت  هرطاخ  هب 
ياوه رس  هب  ار  رشب  نج و  لضفلاابا  ياقل  دوب  ناشخرد  رهم  لضفلاابا  يانث  نایتاوامس  رکذ  لضفلاابا  يارـس  تبقنم  نیمز  لها  سدقم  مق 

یجتلم ز شدـش  هک  ره  لضفلاابا  يارـس  مداخ  کلم  لیخ  لضفلاابا  يانث  نایتاوامـس  رکذ  لضفلاابا  يارـس  تبقنم  نیمز  لـها  لـضفلاابا 
اب نحص  مرح و  زا  یتشهب  روح  رابغ  دبور  هژم  اب  یتشز  يدیلپ و  زا  يراع  وا  هگرد  یتشک  لخاد  تشگ  نافوط و  تسر ز  یتشرـس  كاپ 

قیاش همه  نایناهج  ار  شیگدـنب  قیاقح  هار  مسر و  تسین  نیا  زج  هکناز  قیالع  دـیق  يرب ز  شهار  ورهر  هحفص 371 ]  ] لضفلاابا يافص 
هب یـسر  هر  نیا  زا  هک  ات  هللا  یلا  برق  يوجتـسج  ینک  هک  يا  لضفلاابا  يادگ  دنک  ناهاش  هب  رخف  قیالخ  کشر  دـنربیم  ناهـش  هب  رگ 

رشن یپز  نوچ  لضفلاابا  يانشآ  دیدرگن  هک  ره  هار  دربن  قح  هب  یگناگیب  چیه ز  هاگآ  يوش  ات  هک  ار  هتکن  نیا  نک  شوگ  هاوخلد  دصقم 
هب تسه  ییاشگ  هدـقع  هک  شهگرد  زا  شکم  اپ  ییادـخ  تسد  فطل  شیادـخ ز  داد  ییادـج  داتفوا  تسد  نت و  نیب  ییاـمن  هار  نید و 

شلصاح تسین  ملا  جنر و  رـشح  فص  هب  شلزنم  تسا  نیرب  دلخ  رـشح  فص  هب  شلماش  تسا  یهلا  فطل  لضفلاابا  ياشگ  هرگ  تسد 
تفرگ نذا  نالفط  يهلان  دنلب  دش  شطع  نوچ ز  لضفلاابا  يالو  شلد  رد  دوب  هک  ره  رشح  فص  هب  شلد  رب  هار  دربن  مغ  رـشح  فص  هب 

نوچ لضفلاابا  ياعدم  دوب  ناور  بآ  نادـیم  بناج  هب  مرح  زا  شندـمآ  ناشیا ز  يهنـشت  يولگ  رت  دـنک  هک  ات  نابوخ  ورـسخ  نیـسح  زا 
وج افج  موق  ناج ز  دربیم  هک  هن  رو  وس  نادب  تفر  تارف و  دب  وا  دصقم  وخدب  مدرم  گنج  هب  يداهنن  لد  ور  نیا  زا  رازراک  نذا  شدـبن 

زجب ز وا  لمع  نیو  تسین  بسن  هاج و  رکف  هب  قداص  قشاع  تسین  ببس  رس و  نودب  شلـضف  ترهـش  لضفلاابا  يازگناج  ریـشمش  مد  زا 
ناحبـس رداـق  يادـخ  زا  لزا  هب  نوـچ  لـضفلاابا  ياـفو  تمه و  زا  شور  نیا  تـسین  بـجع  نیـسح و  یب  دیـشونن  بآ  تـسین  بدا  طرف 

يادـخ اب  لضفلاابا  رجا  ناج  زا  لد  تسد و  نیـسح  هار  هب  تسـش  ناشطع  بل  اب  تارف  بآ  بل  رب  ناناج  مدـقم  راثن  ناج  دـنک  تساوخ 
همه شبتکم  هب  تبحم  سرد  دـندناسر  تسود  لاـصو  مزب  هب  شیوخ  دـندناشفب  ناـج  هک  ناـسک  ناـناج  هر  رد  هحفص 372 ]  ] لضفلاابا
اتکی قلاخ  یگدنب  رثا  زک  الوت  رهم و  نیبب و  تبحم  دح  لضفلاابا  يافو  رب  تام  افو  لها  دـندنامب  هک  نانچ  نآ  تشاد  افو  ساپ  دـندناوخ 

نادرم رورس  بارتوب  شردپ  نوچ  لضفلاابا  يازف  ناج  لعل  دشن  زاب  الوم  دیس و  مان  هب  زج  نید  هش  اب  الوا  نتـشیوخ  ناج  هب  ردارب  تشاد 
لضفلاابا ياخا  ای  زوسناج  يهلان  نادیم  هب  دنلب  دش  هک  مد  نآ  زا  هآ  ناودع  يهلمح  عفد  ریشمش  هب  درک  نادیهـش  میرح  زا  يرادهگن  رهب 

دق نامک  تشگ  دید  ناوج  ریپ و  رجه  غاد  یـسب  هچرگ  دید  ناوتن  نیا  زا  دعب  تسا و  هدیدن  هدید  دـید  ناسخ  روج  یلع ز  نیـسح  هچنآ 
يزاین يور  تسین  لضفلاابا  هب  زج  يزاجم  ناهج  نیا  رد  تریـصن  هچرگ  لضفلاابا  ياسر  تماـق  نوخ  هب  هقرغ  دـید  ناـیع  وچ  نید  هاـش 

[ . 159  ] لضفلاابا ياخس  رب  تسا  ریغص )  ) مشچ يزاون  هدنب  قیرط  زا  ناهج  ود  رد  يزاسن  زاب  هدید  ریغ  رب  هک  شاب 

دش ادیپ  مکرادم  مشاهینب  رمق  هب  لسوت  اب 

رد ریقح  لاس 1366 ش  رد  دـسیونیم : نینچ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراـشتنا  هب  یتشادداـی  رد  يوسوم  یلع  دیـس  ياـقآ  باـنج 
مق فرط  هب  هدـش  سوـبینیم  راوـس  مق  هب  نارهت  لاـنیمرت  زا  مق  هب  میاهرفـس  زا  یکی  رد  مدرکیم . سیردـت  دـنوامد  يهـیملع  يهسردـم 

فیک اقافتا  مداد . ار  نیشام  يهیارک  هدروآ و  رد  مبیج  زا  دوب  نآ  رد  مرگید  كرادم  زا  یضعب  لوپ و  هک  یبیج  فیک  و  مدومن . تکرح 
هموصعم همطاف  ترـضح  تیبلـها  يهمیرک  هحفـص 373 ]  ] رهطم مرح  فرط  هب  هدـش  هداـیپ  نیـشام  زا  مدـمآ  مق  هب  دوـب . هداـتفا  مبیج  زا 

لوپ زا  شیب  تسین . مبیج  رد  مفیک  مدید  مورب  لزنم  هب  متساوخ  مدناوخ . ار  رصع  رهظ و  زامن  متفرگ و  وضو  مدومن ، تکرح  مالسلااهیلع 
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مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  تفگ : نم  هب  اقفر  زا  یکی  متفگ : میاقفر  هب  مدش . مکرادـم  ندـش  مگ  تحاران 
هب هدنب  مالسلاهیلع .» نیسحلا  کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  : » وگب هبترم  وش و 133  لسوتم 

مالـسلااهیلع هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  زا  نم  دمآیم و  ام  لزنم  زا  هک  ناگتـسب  زا  یکی  هام ، هس  دودـح  زا  دـعب  مدومن  لمع  روتـسد 
. داد لیوحت  هناخ  رد  دروآ و  ار  فیک  یصخش  هدش ، ادیپ  تایوتحم  مامت  اب  امش  فیک  تفگ : میدرک . تاقالم  مه  اب  هار  رد  متشگیمرب ،

مق يهسدقم  يهدلب  لیزن  يوسوملا  یلع  دیس  رقحألا 

لضفلاابا ترضح  تبرت 

هب هک  ینامز  دنتفگ : دندرک و  تبحص  املع  زا  یکی  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم  فاکتعا  مسارم  رد  یـسمش  لاس 1374  رد 
مورب و تسا  عـقاو  ترـضح  نآ  ربـق  هک  ینیمزریز  رد  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  يهضور  هب  هک  دـش  لـصاح  یقیفوـت  متفر ، قارع 
هک تسا  نامه  تبرت  نیا  زبس و  هچراپ  نیا  هک  مزاسب  يرهم  زامن  يارب  اهنآ  زا  مروایب و  دوخ  هارمه  اج  نآ  زا  كاخ  يرادـقم  متـسناوت 
هدز قوش  تلاح  اب  اقآ  نآ  درک  همانرب  يارجا  هب  عورـش  قداص  اقآ  هک  ینامز  منکیمن و  ادـج  دوخ  زا  هجو  چـیه  هب  ماهدروآ و  البرک  زا 

هحفص 374] [ . ] 160 . ] دنداد هیده  ناشیا  هب  ار  كربتم  هچراپ  رهم و  نامه  دندیسوب و  ار  قداص  اقآ  تسد  دندمآ و  دندش و  دنلب 

... ام تایانع  دومرف  مشاهینب  رمق 

يزیربت داوج  خیش  جاح  ياقآ  هللا  ۀیآ  هنازرف  هیقف  ملاع و  زا  دندرک  لقن  یناچوق  يرصان  ياقآ  بانج  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  ترـضح 
دندومرف مدـش  بایفرـش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  اقآ  تمدـخ  ایؤر  ملاع  رد  دـندومرف  هک  یلاـعلا ) هلظ  ماد  )

يرمق لاس 1421  بجر  بش 30  تسه . امش  لاح  لماش  ام  تایانع 

مرح هب  روایب  ار  تضیرم 

يابطخ زا  یکی  هک  درفنم  يرظن  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  بانج  زا  یمق  ینیـسح  یفطـصم  دیـس  ياـقآ  باـنج 
مالـسلااهیلع تیبلها  يهمیرک  يهموصعم  يهمطاـف  ترـضح  هب  دوخ  راـمیب  يارب  ییوناـب  دـندرک : لـقن  دنتـسه  مق  هیملع  هزوح  روهـشم 

ناکم مرح و  رد  روایب  ار  تضیرم  دیامرفیم : ترـضح  دنیبیم ، ار  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ایؤر  ملاع  رد  سپـس  دوشیم ، لسوتم 
نم دـیآیم . نم  ترایز  هب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  میومع  اـج  نآ  رد  نیـشنب  دـنهدیم ، ناـشن  ار  یـصاخ 

هک یـصاخ  ناکم  نآ  رد  مدرک و  لمع  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  روتـسد  هب  دـیوگیم : وناب  نیا  مهاوخیم . ناشیا  زا  ار  وت  تجاح 
رتـفد تمارک  نیا  هک  نآ  زا  سپ  مه  زین  هدـنراگن  مـتفرگ . افـش  مدـش و  بوـخ  ناـکم ، نآ  رد  نتـسشن  ضحم  هـب  متـسشن . دوـب  هدوـمرف 

. تسا حیحص  دندومرف  مدیسرپ ، درفنم  ياقآ  بانج  زا  مدوخ  نیقی  يارب  دیسر  مالسلاهیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا 

ناسرب فجن  هب  ار  ام  رئاز  نیا  وگب  ترهوش  هب  دندومرف  مشاهینب  رمق  ترضح 

لقن نینچ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مشاهینب  رمق  اقآ  زا  ار  یتمارک  انالوم  هب  فورعم  يزاـبخ  دـمحم  جاـح  ياـقآ  باـنج 
مایا تداع  بسح  رب  اهبرع  هحفص 375 ] . ] مدوب مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يالبرک  رد  اروشاع  اعوسات و  مایا  اهرفـس  زا  یکی  رد  دنکیم :

فجن رد  رفـص  مایا 28  رد  یلو  دـنیآیم ، ـالبرک  هب  ازع  رد  تکرـش  يارب  مه  فرـشا  فجن  زا  و  دـننکیم . يرادازع  ـالبرک  رد  اروشاـع 
هتسخ نوچ  مدمآ و  البرک  هب  فجن  زا  رفص  حبص 27  دنوریم . يرادازع  يارب  فرشا  فجن  هب  مه  البرک  زا  دننکیم و  يرادازع  فرشا 
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ماما ترایز  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  ترایز  هب  هک  رهظزادعب  مدیباوخ . اج  نآ  رد  متفر و  هینیـسح  هب  مدوب 
اجک مدرم  سپ  متفگ : تسا و  مک  مدرم  دمآ  تفر و  دنتسین ، مه  مادخ  یتح  تسا ، تولخ  مرح  مدید  مدش ، فرشم  مالـسلاهیلع  نیـسح 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرادازع  رد  دنوریم و  فرـشا  فجن  هب  البرک  زا  مدرم  ارثکا  تسا ، رفـص  بش 27  بشما  دنتفگ : دناهتفر ؟
ترـضح مرح  هب  مدـش ، تحاراـن  نم  دـننکیم . تکرـش  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ترـضح  راوگرزب  نآ  ربکا  طبـس  ملـس و  هلآ و 

دینک روج  هلیسو  کی  مدمآ ، البرک  هب  متشادن و  ربخ  اهبرع  تداع  زا  نم  ناج ، اقآ  مدرک : ضرع  مدمآ و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
هب مدـش و  فرـشم  رهطم  مرح  هب  هرابود  دـماین  ياهلیـسو  مداتـسیا  هچره  یلو  مداتـسیا ، هداج  رـس  مدـمآ  مدرگ . زاـب  فرـشا  فجن  هب  اـت 

هیلقن يهلیسو  زا  یلو  متشگرب  هداج  لوا  هب  زاب  مورب . فرشا  فجن  هب  مهاوخیم  نم  اقآ  مدرک : ضرع  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح 
: متفگ اقآدمحم . تفگ : درک . زمرت  نم  ياپ  ولج  گنر  یمرک  نگاو  سکلوف  کی  مدید  مداتـسیا ، هداج  رـس  مدمآ  موس  راب  دوبن . يربخ 
هیپچ و هک  دوب  یـصخشتم  برع  درم  هدننار  مدـش ، راوس  سکلوف  بقع  نم  الاب . دـییامرفب  تفگ : هلب . متفگ : ییآیم ؟ فجن  تفگ : هلب .
هب فجن  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  تسیچ ؟ هیضق  یجاح ، مدیسرپ : وا  زا  مدید . ار  وا  ندرک  هیرگ  نیشام  هنیئآ  زا  دوب . شرـس  رب  یلاقع 
اقآ دمحم  نیا  تفگ : هحفـص 376 ]  ] هناخرفاسم ریدم  هب  دوب . انـشآ  وا  اب  البق  هک  درب  ياهناخرفاسم  هب  ار  ام  فجن ، مدـمآ  میوگیم . امش 
هب يدمآ  البرک  تقو  ره  هک  داد  سردآ  نم  هب  دعب  ریگن . لوپ  ناشیا  زا  دش  شجرخ  هچره  تسام و  نامهم  تسا  اج  نیا  هک  يزور  دنچ 

مهاوخیم نم  هک  یتسنادیم  اجک  زا  متفگ : متسه . يوسوم  یقت  دیـس  نم  تفگ : تسیچ ؟ امـش  مسا  متفگ : ایب . ام  يهناخ  هب  سردآ  نیا 
زا لمح  عضو  تقو  هک  متـشاد  یلایع  نم  میوگیم : وت  هب  نونکا  اما  منکیم ، فیرعت  لـماک  روط  هب  تیارب  ادـعب  تفگ : میاـیب ؟ فجن  هب 
نز نیا  متفرگ و  يرگید  نز  مدرک  شگرزب  ناوارف  تالکـشم  اـب  ار  رتـخد  نیا  نم  تسا و  هدـنام  راـگدای  هـب  يرتـخد  وا  زا  تـفر . اـیند 
هک ام  يهناخ  ورب  هک  متفگ : ناـمیاسمه  نز  هب  دوبن . اـهکیدزن  نیا  رد  يرتکد  تسا و  تحاراـن  مدـید  زورما  دوب . شلمح  عضو  كدزن 

، اقآ مدرک : ضرع  مدمآ و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مشاهینب  رمق  ترضح  رهطم  مرح  هب  مدوخ  تسین و  بوخ  شلاح  منز 
رادهچب ولق  ود  ملایع  مدید  مدمآ ، هناخ  هب  دایز  يهیرگ  هتسکش و  لد  اب  دوشیم . هدیشاپ  مه  زا  مایگدنز  دورب  متـسد  زا  مه  نز  نیا  رگا 

: متفگ درگرب . ناـسرب و  فـجن  هب  ار  وا  تساـج ، نآ  اقآدـمحم  ماـن  هب  رفن  کـی  فرـشا ، فـجن  يهداـج  مد  ورب  تفگ : نـم  هـب  هدـش و 
ساـبعلا لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  ماـگنه  نیا  رد  دـش ، يداـع  ریغ  ملاـح  مدوـب و  درد  لاـح  رد  نم  تفگ : تسیک ؟ اقآدـمحم 

هب ار  ام  رئاز  نیا  وگب : ترهوش  هب  دنکیم ، تیانع  امـش  هب  رتخد  دنزرف  ود  ملاع  دنوادخ  شابن ، تحاران  دـندومرف : مدـید . ار  مالـسلاهیلع 
ود رتخد  ود  مدـید  متفر  ناشیا  لزنم  مدـمآ ، البرک  هب  ترایز  زا  دـعب  نم  مرواـیب . فجن  هب  ار  امـش  مدوب  رومأـم  نم  هصـالخ ، ربب . فجن 

مـشاهینب رمق  ترـضح  رئاز  هک  نآ  رطاخ  هب  دندرک ، یمرگ  ییاریذـپ  نم  زا  دنتـسه و  ملاس  حیحـص و  همه  هللادـمحب  شلایع  وا و  يولق 
دننک وا  هب  ور  ناـهج  لـها  هـک  ياهدازهـش  دـننک  وزرآ  ارو  ماـقم  ناـیکالفا  هحفـص 377 ] [ . ] 161 . ] مدوب مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا 
خماش هک  سب  زا  دننک  وم  هبوم  ار  دوخ  لکـشم  مامت  لح  دـنمارم  ره  وا  زا  تسا و  جـئاوحلا  باب  دـننک  وا  فطل  زا  همه  ار  دوخ  تاجاح 
ياقب ردنا  دننک  ودـع  بحم و  نیب  رون  راوید  شترـضح  يوزاب  ود  طارـص  لپ  يور  دـننک  وزرآ  ارو  ماقم  نایکالفا  وا  لالج  نأش  هدروآ 

دننک وربآ  یتدایز  وا  زا  رـشح  رد  البرک  نادیهـش  هلمج  نیـسح  زا  ریغ  دننک  وفر  نید  يوربآ  اههدرپ ز  ات  راد  شیوخ  تسد  نید  تمرح 
يو میمش  زا  رطع  نآ  دوش  اپب  شمان  هب  هک  یسلاجم  رطع  دننک  وخ  رهم  اب  هشیمه و  ناشبلق  رد  وا  بح  هک  نانآ  رئاز و  لاح  هب  شوخ  يا 

زا وا  باوخ  هب  دیایب  وچ  یملاع  هب  اتفگ  دننک  ولگ  رت  میخ  بآ  زا  دـیاش  دوب  هتفرگ  نادـند  هب  کشم  دوب و  تسد  یب  دـننک  وب  هک  یتسد 
دننک وشتسش  ارو  بآز  هک  امن  یفطل  ریقح  نیا  يور  زا  تیصعم  رابغ  بر  ای  دننک  وگ  تفگ و  ارم  كاخ  يور  بسا 

دوب یحیسم  ناشیا  کشزپ 

لوق زا  درادیم  ضورعم  مالـس ، ضرع  نمـض  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ناشخرد  يهرهچ  دنمـشزرا  باـتک  مرتحم  فلؤم 
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نیا يارب  هدیدرگ ، رـشتنم  نآ  دلج  ود  هک  ۀـیالولا  باب  باتک  فلؤم  یناسارخ  یفاعم  هللا  زیزع  خیـش  ياقآ  موحرم  مالـسالا  ۀـجح  بانج 
نامه ناتـسرامیب  رد  و  دندوب . هتفرگ  يدرز  هدیدرگ و  یتخـس  یـضیرم  راچد  ناتـسودنه  روشک  رد  یناوج  ناوفنع  رد  درک : لقن  بناج 
يدرز رثا  رد  ناشیا  دبک  هدربیم و  رس  هب  ناتسرامیب  تخت  يور  شوهیب  هک  يدح  هب  هدش  میخو  یلیخ  ناشیا  لاح  هدش و  يرتسب  روشک 

نآ رد  مدینشیم  دنتفگ : ناشیا  هدوب  یحیسم  يدرف  ناشیا  کشزپ  دندربیم . رـس  هب  امک »  » یکـشزپ حالطـصا  هب  تلاح  رد  هدومن و  مرو 
قاطا راوید  رب  ینارون  يهطقن  لاح  نیا  رد  دـنارذگیم . ار  دوخ  رمع  رخآ  تاظحل  هک  دـنتفگیم  راتـسرپ  رتکد و  مدوب  هک  امک »  » تلاـح

هرهچ و زا  دـیدرگ . قاـتا  دراو  يراوگرزب  ياـقآ  مدـید  هک  يدـح  هب  دـش  هحفـص 378 ]  ] گرزب مکمک  هک  مدومن  هدـهاشم  ناتـسرامیب 
هب یتیانع  اقآ  تسا . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  جـئاوحلا  باب  نینزان  دوجو  مدـش  هجوتم  وا  تداشر  لیامش و 
زا داهن و  يدوبهب  هب  ور  مکـش  مرو  هتفر و  نوریب  مندب  زا  یـضیرم  درد و  هک  مدید  مدمآ ، شوه  هب  درک . تمحرم  افـش  ارم  دومرف و  هدنب 

یحیسم کشزپ  دندومن  هدهاشم  هک  ار  هدنب  عضو  لاح و  اهراتسرپ  مدش . بوخ  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  تایانع  تکرب  هب  تفر ، نیب 
. دومن صیخرت  ارم  دومن و  قیدصت  ارم  يهتفگ  هنیاعم  زا  دعب  دمآ و  ناشیا  دندومن و  ربخ  ار 

دش دهاوخ  لح  لکشم  هللاءاش  نا 

هب یبوتکم  یط  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  بتکم  یماح  ینادمه ، یفیـس  یقت  دـمحم  خیـش  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  بانج 
رد سک  ره  [ . 162 ( ] اهب هوعداف  ینسحلاءامسالا  و هللا   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  دناهتشاگن : نینچ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا 
رد مه  یفیـس  یقت  دمحم  بناج  نیا  دـنکیم : هعجارم  یـصاخشا  ای  یـصخش  هب  لکـشم  نآ  لح  يارب  دراد و  یتالکـشم  یگدـنز  لوط 
رد هب  ملکـشم  لح  عفر و  يارب  ماهدرک  یعـس  لاح  هب  ات  یلو  مراد ، هتـشاد و  ییاههتـساوخ  یتالکـشم و  اعبط  مدرم  ریاس  دننامه  یگدنز 

ار مالسلامهیلع  تیبلها  يوب  رطع و  هک  یناسک  ای  و  میوجن . دادمتسا  منکن و  هعجارم  دنتسه  مالـسلامهیلع  تیبلها  ریغ  هک  یناسک  هناخ 
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  نینزان  دوجو  ینعی  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  باب  جئاوحلا و  باب  دننام  دنـشاب . هتـشاد 

هناخ لکـشم  لح  هلمج  نم  ماهتفرگ  هجیتن  هدش و  لسوتم  راوگرزب  نآ  هب  لکـشم  نیدنچ  لح  يارب  هدنب  هادف ، ینعبت  نم  حاورا  یحور و 
عضو زا  مدوب  ترفاسم  هک  مه  یتقو  مشاب ، ترفاسم  رد  هک  دنکیم  اضتقا  ملغش  هحفص 379 ]  ] نوچ هدنب  لزنم  نفلت  لکشم  زین  بآ و  و 

دصکی و هعفد  کی  هک  متـشادن  یلوپ  مه  یفرط  زا  متـشاد و  نفلت  هب  مربم  زاین  اذل  دوب  ینارگن  بجوم  هک  مدـنامیم  عالطا  یب  هناخ  لها 
هجوتم تارباخم و  هب  متفر  عیرس  هدنب  دنهدیم . یتلود  خرن  هب  نفلت  هک  میدش  علطم  يزور  هک  نیا  ات  مهدب  نفلت  يارب  ناموت  رازه  هاجنپ 
ضرع مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  جـئاوحلا  باب  ترـضح  هب  هک  تارباخم  نامتخاس  زا  تسا . هتـشذگ  نفلت  مان  تبث  زا  زور  ود  هک  مدـش 

نفلت کی  امـش  زا  ریقح  نیا  مدـنمزاین و  رتشیب  نفلت  هب  لاـح  نیا  اـب  مرادـن ، يرهـش  زاـگ  تسا و  هراـک  همین  ملزنم  ـالاح  هدـنب  هک  مدرک 
هب مدرک  هیده  مه  تاولـص  دـص  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  مدرک  هیدـه  مه  تاولـص  دـص  مهاوخیم و 

نامتخاس لخاد  متـشگرب  هرابود  دـینکب ، ناتراوگرزب  يهدازاقآ  هب  ار  ام  شرافـس  مدرک  ضرع  مالـسلااهیلع و  نینبلاما  ترـضح  شردام 
روتـسد رگا  مق  ناتـسا  تارباخم  لک  سیئر  دزن  دیورب  دـندومرف : ناشیا  دـینک ؟ تبث  مه  ار  ام  مسا  دراد  یهار  ایآ  مدرک  لاؤس  تارباخم ،

دوب رـضاح  اذغ  مدـناوخ و  ار  زامن  لزنم ، متـشگرب  داد  یفنم  باوج  مه  ناشیا  لک ، سیئر  شیپ  میتفر  دـش . دـهاوخ  لح  لکـشم  دـهدب 
نیشام راوس  هک  نابایخ  مدمآ  رهظزادعب  مین  کی و  تعاس  رهظ  هامرذآ و  يامرگ  رد  متسناوتن و  رگید  مدروخ و  رـصتخم  دندروآ ، میارب 

ارم دندمآ و  نیـشام  دـنچ  سپـس  مورب . مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  تیبلها  يهمیرک  رهطم  مرح  ای  هیـضیف  هسردـم  هب  موش و 
: تفگ تافراعت  زا  دعب  درک  راوس  دمآ  يرگید  نیـشام  هعفد  نیا  دشاب ، نیا  تحلـصم  دیاش  هک  مدرک  سفن  ثیدح  نم  دـندرکن و  راوس 

تـسا بوخ  تفگ : و  ماهتفر ، هام  دـنچ  متفگ  دـیاهتفر ؟ ههبج  دـنتفگ : ناشیا  متفگ  شیارب  ار  هصق  نم  دـیوریم  اجک  امرگ  نیا  رد  ـالاح 
هک مه  ار  یـصخش  نامتخاس ، لخاد  متفر  مدوخ  مدنادرگرب ، رارـصا  اب  ار  ناشیا  جیـسب  نامتخاس  رانک  زا  درب  جیـسب  زکرم  هب  ار  ام  عیرس 
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نامه مان  متفر  دـیدنبن ، مدرک : هراشا  دـنورب  هک  دـندنبیم  ار  اههرجنپ  اهرد و  مدـید  ماهدرک ، شـشومارف  الاح  دـندوب و  هتفگ  ار  شمـسا 
ار جیـسب  تیلاعف  ههبج و  تامدخ  مه  ناشیا  مدرک . حرطم  ار  نفلت  هب  زاین  هیـضیف  لخاد  متفر  دندرک ، ییامنهار  ار  ام  مدیـسرپ  ار  صخش 

گرب ود  عیرـس  مداد  هئارا  مه  ار  اهنآ  دوب و  مدزن  مزال  كرادـم  مدوب . هدرک  مادـقا  مه  يزابرـس  يارب  نوچ  درک و  لاؤس  هحفص 380 ] ]
ناشیا تسا . هدـش  مامت  مان  تبث  متفگ  هدـنب  دـش . دـهاوخ  لح  لکـشم  هللاءاشنا  تارباخم  هب  دـیربب  تفگ : داد و  نم  هب  تشون و  ذـغاک 

امش هک  مورب  متسبیم  ار  هرجنپ  دوب  ام  تلهم  رخآ  زور  زورما  میاهتفرگ . تلهم  نایجیـسب  يارب  هتفه  کی  دوب  جیـسب  يهتفه  نوچ  دنتفگ :
هجوتم هک  دوب  اج  نیا  دوب ، هدش  مامت  مه  امـش  تلهم  میدوب و  هتفر  مه  ام  يدوب  هدمآ  رید  هیناث  تسیب  امـش  رگا  دـیدنبن  هک  دـیدز  ادـص 
هظحل نآ  ات  دوشب  تسرد  یناسآ  هب  اهراک  دربب  ار  ام  دیایب  تعرس  اب  مه  صخـش  نآ  متـشاذگیم و  هراک  همین  ار  راهن  دیاب  نم  هک  مدش 

نینمؤملاریما ترـضح  دـنبلد  زیزع  نآ  هب  لـسوت  زا  ریغ  ار  تاـیانع  همه  نیا  مسرب و  اـج  نآ  نم  ددـنبب ، ار  هرجنپ  تساوخیم  وا  هک  رخآ 
دندرک یطسق  مه  ار  نفلت  نمض  رد  منادیمن  يرگید  زیچ  مالـسلامهیلع  نیـسحلا  باب  جئاوحلا و  باب  مالـسلامهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع 

مالسلاهیلع يرکسعلا  نسحلا  دمحم  ابا  ماما  دلوت  زورلاس  يرمق  یناثلا 1421  عیبر  متشه  متشاد . لوپ  هب  يدایز  زاین  تیعقوم  نآ  رد  هک 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  زا  تباین  هب  اروشاع  ترایز  تفه 

يراددوـخ ناـشمان  ندرب  زا  ناـشیا  يهتـساوخ  قـبط  هک  دـشابیم ، راـکزیهرپ  یقتم و  یملاـع  هک  مق  يهـیملع  يهزوـح  يالـضف  زا  یکی 
هب التبم  یسمش  لاس 1377  ناتسبات  رد  ریقح  نیا  لایع  دناهداتسرف : مالسلاهیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ار  ریز  تمارک  مینکیم ،

ار اهوراد  عاونا  دزیم و  نیلیـس  ینپ  يوق  ياهلوپمآ  یپ  رد  یپ  هام  ود  دودـح  دـشیمن . عطق  هجو  چـیه  هب  بت  نیا  دـش و  يدـیدش  بت 
ار ناشیا  دیاب  ام  دنتفگیم  مق  ناهفصا و  نارهت و  ناکشزپ  هک  دش  ینوخ  دیدش  تنوفع  هب  رجنم  دشن و  عقاو  رثؤم  یلو  درکیم . فرصم 

ناشیا مه  زور  ره  و  دوش . رگید  ياهیتحاران  هب  رجنم  تسا  نکمم  الا  دش و  مولعم  تنوفع  نیا  بت و  ببس  مینک . يرتسب  ناتـسرامیب  رد 
ار ناشیا  تساوخیم  عقوم  نامه  میدرک ، هعجارم  ءایبنألا  متاخ  هحفص 381 ]  ] ناتسرامیب رد  نارهت  رد  هک  یکـشزپ  و  دوشیم . رتفیعض 

تالـسوت تدم  نیا  رد  مدرک . رظن  فرـص  اذـل  دـمآ  دـب  مدرک ، هراختـسا  نم  یلو  دوش . فلت  ناشیا  تسا  نکمم  تفگ : دـنک و  يرتسب 
هلاس نینس 12 و 7 و 2  رد  هک  مرتخد  دالوا  هس  نم و  يارب  ار  یگدنز  اعقاو  نوچ  دنتشاد . یتالـسوت  نم  يارب  مناتـسود  متـشاد و  يدایز 
دوب هدرک  ملایع  ردام  هک  نآ  ملایع و  ردام  یکی  مدوخ و  یکی  میدوب ، هدرک  مه  رذـن  ود  مدوبن و  دـیماان  زاـب  یلو  دوب . هدرک  خـلت  دـندوب 
هدرک رذن  مه  مناتسود  زا  یکی  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  يارب  مدوخ  یلو  دوب . مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  يارب 
یکی و  دناوخب . شدوخ  تجاح  ود  ناشیا و  يافش  يارب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  زا  تباین  هب  ار  اروشاع  ترایز  تفه  دوب 

: تفگ دریگب . مارآ  تلد  اـت  میوـگب  تیارب  مراد ، ياهیـضق  نم  اـیب  ینـالف  تفگ : درک و  نفلت  نم  هب  متـسود  یناتـسمز  ياـهزور  نـیا  زا 
هک دـیوگب  دوب  هدرک  رذـن  اروشاع  ترایز  تفه  هک  یـصخش  ینعی  ینالف  هب  هک  تسا  هدـید  باوخ  اـم  ياـه  يرهـشمه  زا  یکی  بشید 

نیا میداد . مه  ار  وت  تجاح  ود  شابن و  تحاران  میداد و  افش  ار  بناج  نیا  لایع  ار  نز  نآ  ام  دنیوگیم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
اهشیاـمزآ و  تفر . دوبهب  هب  ور  دوخ  هب  دوخ  ناـشیا  لاـح  ترـضح  فطل  هب  هک  دوـب  هتـشذگن  يزور  دـنچ  تفگ ، میارب  مه  ار  باوـخ 

روط هب  موس  هعفد  ات  دـش  مک  زاب  میدرک  شیامزآ  هرابود  میدرک و  عطق  ار  اهوراد  هراختـسا  اب  مه  ام  دوب ، هدـش  مک  تنوفع  دـش و  ماجنا 
دشن مه  هام  کی  مالـسلامهیلع  تیبلها  تیانع  دنتفگیم  دندرکیم و  بجعت  همه  هک  دوب  هدش  بوخ  ناشیا  لاح  و  دوب . هدش  عفر  یلک 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  اصوصخ  دـندرک ، رکـشت  نیموصعم  تارـضح  زا  و  دـندش . فرـشم  تابتع  رفـس  هب  هزجعم  روط  هب  ناشیا  هک 
. مالسلاهیلع

لضفلاابا ای  متفگ : بلق  قمع  زا  طقف 
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هب یهللا  تمعن  هب  فورعم  رگزرب  لضفلاوبا  ياقآ  بانج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیبلـها  نادـنمتدارا  زا  یکی  يهماـن 
باطتسم بانج  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  ترضح  ردقنارگ  داتسا  سدقم  رـضحم  هحفص 382 ] : ] مالسلاهیلع نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا 

باتک مود  لوا و  دـلج  یتسود  زا  یـسمش   78  / 1 خیرات 10 /  رد  مکیلع . مالـس  مرتحم  دنمـشناد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياقآ 
نآ تازجعم  زا  مدـیرخ و  نیمارو  کچرق  عماج  دجـسم  رد  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  ترـضح  مشاـهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ 
هک دوب  بش   8 تعاس 30 /  ابیرقت  نیمارو  هداج  رد  هک  هیرصیق  دابآ  یلع  ياتـسور  زا  هک  لبق  لاس  دمآ 23  مدای  هب  مدناوخیم . ترضح 
رد هک  یتقو  تسا  فیعـض  یلیخ  نیـشام  ربارب  رد  ریقح  مشچ  تسا  عقاو  کچرق  رد  هک  مردارب  لزنم  مدـش  راوس  راـب  ناـکیپ  ینیـشام  هب 

تقبس هدربمان  نیشام  دنکن . هتسخ  ارم  ولج  ياهنیشام  رون  هک  مدمآیم  سوبوتا  کی  رـس  تشپ  دمآیم  کچرق  تمـس  هب  نیمارو  هداج 
رگید نم  درادـن و  ياهلـصاف  نیـشام  اب  ییور  هبور  نیـشام  هک  مدـید  ناهگان  هک  متفرگ . تقبـس  نیـشام  نآ  رـس  تشپ  مه  نم  تفرگ و 
فرط هب  هت  هب  رس  نیشام  هبترم  کی  دمآیم  نیمارو  تمس  هب  هک  ریقح  نیشام  لضفلاابا  ای  متفگ : بلق  قمع  زا  طقف  مدشن . هجوتم  يزیچ 

رتم کی  یتح  هک  تسا  نیا  بلاج  و  دـش . شوماخ  كراپ و  هداج  رانک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  ترـضح  تمارک  هب  و  دـش . نارهت 
نآ اب  منکیم و  عمج  دجسم  رد  ار  اتسور  یلاها  دیـسریم . ارف  ناضمر  مرحم و  هام  نوچ  ریقح  دوبن . نم  نیـشام  يارب  ندز  رود  يارب  مه 

نارازگتمدخ يارب  نانم  دنوادخ  زا  نایاپ  رد  منکیم . یناوخ  هیثرم  ییارس و  هحیدم  مالـسلامهیلع  تیبلها  يارب  مرادن  یبوخ  يادص  هک 
. یناهج رفک  رب  مالسا  يزوریپ  دیما  هب  مراد . قیفوت  يوزرآ  نیملسم  مالسا و  هب 

مدوب امش  رظتنم  نم 

بتکم تاراشتنا  رتفد  هب  تمارک  شـش  نارهت  نکاس  یناگیاپلگ  يزاجح  دـمحا  دیـس  جاح  ياـقآ  راوگرزب  ملاـع  مالـسالا  ۀـجح  باـنج 
خیش جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  باطتسم  بانج  دنمجرا ، ردارب  هحفص 383 ] : ] دیناوخیم الیذ  دناهداتسرف  مالسلاهیلع  نیسحلا 
دلج ود  زا  تدوم ، تایحت و  غالبا  اـب  مکیف . هللا  كراـب  هللا و  یلع  مکرجأ  مکیعاـسم و  هللا  رکـش  هتاـضافا .» تماد   » یلاـخلخ یناـبر  یلع 

. مدرب يونعم  تذـل  ادـج  مدرب و  یفاک  يهرهب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ  ياـهبنارگ  سیفن و  باـتک 
امش عیفش  دیامرف و  اطع  امش  هب  ترخآ  ایند و  رد  لماک  رجا  مالـسلاامهیلع  مشاهینب  رمق  یلع  نب  سابع  لضافوبا  ترـضح  اقآ  هللاءاشنا 

ینادردق و رکشت و  امش و  قیوشت  يارب  افرص  متـشون ، ار  رطـس  دنچ  نیا  دیامرف . اطع  لماک  يدزم  لیزج و  يرجا  لاعتم  دنوادخ  و  دشاب .
يزاجح دـمحا  دیـس  1379 ش ،  / 8  / 18 مالـسلاهیلع . ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  نادـنمهقالع  داـقتعا  تبحم و  هقـالع و  داـیدزا 

مزاع دودح 1318  فیرشلا » هرس  سدق   » یناگیاپلگ لامج  دیس  موحرم  هللا  ۀیآ  ردارب  اقآ  ازریم  دیس  بایطألا  ۀلالس  موحرم  یناگیاپلگ 1 .
هب دوب  هتفگ  نیمظاـک  اـی  فرـشا  فجن  ریـسم  رد  یتقو  دـندوب . هدرب  راـطق  زا  ار  شلیاـسو  فرـشا  فجن  رد  دـندوب . هدـش  فرـشا  فجن 

لامج دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  مردارب  لزنم  یلاخ  تسد  اب  نم  هک  دیدنسپیم  روط  نیا  امـش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
امـش اقآ  ازریم  دیـس  اقآ  دوب : هتفگ  تایـصوصخ  نآ  اب  يدیـس  تفاسم  یط  يرادقم  دعب  مرادن . یفرح  فرـشا  فجن  زا  مورب . یناگیاپلگ 

دوشیم هجوتم  دعب  دـنیبیمن . ار  دیـس  ياهشوگ و  رد  دـنیبیم  ار  شدوخ  هیثاثا  یلعم  البرک  ریـسم  رد  مدوب . امـش  رظتنم  نم  دـیدوب ، اجک 
. تسا هدوب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح 

میسانشیم ار  دوخ  نارادفرط  ام 

لـضفلاوبا ترـضح  هب  مدیـسریم  رگید  عبر  کـی  اـت  نارواـخ  ناـبایخ  کـباتا  هار  راـهچ  زا  مورب  هضور  سلجم  هب  متـساوخیم  یبش  . 2
ارم هلاس  لدم 25  يراوس  کی  اب  درب  نیـشام  اب  ارم  هک  نآ  متـسرفب  تاولـص  دـص  هک  دوب  نیا  رب  مسر  مدـش  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا 
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ترـضح هب  امـش  تفگ : میـسانشیم ، ار  دوخ  نارادفرط  ام  تفگ : تفرگن  هیارک  مهدب  هیارک  متـساوخ  دـیناسر  دـصقم  هب  هحفص 384 ] ]
ولج زا  ود  ره  هدننار  هن  مدید و  نیشام  هن  مدرک ، هاگن  متـشگرب  دز  رود  نیـشام  ارچ  مدرک : ضرع  دیدشن ؟ لسوتم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 

. دندش بیاغ  ممشچ 

دش تسرد  مراک  عمش  دنچ  رذن  اب 

يراکشوج بحاص  نارواخ ، نابایخ  هقطنم 15 ، شرورپ  شزومآ و  بنج  يدسا  دیهش  نابایخ  رانک  رد  یسمش   1379  / 8 خیرات 18 /  . 3
نیا ات  دشیمن ، تسرد  مراک  متفریم  هک  فرط  ره  هب  مدوب . راکیب  یتدم  متفرگ . تجاح  نم  يراکشوج  بنج  هناخاقـس و  زا  تفگیم :

. مدرک تسرد  ار  هزاغم  دش و  تسرد  مراک  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هناخاقـس  نیمه  هب  عمـش  دنچ  رذن  اب  هک 
تسا و یمیدق  یلیخ  هناخاقس  متسه و  یضار  مراک  زا  تفرگ و  الاب  مراک  و  دش . بوخ  یلیخ  معضو  مداد و  همادا  ار  يراکـشوج  راک  و 

. دنریگیم تجاح  یلیخ  مدرم 

دندمآ رهوش  نز و  نامه  اعوسات  بش 

دودـح 57 هیکت  ياـنما  زا  یکی  تسا  عقاو  مق  رد  مدـش  صولخ  هیکت  دراو  مرحم  زور 28  دوـب  يرمق  يرجه  مارحلا 1416  مرحم  مایا  . 4
هینیـسح نیمه  رد  اـم  تئیه  هب  نارهت  زا  یناوج  رهوش  نز و  لـبق  لاـس  ود  اـعوسات  بش  تفگ  دوب ، تئیه  يدـصتم  ناـشیا  تشاد ، لاـس 

هرفـس هت  يرادقم  اما  تسا ، هدنامن  يزیچ  درک  ضرع  دیراد ؟ هچ  هرفـس  هت  تفگ : تسا . هدـش  مامت  اذـغ  متفگ : دنتـساوخ ، اذـغ  دـندمآ 
کی مادـک  زا  دراد ، دوجو  ام  رد  یعنام  میرادـن  هچب  ام  تفگ : ناوج  نز  رهوش  تسا . یفاک  همقل  ود  نیمه  تفگ : تسه . نان  ياـههکت 

هدش يرـسپ  دنزرف  ياراد  دندمآ و  رهوش  نز و  نامه  اعوسات  بش  لاس  کی  زا  دعب  و  دنتفر . دندرک و  یظفاحادخ  مینادیمن و  دـشابیم 
مشاهینب رمق  ترضح  هب  هتشذگ  لاس  میراد ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تایانع  تکرب و  زا  ار  هچب  رسپ  نیا  دنتفگ : دندوب و 

تاـمارک تسا  نیا  مـیدرک ، ادا  هـک  میدوـب  هدرک  ترـضح  يارب  هحفـص 385 ]  ] مه رذـن  میتشاد و  لسوت  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا 
. مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  ترضح 

تفرگ افش  مدنزرف 

ترـضح يهناخاقـس  رد  یلباقان  هجو  مدش  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  يدـهم  ریما  دیـس  مدـنزرف  يرامیب  يارب  . 5
دب و یلیخ  طیارش  رد  متفرگ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  زا  ار  مدنزرف  يافـش  ادج  متخیر ، قودنـص  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

زامن تعکر  ود  اهبش  دوشیمن ، عطق  اذـل  متالـسوت  مریگیم  ترـضح  زا  کمک  امئاد  هدـنب  مدـنزرف . تفرگ  افـش  هللادـمحلا  دوب  یتخس 
نینبلاما يارب  تاولـص  راـب  تاولـص و 133  راـب  زور 133  ره  مـنکیم  تواخــس  شــشخب و  مرک و  لــضف و  رهظم  نآ  حور  هـب  هیدــه 

قحب یبرک  فشکا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  راب . ةاولص و 133  راب  زا 133  دـعب  سابع  ای  راب  مالسلااهیلع و 133 
. ماهتفرگ تجاح  ترضح  زا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  زا  تاولص  رکذ  اب  هشیمه  مالسلاهیلع و  نیسحلا  کیخأ 

اونین تشد  رادمچرپ 

اپرب هضور  زور  شش  هلاس  ره  هک  ناشیا  لزنم  رد  يزور  ریقح  يارب  ناگیاپلگ  دابآدیعس  نکاس  یلعدمحم  دنزرف  يزاجح  دمحا  جاح  . 6
لضفلاوبا ترضح  مالسلاهیلع و  ءادهشلادیس  ترضح  هب  تبسن  تسا . هینیسح  هراک  همه  يرفن  کی  تسا و  هتخاس  ياهینیـسح  دنکیم و 
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ای دندرب  دوب  هرب  شیم و  لماش  هک  ار  دنفـسوگ  دنچ  لاس  کی  دراد  لماک  داقتعا  اونین  تشد  رادمچرپ  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا 
اروشاع زور  امـش  رذـن  هرب  نالف  تشوگ  فصن  يدـینادرگرب  نم  هب  ار  منادنفـسوگ  رگا  سابعلا ، لضفلاوبا  يا  مدرک . ضرع  دـندش  مگ 

متفر تسا ، يدیـس  مدید  دندروآ ، دنبراب  لخاد  ار  نادنفـسوگ  دندز و  ار  لزنم  گنز  دوب ، رـصع  جنپ  تعاس  مربیم . رـس  هحفص 386 ] ]
. دش دیدپان  مرظن  زا  منک ، رکشت  ولج 

دشکیم ار  گنلپ  لضفلاابا  ترضح 

( هللا ناسحا   ) حـلاصابا دیـس  ياقآ  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلـها  بتکم  جورم  یماـح و  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  باـنج 
جنپ نتـشاگن  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  بتکم  تاراـشتنا  رتفد  هب  ياهماـن  یط  مق  هیملع  يهزوح  يوقت  اـب  ناـملاع  زا  یناکرـسیوت  يراوزبس 

کیخا قـحب  یبرک  فـشکا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاـک  اـی  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دناهتـشاد : موـقرم  نینچ  تمارک 
مرحم مایا  رد  نارانچ  کیدزن  دهشم  رهش  فارطا  هب  غیلبت  يارب  ریقح  یسمش  لاس 1368  ادودح  شیپ ، لاس  دنچ  مالسلاهیلع 1 . نیسحلا 
توف هزات  هک  دوب  يدرم  هب  طوبرم  نآ  مدینش و  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  تامارک  زا  لحم  یلاها  زا  ار  ياهیضق  مدش . مازعا  رفص  ای 

نیا رد  هدنرد  یناویح  هک  دسریم  شرازگ  یماظتنا  يورین  هاگساپ  هب  هصق : لصا  اما  متفر . مه  وا  ربق  رـس  هحتاف  تئارق  تهج  دوب و  هدش 
مه دوخ  ياهگس  اب  اهناپوچ  تسا . هدز  مدرم  هب  يدایز  تافلت  دوشیم و  روهلمح  نادنفـسوگ  يهلگ  هب  يدنچ  ره  هدـش و  ادـیپ  هیحان 

. دنهدیمن ناویح  نآ  اب  هزرابم  هب  نت  دنوشیم و  مه  يراوتم  هکلب  دننکیمن  هلمح  اهنت  هن  وا  ندید  زا  اهگس  یتح  دناهدشن و  وا  فیرح 
یناوتان زجع و  مالعا  تشگ ، راب  هس  ود  زا  دعب  مه  هاگساپ  نارومأم  تسا  یلاگنچ  زیت  محریب و  گنلپ  هدالق  کی  وا  هک  دش  مولعم  ادعب 

یلو ماهدرک  شومارف  ار  شمان  هک  يدرم  هب  نایم  نیا  رد  دینک . ادیپ  يرگید  هار  دیورب  تسا . جراخ  ام  يهدهع  زا  دـنیوگیم  دـننکیم و 
ناولهپ هحفـص 387 ]  ] اقآ هب  ام  تفگ  نم  هب  یلاها  زا  یکی  دوشیم . داهنـشیپ  دوب ، دـنمروز  هجنپ و  يوق  یلیخ  و  ناولهپ » اقآ   » هب فورعم 

زا ام  دشکیم و  ار  وت  گنلپ  ای  دنوشیم  تحار  وا  رش  زا  مدرم  یشکیم و  ار  وا  ای  ورب ، گنلپ  نیا  گنج  هب  نزب و  ایرد  هب  لد  ایب  میتفگ :
، اذـل دنتـسرفیم . گـنلپ  گـنج  هب  ار  وا  هدروآ و  شوج  هب  ار  وا  تریغ  هرخـألاب ، هدوب .) حازم  باـب  زا  هتبلا  ! ) میوشیم تحار  وـت  تسد 

هداوناخ زا  درادیمرب و  نآ  ریغ  ربت و  لثم  یتالآ  دچیپیم و  یقوراس  رد  درادیمرب و  بآ  اذـغ و  نان و  يزور  ود  یکی  هزادـنا  هب  ناولهپ 
نایم هب  مدرک و  تکرح  دـنکیم : لقن  نینچ  شدوخ  ار  هیـضق  لـصا  دوشیم . ارحـص  هوک و  یهار  ادـخ  ناـما  هب  دـنکیم و  یظفاحادـخ 

، تشذگ یتاعاس  مدرکیم . زرابم » نم  له  و   » مدش هناور  دـشیم  بوسحم  شهاگهانپ  دـشیم و  هدـید  اجنآ  رد  گنلپ  رتشیب  هک  ياهرد 
رد مدرکیم و  هراظن  هرد  رعق  ارحص و  تشدنهپ  هب  متسشن و  هوک  يهنماد  رد  یگرزب  گنس  رانک  رد  اذل  مدرکن . ادیپ  ار  وا  و  دشن ، يربخ 
ات مدـیدن . ار  وا  اما  مدـمآ ، دوخ  هب  دـنازرلیم  ار  ياهدـنبنج  ره  لد  هک  یبیهم  شرغ  يادـص  اب  هک  نیا  ات  گنلپ  ياییاـجک  متفگیم  لد 

تسد رد  مکحم  ار  مربت  دبلطیم . ارم  هدوشگ و  ناهد  نم  رس  يالاب  گنـس  يور  فیرح ، مدید  مدرک ، هاگن  دوخ  رـس  تشپ  هب  هراب  کی 
فالتخا نییاپ ، نم  دوب و  الاب  وا  مدـش و  هدـنامرد  مدـش  ریگلفاـغ  نوچ  و  فراـعت ) نودـب  هتبلا  ، ) مدرک تشحو  وا  تبیه  زا  یلو  متفرگ ،

نم رـس  يور  تساوخیم  ایوگ  تفرگ و  دوخ  هب  هلمح  تلاح  ناهگان  هک  مدـیدیم ، ار  مگرم  درکیم و  طلـسم  رتشیب  نم  رب  ار  وا  حـطس 
هراب کی  هک  سرب . مداـیرف  هب  تدوخ  مشاـهینب ، رمق  اـی  ساـبعلا ، لـضفلاابا  اـی  مدز : داـیرف  رگج  زا  نم ، فرط  هب  تشادرب  زیخ  اـت  درپب .
شقن هک  مدیبوک  وا  قرف  رب  ربت  اب  مدـیرپ و  مدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  نم  دـش و  جـیگ  داتفا و  نیمز  يور  یلو  دـیرپ ، نم  رـس  رب  گنلپ 

دیآیم ناولهپ  اقآ  میدید  رصع  دنتفگ : نم  هب  یضعب  دندوب  ناولهپ » اقآ   » رظتنم هک  یلاها  متشک . ار  وا  رگید  يهبرـض  دنچ  اب  دش و  نیمز 
، هدروآ تسا  يرگید  زیچ  دـنکیم و  یخوش  دـبال  میتفگ  تسا . هدرم  ناویح  نآ  میدـید  میدـمآ  کـیدزن  هتفرگ . شود  هب  ار  ياهشـال  و 

گنلپ تسا و  هدرم  هک  داد  نانیمطا  ناولهپ  ات  دنیایب ، رتکیدزن  دندیـسرتیم  یـضعب  دنتـشادن ، رواب  مدرم  گنلپ ! مه  نیا  دـییایب  دز : ادـص 
نیا نم  مرتحم ! یلاها  دناسر . نایاپ  هب  هلمج  نیا  اب  ار  شیوخ  نخس  ام  يهیضق  يرهاظ  نامرهق  دوب . هدش  هتـشک  یتسار  هب  هحفص 388 ] ]
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هکت ارم  گنلپ  نیا  دیسریمن  مدایرف  هب  اقآ  رگا  تشک و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  الوم  ار  گنلپ  نیا  هکلب  متشکن ، ار  گنلپ 
. داد دوخ  يهصق  ناگدنناوخ  ناگدنونش و  همه  هب  یبوخ  سرد  هک  دنک  داش  هعمج  بش  نیا  رد  ار  ناولهپ  اقآ  حور  ادخ  دوب . هدرک  هکت 

دمآ نوریب  ینوگ  نایم  زا  ناج  همین  ای  هدرم  دنزرف 

ترـضح زا  مدوخ  نم  تفگ : هدوب  یتخت  اضرمالغ  موحرم  نادرگاش  زا  هک  م »  » ياقآ مان  هب  راک  یمزر  راکـشزرو و  ناتـسود  زا  یکی  . 2
مرح رد  مدش . فرشم  البرک  هب  بالقنا  زا  لبق  راب  نیلوا  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  دوب و  بیجع  میارب  هک  مدید  ياهزجعم  مالسلاهیلع  سابع 
دوب هتسب  نآ  رد  هک  ینوگ  کی  دمآ و  مرح  لخاد  يودب  برع  کی  مدید  مدوب ، ترایز  لوغـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح 

هک دوب  ینوگ  نآ  هب  مساوح  نم  تفر ، وا  هک  یتقو  زا  مدـیمهفن . يزیچ  نم  تفر و  تفگ و  یبرع  یتاراـبع  رهطم  ربـق  هب  ور  تشاذـگ و 
يزیچ نم  دـش و  اجنآ  يدایز  دـش  دـمآ و  دروخیم و  ناـکت  ینوگ  مدـید  هراـب  کـی  تسیچ ؟ نآ  يوتحم  اـجنیا ؟ تشاذـگ  ار  نآ  ارچ 

نم دمآ . نوریب  نآ  زا  هلاس   8 هچب 9 -  کی  درک و  زاب  ار  هسیک  رد  دنت  هناراکبلط  تلاح  اب  دمآ و  يودب  درم  نامه  هکنیا  ات  مدـیمهفیمن 
دراد اـی  هدرم  اـی  مدـنزرف  تفگ : مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  دـمآ  برع  نیا  تفگ : تـسیچ ؟ هیـضق  مدیـسرپ  مجرتـم  تـسود  زا 
هدش ملاس  حیحـص و  شدنزرف  اریز  دنکیم ، رکـشت  هدمآ  الاح  تفر . نوریب  مرح  زا  مهاوخیمن و  هدرم  يهچب  نم  تدوخ ، لام  دریمیم ،

ار نیا  نم  تفرگ و  ار  اج  همه  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  مرح  رد  مه  هب  هتخیمآ  هیرگ  يداش و  دایرف  ماگنه ، نیا  رد  دربیم . ار  وا  دراد  و 
. تفرگ ارف  کشا  ار  شنامشچ  تقو  نیا  رد  م »  » ياقآ دنکیم و  نوگرگد  ار  ملاح  متفایم  شدای  هب  هک  زونه  مدید  مدوخ  مشچ  اب  نوچ 

ياقآ اـم  تسود  نیا  هک  تسا ، یناریا  هحفـص 389 ]  ] یعیـش ناولهپ  یتخت  اضرمالغ  موحرم  تشذگرد  درگلاس  زورما  هک  دـنامن  هتفگان 
نایلاس زا  سپ  دهد و  ناشن  وا  هب  ار  دوخ  تازجعم  زا  یکی  تساوخ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هک  هدوب  يو  نادرگاش  زا  «م »
تـسا نکمم  ار  یعقاو  ناولهپ  کی  دراد . توافت  یماع  دارفا  کشا  اب  ناولهپ  کی  کشا  ددرگ . رابکـشا  شمـشچ  دشاب و  وا  دای  هب  لاس 

نیمه تسوا و  ینامرهق  رطاخ  هب  هن  مربیم  ار  یتخت  مان  نم  رگا  دنازرلب . ار  وا  يوناز  هدیمخ  یلاز  ریپ  هلان  ای  دروآ  هیرگ  هب  میتی  یکدوک 
یلع يهعیـش  تافـص  زا  یکی  نیا  تشاد و  تسود  ار  افعـض  ارقف و  یتـخت  تسوا . يدرمناوج  رطاـخ  هب  هکلب  مدرم ، زا  رگید  یلیخ  روـط 

تـسود ار  ریقف  تسا ، نینچ  هدیـسر  وا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  الوم  زا  ییوب  هک  ره  ءارقفلا » ۀـبحم  انیطعا  :» دومرف دوخ  هک  تسا . مالـسلاهیلع 
هدام مسج و  يارو  ملاع  هب  طوبرم  يدرمناوج  یلو  دوشیم ، لصاح  ياهدـع  يارب  هک  تسا  هدام  مسج و  ملاع  هب  طوبرم  یناـمرهق  دراد .

زا يوریپ  هب  دییایب  دـیاهدنارذگ ، ار  نامز  زا  ياهرهب  مالـسلاهیلع  یلع  دای  هب  مان و  هب  هک  یناراکـشزرو  يا  تسا . حور  تافـص  زا  تسا و 
قـشع اهنآ  نادنزرف  مالـسلامهیلع و  یلع  دالوا  یلع و  هب  و  تواخـس ، اب  یقتم ، نمؤم ، تشذـگ ، اب  راوگرزب ، درمناوج ، مالـسلاهیلع  یلع 
هتخیمآ ردام  ریش  اب  مالسلامهیلع  یلع  دالوا  یلع و  تبحم  هک  ردام ، اصوصخ  دینک ، اعد  دوخ  ردپ  ردام و  هب  دیتسه  نینچ  رگا  دیزروب و 

. دوشیم لقتنم  لفط  هب  هک  تسا 

دنکیم یسر  دایرف  اکیرمآ  رد  لضفلاوبا  ترضح 

ترایز هب  میدش و  دراو  مرحم  هام  هب  انثا  نیا  رد  متـشاد  یلکـشم  نم  تفگ : تفگ : نم  هب  ار  یبلطم  ینفلت  اکیرما  زا  ناگتـسب  زا  یکی  . 3
مدید ایؤر  ملاع  رد  مدیباوخ ، یتحاران  اب  میدوب ، رود  هب  هعیـش  یبهذم  مسارم  زا  هک  اروشاع  ای  اعوسات  بش  ات  مدرکیم . تردابم  اروشاع 

. تشاد یصاخ  تینارون  و  تدایس ، سابل  اب  دنمونت  دیشر و  یلیخ  ناشهفایق  دناهدمآ و  ام  هناخ  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 

. مدش تحار  تهج  نآ  زا  دش و  فرطرب  لکشم  هللادمحب  متـساخرب  باوخ  زا  هک  حبـص  یلو  تسین ، مدای  نم  هک  دندومرف  یتیانع  ناشیا 
هحفص 390] ]
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دیشخبن هدیاف  مه  ام  رارصا 

رح ۀـمحرلاهیلع و  ملـسم  نالفط  هاگراب  تارف و  رانک  هب  هماـنرب  قبط  ار  نارفـسمه  زا  ياهدـع  میدوب  فرـشم  ـالبرک  هک  هفرع  ماـیا  رد  . 4
رومأم هب  نم  هن . ام  یلو  دندوب  هتـشادرب  تارف  بآ  دـندوب ، هتفر  هک  اهنآ  میتفرن . میدـنام و  البرک  رگید  نت  هس  نم و  یلو  دـندرب ، یحایر 

کی هب  نم  هک  تارف  کیدزن  میدرگ ، زاب  البرک  زا  متساوخیم  هک  یتقو  تسا . دیعب  تسین ، مولعم  تفگ : دیربیم ؟ تارف  هب  ار  ام  متفگ :
لوبق هرخألاب  دـش . فالتخا  اهنآ  نیب  میرادـن . فقوت  ام  ریخ ، دـنتفگ : هدـننار  نارومأم و  رگید  یلو  هللاءاشنا  دـشاب  تفگ : متفگ . رومأـم 
هدننار اهنآ و  هب  متفر  نم  هک  نیا  ات  دش . یفنم  هجیتن  هرجاشم ، ثحب و  تعاس  مین  دودح  زا  دعب  دیـشخبن . هدیاف  مه  ام  رارـصا  دـندرکن و 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلایبأ  انمعو  اندیـس  یلا  مکنم  وکـشأ  متفگ : باتع  اب  هک  دوب  نیا  نآ  دندش و  لال  ایوگ  رگید  متفگ ، هملک  کی 
رثا ایوگ  یلو  دندرک ، توکس  مه  اهنآ  متسشن و  مدمآ و  سپـس  مینکیم .) مالـسلاهیلع  سابع  نایومع  الوم و  اقآ و  هب  ار  امـش  تیاکـش  )

رومأم کی  رگید و  رفن  هس  اب  متفر  نم  هک  دنورب  نییاپ  رفن  ود  طقف  تفگ : رومأم  داتسیا و  هدننار  میدیـسر ، تارف  رانک  هب  یتقو  اذل  درک .
ملد مدش ، هعیرش  دراو  مداتفا . نالفط  ياقس  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  سدقم  دوجو  دای  هب  اریز  دوب . یبوخ  رایـسب  يهظحل  هظحل ، نآ  و 

هک تارف  دراو  دشاب  هدیکـشخ  بل  رثوک  روپ  دـید  هک  دـشاب  هنـشت  اقـس  یبآ  رانک  دـید  هک  سابع !؟ شطع  بآ و  يایرد  تفرگ ، مغ  ار 
نیسح رب  مالس  مدیـشون . متـشادرب و  هرابود  یلو  متخیر  هاگآدوخان  ار  نآ  یلو  مدرک  کیدزن  ناهد  هب  متـشادرب و  بآ  فک  ود  اب  مدش 

. البرک ناماک  هنشت  ياقس  رب  مالس  البرک و  ناشطع 

تبرت بآ و  نیا  زا  میقع  ندش  رادراب  یناطرس و  يافش 

ياضاقت دـمآ و  یـصخش  میتشگزاب ، البرک  زا  یتقو  دراد . رـس  درد  میارب  هاگ  نآ  لقن  ولو  مرواین ، اـجنیا  رد  ار  بلطم  نیا  دـمآ  مفیح  . 5
هحفـص  ] ینفلت ادـعب  تفر . مداد و  وا  هب  مدوب  هدروآ  هک  بآ  نیا  زا  هاگهمیخ و  کیدزن  بترت  يرادـقم  دومن . البرک  تبرت  تارف و  بآ 

یلو متفرگ ، ار  تبرت  بآ و  مدوخ  يارب  نم  تفگ : درذـگیم : ناـترظن  زا  هک  مدینـش  اروضح  ادـعب  هک  داد  ربـخ  ار  یبـلطم  نم  هب  [ 391
اهنآ هب  ار  تبرت  بآ و  نیا  دـندرک  اضاقت  نم  زا  دـندش و  رادربخ  دوب ، هتـشذگ  اهنآ  یئوشانز  یگدـنز  زا  دوب  لاس  تفه  هک  ياهداوناخ 
هدش رهش  هب  لصتم  هک  ناکرسیوت  یبارس  ياتـسور  رد  هصق  نیا  مداد . اهنآ  هب  دوب  یکچوک  يهشیـش  رد  هک  ار  تبرت  بآ و  مهنم  مهدب .

هب لسوتم  هدـشن  بوخ  هدـش و  عقاو  هجلاـعم  تحت  هدوب و  ـالتبم  ناطرـس  هب  یتدـم  هک  نارهت  رد  يدرم  رگید  يوس  زا  دـتفایم و  قاـفتا 
تبرت تارف و  بآ  دارفا  هب  دیاش ) لضفلاوبا  دجـسم  مان  هب   ) يدجـسم رد  هتفر  ییاج  هب  دنیبیم  باوخ  رد  یتدم  دـعب  دوشیم و  تیبلها 

ياتـسور هب  زور  دنچ  دعب  دوشیم ، رادیب  یتقو  دوش . بوخ  شايرامیب  هک  دنهدیم  وا  هب  مه  يردـق  دـنهدیم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
هتفگ تسیچ ؟ نیا  دسرپیم  تسا ، هچقات  رد  یکچوک  هشیش  دنیبیم  دوریم . شتـسود  لزنم  هب  رادید  تهج  دیآیم . ناکرـسیوت  یبارس 

هب تبرت  بآ و  نیا  زا  هک  دـنکیم  اضاقت  دـتفایم و  هدـید  نارهت  رد  هک  یباوخ  دای  هب  هراب  کـی  تسـالبرک . تبرت  تارف و  بآ  دوشیم 
رامیب - 3 شرسمه ؛ - 2 درم ؛ - 1 دنکیم . لیم  يروخ  ياچ  قشاق  کی  يهزادنا  هب  مادک  ره  دیاش  دـنکیم . لقن  ار  شباوخ  دـیهدب و  نم 

افـش دـش و  بوخ  رامیب  مه  تسا و  رتشیب  لاسکی  دودـح  اهنآ  دـنزرف  نآلا  هک  دـندش  رادهچب  رهوش  نز و  مه  هدوب . نامهیم  هک  یناطرس 
هب مدرک و  لـغب  ار  هچب  مدـید و  شاهچب  اـب  ار  وا  نم  تساـجنیا ، هدـش  رادهچب  هک  مناـخ  نآ  دـنتفگ  متفریم ، ربـنم  ییاـج  رد  نم  تفاـی .

یتاـیانع هچ  دوخ  ناـیلاوم  ضعب  هب  تارف  بآ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  تبرت  تکرب  زا  هک  مداد  ناـشن  تیبلـها  ناتـسود  زا  يدادـعت 
هحفص 392]  ] یناکرسیوت يراوزبس  هللا ) ناسحا   ) حلاصابا دیس  مق -  هئامعن . یلع  هللادمحلا  دننکیم و 

مدرک جاودزا  درجت  لاس  کی  هاجنپ و  زا  سپ  مشاهینب  رمق  هب  لسوت  اب 
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هک نیا  ات  مدشیمن . قفوم  متفریم  هک  اج  ره  هدومن و  جاودزا  دـصق  درجت  لاس  زا 51  دعب  زاوها ، لها  تیاده  نیـسح  دمحم  بناج  نیا 
يهمطاف ترـضح  تیبلها  يهمیرک  ترایز  هب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دـالیم  هدـنخرف  تکربرپ و  ماـیا  رد 

باب هب  متشگزاب  زاوها  هب  هک  بجر  هام  رخاوا  متشاذگ  نایم  رد  ترـضح  نآ  اب  ار  شیوخ  لد  دارم  مدش . فرـشم  مالـسلااهیلع  هموصعم 
هتسیاش بوخ و  يرسمه  نابعش  هام  رد  رگا  هک  مدرک  رذن  مدش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  جئاوحلا 

نآ مان  هب  ار  ناکیدزن  ناتـسود و  منارتسگیم و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  اـقآ  ماـن  هب  ياهرفـس  ادـخ  يارب  دـش  مبیـصن 
یلع مالغ  جاح  ياـقآ  ماـن  هب  مناتـسود  زا  یکی  تسا ، عقاو  نابعـش  هاـم  مراـهچ  رد  هک  راوگرزب  نآ  دـالیم  زور  منکیم  ماـعطا  ترـضح 

هللاءاشنا هک  ماهدرک  ادـیپ  جاودزا  تهج  يدروم  تفگ : هچ ؟ يارب  متفگ : میورب  لوفزد  هب  مه  اب  ایب  تفگ : دـمآ و  نم  لزنم  هب  تواخس 
هب ناـشیا  هارمه  هب  هدرک و  تقفاوم  مه  نم  دوش . تسرد  تسا ، مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  اـقآ  دـالیم  هک  زورما  تکرب  هب  مراودـیما 

ناشیا میتفر و  لوفزد  ناتسرهش  تاعامج  يهمئا  زا  يولع  لیعامسا  دیس  مالـسالا  ۀجح  مان  هب  مناتـسود  زا  یکی  اج  نآ  رد  میتفر . لوفزد 
اهنآ هب  ار  امـش  اـت  میورب  اـهنآ  لزنم  هب  یقفاوم  رگا  ماهتفرگ ، رظن  رد  امـش  يارب  یبهذـم  لیـصا و  ياهداوناـخ  زا  نیدـتم  يرتـخد  تفگ :

، بیترت نیا  هب  تسا . هدرک  تقفاوم  امـش  اب  جاودزا  رتخد  هک  دنتفگ  یـسرپ  لاوحا  زا  سپ  اهنآ  میتفر و  رتخد  لزنم  هب  مه  اب  مینک  یفرعم 
يزور نامه  اقافتا  دش و  ماجنا  دقع  مسارم  یـسمش  هامرذآ 1379  مراهچ  اب  قباطم  يرمق  يرجه  لاس 1421  نابعـش  رخآ  هعمج  زور  رد 

لـضفلاابا يهرفـس  زورما  تفگ  مهدـب . ناشیا  هب  ار  شیامزآ  گرب  اـت  متفر  مناـخ  سورع  لزنم  رد  هب  مدوب  دـقع  تامدـقم  لاـبند  هب  هک 
زا مدش و  اهنآ  لزنم  دراو  بناج  نیا  دینک ، تکرش  ضیفرپ  مسارم  نیا  رد  و  دیروایب ، فیرـشت  میراد ، مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا 

نیا متـسناد و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تمارک  وزج  ار  ارجام  نیا  و  مدرک ، هدافتـسا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  يهرفس 
هحفص 393] . ] منادیم راوگرزب  نآ  نویدم  ار  هدنخرف  دنویپ 

مدومن هدهاشم  روجنر  نالان و  رایسب  یلاح  اب  ار  درمریپ 

هب ياهمان  یط  دشابیم  مق  راوگرزب  تایصخش  زا  فیرـش و  تاداس  زا  یکی  هک  ادج  دمحم  دیـس  ياقآ  تاداسلا  ۀلالـس  باطتـسم  بانج 
مالـسلاهیلع ادهـشلادیس  سلاجم  لفاحم و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دناهتـشاد : لاـسرا  تمارک  ود  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراـشتنا 

یحور و لماکت  بسح  رب  هک  دنتسه  دارفا  نیاو  دراد  دوجو  سوسحمان  سوسحم و  تروص  هب  هک  تسا  یناوارف  يونعم  تاضویف  ياراد 
رد رتهب  رتشیب و  هچره  ات  دوشیم  داجیا  یلئاسم  تالاح و  نادـنمتدارا  يارب  اـبلاغ  دـننکیم و  يونعم  تشادرب  دـنراد  هک  ینیقی  تدارا و 

نامزلا بحاص  ترضح  ناکما  ملاع  بطق  تداعس  اب  تدالو  مایا  رد  یـسمش  لاس 1379  دننک . هفیظو  يادا  هناصلاخ  ضیفرپ  ناتسآ  نیا 
مشاهینب رمق  ترضح  مالسلاهیلع و  ءادهشلادیس  ترضح  يافـص  اب  تبرت  راوج  رد  متـسناوت  هک  دش  ریقح  بیـصن  یتداعـس  مالـسلاهیلع 

هدز تبحم  يهقلح  هناقـشاع  هنافراع و  یتلاح  اب  البرک  ياههچوک  اهنابایخ و  ياـمن  رد  هک  تیـالو  يوک  ناقاتـشم  لـیخ  اـب  مالـسلاهیلع 
تماقا لحم  لته  رد  ار  لیاسو  باتش  هلجع و  اب  میدش و  البرک  دراو  تدالو ، لبق  زور  بورغ  زا  لبق  مهن . ینیسح  ناتـسآ  رب  رـس  دندوب ،

نذا تماما ، تیالو و  هار  زابناج  تقیقح و  قح و  يهوسا  ترایز  اب  ات  میدرک  تکرح  البرک  يارحـص  رادمچرپ  مرح  فرط  هب  هتـشاذگ ،
هب ناکدوک  زا  ياهدع  دوب ؛ سرد  ام  يارب  هک  دمآ  دوجو  هب  ياهثداح  مینک . تفایرد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  ترـضح  ترایز 

يدنت اههچب  هب  دوب  بهذم  ینـس  هک  ام  يامنهار  دندمآ . رگید  رفن  دنچ  اددجم  میدرک ، میدقت  دندومن ، لوپ  ياضاقت  دـندمآ و  ام  يوس 
رمق ترـضح  مرح  لباقم  اقیقد  قافتا  نیا  دومن . رود  ار  اهنآ  مشخ  اب  هتفر و  ناـکدوک  فرط  هب  دوب  اـم  رفـسمه  هک  يدرمریپ  دـعب  درک و 

زا دعب  هحفـص 394 ]  ] هک دـنتفر  ینیـسح  مرح  يوس  هب  درمریپ ، نامه  هلمج  زا  اـم  ناـیهارمه  زا  یعمج  داد . يور  مالـسلاهیلع  مشاـهینب 
دعب زور  حبص  میتفر . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  مرح  هب  مه  ام  و  دنیایب ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  ترایز 

هدهاشم روجنر  نالان و  رایسب  یلاح  اب  ار  درمریپ  میورب ، مالـسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  نالفط  ود  ترایز  هب  هک  میدش  سوبوتا  لخاد  یتقو 
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وا هب  دش و  بلقنم  ملاح  مورب . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ترایز  هب  متسناوتن  هدش و  دب  ملاح  بشید  زا  تفگیم : هک  مدومن ،
راوگرزب نآ  متح  روط  هب  يدرک ، يدنت  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  تبرت  رانک  رد  مه  نآ  هراچیب ، ياههچب  هب  بشید  امش  متفگ :

هجوتم لـک  روط  هب  بهذـم  ینـس  رومأـم  ناـمه  دـننام  ـالا  و  هدومن ، رثا  وت  رد  اروف  دراد  تتـسود  هک  نیا  هب  رظن  هدـش و  تحاراـن  وـت  زا 
يرای هب  مدوب  البرک  رگا  متفگیم  هشیمه  متـشاد و  ترایز  يوزرآ  اهلاس  نم  تفگ : دش و  بلقنم  تحاران و  رایـسب  درمریپ  يدـشیمن .
الماک درک و  رییغت  شلاح  نیعلا  ۀفرط  هب  دومن . ار  راوگرزب  نآ  زا  یهاوخرذع  هب  عورش  مدرک و  هابتشا  اج  نیا  ارچ  متفریم  ترـضح  نآ 

، دنرگنیم ار  ام  لامعا  لاعفا و  نیرتکچوک  دـنراد و  فارـشا  روما  مامت  هب  ناراوگرزب  نآ  میـشاب  هجوتم  دـیاب  اذـل  دومن . لصاح  يدوبهب 
مالسلامهیلع راهطا  تیبلها  زا  ياهظحل  ار  ام  دنوادخ  هللاءاشنا  میوشن ، نازیزع  نآ  یتحاران  بجوم  هک  میـشاب  ياهنوگ  هب  میـشوکب  سپ 

. دیامرفن ادج  نطاب  رهاظ و  رد 

تسا هدرک  هنال  مدوجو  رد  باوخ  نآ  نیشنلد  رطع  زونه  درذگیم ، باوخ  نیا  زا  لاس  یس 

ترایز هب  باوخ  ملاع  رد  حبـص  ناذا  عقوم  رد  بش  کی  بالقنا  زا  لبق  هتـشذگ ، ياهلاس  ـالبرک  تراـیز  صوصخ  رد  رگید  یبلطم  . 2
اب ییاقآ  تشاد ، دوجو  ربق  هس  هتفر ، نیئاپ  هلپ  دـنچ  زا  مدـش و  سدـقم  حیرـض  لخاد  اوه  لاح و  نآ  رد  متفر و  ینیـسح  يافـص  اـب  مرح 

مالسلاهیلع ادهشلادیس  ترضح  اقآ  نفدم  طسو ، ربق  دندومرف : مدرک : لاؤس  دنتـشاد . هحفص 395 ]  ] روضح اج  نآ  رد  تلالج  تبالص و 
رغـصایلع ترـضح  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  ههام  شـش  لفط  رازم  يرگید  مالـسلاهیلع و  ربکایلع  ترـضح  رونرپ  رازم  يرگید  تسا ،
مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  ترضح  ترایز  هب  دوشیم  متفگ : اقآ  نآ  هب  مدش ، جراخ  مالسلاهیلع  ینیـسح  مرح  زا  یتقو  تسا . مالـسلاهیلع 

ترـضح سدـقم  دوـجو  نآ  مدرک  ساـسحا  هاـگان  هک  تسین  نتفر  هب  جاـیتحا  رگید  دـیدرک ، تراـیز  ار  ناـشیا  دـندومرف : مـیورب ؟ مـه 
هدرک هنال  مدوجو  رد  باوخ  نآ  نیشنلد  رطع  زونه  درذگیم و  باوخ  نیا  زا  لاس  یـس  دودح  دنـشابیم . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

رد هک  مدرک  هدهاشم  هنوگ  نامه  ار  اج  نآ  ینیـسح  هاگراب  ترایز  عقوم  رد  دش  مبیـصن  تداعـس  یتقو  یـسمش  لاـس 1379  رد  تسا و 
نامز نیا  رد  نک  یفطل  ام  هب  ادنوادخ ، تشادن . ناکما  حیرض  لخاد  الا  و  ار ، سدقم  حیرـض  مرح و  ياضف  اهنت  هتبلا  مدوب ، هدید  باوخ 

هب يرکذت  نیمآ . میـشاب ، ینیـسح  تقیرط  ریـسم و  رد  هللاءاشنا  ات  مینک  يرای  دناهدش  عقاو  مولظم  دـنوریم و  ار  ینیـسح  هار  هک  یناسک 
دیاب میریگ  رارق  مالسلامهیلع  راهطا  تیبلها  صاخ  هجوت  دروم  میهاوخیم  رگا  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  نامداخ  نادنمتدارا و 

هک مه  ام  هدوب و  ملاظ  ملظ و  اب  هزرابم  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  ياـهیگژیو  نیرتمهم  زا  مینک . یط  یگدـنز  رد  ار  ناـنآ  شور  هار و 
ار ملاظ  رگا  مییامن . يرای  ار  نامولظم  مینک و  هزرابم  ناملاظ  اب  دوجو  همه  اب  دیاب  میرامشیم ، ناراوگرزب  نآ  هعیـش  رادتـسود و  ار  دوخ 

نیا مییایب  میاهدرک . لمع  نازیزع  نآ  يهریـس  شور و  فلاخم  اقیقد  مینزب  مد  مالـسلامهیلع  راهطا  تیبلها  تدارا  زا  دـعب  مینک و  يراـی 
ترـضح ملاع  مولظم  لوا  نوچمه  مییاـمنن و  مخ  رـس  نارادـمروز  لـباقم  رد  هاـگ  چـیه  هدومن و  یط  يدنلبرـس  اـب  ار  اـیند  يهزور  دـنچ 

هحفص 396] . ] میشاب مئاد  زیتس  رد  ملاظ  اب  مالسلاهیلع  نانمؤملاریما 

رهطم مرح  رد  هناوید  نز  يافش 

مدید مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  سدقم  نحص  رد  يزور  تایلاع ، تابتع  هب  میاهرفـس  زا  یکی  رد  دیوگیم : نیقثوم  زا  یکی 
بـسانمان ياهراک  برطـضم و  تاکرح  وا  دـناهتفرگ و  طسو  رد  ار  ینز  تسا . هلولو  نویـش و  نانز  نیب  رد  دـنعمج  اـهبرع  زا  یتیعمج 

تسا هناوید  نز  نیا  دنتفگ : تسا ، هدش  هچ  مدیسرپ : دندوب . شالت  رد  وا  تظافح  يارب  مه  اهنز  دوب . كرحتم  تدش  هب  دادیم و  ماجنا 
زا دـنربب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ار  وا  دـنهاوخیم  دـناهتفرگن . هجیتن  ناـمرد  اوادـم و  زا  و 
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نیـسح ماما  رهطم  مرح  لـخاد  هب  مدـش ، تحاراـن  رایـسب  نز  نآ  عضو  زا  دـنوشیمن . مه  وا  فیرح  اـما  دـنهاوخب . ار  وا  يافـش  ترـضح 
مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  فرط  هب  دوبن . اهنآ  زا  يربخ  اما  مدمآ ، نوریب  ترایز  زا  دـعب  و  مدـش . فرـشم  مالـسلاهیلع 

. دـننزیم هلهله  رـس  تشپ  زا  اهنز  ولج و  نادرم  یعمج  هتـسد  و  دـنیآیم . تیعمج  ناـمه  مدـید  رازاـب  رد  ترـضح . تراـیز  يارب  متفر 
دوخ هب  نونجم  نز  نآ  هبترم  کی  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  لسوت  زا  سپ  دنتفگ : تسا ؟ هدش  هچ  متفگ :

. مسانـشب ار  نآ  هک  مدرک  هاگن  اهنآ  هب  نم  تسا . بوخ  ملاـح  نم  تفگ : دوخ  هارمه  ناـنز  هب  درک  مظنم  روج و  عمج و  ار  دوخ  و  دـمآ .
. مسانشب ار  وا  متسناوتن  متفای  تکرح  رد  راقو  اب  مظنم و  ار  اهنز  نوچ  یلو 

لضفلاابا ای  دز  دایرف 

مالـسلاهیلع نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یبوتکم  یط  ینیمظاک  راطع  لوسرلادـبع  جاح  موحرم  دـنزرف  میهاربا  جاـح  ياـقآ  باـنج 
. میدرکیم یگدنز  نآ  رد  یگزات  هک  دیدج  لزنم  رد  نیمظاک  سدقم  رهـش  رد  یـسمش  لاس 1358  ناتسبات  رد  دناهتـشاد : موقرم  نینچ 
رد مدید  مدیرپ  باوخ  زا  تفگ : یتحاران ؟ ارچ  متفگ  تسا ، ناشیرپ  نارگن و  مردام  مدید  مدش  رادـیب  باوخ  زا  حبـص  تعاس 4  ناهگان 
رد مردام  دیدنبب  ار  اهرد  تفر  ناتدای  بشید  ینکیم  هابتـشا  ردام  متفگ : هدمآ . ام  لزنم  رد  دزد  منک  نامگ  تسا . زاب  همه  لزنم  رکیپ  و 

مناخ کی  هک  دمآ  شدای  هب  هک  مود  هقبط  هب  دورب  هلپ  زا  تساوخ  ادـعب  میدـیباوخ  میتسب و  ار  اهرد  ام  ریخ . تفگ : هحفص 397 ]  ] باوج
رذـن يدنفـسوگ  ام  هدربن  يزیچ  ام  زا  دزد  رگا  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  اـی  دز  داـیرف  هک  هدرپس  تناـما  یلوپ  غلبم  ناـمدزن  اـم  ناگتـسباو  زا 
نیئاپ هب  مود  يهقبط  زا  ار  شدوخ  دزد  میریگیم . دادـما  ناگیاسمه  زا  ام  هک  درک  لاـیخ  دوب  مود  هقبط  رد  دزد  میربیم . رـس  مینکیم و 

و دـنتخادرپ . دزد  يوج  تسج و  هب  دـندش و  عمج  دوب  کیدزن  ناشلزنم  هک  اـهلیماف  اـههیاسمه و  ناـمز  نیمه  رد  درک  رارف  تخادـنا و 
لزنم يوس  هب  رایتخایب  شدوخ  دزد  ناهگان  دننک . ریگتـسد  ار  وا  دنتـسناوتیمن  یلو  هدش  ناهنپ  سوب  ینیم  کی  ریز  رد  دزد  هک  دـندید 

مدرکیم و يدزد  لاس  تدم 16  نم  تفگ : شتافارتعا  رد  میداد و  لیوحت  یهاگآ  يهرادا  هب  میدرک و  ریگتـسد  ار  وا  هرخالاب  دمآ و  ام 
لاح ات  نم  تفگ : شفارتعا  رد  وا  مربب  يزیچ  متسناوتن  مدش و  ریگتسد  هک  دش  روط  هچ  راب  نیا  منادیمن  یلو  متشاد  تراهم  راک  نیا  رد 

دربیم و رـس  هب  یمیخو  تلاح  رد  هدش و  راتفرگ  یناور  ضرم  هب  نادنز  رد  هک  مدینـش  زور  دنچ  زا  دـعب  ماهدرک . يدزد  راب  زا 20  شیب 
ینابرق هدرب و  البرک  هب  میدوب  هدرک  رذـن  هک  ار  يدنفـسوگ  میتسنادیم و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  تاـمارک  زا  اـم  ار  نیا 

. میدرک

درک ترضح  نآ  مرح  گنهآ  دش  رادیب 

يارب ناکشزپ  زا  يرایـسب  دش و  راتفرگ  لس  يرامیب  هب  هک  تسا  هدروآ  ار  ناناوخ  هضور  زا  یکی  ناتـساد  یمقلعلا » لطب   » باتک بحاص 
هب دوب ، هدینـش  ار  ناکـشزپ  رظن  نیا  هک  دوخ  وا  دنتفای . کیدزن  ار  وا  گرم  دندش و  دـیمون  شنتفای  افـش  زا  اما  دـندرک  شالت  وا  ياوادـم 

دنتفگ وا  هب  هک  دـید  باوخ  رد  یبش  ماگنه  نیمه  رد  دـید . هتـسب  دوخ  يور  رب  ار  ناـمرد  ياـههار  همه  دـش و  روجنر  فیعـض و  یتخس 
زا سپ  درک . ترـضح  نآ  مرح  گنهآ  دش  رادیب  نوچ  وا  دیوجب . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  جـئاوحلا  باب  هاگرد  رب  ار  دوخ  تجاح 

داـهن و دوـبهب  هب  ور  جـیردت  هب  تفاـی و  هار  وا  دوـجو  هب  ناـمرد  هتـسهآ  هتـسهآ  دیـشک  زارد  حیرـض  راوـج  رد  دیـسر و  مرح  هب  هـک  نآ 
. تسا هدنز  یمقلعلا ) لطب  باتک  فیلأت  نامز   ) زین نونکا  تفای و  افش  یلک  هب  هک  دییاپن  يرید  تشگ . راکشآ  وا  رب  نتفای  افش  ياههناشن 

هحفص 398] [ . ] 163]

روهال میقم  يوهراب  رصیق  ياقآ  تیبلها  رعاش  هدشمگ  فیک  ندش  ادیپ 
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هتـشون روهال  هیماما  میوقت  يهلاوح  هب  ص 114  مود ، تمـسق  مالـسلاهیلع  یلع  باتک  زا  هک  روآتفگـش  بیرغ و  بیجع و  هعقاو  کـی 
فیرـشت اج  نآ  هب  سوبوتا  اب  هدوب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یناوخ  هضور  يارب  ناتلوم  يهناور  روهال  زا  يوهراب  رـصیق  ياقآ  دوب . هدـش 

زا دنتسه  ناتلوم  مزاع  هک  ینارفاسم  تفگ : نارفاسم  هب  هدننار  درک ، فقوت  دیـسر  رهـش  هب  یتقو  دوب  راوس  نآ  رب  هک  یـسوبوتا  دندربیم .
مدـش و راوس  سوبوتا  نآ  هب  دـندوب  ناـتلوم  مازعا  هک  رگید  نارفاـسم  اـب  هارمه  مه  هدـنب  دـنوش . يرگید  سوبوتا  راوس  هداـیپ و  سوـبوتا 

سوبوتا رد  هدوب  یناوخ  هیثرم  رتفد  نآ  رد  هک  نم  فیک  مدش  هجوتم  هک  دوب  هدرک  تکرح  رتمولیک  دنچ  سوبوتا  درک . تکرح  سوبوتا 
دشاب هدرک  تکرح  اج  نآ  زا  سوبوتا  تسا  نکمم  مدرگرب  رگا  منک ؟ راک  هچ  مدیمهفیمن  تفرگ و  ملد  هعفد  کی  تسا  هدنام  اج  یلبق 
البرک رادملع  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  زا  ملد  رد  منک . یناوخ  هضور  اج  نآ  رد  هنوگچ  مورب  مه  ناتلوم  رگا  دنـشاب . هدرب  ار  مفیک  ای 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماـما  امـش  ردارب  یناوـخ  هضور  يارب  نم  نک  مکمک  یتـسه  اـشگ  لکـشم  دـنزرف  هک  وـت  متفگ : متـساوخ و  کـمک 
ساـبع ترـضح  هب  ملد  رد  نادرگرب . ارم  یناوـخ  هیثرم  رتـفد  ساـبع ، ـالوم  يربخاـب  نآ  زا  امـش  هک  ماهدـش  یلکـشم  هـب  ـالتبم  مـتفریم .

همه درک و  كراـپ  هداـج  راـنک  ار  سوبوتا  هدـننار ، دـش . بارخ  هعفد  کـی  مدوب  راوـس  نآ  رب  هک  یـسوبوتا  مدـش . لـسوتم  مالـسلاهیلع 
رتم دنچ  هلصاف  هب  دمآ و  یسوبوتا  لاویناخ  رهش  فرط  زا  دعب  یمک  دش ، سوبوتا  ریمعت  لوغشم  هدننار  دندش و  هدایپ  سوبوتا  زا  نارفاسم 

یتقو تسیک ؟ يوهراب  رـصیق  تفگ : درب و  ارم  مان  دنلب  يادص  اب  دـمآ و  ام  سوبوتا  دزن  دـش و  هدایپ  نآ  زا  رفن  کی  داتـسیا . ام  زا  رتولج 
هداد نم  هب  ار  فیک  نیا  رفن  کی  هار  نیب  رد  هک  تفگ : داد و  نم  هب  ار  مفیک  صخش  نآ  متـسه . نم  متفگ : هلجع  اب  مدینـش  ار  مدوخ  مان 

، تسا يوهراب  رـصیق  مان  هب  یـصخش  نآ  رد  هک  ینکیم  دروخرب  سوبوتا  کی  هب  هار  نیب  رد  نآلا  نیمه  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  ادـیکأت  و 
دـش و تسرد  سوبوتا  صخـش ، نآ  نتفر  اـب  دـش . هناور  تسـشن و  دوخ  سوبوتا  رد  تفر و  فیک  نداد  زا  دـعب  هدـب  وا  هب  ار  فـیک  نیا 

هحفص 399] . ] میدرک تکرح  لزنم  يوس  هب  ام  دندش و  راوس  نارفاسم 

تشذگ سابع  ترضح  ترایز  ماگنه  رد  یناتسکاپ  راگنربخ  کی  رب  هچنآ 

حیرـض رب  ینادـجو  هرظنم  کی  يوهورما  سیئر  ياـقآ  سیون  هملاـکم  يدـالیم  ربـتکا 1981  خـیرات 2  هب  گـنج  ود  هماـنزور  هلاوح  هب 
زکرم ایریایب  لردـیف  ازالپ  یکوی  نکاس  یقیدـص  دـمحا  لابقا  ياقآ  زاـتمم  راـگنربخ  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  كراـبم 
هرظنم کی  راچد  ناشیا  ماگنه ، نیا  رد  دوب . هتفر  قارع  هب  هدـنیامن  ناونع  هب  ناهج  راـبخا  گـنج و  هماـنزور  فرط  زا  یچارک ) ناـبایخ  )

راد لته  رد  ام  دـسیونیم : وا  هدوب . كرابملا  ناضمر  ناتـسکاپ 20  رد  هدوب و  نم  قارع  رد  زور   21 دوشیم . یناحور  ینادجو و  بیجع 
یقرب هلپ  اب  مدرک  لفق  ار  قاتا  رد  مدرک و  ضوع  ار  میاهسابل  متفرگ  وضو  میدوب  نکاس  هرامش 36  قاتا  نودعس  نابایخ  رد  عقاو  مالسلا 

زا شلد  هدوب  ام  يامنهار  قارع  گنهرف  ترازو  زا  ناوج  رـسفا  کی  مدش . هناور  البرک  فرط  هب  یناتـسکاپ  راگنربخ  ود  هب  مدـمآ . نییاپ 
قوف  ) دادغب هاگـشناد  يوجـشناد  هک  ام  يامنهار  میتشذگ  تارف  هلجد و  هناخدور  لپ  نیرتدیدج  زا  ادتبا  ام  دوب . راشرـس  تبحم  هدیقع و 

تعرـس اب  ام  نیـشام  اهنیـشام  یغولـش  دوجو  اب  تشاذـگ  ام  رایتخا  رد  یتاعالطا  مهم  تاماقم  يهمه  يهراـبرد  هار  نیب  رد  هدوب  ملپید )
رهـش لخاد  ام  دـش  رادومن  البرک  راثآ  اج  نیا  زا  تشاد و  دوجو  هیردنکـسا  هیدومع و  ماـن  هب  هیرق  ود  دیـسلا  لـپ  زا  دـعب  تفریم  ماـمت 
ماما اندیس  رهطم  مرح  هب  میدرک و  كراپ  ار  نیشام  هرخالاب  دورب  ولج  هتسناوتن  ام  نیشام  دوب و  هدایپ  دارفا  سوبوتا و  زا  ولمم  رهش  میدش ،
میمش مناخ  دابآ  مالسا  زا  اهنز  همانزور  یصوصخ  هدنیامن  یقوراف و  فیرش  ياقآ  رواشیپ  داهج  همانزور  ریدم  میتفر . مالسلاهیلع  نیسح 

نأش نآ  ربکا » هللا   » هک دوب  دایز  ردق  نآ  ماحدزا  میدش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  مرح  لخاد  برطضم  لد  اب  دندوب . ام  رفس  مه  قحلا 
ار مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  حیرـض  يهکبـش  هتخاـبلد  تسا . هدوـمرف  اـطعا  ار  كربـتم  سدـقا و  ماـقم  نیا  هب  یلاـعت  قـح  هـک  یتـمظع  و 

زامن متـسشن و  ياهشوگ  رد  متـساوخ و  هزاجا  اقفر  زا  نم  دـش . رـصع  زامن  تقو  دـندرکیم  اعد  يراز  هیرگ و  تلاـح  هب  دندیـسوبیم و 
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هحفـص  ] لد و رد  زیگناتفگـش  یکنخ  کی  ماگنه  نیا  رد  میدش . هحتاف  ندناوخ  هب  لوغـشم  هداتـسیا ، اقفر  همه  هارمه  هب  دعب  مدـناوخ .
زا هک  میتشاد  وزرآ  ام  دـش و  کیدزن  راطفا  تقو  دوب . رطعم  تقفـش  تبحم و  رهم و  يوب  زا  اضف  همه  مدرک . ساـسحا  میاـهمشچ  [ 400

لضفلاوبا ترضح  رهطم  حیرض  يهناور  هتفرگ  ار  رگیدکی  تسد  دوب . غولش  دایز  نوچ  مینامن  مورحم  البرک  يادهـش  هیقب  ندرک  ترایز 
هتـشذگ نارئاز  ماحدزا  زا  دوب . مکاح  سدـقا  ماقم  نآ  رد  لالج  هاج و  هچ  هآ  میدـش . مرح  لخاد  میدـش  مالـسلامهیلع  یلع  نب  ساـبعلا 

درکیم و بات  بات  ملد  شتمظع  تبیه و  رطاخ  هب  سابعلا  لضفلاابأ  ای  دوب : هدـش  هدـنک  ابیز  ظافلا  اـب  رد  يـالاب  میدـش  ردـص  کـیدزن 
اقآ رگا  هدادن . ماجنا  ار  شاهناخ  فیلکت  دشاب  هدـمآ  شملعم  يور  هبور  هک  یـسک  متـسه  نس  مک  هچب  نآ  دـننام  نم  مدرکیم  ساسحا 

ياقآ نطاب  مشچ  ولج  میگدـنز  همه  داد  مهاوخ  باوج  هچ  يدرکیم  راک  هچ  ـالاح  اـت  ینـالف ، دنـسرپب : مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 
. دـش راطفا  تقو  ماگنه ، نیا  رد  میدرک  ترایز  تلجخ  ساسحا  ینامیـشپ و  عضو  نیا  اـب  تسا . راکـشآ  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 
اب دنزیم  ار  رد  دراد  یـسک  ایوگ  دـمآ ، ییادـص  هعفد  کی  مدرک . لفق  ار  رد  متفر و  دوخ  قاتا  هب  میتشگرب  دوخ  لته  هب  میدرک و  راطفا 

شاهنیـس یکـشم ، شـشیر  گنر ، زبس  شاهمامع  دـنلب  یلیخ  شتماق  هک  تسا  ییاقآ  کی  هک  مدـید  مدرک ، زاـب  ار  رد  مدـش ، دـنلب  هلجع 
اـضف يهمه  مدش  تحاران  یلیخ  مدرک  هیرگ  تسین ، ادیپ  هک  مدید  منک ، هاگن  متـساوخیم  بوخ  هک  دـعب  ددرگیمرب ، دراد  نهپ ، یلیخ 
دـشاب هتـشاد  یلیامـش  نانچ  نیا  هک  سدقا  دوجو  نآ  هک  متـسناوتن  رگید  متـشگ  مدرک و  شالت  هچره  هآ  دوب . هدش  شوخ  يوب  هب  رطعم 

. مدرکن ادیپ  منک  ادیپ 

دش لیدبت  نش  هب  ییارحص  کمن 

کی نامز  نآ  رد  دـنتفرگیم . دایز  تایلام  دـشیم  دراو  قارع  روشک  هب  هک  یکمن  دـندرکیم  تموکح  قارع  رد  اـهینامثع  هک  یناـمز 
. دـندش نآ  دورو  زا  عناـم  كرمگ  نالوئـسم  دیـسر  كرمگ  هب  یتـقو  درک . دراو  کـمن  قارع  هـب  رگید  ياـهروشک  زا  برع  ریقف  نمؤـم 
هب هبترم  کی  دنک ؟ راک  هچ  تشادـن ، يرگید  هار  ریقف  نمؤم  نیا  دـننک . تیذا  ار  وا  دنتـساوخیم  تسا  ریقف  دـندید  یتقو  هحفص 401 ] ]

ترـضح هب  اذل  دهاوخب  کمک  تسا . جـئاوحلا  باب  هک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  زا  هک  درک  روطخ  شنهذ 
دندیـشک تلاجخ  یلیخ  تسا . نش  شاهمه  دندید  دندرک  زاب  ار  هنبوراب  هیثاثا و  یتقو  نارومأم  دش  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
ترـضح يارب  هک  دوب  لحم  نامه  اج  نیا  دنیوگیم  [ . 164 . ] درک ادیپ  ترهـش  یلیخ  قارع  رد  هصق  نیا  و  دـندرک . اهر  ار  نمؤم  نیا  و 

[ . 165 . ] دش درآ  ییارحص  نش  هللا  لیلخ  میهاربا 

مداد مسق  شردارب  هب  ار  لضفلاابا  ترضح 

مالس ضرع  میدقت  اب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یناهبهب  يوضر  فجن  دیـس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  يهمان 
هب بناج  نیا  هک  دوب  یتدم  هتاضرمل .) یلاعت  هللا  مکقفو   ) ینابر ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  باطتـسم  بانج  مرتحم  ردارب  تمدخ 
هام لوا  ياهزور  رد  دـش . دـیدش  رایـسب  مرحم  هام  لبق  زور  هد  دودـح  هک  نیا  ات  دـشیم  رتدایز  مک  مک  مدوب و  هدـش  ـالتبم  یندرگ  درد 

. باوخ عقوم  بش  اصوصخم  مدـشیم ، تحاران  رایـسب  مدرکیم  هاگن  پچ  اـی  تسار  فرط  هب  رگا  هک  دـش  دـیدش  درد  يدـح  هب  مرحم 
یتدم دیاب  دشابیم و  زورترآ  هک  دندوب  هتفگ  يرادربسکع  زا  دعب  دندوب  هدرک  هعجارم  رتکد  هب  دنتـشاد و  ار  درد  نیا  هیبش  هک  اهیـضعب 

تاـمارک باـتک  مدینـش  ار  بلطم  نیا  یتـقو  دوشیمن . بوخ  یلک  روط  هب  ـالاو  دوشن  رتداـیز  اـت  دوـش  هحفـص 402 ]  ] هتـشاذگ قرب  ریز 
باتک نآ  هعلاـطم  لوغـشم  بترم  يزور  دـنچ  مدرک . ادـیپ  ار  مدرد  ياود  نم  متفگ : دـمآ . مداـی  هب  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلایبا  ترـضح  جئاوحلا  باب  هب  مدرک و  هیرگ  یلیخ  دش و  بلقنم  ملاح  یلیخ  تقو  کی  هک  نیا  ات  مدش  فیرش 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 811 

http://www.ghaemiyeh.com


نینبلاما ترـضح  شراوـگرزب  رداـم  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  ترـضح  شراوـگرزب  ردارب  هب  مداد  مـسق  ار  وا  مدـش و  لـسوتم 
زور زا  دعب  دنکیمن . درد  الصا  دش و  تکاس  یلک  روط  هب  مندرگ  درد  مدید  هک  دوب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ياعوسات  بش  مالـسلااهیلع 

يهمیرک یبیب  مرح  هب  مدـش ، تحاران  یلیخ  لبق ، يهزادـنا  هب  هن  اما  تشگرب  مندرگ  درد  هک  مدـید  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياروشاـع 
لـضفلایبا ترـضح  تیومع  ناج ، یبیب  هک  مدرک  ضرع  یبیب  نآ  هب  ترایز  زا  دـعب  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح  تیبلـها 
تراوگرزب دج  مالسلااهیلع و  ارهز  همطاف  ترضح  تراوگرزب  ردام  هب  مهدیم  مسق  ار  امـش  نم  دوب و  هداد  تقوم  يافـش  نم  هب  سابعلا 

نم هب  هک  ییوگب  تیومع  هب  هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  ترضح  تراوگرزب  يومع  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  ادهشلادیس  ترضح 
روط هب  مندرگ  درد  هک  مدش  هجوتم  تیبلها  يهمیرک  رهطم  مرح  رد  تاملک  نیا  زا  دعب  هک  دیشکن  یلوط  دیامرف . تمحرم  لماک  يافش 

هخروم 3 دش . عقاو  اهیلع ) هللا  مالس   ) هموصعم يهمطاف  ترضح  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلایبا  ترـضح  تکرب  زا  نیا  دش . بوخ  یلک 
یناهبهب يوضر  فجن  دیس  یصاع  هدنب  لوألا 1422 ق  عیبر 

مشاهینب رمق  يهدنز  يهزجعم 

مرتحم دنمـشناد  روضح  تمارک  راهچ  لقن  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ینامرک  سیئرلا  خیـش  دمحم  سدنهم  يهمان 
ماود يوزرآ  كرابم و  لاح  راسفتسا  تیحت ، يادها  اب  هتاکرب ) تماد   ) یلاخلخ ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  تجح 

نآ رب  ار  بناج  نیا  هچنآ  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع   » رصعیلو ترـضح  تایانع  لظ  رد  يراب و  ترـضح  هاگرد  زا  یلاع  تاقیفوت 
باطتـسم باتک  رد  جرد  روظنم  هب  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  زا  یتاـمارک  هئارا  يروآ و  عمج  قیقحت ، رد  هحفـص 403 ]  ] ات تشاد 

هب ترضح  نآ  تامارک  تبث  راختفا  لادم  بسک  اهنت  هن  میامن  هفیظو  يادا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ 
ار اـم  زین  قشع  راـیط  رئاـط  نآ  هب  امـش  صـالخا  هجرد  هکلب  تسا ، بوبحم  نآ  قشع  هار  رد  نیرتمک  دوخ  نیا  هک  تسا ، یـصاع  تیاور 

هاـم ریخا ، صوصخ  رد  . 1 تسا : حرـش  نیدب  ددرگیم  لاسرا  هک  یتمارک  شـش  مینک . یـصاوغ  عمط  نارکیب  رحب  نیا  رد  ات  دـش  قوشم 
لصاح عالطا  قثوم  دارفا  طسوت  تفر -  دهاوخ  نآ  حرش  هک  نامرک -  رهش  نکاس  یـسک  نتفای  افـش  نایرج  زا  هتـشذگ  ناضمر  كرابم 

هب یلزنم  هیحاتتفا  هسلج  رد  ات  میدومن  توعد  دندربیم -  رـس  هب  شایگیاسمه  رد  هک  رهـش  نامرتحم  زا  یکی  طسوت  ناشیا -  زا  میدرک ،
دیعو هدعو و  ار  نیوعدم  دنک و  نایب  دوخ  ار  افـش  حرـش  دیامن و  تکرـش  كرابم  هام  يهمین  بش  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  دالیم  تنمیم 

یحور بالقنا  ببـس  هب  یلو  دندرک ، تکرـش  هسلج  رد  يدادعت  هارمه  هب  ناشیا  میداد . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هدنز  يهزجعم  رادـید 
نایرجم زا  یکی  هب  ار  ارجام  حرش  درکیم و  هیرگ  قه  قه  تخیریم و  کشا  رایتخایب  دشن ؛ عوضوم  نایب  هب  رداق  دوب  وا  رد  هک  یبیجع 

هـضرع دـیداد  ار  ناشخرد  يهرهچ  موس  دـلج  راشتنا  پاـچ و  هدژم  ینفلت  هک  يراـج  نیدرورف  مراـهچ  تسیب و  رد  درک . راذـگاو  هسلج 
هب ناتـسود  نامرتحم و  زا  رفن  دنچ  نارهت و  فورعم  حادـم  یناخلیا  اقآ  جاح  یهارمه  هب  میراد  رظن  رد  ادرف  هکنیا  فداصت  نسح  متـشاد 
اب هک  اصوصخ  دوب ، یلاح  يهسلج  داد و  تسد  زین  قیفوت  نیا  هک  مینک  عامتـسا  ناج  شوگ  اب  ار  ارجام  کـیدزن  زا  میورب و  ناـشیا  لزنم 

نامز دنزرف  يرتنالک  سوریس  یسمش  نابآ 1379  هخروم  هتفای  افش  دیدرگ . متخ  مرتحم  حادم  نیـشنلد  راعـشا  مشاهینب و  رمق  هب  لسوت 
لقن هب  لیذ  تمارک  شیک . نامرک  هاگـشورف  لالقتـسا  نابایخ  نامرک  بسک : لحم  یـسمش ، دلوتم 1332  همانسانش 189 ، هرامـش  هب  هللا ،

هحفص 404] ( ] هتاکرب تماد   ) سیئرلا خیش  سابع  خیش  ياقآ  جاح  ترضح 

؟ میربب اجک  ار  وا  تساجنیا  رتکد 

مادـخ زا  یکی  اب  مدوب . فرـشم  مشاهینب  رمق  جـئاوحلا  باـب  ترـضح  رهطم  مرح  رد  یهاگحبـص  يرمق ، هفرع 1421  مایا  اـب  نراـقم  . 2
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مه یتامارک  دیتسه  مداخ  اجنیا  هک  امش  مدیسرپ : دوب  راکشآ  شاهرهچ  زا  تیونعم  اوقت و  راثآ  هک  يوسوم ، لیعامسا  دیس  مان  هب  هناتـسآ 
ممناخ مدوب ، هتـسشن  رهطم  مرح  نیمه  رد  متـشاد ، ياهلاس  ود  رتخد  ایناث ، دناهدوب . مرح  نیا  مداخ  ام  موس  دـج  ات  الوا ، تفگ : دـیاهدید ؟

ار وا  تساجنیا ، رتکد  متفگ : ربب . ناتسرامیب  هب  ار  وا  ایب  هتفر ، شوه  زا  ای  هدرم  منادیمن  درک ، طوقس  نیمز  هب  ماب  يالاب  زا  هچب  دروآ  ربخ 
ار وا  ادعب  درک ، زاب  مشچ  كدوک  مدـش ، لسوتم  رهطم  حیرـض  رانک  دـنچ  یقیاقد  دروآ . تسد  يور  ار  وا  تفر و  روایب . ار  وا  مربب ، اجک 

. دراد لاس  نآلا 32  رتخد  نآ  تسا . ملاس  حیحص و  دنتفگ  میدرب ، ناتسرامیب 

میدش لضفلایبا  هب  لسوتم  هتسکش ، یبلق  اب 

رد هک  ار  ناشتسود  دـنزرف  يافـش  نایرج  ناشیا  مب . نکاس  یناسارخ  يدـهم  ياقآ  ردـقنارگ  قیدـص  زا  بناجنیا  تساوخرد  یپ  رد  . 3
دننام هن  اما  دش  رادیب  باوخ  زا  مدنزرف  دوب ، حبص   7 تعاس 30 /  دندومن : سکاف  میارب  حرش  نیدب  تسا  هداتفا  قافتا  یسمش  لاس 1380 

وا هک  دنکیم  ار  وا  هب  نداد  ریش  دصق  تسا  هنسرگ  مرـسپ  هک  روصت  نیا  اب  شردام  ادتبا  رد  دنلب  ياههلان  هجـض و  يادص  اب  هکلب  هشیمه 
ار مدنزرف  هلـصافالب  نم  اب  سامت  زا  دعب  دوشیمن . زاس  راک  شیارب  مه  هدعم  خفن  تبرـش  دچیپیم . دوخ  هب  بترم  و  دیامنیم . عانتما  مه 
زا نانیمطا  يارب  دش و  هداد  اههدور  دادسنا  صیخـشت  كدوک  هنیاعم  اب  میدرب . مب ) رهـش  رد  ناکدوک  صـصختم   ) يزیـش رتکد  مناخ  دزن 

صیخـشت تسیژولویدار )  ) یلیعامـسا رتکد  ياـهونوس  اـهسکع و  ندـید  اـب  دـش . هداد  يژولویدار  یفارگونوس و  روتـسد  مکـش  هیحاـن 
نارگنهآ رتکد  دزن  هک  دوب  رهظزادـعب  تعاس 3  ابیرقت  داد . ار  حارج  کشزپ  کی  اب  هرواشم  داهنـشیپ  یتح  دـییأت و  ار  لاـفطا  صـصختم 

يهدام اب  هعفد  نیا  اما  داد ، يژولویدار  ددـجم  روتـسد  ونوس  اهسکع و  ندـید  اـب  مه  ناـشیا  هحفص 405 ] . ] میتفر یحارج ) صـصختم  )
لمع یلیعامسا  رتکد  ياقآ  هک  دوب  رصع  هقیقد   4 تعاس 30 /  دنکیم .) کمک  اههدور  ندش  زاب  هب  صیخشت  زا  ریغ  هک   ) دنداد ار  میراب 

ار یحارج  لمع  روتسد  دنداد  ماجنا  مه  اب  ناکـشزپ  هک  ياهرواشم  اب  دوب . یفنم  راب  جنپ  ره  يهجیتن  هک  دنداد . ماجنا  هبترم  جنپ  ار  قیرزت 
زاریـش ار  وا  مدرک  داهنـشیپ  نم  دینک . لقتنم  نامرک  هب  ار  كدوک  دیناوتیم  دنتفگ : يدیماان  اب  دندرکن و  نیمـضت  ار  زیچ  چیه  اما  دـنداد 

. تفرگ ارف  هزرل  یتسـس و  ار  مدوجو  یمامت  اهرتکد  ریخا  رظن  ندینـش  اـب  دـندومنن . نیمـضت  ار  وا  ندیـسر  ناـمرک  هب  یتح  اـهنآ  هک  مربب 
دیدش یگدـنراب  هار  ریـسم  مامت  میدرک . تکرح  لیبموتا  اب  نامرک  تمـس  هب  هداوناخ  ياضعا  هیقب  رـسمه و  قافتا  هب  دوب ، بش  تعاس 7 

ار دوخ  یتشک  هک  یـسک  اما  دـش . رتینالوط  مییامیپب  يرتهاتوک  نامز  رد  ار  ریـسم  میتشاد  دـیما  هک  نامراظتنا  فالخ  رب  کیفارت ، دوب و 
اب دوب  هدیئارگ  يدـیماان  هب  ور  ام  دـیما  هک  یلاح  رد  توبن . كاپ  نادـناخ  زا  رتهب  یهاگهانپ  هچ  اجتلا و  زج  دراد  هچ  دـنیبیم  هدـش  قرغ 
ار مدنزرف  متشاد و  ییانمت  زاین و  زار و  لد  رد  میدش و  مالسلاهیلع  لضفلایبا  ترـضح  صوصخ  هب  راهطا  همئا  هب  لسوتم  هتـسکش ، یبلق 
، دندرک هدامآ  ار  لمع  قاتا  دوب و  هدش  گنهامه  نامرک  ناتسرامیب  اب  تکرح  نامز  دش . ریزارس  نامیاهکشا  رایتخایب  متساوخ و  وا  زا 
رد كدوک  ناتسرامیب  رد  میدیسر ، نامرک  هب  هک  یماگنه  دوب . هدیرب  ار  ام  ناما  دیچیپیم و  دوخ  هب  درد  تدش  زا  ریسم  مامت  رد  مدنزرف 

هنیاعم هب  عورش  اعیرس  دمآ  مدنزرف  نیلاب  هب  بش ) کیشک   ) داژن یسردم  رتکد  ياقآ  هک  ینامز  میداد . رارق  لمع  زا  لبق  تانیاعم  ضرعم 
كدوک یتقو  بجعت  لامک  رد  یلو  دندید  ار  یفارگونوس  اهسکع و  جیاتن  ادتبا  دـتفین . ریخأت  هب  لمع  دوشن و  ماجنا  تقو  توف  ات  دومن 
يهرهچ دـمآیمن . ناشرواب  تسا ، نامه  میتفگ : دـنتفرگیم . ار  رامیب  غارـس  تسین و  رامیب  صخـش  نیا  دنتـشاد  راهظا  دـندرک  هنیاعم  ار 

رتکد دوبن . شندوب  هدـنز  يارب  يدـیما  چـیه  هک  یـسک  يرآ  تسب ! شقن  شناـبل  رب  هدـنخ  تشگیم و  رتنشور  هظحل  هب  هظحل  مدـنزرف 
ار ناتـسرامیب  تسین . شدوجو  رد  يرامیب  هحفـص 406 ]  ] رثا چـیه  هک  تشاد  مالعا  لماک  نانیمطا  اب  درک و  صخرم  ار  اـم  هظحل  ناـمه 
هب هرابود  ملاس  مدنزرف  يرآ ، دوب . شخبتیاضر  الماک  هجیتن  هناتخبـشوخ  اما  میدمآ ، هنیاعم  يارب  اددجم  دـعب  زور  حبـص  میدرک و  كرت 

سانشرتخا روصنم  رتکد  مب -  تشگرب . ام  عمج  هب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  صوصخ  هب  راهطا  يهمئا  تعافش  ادخ و  فطل 
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مشاهینب رمق  هب  لسوت  اب  یمتح  گرم  زا  هدننار  تاجن 

خرچ رلیرت 18  کی  یسمش  ناتسبات 1369  دنکیم : لقن  نامرک  ناتـسا  رد  عقاو  دنرز  رهـش  عباوت  زا  هیواسگ  ياتـسور  یلاها  زا  یکی  . 4
لاح رد  يدابآ  جات  دـمحم  ياقآ  یگدـننار  هب  هیواسگ  ياتـسور  تازاوم  هب  كدـجه  دـنرز -  روحم  رد  گنـس  لاغذ  لـمح  صوصخم 
دراد عافترا  فالتخا  رتم  دودح 100  هداج  حطس  اب  تسا و  عقاو  هداج  رواجم  هرد  قمع  رد  روبزم  ياتـسور  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوب . روبع 
لاح رد  تعرـس  اب  قوف  رلیرت  میدرک  هدهاشم  ناهگان  دیامنیم . هجوت  بلج  هکلب  هدهاشم و  لباق  اتـسور  لخاد  زا  الماک  اهنیـشام  روبع 

اب ام  دوب  هدش  هکت  هس  تفرگ  رارق  نیمز  حطـس  رب  رلیرت  یتقو  میدش ، هدزتشحو  یلاها  يهمه  تسا . اتـسور  زارف  رب  هرد  نییاپ  هب  طوقس 
وا رد  تایح  راثآ  رگا  ای  مینک و  لمح  ار  وا  يهزانج  ای  هک  روظنم  نیا  هب  میدـناسر  هدـننار  نیباک  هب  ار  دوخ  ناود  ناود  یمیلگ )  ) یـشرف
رد دش  جراخ  نیـشام  هچیرد  هیواز  زا  دوخ  ياپ  اب  هدننار  میدرک  هدهاشم  بجعت  لامک  اب  مینک . لقتنم  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  دشاب  دوهـشم 

ناهگان هداج  دنت  بیش  نیا  رد  يرآ  تفگ : تشذگ . ریخ  هب  هناتخبشوخ  هک  میداد  يرادلد  میتفرگ و  لغب  رد  ار  وا  دوب  بلقنم  هک  یلاح 
هب ممـشچ  هداج  زا  نیـشام  فارحنا  اب  دوب . یمتح  گرم  نیـشام و  طوقـس  متـشادن ، یتاجن  دیما  چیه  رگید  هدـیرب ، نیـشام  نامرف  مدـید 

لسوتم گرم  زا  تاجن  يارب  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هب  طوقس ، لاح  نامه  رد  داتفا . اتسور  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  يهیکت  ياههتـسدلگ 
هحفص  ] چیه ماهدش  جراخ  ملاس  هک  کنیا  مه  داهن و  نییاپ  تمـسق  درگاش  ياپ  يولج  تشادرب و  نامرف  تشپ  زا  ارم  یـصخش  هک  مدش 

. تسا هدش  گرم  زا  متاجن  ثعاب  ترضح  نآ  تیانع  مالسلاهیلع و  مشاهینب  رمق  يهزجعم  هک  مرادن  يدیدرت  [ 407

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  هیده  زامن  تعکر  ود 

زا هک  دوب  نیا  مروصت  مدرک ، هدـهاشم  مپچ  ياپ  تشپ  یمخز  هاـمرهم ، مدـجیه  دـیاش  بجرملا  بجر  ماـیا  دوب ، یـسمش  زییاپ 1379  . 5
هب دعب  ياهزور  رد  نآ  فارطا  ندش  هایس  مخز و  تفرشیپ  اپ و  ندش  كاندرد  اب  مدادن ، یتیمها  اذل  هدیسر ، میاپ  هب  یبیـسآ  شفک  هیحان 

سپ ریخ . متفگ : يراد ؟ دـنق  يهقباس  دیـسرپ : مدرک . هعجارم  یلخاد  صـصختم  لیفارـساروص  رتکد  مناخ  هب  مداتفا . يدـج  هجلاـعم  رکف 
هیصوت هب  هچ  رگا  تفرگ ، ارف  ار  میاپ  چم  ات  یهایـس  دنچ  یمایا  تشذگ  اب  دباییم . يدوبهب  یتشاد  تیـساسح  يزیچ  هب  دشاب ، مهم  دیابن 

مدش يرتسب  لزنم  رد  مدوب  هداد  رارق  میاپ  ریز  شلاب  هک  یلاح  رد  هتفه  ود  تدم  يارب  داژنهدوتـس ) رتکد  ياقآ   ) حارج ناکـشزپ  زا  یکی 
ریز بوچ  زا  هدافتـسا  هب  راچان  یلو  متفریم  هار  ناگنل  ناگنل  ادـتبا  كاندرد . هایـس و  امامت  دوب و  هدـش  هدـمآرب  میاپ  وناز  لصفم  ات  یلو 

، مدرک هعجارم  هقجالـس  رتکد  هب  مدروخ . نیمز  دـش و  یلاخ  میاپ  ریز  مدرک  ساـسحا  ییوشتـسد  هب  نتفر  ماـگنه  زور  کـی  مدـش . لـغب 
متسناوتیم هن  یشزوس و  درد و  هن  تشادن  یـساسحا  وناز  ات  میاپ  رگید  تسا . هدیـسرن  اهتفاب  هب  نژیـسکا  نوخ ، ندش  هتخل  رثا  رد  تفگ :

نوخ تکالپ  هک  دندرک  یقلت  يدـج  ار  رطخ  دـیدج  شیامزآ  يرـس  کی  ماجنا  زا  سپ  درکیم . درد  الاب  هب  وناز  زا  یلو  مهد  شتکرح 
میقتـسم رظن  تحت  ناـمرد  صیخـشت و  يوش و  يرتـسب  یـسناژوا  دـیاب  دوریم ، يزغم  هتکـس  عوقو  لاـمتحا  نآ  ره  تسـالاب و  یلیخ  زین 

رتکد ياـقآ  نارهت . ورب  تفگ  متفر ، تسوپ  صـصختم  دـنمهرف  رتـکد  مناـخ  دزن  دـش  داـیز  درد  رخآ  يهتفه  کـی  دوش . ماـجنا  کـشزپ 
زا زین  اپ  بصع  رگید  هک  ارچ  دننک ، عطق  ار  تیاپ  یتسیاب  دنتفگ  یحارج  صـصختم  یخرف  دیـشر  رتکد  ياقآ  نوخ و  صـصختم  ایندیرف 

کنیا مه  دوش . ماـجنا  نارهت  رد  روبزم  لـمع  میتفرگ  میمـصت  دوش . هحفـص 408 ]  ] عطق میاپ  هک  مدـش  دـعاقتم  هرخالاب  تسا . هداتفا  راک 
رصع هک  ارچ  دش  هیهت  نارهت  طیلب  یـسمش  نابآ 1379  هبنشکی 29  ادرف  يارب  تشذگیم . مخز  شیادیپ  یتحاران و  عورـش  زا  زور  لهچ 

، مباوخب متـسناوتیمن  مقاـتا  رد  رگید  مدرک ، یظفاحادـخ  همه  اـب  بش  هبنـش  بش و  نآ  متـشاد . رتکد  تبون  يد  ناتـسرامیب  رد  هبنـشکی 
ناشک ناشک  ار  دوخ  متـساخرب ، دوب ، كاندرد  هتـسخ و  میاپ  مدیباوخ . رودـیرک  ولج  لاح  يهشوگ  مردام  اب  مدرکیم ، تشحو  ساسحا 

لضفلاوبا ترضح  هب  هیده  زامن  تعکر  ود  دوب  هدش  ادیپ  مدوجو  رد  هک  یبیجع  بالقنا  تلاح  اب  متفرگ و  ییوضو  مدناسر ، بآ  ریش  هب 
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(. مدروآیم اج  هب  تارک  هب  یگدنز  لوط  رد  ار  زامن  تعکر  ود  نیا  هتبلا   ) مدناوخ لغب  ریز  بوچ  کمک  اب  هداتسیا  لاح  رد  مالـسلاهیلع 
یگتسخ تدش  زا  مه  نم  دوب ، هتفر  باوخ  رگید  مردام  دوب . مردپ  حور  هب  هیده  ناشیکی  مدناوخ ، زین  رگید  بحتسم  یتعکر  ود  راهچ 

. متفر باوخ  مداهن و  شلاب  يور  رس  هدش ، لسوتم  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  رینم  هب  نازیرکشا  بارطضا ، دیدش و  ياپ  درد  دوجو  اب 

فرشت نایرج 

، مدـیرپ باوخ  زا  دـش ، هدـننک  هریخ  عمج و  رون  دـیآیم ، مفرط  هب  لاه  يدورو  زا  يرون  مدـید  ایؤر  رد  دوب ، هدـشن  حبـص  ناذا  زونه  . 6
هب هک  مدـید  بسا  رب  راوس  [ 166  ] یگلاس یلا 23  نس 22  رد  وم  مک  یتروص  اب  ور  اـبیز  ییاـقآ  تشگ ، رادـیدپ  رون  ناـیم  رد  ياهرهچ 

: دوب هتشون  نآ  يور  داتفا ، اقآ  رس  تشپ  یمچرپ  هب  مهاگن  دیتسیک !؟ امـش  مسرپب  مدرک  هدارا  دادیمن  يرای  منابز  هچ  رگا  دمآیم ، مفرط 
ریقح يافـش  رد  ترـضح  نآ  هک  دوب  زیگنا  تریح  میارب  داهن ، نیمز  رب  مدـق  و  دـش ، هدایپ  بسا  زا  مامت  تمظع  اـب  اـقآ  مشاـهینب .» رمق  »

ود دوب و  هدیـشوپ  ار  اقآ  كراـبم  رـس  قرف  يزبس  لاـش  دیـشکیم ، نیمز  رب  ار  شتـسار  مس  بسا  هک  نآ  بیجع  دـندومرف ! لـالجا  لوزن 
همادا هحفـص 409 ]  ] نییاپ ات  تشذگیم و  ناشهنیـس  زا  دـیناشوپیم و  ار  ناشکرابم  ياهشوگ  يور  تروص و  تسار  پچ و  نآ  فرط 
تـسد مناوتیمن ، مدرک : ضرع  وش ، دـنلب  دـندومرف : هدـنب  هب  باطخ  دـشیم . هدیـشک  نیمز  رب  نآ  تمـسق  کـی  هک  يوحن  هب  تفاـییم 

، دـنتفرگ ار  متـسد  ناشرهطم  تسد  اـب  هاـگنآ  دـش  سیخ  میاـپ  مدرک  ساـسحا  دـندراذگ ، میاـپ  قاـس  رب  شوپور  يور  زا  ار  ناـشکرابم 
یلاح رد  مردپ  دشیم . هدهاشم  ینامتخاس  هن  یفقـس و  هن  يراوید ، هن  دوب  نابایب  نامفارطا  ییاهتسد !؟ هچ  ییاهتسد !؟ هچ  متـساخرب ،

ناشبل رب  يدـنخبل  دـنداد و  تسد  نم  هب  اقآ  درک . بلج  دوخ  هب  ار  مهجوت  دزیم  دـنخبل  دوب و  هداتـسیا  ام  زا  يرود  اتبـسن  هلـصاف  رد  هک 
دنق هک  بل  ياـشگب  تسوزرآ  مناتـسلگ  غاـب و  هک  خر  ياـمنب  مداد . تیافـش  ظفاحادـخ ، ینعی  مدـیمهف ، ار  شیاـنعم  يرآ ، تـسب  شقن 

. ربکاهللا ربکاهللا ، ربکاهللا ، مدروآ : رب  دایرف  دـش ، هدیـشک  متـسد  يور  ناشزبس  لاش  بسا  رب  ندـش  راوس  نتفر و  ماگنه  تسوزرآ  مناوارف 
رگید لضفلاوبا ، لضفلاوبا ، متفگ : هدمآ !؟ یـسک  هچ  هدش ، ربخ  هچ  سوریـس  دیـسرپ : هدز  تشحو  دـیرپ  باوخ  زا  مردام  ماگنه  نیا  رد 

نابز زا  نایرج  همادا  دـیامنیم . اپ  قاس  رب  لبق  زا  هتـسب  نوخ  یمک  راثآ  طقف  مدـید  نزب ، الاب  تفگ : دـنداد . میافـش  دـنکیمن  درد  میاـپ 
دوب هدش  هلزلز  هک  نیا  لثم  دیزرلیم  نامتخاس  مامت  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  درک  مناوتن  ار  شفـصو  هک  يرون  مدیرپ ، باوخ  زا  ردام :

عالطا عوضوم  زا  نایانـشآ  ماوقا و  حبـص  اـت 8  همادا  رد  و  دـعب ) هقیقد   5  ) حبـص ناذا  ات  هظحل  نآ  زا  دوب . هدـنکآ  ار  اـضف  یبیجع  رطع  و 
« نیع  » تسا ساـبع  يهیزجت  همه  نیا  دوب . هدرک  رپ  ار  اـضف  هک  دوب  یعوبطم  رطع  مامـشتسا  ناـشنابز  درو  دـندش  عـمج  یگمه  دـنتفای و 

يهیزجت همه  نیا  تسا  رادرـس  نآ  ییاقـس  نیـس »  » تسا راثیا  وا  تماق  فلا »  » تسوا يرادیب  شنیب و  نامه  اب »  » تسوا يرادـملع  سابع 
هحفص 410] « ] یفیرش اضردیس   » تسا ساسحا  رد  هن  بیکرت  مهف  تسا  سابع 

مدوب هدش  لضفلاابا  ترضح  نیسح و  ماما  هب  لسوتم 

بناج نیا  . 1 دـیناوخیم : الیذ  دناهداتـسرف ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  تمارک  هس  يدرجورب ، تاداس  هروصنم  مناخ 
رتدب ملاح  زور  هب  زور  مدش و  راچد  یتخس  يرامیب  هب  یـسمش  لاس 76 و 1375  دودح  رد  [ 167  ] ینیمظاک يدرجورب  تاداس  هروصنم 

ياهوراد دش و  هتفرگ  نم  زا  یفارگولافـسنآ  راون  مدرک ، هعجارم  يدایز  ناکـشزپ  هب  دوب ، هدرک  ناوتان  ارم  تدش  هب  يرامیب  نیا  دشیم .
هب تسد  ماهداوناـخ  دارفا  دوخ و  هک  یلاـح  رد  دـندوب ، هدرک  دـیما  عطق  نم  زا  دوبن و  شخبهجیتن  ناـشیاهوراد  یلو  دـش ، زیوجت  يداـیز 

. مدرکیم مرن  هجنپ  تسد و  يرامیب  نیا  اـب  ناـنچمه  نم  دـندوب و  تحاراـن  مرداـم  ردـپ و  همه  زا  شیب  میدوب . هللا  لآ  راـهطاهمئا ، نماد 
الماک مدوب و  هدیشک  زارد  تخت  يور  رب  هک  یبش  هک  نیا  ات  مدوب ، هدش  مالسلاامهیلع  لضفلاابا  ترضح  نیـسح و  ماما  هب  لسوتم  مدوخ 
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رد تسد  هک  مدرک  هدهاشم  مرـس  يالاب  ار  مادنا  دیـشر  ابیز و  هداعلاقوف  ینارون و  ییاقآ  مدـیدیم ، مشچ  هب  ار  زیچ  همه  مدوب و  رایـشه 
، دوب هداتفا  نم  تروص  يور  گنر  زبس  رون  دوب . هدـش  هدیـشک  مرـس  يالاب  ات  ابیز  گنر  زبس  رون  هتـشر  ود  نآ  ياج  هب  دنتـشادن و  ندـب 
اب نم  دنتـسه و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  اـقآ  ناـشیا  تفگ : نم  هب  یفتاـه  لاـح  نآ  رد  درکیم  شزاون  ار  متروص  ییوگ 
ار عوضوم  نیا  یتقو  زور  نآ  يادرف  مدشن . هجوتم  يزیچ  رگید  ابیز  هرظنم  نیا  زا  دـعب  مدرکیم . تساوخرد  ار  میافـش  ناشیا  زا  سامتلا 

راودیما یلیخ  هفشاکم  نیا  زا  دعب  نم  ياهتفرگ . افش  تیومع  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  اقآ  رظن  هب  وت  دومرف : ناشیا  متفگ ، مردپ  هب 
مدروآ و تسد  هب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  اقآ  رس  هقدص  زا  ار  مایتمالس  هک  نیا  ات  تفر  يدوبهب  هب  ور  ملاح  هتفر  هتفر  مدیدرگ و 

یگدنز ناشیا  دای  اب  دشکیم و  هنابز  منورد  رد  ناشیا  دای  هراومه  دش و  ربارب  دص  مشاهینب  رمق  اقآ  هب  تبسن  ماهقالع  هک  دوب  نینچ  نیا 
هحفص 411] . ] منکیم

مشاهینب رمق  تئیه  رذن  لتک  تفج  کی 

هداتفا راک  زا  شیاههیلک  دش و  یتخـس  يرامیب  راچد  خابط  هموصعم  مناخ  ام  کیدزن  نادنواشیوخ  زا  یکی  هک  دوب  نیا  رگید  تمارک  . 2
ار شاهیلک  هک  دنتفرگ  میمـصت  ناکـشزپ  یتدم  زا  دعب  دادیم ، همادا  شکاندرد  تخـس و  یگدـنز  هب  کچوک  يدـنزرف  نتـشاد  اب  دوب و 

ناتسرامیب رد  زور  یلا 10   5 مک ، تسد  راب  ره  راـب  ات 3  هام 2  ره  دشن و  لح  وا  تالکـشم  مه  زاب  اههیلک  دنویپ  زا  دعب  اما  دننک ، دـنویپ 
هام رهمرپ  ناماد  هب  تسد  نم  هک  نیا  اـت  دـش ، ضیرم  تدـش  هب  مه  نآ  تبقاـع  اـت  دروخیم  هصغ  مه  وا  کـچوک  هچب  دـشیم . يرتسب 
نآ مدناوخیم و  نیسحلا ) کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  نیسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای   ) ار ناشیا  لسوت  مدز و  مالـسلاهیلع  مشاهینب 
مان هب  یتئیه  يارب  لتک  تفج  کی  مدـناوخیم . مالـسلاهیلع ) سابع  ترـضح  تاکربلا  ریثک  تحاس  هب  لسوت  بش   41  ) ار ترضح  زامن 
رمق ناشخرد  يهرهچ  باتک  دلج  ود  ره  ناشیا  نتفای  افـش  تروص  رد  هک  مدوب  هدرک  رذن  میدوب و  هدومن  رذن  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق 

هک بش  دـنچ  زا  دـعب  موش . انـشآ  رتشیب  اقآ  تازجعم  اب  ات  مناوخب  ار  یلاخلخ  اقآ  جاح  فیلأـت  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب 
مدرکیم و هیرگ  مدـیخرچیم و  مرح  درگادرگ  نم  هک  مدـید  ار  اـقآ  رونم  اـبیز و  مرح  اـیؤر  ملاـع  رد  یبش  میدادیم  همادا  ار  تالـسوت 

ياهشیامزآ جئاوحلا  باب  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رادمچرپ  تکرب  زا  هفـشاکم  نیا  زا  دـعب  متـساوخیم . ار  مرامیب  يافش 
. دش هداد  افش  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  یتوکلم  تسد  هب  داد و  ناشن  ار  یبوخ  هجیتن  وا  يدعب 

دنکیم هدنز  مه  ار  هدرم  ادخ  نذا  هب  اقآ  متفگ  وا  هب 

هب تسد  بلق ، صرق  ندروخ 140  اب  تشاد  دوجو  شردام  ردـپ و  نیب  هک  یتالکـشم  رثا  رد  هک  ام  تسود  هلاس  ف 17  اریمس . مناخ  . 3
تسا و يرتسب  وییسیس  قاتا  رد  اریمس  تفگیم  درکیم  نویش  هک  یلاح  رد  دمآ و  ام  لزنم  هب  همیـسارس  شردام  دوب ، هدز  یـشکدوخ 

ندروخ اب  تسا  هلاـس  يرـسپ 15  هک  وا  یتخت  مه  دنکیم ، راک  شندب  دصرد  کی  طقف  هداتفا  راک  زا  شندـب  يهمه  دـناهتفگ  ناکـشزپ 
باب هک  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  اـقآ  زا  متفگ : مداد و  شمارآ  وا  هب  نم  هحفـص 412 ]  ] تسا هدرم  اهصرق  نیا  زا  ددـع  طقف 40 
نذا هب  دنکیم  هدنز  مه  ار  هدرم  اقآ  متفگ : وا  هب  دـشاب . هدرم  ناتـسرامیب  رد  نآلا  وا  دـیاش  تفگ : دـهدب . شیافـش  هاوخب  تسا  جـئاوحلا 

اروشاع زور  رد  درک  رذن  نینچمه  دومن . ناشیا  رذن  دنفـسوگ  ود  دومن و  سامتلا  دش و  اقآ  هب  لسوتم  وا  وش ، ناشیا  نماد  هب  تسد  ادـخ .
شدوخ نابز  زا  ار  ارجام  يهیقب  الاح  تشگرب ، ناتسرامیب  هب  دیما  نیا  اب  دنک . کمک  دنزپیم  اذغ  ینیـسح  نارادازع  يارب  هک  یناسک  هب 

ات تفگ  راتـسرپ  دش  تعاـس 12  نوچ  مداد . مسق  ار  اـقآ  نم  دـنامیمن و  هدـنز  رتـشیب  بش  تعاس 12  ات  دـنتفگ : اهرتکد  مینکیم : لـقن 
هب تعاس  کی  روط  نیمه  دـنکیم و  مامت  تعاس 2  ات  تفگ : تعاس 1  مدـش . لسوتم  زاب  نایرگ  مشچ  اب  نم  دـنکیم و  مامت  تعاس 1 
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زاب يدرک  سامتلا  حبص  ات  هک  سک  نامه  هب  تفگ : نم  هب  رتکد  دش و  حبص  هک  نیا  ات  دنکیم  مامت  نآلا  دنتفگیم  اهرتکد  تعاس  کی 
يارب اهرتکد  دش . جراخ  وییـسیس  قاتا  زا  دش و  رتهب  وا  لاح  رهظزادعب  ات  هدـنام . هدـنز  وا  هک  تسا  بیاجع  زا  نیا  هک  وش  لسوتم  مه 
تـسس خرک و  شیاپ  اما  دوشیم . هجوتم  وا  ایآ  هک  دندرکیم  ورف  نزوس  وا  ياپ  تسد و  هب  هدرک  رثا  اجک  ات  تیمومـسم  دـننادب  هک  نیا 

، دیاهدنادرگرب یمتح  گرم  زا  ار  وا  هک  امش  اراوگرزب  متفگ : مدرک و  سامتلا  زاب  هدرک . رثا  شیاپ  يور  تیمومسم  تفگیم : رتکد  دوب .
مود رطخ  زا  بیترت  نیا  هب  دمآرد  یتسس  زا  تفرگ و  درد  شیاپ  وا  دندرک و  ناحتما  اهرتکد  مود  راب  يارب  دیهدب ، یتمالـس  مه  ار  شیاپ 

ردپ و نیب  هک  یتالکـشم  نمـض  رد  دش و  هدنادرگرب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  هام  نینزان  دوجو  تکرب  هب  وا  لماک  یتمالـس  تشذگ و  مه 
یمرگ و اب  اهنآ  یگدـنز  نونکا  دـش و  لح  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  هب  تاروذـن  تالـسوت و  نیمه  وترپ  رد  تشاد  دوجو  شرداـم 

. دراد همادا  تبحم 

داد افش  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  ار  مردپ 

نیدتم ياههداوناخ  زا  یکی  دندرک . لقن  هتاکرب  تماد  ینیمخ  رهاط  لآ  قداصدمحم  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج 
مامت هک  كانرطخ  رایـسب  ضرم  هب  التبم  شناتـسود  زا  یکی  درک . هحفص 413 ]  ] لقن میارب  یبیجع  يهیـضق  نیمخ ، ناتـسرهش  یبهذم  و 

نادناخ هب  دقتعم  ضیرم  ردام  دشن . هتفرگ  ناریا  رد  ياهجیتن  دـنداد و  لیکـشت  یکـشزپ  ياروش  دـندید ، ار  ضیرم  ناوج  ناریا  ناکـشزپ 
نآ دندرب ، ناتسلگنا  هب  ار  هچب  نیگنس  جرخ  اب  ماجنارس  و  تشادن ! مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  داقتعا  ردپ  یلو  دوب ، مالـسلامهیلع  تیبلها 

ات دهد ، افـش  ار  مدنزرف  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  رگا  هک  دنکیم  رذن  هچب  ردام  دندرگیمرب  ناریا  هب  دـنریگیمن و  ياهجیتن  مه  اج 
ار ردپ  نخـس  منک . یناوخ  هضور  زور  هد  تدـم  هب  منکیم و  ماعطا  اعوسات  زور  تداهـش  مایا  رد  دنفـسوگ  کی  یلاس  متـسه  هدـنز  نم 
رازه و کی  هک  یسک  لاح ، دنداد ؛ ام  هب  يدیماان  باوج  روشک  زا  جراخ  یتح  دندید و  ار  ضیرم  ناکشزپ  مامت  مناخ  دیوگیم : دیونشب 

باوج مناخ  دهد ؟ افش  ار  ام  راتفرگ  رامیب و  دنزرف  دناوتیم  هنوگچ  هدیسر ، تداهش  هب  رباربان  نینوخ  گنج  کی  رثا  رب  لبق  لاس  دصیس 
، مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  اقآ  تیانع  لیذ  هب  لسوت  لاعتم و  دنوادخ  هب  ياکتا  اب  میداد ، فک  زا  هچب  نیا  يارب  میتشاد  هچره  ام  دهدیم :

دتسیایم البرک  هب  ور  دنکیم و  هیرگ  هب  عورـش  دزرلیم و  شندب  دوپ  رات و  هبترم  کی  ردپ  دنکیم . محر  ام  هب  امتح  راهق  رداق  دنوادخ 
دجسم رد  ار  یبش  يدیماان ، کی  اب  درذگیم ، یهاتوک  تدم  مالـسلاهیلع . مشاهینب  رمق  اقآ  هب  دوشیم  لسوتم  کشا ، رپ  ینامـشچ  اب  و 

زا ددرگیم ، زاب  لزنم  هب  حبـص  ادرف  دربیم ، رـس  هب  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصعیلو  ترـضح  هب  قلعتم  هک  مق  نارکمج 
ترـضح يهرابرد  هک  دونـشیم  ار  يرعـش  یـسک  زا  نیب  نیا  رد  تسا . روط  نامه  دـهدیم : باوج  دـسرپیم . ار  دـنزرف  لاح  شرـسمه 

نیا زا  زور  دـنچ  نک . محر  هداوناخ  ام  هب  تردام  ناج  هب  ار  وت  اقآ  متفگ : تخوس ، ملد  یلیخ  دـناوخیم ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا 
يا تفگ : تسا ؟ هدش  هچ  متفگ : دنکیم . هیرگ  دراد  مرـسپ  مدید  قاتا ، نایم  مدیود  مدینـش ، ار  مدنزرف  يادـص  یبش  درذـگیم ، هیـضق 

، دوب بسا  راوس  هک  مدـید  ابیز  یناوج  ایؤر  ملاع  هحفص 414 ]  ] رد نم  ناج  ردپ  تسا . هداد  افـش  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  ارم  ردپ 
هب تسا  هدز  نادیهـش  رالاس  تیانع  لیذ  هب  لسوت  تسد  هک  تردام  ردپ و  تساوخرد  هب  انب  ماهدمآ  دومرف : تشادن ؛ ندب  رد  تسد  یلو 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  يهزجعم  دوب  نیا  وگب . ردپ  هب  ار  هلمج  نیمه  مناشوپب ، لمع  يهماج  امش  يهتساوخ 
بحاص سپس  درک و  ادیپ  افـش  ترـضح  تایانع  زا  یلو  دندوب ، هتفگ  باوج  ار  وا  سیلگنا  ناریا و  ناکـشزپ  يهمه  هک  یـسک  يهرابرد 

. هدومن تمحرم  دنزرف  هس  وا  هب  دنوادخ  دش و  دنزرف  نز و 

دنکیم ادیپ  ار  شاهدش  مگ  ینیما  همالع 
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دـشرا دنزرف  یفجن  ینیما  يداه  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  موحرم  متخ  يارب  یـسمش   79  / 9 هعمج 4 /  زور 
نیجمار رد  متخ  مسارم  هک  نآ  زا  سپ  متـشاد  توعد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ریدغلا  باتک  بحاص  ینیما  نیـسحلادبع  خیـش  جاح  همالع 
تکرح نارهت  فرط  هب  نیجمار  زا  یفجن  يریرح  فوئر  جاح  سدـنهم  ياقآ  بانج  قافتا  هب  هدـنراگن  تفریذـپ ، نایاپ  جرک  غالبجواس 
ترضح زا  یتمارک  هلمج  زا  درک ، لقن  فرشا  فجن  یلعم و  يالبرک  زا  یبلاج  ياههتکن  بلاطم و  يریرح  سدنهم  ياقآ  بانج  میدرک ،

ادـیپ ددرگیم  یلیخ  دوب ، شلابند  ار  یباتک  ینیما  همالع  ترـضح  دومرف  دـندرک . لقن  میارب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا 
باوخ ار  ترضح  بش  نامه  دوشیم ، لسوتم  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  بش  کی  هک  نیا  ات  دوشیمن ،

زا سپ  البرک ، فرط  هب  دنکیم  تکرح  فرـشا  فجن  زا  ناشیا  دیریگب . ار  باتک  مدنزرف  زا  البرک  دیورب  دیامرفیم : ترـضح  دنیبیم و 
ادـیپ لسوت  صالخا و  ضرع  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  رهظ  ات  حبـص  زا  ابیرقت  دـسریم ، البرک  هب  هک  نآ 

دوخ هب  دوخ  دوشیمن . يربخ  یلو  دـهدیم  دروآیم  ناـشیا  يارب  ار  باـتک  یـسک  هک  نیا  دـیما  هب  دوشیمن . يربـخ  باـتک  زا  دـنکیم 
ترضح يافص  اب  رهطم و  مرح  هب  تسا . مالـسلاهیلع  یلع  دنزرف  مه  نآ  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  مورب  دیوگیم :
دیآیم راوگرزب  هحفص 415 ]  ] نآ نحـص  رد  ترایز  تدارا و  ضرع  زا  سپ  دوشیم  مزاع  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا 
لاوحا ینیما  همالع  اـب  وا  دـنکیم . دروخرب  تسا  هدوب  مه  فورعم  ـالبرک  رد  هک  یناوخ  هضور  هب  اـقافتا  تسا ، هدوب  ندز  مدـق  لاـح  رد 

نینمؤملاریما ترـضح  نم و  نیب  ام  دیوگیم : دیتسه . تحاران  ارچ  دنکیم : ضرع  ینیما  همالع  هب  ناوخ  هضور  اقآ  نآ  دـنکیم . یـسرپ 
لزنم هب  رارـصا  هب  ار  وا  دشاب . یجرف  ات  دینک  لیم  منک  تسرد  ياچ  لزنم  میورب  دنکیم : ضرع  ینیما  ياقآ  هب  تسا ، یبلطم  مالـسلاهیلع 
يارب دوریم  راوگرزب  دیـس  نآ  دنیـشنیم و  هناخباتک  رد  ینیما  همالع  و  دـنکیم . ياهناـخباتک  فرط  هب  تیادـه  لزنم  رد  ار  وا  دربیم و 

دیس اقآ  دنکیم . هیرگ  دنلب  سپس  و  دنکیم . ادیپ  اج  نآ  رد  ار  شاهدشمگ  هعفد  کی  موحرم  ینیما  ياقآ  اقافتا  دروایب  ياچ  ینیما  ياقآ 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  مشاـهینب  رمق  ترـضح  تاـیانع  دوب  نیا  يرآ  دـشاب . هدز  برقع  راـم و  ار  وا  دـشابن  دـیوگیم : دـسرتیم و 

. مالسلاهیلع

سابعلا لضفلاابا  اقآ  مرح  رد 

رد راک و  رپ  زوسلد و  دارفا  زا  یکی  هک  یـسابعریم ، دیمح  دیـس  ياقآ  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  حادـم  باطتـسم  بانج 
یتمارک یسمش   79  / 11 قباطم 25 /  لاس 1421 ق  يهدعقیذ  هبنش 19  هس  زور  رد  تسا ، نارکمج  سدقم  دجسم  یگنهرف  روما  تسمق 

لاس یس  دودح  نیعتسن  هب  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  دندرک : لقن  هدنراگن  يارب  تسا  هدرک  هدهاشم  البرک  رد  لبق  لاس  یس  دوخ  هک  ار 
فرشا فجن  زا  مالسلامهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترضح  نیسحلا و  هللادبع  ابا  ترضح  نیفیرـش  نیمرح  ترایز  دصق  هب  لبق 

اطع ام  هب  يردارب  نانم  دنوادخ  هک  مدش  رادربخ  مدش و  راگدنام  البرک  رد  زور  دـنچ  دوب ، یترایز  مایا  مدـش ، فرـشم  یلعم  يالبرک  هب 
حیرـض هب  مشچ  هک  روط  نامه  مدوب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  اقآ  مرح  رد  مدرگزاـب  فرـشا  فجن  هب  مدرک  دـصق  نوچ  هدومرف و 
هدشن مامت  مفرح  زونه  مدرگرب . فرـشا  فجن  هب  ات  مراد  زاین  تشگرب  يارب  ار  یغلبم  هدومن ، یفطل  جئاوحلا ، باب  ای  متفگ : مدوب ، هتخود 
هضور نوچ  مناوخب ، شیارب  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  هحفص 416 ]  ] يهضور سلجم  کی  هک  تساوخ  نم  زا  یصخش  هک  دوب 

. مدوب هتساوخ  مشاهینب  رمق  اقآ  زا  هک  دوب  یغلبم  نامه  مدید  مدرمش  یتقو  داد . نم  هب  یغلبم  مدناوخ ، ار 

تسین یلومعم  ياهوراد  زا  وراد  نیا 

دیس ياقآ  بانج  اب  نارهت  رد  هدنراگن  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  تداهش  زور  هام  دنفسا  ربارب 13  هجح ، يذ  متفه  هبنش  زور  رد 
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لقن نینچ  ناشدنزرف  هب  تبسن  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  تمارک  هب  عجار  ناشیا  متشاد ، یتاقالم  يرـصان  قئاف 
دوش التبم  نآ  هب  سک  ره  هک  تسا  یضرم  نیا  دش . التبم  تیلافسنآ  يرامیب  هب  يرصان  یلع  دیس  مدنزرف  یسمش  لاس 1372  رد  دندرک :

. تسین نکمم  شندنام  هدنز  دنتفگ  قافتا  هب  یگمه  دنتفگ و  شباوج  سراپ  ناتـسرامیب  یکـشزپ  میت  هعومجم  درادـن . تشگرب  يهراچ 
لزنم دیورب  تفگ : نم  هب  هر »  » يزاریش یمشاه  تاداسلا  تمشح  هیولع  مردام  زور  کی  دوب  جنـشت  امک و  تلاح  رد  هک  هام  کی  زا  دعب 
ینیما همالع  موحرم  يهلیـسو  هب  اعد  نارازه  هک  تارف  بآ  اب  ار  ادهـشلادیس  اـقآ  [ 168  ] تبرت و  ریدـغلا )  ) بحاص ینیما  هللا  تیآ  رـسمه 
رـسمه مدرک ، هعجارم  اقآ  لزنم  هب  نم  دیریگب . تسا  هدش  هدـناوخ  بآ  نیا  هب  هر )  ) یئوخ مساقلاوبا  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  و  هر ) )

هرطق جنپ  هدرک و  طولخم  ار  تبرت  ابع و  لآ  نت  جنپ  مسا  هب  هک  دندومرف  مناخ  و  دنداد . ریقح  هب  ار  بآ  تبرت و  نآ  ینیما  همالع  موحرم 
ار شیوراد  متفگ  هچ ؟ يارب  تفگ : مدنزرف . رس  يالاب  متفگ : دیوریم . اجک  دنتفگ : متفر  ناتسرامیب  هب  یتقو  دیزیرب . یلع  دیس  ناهد  رد 
هب هلصافالب  ناشیا  تسین . یلومعم  ياهوراد  زا  وراد ، نیا  متفگ : باوج  رد  هدنب  میاهتـساوخن ؟ وراد  امـش  زا  ام  تفگ : ماهدروآ . تسد  هب 

نهد هب  ار  وراد  مدـنزرف  یلع  دیـس  اقآ  تخت  راـنک  میتفر  اـم  نک . هداـیپ  تدـنزرف  رد  ياهدـمآ  هک  يداـقتعا  ره  اـب  ـالاب  ورب  تفگ : ریقح 
رظن تحت  هاگتسد و  هحفـص 417 ]  ] ریز ضیرم  نیا  دیهدب . ماجنا  ار  لمع  نیا  امـش  درادن  ناکما  تفگ : وییـسيآ  سیئر  مزیرب  مدنزرف 
رتکد تفرگ . سامت  یکشزپ  میت  سیئر  اب  دییوگیم . فیجارا  امش  تسا ، یفرح  هچ  نیا  تفگ : شمرـس  رد  مزیریم  متفگ : تسا . رتکد 
یکی دهدب . ماجنا  شضیرم  اب  دهاوخیم  هک  يراک  ره  دیراذگب  تسا ، ینتفر  هک  يرـصان  ياقآ  دنزرف  درک  مالعا  دشاب  سیئر  نامه  هک 

ار وراد  امش  منکیم ، زاب  هاگتسد  ریز  زا  ار  شبل  يهشوگ  نم  دیهدب  هزاجا  يرصان  ياقآ  تفگ : تخوس و  ام  لاح  هب  شلد  اهراتـسرپ  زا 
قحب نسحم  ای  همطاف  قحب  رطاف  ای  یلع  قحب  یلع  ای  دمحم  قحب  دیمح  ای  متفگ  متخیر و  ار  لوا  يهرطق  هک  یتقو  یلع  ای  متفگ : دـیزیرب ،

. دـش عورـش  مدرم  ناراتـسرپ و  هیرگ  مدـید  هعفدـکی  همطاف ، قحب  رطاف  ای  متفگ : ات  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  قحب  ناـسحالا  میدـق  اـی  نسحلا 
رـسمه ناج  هب  ار  امـش  ماهتفگ ، یلع  یلع  تاهناخ  رد  رمع  کی  ایادخ ، متفگ : هلبق و  هب  مدرک  ور  متخیر و  مه  ار  مجنپ  مراهچ و  يهرطق 

رد هک  یبـت  نادرگرب . نم  هب  نک و  نـشور  ار  ماهناـخ  غارچ  تـسه  تحالـص  رگا  نـکن ، جـلف  ار  هـچب  نـیا  مالـسلاهیلع  یلع  نادـنزرف  و 
تلاح زور  کی  دیدرگ . عطق  امامت  زور  هس  تشذگ  زا  سپ  دادیمن ، ناما  مدنزرف  نیا  هب  هک  یجنـشت  دشیمن ، هداد  صیخـشت  شاهجرد 

یلعدیـس اقآ  يردام  گرزبردام  هک  ملایع  ردام  شلوا  بش  نآ  دـندروآ . شخب  هب  ار  ضیرم  هک  دوب  اـج  نیا  داد . تسد  راـمیب  هب  عوهت 
حبص راهچ  تعاس  تفگ : رگم ؟ روطچ  متفگ : دیدرک . هدهاشم  ار  رطع  يوب  يرصان  ياقآ  تفگ : مدرک ، شتاقالم  حبص  هک  یتقو  دشاب .
نیا دیهاوخیم ، هچ  دیراد و  راک  هچ  دنتفگ : یلعدیـس و  اقآ  قاتا  لخاد  دـندمآ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  اقآ  هک  دوب 
هکت کی  دـننام  ییاونـش  ییاـنیب و  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  شزیچ  همه  مرـسپ  مرـس ، هب  مناـج و  هب  تدرد  اـقآ  متفگ : دـینزیم ؟ داد  ردـق 

يهچب کی  لثم  دـنک . ادـیپ  افـش  دزیرب و  شیالب  درد  ات  هک  دـینک  در  ناتیابع  ریز  زا  ار  مدـنزرف  تسا . هداتفا  تخت  يور  هدـش و  تشوگ 
يدوبهب هب  ور  تشگرب و  شایتمالـس  رگید  دعب  هحفـص 418 ]  ] هب زور  نآ  زا  تخت . يور  تشاذـگ  درک و  شدر  ابع  ریز  زا  ههاـم  شش 

بوخ شندب  وضع  کی  زور  ره  یپ  رد  یپ  دمآ و  شملکت  رگید  زور  و  دمآ ، شاییاونش  زور  کی  دمآ ، شاییانیب  زور  کی  تشاذگ .
ترـضح بلاطیبا  نب  یلع  يافو  اب  دیـشر  دنزرف  ابع و  لآ  يهبیط  يهسمخ  يهلیـسو  هب  دوب  نکمم  ریغ  هک  يزیچ  هنملا  هللادمحلا و  دش .

طوبرم یکشزپ  دانسا  كرادم و  مامت  هک  تسا  رکذ  نایاش  درک . داش  ار  ام  يهمه  هشیمه  يارب  دش و  نکمم  مالـسلامهیلع  مشاهینب  رمق 
. تسا هزجعم  اهنت  نیا  دنتفگ : دنداد و  رظن  دندرک ، هنیاعم  درب ، اکیرمآ  هب  شدوخ  اب  مرهاوخ  ار  یلعدیس  مدنزرف  هب 

داد افش  ار  یناطرس  ناوج  مشاهینب  رمق  ترضح  ناکشزپ ، زا  يدیماان  زا  دعب 

نم مدوب . هتفر  هضور  هب  نداد  شوگ  يارب  هر )  ) یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  لزنم  هب  هدنب  هبنـشجنپ  زور  یـسمش  لاس 1363  رد 
هک دومرف : اقآ  مدوب . هدش  عقاو  اقآ  يور  هب  ور  ریقح  نیا  دنتسشن . اقآ  دندش و  دنلب  اههبلط  دندروآ ، فیرـشت  اقآ  موحرم  هک  مدوب  هتـسشن 
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ياقآ لاح  نینچ  رد  دـندشیم ، عقاو  رـس  تشپ  ناشیا  اریز  مینک ، لوبق  ار  اـقآ  نخـس  هک  میتسناوتن  اـم  دینیـشنب . بیطخ  هب  ور  مه  اـهامش 
ناـشیا مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  ساـبع  ترـضح  باـب  رد  مه  نآ  و  دـندوب ، هظعوم  لوغـشم  ربنم  يـالاب  هللا ) هظفح   ) يراـسناوخ یحلاـص 
ترایز تئارق  مالسلاهیلع و  ادهشلادیس  مرح  هب  فرشت  دعب  مدوب و  البرک  رد  نم  تفگ : یناگیاپلگ و  هللا  ۀیآ  ترـضح  هب  دندرک  باطخ 

یلع نـب  ساـبع  مشاـهینب  رمق  هللا  یلا  جـئاوحلا  باـب  رهطم  مرح  يهـناور  و  مدرک ، كرت  ار  رهطم  مرح  ترـضح ، نآ  يهفیرــش  يهماـن 
هچغاب رانک  نم  دوب . یکچوک  يهچغاب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  نحـص  رد  مدش ، كرابم  نحـص  دراو  یتقو  مدش . مالـسلاامهیلع 

یسک هک  دوب  هدش  رارقرب  ترضح  نآ  اب  يونعم  طابترا  مدرکیم و  هاگن  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  فرط  هب  و  مداتـسیا ، يردق 
وا هب  متفگ و  ار  وا  مالـس  باوج  دوب ، تسود  نم  اـب  هک  تسا  ینارهت  هحفص 419 ]  ] نمؤم ياهيرازاب  زا  یکی  مدید  درک . مالـس  نم  هب 

دوب و هدش  درز  تدش  هب  هدیرپ و  شتروص  زا  گنر  هک  یناوج  هب  داتفا  مهاگن  دیدروآ ، فیرشت  ادص  رـس و  یب  هچ  لوبق  ترایز  متفگ :
دـش و يراج  شیاهکشا  مدرک  وا  زا  ار  لاؤس  نیا  ات  تسیک ؟ رامیب  ناوج  نیا  ربخ و  هچ  اقآ  جاح  متفگ : دوب ، هدـیدرگ  رغال  تیاهن  یب 
، دندرک باوج  ار  وا  یناملآ  ياهرتکد  ناملآ ، مدرب  ار  وا  نم  هدش و  ناطرـس  ضرم  هب  التبم  ناشیا  تسا و  هدازهدـنب  نیا  اقآ  جاح  تفگ :
ام هب  زین  ییاکیرمآ  ياهرتکد  اکیرمآ و  میتفر  هسنارف  زا  و  دـندرک ، سویأـم  ار  اـم  زین  يوسنارف  ياـهرتکد  هسنارف ، مدرب  ار  وا  ناـملآ  زا  و 

بوخ ضرم  نیا  زا  نم  هک  ـالاح  ردـپ  تفگ : دز ، شتآ  ارم  رگج  رـسپ  نیا  میدـش ، سویأـم  اـج  همه  زا  هک  یتـقو  دـنداد . یفنم  باوـج 
ادخ زا  نم  موش و  نفد  اهناملسم  نیب  رد  و  مریمب ، مدوخ  یمالـسا  نطو  رد  نم  هک  نادرگرب  ناریا  هب  ارم  هک  منکیم  شهاوخ  موشیمن ،

دصق میدرک  تکرح  یتقو  و  مداد ، تکرح  ناریا  هب  اکیرمآ  زا  ار  مدنزرف  مامت  ترـسح  اب  نم  مورن . ایند  زا  اکیرمآ  رد  نم  هک  مهاوخیم 
نم دیـسر  اجنیا  هب  ات  مربب . ناریا  هب  دعب  دـنک و  ترایز  ار  دوخ  ناماما  نایاوشیپ و  رمع  رخآ  هک  تایلاع  تابتع  مربب  ار  مدـنزرف  هک  مدرک 
نآ کی  اما  یتفر ، اکیرمآ  هسنارف و  ناملآ و  همه  نآ  دـهدب  فاصنا  وت  هب  ادـخ  يدـمآ ، رید  اما  يدـمآ ، فاـصنا  شوخ  يا  متفگ : وا  هب 
هب دمآ و  نیـشن  هیداب  برع  کی  مدید  هاگان  متفگ ، وا  هب  ار  تالمج  نیا  نم  يدشن ! مالـسلاامهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  هللادبع و  ابا  هجوتم 

مشخ و اب  هعیـش !؟ ونـش  هعیـش ؟ تنأ  تفگ : درک و  رامیب  ناوج  نآ  ردپ  هب  ار  مود  هاگن  و  هعیـش ؟ تنا  تفگ : وا  هب  درک و  هاگن  ناوج  نآ 
درب و مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  لخاد  هب  تیعمج  ماحدزا  نیب  زا  ار  وا  ناشک  ناشک  و  تفرگ ، ار  رامیب  ناوج  نآ  تسد  بضغ 

داتسیا ترضح  نآ  حیرض  کیدزن  تساوخ . تجاح  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  زا  هنوگچ  هک  مدید  مدرک ، تکرح  ود  نآ  لابند  هب  نم 
، لضافابا ای  ناطرـسلاب ، التبم  باشلا  اذه  ادج . باش  بابـشلا  ذـخ  هللا  یلا  جـئاوحلا  باب  تنأ  یلع ، نب  سابع  تنأ  لضفلاابا ، ای  تفگ : و 

تدش اب  نانچ  تفگ ، تفگیم و  جئاوحلا . باب  ونـش  تنأ  اذه  تام  نا  جئاوحلا  هحفص 420 ]  ] باب تنأ  سابع ، ای  کفیض ، باشلا  اذه 
زا ناوج  تسد  هک  مدـید  دوخ  مشچ  هب  مدوخ  نم  دـندرکیم ، هیرگ  همه  دـندش ، مرح  لخاد  راوز  مامت  هک  تفگیم  نخـس  ترـضح  اب 

حیرـض هب  یتـسد  ود  برع  درم  دوب . ناوج  رمع  ناـیاپ  نداـتفا  هک  مدرک  رکف  نم  و  داـتفا ، ترـضح  حیرـض  راـنک  دـش ، اـهر  برع  تسد 
باب وت  رگید  دریمب ، ناوج  نیا  یهدن و  افـش  ار  رامیب  ناوج  نیا  رگا  سابع ، تفگ : دنلب  يادص  اب  دیبسچ و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 

هک منکیم  شهاوخ  وت  زا  ینم ، يالوم  وت  سابع  تفگ : هتـسهآ  يادص  اب  دعب  دـمآ . مهاوخن  وت  مرح  رد  ماهدـنز  ات  نم  یتسین ، جـئاوحلا 
رد درکیم و  هیرگ  دنلب  دنلب  درک . تکرح  دز و  دایرف  ضیرم  ناوج  هک  مدید  نم  دیـسر  هک  اجنیا  ات  هدب . افـش  ار  رامیب  بیرغ  ناوج  نیا 

مدرم ار  شسابل  دیسر  نحص  هب  ات  دندرکیم ، هراپ  ار  شیاهسابل  دندیسوبیم و  ار  وا  مدرم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح 
مـسق ادـخ  هب  یناـگیاپلگ ، هللا  تیآ  ترـضح  مدـید . دوخ  نم  ار  تمارک  نیا  دـندرب . دوخ  اـب  كربت  ناونع  هب  دـندرک و  هراـپ  هراـپ  ـالک 

. دنتسه نامز  بوخ  نایعیش  زا  دننکیم و  یگدنز  نارهت  رازاب  رد  دناهدنز و  رسپ  ردپ و  نیا  زونه  درذگیم ، ایاضق  نیا  زا  هک  تساهلاس 

. تخیریم مهرـس  تشپ  کشا  تارطق  دوب ، ریزارـس  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  موحرم  نامـشچ  زا  کشا  هک  مدـیدیم  نم  راتفگ  نیا  مامت  رد 
، ماهدوـمن تراـیز  هبترم  هاـجنپ  تسیود و  زا  شیب  ار  ترـضح  نآ  رهطم  ربـق  هدـید و  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  زا  یتاـمارک  زین  ریقح 

ردـص ینیـسح  مـیهاربا  دـمحم  دیـس  جاـح  رقحـألا  هللاءاـشنا . دـهد ، رارق  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترــضح  ناوریپ  زا  ار  نایعیــش  دـنوادخ ،
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نیظعاولا ردص  نسحریم  دیس  موحرملانبا 

تسا هتسشن  ینارون  تماق و  دنلب  ياقآ  مدید 

هب یتشاددای  یط  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  دجـسم  تعامج  ماما  ولماش ، ربکایلع  خیـش  جاح  ياـقآ  مالـسالا  ۀـجح  باـنج 
و 7 هچوک 5  نیب  يوفـص ، باون  دیهـش  راولب  مق ، ناـگدازآ  نادـیم  رد  هحفص 421 ] : ] دسیونیم مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا 

یناقوف يهقبط  نامتخاس  هدش و  هتخاس  نآ  نیمز  رتم  دصشش  دودح  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  يدجسم 
افش ناشنارامیب  دش و  عفر  ناشیاهيراتفرگ  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  لسوت  اب  يدایز  دارفا  و  تسا ، مامتا  فرـش  رد  مه  نآ 

يروط نم  يادص  ناهگان  اما  متشاد . يوق  رایسب  يادص  البق  هدنب  متـسه . ریقح  دوخ  دارفا  نآ  زا  یکی  ناشیاهضرم  يافـش  تسا و  هتفای 
نوچ دینشیمن . ارم  يادص  دوب  نم  یمدق  ود  رد  یسک  رگا  هک  يروط  هب  دش . لیطعت  ربنم  سلاجم و  مامت  لاس  هس  دودح  هک  دش  هتفرگ 

قلح و صصختم  نارهت  روتساپ  ناتـسرامیب  رد  هک  يدمحا  رتکد  ياقآ  زا  نم  يارب  ناشیا  مدوب ، قیفر  حادم  نارگنهآ  قداص  ردارب  اب  نم 
هجیتن رخآ  رد  درک . رایـسب  تقد  هتفرـشیپ  لیاسو  اب  وا  يدـمحا . رتکد  ياقآ  صوصخم  قاـتا  رد  میتفر  ناـشیا  اـب  تفرگ . تقو  دوب  ادـص 

هاگتـسد هب  جایتحا  رگید  هام  کی  تدم  زین  لمع  زا  سپ  و  دشابن . زیمآقفوم  تسا  نکمم  مه  نآ  لمع ، زج  درادن  یهار  چیه  هک  تفرگ 
هب هتـسکش  لد  اب  هک  نیا  اـت  مدوب  تحاراـن  یلیخ  متـشگزاب  مق  هب  هناـسویأم  هدـنب  دوب . مرحم  کـیدزن  دـنزب . فرح  دـناوتب  هک  دراد  قرب 

نیمز ریز  لخاد  هب  مدـش ، دجـسم  دراو  هک  مدـید  باوخ  دوب ، حبـص  کیدزن  مدرک . ادـیپ  لسوت  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
هتفرگ و شوغآ  رد  ارم  دش و  دنلب  ناشیا  مدرک . مالـس  مدـش  دراو  هدـنب  ات  تسا . هتـسشن  ینارون  تماق و  دـنلب  ییاقآ  مدـید  متفر  دجـسم 

درد منکیم و  یکبـس  ساسحا  مدید  مدش ، رادیب  سپـس  دومرف . هچ  مدیمهفن  دومرف . نایب  یتالمج  دینابـسچ و  نم  يهنیـس  هب  ار  شاهنیس 
هب ات  مدرک و  عورـش  ار  مرحم  ياهربنم  سلاـجم و  هک  متفر  يدوبهب  هب  ور  دـعب  هب  تعاـس  نآ  زا  تسا . هدرک  ادـیپ  فیفخت  اـیوگ  ماهنیس 

تبحـص مراد  مدوخ  هک  درکیمن  رواب  ناشیا  مدز . نفلت  نارگنهآ  ياقآ  هب  زور  دنچ  زا  دعب  ماهدرکن . ادیپ  مه  صرق  کی  هب  جایتحا  لاح 
زاب ناشیا  يادـص  نوچ  هدوب ، هزجعم  طقف  ناـشیا  يهیـضق  تفگ : باوج  رد  ناـشیا  دوب  هتفگ  رتکد  هب  ار  هیـضق  ناـشیا  هک  یتقو  منکیم 

. ماهدرکن تشادداـی  لوا  زا  ار  تاـمارک  نیا  ارچ  هک  مروخیم  سوسفا  نم  هتـشاد و  داـیز  دجـسم  نیا  تازجعم  لـیبق  نیا  زا  دوب . یندـشن 
زا اقـس  هک  دنتـشون  اقـس  يهدـید  کـشا  هب  دوب  لـجخ  رثوک  یقاـس  زا  تارف  دوب  لـجخ  ربـمغیپ  لآ  زا  شطع  دوـب  لـجخ  هحفص 422 ] ]
زا کـشا  یلو  دزیم  رود  شمـشچ  هزین  يور  هب  دوب  لـجخ  روآ  بآ  سابعرـس  هنیکـس  زا  ین  يور  هب  لزنم  لـهچ  دوب  لـجخ  ربـکایلع 

دوب لجخ  بنیز 

دوب يراز  هیرگ و  طقف  نم  راک  زور  هنابش  هس  تدم 

مالـسلاهیلع نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  تمارک  ود  ياهمان  یط  سراف ، ناتـسا  باراد  ناتـسرهش  زا  یتسار ، اضردمحا  ياقآ  بانج 
بناج نیا  مکیلع  مالـس  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیـش  جاـح  ياـقآ  باـنج  مالـسالا  تجح  تمدـخ  دـیناوخیم : ـالیذ  هک  دناهتـشاد ، موقرم 

، سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  البرک ، رادمچرپ  گرزب  زا  دنچ  یتارطاخ  متـسه . سراف  ناتـسا  باراد  ناتـسرهش  نکاس  یتسار  اضردـمحا 
، ماهدرک هعلاطم  يدایز  یخیرات  ياهباتک  هدـنب  هکنیا  ادـتبا  . 1 منکیم . لقن  هک  تسا  هدمآ  شیپ  هدـنب  يارب  مالـسلاهیلع ، جـئاوحلا  باب 

سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  دـننامه  یباتک  چـیه  اـما  هتـشذگ ، ياهندـمت  هچ  راـهطا و  يهمئا  دروم  رد  هچ 
مدومن ادیپ  ماهتفرگ  ادخ  زا  رمع  هک  اهلاس  زا  دعب  ار  دوخ  يهدش  مگ  هک  میوگب  مناوتیم  و  تسا ، هتشادن  رثا  بناج  نیا  رد  مالـسلاهیلع 

هک مدوب  هتـسشن  هزاغم  رد  هک  دوب  اـهزور  زا  یکی  رـصع  لاس 77  ناتـسمز  رخاوا  دوب . مهاوخ  شـسدقم  ناتـسآ  بلک  مه  رمع  رخآ  ات  و 
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نآ هتفر و  قوذ  قوش و  اب  هدنب  میرخب . ار  نآ  ات  ایب  تسا ، هدش  هداتـسرف  مق  زا  یباتک  تفگ  دـمآ و  فطل  نابرق  ياقآ  مان  هب  اقفر  زا  یکی 
متفگ هتـسب و  ار  باتک  اذل  تسا  بلاج  یلیخ  مدید  مدناوخ ، هک  ار  نآ  همدقم  ادتبا  متـشگرب ، هزاغم  هب  مدیرخ و  ناموت  غلبم 1600  هب  ار 

، یلاخلخ ياقآ  باـنج  هحفـص 423 ] ، ] مدرک ندـناوخ  هب  عورـش  دـندوبن و  لزنم  رد  اـههچب  مناـخ و  بش  مناوـخیم ، ار  نآ  لزنم  رد  هک 
: لوا هرطاخ  دناسرن . متـسد  هب  رتدوز  ار  باتک  نیا  گرزب  دـنوادخ  ارچ  هک  نیا  زا  دوب  يراز  هیرگ و  طقف  نم  راک  زور  هنابـش  هس  تدـم 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  لکوت  اب  باتک و  ندناوخ  زا  دعب  متشادن . راک  رـس و  هزور  زامن و  اب  ادبا  الـصا و  لاس  تدم 29  بناج  نیا 
دعب تسا و  هدش  انعم  یب  چوپ و  مرظن  رد  ایند  هک  میوگب  یلک  روط  هب  هدشن و  كرت  مزامن  مسیونیم ، ار  همان  نیا  هک  الاح  ات  مالـسلاهیلع 

. تسین روصت  لباق  هک  دمآ  دوجو  هب  نم  رد  یبیجع  یحور  بالقنا  نآ  ندناوخ  متسد و  هب  باتک  ندیسر  زا 

مدش زیچ  همه  بحاص  جئاوحلا  باب  ترضح  یمان  مان  تکرب  هب 

یتسار گنهرف  جاـح  مردـپ  لزنم  رد  دوب  هام 77  نابآ  دوب . مکیرـش  نآ  زا  هزاـغم  هک  مدرکیم  راـک  ياهزاـغم  رد  هدـنب  مود : هرطاـخ  . 2
شخپ ار  نآ  حبـص  تخپ  شآ  هللادـمحب  میدوب  تیلاـعف  مرگرـس  همه  مدوب و  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  شآ  كرادـت  مرگرس 

یگنوگچ زا  تبحـص  میدوب و  هتـسشن  نارگید  مردام و  ردـپ و  باراد و  تارباخم  نواعم  روپکاخ  ياقآ  قافتا  هب  زور  نآ  حبـص  میدرک .
رذن امش  اضردمحا  هک  تفگ  درک و  هدنب  هب  ور  روپکاخ  ياقآ  مناخ  نیب  نیا  رد  هن . ای  دیسر  دمآ  هک  یسک  ره  هب  ایآ  هک  دش  شآ  عیزوت 
لاس ره  موش  ياهزاغم  بحاـص  لاس 78  دیع  زا  لبق  هک  دنک  کمک  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رگا  ارچ . متفگ : دـینکیمن ؟

هک نیا  زا  دعب  مسق ، ادخ  هب  منکیم ، مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهش  هاش  شردارب  ترضح و  نآ  رذن  الاب  اب  جنرب  ولیک  رادقم 150 
یمان مان  تکرب  هب  نآ  زا  دعب  دش و  مهارف  اجک  زا  نآ  لوپ  متـسنادن  هک  دش  مبیـصن  گرزب  ياهزاغم  دعب  هتفه  کی  تدـم  هب  مدرک  رذـن 

اهنت ددرگیم . فرطرب  میراتفرگ  وا  هب  لسوت  اب  دیآیم  شیپ  يراتفرگ  هک  مه  تقو  ره  و  مدش . زیچ  همه  بحاص  جئاوحلا  باب  ترضح 
دیاب نایاپ  رد  تسا . مالسلاامهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یلع و  نب  نیسح  هاگراب  ترایز  یلعم و  يالبرک  هب  نتفر  مراد  هک  ییوزرآ 

مان هب  میدق  رد  راغ  نیا  تسا . هدـش  يراذـگ  مان  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  راغ  مان  هب  يراغ  اریخا  باراد  هقطنم  رد  هک  موش  رکذـتم 
هدش یعدم  تسادخ  اب  نیدـتم و  يدرم  هک  داژن  هحفص 424 ]  ] یجات دمحم  اقآ  مان  هب  یـصخش  هک  نیا  ات  تسا  هدوب  روهـشم  نآرق  راغ 
علطم ار  مدرم  البق  ارچ  هک  نیا  لیلد  تسا و  هدوب  طابترا  رد  ناشیا  اـب  شیپ  اـهلاس  زا  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هک  تسا 

هب اـنب  زورما  هب  اـت  میدرکن  ـالمرب  ار  نآ  تسا  هدوـبن  عوـضوم  نـیا  ندرک  رواـب  تـهج  مدرم  رد  یگداـمآ  نوـچ  هـک  دـنیوگیم  هدوـمنن 
وا يارب  يراتفرگ  هک  یسک  ره  هریغ و  ییایمیش و  یناطرس ، نارامیب  نونکات  هک  تسا  رکذ  نایاش  مدومن . اشفا  ار  نآ  ترضح  تساوخرد 
نآ سکع  متسناوت  رگا  هللاءاشنا  تسا . هتفرگ  ار  دوخ  تجاح  هتفای و  افش  جئاوحلا  باب  هب  لسوت  راغ و  نیا  هب  نتفر  اب  تسا ، هدمآ  شیپ 

یتسار اضر  دمحا  مالسلاو  متسرفیم . ار 

مدید مدوب و 

ترـضح مرح  رد  تسا : هدرک  لـقن  نینچ  یلعم  يـالبرک  رد  ار  دوـخ  يهدـهاشم  ياهبحاـصم  رد  یمـشاه  یلعدیـس  جاـح  ياـقآ  باـنج 
متساوخ هچب  هک  لاس  تفه  زا  دعب  تفگ : یبرع  هب  یتحاران  اب  دمآ و  شجلف  يهچب  اب  يدرم  مدید  مدوب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

: دومرفیم زین  و  تفای . افـش  درک و  ندیود  هب  عورـش  داتفا  نیمز  رب  هک  نیمه  درک . باترپ  حیرـض  يوس  هب  ار  هچب  و  يداد ؟ نم  هب  ار  نیا 
؟ تسا نیـسح  ماما  ربق  نیا  مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  ربق  اذه  هک  درک  لاؤس  دمآ و  يدرف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  ترـضح  مرح  رد 

ایند زا  دیـشک و  ياهحیـص  درم  نآ  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  ربق  نیا  هلب  دـمآ : باوج  هبترم  کی  درک . رارکت  ار  دوخ  لاؤس  راب  نیدـنچ 
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هحفص 425] [ . ] 169 . ] تفر

! منابل هنشت  ياقس  نم  منیسح ! رادملع  نم 

هتـسناد و حالـص  ار  بلطم  نیا  دندش ، سویأم  راوز  نتـشک  مشچ و  ندرک  روک  تسد و  ندیرب  زا  لکوتم  تلود  يانما  هک  یتدم  زا  دعب 
دوخ تسد  هب  دنکن و  هاگن  اهنآ  یگناوید  هب  دیاب  تلود  دنهدیم . نتـشک  هب  ار  دوخ  تهج  یب  دـنوشیم و  هناوید  تلود  يایاعر  دـنتفگ 

تسا حلـصا  يریگب  ار  تیعر  لام  رگا  میهدب  رارق  راوز  يارب  يدایز  تایلام  هک  تسا  نیا  رد  حالـص  دنکن . عیاض  فلت و  ار  دوخ  تیعر 
لایخ هب  دـنلقع  یب  يهفیاط  مسق  نیا  هک  اهنآ  تسوا  لاـم  ناـمه  تیعر  زا  دوصقم  دراد . تعفنم  هنازخ  هب  اریز  يریگب ، ار  اـهنآ  ناـج  اـت 
نامه سپ  دـنهدیم . ناشدوخ  تسد  هب  دـنروایب و  تراـیز  ناونع  هب  دـننکیم  يروآ  عمج  لوپ  دنـشکیم  تمحز  لاـس  لوا  زا  تراـیز 
مشچ ندیرب و  تسد  نتشک و  زا  هدمآرد  تمحرم  رس  هب  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  نایعیش  هب  هفیلخ  هک  دندیـشک  راج  اج  همه  تقو ،
زاوج لوپ  یفرـشا  دص  دادـغب  رـسج  رـس  رد  طقف  دورب و  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترایز  هب  سک  ره  دومرف . تشذـگ  اهنآ  ندـنک 

و دندرکیم ، عمج  لوپ  دندیشک ، تمحز  لاس  رخآ  ات  لاس  لوا  زا  قوش  لامک  اب  جوف  جوف  دندش ، لاحشوخ  نایعیش  دورب . دازآ  دهدب و 
اـشامت ار  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  راوز  دوب و  هتـسشن  دوب  فرـشم  دادغب  رـسج  رب  هک  رـصق  يالاب  رد  لکوتم  يزور  دـنتفریم . ترایز  هب 

تشپ و رد  نایمه  یلاز  ریپ  کی  مجع  قارع  هار  زا  دید  دنوریم . دنهدیم و  یفرـشا  دص  یکی  ره  رـسج  رانک  رد  دـندمآیم  هک  درکیم 
ار لاز  هریپ  نآ  دیورب  تفگ : دومن و  بلط  ار  دوخ  مادـخ  دنیـشنیم . دوشیم  هتـسخ  یهاگ  دـیآیم ، ناگنل  ناگنل  ياپ  اب  تسد  رد  اصع 

نیـسح ماـما  ءادهـشلادیس  تراـیز  هب  ـالبرک  هب  تفگ : يوریم ؟ اـجک  هـب  لاز  ریپ  تـفگ : دـندروآ  شروـضح  هـب  ار  وا  دـنتفر  دـیروایب .
هیزج رانید  دص  تفگ : هحفص 426 ] . ] دیاهداد هزاجا  ناتدوخ  هک  ماهدینـش  ارچ  تفگ : ياهدینـشن ؟ ار  ام  نغدق  رگم  تفگ : مالـسلاهیلع .

هدازمارح نآ  تسد  هب  دروآرد  یفرشا  دص  درک ، زاب  هدراذگ  نیمز  هب  ار  دوخ  نایمه  لاز  ریپ  منیبب . روایب  تفگ : یلب ، تفگ : ياهدروآ ؟
ادخ هب  مسق  هفیلخ ، يا  تفگ : ياهدمآ ؟ هدایپ  يرادن و  يراوس  لام  ارچ  سپ  یتشاد  ار  یفرشا  دص  تعاطتسا  هک  وت  تفگ : لکوتم  داد .

ار ناطلـس  لام  یفرـشا  دص  هدرک  عمج  لوپ  تدم  نیا  رد  یـسیرخرچ  ییوشتخر و  يراک و  تمدخ  هب  نکیلو  متـشادن  تعاطتـسا  نم 
یشواچ يادص  هاگان  مدوب ، هتـسشن  دوخ  هناخ  رد  میایب . نآ  زا  دعب  منک و  ایهم  ار  هار  جرخ  لام و  هیارک  هک  دوب  نیا  ملایخ  ماهدرک . ایهم 

نیسح ماما  تبحم  زا  مندب  ياهوم  اهگر و  داتفا ، مرس  رب  ینیسح  روش  دیآیم » بیس  يوب  ادهش  تبرت  زا  : » تفگیم هک  دش  دنلب  البرک 
نیـسح ماما  ترایز  يوزرآ  دهدن و  فافک  رمع  مزادنا و  قیوعت  ترایز  مزع  رد  مدیـسرت  مدش ، رایتخا  یب  دـمآ ، تکرح  هب  مالـسلاهیلع 

، ییادگ هب  مداتفا  هار  هب  هدایپ  ياپ  هلحار  داز و  نودب  متشادرب ، ار  جاب  لوپ  مورب . روگ  هب  مراذگب و  ار  جاب  لوپ  مربب . ربق  هب  ار  مالسلاهیلع 
هب مریمب و  هار  رد  مسرتیم  دنوریم ، راوز  هدب ، نم  هب  ياهرکذـت  رادرب  ار  تلوپ  هفیلخ ، يا  مدـیناسر . اج  نیا  هب  ار  دوخ  ات  یگزویرد ، هب 
ورف بآ  ریز  لاز  ریپ  دنتخادنا . دادـغب  طش  نایم  هب  رـصق  زا  ار  لاز  ریپ  نآ  درک  مکح  تشاد  هک  یظیغ  نآ  اب  لکوتم  مسرن . دوخ  يوزرآ 

مدیـسرن ترایز  هب  مدمآ  رود  هار  زا  ارهز ، دنزرف  يا  نادنمدرد ، ياود  يا  درک : ضرع  درک و  ور  البرک  هب  تخادـنا . الاب  ار  وا  بآ  تفر 
، لاز ریپ  يا  دومرف : ایوگ  هداتـسیا  يرادـباقن  يامیـس  هام  راوس  بآ  يور  رد  دـید  نیـسح . يا  ینکردا  نیملاع ، مشچ  غارچ  يا  ینکردأ ،
؟ يداد تاـجن  ارم  هک  یتـسه  هک  وت  رادـباقن ، ناوج  يا  درک : ضرع  لاز  ریپ  تشاذـگ . نیمز  هب  هلجد  راـنک  هب  شتـسد  هد ، نم  هب  تسد 
رد مالسلاامهیلع . یلع  نب  سابع  تامارک  زا  بجع : بجع  منیسح . ردارب  نم  منابل ، هنشت  ياقس  نم  منیـسح ، رادملع  نم  لاز ، ریپ  دومرف :

تسد یب  و  هحفص 427 ]  ] دندرک ادج  نت  زا  ار  شتـسد  البرک  يارحـص  رد  هک  یتقو  اما  دسریم ، لازریپ  دایرف  هب  هدیرب  تسد  اب  اج  نیا 
اتبأ ای  درک : ضرع  درک و  ور  فرـشا  فجن  فرط  هب  نآ  زا  دـعب  ینکردأ ،) یخأ  ای   ) درک ضرع  درک و  ور  اـههمیخ  فرط  هب  لوا  دـنام ،

[ . 170 . ] سرب مدایرف  مدش ، تسد  یب  ینکردا ،
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داد افش  ارم  سابعلا  لضفلاابا 

موقرم مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ياهمان  یط  یناهفـصا  يدمحا  هللا  ءاطع  دیـس  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  باطتـسم  بانج 
تمصع تیبلها  لیاضف  تامارک و  رشن  رد  یعاسم  دیفم . دنمشزرا و  ياهباتک  ردقنارگ  فلؤم  مرکم  قیدص  مرتحم  روضح  دناهتشاد :

دهشم مزاع  مود  يهیمطاف  مایا  رد  هزع . ماد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  بانج  مالسلامهیلع  تراهط  و 
لـضفلاابا اقآ  زا  هتـسشن  یلدنـص  يور  ام  ولج  هک  اقآ  نیا  تفگ : نم  هب  وا  میدش . انـشآ  یـصخش  اب  دهـشم ، هب  ناهفـصا  ریـسم  رد  مدوب .

نینچ تفرگ و  ارف  ار  شنامشچ  کشا ، درک . لقن  ار  شاهیضق  متـساوخ  مدیـسرپ و  وا  زا  متفر  هدنب  تسا . هتفرگ  افـش  مالـسلاهیلع  سابعلا 
لاس دنچ  متسه . یلم  کناب  يهتسشنزاب  نآلا  متسه و  ناهفـصا  نکاس  یلو  درکرهـش  لها  اتلاصا  يدحاو . هب  متـسه  فورعم  هدنب  تفگ :

زا دعب  درب . ناتـسرامیب  هب  ارم  دمآ  مدنزرف  مدش و  نارگن  یلیخ  دش . هایـس  تدش  هب  نم  ياهاپ  زا  یکی  هک  دش  ضراع  نم  هب  يرامیب  لبق 
هناخ رد  ار  بش  هک  ربب  لزنم  ارم  متفگ : مرسپ  هب  نم  دنکن . رتالاب  هب  تیارـس  هک  دوشب  عطق  دیاب  میاپ  هک  داد  رظن  رتکد  یکـشزپ  تانیاعم 

هچ ادرف  هک  نیا  رکف  هب  مدوب و  اهنت  مدوخ  صوصخم  قاتا  رد  تشذگ  بش  زا  هک  يرادقم  لزنم ، مدمآ  میایب  ناتـسرامیب  هب  ادرف  مشاب و 
مباوخ ینکردا ، لضفلاابا  ای  متفگ : دـنلب  يادـص  اب  مدـش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترـضح  اقآ  هب  دوشیم .

ياپ رب  یتسد  شابن و  تحاران  زیخرب ، اج  زا  دومرف : هحفـص 428 ] ، ] دش دراو  زبس  يهمامع  اب  ینارون  مدید  ار  ییاقآ  باوخ  ملاع  رد  درب ،
هب ارم  دمآ  مدنزرف  دش ، حبـص  درادـن . یهایـس  نآ  زا  يرثا  هدـش و  دیفـس  نم  ياپ  مدـید  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  ناساره  نم  دیـشک . نم 
هچ تفگ : درک و  بجعت  رتکد  درک . هنیاعم  ارم  رتکد  میآیم و  هنیاعم  يارب  یلو  مدش ، بوخ  مرادن و  يراک  نم  متفگ : دربب . ناتـسرامیب 

میاپ رد  نآ  زا  يرثا  درذگیم و  لاس  دنچ  مه  نآلا  داد . افـش  ارم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  متفگ : يدش ؟ بوخ  هک  يدرک 
. درادن دوجو 

میراذگیم امش  مانمه  ار  شمان  دشاب  رسپ  دنزرف  نیا  رگا  مشاهینب ! رمق  ای 

بانج مالـسلاهیلع : نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یـسردم  لضفلاوبا  دیـس  جاـح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  باـنج  يهماـن 
نایرج هک  اج  نآ  زا  مارکالاو . دیجمتلا  دـعب  یلاعلا  هزع  ماد  ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  ترـضح  باطتـسم 

دلاو منکیم : لقن  مایمارگ  نیوبا  ناسل  زا  اذـل  دـیدوب  هتـساوخ  ار  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  تیاـنع  ریقح و  نیا  تدـالو 
دومرف و تمحرم  ام  هب  رتخد  دنزرف  ود  لاعتم  دـنوادخ  دومرفیم : یـسردم  دـمحم  دیـس  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  بانج  میمارگ 
میدوب و هدش  فرشم  هسدقم  تابتع  هب  هک  مالسلامهیلع  تیبلالها  نزح  مایا  رفص و  مرحم و  مایا  اهلاس  زا  یلاس  اذل  میتشادن . رسپ  دنزرف 

فارطا ریقح  مرتحم و  ياهییاد  هک  یلاح  رد  میدش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  رب  دراو  دندوب ، هلماح  امـش  ردام 
ترضح هب  باطخ  میدش  رهطم  مرح  رب  دراو  یتقو  دیاین . شیپ  ناشیا  يارب  یلکـشم  تیعمج  ماحدزا  رثا  رد  ات  میدوب  هتفرگ  ار  امـش  ردام 

زا ات  متـساوخ  راوگرزب  نآ  زا  میراذـگیم و  امـش  ماـنمه  ار  شماـن  دـشاب  رـسپ  دـنزرف  نیا  رگا  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق 
سابعلا لضفلاابا  ترضح  زا  ار  یـشهاوخ  نینچمه  نم  دندومرفیم : هدلاو  نیح  نیمه  رد  دوشب . اور  ام  تجاح  دهاوخب و  لاعتم  دنوادخ 
ینارتخا لهچ  نسح  دیس  جاح  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  ترضح  مدوخ  گرزب  يوخا  تمدخ  ایؤر  ملاع  رد  بش  هک  متشاد  مالـسلاهیلع 

رگید زیچ  هب  لدـبم  دوب  مه  يرگید  زیچ  رگا  دـندومرف  دندیـشک و  نم  نطب  رود  ار  یطخ  دوـخ  تسد  اـب  هحفص 429 ]  ] ناشیا مدیـسر و 
دنوادخ زا  عیشت  بتکم  هب  تمدخ  هار  رد  ار  امش  نوزفا  زور  تاقیفوت  همتاخ  رد  ریقح . نیا  تدالو  هب  تبسن  عقو  ام  هصالخ  دوب  نیا  دش .

یسمش  1379  / 4 يرمق 26 /  یناثلا 1421  عیبر   14 مالسلاو . مناهاوخ  لاعتم 
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مدومن هدهاشم  مشچ  هب 

الیذ دـناهدومن ، لاـسرا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراـشتنا  رتـفد  هب  تمارک  ود  زاوـها ، زا  يوادـلچ ، قداـص  ياـقآ  باطتـسم  باـنج 
يوادلچ قداص  بناج  نیا  مکیلع ، مالـس  هتاکرب  تماد  ینابر  یلع  خیـش  ياقآ  بانج  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  ترـضح  دـیناوخیم :

لـضفلایبا ترـضح  تازجعم  تامارک و  دنمدوس  باتک  ود  راشتنا  زا  دـعب  زاوها  دابآ  گنلـش  نکاس  هلاس  تیادـه 18  رون  باتک  فلؤم 
نارهاوخ ناردارب و  يهیلک  زا  یلاعترـضح  تساوخرد  هب  هجوت  اب  اهنآ  يهعلاـطم  اـهیلع و  هللا  مالـس  هیقر  ترـضح  مالـسلاهیلع و  ساـبعلا 

لیمکت رد  یمهـس  مدید  بجاو  دوخ  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تمارک  باب  رد  شیوخ  تاعومـسم  تادهاشم و  لاسرا  يارب  ینید 
هب دوخ  ار  تمارک  نیلوا  . 1 مشاب . هتشاد  کچوک  دنچ  ره  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  مود  دلج 

دارفا هب  نیهوت  مالـسلاهیلع و  ادهـشلادیس  ترـضح  يرادازع  مسارم  هب  ناملـسم  درف  کـی  یخاتـسگ  هب  طوبرم  ماهدومن و  هدـهاشم  مشچ 
. میدوب هتسشن  ییاد  رـسپ  ردارب و  ردپ و  اب  لزنم  رد  لاس 1416 ق  مارحلا  مرحم  رد  تسا : رارق  نیا  زا  هیـضق  مسارم . نیا  يهدننک  رازگرب 
ار نآ  زا  تمـسق  کی  دراد و  تحاـسم  رتم  ام 500  لزنم  موش  رکذـتم  دـش . ام  لزنم  دراو  مروذـعم  وا  مسا  رکذ  زا  هک  ییاقآ  اـنثا  نیا  رد 

هلاسوگ بش  نآ  درکیم . يرادـهگن  ام  لزنم  رد  هک  تشاد  ياهلاسوگ  روکذـم  ياقآ  میدوب . هتـشاذگ  هلاـسوگ  واـگ و  يرادـهگن  يارب 
ندرک تبحـص  هب  عورـش  تسـشن و  راک  نیا  زا  لبق  دربب . ياج  کی  يریگ  تفج  يارب  ار  شاهلاسوگ  اقآ  نآ  دوب  رارق  دوب و  هدش  یلحف 

هب نیهوت  هب  درک  عورش  هحفص 430 ]  ] اقآ نیا  دندادیم . لیکـشت  اروشاع  مایا  رد  يرادازع  تئیه  کی  مایالا  میدق  زا  نامیاهلیماف  درک .
هتساوخ مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگم  دننکیم . تیذا  ار  مدرم  ناشمسارم  نیا  اب  دارفا  نیا  تفگ : دننکیم و  اپرب  ار  مسارم  نیا  هک  يدارفا 
نیهوت ياهفرح  دوشب و  ترـضح  نآ  هیبش  مسارم  رد  ینالف  هک  تساوخ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دننک و  يرادازع  شیارب  اهنآ  هک 

نیسح ماما  تیمولظم  ناوتیم  یلکش  هچ  هب  رگید  دوشن ، رازگرب  یناوخ  هیبش  يرادازع و  مسارم  نیا  رگا  متفگ : ناشیا  هب  نم  رگید . زیمآ 
هک دنک  زاب  ار  هلاسوگ  تفر  دش و  دنلب  تشادنرب و  شزیمآ  نیهوت  ياهفرح  زا  تسد  اهفرح  نیا  اب  داد . ناشن  مدرم  هب  ار  مالـسلاهیلع 

شرـس تسد و  زا  دز و  نیمز  هب  درک و  دـنلب  ار  اقآ  دزیمن  همدـص  سک  چـیه  هب  درکیم و  ادصورـس  طقف  هک  هلاسوگ  انثا ، نیا  رد  دربب 
سابعلا لضفلایبا  نیـسح و  ماما  تارـضح  هب  تبـسن  اقآ  نیا  یخاتـسگ  يهجیتن  هثداح  نیا  هک  میتفایرد  لاحلا  یف  اـم  دـش . يراـج  نوخ 

. دندرک بیدأت  ار  اقآ  نیا  ناراوگرزب  نآ  تعاس  نامه  رد  هک  تسا . مالسلاامهیلع 

تسا قلعم  اوه  رد  ولیز  کی  مدید 

لقن میارب  هدـهاشم و  هنیعب  ناشیا  دوخ  هک  منکیم  لقن  يوادـلچ  شهدـلا  نسرو  جاـح  مراوگرزب  يومع  زا  لـقن  هب  ار  مود  يهزجعم  . 2
رد مدرک . ترایز  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ترـضح  مرح  راب  دنچ  نم  قباس  نامز  دنتفگ : ناشیا  دندومرف .

نیلوا رد  دوبن  مدای  قیقد  مدرک . ادیپ  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  رهطم  مرح  ترایز  قیفوت  هبترم  نیدنچ  اهرفـس  نیا  زا  یکی 
مدید ار  مدرم  مدومن . راسفتسا  هلأسم  زا  مدمآ و  تعرس  هب  تسا  غولـش  مرح  مدرک  هدهاشم  مدش  دراو  رهطم  مرح  هب  هک  يراب  نیرخآ  ای 
راضح زا  تسا . هدنام  قلعم  اوه  رد  ولیز  کی  مدید  مدرک ، هاگن  الاب  هب  دینک . هاگن  الاب  هب  دـنتفگ : نم  هب  دـناهدش . هریخ  حیرـض  يالاب  هب 

مناخ نیا  رهطم  مرح  دص  رد  دص  یکاپ  هب  هجوت  اب  دناوخب . زامن  رهطم  مرح  رد  تساوخ  نز  نیا  دنتفگ : مدرم  تسیچ ؟ نایرج  مدیـسرپ :
يومع تفر . حیرـض  يالاب  هب  دـش و  هدیـشک  نز  نیا  ریز  زا  ولیز  هک  دـناوخب  زامن  نآ  يور  تساوخ  درک و  نهپ  شیاـپ  ریز  ار  ولیز  نیا 

مشچ اب  تمارک  نیا  زا  رورسم  هحفـص 431 ]  ] دمحم و لآ  دمحم و  رب  ررکم  ياهتاولـص  اب  تفگ  تمارک  نیا  يهدهاشم  اب  بناج  نیا 
یسمش  1377  / 5  / 12 زاوها ، يوادلچ  قداص  مدرک . كرت  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مرح  دوخ 
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درک ریگتسد  سیلپ  ار  رفن  ود  نآ  زور  دنچ  زا  سپ 

مالـسلامهیلع تراهط  تمـصع و  تیبلها  نادناخ  نادنمتدارا  زا  یکی  هک  يرهـش  رذآ  یمالـسا  نسح  خیـش  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  بانج 
يداقتعا یساسا  ناکرا  تاهابم و  نیرتگرزب  زا  یکی  دناهتشاد : موقرم  مالسلاهیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یبوتکم  یط  دشابیم 

هجاوم ساسح و  دراوم  رد  يدنوادخ  تردق  تسد  یهاگ  تسا . نیموصعم  ناربهر  ینیوکت  تیالو  هب  داقتعا  هعیـش ، گرزب  تاراختفا  و 
هثداح نآ  زا  اسآ  هزجعم  ار  ییاهناسنا  ای  ناسنا  هدـمآ و  رد  هب  نیتسار  نایاوشیپ  ایلوا و  نیتسآ  زا  كانتـشحو  يدـج و  تارطخ  اب  ندـش 

ناتـسبات رخاوا  رد  هثداح  تسا . تقد  هتـسیاش  هدنهد و  ناکت  ثداوح  نآ  زا  ياهنومن  دیناوخیم  هک  ياهعقاو  دـشخبیم . تاجن  كانلوه 
هب ارهز  نیئوب  زا  ناسین  هیلقن  هلیـسو  کی  اب  رایرهـش )  ) دـنرز راهچ  هعطق  دابآرو  لها  یماما  لیعامـسا  تسا . هداتفا  قاـفتا  یـسمش   1375
یب رد  هک  ییاتـسور  کی  هب  ار  اهنآ  بآ  روتوم  هک  دنهاوخیم  وا  زا  سامتلا  هب  رفن  ود  هار  رـس  رد  دـتفایم  هار  هب  بش  لیاوا  هواس  فرط 
یلو دریذپن  ار  تیلوئسم  دنک و  در  ار  اهنآ  دنکیم  یعس  هداج  ندوب  ههار  یب  اوه و  یکیرات  تلع  هب  یماما  لیعامـسا  دربب . دراد  رارق  هار 
یتقو هک  دنکیم  لقن  یماما  لیعامسا  دریذپیم . هارکا  هب  دوشیم ، کشخ  هعرزم  دسرن  بآ  رگا  هک  رفن  ود  نآ  سامتلا  رارـصا و  رثا  رد 

تقرـس رطاخ  هب  دـندروآرد و  وقاچ  باـنط و  رفن  ود  نآ  دـش . ضوع  هنحـص  مدـید  نم  دـش ، کـیرات  ـالماک  اوه  میتفر و  شیپ  یتفاـسم 
درک دنلب  اوه  هب  یکانرطخ  يوقاچ  يرگید  درکیم و  هدامآ  ار  بانط  نم  ياپ  تسد و  نتـسب  يارب  یکی  دنراد . ارم  نتـشک  دصق  لیبموتا 
رمق ترـضح  مدـید ، مسجم  ممـشچ  شیپ  ار  مگرم  هدرک و  دـیما  عطق  اـج  همه  زا  هک  ساـسح  هظحل  نآ  رد  نم  تفرگ . هناـشن  ارم  لد  و 

كانرطخ هحفـص 432 ]  ] درم نآ  مدـید  هاگان  مالـسلاهیلع ! سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  اـی  متفگ : مدز و  داـیرف  ار  مالـسلاهیلع  مشاـهینب 
ياپ نوچ  متـشاذگ . رارف  هب  اپ  مدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  نم  داتفا و  نیمز  هب  شتـسد  زا  وقاچ  هک  يروط  هب  دـش  تسـس  لش و  شتـسد 

هب هک  یـصخش  ییوجزاب  رد  درک . ریگتـسد  سیلپ  ار  رفن  ود  نآ  زور  دـنچ  زا  سپ  مدـناهر . ار  دوخ  دوب  یبیترت  ره  هب  دوب  ناـیم  رد  ناـج 
هک ندش  هتـشک  ریظن  دتفیب  یلاح  هب  ای  میـشکب  ار  فرط  ای  دیاب  تسا ، نیا  ام  راک  تشاد  راهظا  دوب  هدرک  دـنلب  ار  وقاچ  نم  نتـشک  دـصق 
وت ياهبل  یتقو  اما  مدوب ، هدرک  دـنلب  نتـشک  يارب  ار  وقاچ  نم  مه  وت  هرابرد  دـنکن و  تسرد  ام  يارب  رـسدرد  و  دورن . ول  ادـعب  اـم  راـک 

دنهاوخیم نم  زا  هناسمتلم  اهنآ  دناهتشاد و  هگن  نم  مشچ  ولج  ار  ماهداوناخ  يهمه  مدید . يرگید  ملاع  کی  رد  ار  دوخ  نم  دروخ  ناکت 
نم رایتخا  رد  مندـب  ياضعا  زا  کی  چـیه  هک  نیا  دـننام  مدوبن و  لرتنک  هب  رداق  هک  داتفا  ممادـنا  رب  هزرل  نانچ  مرادرب و  راک  نآ  زا  تسد 

متسود دنمجرا  لضاف  ار  هعقاو  مداتفا ؟ كانلوه  عضو  نینچ  هب  نم  هک  یتفگ  هچ  لاح  نآ  رد  وت  دیـسرپ : نم  زا  بجعت  اب  هاگ  نآ  تسین .
تامارک ناوت  رپ  فلؤم  هک  مدـید  بسانم  نم  درک و  لـقن  نم  يارب  یماـما  لیعامـسا  زا  امیقتـسم  یعومجم  میحر  ياـقآ  مالـسالا  ۀـجح 

رد نانم  يادـخ  هک  دـشاب  دروایب  دوخ  رثا  نیرز  ياهگرب  هب  ار  نآ  ینابر  مالـسالا  ۀـجح  تیبلها  بحم  قشاع و  لضفلاوبا و  ترـضح 
یمالسا نسح  دنادرگ . ام  بیصن  ار  تیبلها  تعافش  ازج  زور 

مهاوخیم امش  زا  ار  مدنزرف  ناج  اقآ 

، دناهتشون مالسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  تمارک  یتشاددای 3  رد  یناطحق  ربکایلع  خیش  جاح  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  بانج 
سلجم زا  تـعجارم  زا  سپ  مارحلا 1421 ق  مرحم  متـشه  بش  يرئاح  یناـطحق  ربکایلع  بناـج  نیا  . 1 دـییامرفیم : هظحالم  بیترت  هب 

اهناـبایخ اـههچوک و  رد  حبـص  کـیدزن  اـت  تسا . هدـماین  لزنم  هب  ماهلاـس  هدزاود  رـسپ  هک  مدـش  هجوتم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يازع 
مه يرامیب  عون  و  تسا . يرتسب  ناتـسرامیب  رد  هدرک و  فداصت  دش  مولعم  ماجنارـس  منک . ادیپ  ار  زیزع  نیا  هک  مدوب  ناریح  نادرگرس و 

سابع ترـضح  هب  مدش و  هحفـص 433 ]  ] برطـضم تسکـش و  ملد  یلیخ  تسین  وا  ندوب  هدـنز  هب  مه  يدـیما  و  دـشابیم . يزغم  هبرض 
یب زور  تشه  زا  سپ  هرخالاب  مهاوخیم و  امش  زا  ار  مدنزرف  ناجاقآ ، متـشاد  هضرع  مدز و  ادص  ار  ناشیا  مدومن و  هثاغتـسا  مالـسلاهیلع 
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مالـسلا داد . شیافـش  ترـضح  فطل  و  دـش . لماش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تایانع  میدوب ، سویأم  هک  یلاح  رد  یـشوه 
1421 ق مرکملا ، لاوش  موس  يرئاح ، یناطحق  ربکایلع  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاابا  ای  کیلع 

یناور رتخد  يافش 

یناور يرتخد  مدوب . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم  نحـص  رد  هک  دندرک  لقن  یئالبرک  يرینم  حلاص  جاح  ياقآ  بانج  . 2
ار وا  ات  دنتفگیم : دندش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  شردام  ردپ و  دندوب ، هتـسب  ار  شیاهتسد  هک  دـندروآ  ار 
وا مینک  جاودزا  رهطم  مرح  مادـخ  زا  یکی  هب  ار  وا  تفای  افـش  رتخد  نیا  رگا  هک  دـندرک  رذـن  میوشیمن و  جراخ  مرح  زا  ام  ینکن  بوخ 

. دندناوخ مرح  رد  مه  ار  شدقع  رهطم و  مرح  مادخ  زا  يدیس  کی  هب  دنداد  ار  وا  درک  ادیپ  افش 

تفرگ تدش  ناراب 

ناراب رهطم  مرح  رد  هک  يروط  هب  تفرگ  تدـش  ناراب  مدوب . هتـسشن  رهطم  مرح  رد  زور  کی  درک : لقن  يرینم  حـلاص  جاـح  نینچمه  . 3
وج تسج و  هچره  دزیرن . مرح  لخاد  ناراب  هک  مراذـگب  هرجنپ  رد  هک  مدوب  يزیچ  يوج  تسج و  رد  نم  دـش و  رت  اهـشرف  تخیر و  ورف 

، دوب هتفرگ  بآ  اج  همه  هک  یلاح  رد  داتفا . کشخ  يهتخت  کی  هب  ممـشچ  هاگان  لضفلاوبا  ای  مدز : ادـص  هبترم  کی  متفاین  يزیچ  مدرک 
. تخیریم مرح  رد  هرجنپ  زا  بآ  هتبلا  دوب . هتفرگن  ار  وا  ناراب  الصا  ایوگ  کشخ  هتخت  یلو 

تدوخ لام  يداد  نم  هب  هک  يدنزرف  نیا  اقآ 

نیـسحلا بتکم  تاراـشتنا  رتفد  هب  هماـن  کـی  یط  یناـسارخ  هدازتعیرـش  دومحم  خیـش  جاـح  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  باـنج 
مرح هب  اهبش  مالسلاهیلع و  مشاهینب  رمق  ترضح  مرح  هب  اهرـصع  الومعم  دوب ، رهظ  زا  دعب  يزور  هحفص 434 ] : ] دناهتشون مالسلاهیلع 

مدوب و هداتسیا  سدقم  حیرض  لباقم  هک  تسا  مرظن  رد  تسرد  مدش . رهطم  مرح  دراو  مدشیم . فرشم  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح 
نیا لضافوبا ، لضافوبا ، دنزیم : دایرف  یبرع  نز  مدید  مدش و  ور  هبور  ییادص  ورـس  اب  هبترم  کی  هک  مدـناوخیم  ار  ترـضح  همانترایز 

ار هچب  مدید  دوبن ، یلومعم  هک  تشاد  یگرزب  رایـسب  رـس  تشاد و  تسد  ور  ياهچب  دشاب . تدوخ  لام  يدرک  تیانع  نم  هب  هک  يدنزرف 
نز ترضح ، اب  نز  نیا  دروخرب  ادص و  رس و  نیا  رثا  رد  دروخ  حیرض  هب  مکحم  هچب  درک و  باترپ  مالسلاهیلع  ترضح  حیرض  فرط  هب 

ترـضح ایآ  دوشیم و  هدیـشک  اجک  هب  نایرج  نیا  منیبب  هک  متـشاد  تسود  یلیخ  نم  دـندرکیم . اشامت  دـندش و  عمج  وا  فارطا  درم  و 
. مدرکیم اشامت  رود  زا  هصالخ  مریگب . رارق  نایرج  رد  کیدزن  زا  ات  مورب  تیعمج  نایم  مدیـشکیم  تلاجخ  یلو  هن ؟ ای  دننکیم  یتیانع 
زا یصاخ  مارتحا  کی  اب  دنکیم و  رکشت  ترضح  زا  لاحـشوخ و  هتفرگ  لغب  رد  ار  دوخ  دنزرف  برع  نز  نآ  ندومن  هدهاشم  هبترم  کی 

رادهچب یلو  هدرک  جاودزا  تسا  اهلاس  مناـخ  نیا  دـنتفگ : دـش ؟ هچ  ناـیرج  مدیـسرپ  مدوب  وا  کـیدزن  هک  یناـسک  زا  تفر . نوریب  مرح 
فرشم مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  مرح  هب  يدیماان  زا  سپ  مناخ  نیا  دیتسه  میقع  امـش  هک  دنتفگ  وا  هب  ناکـشزپ  تسا . هدشیمن 

هلماح یتدـم  زا  دـعب  هصالخ  دـنکیم و  يداـیز  هیرگ  مهاوخیم و  دـنزرف  کـی  امـش  زا  نم  هک  دوشیم  لـسوتم  ترـضح  هب  دوشیم و 
یلو دوشیم  البرک  رد  هجلاعم  لوغشم  دراد . یلومعم  ریغ  گرزب و  يرـس  رـسپ  نیا  یلو  يرـسپ  هب  دنکیم  لمح  عضو  سپـس  دوشیم و 
مرح دریگیم ، میمـصت  مناخ  نیا  دـننکیم . دـیماان  ار  وا  دـنهدیم و  سأی  باوج  مه  اـهنآ  دوریم  دادـغب  ناکـشزپ  دزن  دریگیمن ، هجیتن 

یتحاران و يور  زا  تدوخ  لام  يداد  نم  هب  هک  يدـنزرف  نیا  اـقآ  دـیوگب  دوش و  فرـشم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  رهطم 
حیرـض رانک  نیمز  يور  سپـس  دروخیم و  حیرـض  هب  هچب  هک  يدرجم  هب  دنکیم . باترپ  سدـقم  حیرـض  فرط  هب  ار  هچب  تینابـصع و 
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نیمز يور  زا  ار  شاهچب  ردام ، هحفص 435 ] . ] دش یلاخ  رـس  داب  هدش و  یلومعم  ياههچب  لثم  دش و  کچوک  هچب  رـس  دننیبیم  دتفایم ،
نیملـسملاو مالـسالا  ۀجح  ردپ  موحرم  دنکیم و  كرت  ار  فیرـش  مرح  یظفاحادخ و  سپـس  دنکیم و  رکـشت  ترـضح  زا  درادیم و  رب 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  سدقم  نحـص  رد  لاس  لهچ  دودح  رد  هک  البرک  فورعم  ظعاو  یناسارخ  يهدازتعیرـش  یلعدمحم  خیـش  جاح 
ترضح نآ  هب  هیده  زامن  تعکر  ود  لوا  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  لسوت  تسا  هدیسر  هبرجت  هب  متخ  نیا  دندومرفیم : دنتفریم  ربنم 

نیـسحلا کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  : » دـیوگب هبترم  سپـس 133  و  ءادفلا ) هل  یحور  )
لاوش 1421 ق یناسارخ 4  هدازتعیرش  دومحم  هللاءاشنا . دش  دهاوخ  هدمآ  رب  جئاوح  مالسلاهیلع »

ایب مدز  تیادص  تقو  ره 

هدنراگن يارب  تمارک  جنپ  يرئاح . یملوت  نسح  دمحم  خیـش  ياقآ  مالـسالا  تجح  موحرم  دـنزرف  يرئاح  یملوتاقآ  دـمحا  ياقآ  بانج 
ناشردپ موحرم  زا  یسمش  هامریت 1379  قباطم  يرمق  لاس 1421  یناثلا  عیبر  بش 26  رد  . 1 میروآیم . بیترت  هب  اج  نیا  رد  دندرک  لقن 

اقآ شردارب  هب  زور  کی  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  هام  شش  یتدم  ابیرقت  یناوج  رد  دندرک : لقن  يرئاح  نسح  دمحم  خیـش  اقآ 
تقو ره  راذگب ، اج  نآ  ربب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ارم  ناج ، ردارب  دیوگیم : يرئاح  هللادبع 

زا سپ  دربیم ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ار  وا  شردارب  ربب . نوریب  مرح  زا  ارم  ایب  مدز  تیادص 
لزنم هب  ار  وا  دیربب  لزنم  هب  ارم  دیئایب  دنزیم  ادص  دنیبیم و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  رهطم  حیرـض  لخاد  يرون  رهطم ، مرح  رد  لسوت 

دنیبیم هدش و  هتشادرب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رهطم  مرح  فرط  قاتا  دنیبیم  تشاد  رارق  هک  مود  هقبط  قاتا  رد  لزنم  رد  دنربیم و 
بسا ياهشوگ  زا  ترـضح  ياهوناز  باکر و  رد  هک  هحفص 436 ]  ] ترضح ياهاپ  دنتسه و  یبسا  رب  راوس  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح 

نیا دیوگیم : دوشیم و  قاتا  لخاد  ترضح  سپس  دنیبیم  نیمز  نامسآ و  نیب  ام  ار  هرظنم  نیا  تسا و  رتابیز  هام  زا  شناوربا  هتـشذگ و 
دوخ ییانیب  مه  شمـشچ  تشگزاب و  لوا  تلاح  هب  اهراوید  دننیبیم  نایرج ، نیا  زا  سپ  درادن . دوجو  مه  لباقم  راوید  مدید  هک  دوب  اج 

: دیوگیم و  دـنزیم . ادـص  ار  شردام  تسا . هدرک  نشور  ياهلیتف  غارچ  هناخزپشآ  رد  شردام  هک  دـنکیم  هاگن  و  دروآیم . تسد  هب  ار 
دننامه دوب  برع  نوچ  شردام  ياهتـشاذگ  اجک  ار  ياهلیتف  غارچ  منیبیم  ردام ، دیوگیم : و  دنکیمن . رواب  ردام  دش . زاب  منامـشچ  ردام 

نوریب و دـیآیم  قاتا  زا  ردـپ  منیبیم  ار  نزوس  نیئاـپ  هقبط  رد  اـج  نیا  زا  نم  رداـم ، دـیوگیم : نآ  زا  رتبلاـج  دـنزیم . هلهله  اـهبرع 
: دـیوگیم رداـم  تسا . هدادیم  سرد  اـهنآ  هب  ردـپ  هک  دـندوب  یبـالط  هبیرغ  دارفا  دـنکیم . هلهله  ارچ  تسا ، هبیرغ  اـج  نـیا  دـیوگیم :

. هدش زاب  ماهچب  ياهمشچ  هللادمحلا 

ورب نک و  ترایز  رادرب و  ار  تدوخ  سلف  نیا 

شیاقفر زا  یصخش  تخپیم . اذغ  راوز  يارب  هار  ریسم  رد  دوب و  راوز  همدخ  زا  لامح )  ) ارهزلادبع مان  هب  فجن  البرک و  نیب  یصخش  . 2
شیاقفر زا  رگید  رفن  دـنچ  هن و  دـیوگیم : دـنداد ؟ وت  هب  سلف  يدرک  تراـیز  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  یتفر  هک  دـیوگیم : وا  هب 

مورب نم  سپـس  دتـسیاب و  میاج  هب  یـسک  دیوگیم : شیاقفر  هب  دادن . یلوپ  نم  هب  ترـضح  ریخ  دیوگیم  وا  دنیوگیم . وا  هب  دنیآیم و 
تسا تیعمج  زا  رپ  رهطم  نحص  هک  دنیبیم  دوشیم و  رهطم  نحص  لخاد  سپـس  دوریم و  البرک  هب  میایب . مریگب و  ترـضح  زا  ار  سلف 

مه ناویا  یلو  تسا ، هداتسیا  قاور  رد  مالسلاهیلع  ترـضح  تسا و  تولخ  ترـضح  الط  ناویا  دنیبیم  تسا . هدوب  مه  نیعبرا  زور  اقافتا 
ابع نآ  هب  اهبرع  هک  ياهابع  نآ  زا  تسا . هتخادـنا  نینزان  شود  هب  یئابع  ترـضح  تسین . یـسک  ترـضح  فارطا  تسا ، تولخ  نانچ 

ترایز رادرب و  ار  تدوخ  سلف  نیا  دیامرفیم : ناشیا  هب  ترـضح  دسریم ، هک  ترـضح  لباقم  رادشقن ، يابع  یناد ) بلچ   ) دـنیوگیم
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شیاج رد  ترضح  مدید  متشگزاب  یتقو  مدرک  ترایز  لخاد و  متفر  متـشادرب و  نیمز  زا  ار  سلف  دیوگیم : و  هحفص 437 ] . ] ورب نک و 
ترضح مدرک و  ترایز  متفر  دیوگیم : يدوب ؟ اجک  دنتفگ : اقفر  متشگرب  مدوخ  راک  رس  یتقو  تسا . تیعمج  زا  رپ  مه  اج  همه  تسین .

امـش هب  ترـضح  ترایز و  هب  دیتفرن  اهامـش  رگم  تفگ : میدرک و  یخوش  وت  اب  ام  هچ  ینعی  سلف  دنیوگیم  اقفر  داد . نم  هب  ار  سلف  نیا 
نآ دیوگیم : دیآیم و  یـصخش  یتدم  زا  دـعب  ات  دوب  يو  دزن  سلف  دـشاب . هداد  سلف  وا  هب  ترـضح  هک  دـماین  ناشرواب  اهنآ  داد ؟ سلف 

. دوریم دریگیم و  وا  زا  ار  سلف  تسا و  نم  دزن  دیوگیم : مه  وا  تساجک ؟ سلف 

دیرخ رانید  دص  ار  دبک  نآ  فصن  رارصا ، اب  رتکد 

ضرم تشاد  يویر  يرامیب  دوب و  ضیرم  ینز  هلح  رهـش  رد  دـندرک : لقن  یبانج  ياقآ  مان  هب  یملعم  زا  نینچمه  يرئاح  ياقآ  باـنج  . 3
مه مدرم  تسـشیم . سابل  مدرم  لزانم  رد  تفریم  یتدـم  دـنوشن و  ضیرم  شیاههچب  ات  درک  نوریب  ار  وا  شرهوش  هک  دـش  يروط  يو 
نز نیا  نوچ  درک ، شباوج  رتـکد  مه  ناتـسرامیب  رد  تفر ، هلح  رهـش  ناتـسرامیب  هب  دـندرک . شنوریب  هدرک و  باـنتجا  وا  زا  دـندیمهف و 
مه اج  نآ  ياهاذغ  زا  انمـض  و  دننیبن . ار  وا  هک  ات  دنک  ناهنپ  ار  شدوخ  اهتخت  ریز  دنامب و  ناتـسرامیب  رد  دش  روبجم  تشادـن و  ییاج 

تدـم زا  دـعب  ناتـسرامیب  هچغاب  هب  ار  وا  اهشارف  درک و  نوریب  ناتـسرامیب  زا  هدز  دـگل  ار  وا  دـید و  ار  وا  رتکد  يزور  درکیم . هدافتـسا 
: تفگ يو  هب  رتکد  دـکمیم . دراد  تسا  يدـبک  کـی  شتـسد  تسا و  ملاـس  نز  نیا  دـید  درک  روبع  اـج  نآ  زا  تعاـس  ود  دـیاش  یمک 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  نم  دـیدرک . منوریب  بانتجا و  نم  زا  اهامـش  مدرم و  مرهوش و  تفگ : وا  يدـش ؟ بوخ  روطچ 
فیرشت مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مدید  لسوت  نیا  زا  دعب  دینک . مبوخ  ای  ریگب و  ار  مناج  ای  ناج ، اقآ  متفگ : مدش و  لسوتم 

هحفـص . ] دیدمآ امـش  هک  مدیکمیم  متـشاد  مه  نم  يوشیم  بوخ  کمب  ار  نیا  دـندومرف : تسا ، ناشتـسد  رد  يدـبک  کی  دـندروآ و 
. دیرخ رانید  دص  ار  دبک  نآ  فصن  رارصا  اب  رتکد  درکن . لوبق  وا  شورفب . نم  هب  ار  دبک  نیا  تفگ : رتکد  [ 438

تسا دایز  میتفگن  میداد  نوخ  ام 

اب دندمآ  هک  اهنیا  تفگ : دوب  هتسشن  متسار  تمس  نیشام  رد  یصخش  متفریم . هفوک  فرط  هب  فجن  زا  مدوب و  هتسشن  نیـشام  رد  هدنب  . 4
ناملـسم ار  یک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  دندوبن ، ناملـسم  رگا  متفگ  دندوبن . ناملـسم  دندیگنج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

ملـس نم  ملـسملا  : » تسا هدوـمرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دوـخ  هک  نیا  لـیلد  هب  دـندوبن . ناملـسم  اـهنآ  مـتفگ : درک ؟
هب ناد  یسک  ناملسم  دیوگیم : رعاش  دنـشاب . ناما  رد  شنابز  تسد و  زا  مدرم  هک  تسا  نآ  ناملـسم  ینعی  هناسل ؛» هدی و  نم  نوملـسملا 

تایـصخش زا  یبرع  کی  دوبن . ناما  رد  اهنآ  نابز  تسد و  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یلو  دـننمیا  همه  شنابز  تسد و  زا  هک  ادـخ  لوق 
: تفگ نزن ؟ فرح  ییوـگیم  نم  هب  نزن  فرح  ییوـگیمن  وا  هب  ارچ  متفگ : نزن ، فرح  تفگ : دز و  هنت  نم  هب  دوـب  هتـسشن  مپچ  فرط 
هک میدرک  هیرگ  اـم  ردـق  نیا  دـناوخ . تبیـصم  ناوـخ  هضور  مدوـب ، هضور  لزنم  رد  تفگ : تفگ . نخـس  دوـشیمن  تیبلـها  يهراـبرد 

ترـضح مدـید  ایؤر  ملاع  رد  بش  مدـش . روک  تسا  سب  متفگ : ناوخ  هضور  هب  تیعمج  نیا  نیب  رد  نم  طـقف  میوشب  روک  دوب  کـیدزن 
دایز میتفگن  میداد  نوخ  ام  دندومرف : نم  هب  یتحاران  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دندمآ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  مالـسلاهیلع  سابع 
مدش رادیب  باوخ  زا  دش . عنام  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دنزب  ارم  تساوخ  ترضح  تسا ! دایز  دییوگیم  دیزیریم و  کشا  اهامش  تسا و 
هحفص . ] دروآ يدوخ  یب  دوشیمن  ار  مالسلامهیلع  تیبلها  مسا  اذل  مدش . بوخ  یتدم  زا  سپ  تسا  هدش  رپ  لمد  هبـش  مندب  مامت  مدید 

[439

دوب رتابیز  هام  زا  شناوربا 
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مان هب  دوب  ماهزاغم  يهیاسمه  هفوک  رد  یـصخش  دـندومرف : يرئاح  یملوت  دـمحا  ياـقآ  باـنج  يرمق  یناـثلا 1421  عیبر  بـش 18  رد  . 5
لوط لاـس  تسیب  مدـش و  راـچد  يویر  يراـمیب  هب  مدوب و  اـبیز  رایـسب  یناوج  رد  تفگ : شورف ) ینغور  ناـن  ینعی   ) یچکعک یلع  قازر 
رتکد زین  و  هللا ) همحر   ) یناهفـصا نسحلاوبا  دیـس  جاح  هللا  ۀیآ  صوصخم  دوب  يدـنه  يرتکد  هلمج  زا  متفر  ددـعتم  ياهرتکد  هب  دیـشک .

هناخ طایح  رد  لزنم و  دندروآ  ارم  یتقو  دریمیم  رگید  تعاس  ناشیا 24  هک  داد  هیرظن  مه  وا  متفر  وا  دزن  یتقو  قارع . هاشداپ  صوصخم 
زا نوریب  رد  مه  یتوبات  دش  مولعم  مه  ادعب  و  دنتـشاذگ ، مرـس  يالاب  دندروآ  نفک  یتح  مدید  دندوب . مگرم  رظتنم  ناتـسود  دنتـشاذگ و 

مدید متفر ، باوخ  هب  ایوگ  لاح  نیا  رد  نم  دنکیم . هیرگ  دزیریم و  شرـس  هب  كاخ  هتـسشن و  هچوک  رد  منز  دناهدرک و  رـضاح  طایح 
ماما مدـید  دـشابیم و  هفوک  دجـسم  نحـص  لخاد  مه  یناوخ  هیزعت  متـسه و  هفوک  دجـسم  رد  مد  نم  و  تساروشاـع . زور  زورما  راـگنا 

اب تسار  تمس  فرط  هب  دعس  نب  رمع  مالـسلاهیلع و  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  ربق  فرط  هب  پچ  تمـس  شرکـشل  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
زا دندوب  تکرح  رد  دجـسم  فرط  هب  دجـسم  رد  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارای  مدید  دناهداتـسیا . یناوخ  هیبش  لکـش  هب  شنارادـفرط 

یلو باکر  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ياهاپ  دـندوب . بسا  رب  راوس  مالـسلاامهیلع  ربکایلع  سابعلا و  لضفلاوبا  ترـضح  هلمج 
نم دش و  دجـسم  لخاد  سپـس  دش و  هدایپ  دجـسم  رد  کیدزن  دوب . رتابیز  هام  زا  شناوربا  دوب و  هتـشذگ  بسا  ياهشوگ  زا  شیاهوناز 

. دریگ رارق  شبابرا  لباقم  هک  یمالغ  دننام  داتسیا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  لباقم  ترـضح  مدید  متفر ، اپ  تسد و  اب  شرـس  تشپ 

. دوب دـنمونت  دیـشر و  ترـضح  هک  سب  زا  دیـسرن ، مه  هب  میاـهتسد  و  مریگب ، لـغب  ار  ترـضح  ياـهاپ  هدرک  زاـب  ار  میاـهتسد  مدـمآ 
سوکعم روط  هب  میاپ  کی  تسد و  کی  ترضح  مدرک و  سامتلا  زاب  متفر و  شرـس  تشپ  نم  درک ، تکرح  يرگید  تمـس  هب  ترـضح 

هیرگ و دندوب و  نم  رو  رود  هک  یمدرم  متـسشن و  مدش و  رادیب  هعفد  کی  هک  دوب  اج  نیا  تشاذگ و  نیمز  هدرب و  الاب  هبترم  هس  هتفرگ و 
دهدـب ناج  دـهاوخیم  ناـسنا  هک  يرخآ  تاـظحل  ینعی  توم ) توهـس   ) دـندید لاـح  نیا  هب  هک  ارم  هحفـص 440 ]  ] دـندرکیم و يراز 

هک تسا  یمیخض  نان  عون  کی  کباط ) زبخ  و   ) مهاوخیم یهام  متفگ  یهاوخیم ؟ هچ  دنتفگ  ماهنـسرگ ، متفگ  دوشیم . بوخ  شلاح 
منایفارطا مدینش  مهاوخیم . مه  زایپ  یـشرت و  متفگ  و  تسا . میخـض  هک  سب  زا  شیور  مه  دنهدیم و  رارق  شتآ  شریز  مه  نتخپ  تقو 

. دنداد نم  هب  دندرک و  هیهت  ناگیاسمه  يهلیسو  هب  مدوب  هتساوخ  هک  ار  اهنیا  دیهدب و  وا  هب  دهاوخیم  هچ  ره  تسا ، یندرم  هک  وا  دنتفگ .
ضرق لوپ  دریمب و  مردارب  ممشچ  ولج  مراذگیمن  نم  تفگ : دمآ و  لیعامسا  مردارب  مدید  هعفد  کی  مدش و  ریـس  مدروخ و  یباسح  نم 

القا دیربب ، البرک  هار  زا  ارم  سپ  متفگ : دییایب . دیاب  هن ، تفگ : موریمن . نم  متفگ : مربب . رتکد  هب  دادـغب  ار  وا  ماهدروآ  نیـشام  ماهتفرگ و 
مدوخ نم  متفگ : نم  و  دوشیمن . دنتفگ : منک . ترایز  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هللادبع  ابا  نم 

رد مالـسلاهیلع . سابع  ترـضح  مرح  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبع  ابا  مرح  البرک  میتفر  دندرک . لوبق  مه  اهنآ  مزادـنایم . نیـشام  زا  ار 
مدوب هداد  ناکت  روط  نیا  رگید  راب  رگا  مرظن  هب  مداد  یناکت  رهطم و  حیرـض  هب  مدـیبسچ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تمظع  اب  مرح 

ترایز ار  مالسلاامهیلع  داوج  ترضح  رفعج و  نب  یسوم  میهاربا  ابا  ماما  میتفر  نیمظاک  هب  مه  اجنآ  زا  دشیم . هدنک  اج  زا  رهطم  حیرض 
هدیـشک فص  مدرم  میتفرگیم  تبون  تسیابیم  لبق  زور  تسیب  اـی  هاـم و  کـی  زا  هک  يرتکد  شیپ  میتفر  دادـغب  هب  نآ  زا  دـعب  و  مدرک .

مدرم همه  نیا  نیب  رد  دوب  تیعمج  زا  رپ  هطوحم  نیا  داتفا  نم  هب  هک  شمـشچ  دزیم ، مدـق  ناویا  رد  نوریب  دوب  هدـمآ  رتکد  اقافتا  دـندوب 
هچ تفگ : نم  هب  متسه . وا  ضیرم  نم  تسا و  تسرد  دید  درک و  زاب  ار  رتفد  متفگ  ار  ممسا  یتقو  تسیچ ؟ تمسا  تفگ : دز و  ادص  ارم 

هرابود تفگ : میداد و  ناـشن  ار  اـهسکع  تساـجک ؟ اـهسکع  تفگ : تسا . هدـشن  بوخ  هک  وا  تفگ : مردارب  يدـش ؟ بوخ  يدرک ؟
سکع هبترم  راهچ  ات  تشون  همان  ناتـسرامیب  هب  تسین و  اهسکع  نیا  تفگ : درک و  تقباطم  اهیلبق  اب  میتفرگ  سکع  و  دیریگب . سکع 

مدرک و وگزاب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  اب  مدوخ  هیـضق  دندشیم  تیذا  دندوب و  هدـش  لطعم  مدرم  هک  نیا  يارب  دـنتفرگ .
درم نیمه  مالـسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  لسوت  يهجیتن  تسا  نیا  يرآ ، هحفص 441 ] . ] یتفگیم لوا  تفگ :
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. دادیم مدرم  هب  درکیم و  تسرد  اذغ  ياچ و  فجن  البرک و  نیب  ام  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  يارب 

دوب لماک  جلف  يهناتسآ  رد  ردام ،

نارهت هب  دـیاب  منادیمن . ارچ - ؟ دـناهدرک - . دـیما  عطق  اـهرتکد  تفگ - : همیـسارس  دـمآ و  ناـمهناخ  هب  مرهاوـخ  دوـب ، يزیگنا  مغ  زور 
تدـش هب  عوضوم  نیا  زا  دراد ، شیاهداماد  نادـنزرف و  هب  يدایز  تبحم  هک  ردام  دوب . هتفگ  رداـم  هب  ار  عوضوم  ، نیا زا  شیپ  وا ، میورب .
هیحور دـنوریم . نارهت  هب  مرهاوخ  رهوش  رهاوخ و  هام  نمهب  متـسیب  خـیرات  رد  دروآیمن . نابز  هب  يزیچ  اـما  دوشیم ، تحاراـن  رثأـتم و 

نامهداوناخ هب  وا  توف  راب  فسأت  ربخ  هام  دنفسا  مراهچ  رد  اما  ددرگزاب . زاریش  هب  هرابود  وا  میتشاد  راظتنا  ام  دوب و  بوخ  مرهاوخ  رهوش 
راوگاـن ربخ  ندینـش  اـب  وا  دوب ، رتشیب  همه  زا  ربخ  نیا  ندینـش  زا  رداـم  هودـنا  دـندنام . اـهنت  شدـنزرف  جـنپ  مرهاوخ و  سپ  نآ  زا  دیـسر .

هک دوب  هتـشذگ  ارجام  نیا  زا  هاـم  ود  دوریم . لاـح  زا  هک  دـبوکیم  دوخ  يور  رـس و  رب  ردـقنآ  دوشیم و  هکوش  شداـماد ، تشذـگرد 
رکف و دیاش  دـیاهدروخ . امرـس  دـیاش  دریگیم - . درد  تدـش  هب  مرـس  ارچ  منادیمن  تفگیم - : اهراب  وا  دـش . عورـش  ردام  ياهدردرس 
رد راوگان  ياهربخ  تشادن . یبوخ  لاح  ردام  درک ، توف  ماهلاخ  رسپ  هک  يزور  دنکیم . درد  مرـس  یلیخ  ردام ، منادیمن  دیراد - . لایخ 
لاح زا  ربخ ، نیا  ندینش  هحفـص 442 ]  ] اب ردام  مه  زور  نآ  دشیم . دیدشت  زور  هب  زور  ردام  ياهدرد  دیـسریم و  وا  هب  كدـنا  لصاوف 

تحارتسا هناخ  رد  مینک  راداو  ار  وا  میدرک  یعـس  هچره  دتـسیاب . اپ  يور  تسناوتیمن  یتحار  هب  ردام  دـش . زاغآ  وا  یلـصا  جـنر  تفر و 
هدـمآ هک  ییاهنآ  همه  میدرب . مسارم  هب  تمحز  هب  ار  وا  منک . تکرـش  وا  مسارم  رد  امتح  دـیاب  نم  هن ...! تفگ - : تفرن و  راب  ریز  دـنک ،

نم و تسا  رتهب  ردام ، مربب - . دوخ  اب  ار  وا  هک  دـندنامهف  نم  هب  هراشا  امیا و  اب  ور  نیمه  زا  دـندوب . ردام  لاـح  یگتفـشآ  دـهاش  دـندوب ،
يراـمیب میلـست  ار  شدوخ  زگره  وا  تخیر . ملد  هعفد  کـی  میورب ، سلجم  زا  تفریذـپ  رداـم  یتقو  میورب . مرتخد ، دـشاب  میورب - . اـمش 

هب ار  وا  میومع  رتخد  ردارب و  نز  هارمه  هب  هلـصافالب  ور ، نیمه  زا  دش . رتشیب  ام  میب  دـش ، فقاو  دوخ  یناوتان  هب  یتقو  زور  نآ  درکیمن .
امـش تفگ ، مردارب  نز  هب  بطم  زا  جورخ  زا  لبق  اما  تسین . یمهم  زیچ  تفگ - : قیقد  هنیاـعم  زا  سپ  جـلاعم  رتکد  میدـناسر . هاـگنامرد 
هدش عفر  رطخ  ایوگ  هدرک و  يزغم  هتکس  مناخ  نیا  تفگ - : ام  بایغ  رد  ار  وا  میتفر و  نوریب  بطم  زا  مسیونب . ار  شاهخسن  نم  ات  دینامب 

میتسنادیمن دشیم . رتمیخو  میخو و  زور  هب  زور  ردام  لاح  هدش ، عفر  رطخ  دوب ، هتفگ  رتکد  هک  نیا  اب  دیشاب . شبقارم  لاح  ره  هب  تسا .
. دناهدرب ناتسرامیب  هب  ار  وا  دوبن ، بوخ  ردام  لاح  تفگ - : مردارب  رـسمه  متفر ، ردام  ندید  يارب  نم  هک  دعب  هتفه  کی  مینکب . دیاب  هچ 

هرهـش شرتخد  مه  نم  نایزردوگ ... مناخ  تسیک - ؟ ناتردام  تساـجک - ؟ مرداـم  اـقآ ، مدـناسر - . ناتـسرامیب  هب  ار  مدوخ  تعرـس  هب 
. دـندروآ نوریب  رچلیو  اب  هنیاعم  قاتا  زا  ار  ردام  دـینک . ربص  دـیاب  دنتـسه ، ناشیا  يهنیاعم  لوغـشم  اهرتکد  نـآلا  هحفص 443 - ] . ] متسه

یب دوب . هداتفا  رچلیو  يور  قمر  مک  ناوتان و  اما  الاح  دوب . راوتسا  هوک  لثم  نیا  زا  شیپ  مردام  دوب . یشارخلد  هنحـص  هچ  گرزب ! يادخ 
لکشم نیا  تسا . هداتفا  راک  زا  ردام  ياپ  تسد و  رتکد  ياقآ  اما  دناهدرک - . يزغم  هتکس  ناشیا  دش - . يراج  منامـشچ  زا  کشا  رایتخا 

دیشاب راودیما  دیاب  یلو  دش  دهاوخ  بوخ  رورم  هب  دباییم . همادا  رگید  هام  راهچ  ات  یتکرح  یب  یـسح و  یب  نیا  دوشیم - ؟ لح  روطچ 
لاح نیا  هب  ار  وا  رمع  يهمه  میدشیم  روبجم  رگا  یتح  دـنامب ، ردام  هک  دوب  نیا  مهم  نامیارب  دوشب . يژرنا  رپ  بوخ و  قباس  لثم  وا  هک 

هب هام  نیدرورف  متـشه  تسیب و  هبنـشکی  زور  میتفرگ . سکع  ردام  رـس  زا  رتکد  يهیـصوت  هب  دوب  ناسآ  مه  زاـب  وا  طیارـش  لـمحت  مینیبب ،
هک مدـیدیم  ار  وا  مدرکیم . یموهفم  یب  لاؤس  هچ  ردام !؟ تسا  روطچ  تلاـح  مشاـب - . هدرک  رداـم  زا  یتداـیع  اـت  متفر  مردارب  يهناـخ 

تـسود همه  يدراوم  نینچ  رد  دربب . نیب  زا  ار  ماینارگن  دهدب و  يرادلد  نم  هب  وا  متـشاد  تسود  دـیاش  تسا . هدـش  رتقمر  یب  ناوتان و 
ملاح ردام ، تسین  بوخ  دشاب - . هدوهیب  راظتنا  دیاش  هک  یلاح  رد  درادن ، یلکشم  تسا و  بوخ  شلاح  هک  دنونـشب  درد  بحاص  دنراد 

هار هک  مدـق  دـنچ  لاـح  نیا  اـب  دـندرکیم ، کـمک  وا  هب  رفن  ود  دـیاب  نتفر  هار  عقوم  تفریم ، هار  یتخـس  هب  رداـم  تسین . بوـخ  الـصا 
تحاران عضو  نیا  زا  ام  زا  رتشیب  وا  هک  مدـناوخیم  رداـم  هاـگن  رد  دـیرپیم ، شاهرهچ  گـنر  دـشیم و  یلوتـسم  وا  هب  فعـض  تفریم ،
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ردام ياهفرح  هحفـص 444 ] . ] دیـشخبب دیاب  ماهدش ، تمحز  بابـسا  مداتفا ، امـش  تسد  يور  يرمع  رخآ  تفگیم - : یهاگ  وا  تسا .
ردام ياهبل  زا  دنخبل  زگره  تشاد . یبوخ  يهیحور  زونه  یتحاران ، دوجو  اب  وا  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  تسـشنیم . نامناج  هب  رتشین  لثم 

. دوب دیهاوخن  هدوبن و  ریگ  اپ  تسد و  تقو  چیه  امـش  مشاب - . ریگاپ  تسد و  يرمع  رخآ  دهاوخیمن  ملد  تفگیم - : وا  دـشیمن ، رود 
رهظزادعب متفرگ و  تقو  ناکـشزپ  زا  یکی  زا  زور  نامه  مدرک . زاغآ  ار  مشالت  جنر ، نیا  زا  ردام  ییاهر  يارب  هرابود  متفگ و  نم  ار  نیا 

. دندرب شخب  لخاد  هب  دندناباوخ و  راکنارب  يور  ار  ردام  اج  نامه  میدناسر . يرهطم  دیهـش  هاگنامرد  هب  هرهز  مرهاوخ  هارمه  هب  ار  ردام 

. تسا هدرک  يزغم  يهتکـس  ناتردام  دید - . ار  ردام  کشزپ ، دـنداد و  وا  هب  ار  دوخ  تبون  رگید ، نارامیب  هک  دوب  میخو  نانچ  ردام  لاح 
ردام زا  هنابـش  میدرب . يزامن  ناتـسرامیب  هب  ردام  هارمه  هب  ار  رتکد  يهمان  دـیریگب . سکع  شرـس  زا  دـیربب و  يزاـمن  ناتـسرامیب  هب  ار  وا 

هک ییاهنآ  زا  یکی  دـندرک و  هظحـالم  تقد  هب  ار  سکع  میورب . ناتـسرامیب  هب  باوج  يارب  دـعب ، زور  حبـص  دـش ، رارق  هتفرگ و  سکع 
کی هب  ار  وا  دـیاب  تـسین . موـلعم  یچیه  تـسیچ - ؟ ناـتروظنم  دـهدیمن - . ناـشن  ار  یبوـخ  زیچ  سکع  تـفگ - : دوـب ، هدرک  بـجعت 

باصعا زغم و  صـصختم  جـلاعم و  کشزپ  دوب . هدـش  هدیـشک  یکیراب  ياهاج  هب  راـک  ییوگ  دـیهدب . ناـشن  باـصعا  زغم و  صـصختم 
يهظحـالم زا  دـعب  ر )  ) رتـکد میدرکیم . شیادـیپ  هدـش  روط  ره  دـیاب  دوـب و  هتفر  ناراـمیب  تیزیو  يارب  اـهشخب  رد  وا  دوـبن . شیادـیپ 

هدش هتخل  ناشزغم  رد  نوخ  هدش و  يزغم  هبرض  راچد  هدروخ  ناشرس  هب  هک  ياهبرض  لیلد  هب  دناهدرکن . هتکس  ناشیا  تفگ - : اهسکع 
هب نم  دیشاب . هتشاد  دیما  ادخ  هب  تسا - ؟ كانرطخ  هزادنا  نیا  ات  ینعی  رتکد ، ياقآ  لمع !... دوشب - . لمع  رتعیرـس  هچ  ره  دیاب  وا  تسا .

هیهت نوخ  ینیعم  رادـقم  نوخ  کناب  قیرط  زا  میدرک و  ضوع  ار  ردام  سابل  تعرـس  هب  دـیروایب . ار  رامیب  مه  امـش  موریم و  لمع  قاـتا 
مه الاح  دیاهدروآ . رید  هام  ود  ار  رامیب  تفگ - : تینابـصع  اب  ام  ندید  اب  رتکد  میدـناسر . لمع  قاتا  هب  ار  ردام  میدومن و  هحفص 445 ] ]

يراـمیب هک  دادیم  ناـشن  یبوـخ  هب  وا  بارطـضا  یتـح  رتـکد و  هاـگن  مینک . هـچ  میتـسنادیمن  میدوـب . هدیـسرت  یلیخ  دـینکیم ؟ لـطعم 
نامنهذ هب  مه  بوخ  رکف  اما  مینکب ، دب  رکف  تساوخیمن  ناملد  دنکن ... دوب ، هدرک  هلجع  ردـق  نیا  وا  ارچ  تسام . روصت  زا  رتكانرطخ 

ردام نیمک  رد  هظحل  ره  رطخ  دوب . دنلب  هثاغتسا  اعد و  هب  ناماهتسد  ام  دندرب و  لمع  قاتا  هب  ار  ردام  بش  مین  هدزای و  تعاس  دمآیمن .
... میهاوخیم تدوخ  زا  ار  نامردام  ایادخ ، دهدب - . يرای  ار  ام  تسناوتیمن  سک  چیه  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  دـنوادخ و  زج  دوب و 

تاجن ار  ردام  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ای  نادرگرب ... وا  هب  تدوخ  ار  ناـمردام  تمالـس  سرب ، اـم  داد  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  اـی 
. درک رذن  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  يهرفس  مرهاوخ ، هرهز  میهاوخیم . وت  زا  ار  ردام  يافش  مالـسلاهیلع  بیرغ  ياضر  ماما  ای  هدب ...
رد تسکش و  هک  ییاهلد  هچ  دوب . یناحور  تاظحل  هچ  منک . ینابرق  ردام ، تمالس  ندینـش  ضحم  هب  هک  مدرک  رذن  دنفـسوگ  کی  نم 
هک دوب  دادماب  کی  کیدزن  تعاس  دندوب . راودیما  مالسلامهیلع  راهطا  يهمئا  ادخ و  هب  طقف  طقف و  همه  درک . هیوم  ردام ، یتحاران  هودنا 
هب ار  ردام  دوب . زیمآ  تیقفوم  لمع  تسین . دب  ناتردام  لاح  دینک ، رکش  ار  ادخ  تفگ - : نانز  دنخبل  دمآ و  نوریب  لمع  قاتا  زا  رفن  کی 

، دندرکیم لقتنم  شخب  هب  ار  ردام  یتقو  میدوبن . دنب  اپ  يور  یلاحـشوخ  زا  ام  دندرب و  لمع ) زا  دعب  هژیو  ياهتبقارم  « ) وی یـس  يآ   » قاتا
اهتـسد و دـناوتیم  ردام  تفگ - : تفرگ و  سامت  ام  اـب  تعاس 7  دـنام و  وا  دزن  مرهاوخ  حبـص  ات  بش  تشاد . ياهدـیرپ  يور  گـنر و 
اهاعد و رابتعا  هب  نامیگدـنز  داش  ياهزور  میدرک و  ینابرق  دنفـسوگ  کی  زور  نامه  تسا . هدـش  بوخ  ردام  دـنک ... دـنلب  ار  شیاهاپ 

هدـش لمع  رترید  زور  کی  وا  رگا  تسا . هزجعم  لثم  يزیچ  ناتردام  ندـنام  هدـنز  تفگیم : ردام  جـلاعم  کشزپ  دـش . زاـغآ  اههثاغتـسا 
دنچ دوبن . هتخاس  یـسک  تسد  زا  يراک  عقوم  نآ  دشیم و  جلف  شندب  مامت  زاب  مه  تیقفوم  تروص  رد  یتح  دـیاش  دوب ، هحفص 446 ] ]
دراو هودنا  نآ  یتقو  تفگ - : رتکد  میدرک . لاؤس  دوب ، هتخادنا  اپ  زا  ار  ردام  هک  ياهبرـض  هب  عجار  تشذـگ ، ردام  يدوبهب  زا  هک  يزور 
عقوم ناـمه  يزغم  يزیرنوخ  هک  يروط  هب  دوب ، هدز  شدوخ  رـس  هب  نیگنـس  ياههبرـض  هک  هدـش  دوخ  یب  دوخ  زا  ناـنچ  ناـتردام  دـش ،

حیحص و الاح  دش و  صخرم  ناتسرامیب  زا  نیدرورف  مکی  یس و  هبنـشراهچ  خیرات  رد  دنوادخ  تیانع  فطل و  هب  مردام  دوب . هدش  عورش 
دیدش هجیگرس  ای  دردرس  زورب  تروص  رد  مراد . اههداوناخ  همه  هب  داهنـشیپ  کی  میاهتبحـص  نایاپ  رد  نم  دنارذگیم . ار  یگدنز  ملاس 
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وه دـنریگن . هدـیدان  ار  یهلا  ياهتیانع  هاگ  چـیه  انمـض  دـننک و  هعجارم  کـشزپ  هب  اـمتح  هبرـض ، ندـش  دراو  اـی  یگدروخ  نیمز  رثا  رد 
[ . 171 . ] یفاشلا

سابع ترضح  مردارب  دزن  ورب 

هراشا

جاح ياقآ  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ردقیلاع  هیقف  دنزرف  يدورهاش ، ینیسح  مظاک  دیس  جاح  ياقآ  یقتم ، ملاع  نیملسملاو ، مالسالا  تجح  بانج 
جاح ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  هنازرف ، هیقف  عیـشت ، ناهج  گرزب  عجرم  ناشدج ، ناتـساد  یلاعلا ،) هلظ  ماد   ) يدورهاش ینیـسح  دمحم  دیس 
بانج دـیناوخیم : الیذ  دـندرک ، لـقن  ار  يرمق  يرجه  لاس 1394  نابعـش  هدفه  يافوتم  هرـس ،) سدق   ) يدورهاش ینیـسح  دومحم  دـیس 

لقن ياهبوکداب  رقاب  دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  مردپ  موحرم  هک  دندومرف  یفجن  ياهبوکداب  مظاک  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح 
رد ـالبرک  هب  دورو  زا  دـعب  میدوب و  يدورهاـش  ینیـسح  دوـمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  تمدـخ  رد  ـالبرک  هداـیپ  يرفـس  هک  دـندومنیم 

یگتـسخ و تلاح  نامه  اب  مالـسلاهیلع . هللادبع  ابا  ترایز  يارب  مینک  تکرح  میتساوخ  رفـس  لئاسو  نتـشاذگ  زا  دعب  هبوکداب  يهسردـم 
دوب هدش  هجوتم  هک  یناریا  رئاز  رفن  کی  لاح  نامه  رد  میدش  مالسلاهیلع  هللادبع  ابا  هحفص 447 ]  ] ترضح نحص  دراو  هدز  لوات  ياهاپ 

هب ییانتعا  يدورهاـش  ياـقآ  موحرم  دیـشورفب . نم  هب  ار  هداـیپ  نیا  باوث  هک  درکیم  ساـمتلا  دـناهدش . فرـشم  هداـیپ  ـالبرک  هب  ناـیاقآ 
مداخ دعب  زور  میدرک . تحارتسا  میدمآ و  هبوکداب  هسردم  هب  ترایز  زا  دعب  دندش . هجوتم  رهطم  مرح  فرط  هب  دندرکن و  وا  تساوخرد 
میدش هجوتم  تاقالم  زا  دعب  دراد . ناشراک  رفن  کی  دنتـسه ؟ اجک  ياهبوکداب  رقابدمحم  يدورهاش و  دومحم  هک  تفگ  دـمآ و  هسردـم 

ترـضح هک  دشابیم  یـسلجم  هک  ماهدید  یباوخ  بشید  تفگ : وا  درخب . ار  ترایز  تساوخیم  هک  تسا  يزورید  صخـش  نامه  وا  هک 
مدرک ضرع  مدمآ و  ترضح  تمدخ  هیرگ  اب  هدنب  دنـشابیم . بانج  نآ  فارطا  رد  مه  ياهدع  دنراد و  فیرـشت  مالـسلاهیلع  هللادبع  ابا 

ياهتشرف ای  صخـش  هب  مالـسلاهیلع  هللادبع  ابا  ترـضح  دنتفریذپن . دیـس  ود  نآ  مرخب و  ور  هدایپ  دیـس  ود  هدایپ  باوث  متـساوخیم  نم  هک 
اب نم  و  تسا ؟ ردقچ  ياهبوکداب  رقابدمحم  دیـس  يدورهاش و  دومحم  دیـس  هدایپ  باوث  وگب  سابع و  ترـضح  مردارب  دزن  ورب  دـندومرف :

نیا صخـش  نآ  و  دندوب . ياهدع  ناشفارطا  رد  دـندوب و  هتـسشن  ییاج  رد  مه  ناشیا  متفر و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دزن  صخـش  نآ 
ردـقچ ار  دیـس  ود  هدایپ  باوث  دومرف : درک و  ور  دوب  اج  نآ  هک  یکلم  هب  ور  ترـضح  دیـسرپ . مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  زا  ار  بلطم 

رما ادخ  رگا  تفگ : هتـشرف  تسا . شراب  رد  نامـسآ  تفگ  رود  زا  ینیبیم  هچ  تفگ : یفرط و  هب  تفرگ  ار  رئاز  نآ  هتـشرف  دیـسیونیم ؟
باسح میناوتیمن  ار  دیـس  ود  نیا  هدایپ  باوث  اـما  مینک  باـسح  ار  تارطق  نآ  میناوتیم  اـم  منکب  باـسح  ار  ناراـب  نیا  تارطق  دـیامرفب 

هحفص 448] [ . ] 172 . ] مینک

نیسحلا هللادبعابا  ترضح  نارئاز  لئاضف  رد 

ماما ترـضح  زا  هک  نانچ  ترایز ، هب  نتفر  تلاح  رد  مکی : تسا : تلیـضف  هدزناش  نآ  و  تـالاح ، بسح  هب  تسا  ریاز  يارب  هک  یلیاـضف 
دـصق یـسک  نوچ  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ربق  رب  دـنلکوم  هک  تسا  یناگتـشرف  ار  دـنوادخ  هک  تسا  يرورم  مالـسلاهیلع  قداـص  رفعج 

رد و  دننک ، وحم  ار  ناهانگ  نآ  يهمه  تشادرب  ماگ  کی  نوچ  سپ  دـهدیم ، ناشیا  هب  ار  وا  ناهانگ  دـنوادخ  دـیامن  مولظم  نآ  ترایز 
دعب نوچ  و  دوش ، بجاو  وا  رب  تشهب  هک  نیا  ات  نینچمه  و  مراهچ ، موس و  ماگ  رد  نینچمه  و  دنیامن ، فعاضم  ار  وا  تانـسح  مود  مدـق 
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ار وا  دنک  ادن  و  تشهب ، رد  دوب  یهاوخ  نم  قیفر  هک  ار  وت  داب  تراشب  ادـخ ، نامهم  يا  : هک ایبنا  متاخ  ار  وا  دـهد  ادـن  دـنک  لسغ  تین  زا 
ایهم لاح  رد  مود : [ . 173 . ] دیامن تعجارم  ات  دنشاب  وا  پچ  تسار و  رد  و  دوش ، اور  امـش  تاجاح  هک  منماض  نم  هک : مالـسلاهیلع  یلع 

بابـسا ندرک  ایهم  رد  دـیامن  فرـص  يزیچ  هاگره  موس : [ . 174 . ] تساه نامسآ  لها  یلاحـشوخ  ببـس  نآ  هک  ترایز  بابـسا  ندرک 
تیاور رد  و  دوش ، عفد  وا  زا  اهالب  و  دننک ، در  وا  هب  ار  وا  فاعـضا  و  دنهد ، وا  هب  تانـسح  دـحا  هوک  ردـق  هب  یمهرد  ره  هب  سپ  ترایز ،

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياعد  ادخ و  ياضر  و  هبترم ، هد  ات  رازه  رازه و  و  رازه ، دنهد  وا  هب  مهرد  ره  هب  هک  تسا  هدـمآ  نانـسنبا 
تعیاشم هب  تهج  شش  زا  کلم  دصشش  دمآ  نوریب  شلزنم  زا  نوچ  مراهچ : [ . 175 . ] تسا رتهب  وا  يارب  زا  يده  يهمئا  نینمؤملاریما و 

هنسح رازه  هحفـص 449 ]  ] یماگ ره  هب  و  [ ، 177  ] دـنک اعد  شقح  رد  دراذـگ  مدـق  هچ  ره  رب  دـتفا  هار  هب  نوچ  مجنپ : [ . 176 . ] دنیآ وا 
تـسامش يارب  زا  تشهب  هک  امـش  لاح  هب  شوخ  دـسر  ادـن  ددرگ . برطـضم  یتشک  دوش و  یتشک  رد  رگا  و  [ 178 ، ] دوش هتشون  شیارب 

رب باتفآ  هاگره  مشش : [ . 180 . ] دوشیم هتـشون  شیارب  زا  هنـسح  رازه  درادرب  شبوکرم  هک  یماگ  ره  هب  سپ  دشاب  راوس  رگا  و  [ ، 179]
رد سپ  دـنک ، قرع  تکرح  ای  امرگ  تدـش  زا  هاگره  متفه : [ . 181 . ] دنازوسیم ار  مزیه  شتآ  هکنانچ  دـنک  مامت  ار  شناهانگ  دـبات  وا 
زور اـت  دـننکیم  رافغتـسا  ترـضح  نآ  راوز  يارب  زا  هک  دوشیم  قلخ  کـلم  رازه  داـتفه  یقرع  ره  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  ریبـک  رازم 

ار امـش  داب  تراشب  هک : ایبنا  متاخ  ار  ناشیا  دنک  ادن  و  ناشیا ، ناهانگ  دزیرب  ترایز ، تهج  هب  دنک  لسغ  تارف  بآ  نوچ  متـشه : تمایق .
ایند و رد  متـسه  امـش  زا  ـالب  عفر  جـیاوح و  ياـضق  نماـض  نم  دـیوگ : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  و  تشهب ، رد  دوب  دـیهاوخیم  قیفر  هک 

دـص و  لوبقم ، جح  دص  دراذگب  ای  درادرب  هک  یمدق  ره  هب  شیارب  زا  ادخ  لسغ  زا  دـعب  دـتفا  هار  هب  نوچ  مهن : تشذـگ . هکنانچ  ترخآ 
: مهد [ . 182 . ] دشاب هدرک  وا  نانمـشد  نیرتدب  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  يور  شیپ  رد  هک  داهج  دـص  و  هلوبقم ، هرمع 

دندمآ رورس  نآ  يرای  هب  هک  دناهتشرف  رازهراهچ  هلمج  نآ  زا  هک  دنیآ ، وا  لابقتسا  هب  ناگتشرف  زا  فنص  دنچ  دسر  البرک  کیدزن  نوچ 
ناگتشرف ياعد  هحفص 450 ] [ . ] 183 . ] هتـشرف رازه  داتفه  هلمج  نآ  زا  و  دـننامب ، نیمز  نامه  رد  هک  دـندش  رومأـم  و  اروشاـع ، زور  رد 

يارب هک  دهاوخ  شدج  ردپ و  زا  و  دنک ، اعد  شقح  رد  سپ  دنک  رظن  وا  هب  بانج  نآ  دنک  ترایز  ار  ترـضح  نوچ  مهدزای : راوز  يارب 
، تادابع عیمج  باوث  شیارب  زا  دوش  هتـشون  و  نیلـسرم ، اـیبنا و  يهمه  دـننک و  اـعد  شیارب  هکئـالم  سپ  [ 184  ] دـنیامن ترفغم  بلط  وا 

دنزرف مالسلاهیلع  نیسح  ربق  ریاز  تسا  نیا  هک  شرع  رون  زا  دننز  شتروص  رب  يرهم  و  هکئالم ، وا  اب  دننک  هحفاصم  و  تشذگ ، هک  نانچ 
اصوصخ هکئالم  زا  فنـص  دنچ  ار  وا  دننک  تعباتم  دیامن  تعجارم  شنطو  هب  دهاوخ  نوچ  مهدزاود : [ . 185 . ] ءادهشلادیس ایبنا و  متاخ 

وا هب  و  دـنیآ ، وا  دزن  هب  کلم  ود  صوصخلاب  و  تشذـگ ، هک  رازه  داتفه  و  کلم ، رازه  راهچ  ناـمه  و  لیفارـسا ، لـیئاکیم و  و  لـیئربج ،
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تیبلها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  بزح  زا  وت  يدـش و  هدـیزرمآ  ادـخ  یلو  يا  دـنیوگ :
زا تشهب  هک  وت  لاح  هب  اشوخ  هک : دـنک  ادـن  يداـنم  و  دروخ ، دـهاوخن  ار  وت  دـید و  یهاوخن  مشچ  هب  ار  شتآ  هک  مسق  ادـخ  هب  یتسه ،

و دنوش ، رـضاح  شا  هزانج  رب  هکئالم  نآ  لاس ، ود  ای  لاس  کی  یلا  ترایز  زا  دعب  دیامن  تافو  هاگره  مهدزیـس : [ . 186 . ] تسا وت  يارب 
بیرغ و ربق  رد  هک  یناسک  يا  سپ  [ . 188 . ] ربق لوا  بش  رد  ای  توم  لاحرد  دـنک  ترایز  ار  وا  [ 187 ، ] دنیامن ترفغم  بلط  شیارب  زا 
هب یسک  رگا  هکلب  دیامن ، ههجاوم  امش  اب  هک  دمآ ، دهاوخن  امش  ترایز  هب  یسک  و  دش ، دیهاوخ  التبم  نآ  تشحو  هب  و  دوب ، دیهاوخ  اهنت 

، ار مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ینک  ترایز  هاگره  سپ  لگ ، كاخ و  عارز  ود  هلصاف  هب  داتـسیا  دهاوخ  امـش  ربق  کیدزن  دیایب ، امـش  ترایز 
وت يارب  زا  یفوخ  تشحو و  رگید  ایآ  سپ  درک ، دـهاوخ  مالـس  وت  رب  و  ههجاوم ، قیرط  هب  دـیآ  وت  ترایز  هب  لاح  نآ  رد  بانج  نآ  هتبلا 
دمآ دهاوخ  وت  ترایز  هب  ررکم  مه  وا  دشاب  هدایز  وا  هب  تقوش  و  یشاب ، هدرک  ترایز  رتشیب  دنچ  ره  و  دنام ؟ دهاوخ  یقاب  هحفص 451 ] ]

. دوب دهاوخ  وت  سونأم  و 

راوز يهزانج  عییشت  رد  یهلا  ناگتشرف  روضح 
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نفک و  دنوشیم ، رضاح  وا  يهزانج  عییـشت  رد  هکئالم  دریمب ، هار  نیب  رد  رئاز  هاگره  هک  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  مهدراهچ :
هداـشگ ربـق  نیمز  و  دـننکیم ، شرف  وا  ریز  رد  تشهب  ناـحیر  زا  و  دـنرازگیم ، زاـمن  وا  رب  و  دـنروآیم ، وا  يارب  زا  تشهب  زا  طوـنح  و 

زور ات  دوشیم  لخاد  وا  رب  نآ  ناحیر  حور و  زا  هک  دنیاشگیم  شربق  يوس  هب  تشهب  زا  يرد  و  لیم ، هس  ردـق  هب  تمـس  ره  زا  دوشیم 
ره ضوع  رد  برـض ، ای  سبح  زا  دـسر  یتیذا  وا  هب  هار  نیب  رد  هاگره  هدـش : لقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  مهدزناـپ : [ . 189 . ] تمایق
هب دـننزب  ار  وا  سبح  زا  دـعب  رگا  درک : ضرع  يوار  دیـسر ، دـهاوخ  وا  هب  تماـیق  رد  یحرف  دـسر ، وا  هب  یمغ  اـی  دوش ، سبح  هک  يزور 

رازه دوش و  هداد  وا  هب  هنـسح  رازه  رازه  يدرد  ره  ضوع  هب  و  دنهد ، وا  هب  يروح  کی  یندز  ره  ضوع  هب  دومرف : ترایز ؟ دـصق  تهج 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  اب  تبحـصمه  مه  تمایق  رد  هک  دشاب  یناسک  زا  و  دبای ، عیفرت  هجرد  رازه  رازه  و  ددرگ ، وحم  وا  زا  هانگ  رازه 

و هاوخب ، یهاوخیم  هک  تجاح  ره  دـنیوگ : وا  هب  دـنیامن و  هحفاصم  وا  اب  شرع  نالماح  و  دـنوش ، غراف  باسح  زا  مدرم  اـت  دنـشاب  هلآ  و 
منهج میمح »  » زا یتبرش  سپ  ياهتـشرف ، دزن  هب  دنربب  دنریگب و  ار  وا  يوزاب  باوج  لاؤس و  نودب  و  باسح ، ماقم  هب  دنروایب  ار  وا  براض 
تـسد هب  يدرک  ایهم  دوخ  يارب  زا  ار  هچنآ  شچب  دنیوگ  وا  هب  دنهد ، ماقم  شتآ  ياههوک  رب  ار  وا  و  دـنهد ، وا  هب  نیلـسغ »  » زا یتبرـش  و 

و ار ، دوخ  يهدننز  نیبب  دنیوگب : و  دنروآ ، منهج  رد  دزن  هب  ار  بورضم  نآ  سپ  يدرک . تیذا  يدز و  ار  لوسر  ادخ و  نامهم  هک  دوخ ،
هحفص [ . ] 190 . ] ار ادخ  دـمح  دـیوگیم : دیـسر ؟ دوخ  صاصق  هب  و  تفای ، افـش  تاهنیـس  ایآ  یهلا ، باذـع  زا  تسا  هدیـسر  وا  هب  هچنآ 

هکئالم و  دوش ، هدیزرمآ  شناهانگ  عیمج  دوش  هتخیر  شنوخ  زا  هک  ياهرطق  نیلوا  هدش : لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  مهدزناش : [ 452
ار وا  بلق  و  رافک ، تنیط  زا  تسا  هدوب  طولخم  وا  اـب  هچنآ  زا  اـیبنا ، تنیط  دـننام  دوش  كاـپ  ربارب  رد  اـت  دـنیوشیم  ار  وا  يهیلـصا  تنیط 
و هلیذر ، تافـص  یـصاعم و  عیمج  زا  هزیکاپ ، كاپ و  دـیامن  تاقالم  ار  ادـخ  و  دوش ، ولمم  ناـمیا  زا  و  ددرگ ، حرـشنم  هکنیا  اـت  دـنیوشب 
نفک و و  دـننک ، زامن  وا  رب  توملا  کلم  لیئربج و  اب  هکئالم  و  شناردارب ، زا  رفن  رازه  و  شتیبلـها ، قح  رد  دـنیامن  لوبق  ار  وا  تعاـفش 
و دـنیاشگ ، وا  يوس  هب  تشهب  زا  يرد  و  دـننک ، نشور  شربـق  رد  اـهغارچ  و  دـنیامن ، عیـسو  ار  وا  ربـق  و  دـنروایب ، تشهب  زا  ار  وا  طونح 

يهخفن ات  دشاب  ادخ  يایلوا  اب  سپ  دـنرب ، الاب  سدـق  يهریظح  هب  ار  وا  زور  هدـجیه  زا  دـعب  و  دـنروایب ، وا  يارب  تشهب  زا  اههفحت  هکئالم 
دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  دنک  هحفاصم  وا  اب  هک  یـسک  لوا  سپ  دیآ ، نوریب  ربق  زا  مود  يهخفن  زا  دعب  و  دبایرد ، ار  وا  روص 

دهاوخب هک  ره  هب  و  دـماشایب ، بآ  سپ  دـنرادب ، ضوح  رب  ار  وا  سپ  شاب ، ام  اب  دـنیوگب : و  دـنهد ، شتراـشب  ایـصوا و  نینمؤملاریما و  و 
[ . 192 [ - ] 191 . ] دهدب

البرک رئاز  تمظع 

دـصق هب  فجن  هب  البرک  زا  دیـس  کی  اب  هارمه  راب  کی  هک  درک  نایب  رفعج  خیـش  نم ، ردارب  دـسیونیم : نینمؤملا  رورـس  باتک  فنـصم 
رکف رد  نم  دوب . نأشلا  میظع  غاب  زبس و  ناوارف و  ياهتخرد  ياراد  هک  داتفا  مرظن  نأش  یلاع  لزنم  کی  هب  هار  نیب  رد  میتفریم . تراـیز 

. دـشاب ییاهتخرد  غاب و  نینچ  نیا  ياراد  هک  ماهدـیدن . ار  ییابیز  تمظع و  نیا  هب  لزنم  یلو  ماهدـمآ ، هار  نیا  زا  راب  نیدـنچ  هک  مداتفا 
دمآ هحفص 453 ]  ] ام يور  هبور  ینارون  راوگرزب و  یصخش  هک  مدوب  تبحص  لوغشم  دوب  مرفسمه  هک  يدیس  اب  مدوب و  رکف  نیا  رد  نم 

هنومن دوب ، ياهناخ  هچ  نآ  هآ  میدـش . لزنم  لخاد  گرزب  نآ  اب  هارمه  ام  دیـشاب . ام  نامهیم  زورما  افطل  تساـم ، لاـم  لزنم  نیا  تفگ : و 
یتح مدوب و  هدـیدن  نیا  زا  لـبق  هدوب ، ییاـهتمعن  هچ  هناـخ  نیا  رد  دوب . مهارف  اـج  نآ  تحارتـسا  شیاـسآ و  بابـسا  يهمه  دوب . تنج 

نکفارـس اهرمث  راب  اب  اهتخرد  دوب ، يراج  اـهرهن  دـندرکیم ، ییارـس  همغن  ناگدـنرپ  ناـتخرد  يـالاب  هللا ! ناحبـس  دوب . هدینـشن  مشوگ 
رد تسا . رـصاق  شفیـصوت  زا  غاب  يهشوگ  رد  یقاتا  هک  میدرکیم  اشامت  ار  لزنم  نأشلا  میظع  نیا  میتشاد  دوب . رطعم  وب  اب  مغامد  دندوب .
نآ رد  هک  درم  دوب . ریظنیب  شراقو  تبیه و  ینارون ، رایـسب  شیامیـس  دوب . نایع  تمظع  شاهرهچ  زا  هتـسشن و  يراوگرزب  درم  قاـتا  نیا 
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، مدوب هدش  سویأم  شندوب  رفسمه  رطاخ  هب  یلو  متـشادن  ییانـشآ  وا  اب  الـصا  نم  هک  دوب  مرفـسمه  هک  يدیـس  هب  دوب  نیـشن  دنـسم  قاتا 
هک يزیچ  ره  دیهدب و  ياهزم  شوخ  ماعط  درس و  بآ  وا  هب  دیربب و  قاتا  نالف  هب  تسادهشلادیس  ناوخ  هضور  هک  ار  خیش  نیا  هک  دومرف 

، اذغ فرـص  زا  دعب  مدش . باریـس  بوخ  نم  تشاد . دوجو  اهاذغ  ماسقا  عاونا و  درب و  ییاج  ارم  دیـس  دیهدب . وا  هب  دـشاب  هتـشاد  جایتحا 
ماقم الاو  تیـصخش  نیا  هب  دنگوس  دیـس ، متفگ : ناشیا  هب  دنک  یظفاحادخ  تساوخیم  هک  یتقو  دمآ . نم  یظفاحادخ  يارب  رد  مد  دـیس 

سدقم يداو  ناکم  نیا  مسا  دومرف : باوج  رد  ناشیا  تسیچ ؟ ناکم  نیا  مان  تسیک و  قاتا  نیا  وگب  نم  هب  تسا ، نیشندنسم  اج  نآ  هک 
صلخم نارئاز  زا  ياهدع  سدقم  ناکم  نیا  رد  تسا . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  شمان  هدوب  نیـشندنسم  هک  اقآ  نآ  تسا و 

الب برک و  تسادـخ  رکذ  يهقلح  الب  برک و  دـنوریم . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يارب  اـج  نیا  زا  دـنوشیم و  عمج  ادهـشلادیس 
، شطع تشد و  هام  رهم و  يهعـشعش  رگد  يوس  هاپـس  یمارح  لیخ  زا  فرط  کی  تسالب  قوش  هب  قاشع  قح  قح  تسادخ  رکذ  يهقلح 

يادف هب  ياک  هحفص 454 ]  ] مامه ماما  شیپ  رمک  هتسب  مالسلاهیلع  سابع ، ترضح  دنمرحم  مه  هب  دیشروخ  هلعش و  دنمهاب  نوخ  شتآ و 
ارم یلاخ  همه  نیا  هاوخم  هداب  زیرب  ار  افـص  صالخا ، مخ  زا  زیرب  ار  ادـخ  تسا  غولب  هاـگ  هدـب  تدارا  هب  تغـالب  ماـج  هدـب  تداهـش  وت ،

موشب ات  زیرب  مناج  هب  تسه  الب  هچره  تسا  دهاش  الب  و  مگرم ، يهنـشت  تسا  دهاش  ادـخ  هن ؛ مبآ ؟ يهنـشت  ارم  یلاع  تمه  یم  هب  تسه 
مک الو  لها  زا  تاهیاس  دابم  ملاع  همه  یـشابن  وت  رگ  داب  وت  ياضر  رهب  زا  همه  نیا  داـب  وت  يادـف  هدـید  لد و  تسد و  زیر  زیر  تبلط  رد 

داتفه رکشل  رمق  يو  نیسح  هام  مشاهینب و  هام  نیسح  هاپس  رادملع  وت  يا   » هار رارسا  هدرپ و  سپ  رـس  هاگن  اب  یلع  نب  نیـسح  تفگ  دابم 
دوشیم یلو  تنیـسح  تشپ  دنکـشیم  راقفلاوذ  نیمز  هدـنام  يوریم و  رارق  لد  زا  دوریم  يوریم و  ود  داتفه و  رکـشل  رـس  جاـت  ود  و 

نم رصن  بیکش  ناوت و  تسد ، زا  رگد  دش  تشذگ  ناج  زا  مه  سابع  ترضح  تشذگ  ناس  نیدب  هک  اهنخس  دعب  یلجنم » یلع  رارـسا 
لـضفلاابا کشا  زا  هنیآ  تخیر  لضفلاابا  کشم  زا  هک  بآ  رامـشیب  یمغ  دایرف و  هلان و  راوسیب  یملع  دنام و  هکرعم  بیرق  حـتف  هللا و 

زا رپ  تشد ، روهظ  یعون  هب  زاب  ادخ  درک  رون  ریثکت  ثعاب  ودـع  تشگ  دـندش  یغایا  دنتـسکش  هچ  ره  دـندش  یقاس  هولج  اههنیآ  تخیر 
ناوت و زاب  مفک  دش ز  تفرگ  ار  ادخ  تسد  ادخ  تسد  تفرگ  ار  اج  همه  تداهش  رطع  دش  سای  يهعرزم  الب  برک  دش  سابع  ترـضح 

هحفص 455] [ . ] 193  ] بیرق حتف  هللا و  نم  رصن  بیکش 

دناهداتسیا اجنیا  سابعلا  لضفلاوبا  میومع  دندومرف : نامز  ماما 

هیصو همعنبا و  امیس  و ال  نیرهاطلا ، نیبیطلا  هلآ  یلع  و  نیمألا ، یبنلا  دمحم  نییبنلا  متاخ  یلع  مالـسلاو  ةالـصلاو  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
دنمشناد كرابم  رضحم  هب  مخریدغ  دیع  ندیسر  ارف  تبسانم  هب  کیربت  مالـس و  ضرع  نمـض  نیعمجا . مهیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما 

یسمش هام 1377  دنفسا  رد 29  شیارآ  حـلاص  بناج  نیا  هتاکرب :) تماد   ) یلاخلخ ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياـقآ  باـنج  مرتحم  لـضاف 
زا هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  الوم ، زا  تمارک  نیدنچ  اج  نامه  مدش . بایفرش  ناترادید  هب  هدیسر و  ناترـضحم  هب   10 تعاس 30 :

تمارک ود  بناج  نیا  رمألا  بسح  میامن . لاسرا  هتـشون و  ناشدنـس  اب  ار  اهنآ  هک  دـیدومرف  یلاع  بانج  مدرک . لـقن  مدوب ، هدینـش  اـملع 
سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  موس  دـلج  شخب  بنیز  ار  نآ  اـت  میاـمنیم  لاـسرا  ناـتمرتحم  تمدـخ  ار  لـیذ 

ۀجح نابز  زا  یـسمش ، لاس 1377  ناـضمر  هاـم  مهدزاود  بش  روصنم ، جاـح  راون  دنـس : لوا : تمارک  . 1 هللاءاشنا . دییامن ، مالـسلاهیلع 
رد ار  ادفلا ) هل  انحاورا   ) نامز ماما  یملاع  دـندرک . لقن  ناضمر  كرابم  هام  رد  کچرق  عماج  دجـسم  رد  هک  یبجر  نیملـسملاو  مالـسالا 

همان هتسد  ود  مالـسلاهیلع  نسحلانبا  ۀجح  اقآ  دناهداتـسیا . زین  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  بانج  ناشکرابم  رـضحم  رد  هک  دنیبیم  باوخ 
هتشاذگ و ناشکرابم  نامشچ  رب  ار  مود  يهتسد  یلو  تشاذگیم  نیمز  دیسوبیم و  ار  اههمان  زا  هتسد  کی  بانج  نآ  هدوب ، ناشتـسد  رد 

دییاـمنیم لـمع  نینچ  هک  نیا  تمکح  هللا ، لوسر  نباـی  دـنکیم ، لاؤـس  ملاـع  صخـش  تشاذـگیم . نیمز  هب  سپـس  دـندرکیم ، هیرگ 
هب جـیاوح  باـبرا  هک  تسا  ییاـههمان  مراذـگیم  نیمز  مسوبیم و  طـقف  هک  ییاـههمان  دـیامرفیم : خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  تسیچ ؟
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مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  هب  نادـنمتجاح  ار  مود  هحفص 456 ]  ] يهتـسد ياههمان  اما  دناهتـشون ، ناگدازماما 
. منکن در  ار  اهنآ  مهدب و  ار  ناشباوج  هک  دنیامنیم  سامتلا  دناهداتسیا و  اج  نیا  میومع  دناهتشون .

ددرگیمرب شدوخ  دیشابن ، نارگن 

هراشا

هام رد  ماکحا  رـشن  غیلبت و  يارب  هک  مق  ياـملع  زا  یلوتکریم  ياـقآ  باـنج  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  زا  لـقن  هب  دنـس : مود : تمارک  . 2
مگ ام  ياتسور  زا  يدفنسوگ  دندرک : لقن  یلوتکریم  مالسالا  ۀجح  بانج  دندروآیم . فیرشت  کچرق  عماج  دجـسم  هب  ناضمر  كرابم 
مگ هدوب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  رذن  هک  ناشن  نیا  اب  يدنفـسوگ  دیوگیم  دیآیم و  مردـپ  دزن  دنفـسوگ  بحاص  دوشیم ،

لـضفلاوبا ترـضح  رذن  دنفـسوگ  نیا  نوچ  دـیوگیم : ناشیا  هب  هدوب  زین  هوعدـلا  باجتـسم  ردـقلا و  لیلج  دیـس  هک  مردـپ  تسا . هدـش 
یلع مالسلاو  ددرگیمرب . زور  نامه  روبزم  دنفسوگ  دوب  هدومرف  ناشیا  هک  نانچمه  ددرگیمرب . شدوخ  دیشابن  نارگن  هدوب ، مالسلاهیلع 

هللا لجع  نامز  ماما  مظعألا ، هللا  ۀیقب  ترـضح  اهناسنا ، یجنم  سدقم  مان  نوچ  تسا ، رکذ  روخ  رد  شیارآ  حـلاص  ریقح  يدـهلا  عبتا  نم 
لوا اهیلع ، هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  ترـضح  شاهدیهـش  ردام  هژیوب  خـیرات ، لوط  رد  مولظم  يادهـش  نوخ  مقتنم  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت 
نامز ماما  ارهز ، فسوی  دوخ  هکنیا  رگم  تسین  رـسیم  ام  يارب  نآ  كرد  دراد و  ناوارف  سب  یتمظع  هک  تماـما ، تیـالو و  هار  يهدـیهش 

لسوتم مدرم  مامت  دیامرفیم : مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  زین  و  تسا . نم  يهوسا  مردام  هک  دیامرفیم : فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
ارهز يهمطاف  يربک  يهقیدـص  ترـضح  نامهمولظم  ردام  هب  لسوتم  زین  ام  میریگب و  ادـخ  زا  ار  ناـشتجاح  هک  دـنوشیم  تیبلـها  اـم  هب 
نوچ میهدـب ، اهنآ  هب  هتفرگ و  ار  مدرم  تاجاح  هک  ددرگ  هطـساو  وا  ات  هدرب  لاعتم  يادـخ  هاگرد  هب  عیفـش  ار  وا  هدـش و  اـهیلع  هللا  مـالس 
اجنیا رد  [ ، 194 ( ] ۀلیسولا هحفص 457 ]  ] هیلا اوغتبا  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیأ  ای  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : ) دیامرفیم میرک  نآرق  دوخ 

: مینکیم بلج  ءادفلا ) هل  یحور   ) يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  رصعیلو  ترضح  زا  هزجعم  کی  هب  ار  ناگدنناوخ  هجوت  اکربت  انمیت و 

روضح ضیف 

ماک زونه  دش . هتـشون  نینچ  و  روضح » ضیف   » سیونب دومرف : هک  دوب  داب » شیادف  مناج   » وا زیگنا ، هرطاخ  یندـشن و  شومارف  بش  نآ  رد 
ياههظحل یلو  درذـگیم  هقداص  ياـیؤر  نآ  زا  لاـس  ود  هک  یلاـح  رد  تسا ، تسم  نیریـش و  رورپ  ناـج  ازفا و  حور  بش  نآ  زا  محور 

هلاو مشابن ، شلابند  شدای و  هب  هک  تسین  يزور  منکیم ، يرپس  ار  مماش  حبـص و  وا  دای  اب  هراومه  هشیمه و  درذگیم و  وا  اب  مایگدـنز 
نابز رب  ار  شمان  مدرکیم و  وا  زا  يدای  یهاگهاگ  مدوبن ، نینچ  نیا  زا  شیپ  شیوجتسج ، رد  نزرب  يوک و  ره  رد  متـسه و  شیادیـش  و 

زج ندوب ، وایب  تسا و  افـص  شمارآ و  ندوـب  وا  اـب  اریز  مشاـب ، شراـنک  رد  هک  دـهاوخیم  ملد  و  متـسین ، نینچ  نوـنکا  اـما  مدروآیم ،
هبدـن ياعد  هب  تداع  روط  هب  هشیمه و  دـننام  هک  هعمج  حبـص  کی  رد  دـش ، زاغآ  اـجنآ  زا  تیاـکح  تسین ؟ يزیچ  یچوپ  ینادرگرس و 

ياهقیقد دنچ  مردپ  دشیم ، مامت  هک  اعد  لومعم  قبط  تفرگ  افـص  محور  و  داد ، تسد  یهجوت  یلاح و  هک  نیا  زا  دعب  اعد  رد  متفریم ،
رد زور  نآ  دشیم ، هدناوخ  یتبیـصم  هضور و  تیاهن ، رد  دندادیم و  یقالخا  رکذـت  ای  دـندومنیم  تئارق  یتیاور  و  دـندرکیم ، تبحص 

هجرف یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ناـمز  ماـما  هک  يدرف  دروم  رد  دـندرک  لـقن  ار  یتیاـکح  هیـضق و  ناـشیاههتفگ  تاـنایب و  نمض 
یلعزخ هللا  ۀـیآ  ترـضح  لوق  زا  دوب : نینچ  تیاکح  دـناهدرک ، فرطرب  ار  شیراتفرگ  لکـشم و  هدومن و  هجوت  تیانع و  وا  هب  فیرـشلا 
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رهـش رد  ددرگیم ، وا  لابند  هب  یلیخ  و  دـنکیم ، مگ  ار  شاهلاس  ود  دـنزرف  زاوها  یلاها  زا  یـصخش  شیپ  لاس  دـنچ  رد  هک  دـندرک  لقن 
نیا زا  زور  دـنچ  دزادرپیم ، شدـنزرف  يوجتـسج  هب  دـسریم  شرکف  نهذ و  هب  هک  ییاـج  ره  اـهيرتنالک و  اهناتـسرامیب و  رد  زاوها و 
ردام ردپ و  لد  رد  گرزب  هحفص 458 ]  ] یمغ درذگیم و  هداوناخ  نیا  رب  رتراوشد  رتتخس و  لبق  زور  زا  زور  ره  یلو  درذگیم  هیـضق 

دزیریم و کشا  امئاد  شدنزرف  دای  هب  رطضم  فیحن و  فیعـض و  دنارذگیم و  ار  شزور  بش و  راوهناوید  دنزرف  ردام  دریگیم ، ییاج 
شخپ اج  همه  ار  ناشدـنزرف  سکع  دـنوشیم و  نویزیولت  ویدار و  همانزور و  لیبق  زا  روشک  یهورگ  ياههناسر  هب  لسوتم  دـنکیم ، هلان 

دـنزوسیم و ناشهدـشمگ  مغ  غاد  رد  ردام  ردـپ و  نیاو  درذـگیم  مه  یپ  زا  اههام  اـهزور و  دوشیمن  وا  زا  يربخ  چـیه  یلو  دـننکیم ،
، دیآیم رد  ادص  هب  هناخ  گنز  يادـص  هاگره  دـنربب !؟ هانپ  اجک  هب  دـننک و  هچ  دـننادیمن  هدـش و  عطق  اج  همه  زا  ناشدـیما  دـنزاسیم ،

مه هب  تدش  هب  هداوناخ  یناور  شمارآ  تسین ؟ يربخ  چیه  یلو  دشاب  ناشدنزرف  هک  دیاش  دنوریم  هناخ  برد  هب  ردام  ردـپ و  همیـسارس 
! دورب اجک  هب  دنکب و  هچ  دنادیمن  ردپ  هدرک و  رتزیگنا  مغ  ار  هناخ  ياضف  اهبـش  ردام  يهلان  دـننارذگیم ، ار  یتخـس  ياهزور  هدروخ و 

يهرهچ و  ددنبیم ، رب  تخر  ناشنابل  زا  يداش  دنخبل و  دوشیم ، هنهک  ردام  ردپ و  ناج  رد  هودنا  مغ و  درذگیم و  لاونم  نیدـب  لاس  ود 
رفـس مق ، هب  ترفاسم  دـصق  هب  ردـپ  زور ، کی  هکنیا  ات  تسا ! ناشهدـشمگ  دـنزرف  تبیـصم  روآداـی  ناـشجنر  دردرپ و  هشیمه  نیگمغ و 

بستنم و هک  ییاج  نامه  دوریم ، نارکمج  دجـسم  هب  بش  مالـسلااهیلع »  » هموصعم همطاف  ترـضح  ترایز  زا  سپ  مق  رهـش  رد  دنکیم 
نامز و ماما  زامن  دباوخیمن و  دـنکیم و  هتوتیب  اجنآ  رد  ار  بش  تسا ، مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  مظعالا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  هب  قلعتم 

ماما يا  دیوگیم : دنکیم و  نایب  ار  دوخ  تجاح  هتـسکش ، لد  نابز  اب  تسا ، هدوب  هتـسشن  هک  یلاح  رد  دهدیم ؛ ماجنا  ار  دجـسم  بادآ 
هب امـش ، يوک  زج  متفر  مدیبوک و  ار  اهرد  همه  ماهدشمگ  دنزرف  يارب  نم  مبلطیم ، شزوپ  مهاوخیم و  ترذعم  ناج ، يدهم  يا  نامز ،

دینک و يداش  هب  لدبم  ارم  مغ  راوگرزب ، ياقآ  يا  دینک ، وفع  دیشخبب و  ارم  مدوب  لفاغ  امـش  زا  یلو  متفگ ، سک  همه  هب  متفر و  اج  همه 
هدش مشومارف  هدرب و  دای  زا  نونک  ات  ار  وا  مغ  دـیاش ، دوب  هدرم  دوخ  لجا  هب  دوب و  هتفر  ایند  زا  مدـنزرف  رگا  دـینادرگرب  نم  هب  ار  مدـنزرف 
هقیقد دـنچ  زا  سپ  ناگراچیب  سردایرف  يا  سرب ، ام  دایرف  هب  وت  هناوید ، ار  شردام  هدرک و  رطـضم  هراچیب و  ارم  درد  مغ و  نیا  یلو  دوب ،
نابایخ نارهت -  ورب  تسا  هدنز  تدـنزرف  دـیوگیم : مشوگ  رد  مرـس  هحفص 459 ]  ] تشپ زا  یـسک  مدینـش  دیوگیم :) شدوخ   ) توکس
لوغشم هک  يرفن  دنچ  زج  مدیدن  ار  یـسک  مدرک  هاگن  متـشگرب و  ات  تساجنآ ... تدنزرف  كالپ 38 ، نالیم  لخاد  مشـش  نالیم  ناتابکا 

هک متـشادن  یکـش  چیه  مدش ، لاحـشوخ  و  دز ، ملد  رد  يدیما  قرب  تسا ، هدوب  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  اقآ  هک  مدیمهف  دندوب ، اعد  زامن و 
زا مدناوخ ، ار  حبص  زامن  هکنیا  زا  سپ  دروآ ، دوخ  هب  ارم  نارکمج  دجسم  ياههنذأم  زا  حبص  ناذا  يادص  دش ، هدنادرگرب  نم  هب  مدنزرف 

هیارک یتسبرد  نیشام  کی  اجنآ  زا  مدش  نارهت  لانیمرت  دراو  هک  دوب  حبـص  تعاس 7  دودح  مدش ، نارهت  مزاع  مدرک و  رکـشت  نامز  ماما 
لباق ریغ  يروش  قوش و  اب  مدناوخیم و  ار  اهلزنم  كالپ  هرامـش  مدومن ، ادـیپ  ار  مشـش  نالیم  هکنیا  زا  سپ  متفر ، سردآ  غارـس  مدرک و 

زا سپ  تفر  هناخ  گنز  يور  رایتخا  نودب  متـسد  داتفا ، كالپ 38  هب  ممـشچ  ناهگان  متـشگیم ، ماهدشمگ  لابند  هدز  ناجیه  فصو و 
دوب کیدزن  و  دوب ، هدش  نادنچ  ود  مبلق  نابرض  شپت  دیـسر ، مشوگ  هب  دمآیم  رد  يوس  هب  هک  یفیعـض  ياهاپ  يادص  گنرد ، ياهظحل 

هار ملد  هب  یلد  ود  کش و  یهاگ  و  دـنتفریم ، هژر  ممـشچ  ولج  زا  مغ  ياههنحـص  يهمه  هاتوک  تاظحل  نامه  رد  منک ، یهت  بلاـق  هک 
ماهدـمآ و تسرد  هک  تسا  نیا  منیقی  رواب و  تسا ، یناطیـش  تالایخ  نیا  متفگیم  هرابود  زاب  یلو  منک ؟ هچ  دوبن  اجنیا  رگا  هک  تفاییم 
وا تسه ، مدوخ  دنزرف  مدید  مدرک ، هاگن  هک  بوخ  مدید  ار  ياهلاس  راهچ  رتخد  و  دش ، زاب  برد  ناهگان  هک  ماهدیبوک ، تسرد  ار  برد 

شردام هب  ار  وا  رتدوز  منک و  زاورپ  تساوخیم  ملد  یلاحـشوخ  زا  دش ، مارآ  مبلق  ندومن ، هیرگ  هب  مدرک  عورـش  متفرگ و  شوغآ  رد  ار 
دندمآ هناخ  برد  فرط  هب  باتـش  هلجع و  اب  ییاقآ  مناخ و  ماگنه  نیا  رد  هک  دنک ، هچ  تسنادیمن  دوب و  هدرک  بجعت  مدنزرف  مناسرب ،
هابتشا وت ! دنزرف  دنتفگ : بجعت  اب  متفای ، ار  وا  هک  متساوخیم  ار  مدنزرف  متفگ : نم  دیهاوخیم !؟ ار  یـسک  هچ  دیراد ؟ راک  هچ  دنتفگ : و 

ماهتفای و ار  مدـنزرف  نونکا  درد  هلان و  هآ و  و  ندروخ ، رگج  نوخ  يرد و  هب  رد  لاس  ود  زا  سپ  متفگ : تسام . دـنزرف  هچب  نیا  ینکیم !
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ماما میالوم  ییامنهار  تیادـه و  اب  هکلب  مدـماین  اـجنیا  مدوخ  نم  دـنکیم ، يرپس  ار  زور  بش و  راوهناوید  و  تسوا ، راـظتنا  رد  شرداـم 
رد هحفـص 460 ] ، ] دییامن نشور  میارب  ار  تقیقح  دیهدن و  باذـع  ارم  نیا  زا  شیب  منکیم  شهاوخ  ماهدـمآ ! اجنیا  هب  مالـسلاهیلع  نامز 

، مینکیم يرادهگن  وا  زا  ام  هک  تسا  لاس  ود  تسامـش ، دنزرف  نیا  تسا  تسرد  تفگ : دیـشک و  یهآ  مناخ  نآ  هک  مدید  ماگنه  نیمه 
زا هکنیا  بلاج  دـندرک : تبحـص  هب  عورـش  ییاریذـپ  زا  سپ  مدـش  هناخ  دراو  مییوگب ، ناتیارب  ار  وا  تشذگرـس  ات  هناخ  لـخاد  دـییامرفب 
وا هچ  ره  دادیم . نم  هب  هرابود  تایح  دیما و  شدوجو  یمرگ  دشن ، ادج  نم  زا  هظحل  کی  مدوب  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  مدنزرف  هک  ییادتبا 

اهیتخـس و اهجـنر و  اـهمغ و  همه  مدوب و  هدـش  ناوج  هراـبود  هک  راـگنا  دـشیم . رتهزاـت  محور  تفرگیم و  توق  مبلق  مدیـسوبیم ، ار 
رتنیریش ياهویم  چیه  تسا و  دیما  شاهویم  ربص  مدیمهف  هک  دوب  اجنیا  دوب و  هدش  دیما  شمارآ و  يداش و  هب  لدبم  هلاس  ود  ياهيدیماان 

هک یماگنه  تشگزاب  رد  میدوب ، هدرک  رفـس  زاوها  هب  ام  تفگ : نز  رهوش  تسا  دیفـس  هیـس ، بش  نایاپ  دناهتفگ : هک  اریز  تسین  دـیما  زا 
تکرح زا  تعاس  ود  یکی  هک  نیا  زا  سپ  میدید  راطق  نلاس  نایم  رد  ار  تسامـش  دـنزرف  نیمه  هک  لاسدرخ  یکدوک  میدـش  راطق  راوس 

هچب نیا  تسین ؟ امـش  دنزرف  نیا  دنکیم  لاؤس  دنزیم و  رـس  یکی  یکی  اههپوک ، هب  راطق  سیئر  مدید  دوب  هتـشذگ  نارهت  فرط  هب  راطق 
متفگ مرـسمه  هب  میتـسه ؛ هچب  قاتـشم  تسا و  شوماـخ  درـس و  ناـمهناخ  میوشیمن و  رادهچب  تسا  یناـیلاس  هک  مه  اـم  تسا ! هدـشمگ 
ردـقچ يدوب ؟ اجک  اباب  متفگ  متفرگ و  شوغآ  رد  ار  هچب  ولج و  مدـیود  اعیرـس  دـندش  ام  هپوک  دراو  ات  تساـم ؛ يهچب  مییوگب  تسبوخ 

ساسحا هن  هچب  هناتخبـشوخ  تسام ، دوخ  يهچب  هک  دـنامن  یقاـب  راـطق  رومأـم  سیئر و  يارب  یکـش  ياـج  چـیه  رگید  میتشگ !؟ تلاـبند 
میدرک لاؤس  دـعب  و  میدیـسرپ ، ار  شمان  مک  مک  میداد ، وا  هب  لـیجآ  تالکـش و  یمک  تفگیم ، يزیچ  هن  هیرگ و  هن  درکیم و  یبیرغ 

هک میدوب  لاحـشوخ  ام  رگید  دراد ، مه  رهاوخ  ردارب و  هک  دـش  مولعم  دزیم ، فرح  یکدوک  نابز  ناـمه  اـب  دراد ، ردارب  رهاوخ و  دـنچ 
رورم هب  یلو  دنوش  نیگمغ  یتدم  تسا  نکمم  دنراد و  مه  يرگید  نادـنزرف  نوچ  دـش  دـنهاوخن  تحاران  یلیخ  كدوک  نیا  يهداوناخ 

هک هدمیهفن  یـسک  درذگیم  لاس  ود  هک  نونکات  میدومن و  ییاریذپ  بوخ  وا  زا  میدروآ و  هناخ  هب  ار  هچب  درک ، دنهاوخ  شومارف  نامز 
زاب نامدوخ  ار  طایح  برد  هشیمه  و  دننادیمن ، هحفـص 461 ]  ] اههیاسمه یتح  و  میدربن ، نوریب  هناخ  زا  ار  وا  هاگچیه  میراد و  دنزرف  ام 

دادـما دـیاش  درک  زاب  ار  رد  دـیود و  طایح  رد  فرط  هب  شدوخ  هچب  هرابکی  و  تفرگ ، تلفغ  ار  ام  دـش ، هچ  زورما  مینادیمن  میدرکیم ،
هک اریز  هدـش  راـطق  راوس  هنوگچ  مدـنزرف  هک  مدـیمهف  لاـح  نیا  رد  امـش . يهدـشمگ  دـنزرف  تشذگرـس  دوـب  نیا  هدرک . شکمک  یهلا 

اهنآ زا  لاـح  ره  هب  هدـش ، راـطق  راوس  هدـمآ و  روط  نیمه  و  هدرکیم ، يزاـب  هچوک  يوت  نیا  تسا ، زاوها  نهآ  هار  کـیدزن  اـم  يهناـخ 
و مدیسر . زاوها  هب  هک  یتقو  مدش ، زاوها  مزاع  اجنآ  زا  نهآ و  هار  هاگتسیا  مدمآ  متشادرب  ار  مدنزرف  هدومن و  یظفاحادخ  مدرک و  رکـشت 
ار شدـنزرف  تخیریم ، کشا  رایتخایب  درکیم و  هاگن  وا  هب  دوب  هدـنام  توهبم  تام و  دـید  ار  هچب  هک  یماگنه  شردام  متفر ، هناـخ  هب 

دنزرف تشذگرـس  دوب  نیا  دـنکیم ، ساسحا  ار  شردام  مرگ  شوغآ  نونکا  ندـشمگ ، لاس  ود  زا  سپ  هک  يدـنزرف  تفرگ ، شوغآ  رد 
نیریش و تیاکح  نیا  هک  نیا  زا  دعب  ام . هداوناخ  هب  مالسلاهیلع  يدهم  ترـضح  نامز  ماما  مظعألا  هللا  ۀیقب  ترـضح  تیانع  ام و  هدشمگ 

ترـضح تیانع  هجوت و  مالـسلاهیلع و  نامز  ماما  رکف  هب  بش  ات  مدومن و  ادیپ  رگید  یلاح  مدینـش ، هعمج  زور  هبدـن  ياعد  رد  ار  ابر  لد 
، وا يوس  هب  نتفر  متفگیم  دوخ  اب  زاب  یلو  موش ؟ دـنمهرهب  ترـضح  هصاخ  فاطلا  زا  و  دـیامن ؟ یهجوت  مه  نم  هب  دوشیم  ایآ  هک  مدوب 
ار وا  يارآ  لد  لامج  هظحل  کی  يارب  رابکی ، رمع ، رد  دوشیم  ایآ  هتـسکش ! لد  هصالخ  هبـال و  يراز و  کـشا و  دـهاوخیم ، صـالخا 

هنوگچ یلو  تسین  یهار  رد ، نیا  هب  ار  ام  تسا و  نکمم  ریغ  هک  مدرکیم  رکف  یهاـگ  دیـسر ، شروضح  ضیف  هب  راـب  کـی  طـقف  دـید ،
هنیمز و هک  طرـش  نـیا  اـب  دـید ، ار  وا  دوـشیم  سپ  دـناهدرک ، كرد  ار  وا  هـبترم  نیدـنچ  اهیـضعب  و  دناهدیـسر ، شتمدـخ  رفن ، اهدـص 
هک تسا  بجاو  ضرف و  ناملـسم  ره  رب  یلو  تسا  تخـس  تامدـقم  اـههنیمز و  نآ  هک  دـنچ  ره  دومن ، مهارف  دـیاب  ار  روـضح  تامدـقم 

يارب هدامآ  يدرف  ار  دوخ  و  دیامن ، اعد  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  جرف  يارب  دهد و  ماجنا  ار  تابجاو  دیامن و  كرت  ار  مارح  یـصاعم و 
ار هنیمز  مینک و  كاپ  تسا  يدـیلپ  یتشز و  یکاپان و  هچ  ره  زا  ار  لد  میوش و  هدامآ  هک  تسا  نیمه  راـظتنا  ینعم  اـساسا  و  دـنک ، روهظ 
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... دسرب روضح  ضیف  هب  دناوتیم  یقتم  نیدتم و  دهعتم و  و  سفن ، هیفـصت  هیکزت و  هب  بذـهم  ناسنا  میروآ ؛ مهارف  ترـضح  روهظ  يارب 
، ماهدـش فرـشم  ترـضح  نآ  مرح  رد  مالـسلاهیلع )  ) اضر ترـضح  ترایز  هب  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  مدـیباوخ  بش  نآ  هحفص 462 ] ]
مداتسیا و ترـضح  ياپ  نیئاپ  هیاپ  رانک  نوریب ، نامه  مناسرب  ترـضح  حیرـض  هب  ار  مدوخ  متـسناوتن  دوب  هزادنا  زا  شیب  تیعمج  ماحدزا 

فالآ هیلع  اضر  ترـضح  مادخ  زا  یمداخ  مدومن ، یگنـشت  ساسحا  دـش ، مامت  ترایز  هکنیا  زا  سپ  ندـناوخ  همانترایز  هب  مدرک  عورش 
نآ نحص  لخاد  نوریب  مرح  زا  ورب  تسین  بآ  هک  اجنیا  تفگ : مدومن ، بآ  تساوخرد  وازا  دوب ، هداتسیا  مرح  برد  رانک  ءانثلا  ۀیحتلا و 

ار ییالاب  دـنلب  ناوج  دیـس  اهنآ  نایم  رد  دـندوب ، ترایز  اعد و  لوغـشم  مرانک  اجنآ  رد  هک  یتیعمج  ماگنه  نیمه  رد  تسا ، بآ  ریـش  اج 
ار بآ  هکنیا  زا  سپ  دـش ، بآرپ  ناویل  مدـید  هراـبکی  و  بآ ، نیا  تفگ  داد و  نم  هب  ار  یناوـیل  دوـب ، امیـس  شوـخ  ورهزبـس و  هک  مدـید 

ياهشوگ مدمآ  دوب ؛ زاین  زار و  اعد و  لوغـشم  مدرک ، هاگن  وا  هب  راب  نیدنچ  دوب ؟ یـسک  هچ  اقآ  نیا  هک  متفر ، ورف  رکف  نیا  رد  مدیـشون ،
ضیف  » سیونب دومرف : دمآ و  اقآ  نامه  مدـید  دوب ، متـسد  رد  يرتفد  اهینآرق ، اج  رانک  تسا  ترـضح  يور  شیپ  هب  فورعم  هک  متـسشن 

هک ار  زورما  هیضق  نیمه  دندومرف  مسیونب ، هچ  اقآ  مدرک  لاؤس  روضح » ضیف   » دش هتشون  رتفد  دلج  يور  ابیز  یطخ  هب  ناهگان  و  روضح »
، مدوب هدیدن  ینیریـش  ییابیز و  نیا  هب  یباوخ  نینچ  مرمع  مامت  رد  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  هک  دوب  بش  ياههمین  دـنتفر . دـعب  و  يدـینش ،

نیریش مه  زونه  هک  دوب ، نیریـش  مماک  ردقنآ  مدوب ، هتفای  ینورد  یتاذ و  رورـس  کی  و  دوب ، فعـش  يداش و  ساسحا  زا  رپ  مدوجو  مامت 
نآ هک  دنامن  یقاب  میارب  یکـش  باوخ ، نآ  زا  دـعب  تسا . نشور  ملد  رد  رونرپ  یغارچ  دـننامه  هنادواج  يهرطاخ  ایؤر و  نآ  دای  تسا و 

هیـضق و نیا  هک  متـسناد  هفیظو  دوخ  رب  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  يدـهملا  حـلاصابا  نامزلا ، بحاص  ترـضح  میالوم  املـسم  امتح و  اـقآ ،
هک دـیاش  مدومن ، ار  الوم  رما  لاـثتما  متـشون ، مه  نم  سیونب و  دـندومرف : ترـضح  دوخ  هک  اریز  مروآرد . ریرحت  يهتـشر  هب  ار  تیاـکح 

مایگـشیمه هنیرید و  يوزرآ  دوش ، مبیـصن  شروضح  ضیف  يرادیب ، رد  هدش  هک  مه  رابکی  تقیقح  هب  و  دیآ . رظن  رد  دتفا و  لوبق  دروم 
كربت نمیت و  يارب  ار  یندـشن  شومارف  يهرطاخ  تیاکح و  نیا  مامت  مراپـس . ناناج  هب  ناج  دـعب  منیبب و  ار  وا  ماهدرمن ، اـت  هک  تسا  نیا 

هحفص  ] ترضح يور  شیپ  ینآرق  اج  رانک  ینعی  اج  نامه  رد  مدش و  فرشم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  مرح  هب  اهبش  اهزور و  رتشیب ،
دنیاشخبب و دیاب  زیزع  ناگدنناوخ  دراد ، یبدا  تاهج  زا  نتـشون  رد  یـصقن  رگا  دمآرد ، هنوگ  نیدب  ات  متـشون  اهتعاس  متـسشن و  [ 463

زاین زار و  ترایز و  اعد و  يادـص  تیعمج و  ماـحدزا  رد  هلجع و  اـب  نوچ  تسا  هدـشن  ماـجنا  یحیحـص  يراتـساریو  هک  دـنیامن  وفع  ارم 
اعد و اب  ماهتشون  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  مرح  یتوکلم  ياضف  رد  هک  متسه  رورسم  لاحـشوخ و  مدوخ  یلو  تسا ، هدش  هتـشون  نینمؤم 
زا دـشاب . مناهج  نآ  يارب  گرزب  ياهریخذ  هاـتوک  يهزیجو  نیا  هک  مراودـیما  تسا و  هدـش  طولخم  جوزمم و  ترـضح  نیرئاز  تاـجانم 
زا ششخب  وفع و  بلط  مراد و  اعد  سامتلا  دنتسه ، مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  ناقشاع  ناگتفیـش و  زا  امتح  هک  زیزع  ناگدنناوخ  يهمه 
اعد هللا  ۀیقب  ترضح  جرف  يارب  دیناوتیم  ات  مالسلامهیلع  تیبلها  بتکم  ناگتفیش  نایعیـش و  يا  : هک میوگب  دیاب  همتاخ  رد  لاعتم  يادخ 

دینارذگب ار  رمع  دیشاب و  وا  دای  هب  ماش  حبص و  و  دینکن . شومارف  ار  وا  هشیمه  هراومه و  دیـشاب . وا  هار  رد  وا و  دای  هب  دیناوتیم  ات  دینک !
ملظ اب  هزیتس  هزرابم و  یعامتجا و  حالصا  زا  دیشوکب و  تسا  یهلا  ياوقت  بسک  سفن و  بیذهت  هک  دوخ  يدرف  حالـصا  رد  دیناوتیم  ات 
قلخ هب  تمدـخ  بش و  زامن  تقو و  لوا  زامن  زا  دـینک . لمع  یهلا  بجاو  لالح و  هب  دـیزیهرپب و  مارح  زا  دیـشابم ، لفاغ  هاـنگ  روج و  و 

بغرن انا  مهللا  . » يدـهلا عبتا  نم  یلع  مالـسلاو  تسا . روهظ  زور  اـت  روضح  ضیف  يارب  اهشرافـس  اههیـصوت و  نیا  دـیوشن . لـفاغ  ادـخ 
اضر ترـضح  مرح  رد  هقیقد   8 تعاس 38 /  سدقم -  دهـشم  هلهأ .» قافنلا و  اهب  لذت  هلهأ و  مالـسالا و  اهب  زعت  ۀـمیرک  ۀـلود  یف  کیلا 
تسا رکذ  هب  مزال  ع  م -  [ . 195 . ] دیسر نایاپ  هب  یسمش   1370  / 10 اب 30 /  ربارب  يرمق  نابعش 1415  هعمج 18  زور  حبص  مالسلاهیلع ) )

نآ رب  دشابیم  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) دوعوم يدهم  ترضح  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  هب  عجار  قوف  يهصق  نوچ 
يارب دشابیم ، مالسلاهیلع  نامز  ماما  ترضح  ارهز  فسوی  هاگیلجت  هک  نارکمج ، دجـسم  سدقم  هحفص 464 ]  ] يهچخیرات هک  میدش 

: مینک نایب  ترضح  نآ  نارادتسود  ناقشاع و  مشچ  ییانشور 
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نارکمج سدقم  دجسم  يهچخیرات 

رگا تسا  رتهب  ناتیارب  هدراذگ ، یقاب  امـش  يارب  دـنوادخ  هچنآ  [ . » 196 ( ] نینمؤـم متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  تیقب   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مـسب 
دجـسم اب  ییانـشآ  دـنراد .» زیزع  ار  نآ  دـننک و  تبغر  نارکمج -  سدـقم  دجـسم  ناکم -  نیا  هب  وگب : مدرم  هب  «. » دیـشاب هتـشاد  ناـمیا 

ناریا و فلتخم  طاقن  زا  ینارئاز  ياریذپ  هراومه  هدش و  عقاو  مق  سدقم  رهـش  يرتمولیک  رد 6  نارکمج  سدقم  دجسم  نارکمج  سدقم 
ترـضح نآ  دراد و  رارق  هادف -  انحاورا  مظعألا -  هللا  ۀیقب  ترـضح  هصاخ  تایانع  تاهجوت و  تحت  سدقم ، ناکم  نیا  دشابیم . ناهج 

زا ار  نآ  یلاعت  قح  تسا و  یفیرـش  نیمز  ياراد  ناـکم ، نیا  هک  ارچ  دـنروآ ؛ يور  سدـقم  ناـکم  نیا  هب  هک  دناهتـساوخ  ناشنایعیـش  زا 
بقارم دـنربب و  ار  هدافتـسا  رثکادـح  سدـقم ، ناکم  نیا  تاکرب  زا  زیزع ، نارئاز  هک  تسا  راوازـس  اذـل  تسا . هدـیزگرب  رگید  ياـهنیمز 

ماجنا زا  دـننیبب و  رـضاح  هادـف ) انحاورا   ) يدـهم ترـضح  ربارب  رد  ار  دوخ  دـنکن و  بلج  دوخ  هب  ار  ناـشهجوت  یعرف  لـئاسم  هک  دنـشاب 
ترـضح نآ  ناگتفیـش  اـملع و  هـک  تـسا  هجوـت  ناـیاش  دـننک . يراددوـخ  دزاـسیم  هدرزآ  ار  ترـضح  نآ  كراـبم  بـلق  هـک  یلاـمعا 

هدرک و تولخ  زیزع  نآ  اب  ار  یتاظحل  سدقم ، ناکم  نیا  رد  دـینک  یعـس  نیاربانب ، دـناهدرب . سدـقم  دجـسم  نیا  زا  ناوارف  ياههدافتـسا 
هحفـص 465] . ] تسا ریذپناکما  اقآ  روهظ  اب  اهنت  اهيراتفرگ  ندش  فرط  رب  هک  ارچ  دینک ؛ اعد  شترـضح  سدـقم  روهظ  يارب  هناصلاخ 
لاس 373 ناضمر  كرابم  هام   17 هبنش ، هس  بش  نم  دیوگیم : ینارکمج  هلثم  نب  نسح  خیش  نارکمج  سدقم  دجسم  يهچخیرات  فلا :
: دـنتفگ دـندرک و  رادـیب  باوخ  زا  ارم  دـندمآ و  نم  هناخ  رد  هب  مدرم  زا  یتعامج  هاگان  هک  مدوب  هدـیباوخ  دوخ  يهناخ  رد  يرمق  يرجه 

دجـسم نونکا  هک  یلحم  هب  ارم  اـهنآ  تسا .» هدوـمن  بلط  ار  وـت  هک  نک  تباـجا  ار  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  دوـخ  يـالوم  زیخرب و  »
، تخت نآ  رب  هلاس  یس  یناوج  هدش و  هدرتسگ  تخت  نآ  رب  وکین  یشرف  هک  مدید  یتخت  مدرک ، هاگن  کین  نوچ  دندروآ . تسا  نارکمج 

ترـضح دومن . نتـسشن  هب  رما  ارم  هک  دوب  مالـسلاهیلع  رـضخ  ترـضح  ریپ ، نآ  تسا . هتـسشن  وا  دزن  مه  يدرمریپ  هدرک و  شلاب  رب  هیکت 
یفیرش نیمز  نیا  وگب : دنکیم -  يزرواشک  نیمز  نیا  رد  هک  ملسم -  نسح  هب  ورب  : » دومرف دناوخ و  مدوخ  مان  هب  ارم  مالـسلاهیلع  يدهم 

يدیـس و اـی  مدرک : ضرع  دـنک .» يزرواـشک  نآ  رد  دـیابن  سپ  نیا  زا  و  تسا ، هدـیزگرب  رگید  ياـهنیمز  زا  ار  نآ  یلاـعت  قح  تسا و 
ار تلاسر  نآ  ورب و  وت  : » دـندومرف اقآ  دـننکیمن ! لوبق  ارم  نخـس  مدرم  هنرگو  مشاب  هتـشاد  ياهناشن  لیلد و  نم  هک  تسا  مزـال  يـالوم !
ار ملـسم  نسح  وگب : وا  هب  ورب و  مق -  ياملع  زا  یکی  نسحلاوبادیـس -  دزن  نینچمه  و  میهدیم ، رارق  نآ  يارب  ییاههناشن  ام  هدـب ، ماجنا 

مدرم هب  دیامن . انب  يدجـسم  نیمز  نیا  رد  لوپ  نآ  اب  دنک و  لوصو  تسا ، هدروآ  تسد  هب  نیمز  زا  هک  ار  هلاس  دنچ  دوس  دـنک و  راضحا 
دجـسم تیحت  زامن  تین  هب  لوا : تعکر  ود  دـنرازگب . نآ  رد  زامن  تعکر  راهچ  دـنراد و  زیزع  ار  نآ  دـننک و  تبغر  ناـکم  نیا  هب  وگب :

ار رکذ  هبترم  تفه  مه  دوجـس  عوکر و  تلاح  رد  دوشیم و  هدـناوخ  دـحأ ) هللا  وه  لق   ) راب تفه  دـمح و  کی  نآ  تعکر  ره  رد  تسا ،
هللا لجع   ) نامزلا بحاص  ماما  زامن  تین  هب  مود : تعکر  ود  مالـسلاهیلع  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  زاـمن  ب : هحفـص 466 ] . ] دننک رارکت 

هبترم دص  نیعتـسن ) كایا  دبعن و  كایا   ) هیآ هدرک و  عورـش  ار  دمح  يهروس  هک  تروص  نیدب  دوشیم ، هدناوخ  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت 
هب هدـناوخ و  راب  کی  طـقف  ار  دـحأ ) هللا  وه  لـق   ) يهروس سپـس  و  دوشیم ، هدـناوخ  دـمح  يهروس  يهیقب  نآ  زا  دـعب  دوشیم و  رارکت 

بیترت نیمه  هب  زین  ار  مود  تعکر  دوـشیم . رارکت  مه  رـس  تشپ  هبترم ، تـفه  زین  هدـمحب » مـیظعلا و  یبر  ناحبـس   » رکذ هـتفر و  عوـکر 
ارهز ترـضح  تاحیبست  نآ  لابند  هب  و  هللا ) الا  هلا  ـال   ) دوشیم هتفگ  راـب  کـی  دوش ، هداد  مالـس  دـسرب  ناـیاپ  هب  زاـمن  نوچ  دـناوخیم .

مالـسلاهیلع ماما  هاگ  نآ  دـمحم .) لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  : ) دـنیوگب رابدـص  هتفر و  هدجـس  هب  سپـس  دوش و  هدـناوخ  مالـسلااهیلع 
هبعک رد  زاـمن  تعکر  ود  هک  تسا  نآ  دـننام  دـناوخب ، نارکمج -  دجـسم  ناـکم -  نیا  رد  ار  زاـمن  تـعکر  ود  نـیا  هـک  ره  : » دـندومرف
يهلگ رد  يزب  : » دندومرف دندناوخارف و  ارم  هرابود  مالـسلاهیلع  ماما  هک  مدوب  هتفرن  زونه  یمدق  دـنچ  مداتفا ، هار  هب  نوچ  دـشاب .» هدـناوخ 
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نآ تشوـگ  زا  هک  يراـمیب  ره  نک ؛ قاـفنا  ناراـمیب  نیب  شکب و  ار  نآ  اـیب و  ناـکم  نیدـب  نک و  يرادـیرخ  ار  نآ  تسا ، یـشاک  رفعج 
حبص زامن  هک  نیا  ات  مدوب ، هشیدنا  رد  ار  بش  مامت  متـشگرب و  هناخ  هب  نم  دیوگیم : هلثم  نب  نسح  دهد .» افـش  ار  وا  یلاعت  قح  دروخب ،

نآ رد  میتفر . هتشذگ  بش  ناکم  نامه  هب  وا  اب  مدرک و  لقن  وا  يارب  ار  هتشذگ  بش  يارجام  متفر و  رذنملا » یلع   » غارـس هب  هدناوخ و  ار 
« اضر نسحلاوبا  دیس   » دزن مق  هب  سپس  دادیم . ناشن  ار  دجـسم  يانب  دودح  مالـسلاهیلع  ماما  يهدومرف  قبط  هک  میدید  ار  ییاههریجنز  اج 

راظتنا رد  رحـس  زا  دیـس  تفگ : مداخ  یلب ! متفگ : وا  هب  یتسه ؟ نارکمج  زا  وت  ایآ  تفگ : وا  مداخ  میدیـسر ، وا  هناخ  رد  هب  نوچ  میتفر و 
نم هب  یـصخش  هک  مدوب  باوـخ  رد  نم  هلثم ! نب  نسح  يا  تفگ : تشاد و  یمارگ  ارم  دیـس  میتـفر و  هناـخ  نورد  هب  هاـگ  نآ  تسا . وـت 

وا نخـس  هک  امن ، دامتعا  هحفـص 467 ]  ] وا لوق  رب  نک و  قیدـصت  دـیوگ  وا  هچ  ره  دـیآیم ، وـت  دزن  نارکمج  زا  هلثم ، نب  نسح  : » تفگ
يو يارب  ار  هتـشذگ  بش  يارجام  نم  هاگ  نآ  مدوب . وت  رظتنم  تعاس  نیا  ات  ندـش  رادـیب  ماـگنه  زا  نکن .» در  ار  وا  لوق  تساـم و  نخس 

نارکمج ياتـسور  کـیدزن  هب  نوچ  میدـش . راوس  دـندروآ و  نوریب  دـنداهن و  نیز  ار  اـهبسا  اـت  دومرف  هلـصافالب  دیـس  مدرک . فـیرعت 
نم فرط  هب  دید  ارم  زب  هک  نیمه  متفر ، هلگ  نایم  هب  دمآیم ، نادنفـسوگ  همه  سپ  زا  زب  نآ  میدـید ، ار  یناشاک  رفعج  يهلگ  میدیـسر ،

هدروآ و دجـسم  لحم  هب  ار  زب  نآ  لاح ، ره  هب  مدوب . هدیدن  ار  نآ  نونک  ات  دوبن و  نم  يهلگ  رد  زب  نیا  هک  درک  دای  دنگوس  رفعج  دیود ،
افـش هادف ) انحاورا   ) هللا ۀیقب  ترـضح  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  تیانع  اب  درک ، لوانت  نآ  تشوگ  زا  هک  يرامیب  ره  مدرک و  حبذ  ار  نآ 

بوـچ اـب  ار  نآ  درک و  اـنب  ار  نارکمج  دجـسم  تفرگ و  وا  زا  ار  نیمز  عفاـنم  هدرک و  راـضحا  ار  ملـسم  نـسح  اـضر ، نسحلاوـبا  تفاـی .
اهریجنز نآ  هب  ار  دوخ  هک  يدـنمدرد  راـمیب و  ره  تشاذـگ . دوخ  يهناـخ  رد  درب و  مق  هب  دوخ  اـب  ار  اهخـیم  اـهریجنز و  دیـس  دـیناشوپ .

ار اهنآ  یسک  رگید  دش و  دیدپان  اهریجنز  نآ  نسحلاوبا ، دیس  توف  زا  سپ  دومرفیم . تیانع  لجاع  يافـش  ار  وا  یلاعت  يادخ  دیلامیم ،
زا ار  امـش  دای  هدرکن و  یهاتوک  امـش  یتسرپرـس  یگدیـسر و  رد  ام  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نانخـس  زا  [ . 197 . ] دیدن

ياوقت سپ  دندرکیم . نک  هشیر  ار  امش  نانمـشد ، دمآیم و  دورف  امـش  رب  اهتبیـصم  اهيراوشد و  دوب  نیا  زج  رگا  هک  میربیمن  رطاخ 
[ . 198 . ] دیهد يرای  هدروآ  يور  امش  هب  هک  ياهنتف  زا  ناتندیشخب  ییاهر  رب  ار  ام  دینک و  هشیپ  ادخ 

ناراب بلط  رد  سابع  ترضح  هب  لسوت 

دودح 70 رد  هک  نیدلا  ءایض  هرق  ناتسرهش  رد  تفگ  تایح  دوردب  یسمش  لاس 1377  رد  هک  يدهتجم  نیدلا  لامج  خیش  جاح  موحرم 
کشخ تسا  فورعم  ژاپیاچ  هب  هک  هقطنم  نآ  رد  يرمق  لاس 1409  هحفص 468 ] . ] تفریم ربنم  هب  دراد  رارق  وکام  ناتسرهش  يرتمولیک 

تفر و نیب  زا  هویم  ناتخرد  عرازم و  یبآ  مک  یلاس و  کشخ  تدش  زا  دش و  کشخ  اههناخدور  مامت  دماین ، ناراب  ياهرطق  دـش و  یلاس 
نیدلا لامج  خیـش  جاح  موحرم  يرمق  لاس 1409  ياعوسات  زور  رـصع  دـندش . فلت  یبآیب  زا  زین  نابایب  شوحو  زا  يدایز  رامـش  یتح 

ای جـئاوحلا و  باب  ای  تفگ : ربنم  رد  دـناوخ و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  زا  ياهضور  نیدـلا  ءایـض  هرق  عماج  دجـسم  رد  يدـهتجم 
یشحو تاناویح  یتح  ام و  کچوک  نادنزرف  مه  زورما  دنتساوخ  بآ  وت  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زور  نآ  رگا  البرک ، ياقس 
بارحم رد  دـمآ و  نییاپ  ربنم  زا  دـعب  تفر . مهاوخن  نوریب  دجـسم  نیا  زا  نم  هدـماین  ناراب  هک  یتقو  اـت  دـنهاوخیم ، ناراـب  وت  زا  ناـبایب 

رارق هطساو  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  دیدرگ و  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  هب  دش  هثاغتـسا  اعد و  لوغـشم  تسـشن و  هلبق  هب  ور  دجـسم 
ربا هعطق  کی  یتح  البق  هک  یتروص  رد  دیناشوپ ، ربا  ار  نامـسآ  دـندید  مدرم  هک  دوب  هدـماین  نییاپ  هب  اعد  زا  ناشیا  ياهتسد  زونه  داد .

تـشد درک و  بآ  رپ  ار  اههناخدور  مامت  هک  یتمحر  ناراب  دیراب . يدیدش  ناراب  هقیقد ) جنپ  زا  رتمک   ) دعب يهقیقد  دنچ  دوبن  نامـسآ  رد 
مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  ترضح  گرزب  تمارک  نیا  هقطنم  نآ  دهعتم  دقتعم و  مدرم  دومن و  باریـس  نسحا  وحن  هب  ار  عرازم  نابایب و  و 

. درک رپ  ار  اج  همه  سابع » ای  تیادف  هب  اهناج   » يادص دندید و  دوخ  مشچ  اب  تفرگ  تروص  هقیقد  جنپ  زا  رتمک  دودح  رد  هک  ار 
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مهاوخیم امش  زا  ار  ماهریشمه  نم  ناج  اقآ 

يهرهچ لوا  دـلج  رد  مق و  هیملع  هزوح  میقم  ییالبرک  نموم  نسح  خیـش  جاح  ياقآ  مالـسلامهیلع  تیبلـها  بتکم  جورم  یقتم  یملاـع 
ینامز دیامرفیم : هحفـص 469 ] . ] تسا هدـش  لقن  ناشیا  زا  یتمارک  زین  ص 401  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناـشخرد 

لزنم دصق  هب  لزنم  زا  هدـنب  تسا . هدرک  هتکـس  ماهریـشمه  هک  دـنداد  ربخ  ام  هب  بورغ  زا  دـعب  تعاس  هس  زور  کی  میدوب ، البرک  رد  هک 
هب سامتلا  اب  مداتـسیا . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  جـئاوحلا  باـب  ترـضح  رهطم  مرح  فرط  هب  ناـبایخ  رد  مدرک و  تکرح  هریـشمه 

ترـضح تیانع  هب  دـندرک ، قیرزت  لوپمآ  کی  دـندروآ ، رتکد  مهاوخیم . امـش  زا  ار  ماهریـشمه  نم  ناج ، اقآ  مدرک : ضرع  اقآ  رـضحم 
. تفای افش  هریشمه  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

متفرگ شوغآ  رد  ار  ملع 

هب یبوتکم  یط  مالسلاهیلع  نامزلا  بحاص  دجسم  تعامج  ماما  یتداعس ، دمحم  خیش  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  باطتـسم  بانج 
ینابر یلع  خیش  ياقآ  بانج  باطتسم  ترضح  كرابم  رضحم  دنکیم : لقن  نینچ  ار  یتمارک  مالسلاهیلع ، نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد 

هللا لجع   » يدـهملا نسحلانبا  ۀـجح  رمالا  بحاص  ترـضح  هانپ  رد  ار  یلاع  ترـضح  یتمالـس  مکیلع . مالـس  هتاـکرب ) تماد   ) یلاـخلخ
ترضح تامارک  رـشن  جیورت و  تهج  فیرـش  دوجو  نآ  هک  مراودیما  مراد و  تلأسم  لاعتم  راگدرورپ  هاگرد  زا  فیرـشلا » هجرف  یلاعت 

مـشاهینب رمق  ناشخرد  يهرهچ  مرتحم  باتک  يهعلاطم  قیفوت  هک  اج  نآ  زا  دنـشاب . قفوم  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ساـبعلا  لـضفلاوبا 
اذـل دـیامرف ، موقرم  تسا  هدـید  یتمارک  یـصخش  رگا  هک  دـیاهدش  رکذـتم  همتاخ  رد  دـش و  لصاح  میارب  بانج  نآ  فیلأـت  مالـسلاهیلع 

یسمش لاس 1373  هامریت  رد  مرادیم : میدقت  ناترـضحم  هب  هدـش  لصاح  میارب  هک  مشاهینب  رمق  اقآ  تامارک  زا  یکی  دـش و  رما  تعاطا 
اج نآ  هب  هداوناخ  اب  رفـص  هام  لوا  زا  هک  مداد  لوق  ینید  ناردارب  نارهاوخ و  هقالع  راـهظا و  اـب  مدوب  لـمآ  رد  مرحم  ماـیا  غیلبت  يارب  هک 

. میدوب یـصخش  نامهیم  هک  تروص  نیا  هب  داد . خر  يراوگان  قافتا  ارهز  مان  هب  ماهلاس  هس  رتخد  يارب  مایا  نیا  رد  مدـمآ . جرک  هب  مورب .
ار وا  درک . ورف  مشچ  یهایس  يهیحان  زا  مرتخد  مشچ  هب  ار  یگرزب  اتبسن  قاجنـس  بش  هدزاود  تعاس  دودح  رد  نابزیم  يهلاس  هس  دنزرف 

لزنم هب  ار  ردام  بش  کی  هحفص 470 ]  ] نم دوب ، شهارمه  شردام  هشیمه  هک  ییاج  نآ  زا  میدومن . يرتسب  نارهت  یباراف  ناتسرامیب  رد 
راداو ارم  شیاههیرگ  ردام و  ینارگن  متشاد و  يراوشد  تخـس و  تاظحل  دنام . ناتـسرامیب  رد  مودصم  تبقارم  تهج  شاهلاخ  مدروآ و 
هیلخت مشچ  دـیاب  هک  دوب  نیا  ناکـشزپ  رظن  تسا . هدوب  هدولآ  قاجنـس  نآ  هک  دـنتفگ  باوج  ناشیا  میاـمنب  رتکد ) زا   ) یتـالاؤس هک  درک 
يارب هک  بش  مدرب  ناتـسرامیب  هب  ار  ردام  ادرف  میدنارذگ . يراز  هیرگ و  هب  حبـص  ات  ار  بش  نآ  دسرن . بیـسآ  شرگید  مشچ  هب  ات  دوش 

دوب دجـسم  کیدزن  لزنم  نوچ  دش ، دـنلب  برغم  ناذا  يادـص  متفر . ناگتـسب  زا  یکی  لزنم  هب  جرک  دابآ  نیکـشم  ياتـسور  هب  تحارتسا 
رمق ماـن  هب  دجـسم  نیا  مدـش . بلقنم  متفرگیم  وـضو  هک  یلاـح  رد  مدـش  دجـسم  يهـناور  مدیـشوپن و  ار  مایناـحور  ساـبل  رگید  هدـنب 

رد ار  ملع  مدـناسر و  نآ  هب  ار  دوخ  داتفا ، دوب  دجـسم  هشوگ  رد  هک  یملع  هب  ممـشچ  و  دـش ، دجـسم  لـخاد  دوب . مالـسلاهیلع  مشاـهینب 
هضور ربنم و  قیفوت  نادناخ  نیا  يهناتـسآ  رد  هک  تسا  لاس  تسیب  نونک  ات  الوم ، يا  مداد : مسق  ار  اقآ  يراز  هسوب و  اب  متفرگ و  شوغآ 

هیرگ اب  ار  زامن  ود  ریغال . مهاوخیم و  امش  زا  ار  مدنزرف  مشچ  دراد  برق  امش  دزن  رد  نم  ربنم  کی  رگا  تسا ، هدش  لصاح  میارب  یناوخ 
زا ماهتـسشن و  مراد و  تسد  رد  یباتک  هک  مدرک  هظحالم  ایؤر  ملاع  رد  مدـیباوخ  هک  بش  مدومن . هماقا  اج  نآ  تعاـمج  ماـما  اـب  يراز  و 

مدید میوگب  ینخس  هک  نآ  نودب  تسا  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  هک  دوب  صخشم  میارب  دش و  کیدزن  دیفـس  یبسا  اب  يراوس  ملباقم 
متسناد باوج  کی  ار  باوخ  نیا  مدش  رادیب  باوخ  زا  هک  حبص  رادرب . ای  ریگب  دومرف : هراشا  مشچ  اب  شتسار  تمس  هب  بسا  يور  زا  اقآ 

نامدـنزرف لاح  مدرک : لاؤس  دراد . بل  رب  مسبت  هک  تسا  يزور  نیلوا  مدـنزرف  ردام  هک  مدـید  مدرک  هعجارم  ناتـسرامیب  هب  هک  ینامز  و 
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ار اهتنوفع  میناوتیم  ام  هدـمآ  لمع  هب  تانیاعم  قبط  مناخ ، تفگ : دـمآ  يزیربت )  ) رتکد هک  زورما  رکـش ، ار  ادـخ  تفگ : تسا ؟ روطچ 
. مینکیمن هیلخت  ار  رامیب  مشچ  دهد . همادا  یگدنز  هب  دـیاب  مشچ  کی  اب  امـش  دـنزرف  دوب و  دـهاوخن  مشچ  رد  يرون  اما  مییامن . فرطرب 

مه کنیع  هب  یتح  تفایزاب و  ار  دوخ  ییانیب  دص  رد  دص  هک  هدش  مدـنزرف  لاح  لماش  اقآ  تمارک  هک  مناسرب  یلاع  ضرع  هب  مهاوخیم 
هس تعاس  میدوب  نامهم  هحفص 471 ]  ] ییاج يریهظ  دمحم  خیش  مالسالا  ۀجح  اب  یـسمش  لاس 1376  هام  نابآ  رد  یبش  درکن . ادیپ  زاین 
نم میتسه و  البرک  رد  رگید  ياهدع  امش و  نم و  هک  مدید  باوخ  رد  نآلا  ینالف ، تفگ : دمآ و  نم  غارـس  هب  ناشیا  هک  دوب  بش  يهمین 
امش مدیدیم ، نارگن  دوشیم  هدهاشم  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  مه  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  مرح  اج  نآ  زا  هک  ردس  هار  هس  رد  ار  امش 

ار تسا  ردس  نابایخ  رخآ  رد  هک  نیمز  نآ  متفگیم : باوج  رد  نم  دشن . هک  الاح  میزاسب و  ياهیکت  نیمز  نیا  رد  دوب  بوخ  دـیتفگیم 
تفرگ و هیرگ  ارم  هک  يراد ؟ مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  مشاهینب و  رمق  اقآ  اب  ینامیپ  دهع و  هچ  تفگ : يریهظ  مالـسالا  ۀجح  میزاسب .
. دوـشیم هدـید  تسه  اـج  نآ  رد  هک  هدازماـما  مرح  نیمز  نآ  زا  هک  ماهدرک  هیکت  فـقو  روباـشین  ناـغزب  رهـش  رد  ار  ینیمز  نـم  مـتفگ :
رب ترـضح  نآ  تامارک  تازجعم و  هدهاشم  هعلاطم و  زا  دعب  مالک ، هصالخ  منک . مادـقا  هیکت  نامتخاس  داجیا  تهج  ماهتـسناوتن  نونکات 

روباشین ناتـسرهش  ناغزب  دهـشم  یلـضفلاوبا  هیکت  نامتخاس  داجیا  تهج  مراد و  لاسرا  مرکم  رورـس  نآ  تمدخ  ار  بلاطم  هک  مدش  نآ 
نسح دمحم  خیش  ییالبرک  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  موحرم  دنزرف  یتداعـس  دمحم  خیـش  امـش  يوگاعد  مدنب . راک  هب  ار  دوخ  ناوت  مه 

یتمالس همتاخ  رد  متسه . لوغشم  غیلبت  رما  تعامج و  زامن  هماقا  هب  نامزلا  بحاص  دجسم  رد  رایرهش  هیدیحو  رهـش  رد  نونکا  یتداعس و 
مالـسلاهیلع نامزلا  بحاص  دجـسم  تعامج  ماما  یتداعـس  دـمحم  خیـش  رقحألا  مناهاوخ . لاعتم  راگدرورپ  هاـگرد  زا  ار  یلاـع  ترـضح 

رایرهش هیدیحو  دابآ  لیعامسا  كرهش 

درک ادیپ  افش  يروک  مشاهینب  رمق  تیانع  هب 

شیاهسابل هک  مدید  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم  نحص  ای  مرح  رد  ار  یسک  درکیم : لقن  مظاعا  زا  یکی 
درم دنکیمن . لوبق  مه  وا  نم و  هب  هدب  مهدیم  یفرشا  یس  دیوگیم : يدنه  رفن  کی  هک  هدوب  شتسد  رد  مه  يذغاک  دننکیم و  هراپ  ار 
هدوب يروک  دنتفگ : مدیسرپ ، ارجام  زا  دنراذگب . هحفص 472 ]  ] منفک لخاد  رد  منکیم  تیصو  دیوگیم : مه  وا  دنکیم و  رارصا  يدنه 
هللادبع یبا  ترضح  مرح  هب  ار  وا  ات  هداد  یلوپ  دوشیمن ، لصاح  هجیتن  هدش ، لسوتم  مالـسلاو  ةالـصلا  هیلع  سابع  ترـضح  هب  زور  هس  و 

مالسلاهیلع سابع  ترضح  هب  زاب  هداد  شتسد  هب  يذغاک  دوشیم  دراو  اج  نآ  ات  تیاکش .) دصق  هب  هتبلا   ) دنربیم مالـسلاو  ةالـصلا  هیلع 
يورب ار  هار  نیا  هک  يردـق  هب  دـنیامرفیم : مهدـب . اـمنهار  هب  هک  مرادـن  مه  لوپ  دـنیبیمن و  ار  هار  ممـشچ  دـیوگیم : دـنهدیم . هلاوـح 

، هدز شاهنیس  هب  یتسد  اج  نآ  رد  دش . مالسلاو  ةالصلا  هیلع  سابع  ترضح  رهطم  مرح  لخاد  ات  دمآ  انیبان  درم  هرخالاب  دنیبیم . تمـشچ 
. دوشیم انیب  زاب و  شنامشچ  هعفد  کی  هک  داد  تیافش  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دنیوگیم : و 

هدب افش  ارم  تدج  هب  ار  وت 

دیما عطق  نم  يدوبهب  زا  اهرتکد  مامت  مدـش . راـچد  نوخ  ناطرـس  هب  یـسمش  لاس 1370  رد  ییالبرک  يوسوم  یـضترم  دیـس  بناج  نیا 
مدوخ هک  نیا  ات  دندرکیم . هاگن  نم  هب  زیمآریقحت  یهاگن  اب  اههیاسمه  دندادیمن و  تیمها  نم  هب  رگید  مه  مردام  ردپ و  دندوب و  هدرک 

دـمآ و يدرف  برغم  زامن  عقوم  مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  اقآ  دـلوت  بش  هک  دوب  لاس 71  رد  مدش . لوغـشم  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  هب 
رد عقوم  نامه  دعب  زور  نم  میایب . نم  ات  دیـشاب  مالـسلاهیلع  میظعلادـبع  هاش  ترـضح  مرح  رد   12 تعاس 30 : رهظ  ادرف  امـش  هک  تفگ :
افش یهاوخیم  رگا  دنتفگ : نم  هب  دعب  ناطرس ، متفگ : تسیچ ؟ تايرامیب  دنتفگ : نم  هب  دندروآ و  فیرشت  اقآ  نیا  مدید  هک  مدوب  مرح 
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اقآ ناشیا  هک  مدوبن  هجوتم  عقوم  نآ  رد  الصا  نم  مینک ، روهظ  ام  نک  اعد  نک و  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  رذن  يزیچ  ینک  ادیپ 
. دنتـسه مظعالا  هللا  ۀیقب  ترـضح  ناشیا  هک  مدش  هجوتم  مدش  ادج  ناشیا  زا  هک  دعب  دنتـسه و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
لاس 1373 مدرک . مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  رذن  ناموت  رازه  جنپ  رادقم  دنفـسوگ و  کی  رهظزادعب  زور  نامه  مدرک و  هیرگ  یلیخ 

يراد تسود  دنتفگ : نم  هب  دندروآ و  فیرشت  اقآ  مدید ، ار  ناشیا  دوخ  هک  دوب  رـصع  رهظ و  زامن  عقوم  ترـضح  نآ  دلوت  زور  یـسمش 
؟ دیتسه هحفـص 473 ]  ] دیـس امـش  اـقآ  متفگ : و  دـننکیم . مریقحت  شنزرـس و  یلیخ  ارم  مدرم  نوـچ  اـقآ ، يرآ  متفگ : نم  يریگب ؟ اـفش 

امش تفگ : رتکد  متفر ، رتکد  هب  دعب  زور  نم  دندیلام و  نم  لد  ولهپ و  هب  ناشیاپ  اب  ناشیا  هدب . افـش  ارم  تدج  هب  ار  وت  متفگ : هلب  دنتفگ :
ترـضح يراوگرزب  تمارک و  هب  نم  دـندرک و  هیرگ  یلیخ  ناشیا  مدرک و  فیرعت  شیارب  ار  نایرج  نم  یتفرگ ؟ افـش  هک  يدرک  راـکچ 

ییالبرک يوسوم  يدهمدمحم )  ) یضترمدیس دهدب . افش  ار  ناملسم  نارامیب  یمامت  ادخ  هک  مراودیما  متفرگ و  افش 

شاب نم  نیشام  نابهگن  ظفاح و  وت 

. مدـش راب  ناسین  کی  راوس  مدوب . مق  مزاع  شرفت  يارق  زا  هیقاـج  هرق  ماـن  هب  یهد  زا  و  دوب ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبع  اـبا  نیعبرا  ماـیا 
، دمآ نایم  هب  نخس  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  تامارک  زا  هار  رد  دوب . شرفت  یلاها  زا  یشاقلزق  هللا  یلو  مان  هب  يدرف  نیشام  يهدننار 

ترـضح دوخ و  نیب  مدیرخ ، ار  نیـشام  نیا  نم  هک  يزور  تفگ : درک و  لقن  میارب  دوب  هدید  هنیعب  هدـنیوگ  دوخ  هک  ار  بیجع  یناتـساد 
تارطخ زا  ار  نیشام  نم و  شاب و  نم  روای  رای و  وت  مالـسلاهیلع ، یلع  ترـضح  رـسپ  يا  متفگ : متـسب و  يدادرارق  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 

راـک هدـیقع  نیا  اـب  نآ ، زا  سپ  منکیم . جرخ  وـت  هار  رد  ار  نآ  دـصرد  کـی  متـشاد  دـمآرد  هچره  نیـشام  نیا  زا  مه  نـم  ، نـک ظـفح 
رابدور یشاقلزق  هیقاج و  هرق  ياتـسور  زا  زور  کی  دوب ، هداتفین  نم  يارب  یقافتا  هک  دوب  لاس  هد  مدومنیم . افو  مدوخ  لوق  هب  مدرکیم و 

. مدیباوخ مدرک و  كراپ  ماهناخ  ولج  ار  نیـشام  دوب ، بش  متـسه .-  نکاس  اج  نآ  رد  مه  العف  هک  مدـمآیم -  جرک  كراصح  هب  شرفت 
نیا اقآ  تفگ : دییامرفب ، متفگ : مدرک و  زاب  ار  رد  دینک . زاب  ار  رد  افطل  اقآ ، دنتفگ : تسیک ؟ متفگ : دـننزیم . رد  مدـید  تقو  لوا  حـبص 

رد هلاس  تسیب  ابیرقت  ناوج  کی  مدید  مدرک ، هاگن  نک . هاگن  کی  نیشام  ریز  هب  تفگ : رگم ؟ روطچ  یلب  متفگ : تسامـش ؟ لام  نیـشام 
تخبدب ناوج  نیا  مدرک ، هاگن  هک  بوخ  تسا . يراج  شاینیب  زا  نوخ  هدمآرد و  هقدح  زا  شیاهمشچ  تسا ، هداد  ناج  نم  نیشام  ریز 

هک دروایب ، رد  مه  ار  مراهچ  کیتسال  هتـساوخیم  تسا ، هدیچ  رجآ  اهنآ  ياج  هب  تسا و  هدروآرد  ارم  نیـشام  ياهکیتسال  زا  هقلح  هس 
دـصرددص نم  اقآ  جاح  تفگیم : روبزم  هدـننار  هحفـص 474 ] ! ] تسا هداد  ناـج  نیـشام  ریز  رد  تخبدـب  ناوج  نیا  هتفر و  رد  اـهرجآ 

هتسب دادرارق  اقآ  اب  نم  متفگ ، هک  روط  نامه  نوچ  تسا ، مالسلاهیلع  جئاوحلا  باب  لضفلاوبا  ترضح  تامارک  زا  هثداح  نیا  مراد  هدیقع 
یـشیاشخب یعومجم  میحر  بناج  زا  ار  ناتـساد  نیا  منکیم . افو  دوخ  دهع  هب  مه  نم  شاب ، نم  نیـشام  نابهگن  ظفاح و  وت  اقآ  هک  مدوب 

میحر یسمش  1378  / 1  / 4 داد . ناـشن  نم  هب  دوـب ، هتخادـنا  هدرم  ناوـج  نیـشام و  زا  هـک  ار  یـسکع  وا  هدینـش و  هدـنیوگ  زا  امیقتـسم 
یشیاشخب یعومجم 

وگب رایسب  ار  برکلا  فشاک  ای 

رتفد هب  تمارک  دنچ  هتاقیفوت ) تماد   ) يریصب نسح  خیش  ياقآ  بانج  مالسلامهیلع  تمـصع  تیبلها  بتکم  یماح  جورم و  هنازرف  ملاع 
هک دنکیم  لقن  یئاکب  یلع  الم  جاح  ياقآ  بانج  زا  ناشیا  . 1 دیناوخیم . الیذ  هک  دناهتشاد  لاسرا  مالسلاهیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا 

دندومرف نم  هب  ایؤر  ملاع  رد  هک  دوب  مالـسلاهیلع ... نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  هلمج  زا  متـشاد  يداروا  راـکذا و  نم  تفگیم :
نم هب  مدـیدیم . الماک  ار  هدـنیوگ  هک  دوب  يرادـیب  باوخ و  نیب  يرمق  رفـص 1420  لوا  بش  درکیم : لـقن  زین  وگب . رایـسب  ار  رکذ  نیا 
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ترـضح هب  مدوب ، تحاران  تخـس  ینیـشن  هراجا  زا  درکیم : لقن  اـقآ  نیا  نینچمه  وگب . رایـسب  ار  برکلا ) فشاـک  اـی   ) درو نیا  دومرف :
نآ ایؤر  ملاع  رد  هرخالاب  دندوب . هتخورف  ناموت  رازه  راهچ  هب  ام  یگیاسمه  رد  ار  ياهناخ  اهزور  نآ  رد  مدش . لسوتم  مالـسلاهیلع  سابع 
زا دعب  دـش و  وت  لام  هناخ  نآ  دـندومرف : هبترم  هس  هداهن  نم  تسار  يهناش  هب  ار  كرابم  تسد  هک  مدرک  ترایز  ار  مالـسلاهیلع  راوگرزب 
نم متفگ  مهدب . وت  هب  ار  هناخ  نآ  نم  ایب  دش ، خسف  اجیب  هلماعم  تفگ : هدرک و  ادص  ارم  متشذگیم  هدنشورف  ناکد  لباقم  زا  يزور  دنچ 

ناموت دصراهچ  رازه و  ود  غلبم  هب  هدش  عمج  ناکد  ناگیاسمه  انثا  نیا  رد  دوشیم ؟ هلماعم  تمیق  فصن  هب  هنوگچ  مراد ، ناموترازه  ود 
. مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  هب  لـسوت  يهجیتن  تسا  نیا  يرآ ، دـش . نم  لاـم  هناـخ  دـندرک و  عطق  ار  هلماـعم 

هحفص 475] ]

دنشکیم زیربت  هار  رد  ار  لتاق 

عقاو يوخ  رهش  یکیدزن  رد  روبزم  هیرق  دننکیم . یگدنز  مالسلاهیلع  يوسوم  تاداس  زا  هداوناخ  دص  دنچ  نیدلا  جات  دیس  يهیرق  رد  . 2
باروج هک  نآ  زا  سپ  مه  درم  نآ  دنکیم . راداو  تیاکـش  هب  ار  لوتقم  ردارب  لوتقم ، ردارب  نز  دریگیم . تروص  یلتق  اج  نآ  رد  تسا .

دوخ يازج  هب  هدوب  مرجم  نم  ردارب  رگا  ایادخ ، دنکیم : ضرع  هداتـسیا ، هلبق  هب  ور  هدش  فرـصنم  تیاکـش  زا  دـنکیم  اپ  هب  ار  قراچ  و 
رومأـم مه  ار  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  هدرک و  وت  هاـگرد  هب  ار  دوخ  تیاکـش  نم  شاـب ، مکاـح  دوـخ  وـت  ـالا  و  هدیـسر ،

مه شلتاق  دنـشکیم و  زیربت  هار  رد  ار  لتاق  زور  دـنچ  يهلـصاف  هب  اما  دروآیم ، نوریب  ار  قراچ  باروج و  هتـشگرب  سپـس  مهاوخیم و 
رب دوخ  تسد  اب  ایب  دنیوگیم : هدمآ ، لوا  لوتقم  نز  دزن  هک  هتـشاد  یحاکن  نز  هس  لوتقم  و  دوریم . رده  هب  مه  شنوخ  هدـشن و  مولعم 
درآ دنمتـسم  ره  تجاح  بت  بات و  رد  دنکفا  مه  وا  رهق  باسحیب  شفطل  هک  نآ  يادف  ناج  دریگ . مارآ  تبلق  ات  زادنیب  ازع  لاش  ام  رس 

[ . 199  ] نیمز شقن  دنک  ار  ملاظ  ملظ  نیقی 

دناهدرک ادج  نت  زا  البرک  رد  ارم  ياهتسد 

هب نایوگ  لضفلاابا  ای  هتـساخ  اپ  هب  سلجم  لها  مومع  درک . ماـمت  ار  شاهضور  هک  ناوخ  هضور  نیرخآ  هاـشنامرک  رد  لومعم  قباـطم  . 3
رد دندوب . هداد  شیاج  ربنم  يولج  هدروآ  ار  وا  شناسک  هدوب  جلف  لاس  دنچ  هک  ینیدتم  مرتحم و  رجات  دـننکیم . لسوت  نانز  هنیـس  رس و 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  هتـساخرب و  سلجم  لها  هدرک و  مامت  ار  دوخ  يهضور  ناوخ  هضور  نیرخآ  هک  یلاح 
هداد رـس  لضفلاابا  ای  دایرف  هدوب و  تحاران  رثأتم و  دوخ  ياـج  رد  لولعم  ياـقآ  نآ  هتفرگ و  ار  سلجم  یماـمت  يروش  نویـش و  دـندوب و 

: هدومرف زاب  متـسین . نداتـسیا  هب  رداق  مجلف و  نم  دـنکیم : ضرع  زیخرب ، ياهتـسشن ؟ ارچ  وت  دـیامرفیم : هدـش  رهاظ  راوگرزب  ییاقآ  دوب ،
ادـج نت  زا  ـالبرک  رد  ارم  ياـهتسد  هک  دـناهتفگن  رگم  دوـب : هدوـمرف  مزیخرب . هحفـص 476 ]  ] اـت ریگب  ار  متـسد  دـنکیم : ضرع  زیخرب ،

. دباییم رد  ملاس  ار  دوخ  هدرک و  زاب  ار  مشچ  هرخالاب  هدش و  شوهیب  هدیشک و  يدایرف  دناهدرک !؟

داد تاجن  ارم  يراوگرزب  صخش 

همانرذگ نوچ  نز  نآ  دندمآ و  نم  شیپ  شرتخد  داماد و  اب  ینز  درکیم : لقن  هللا » همحر   » یتبرت ياقآ  روهشم  ظعاو  روفغم ، موحرم  . 4
ساـبع ترـضح  مرح  باـب  میتـفر ، ـالبرک  هب  هدومن و  رودـقم  ياـهکمک  هرخـالاب  دوب . هدرک  دروـخرب  یعناـم  هب  رهـشمرخ  رد  تشادـن 

هب فرـشم  هداـتفا و  طـش  هب  نم  دـش و  نوگنرـس  نم  يراوس  ملب  هک  مسق  ساـبع  ترـضح  نیا  هب  تفگیم : هدـمآ  نم  شیپ  مالـسلاهیلع 
. دش بیاغ  رظن  زا  دناشن و  رگید  ملب  هب  داد و  تاجن  ارم  يراوگرزب  صخش  هگان  هدش  لسوتم  ترضح  نیا  هب  مدوب ، كاله 
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این نییاپ  ربنم  زا  لضفلاوبا  مان  رکذ  نودب 

فاص و یناحور  ام و  زیزع  رایـسب  قیفر  يرهـشمه و  تسا و  تایح  لاح  رد  العف  هک  یناکی -  هدازـالم  یلع  ـالم  جاـح  ياـقآ  باـنج  . 5
ماـن رکذ  نودـب  زگره  دـندومرف : رما  نم  هب  مدرک و  تراـیز  باوـخ  رد  ار  اـهیلع » هللا  مالـس   » ارهز ترـضح  دوـمرفیم : تـسا -  لدـکاپ 

. تسین اهنآ  رکذ  لحم  هک  دراد  بیجع  ياهایؤر  رایسب  اقآ  نیا  این . نییاپ  ربنم  زا  مالسلاو » ةالصلا  هیلع   » سابعلا لضفلاوبا 

سابع ترضح  يهلیسو  هب  نم  تاجن 

وا دننام  یلحم  چیه  رد  دوخ  رمع  لاس  داتشه  مامت  رد  نم  دوب . هللا ) همحر   ) سابع الم  هب  فورعم  روهـشم و  یناوخ  هضور  ام  نامز  رد  . 6
ار ادخ  دناهدشن . غراف  يراز  هیرگ و  زا  زونه  مدرم  دنوریم و  دجـسم  سلجم و  زا  يو  هک  تسا  روهـشم  ماهدـیدن و  یناوخ  هضور  رد  ار 
. دـناوخیم رعـش  رطـس  ود  طـقف  اـضعب  يرادازع  تاـفقو  رد  مدومن و  هدـهاشم  مدوـخ  ار  تقیقح  نیا  هک  مریگیم  دـهاش  هتمظع ) تلج  )

لاوحا هدید و  باوخ  رد  ار  وا  هیلع » هللا  ۀمحر   » یقداص اقآ  رغصایلع  دیس  جاح  ياقآ  هللا  ۀیآ  ترـضح  يو ، تافو  زا  دعب  هحفص 477 ] ]
هللا ۀـمحر   » متفاـییمن تاـجن  نم  تفرگیمن  ار  متـسد  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  هاـگره  هک : دوب  هداد  باوج  نینچ  وا  دوب و  هدیـسرپ 

«. امهیلع

تسا کیرات  مدنزرف  يهناخ 

زا نوریب  یتوکلم  ماقم  نیا  تسا . هدـش  انب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هاگرد  مان  هب  يراگدای  کـی  روپ  ناطلـس  رهـش  رد  . 7
ار قرب  درک  شالت  هچ  ره  تسا . هدـش  بارخ  شاهناخ  قرب  دـید  تفر ، هناخ  هب  بش  کی  هقطنم ، قرب  هاـگورین  سیئر  دراد . رارق  يداـبآ 
: دومرف ناشیا  هب  یگرزب  تیـصخش  کی  دید  ایؤر  ملاع  رد  دباوخب . یکیرات  رد  روط  نامه  دش  روبجم  هرخألاب  دشن و  نشور  دنک  نشور 

تیصخش نآ  تساجک ؟ ناتدنزرف  يهناخ  دیتسه و  هک  امش  دیـسرپ  تسا . کیرات  مدنزرف  يهناخ  یلو  یتسه ، تدوخ  يهناخ  رکف  هب  وت 
، تفر لحم  نآ  هب  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  قرب  هاگورین  سیئر  دراد . رارق  لحم  نالف  رد  رهـش و  نیا  رد  مدـنزرف  يهناـخ  دومرف : راوگرزب 
زا یلو  تشگرب  لزنم  هب  هرابود  درادـن . تقیقح  روبزم  باوخ  هک  دـمآ  شرظن  هب  تسین . اجنآ  رد  سک  چـیه  تسا و  کـیرات  بش  دـید 

اجنآ هب  دندمآ و  نیرومأم  دوش . هدیشک  قرب  راگدای  نیا  هب  داد  روتسد  ادرف  حبـص  دربن . شباوخ  تشادن و  شمارآ  دوب  هدید  هک  ییایؤر 
مدرم درک و  فیرعت  ار  دوخ  باوخ  هاگورین  سیئر  تسا !؟ رارق  هچ  زا  ارجاـم  تسا و  ربخ  هچ  دـندرک : لاؤس  لـحم  مدرم  دندیـشک . قرب 
يدایز تیعمج  هتعاس  راهچ  تسیب و  دناهتفرگ و  افـش  ماقم  نیا  زا  رفن  رازه  نیدنچ  نونکات  نامز  نآ  زا  تسا . تراشب  کی  نیا  دندیمهف 

ماقم نیا  دناهدش و  يرشع  ینثا  يهعیش  زین  يدایز  دادعت  دنریگیم . افـش  لاعتم  دنوادخ  زا  ترـضح ، تیانع  هب  دنراد و  روضح  اجنآ  رد 
هحفص 478] . ] دراد رارق  ماع  صاخ و  لوبقم  رضاح  لاح  رد 

دندش دنزرف  بحاص  سابع  ترضح  تکرب  هب 

دوب ریظن  مک  مرتحم و  ظاعو  زا  هک  هتاقیفوت ) تدـیز   ) مرزآ ساـبع  خیـش  جاـح  ياـقآ  مالـسالا  غلبم  ماـکحالا و  جورم  باطتـسم  باـنج 
لقن تشاد ، انکس  لحم  یناحور  ناونع  هب  داباهم  رد  بالقنا  زا  لبق  یتدم  تسا و  رهش  نیا  لها  نکاس و  تایح و  لاح  رد  العف  هللادمحلا 

یتدارا صالخا و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  دوب و  وا  يهدهع  هب  داباهم  دـس  تسایر  هک  ینـس  درم  رفن  کی  . 8 درکیم :
هدرتسگ و یماـعطا  يهرفـس  هداد و  لیکـشت  یگرزب  سلجم  دوب ، هدیـسر  دوخ  ياههتـساوخ  هب  راوگرزب  نآ  يهلیـسو  هب  تشاد و  لـماک 
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روضح زا  دعب  ناشیا  دس . نایناب  زا  و  دندوب . یحیسم  هک  وا  رسمه  یشیرتا و  سدنهم  کی  هلمج  نآ  زا  دوب . هدرک  توعد  ار  رفن  دصـشش 
تسا و جئاوحلا  باب  هک  دنراد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مان  هب  یـصخش  نایعیـش  هک  دـندوب  هدـیمهف  هدرک و  راسفتـسا  سلجم  نآ  رد 

نآ تکرب  هب  رگا  هک  دـننکیم  رذـن  هتـشادن ، يدالوا  مه  اهنآ  دنراتـساوخ و  تیهولا  هاگرد  زا  راوگرزب  نآ  يهلیـسو  هب  ار  دوخ  تاجاح 
سابعلا لضفلایبا  ترـضح  تکرب  هب  مه  لاـعتم  دـنوادخ  دـننارتسگب . ار  هرفـس  نیمه  لـثم  دـندش  دـنزرف  بحاـص  مالـسلاهیلع  راوگرزب 
فرشم مالسا  نید  هب  بآودنایم  داباهم و  نویناحور  زا  رگید  رفن  دنچ  مرزآ و  ياقآ  مرتحم  بانج  روضح  رد  هدومرف ، تیانع  مالسلاهیلع 

رد هیـضق  نیا  ددرگیم . دـلوتم  ابیز  يرـسپ  دـنزرف  هلماح و  شنز  هک  نیا  يارب  دـنیامنیم . ماعطا  هدرتسگ و  يرفن  رازه  يهرفـس  هدـش و 
. تسا هدش  رشتنم  مه  مالسا  بتکم  يهلجم 

دنکیم هیرگ  و  دش !؟ هچ  دوب !؟ هچ 

یبوـتکم یط  ق  .ـ یناثلا 1418 ه يداـمج  خیرات 12  رد  یناردنزام  يدیـشروخ  اضردمحم  خیـش  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  بانج 
.9 دناهتـشاد : راهظا  اتمدـقم  ناشیا  میناوخیم . مه  اـب  هک  دناهتـشاد  لاـسرا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراـشتنا  رتفد  هب  ار  ریز  تمارک 

يروآداـی يارب  نینچمه  و  مالـسلاهیلع ، مشاـهینب  رمق  نایـشآ  شرع  هاـگراب  نارکون  ماـقم  زا  ینادردـق  قح و  يادا  يارب  تسا  بساـنم 
دیـس لـضافوبا  موـحرم  زا  هک  ار  بلاـج  ناـیرج  نـیا  مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  هللادـبع  یبا  هحفـص 479 ]  ] نادیهـش رالاس  تبیـصم  یگرزب 

باجتسم اضر  دیس  مردپ ، دومرفیم : ناشیا  منک . لقن  یمارگ  ناگدنناوخ  يارب  ماهدینش  ناشردپ  يهرابرد  هوعدلا ، باجتـسم  یقتدمحم 
نیسحلا و هللادبع  ابا  اقآ  نیفیرش  نیمرح  مادخ  نایم  رد  تشاد . هدهع  رب  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  يرادشفک  تمس  هوعدلا ،

ارهز زیزع  ربـق  یلـصا  بادرـس  دـش  رارق  هک  تاـقوا  زا  یتـقو  کـی  رد  اذـل  دوـب . فورعم  حالـص  ریخ و  هب  مالـسلاامهیلع  مشاـهینب  رمق 
مشاهینب رمق  فیرش  ربق  نینچمه  ادهشلادیس و  رهطم  ربق  هک  دنراد  هجوت  مرتحم  ناگدنناوخ   ) دننک یبوررابغ  ار  مالسلاهیلع  ادهـشلادیس 

هب فرشت  زا  سپ  ناشیا  دندمآ و  اضردیس )  ) مردپ غارـس  راک  نیا  يارب  دراد ) رارق  حیرـض  نیمه  ریز  تسرد  یبادرـس  رد  مالـسلاامهیلع 
زاـب ناـشیا  يور  هب  ار  رهطم  بادرـس  صوـصخم  برد  هکنآ  زا  سپ  موـسرم و  تافیرـشت  ندروآ  اـج  هب  مالـسلاهیلع و  ادهـشلادیس  مرح 

تفرگ و تسد  رد  ییوراج  ددرگ ) زاب  ماظع  عجارم  دننام  یگرزب  ياهتیـصخش  يارب  رابکی  لاس  دنچ  رد  تسا  نکمم  هک  یبرد   ) دندرک
نوریب یبوررابغ  مامتا  زا  سپ  اضر  دیـس  موحرم  تداع ، قبط  ات  دـندنام  رظتنم  دنتـسب و  تشپ  زا  ار  برد  مادـخ  دـش . بادرـس  دراو  اهنت 

ياهنحص دنکن  ایادخ  هک  دش  دایز  مادخ  بارطـضا  هرهلد و  دش  ینالوط  تدم  یلیخ  دشن . يربخ  يو  زا  دندنام  رظتنم  هچ  ره  یلو  دیایب ،
هب اهنآ  مشچ  هلـصافالب  هک  دندرک  زاب  ار  بادرـس  برد  تیعـضو ، ندش  نشور  يارب  ریزگان  دشاب . هدمآ  شیپ  اضر  دیـس  يارب  یقافتا  ای 

تمحز اب  دندروآ و  نحـص  طسو  هب  هدرک ، دنلب  ار  وا  دوب  هداتفا  موس  مود و  يهلپ  يور  برد  کیدزن  هک  دروخ  اضر  دیـس  شوهیب  ندب 
هچ دـیوگیم : دـنکیم و  يزیتودـنت  هاگن  فارطا  هب  بترم  دـمآ  شوه  هب  هک  یتقو  دـندید  بجعت  لامک  اب  اـما  دـندروآ . شوه  هب  ماـمت 

تعاس کی  دودح  دهدب . باوج  دناوتیمن  دنـسرپیم ، ار  رما  تلع  مه  هچره  تسا . رارقیب  دنکیم و  هیرگ  و  دش !؟ هچ  دوب !؟ هچ  دـش !؟
هب بادرـس  ياههلپ  زا  یبوررابغ  يارب  هک  ینامز  درک : فیرعت  نینچ  ار  ارجام  سپـس  تفاـی و  ملکت  رب  تردـق  اـت  تشذـگ  هیـضق  نیا  زا 

بوخ دـندزیم . هلان  یبیجع  زوس  اب  هک  مدینـش  ار  هناـنز  يادـص  ود  متـشاذگ  موس  مود و  يهلپ  هب  مدـق  هکنآ  ضحم  هب  متفریم ، نییاـپ 
یب نیـسح ! مردارب  دیوگیم : يرگید  يهنانز  يادص  و  نیـسح ! مرـسپ  دیوگیم : ياهنانز  يادـص  مدـید  مدرک ، هجوت  هک  هحفص 480 ] ]

شوه هب  ارم  امـش  ینعی   ) مدید اجنیا  رد  ار  مدوخ  هکنیا  ات  مدیمهفن  چیه  رگید  مداتفا و  نیمز  رب  شوهیب  دش و  تسـس  میاهاپ  مدش  رایتخا 
ره تمایق ، يهنماد  ات  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناگدازآ  رورـس  تداهـش  ماگنه  زا  هک  هدش  دراو  مه  تایاور  رد  دـیوگ : ریقح  دـیدروآ .)

هاگان دنارذگیم و  رظن  زا  ار  يو  بئاصم  دنکیم و  هاگن  مالسلاهیلع  نیسح  هاگلتق  هب  شرع  زا  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح  زور 
تاهنـشت بل  يادف  ملاع ، ناج  تسا .) ینالوط  تیاور  ... ) دروآیم و رد  هیرگ  هب  ار  هکئالم  ایبنا و  يهمه  هک  دـهدیم  رـس  ینویـش  دایرف 
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! مالسلاامهیلع همطاف  نیسح  يا 

داد میافش  سابع  ترضح 

، دوب يرتسب  ضیرم و  یتدم  رکف و  نشور  يدرم  وکام و  رهش  مرتحم  نیکالم  نیناوخ و  زا  نایانشآ و  زا  رـصاعم و  هک  يدمحا  ياقآ  . 10
ارچ اقآ  ياو  يا  متفگ : نم  دییآیم و  لباقم  فرط  زا  امـش  هک  مدید  باوخ  رد  اقآ ، تفگ : هدـمآ  ام  ناپوچ  یحابـص  تقو  درکیم : لقن 

دنفسوگ لاح  نآ  رد  مه  نم  هدومرف و  اطع  میافش  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  هن ، دیتفگ : دیتفایم ، دیاهداتـسیا ،
زور نامه  تفگیم : يدـمحا  ياقآ  مینک . میـسقت  هدرک و  حـبذ  ات  ماهدروآ  ار  دنفـسوگ  نامه  نآلا  مدرک و  ترـضح  نآ  رذـن  ار  ینیعم 

. متساخرب اج  زا  ندوب  يرتسب  اهتدم  زا  دعب  مه  نم  میدرک و  میسقت  حبذ و  ار  دنفسوگ  نامه 

تمادن راهظا 

العم يالبرک  رد  ترایز  دصق  هب  . 11 دندرک : لقن  دنـشابیم  يوخ  ناتـسرهش  نینیدتم  نیمرتحم و  زا  هک  شورف  بوچ  نسح  جاح  ياقآ 
ترـضح مرح  هب  هدـش  هبنتم  دوخ  هب  دوخ  سپـس  مدرک . هعجارم  رتـکد  هب  هدـنامب و  ندـیباوخ  ندروخ و  زا  هدـش  راـمیب  تخـس  هک  مدوب 

ماهدرک و هعجارم  رتکد  هب  هک  نیا  هحفص 481 ]  ] زا مدرک  یهاوخ  رذع  تمادن و  راهظا  ادتبا  هدش ، فرشم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا 
توعد اذـغ  ندروخ  هب  ارم  دـمآ و  شیپ  هدوب ، نم  لاح  هجوتم  هدوب و  مرح  رد  هک  نارفـسمه  زا  یکی  مدرک . هیرگ  هدومن  افـشتسا  سپس 

. متفای افش  لاح  نامه  رد  مدروخ و  اذغ  لماک  ياهتشا  اب  درک و 

دش لح  لکشم  مامت 

فاص درم  نمکرت  تلم  زا  ام  قیفر  میدش و  العم  يالبرک  دراو  تایلاع  تابتع  ترایز  دصق  هب  . 12 درکیم : لقن  كرت  رومیت  جاح  ياقآ 
نافارـص زا  کی  چیه  دوب و  هدـش  هراچیب  لوپیب و  دوب و  هدـش  بارخ  دوب و  هداتفا  نغور  لخاد  وا  سانکـسا  ياهلوپ  هک  دوب  ياهداس  و 

ات دش . لسوتم  فرشم و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  ترـضح  مرح  هب  درم  نآ  دندرکیمن . دیرخ  لوبق و  وا  زا  تمیق  نیرتمک  هب  رازاب 
دوخ شزرا  تمیق و  هب  ار  وا  يهدیـشک  نغور  ياهسانکـسا  یماـمت  هتـساوخ و  یجراـخ  لوـپ  هدـمآ  یبرع  دـش ، دراو  لزنم  هب  هتـشگرب 

. دش لح  بیرغ  حول  هداس  درم  نآ  لکشم  مامت  هجیتن  رد  درب . هدیرخ و 

سابع ترضح  هب  هضیرع 

وج تسج و  رایـسب  دوب و  هدرک  مگ  هدوب  يولهپ  مین  ددـع  هدزیـس  لـماش  هک  يدـنبندرگ  یثار  دـمحمریم  اـقآ  رتخد  تکوش  هیولع  . 13
هدروآ و ار  دنبندرگ  نامه  هام  هس  زا  دعب  دسیونیم . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  ياهضیرع  ماجنارس ، دوب . هدشن  لصاح  هجیتن  هدرک و 

. دناهداد لیوحت  ناشهناخ  هب 

دییامرفن هدنمرش  ارم 

متسین و سویأم  نم  اما  دوب : هتفگ  هچب  ردپ  دندوب . هداد  سأی  در و  باوج  وا  هب  ابطا  هک  هتشاد  لولعم  يرـسپ  يدرم  دادغب  فارطا  رد  . 14
سدقم ناتـسآ  هب  هتـساوخ  هزاجا  اقآ  زا  هدرک و  ترایز  هتفر و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  رهطم  مرح  هدروآ  البرک  هب  ار  وا 
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، موش تیادف  دنکیم : ضرع  دـهدیم و  رارق  هحفص 482 ]  ] ار وا  سدقم  حیرض  رانک  رد  هدروآ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  ترـضح 
: دیوگیم ردپ  نک . دنلب  ارم  دیوگیم : دنکیم و  ادص  ار  ردپ  لولعم  رسپ  یتعاس  زا  دعب  دییامرفن . هدنمرـش  ارم  ماهداد ، هدعو  هلیبق  هب  نم 
: دسرپیم هدروآ و  لزنم  ناویا  هب  هتفرگ و  ار  شتسد  ردپ  متسه . هنسرگ  دنداد و  افـش  ارم  هن ، دهدیم : باوج  رـسپ  یتسین . رداق  مدنزرف ،
هک زیخرب  دومرف : دش و  رهاظ  نم  رب  دوب  مه  تسدیب  دوب و  مخز  زا  رپ  شندب  هک  مالـسلاهیلع  راوگرزب  ییاقآ  دـنکیم : ضرع  دـش ؟ هچ 

. یتفای افش 

دوشیم لسوتم  لضفلاوبا  ترضح  هب 

هدایپ ای  یعمج  هتـسد  البرک  راوز  یتقو  دوب ، لدکاپ  يدرم  وا  دوب و  يوخ  يهلحم  هزات  یلاها  زا  هک  نایمیحر  دیجم  ییالبرک  موحرم  . 15
لضفلاوبا مشاهینب  رمق  ترضح  هب  هدش و  مامت  شلوپ  هدش و  راپـسهر  یلبق  كرادت  نودب  راوز  اب  هدمآ و  ناجیه  هب  دندرکیم  تکرح 

ناهارمه زا  رفن  ود  ددرگیمرب . دـیوگیم و  ترـضح  هب  ار  دوخ  لد  درد  دوریم و  رهطم  مرح  هب  دوشیم و  لسوتم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 
نامه رد  و  تسا ) يوخ  رهـش  زا  یگرزب  رایـسب  يهقطنم  قناهـش   ) قناهـش مساق  يدهـشم  موحرم  يدوب ؟ اجک  دنـسرپیم : هدید  ار  وا  يو 

ییالبرک هدوب ، سانـشان  صخـش  نیا  نوچ  دنکیم . لوپ  داهنـشیپ  دیجم  ییالبرک  هب  هدوب و  سانـشان  يدرم  هتبلا  مساق  يدهـشم  زاب  لاح 
ینالف هچوک  قناهـش ، هلحم  يوخ  رد  وت و  هب  تسا  ياهلاوح  دیوگیم : هتـشذگ و  دح  زا  رارـصا  هرخالاب  دـنکیمن و  لوبق  ار  لوپ  دـیجم 

. تسا هدرکن  ادیپ  هتسج  ار  وا  هچ  ره  هتشگرب و  هدیناسر و  رخآ  هب  ار  دوخ  رفس  هتفرگ  ار  اهلوپ  دیجم  ییالبرک  یهدیم . سپ  هدروآ 

میریگیم امش  زا  اروف  ار  هچب  نیا  ام  دینزب  شیادص  لضفلاوبا  مسا  زا  ریغ  رگا 

ترـضح فطل  تمارک و  زا  کناب ، دنمراک  كالپ 64 ، هچوک 21 ، قودص  يرتم   45 مق ، نکاس  یگرزب ، اقآ  یجاح  نیـسح  بناج  نیا 
امـش اما  مهدیم ، حیـضوت  لصفم  يردق  ار  لیاسم  هدـنب  هک  تسا  رکذ  نایاش  مسیونیم . هحفص 483 ]  ] امش يارب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 

ناهگان اهبش  زا  یکی  رد  تسا  تاداس  زا  هک  هدنب  رـسمه  لاس 1374  رد  دـینک . پاچ  مان  رکذ  نودـب  هنامرحم  تروص  هب  ای  هصالخ و 
ماجنا زور و  جنپ  تشذگ  زا  سپ  میدومن . يرتسب  ار  وا  اج  نآ  میدرب و  يدزیا  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  ام  دـیدرگ و  يدـیدش  يزیرنوخ  راچد 

لزنم زا  زگره  دـیابن  و  دـنک . قلطم  تحارتسا  دـیاب  دـیدش  يزیرنوخ  ظاحل  هب  نکیل  تسا . رادراب  هک  دـندومن  مالعا  مزـال  ياـهشیامزآ 
هعجارم رتکد  هب  اصخش  هنایهام  بترم و  روط  هب  هدنب  دومنیم و  قلطم  تحارتسا  لزنم  رد  کشزپ  ود  رظن  ریز  لیلد  نیمه  هب  دوش . جراخ 

. شاب ترـسمه  بظاوم  طقف  و  دـشاب ، هتـشادن  هچب  هب  يدـیما  تفگیم : ادـکؤم  مه  وا  مدادیم . عالطا  رتکد  هب  ار  ناشیا  تیعـضو  هدرک 
اقآ زا  لسوت  ياعد  همتاخ  رد  مدوب . هتفر  نارکمج  دجسم  هب  اصخش  هبنشراهچ  بش  کی  رد  تشذگ . تروص  نیمه  هب  هام  شـش  دودح 

دنلب دق  دیس  ياقآ  کی  هک  مدید  باوخ  رد  حبص  زامن  زا  سپ  مدیباوخ و  مدمآ و  لزنم  هب  سپ  دنک . هرسکی  ار  نم  فیلکت  هک  متـساوخ 
اما مدرک ، عانتما  نم  میاهدروآ . وت  يارب  ار  نیا  تفگ : داد و  نم  تسد  هب  ار  ابیز  رایـسب  هچب  کی  دـمآ و  نم  فرط  هب  ینارون  دیـشر و  و 

مدوب هچب  لامج  قرغ  دوب . ابیز  رایسب  متفرگ ، ار  هچب  نم  يریگب . نم  زا  ار  وا  دیاب  تسا و  وت  هب  قلعتم  تسا و  رسپ  نیا  درک  دیکأت  ناشیا 
. مدرک فیرعت  وا  يارب  ار  دوخ  باوخ  مدرک و  رادـیب  باوخ  زا  ار  مرـسمه  مدـش و  رادـیب  باوـخ  زا  تسین . يربـخ  اـقآ  نآ  زا  مدـید  هک 

نیا میراد  تسود  ام  تفگ : داد و  نم  هب  ار  ياهچب  رسپ  باجح ، اب  راقو و  اب  رایسب  یمناخ  مدید  باوخ  بشما  مه  نم  تفگ : زین  مرسمه 
، مرسمه راهظا  هب  انب  میاهتـشاذگ . نآ  يور  ار  لضفلاوبا  مسا  ام  اریز  يراذگب ؛ لضفلاوبا  ار  هچب  نیا  مسا  دیاب  وت  اما  میهدب ، وت  هب  ار  هچب 

نیا رد  تفگ : مناـخ  نآ  هک  منکیم  باـختنا  نم  ار  نآ  مسا  تسا  نم  لاـم  رگا  هچب  هـک  مـتفگ  مدـش و  تحاراـن  باوـخ  ملاـع  رد  نـم 
دوجو اب  هدـش و  جراـخ  مندـب  زا  درد  هک  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  یتقو  تشاذـگ . نم  شیپ  ار  هچب  تفر و  تسین و  يربخ  هچب  زا  تروص 
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هعجارم رتکد  بطم  هب  يزور  تشذگ . مهن  هام  ات  لاونم  نیمه  هب  منکیم . یباداش  تمالـس و  ساسحا  ندوب  يرتسب  يرادراب و  هام  تفه 
هنیاعم ات  تفر  هحفـص 484 ]  ] لخاد هب  مرـسمه  میتفر ، اج  نآ  هب  میورب . يدزیا  ناتـسرامیب  هب  هنیاـعم  تهج  تفگ : اـم  هب  رتکد  میدرک و 

ياهسابل هک  یلاح  رد  ناتـسرامیب  راتـسرپ  هقیقد  جـنپ  زا  سپ  مدـید  ناهگان  تشادـن ، ناـمیاز  درد  الـصا  هک  یلاـح  رد  ددرگرب . دوش و 
يهتفگ هب  انب  نم  رسمه  دینکیم ، هابتشا  امش  متفگ : وا  هب  نم  تسا . رسپ  امـش  دنزرف  هک  تفگ  تفگ و  کیربت  دادیم  نم  هب  ار  مرـسمه 

زا سپ  دومن . یعیبط  نامیاز  تشادن  درد  هک  یلاح  رد  هلـصافالب  ناشیا  هدوب و  امـش  اب  یلیخ  ادخ  طقف  تفگ : وا  دوشیم . نیرازـس  رتکد 
. دوب هداد  نم  هب  باوخ  رد  اقآ  نآ  هک  تسا  نامه  هیبش  اقیقد  هچب  نیا  هک  مدرک  هدهاشم  هچب  ندید  زا  سپ  نم  ناتـسرامیب ، زا  یـصخرم 

مرـسمه یلو  متـشاذگ ، مان  دیعـس  ار  ملوا  دـنزرف  اریز  دـشاب ، داجـس  هچب  مسا  متـشاد  رارـصا  نم  و  دـش . حرطم  هچب  مان  هیـضق  هرخـألاب ،
داجـس و مان  رـس  رب  ام  نیب  ياهرجاشم  رـصتخم  دوب و  دمحم  هدش  دیهـش  هک  شردارب  مان  اریز  میراذگیم  دـمحم  ار  وا  مسا  هک  تفگیم 
هب ار  هچب  دراد  هدمآ و  اددجم  مناخ  نآ  هک  دوب  هدید  باوخ  ملاع  رد  مرـسمه  اددجم  هچب  دلوت  متـشه  زور  رد  هک  دوب  هچب  يارب  دـمحم 
ام مه  ار  نآ  مسا  میداد و  امـش  هب  اـم  ار  هچب  نیا  هک  دـنکیم  راـهظا  مناـخ  نآ  اذـل  دـنکیم . عاـنتما  نم  مناـخ  یلو  دریگیم ، اـم  زا  روز 
اب هدـش و  رادـیب  باوخ  زا  مرـسمه  میریگیم . امـش  زا  اروف  ار  هچب  نیا  اـم  دـینزب  شیادـص  لـضفلاوبا  مسا  زا  ریغ  رگا  مینکیم ، باـختنا 
مان نیمه  هب  ورب  زورما  نیمه  تسا و  لضفلاوبا  وا  مسا  داجـس ، هن  تسا ، دـمحم  هن  نم  هچب  مسا  رگید  تفگ : درک و  رادـیب  ار  نم  ناجیه 

ناتسرامیب يهنیزه  باسح  تروص  دییأت  يارب  یتقو  هک  نیا  رگید  يهتکن  درک . فیرعت  ار  دوخ  باوخ  سپـس  ریگب و  همانـسانش  وا  يارب 
هب نم  دراد . يرتشیب  هنیزه  نیرازس  لمع  اریز  هدش ؛ هبساحم  مک  ناتسرامیب  هنیزه  هتفرگ ، تروص  یهابتـشا  تفگ : ناشیا  متفر ، رتکد  دزن 
هب دوخ  بطم  زا  سپـس  دـینکیم . هابتـشا  ود  ره  ناتـسرامیب  امـش و  تفگ : ناشیا  هدوبن و  نیرازـس  هدوب و  یعیبط  نامیاز  لـمع  متفگ : وا 

ار ادخ  دـیورب و  دـیراد ، برق  رجا و  یلیخ  ادـخ  شیپ  وت  مناخ  ای  وت  ای  تفگ : ناتـسرامیب  اب  وگ  تفگ و  زا  سپ  درک و  نفلت  ناتـسرامیب 
دوشیم و وضعلا  صقان  دنامب  رگا  دنامیمن و  هدنز  هچب  الوا  يرادراب  دروم  نیا  رد  هک  دـهدیم  یهاوگ  یکـشزپ  ملع  اریز  دـینکب ؛ رکش 
نابرهم و بیجع و  هداـعلا  قوف  هچب  نیا  هک  نیا  رگید  هتکن  هحفص 485 ] . ] تسا ریذپناکما  راک  نیا  نیرازـس  لمع  قیرط  زا  امتح  ایناث ،
هشیمه و مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  اقآ  هک  مراودیما  دشابیم . نامدوخ  ناگیاسمه و  لیماف و  نیب  رد  ینتـشاد  تسود  نابز و  شوخ 
21 دنک . اطع  رتشیب  تمدخ  تمالس و  قیفوت  دیراد  تیلاعف  باتک  پاچ  هیهت و  رد  هک  امش  هب  دشاب و  نیملـسم  راک  کمک  رای و  اج  همه 

یسمش  77  / 5 / 

دش فرطرب  هلزلز  عوقو  رطخ  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تیانع  اب 

دنچ زاوها و  رد  الاب  رتشیر  اب  ياهلزلز  یسمش   77  / 1 هبنشراهچ 26 /  زور  هک  دش  مالعا  ناتسزوخ  رابخا  رد  نویزیولت  قیرط  زا  زاوها  رد 
هب دراد  همادا  زین  هبنـشود  زور  ات  لامتحا  نیا  تسا و  رتشیب  هعمج  هبنـش و  جنپ  زور  رد  نآ  لامتحا  یلو  داد  دهاوخ  خر  ناتـسا  رگید  رهش 

روط هب  ربخ  نیا  دـش . هداد  مدرم  هب  هنیمز  نیمه  رد  ینمیا  ياهروتـسد  دـندوب و  هدرک  ینیب  شیپ  زین  ار  نآ  عوقو  تعاـس  یتح  هک  يروط 
ینمیا و تاکن  اب  ار  نازومآ  شناد  اب  سرادم  نالوؤسم  دوب . هتخادنا  اهلد  رد  یبیجع  يهرهلد  سرت و  هدـیچیپ و  مدرم  نهذ  رد  هدرتسگ 
زا جراخ  هب  مدرم  ناتسا ، ياهرهش  زا  یضعب  رد  دندوب . هدرک  لیطعت  ار  زور  نآ  سرادم  یضعب  دندرکیم و  انشآ  هلزلز  اب  دروخرب  قیرط 

مدوب هدینـش  ار  ربخ  نیا  هک  زور  نامه  رد  نم  دـشیم . هدـید  مدرم  رتشیب  رد  ینارگن  بارطـضا و  سرت و  نانچمه  دـندوب و  هتفر  اـهرهش 
روشک طاقن  رگید  لیبدرا و  لیجنم و  يهلزلز  نوچمه  یفلتخم  ياـههلزلز  يروآداـی  اـب  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  مدوجو  رـسارس  یبیجع  سرت 
ناشیا هب  زامن  تعکر  ود  مدـش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  دوب  هدروآ  راـب  هب  يرایـسب  ياههتـشک  یبارخ و  هک 

هب باتک  نیا  مود  دـلج  يارب  هتـشون و  ار  هزجعم  نیمه  دـماین  راب  هب  یلکـشم  داتفین و  قافتا  هلزلز  نیا  رگا  هک  مدرک  رذـن  مدرک و  هیدـه 
دهاوخن قافتا  ياهلزلز  نینچ  هک  دش  مالعا  نویزیولت  زا  دوب  مه  ریدغدیع  هک  زور  نآ  يادرف  هناتخبشوخ  هک  منک  لاسرا  روکذم  سردآ 
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تایانع و تازجعم و  زا  ینادردـق  يارب  دراد  اج  دـش . ناگمه  شمارآ  ببـس  دـش و  فرطرب  ییاسآ  هزجعم  قیرط  هب  لکـشم  نیا  داتفا و 
هحفص 486] . ] منک رکذ  ار  رگید  دروم  دنچ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  تامارک 

لضفلاوبا ترضح  هب  هیده  اروشاع  ترایز  زور  لهچ 

نم تشادیم . لابند  هب  يراوگان  بقاوع  درکیم  ادـیپ  همادا  رگا  هک  دوب  هدـمآ  شیپ  راوگاـن  يرطخ  گرزب و  یلکـشم  شیپ  يدـنچ  . 1
يادا عورـش  نامز  زا  میامن . هیده  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  رـضحم  هب  ار  نآ  باوث  مناوخب و  اروشاع  ترایز  زور  لهچ  مدرک  رذن 
هیده ار  اروشاع  ترایز  زور  لهچ  ات  رذن  قبط  نم  هتبلا  هک  دش  عفر  يدـج  رطخ  فرطرب و  لکـشم  هک  دوب  هتـشذگن  زور  هس  دـیاش  رذـن 

. مدرک

اهدرد يافش  لضفلاابا  يهضور 

هب دریگب . زاگ  ار  نیمز  تساوخیم  ییوگ  درکیم ، یباتیب  درد  تدش  زا  یهاگ  دربیم  جـنر  مکـش  هیحان  درد  زا  هک  میتشاد  يرامیب  . 2
هک دوب  يدرم  ییاج  رد  تشاد . همادا  درد  نیا  نانچمه  یلو  درکیم  فرـصم  مه  یناوارف  ياهوراد  دوب و  هدرک  هعجارم  کشزپ  نیدـنچ 

يافـش ام و  لکـشم  لح  يارب  میتفگ  میداد و  وا  هب  یغلبم  دـناوخیم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لـضفلاوبا  يهضور 
رد مه  نآلا  درک و  ادیپ  افـش  ضیرم  نآ  هک  میدید  باوخ  رد  دوز  یلیخ  دعب  يدنچ  دناوخ و  ار  هضور  اقآ  نآ  ناوخب . هضور  نامـضیرم 

. دربیم رس  هب  یبوخ  تیعضو 

مشاهینب رمق  هب  لسوت  اب  لکشم  عفر 

لـضفلاوبا ترـضح  هب  دیآیم  شیپ  میارب  یتجاح  ای  یلکـشم  ای  يرطخ  هک  متـسه  یتیعقوم  يرارطـضا و  ییاج  رد  تقو  ره  نم  دوخ  . 3
ترـضح تیانع  نانم و  دزیا  فطل  هب  عیرـس  یلیخ  هک  مناوخیم  راب  نیدـنچ  ار  برکلا ... فشاک  ای  رکذ  موشیم و  لـسوتم  مالـسلاهیلع 

هب یماعط  ای  يرذن و  دنفـسوگ  الومعم  مرحم  مایا  رد  دوشیم . عفر  تجاح  لکـشم و  ای  فرطرب و  يرامیب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
هحفص 487] . ] مینکیم ناشیا  هب  میدقت  هک  میراد  مه  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مان 

داد افش  ار  مردام  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 

: دناهتشون مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ياهمان  یط  هتاکرب  تماد  یلوفزد  رفیماما  نیدلا  ءایـض  دیـس  جاح  ياقآ  هللا  ۀیآ 
. دشن هلجاعم  اما  میدرک ، هعجارم  ناشیا  هجلاعم  يارب  يرایسب  ناکـشزپ  هب  دوب . هدش  راتفرگ  ناطرـس  ضرم  هب  يراگزور  بناج  نیا  ردام 

دمآ مرظن  رد  هکنیا  ات  دـبای  افـش  دـنک و  لصاح  يدوبهب  نامردام  هک  مینک  هچ  هک  مدوب  رکف  رد  هداوناخ  ياضعا  رگید  دـننام  بناج  نیا 
يافش دوب  هدز  هقلح  منامشچ  رد  کشا  هک  یلاح  رد  هتسکش  یبلق  اب  اذل  تسا . جئاوحلا  باب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هک 

لضفلاوبا مشاهینب  رمق  ترضح  مان  هب  مرخیم و  يدنفسوگ  دبای  افـش  نامردام  هک  نانچ  متفگ  مدومن و  بلط  راوگرزب  نآ  زا  ار  مردام 
میدرک و حبذ  میدیرخ و  يدنفسوگ  مه  ام  تفای . افش  ام  ردام  هک  دیـشکن  یلوط  هللادمحب  منکیم . میـسقت  ارقف  نایم  مالـسلاهیلع  سابعلا 
هب دوب  رادازع  نیسح  رکشل  رد  هک  نامه  دودو  یح  رهظم  لضفلاوبا  ییاشگ  هرگ  مدرک . میسقت  قحتـسم  مدرم  نیب  رد  راوگرزب  نآ  مان  هب 

یلوفزد رفیماما  نیدلا  ءایض  دیس  جاح  دومن  اهلد  نایم  دوخ  تبحم  شقن ، درپس  شیادخ  هب  ناج  دوخ  يالوم  هار 
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هلاسراهچ كدوک  يافش 

رامیب تشادن و  شیب  لاس  راهچ  مدنزرف  میتفر . تایلاع  تابتع  ترایز  هب  مدنزرف  هداوناخ و  قافتا  هب  هک  دنکیم  لقن  يردقلا  لیلج  دـیس 
دیما تسا و  دـب  رایـسب  هچب  لاح  تفگ : نم  هب  نتفر  لاح  رد  تشون و  هخـسن  مدروآ . شتدایع  هب  ار  یکـشزپ  دـش . میخو  شلاـح  دـش و 
نآلا تفگ : درک و  شرـس  رب  رداچ  گنردیب  دوب . هدینـش  رگید  قاتا  زا  یلو  دوشب  هجوتم  مرـسمه  متـساوخن  نم  تسین . وا  يارب  يدوبهب 

! ریگ شوغآ  رد  ارم  ناج  اـقآ  تفگ : تشادرب . رتسب  زا  رـس  ملفط  یتاـظحل  زا  سپ  تفر و  مرـسمه  منکیم ! تسرد  ار  شراـک  موریم و 
شردام هک  دیسرپ  نم  زا  مداد . بآ  هحفص 488 ]  ] وا هب  تساوخ و  بآ  نم  زا  دمآ . شوه  هب  هنوگچ  شوهیب  كدوک  هک  مدرک  بجعت 

: تفگ نم  هب  تفرگ و  ششوغآ  رد  ار  وا  كدوک  ندید  اب  دش و  دراو  مرسمه  مدوب  بجعت  ملاع  رد  هک  زونه  دیآیم . متفگ : تساجک ؟
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  نامیالوم  رهطم  مرح  هب  تفگ : یتفر ؟ اـجک  و  يدرک ؟ هچ  متفگ : مدرک ! ماـمت  یناـسآ  هچ  هب  ار  راـک  يدـید 
مدنزرف يافش  مدروآیمن . يور  ناتـسآ  نیا  هب  نم  يدوبن  جئاوحلا  باب  رگا  متـسه ، وت  راوز  نم  لضفلاوبا ، ای  متفگ : متفر و  مالـسلاهیلع 

راوگرزب نآ  ار  مدنزرف  هک  منیبیم  لاح  مدمآ و  نوریب  مرح  زا  متفگ و  ار  نیمه  مهدب ؟ هچ  ار  شردـپ  باوج  هنرگو  مهاوخیم  وت  زا  ار 
[ . 200 . ] تسا هداد  افش 

دش هتسب  هرابود  دش  زاب  رد 

زا سپ  یبش  درک : لقن  تسا  مالـسلاهیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  سلاجم  مزالم  هتـسویپ  ـالبرک و  نینیدـتم  زا  هک  ناـیمرخ  اـضر  یجاـح 
، داتفا مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  نحص  رد  رب  مرذگ  هار  رس  رد  مدوب . هناخ  هجوتم  مالسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  سلجم  يهمتاخ 

برد هک  یلاح  رد  هداتـسیا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  نحـص  رد  دراد  تسد  يور  رب  بابک  نان و  هک  یلاح  رد  برع  يرئاز  مدید 
نم دنتسه و  نحص  لخاد  ماهچب  نز و  داد  خساپ  وا  ینزیم ؟ ار  تاهناخ  رد  رگم  متفگ : وا  هب  متفر و  کیدزن  دنزیم . رد  وا  تسا و  هتسب 

زا یـساپ  نآلا  دنوریم و  دندنبیم و  ار  رد  نیعم  تقو  رد  اهنیا  متفگ : نم  مدش . هجاوم  هتـسب  رد  اب  منک  هیهت  اذغ  نان و  اهنآ  يارب  مدـمآ 
زاب يادص  مدش  در  هک  یمدـق  دـنچ  . دـیبوکیم ار  رد  وا  هک  یلاح  رد  متـشذگ  نم  ماجنارـس  تسین . رد  ندرک  زاب  ناکما  هتـشذگ و  بش 

نیـسح ماما  رهطم  مرح  هب  اهحبـص  الومعم  دش . هحفـص 489 ]  ] هتـسب هرابود  دش و  زاب  رد  هلب  مدید  متـشگرب ، مدینـش  ار  نحـص  رد  ندش 
ندش زاب  یگنوگچ  هک  مدوب  رئاز  نامه  يوج  تسج و  رد  دعب  زور  حبص  موشیم . فرشم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مالـسلاهیلع و 

: تفگ دش ؟ زاب  رد  هنوگچ  مدیسرپ : تسا . شاهداوناخ  رس  نیلاب  رب  دوب  بابک  نان و  نآ  رد  هک  ینیس  مدید  مدمآ  موش . ایوج  وا  زا  ار  رد 
نیا دوشیم . ناتـسود  لماش  هداوناخ  نیا  تیانع  هک  تسین  يدیدرت  کش و  مدیدن . ار  یـسک  مدید و  ار  ندش  هتـسب  ندش و  زاب  طقف  نم 

یناطحق ربکایلع  تسا . هدوب  دهاش  البرک  رد  نایمرخ  اضر  یجاح  ياقآ  بانج  ار  هیضق 

تسا هتفای  افش  ضیرم  میدش  هجوتم 

تایلاع تابتع  هب  ترایز  يارب  مرـسمه  قافتا  هب  نم  هک  دوب  لبق  لاس  لـهچ  اـبیرقت  دـندرک : لـقن  يرعـشا  هللا  بیبح  جاـح  ياـقآ  باـنج 
ترـضح رهطم  مرح  رد  یبش  هکنآ : ارجام  حیـضوت  میدرک . هدهاشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  زا  یتمارک  میدش و  فرـشم 

مادخ دندوب . هتسب  لیخد  ار  یضیرم  دندنبب . ار  مرح  ياهرد  دنتساوخیم  رهطم  مرح  مادخ  هک  دوب  یتقو  میدوب . مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق 
. میورب لزنم  هب  هک  میدـمآ  ناویا  فرط  هب  ام  دوب . راک  نیا  زا  عناـم  ضیرم  بحاـص  یلو  دـننک  نوریب  ار  ضیرم  دنتـساوخیم  رهطم  مرح 

. تسا هتفای  افش  ضیرم  میدش  هجوتم  هک  دوب  اجنیا  دنیآیم ! نوریب  مرح  زا  یلاحشوخ  اب  ضیرم  هارمه  ضیرم  بحاص  میدید  هاگان 
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داد افش  ارم  ربکایلع  مشاهینب و  رمق  هب  لسوت 

دروم اتـسور  نیا  دـنتفگیم  هد  مدرم  متفریم . ربنم  جرک  غالب  جواس  كزیرهک  كرهـش  رد  يرمق  مرحم 1420  رد  هدنب  دیوگ : هدـنراگن 
ار وا  تسا . هتفرگ  افـش  اـج  نآ  زا  داژن  فـجن  ياـقآ  ماـن  هب  رفن  کـی  تـسا و  مالـسلاامهیلع  ربـکایلع  مشاـهینب و  رمق  ترـضح  هجوـت 

يرهپـس رتکد  دزن  مالـسلاهیلع  داجـس  ترـضح  ناتـسرامیب  هب  مدـش و  رامیب  بناج  نیا  داد : حرـش  نینچ  نیا  ار  بلطم  اروضح  متـساوخ ،
رتکد دندوب . هدومن  مه  يرادرب  هکت  دندرک و  لمع  ارم  موشب . ینامرد  یمیش  دیاب  هک  داد  صیخـشت  تانیاعم  زا  سپ  متفر . هحفص 490 ] ]

ار شاهخـسن  داژن  فجن  دـننکیم . یناطرـس  رامیب  يارب  ار  اهراک  نیا  هک  مدـیمهف  هدـعاق  يور  زا  نم  یلو  دـنتفگیمن ، نم  هب  نایفارطا  و 
رتکد تسیچ ؟ شايرامیب  هک  دییامرفب  الاح  تسام  ناگتـسب  زا  یکی  لام  هخـسن  نیا  هک  دیوگیم  وا  هب  و  دربیم ، رتکد  دزن  درادیمرب و 
دارفا زا  یکی  هسلج  نامه  رد  دنامیمن . هدنز  رتشیب  هام  شش  دراد و  ناطرس  هخـسن  بحاص  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هخـسن  نیا  دیوگیم :

. دروخیم اذغ  هتسشن  تلافسآ  يور  نابایخ  رانک  رد  مدید  ار  داژن  فجن  ياقآ  راصح  هچقآ  هناخ  هوهق  رد  نم  تفگ : زین  اجنآ  رد  رضاح 
مایا یتدـم  زا  سپ  مروخن . اذـغ  يدازآ  نیا  هب  روط  نیا  ارچ  متـسین  هدـنز  رتشیب  هام  شـش  نم  تفگ : ياهتـسشن ؟ اج  نیا  ارچ  اـقآ  متفگ :
هیبش رد  هسلج  نیمود  مدرک و  تکرـش  یناوخ ) هیبش   ) يرادازع رد  عضو  نآ  اب  دوب ، مندـب  رد  راردا  عفد  يارب  هک  هدـنب  دیـسر . ارف  مرحم 

لسوتم ترضح  نآ  هب  اج  نامه  دناوخیم . ار  مالسلاهیلع  ربکایلع  ترضح  هیبش  ناوخ ، هیبش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  بش  یناوخ 
ياپ هب  ار  دوخ  مدیود و  اروف  دورب  نادـیم  هب  ربکایلع  دوش و  هتفگ  ناذا  هک  داد  روتـسد  يرجم  هک  تعاس  نآ  مدرک . ادـیپ  افـش  مدـش و 

لسوت زا  سپ  منک . جرخ  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هار  رد  ار  نیـشام  درکراک  دصرد  تشه  هک  مدرک  رذن  مدناسر و  ربکایلع 
. ماهتفرگ افش  مدید  ناهگان  مدمآ و  سلجم  رانک  هب  مالسلاهیلع  ربکایلع  رانک  رد  رذن  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب 

مدز ادص  راب  دنچ  ار  ترضح  نآ 

. امش تمدخ  دیشابن  هتسخ  مالس و  ضرع  اب  مالـسلاهیلع : نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  يرمـشاک  یناشرت  دیعـس  ياقآ  بانج  يهمان 
ناونع اب  ار  امش  باتک  رمـشاک ، نکاس  هحفـص 491 ]  ] یناشرت دیعـس  بناـج  نیا  هک  میوگب  متـساوخیم  هک  دوب  نیا  تمحازم  زا  ضرغ 
هعلاطم ار  نآ  راب  ود  لاح  هب  ات  هک  مدـش  نآ  بوذـجم  نانچ  مدـناوخ و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ 

دیاهتـساوخ ناگدـنناوخ  زا  باتک  رخآ  رد  یلاع  ترـضح  ماهدروآ . تسد  هب  ار  يدـیفم  تاعالطا  هدومن و  نوگرگد  ارم  راب  ره  مدرک و 
ات منک  وگزاب  ناتیارب  ار  هدرک  نم  هب  ترضح  نآ  هک  یتیانع  متفرگ  میمصت  مه  هدنب  دنتسرفب . دنسیونب و  ناتیارب  ار  ترـضح  تامارک  هک 

تمدخ هب  یسمش  لاـس 1374  هاـمریت  رد  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناـیرج  ددرگ . عقاو  لوبقم  رظن و  دروم  دـیاش  دیـسیونب ، ناـتباتک  رد  ار  نآ 
تمدـخ نالیگ ) ناتـسا  ياهرهـش  زا   ) شلات يهقطنم  یماظتنا  يورین  رد  نوچ  هک  نیا  ات  مدرک  يرپس  ار  اهبش  اهزور و  متفر و  يزابرس 

دوب متمدخ  رخآ  هب  هام  شش  ابیرقت  دودح  تشذگ و  یهام  دنچ  اج  نآ  متفر و  شلات  راسیل  هاگـساپ  هب  دش و  ضوع  مهاگـساپ  مدرکیم 
زا تسا . هدرک  توف  ماهلاخ  رسپ  دنداد  ربخ  هک  میآیم  نم  هک  مدرک  نفلت  رمشاک  هب  یصخرم  زا  شیپ  مورب . یصخرم  هب  متساوخیم  هک 
رد ندـناوخ  سرد  لوغـشم  هک  ار  دوخ  ییاد  اـت  متفر  نیوزق  هب  نتفر  زا  شیپ  یلو  متفرگ ، نتفر  هب  میمـصت  مدـش و  تحاراـن  ارجاـم  نیا 

هدرک توف  دیعـس  يومع  هک  تفگ : ماییاد  هب  دز و  گنز  رهـش  زا  ماهلاـخ  مدیـسر  نیوزق  هب  هک  زور  ناـمه  منیبب . ار  دـشابیم  هاگـشناد 
رد متفر و  رمـشاک  هب  نارهت  نیوزق و  رفـس  زا  دـعب  هرخألاب  متـشاد . تسود  ار  وا  یلیخ  نوچ  دوب  رتراوگان  میارب  یلوا  زا  ربخ  نیا  تسا و 
نم هب  لوپمآ  ددـع  ود  میتفر و  ناتـسرامیب  هب  مردام  اب  بش  همین  تفرگ . منامـشچ  زا  ار  باوخ  هک  تفرگ  يدـیدش  درد  ماهدـعم  اـج  نآ 

هک هیسابع » دجـسم   » مان هب  دوب  يدجـسم  اج  نآ  رد  متـشگ . زاب  متمدخ  لحم  هب  دش و  مامت  مایـصخرم  تفای . دوبهب  یمک  مدرد  دندز و 
نآ ياههچب  زا  دنچ  یتقو  نم  و  منادیمن . نآ  لثم  ار  يدجسم  چیه  هک  میوگب  مناوتیم  تأرج  هب  مراد و  داقتعا  دجـسم  نآ  هب  نم  اعقاو 
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هک دوب  اج  نآ  ییاهنت  يریگلد و  عقاوم  رد  دوب  نم  هاگیاج  دجـسم  نآ  میدناوخیم و  بش  زامن  اج  نآ  رد  دندوب  زین  مناتـسود  زا  هک  اج 
هب ات  مداد  فک  زا  ناوت  بات و  دش و  ادیوه  نم  رد  دیدش  درد  نآ  هرابود  تشذـگ و  يزور  دـنچ  دومن . تیوقت  نم  رد  ار  تیونعم  حور 

درکن و رثا  مادک  چیه  یلو  درک  زیوجت  هحفص 492 ]  ] وراد لوپمآ و  مرـس و  تسا و  هدعم  مخز  تفگ : نم  هب  وا  مدرک و  هعجارم  کشزپ 
ياههچب هب  هک  نیا  ات  متشادن  رارق  مارآ و  هاگـساپ  لخاد  رد  مدیچیپیم و  دوخ  هب  نم  دروآ و  رد  ارم  کشا  هک  يروط  هب  دش  دایز  مدرد 

مان هب  هتفای  نییزت  قلعتم و  دجـسم  هک  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  زا  متفرگ  میمـصت  نوچ  موریم ، دجـسم  هب  نم  هک  متفگ  هاگـساپ 
تارف دور  رد  بسا  يور  هک  ترضح  نآ  سکع  هب  ار  مشچ  متفر و  اج  نآ  هصالخ  مریگب . ار  مدرد  يوراد  مدش و  لسوتم  دوب  شکرابم 

راب دنچ  ار  ترضح  نآ  مداتفا و  البرک  دای  دش و  بلج  نم  هجوت  ترضح  نآ  هب  میاهکشا  دوخ و  درد  اب  هارمه  هک  نیا  ات  متخود  تسا 
دوب هدمآ  متدایع  هب  مرامیب  نم  هک  دوب  هدینش  دمآ و  دجسم  هب  دوب  لحم  نامه  لها  هک  مناتسود  زا  یکی  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  مدز . ادص 

يرادیب باوخ و  ملاع  رد  هک  تسه  مدای  یلو  مدیباوخ  متفر  دعب  مدروخ و  داد و  هویمبآ  تالکـش و  دنچ  شرادهگن -  ادخ  هصالخ -  و 
دوبن يربخ  درد  نآ  زا  رگید  مدش  دنلب  یتقو  هک  دینکیمن  رواب  یلو  مدیباوخ  تعاس  مین  دودح  مدرک . تیاکش  ترـضح  نآ  دزن  درد  زا 

هک مدوب  نارگن  زور  دنچ  ات  یلو  متفر  یلاحشوخ  اب  مدرک و  رکشت  ترضح  نآ  زا  مدرک و  رکـش  ار  ادخ  دش . نک  هشیر  درد  نآ  رگید  و 
يادـخ هک  میوگب  مه  ار  نیا  یلو  دوب . نم  دروم  رد  ترـضح  نآ  تمارک  نیا  دوـبن . يربـخ  رگید  یلو  دـیایب  مغارـس  درد  هراـبود  دـیاش 

ترذـعم ترـضح  نآ  زا  موشیم و  نامیـشپ  اروف  یلو  دریگیم  ارم  هدـعم  درد  مروخیم  غورد  مسق  ترـضح  نآ  مان  هب  عقوم  ره  هدرکان 
مود دلج  رگا  هک  منکیم  تساوخرد  امش  زا  مرکشتم و  دیدرک  پاچ  ار  باتک  نیا  هک  امش  زا  و  دوشیم . تکاس  درد  منکیم و  یهاوخ 

رمشاک زا  یناشرت  دیعس  دینک . تسپ  میارب  دیراد  ار  نآ 

دش ملاح  لماش  ترضح  تایانع 

ۀجح مالسلاهیلع : نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یناگیاپلگ  يزاجح  دمحا  دیس  جاح  ياقآ  بانج  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  يهمان 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تامارک  دروم  رد  مکیلع 1 . مالس  هتاکرب ) تماد   ) یلاخلخ ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا 

زا هک  دوخ  زا  یـسیفن  هدـیدع و  راثآ  هچرگ  دـیدمآرب  یفیلأت  ددـص  رد  دـیدوب و  هتـساوخ  هحفـص 493 ]  ] یبلاطم مالـسلاامهیلع  یلع  نب 
هب ار  دـنوادخ  دـیآیم  شیپ  میارب  هک  يراـتفرگ  بناـج  نـیا  دـیتسه . مـق  هسدـقم  يهـیملع  هزوـح  مـیقم  هعیـش  نیفلؤـم  الـضف و  رخاـفم 

یلع نـب  ساـبع  ترـضح  هـضور  اـصوصخم  مـهدیم . مـسق  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  رــسمه  مالــسلااهیلع  نینبلاماترــضح 
تیانع اما  تفر . نیب  زا  نم  ییاراد  یگدـنز و  همه  یثداوح  رد  اصوصخم  هداد  متاجن  اـهتسب  نب  اـهيراتفرگ و  یلیخ  زا  مالـسلاامهیلع 

. دش ام  لماش  مالسلاهیلع  یلع  نب  سابع  ترضح 

ینکردا لضفلاابا  ای  متفگ 

رد مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  ترـضح  مرح  رد  یتقو  تسا : هدرکیم  لقن  یناـگیاپلگ  اـقآ  ازریم  دیـس  موحرم  مدـج  مود : يهیـضق  . 2
، موشیم هفخ  دنکشیم و  ماهنیـس  يهسفق  دراد  منکیم  ساسحا  هک  دوب  دایز  تیعمج  ردق  نآ  متفر . یگلاس  نینس 75  رد  العم  يالبرک 
دمآ و يردقلا  لیلج  دیـس  درک . زاب  ار  هار  هدمآ و  اقآ  ینکردا . لضافوبا  ای  نیـسح ، رادملع  ای  ینکردا ، لضفلاوبا  ای  متفگ : لاح  نیا  رد 

. درک زاب  میارب  ار  هار  دز و  رانک  ار  تیعمج 

دوشیم لسوتم  لضفلاوبا  ترضح  هب 
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رد هک  دوشیم  ناگیاپلگ  ناچولک  روشناد  نیسح  دمحم  خیـش  جاح  دنوخآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  موحرم  هب  طوبرم  موس : هیـضق  . 3
موحرم ینعی  ناشیا -  یناتسمز  درکیم  لقن  ناشیا  دنزرف  درک . توف  ناگیاپلگ  لامش  ياهاتـسور  زا  یکی  ناچولگ  رد  يرمق  لاس 1382 

نب یسوم  نب  میهاربا  هدازماما  ریسم  زا  هدرکیم  ترفاسم  ناویح  اب  هنایهام  سلاجم  هرادا  یناوخ و  هضور  تهج  هناخدور  رانک  هب  مردپ - 
ياـهگرگ دـننکیم  هلمح  ناـشیا  هب  گرگ  دـنچ  دوریم . ناـتفخ  فرط  هب  ناـگیاپلگ  لامـش  يرتـمولیک  هدزاود  رد  مالـسلاهیلع  رفعج 

ترـضح دنیبیم . ار  وا  دوشیم و  لسوتم  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  لضافوبا  ترـضح  هب  ناشیا  هک  نیا  ات  دـننکیم  هلمح  ناشیا  هب  هنـسرگ 
ار وا  هک  ییاقآ  دوشیم  هجوتم  ادـعب  اما  دسانـشیمن ، هحفـص 494 ]  ] لوا دنکیم . یهارمه  رتمولیک -  دودح 5  ناچولک -  ات  ار  دـنوخآ 

ناشخرد يهرهچ  زا  دلج  کی  درکیم : لقن  ریقح  يارب  روشناد  موحرم  دنزرف  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هدرک  یهارمه 
دیاهدـش لبقتم  لمحتم و  تمحز  رایـسب  دیـسر . متـسد  هب  ینارهت  ناتـسود  زا  یکی  طسوت  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق 

هیعدا زا  نینچمه  دنوش . دنمهرهب  ترـضح  نآ  نیبحم  يهمه  امـش و  ام و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تیانع  تعافـش و  زا  هللاءاشنا 
ترضح نآ  روهظ  عناوم  ددرگ و  کیدزن  ترضح  نآ  روهظ  میدرگ و  دنمهرهب  امش  ام و  يهمه  هادف ) انحاورا   ) مظعالا هللا  ۀیقب  ترـضح 

يزاجحلا یناگیاپلگ  دمحا  دیس  مالسلاو . ددرگ . عفترم 

مدوب ضورقم  یغلبم 

ياقآ نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  باطتسم  بانج  یناگیاپلگ : يزاجح  دمحا  دیس  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  زا  رگید  ياهمان 
دنق رکـش و  يرادقم  ق  .ـ ياروشاع 1418 ه اـعوسات و  ياـهبش  مدوب . ضورقم  یغلبم  مکیلع 4 . مالـس  هتاکرب ) تماد   ) یلاخلخ یناـبر 

مالسلاهیلع یلع  ترضح  عاجش  رسپ  مالسلاهیلع  لضافابا  ترضح  تکرب  زا  مدرب . يوفص  باون  دیهش  دجسم  تئیه  يارب  ياچ  هتسب  دنچ 
بـش ود  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  بلاـج  مدرک . ادا  ار  دوـخ  نید  هک  دـنداد  نم  هب  یهجوـت  لـباق  لوـپ  متفر و  ربـنم  بش  ود  یتـحار  هب 

تاقالم ار  یناحور  نامه  اروشاع  زور  دعب  موریم . نم  وا  ياج  هب  دوشیم و  يرتسب  دوشیم و  ضیرم  دعب  دوریم ، ربنم  مرتحم  یناحور 
. دش فرطرب  شايرامیب  دروخ و  يرادقم  افشتسا  دصق  هب  متخیر  یناکتسا  لخاد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  تبرت  زا  مدرک ،

... هناخاقس يهمیب 

هک مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  هحفـص 495 ]  ] لسوت اب  تشاد  یتلاسک  هک  يزاجح  يدهمریما  دیـس  مرـسپ  لاسدرخ  دنزرف  . 5
زا تلاسک  عفر  هللادمحب  دوش ، هناخاقـس  فرـصم  خی و  فرـصم  هک  متخیر  هناخاقـس  قودنـص  لخاد  رد  یهجوت  لباق  لوپ  رادقم  مدومن 

. درک همیب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هناخاقس  هب  کمک  اب  ار  ناشیا  دش . يدهمریما  دیس  مزیزع  دنزرف 

دش فرطرب  ملکشم  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  اب 

لاس 1369 رد  يزاجح  دمحا  دیـس  بناج  نیا  میکلع 6 . مالس  هتاکرب ) تماد   ) یلاخلخ ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  مرتحم  روضح 
هب یناوج  يزاجح ) دمحا  جاح   ) مردـپ لزنم  ناگیاسمه  زا  یکی  لزنم  رد  مدوب . راتفرگ  لاس 73  ات  هک  دمآ  شیپ  میارب  یلکشم  یـسمش 

. تشاد یناوخ  هضور  ناتسمز  لصف  رد  هلاس  ره  ناشیا  دش . جلف  ناهفصا  ناتـسا  ياهرهـش  زا  یکی  رد  هثداح  رد  يزاجح  هللا  ترـصن  مان 
زور نیرخآ  مدرک . تکرش  هضور  سلجم  رد  مدوب  دیماان  هتسکش و  لد  مدوب و  هداد  تسد  زا  ار  نیشام  لزنم و  ود  ریقح  هک  لاس 73  رد 

سلجم نامه  رد  دـینک . اعد  مدـنزرف  يارب  تفگ : دـمحا  جاح  هب  ماهدـلاو  مدوب . تیونعم  رپ  هدوب و  لاح  اـب  یلیخ  سلجم  هک  دوب  هضور 
هد زا  شیپ  هدوب و  جلف  هک  شدوخ  دنزرف  يارب  داد و  مسق  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیهش  رادملع  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هب  ار  ادخ 
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لـضفلاوبا ترـضح  هب  لسوت  يراوگوس و  سلجم  تکرب  زا  لاس 73  رخاوا  هک  نیا  ات  دوب  هتـسکش  لد  تشاد و  اهلسوت  دوب  جـلف  لاـس 
هملک دنکیم و  زاب  نابز  لاس  ود  زا  دعب  دنیشنب و  یلدنـص  يور  رب  تسناوت  دوب  جلف  هک  ناشیا  دنزرف  دش و  فرطرب  ملکـشم  مالـسلاهیلع 

مالسلاو دیوگیم . ار  اقآ 

سابع ترضح  رذن  دنفسوگ  کی  فصن 

رد تشاد . یناوخ  هضور  سلجم  زور  جنپ  تدم  یـسمش  لاس 1373  رد  درک : لقن  ناگیاپلگ  زا  یلع  دـنزرف  يزاجح  دـمحا  جاح  ياقآ 
رگا مدرک  ضرع  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  باطخ  دندوب . هدش  مگ  منادنفـسوگ  دنتفگ : ناشیا  یـسمش  هامدنفسا 1373 

، صحفت زا  دعب  میامنیم . مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  ترـضح  هحفص 496 ]  ] رذن ار  نادنفـسوگ  زا  یکی  فصن  دش  ادیپ  منادنفـسوگ 
يزاجح دمحا  دیس  مالسلاو  مدش . لاحشوخ  یلیخ  میدرک . ادیپ  نادنفسوگ -  لغآ  لحم  دنبراهب -  لخاد  ار  نادنفسوگ 

تسا ناگتسکش  لد  روای  هک  وا  لضفلاابا  ای  وگب  متفگ 

تدـم هب  زاریـش  يزاغ  ناتـسرامیب  رد  يویر  ارهاظ  يرامیب  کی  تلع  هب  تسایـس  شرآ  مدـنزرف  یـسمش  لاس 1360  هاـم  تشهبیدرا  رد 
عورش ددعتم و  ياهشیامزآ  هطـساو  هب  لوا  ياهزور  مدوب . ناشیا  اب  هارمه  ناونع  هب  بناج  نیا  تدم  نیا  یط  هک  دوب  يرتسب  زور  هاجنپ 
ناشیا جـلاعم  کشزپ  زا  تقو  ره  تشذـگ ، نامرد  نارود  ندـش و  يرتسب  زا  هک  یتدـم  نکیل  دوب ، يداع  بناج  نیا  يارب  نامرد  نارود 

. دوب هدش  زرحم  شردام  نم و  يارب  رگید  مدنزرف  زومرم  يامیب  دشیمن . هداد  ام  هب  حیرص  خساپ  دشیم  تبحص  ناشیا  يرامیب  يهرابرد 
دش هتساوخ  جلاعم  کشزپ  زا  ناوارف  تساوخرد  نم و  رارصا  اب  اتیاهن  متشاد . تشحو  شرآ  هب  ناراتسرپ  دایز  تبحم  اههراشا و  امیا و  زا 
یط هک  تسا  ینوخ  يرامیب  هب  كوکشم  امش  دنزرف  دنتـشاد  راهظا  شخب  رتکد  مناخ  اقآ و  ددرگ . صخـشم  ام  يارب  مدنزرف  يرامیب  هک 

ماجنا و هدنیآ  زور  هس  ات  هللاءاشنا  هدش . صاوخ  شیامزآ  تساوخرد  هطبار  نیمه  رد  دـش . مولعم  ابیرقت  ام  يارب  هتـشذگ  زور  تدم 40 
ياج وناز  ود  يور  هدـش و  لش  راوید  رانک  اج  رد  درک . ینیگنـس  نامیاهاپ  يور  مرـسمه  نم و  مسج  دوش . صخـشم  ینوخ  يرامیب  عون 

ایند دوب ، ام  تاکرح  هجوتم  هناواکجنک  میراد ، یتیعـضو  هچ  هک  دوب  هدرک  ساـسحا  هلاـس  تفه  هچب  مدرک  هاـگن  ار  دوخ  دـنزرف  متفرگ .
متشادن یباوج  مرادرب ، وا  زا  مشچ  متشادن  تأرج  مدرکیم ، یسحیب  یکبس و  ساسحا  مسج  ینیگنس  همه  اب  دروخیم . بات  مرـس  رود 

نینط زونه  هیناث  دنچ  ضرع  رد  مدرکیم . شنزرس  ار  مدوخ  منک ، يراک  شیارب  متسناوتیمن  هک  مدوب  هدنمرـش  وا  لباقم  رد  مهدب ، وا  هب 
زا هک  یـسک  دای  روای ، دای  دوب ، نم  اب  هشیمه  هک  یـسک  دای  مداتفا ، وا  دای  ناهگان  طیارـش  نامه  رد  دزیم . جوم  مشوگ  رد  رتکد  يادص 
وا زا  مدینـشیم ، هشیمه  ار  هحفـص 497 ]  ] وا مسا  هک  مدوب  هچب  دوب . هدـشن  جراخ  منهذ  زا  تقو  چـیه  مدـش و  انـشآ  وا  اـب  یگچب  نارود 
زا دنتـساوخیم  هک  ینامز  یتح  دـندوب . لسوتم  ناشیا  هب  هشیمه  هداوناخ  دوب ، تعافـش  هروطـسا  متـشاد ، ناـمیا  وا  هب  یلیخ  مدیـسرتیم ،

يهروطسا مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  رادملع  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  يرآ  لضفلاوبأ » ای   » دندروآیم نابز  هب  ار  وا  مسا  دنزیخرب  ياج 
رد هشیمه  هک  یسک  مداتفا ، اقآ  دای  هب  ناهگان  هک  دوب  نیا  ینیسح . يالبرک  رادرـس  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  روای  تمواقم ، تعاجش و 

دایز مه  راظتنا  هدز . هقدح  مشچ  رد  کشا  هتسکش ، لد  دوب : بسانم  طیارش  موش . لسوتم  وا  هب  منک و  ادص  ار  وا  تشاد  ياج  دوب . منهذ 
رد ناکـشزپ  يادـص  زونه  مدرپس . وا  هب  ار  شرآ  مدز و  شیادـص  مدوب . هتخاس  وا  زا  هک  ارچ  متـساوخ ؛ وا  زا  متخانـشیم . هک  ار  وا  دوبن ،

ار شرآ  مسا  درک . هراپ  ار  مراکفا  نفلت  گنز  يادص  دیـشکن ، لوط  رتشیب  هقیقد  هس  نکیل  دوشیم ، صخـشم  رگید  زور  هس  دوب : مشوگ 
«. ربب نییاپ  هقبط  هب  شیامزآ  يارب  ار  شرآ  تسایس : ياقآ  : » داد مایپ  دوب  هتشادرب  ار  نفلت  یشوگ  هک  يراتسرپ  مدینـش ، ینفلت  هملاکم  رد 

. دریگ تروص  دیاب  شیامزآ  کشزپ  تبحـص  زا  دعب  هقیقد  هس  هلـصاف  رد  دش ، هچ  دوش ، ماجنا  شیامزآ  رگید  زور  هس  دوب  رارق  بیجع !
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دوخ وا  هقیقد  هس  هلـصاف  نیمه  رد  داد . ار  ام  باوج  وا  دش ، دنلب  دمآ ، وا  وش . دـنلب  و  لضفلاوبا ، ای  وگب  متفگ : دوب  نایرگ  هک  مرـسمه  هب 
رد ار  ام  هقیقد  یس  زا  دعب  يژولویدار  صصختم  مدرب . يژولویدار  هاگشیامزآ و  هب  ار  شرآ  تسا . ناگتـسکش  لد  روای  هک  وا  دناسر ، ار 

کی هک  بیجع  تسین . نوخ  لکـشم  دـمآ : زور  نامه  رهظ  رد  یـصاصتخا  شیامزآ  باوج  يویر . یئزج  یتحاران  داد : رارق  رما  ناـیرج 
شیامزآ همه  نیا  ارچ  هام ، کی  ارچ  دوشیم ، لح  نابزواگ  لگ  کی  اب  هک  یگدروخامرـس  دوب ، هچ  شیامزآ  همه  نآ  ندوب  يرتسب  هام 

یلیعامـسا رتـکد  درکیم  بجعت  شخب  رتـکد  مناـخ  دوب ، هدرک  بجعت  یـضایر  رتـکد  دوب . يرگید  زیچ  ریخ ، زور ، یط  نتفرگ  نوـخ  و 
هچ شرآ  نوـخ  رد  درک  هچ  وا »  » هک منادیمن  هن  اـما  هحفـص 498 ] . ] تسا هدوب  نآ  ضراوع  یگدروخامرـس و  درک  دییأت  ریخ  هب  شدای 

دورهاش نکاس  تارداص ، کناب  دنمراک  تسایس ، یلع  [ . 201 . ] دوب مهاوخ  وا  دای  هب  هشیمه  منونمم و  وا  زا  نم  درک 

دش هدنز  هدرم 

ترایز يارب  رئاز  رفن  لهچ  اب  دوب ، زاب  تایلاع  تابتع  هار  هک  لبق  لاس  دـنچ  رد  سراف  دـیلقا  لها  یلیدـع  یـضترم  ییـالبرک  بناـج  نیا 
یلوط دوب  حورجم  تخس  هک  نارئاز  زا  رفن  کی  دش ، پچ  ام  نیشام  هار  نیب  رد  میدش . فرشم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح 

راوز ناج  اقآ  هک  مدرک  ضرع  مالـسلاهیلع و  مشاهینب  رمق  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  فرط  هب  مدرک  ور  هدـنب  درم و  هک  دیـشکن 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هزجعم  زا  اروف  دوب  اج  نیا  تخوس . ملد  یلیخ  و  يدرک ! دیماان  ار  وا  دیما  دـیآیم ، امـش  ترایز  دـیما  هب  امش 

[ . 202 . ] دش هدنز  هدرم  مالسلاهیلع 

مناسرب دصقم  هب  ار  اهنآ  ملاس  هک  متسه  نماض  نم  دومرف : سابع  ترضح 

ایرد دندرک : لقن  هتفریم  البرک  فرط  هب  یئبمب  ردنب  زا  هک  هعیـش  رئاز  کی  زا  يدنه  يدیز  رتخا  یلع  دیـس  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  بانج 
. دیـشاب ناتدوخ  رکف  هب  مهدـب ، تاجن  ار  امـش  هک  تسین  هتخاس  متـسد  زا  يراـک  نم  دـیوگیم : مدرم  هب  یتشک  ناولم  دوشیم . یناـفوط 
دنکیم و تناها  هعیش  نیا  هب  یـسیلگنا  هحفـص 499 ]  ] رـسفا اج  نیا  رد  تسا . هدوب  اذغ  نتخپ  لوغـشم  رادوریگ  نیا  رد  نایعیـش  زا  یکی 

يراک نم  اب  دیـشاب و  ناتدوخ  راک  لوغـشم  امـش  دیوگیم : رـسفا  هب  وا  دیزپیم ! اذـغ  دـیراد  امـش  دنتـسه ، تکاله  رد  مدرم  دـیوگیم :
دراد و تسد  رد  مه  ياهزین  تسا و  یبسا  رب  راوس  دـیآیم  دراد  رود  زا  یـصخش  دـننیبیم  ناولم  هعیـش و  نیا  هعفد  کی  دیـشاب . هتـشادن 
. دوشیم تسرد  نافوط  ببس  نیا  هب  دشاپیم ، نامسآ  فرط  هب  ار  بآ  دروخیم و  بآ  هب  یتقو  بسا  مس  دوریم و  هار  بآ  يور  بسا 

یتشک هب  باطخ  راوس  بسا  دوب . هدش  شوماخ  مه  شروتوم  یتشک  نوچ  دنزیم ، یتشک  هب  هتـشاد  تسد  رد  هک  ياهزین  اب  راوگرزب  نآ 
رد مناسرب . دصقم  هب  ار  اهنآ  ملاس  هک  متـسه  نماض  نم  دنتـسه و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  راوز  یتشک  لخاد  ینادیمن  رگم  دـیامرفیم :
رد نم  تفگ : خساپ  رد  رئاز  درک . یهاوخ  رذع  دمآ و  یـسیلگنا  رـسفا  سپـس  دندرک . ادیپ  تاجن  همه  هدش و  فرطرب  نافوط  ماگنه  نیا 

ترـضح زا  تاجن  ياضاقت  ندرک و  اـعد  اـم  راـک  تسا و  نارئاز  نماـض  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هک  ماهدـناوخ  باـتک 
لیاضف رد  دیدید . ار  راوگرزب  نآ  تاجن  مه  امش  داد و  تاجن  ار  ام  هک  دش  نآ  مه  ترضح  تیانع  دوب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

يوبشوخ لضفلاابا  يوک  زا  ياهدنب  دوب  دیشمج  لضفلاابا  يور  زا  يوترپ  دوب  دیشروخ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  لیامـش  و 
يهضور رد  لیربج  ترـضح  ناجز  تسا  زور  بش و  مداخ  لضفلاابا  يوکـشم  رد  كاخ  هبترم  دـص  تسا  ماشم  هب  مراـشف  کـشم  زا  رت 

نآ زا  مشاهینب  هام  دـش  هحفـص 500 ]  ] لضفلاابا يوت  هن  لثم  هب  دـشاب  تلالج  ماگنه  هب  راود  دـبنگ  هن  لـضفلاابا  يونیم  وچ  شخبناـج 
لـضفلاابا يوربا  ود  دوب  هب  هتـسویپ  یناشن  هضبق  کـی  هب  هک  رجنخ  ود  دـننام  لـضفلاابا  يوکین  تعلط  بش  هب  تفاـین  هاـم  نوچ  هک  يور 
لـضفلاابا يورین  دوب ز  ودع  رارف  نادیم  هب  رارک  ردـیح  زا  هک  هنوگ  نآ  لضفلاابا  يوناز  شوگ  زا  ار  وا  سرف  باکر  هب  يداهن  ياپ  نوچ 
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لضفلاابا يوگانث  هتشگ  ناج  لد و  زا  ات  ولهپ  هدز  یسوط  رتخا  نیرب  خرچ  رب 

دمآرد فالغ  زا  ریشمش  ناهگان 

، دندرک فطل  باتک  نیا  فلؤم  هب  ار  لیذ  بلطم  هعیشلا  یتفم  دمحم  دیس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  ردقیلاع  هیقف  باطتـسم  بانج 
رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  لآ  زا  برع  یناوـج  دوـب : هدـش  هتـشون  ناـشیا  يهناـخباتک  یطخ  ياـهنآرق  زا  یکی  تشپ  رد  هک 

دوخ فالغ  زا  يریشمش  ناهگان  دوب . ترایز  لوغشم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  جئاوحلا  باب  ترضح  هرهطم  يهضور 
يرجه مارحلا 1312  ۀجحلا  يذ  مهن  هفرع ، زور  رد  هزجعم  نیا  داتفا . دیـس  ياپ  ولج  رد  لوکـشک  کی  اب  هکرابم  يهبق  يالاب  زا  هدـمآرد 

البرک لیبدرا و  رد  زور  نآ  رد  هلاس  همه  دش و  تبث  خیرات  رد  هزجعم  نیا  دنداد . تداهـش  نآ  هب  لیبدرا  راوز  مومع  داتفا و  قافتا  يرمق 
هحفص 501] . ] تساپرب یناغارچ  نشج و 

تسا هدش  عقاو  نارهت  دابآ  نسح  رد  هک  سابع  ترضح  يهزجعم 

زا دوب ، هدرمژپ  تحاران و  یلیخ  مدید  ار  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  ام  یگیاسمه  رد  درکیم : لقن  یماما  هدزاود  هعیـش  ناملـسم و  یـصخش 
رامیب ام  يهداوناخ  زا  ياهچب  تفگ : دوبن و  هعیـش  ناملـسم و  لاح  نیع  رد  درک . لقن  میارب  زوسناج  یلد  درد  مدرک ، لاؤس  ناـشیا  لاوحا 

اهنآ مدرب ، نارهت  دابآ و  نسح  صـصختم  ناکـشزپ  دزن  ار  وا  دوب . هدنب  يهقالع  فطل و  دروم  هلاس و  ود  دوب  ياهچب  رـسپ  لفط  نیا  دش ،
صخـش نیا  مدوب . شگرم  رظتنم  مدرب و  هناـخ  هب  ار  هچب  رخآ  رد  مدـش . سویأـم  مدـیدن و  هجیتن  اـما  دـندرک ، زیوجت  يرایـسب  ياـهوراد 
دنوادخ هاگشیپ  رد  وا  دوش ، لسوتم  وا  هب  سک  ره  تسا ، سابع  رتکد  وا  هک  میراد  یقیقح  یعقاو و  رتکد  کی  ام  تفگ : هعیش  ناملسم و 

هقالع هعیش  ناملسم و  مدرم  تسا ، مالسلاهیلع  هللادبع  ابا  ترضح  نادیهـش  رالاس  رورـس  يرادازع  هام  مرحم ، مایا  نیا  دراد . یگرزب  ماقم 
مدرم تسا . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هب  قلعتم  اعوسات  زور  اضق  زا  دـنراد  مالـسلاهیلع -  نیـسح  ماـما  هب  اـصوصخم  يهمئا -  هب  يداـیز 

سابعلا لضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  مسا  هب  هک  اـعوسات  زور  اـضق  زا  دـنهدیم . تکرح  ار  تاجهتـسد  تأـیه و  اـعوسات  زور  رد  داـبآ  نسح 
يهچراپ رتم  دـنچ  امـش  دـنک . يرادازع  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  يارب  تساوخیم  دـنوادخ  اـیوگ  دوب ، یناراـب  اوه  دوب ، مالـسلاهیلع 

نک رذن  لاس  ره  نینچمه  زادنیب . رامیب  رس  يور  ار  نآ  دوش  یلگ  هک  ياهزادنا  هب  زادنیب  تاجهتسد  ياپ  ریز  اعوسات  زور  هدیرخ ، یکشم 
رمق نارادازع  هب  نک و  مد  جنرب  نم  هس  رادقم  اعوسات  زور  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترـضح  مان  هب  دنفـسوگ  دـنچ 

مـشاهینب رمق  ترـضح  طسوت  لاعتم  دـنوادخ  مدرک ، ار  راـک  نیا  نم  دـیوگیم : دوهج  صخـش  نیا  هدـب . اذـغ  تاجهتـسد  مشاـهینب و 
ار نامه  دوب . هدش  یلگ  متخادـنا ، تاجهتـسد  ياپ  ریز  یهایـس  يهچراپ  اعوسات  زور  داد . افـش  ار  مدـنزرف  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

نم اباب  دیوگیم : دنزیم و  دنخبل  میور  هب  ملفط  مدـید  مدز . رانک  ار  هچراپ  مدـید  ار  ماهلاس  ود  يهچب  متفر  حبـص  متخادـنا . ماهچب  يور 
رد هبنـش  جنپ  بش  رد  يرئازج  بیبط  دیـس  مقالخا  داتـسا  تسا . مشاهینب  رمق  یعقاو  تازجعم  زا  یکی  نیا  هحفص 502 ] . ] ماهدش بوخ 

هاشنامرک يهنحص  هب  لاسما  مرحم  يرسدور  يرفعج  نیسح  خیـش  بناج  نیا  درک . لقن  ام  يارب  ار  هزجعم  نیا  یتبـسانم  هب  شدوخ  لزنم 
متخ زا  دعب  مرحم  ياهبش  زا  بش  ره  نم  هدش . کشخ  ام  ياهمدـنگ  هدـماین و  ناراب  تسا  یتدـم  دـندرک : لقن  ام  يارب  اجنآ  رد  متفر ،

دوجو تکرب  زا  اعوسات  بش  نآ  مدرک . لقن  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يهزجعم  يهیـضق  نیا  مدرکیم و  ناراب  ياـعد  ربنم  هسلج و 
. دنک رادیب  باوخ  زا  ار  نم  تساوخیم  یلعناجاقچ  ياتسور  لها  زا  ماهناخ  بحاص  یتح  دمآ . ناراب  یفاک  ردق  هب  مشاهینب  رمق 

دش یخرس  هب  لیدبت  نیسح  ماما  تبرت  اروشاع  رصع 
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تجح بانج  مدوب ، یفاص  هللا  تیآ  رضحم  رد  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  تیب  رد  یفاص  یمظعلا  هللا  ۀیآ  سرد  زا  دعب  زور  کی 
يارب یمالسالا  خیش  نیسح  دیس  ياقآ  مالسلامهیلع ، تراهط  تمصع و  تیبلها  بتکم  جورم  یقتم ، هنازرف و  ملاع  نیملسملاو  مالـسالا 
نیـسح ماما  تبرت  يردق  متفر و  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  رونم  دقرم  ترایز  هب  لاسما  مرحم  زا  لبق  درک : لقن  یفاص  هللا  ۀیآ  ترـضح 

ناشن دوب ، هدـش  خرـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تبرت  زا  هناد  ود  مدرک ، هاگن  ار  تبرت  متفر  اروشاع  زور  حبـص  مدوب . هدروآ  مالـسلاهیلع 
نم دش . یخرـس  هب  لیدبت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یلگ  تبرت  اروشاع  رـصع  ات  تشذگیم ، اروشاع  زور  تاعاس  مکمک  مداد ، میاههچب 

زا یکی  مه  نیا  دـندرک . بجعت  یگمه  مداد ، ناشن  عجارم  زا  رگید  رفن  دـنچ  يزیربت و  داوج  ازریم  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  هب  ار  ماما  تبرت  نیا 
هحفص 503]  ] رسدور ناتفرک  يرفعج ، نیسح  تسا . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تبرت  رثا  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تازجعم 

لضفلاوبا رادملع  دوب  هدش  هتشون  نآ  يور  هک  یجنرب  هجنپ  کی 

يرفس رد  مدرک . رفـس  وکـسم  هب  راب  هس  پاچ  هاگتـسد  دیرخ  يارب  یـسمش  لاس 1375  رد  دـنکیم : لقن  شخبرهم  دـمحا  ياقآ  بانج 
ناشیا مدرگ . دنمهرهب  ناشیا  ياهییامنهار  زا  ات  مدش  فرشم  یناهفصا  یحطبا  دحوم  رقابدمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  تمدخ  هب  یظفاحادخ  يارب 
تکرـش لک  ریدم  چینمونیااوکین »  » ياقآ هب  ار  نآ  دـلج  کی  منک . ادـها  ناماس  نآ  مدرم  هب  ات  دـنداد  نم  هب  یـسور  همجرت  اب  ییاهنآرق 
شزومآ سیئر  هک  مرسمه  نم و  تفگ : درک و  یتخبشوخ  راهظا  رایسب  دید  ارم  یتقو  دعب  رفـس  رد  مدرک . ادها  پاچ  هاگتـسد  يهدنزاس 

ام يارب  نآرق  نیا  میدرک . كرد  باـتک  نیا  زا  ار  یتـمظع  اـب  رایـسب  ياـههتکن  مینکیم و  هعلاـطم  ار  باـتک  نیا  بترم  تسا ، شرورپ  و 
هیـسور رد  باتک  نیا  رـشن  پاچ و  هب  مادقا  یهاوخریخ  دارفا  شاک  يا  دسیونیم : ام  تسود  نیا  تسا . هدوب  مارتحا  هجوت و  دروم  رایـسب 
یبیجع زیچ  هب  ممشچ  مدش ، قاتا  دراو  یتقو  متفر ، هرادا  سیئر  دزن  دمآ . شیپ  میارب  يرادا  لکشم  وکـسم  رد  موس  رفـس  رد  دندومنیم .

ناونع هب  ار  نآ  مدز  سدح  ادـتبا  تشاد . رارق  لضفلاوبا » رادـملع   » دوب هدـش  هتـشون  وا  يور  هک  یجنرب  هجنپ  کی  سیئر  زیم  يور  داتفا :
نآ زا  يرایسب  ياهتمارک  هزجعم و  متسه و  هعیش  نم  داد : باوج  مدرک ، لاؤس  نآ  زا  دعب  یلو  هتـشاذگ ، شزیم  يور  یتنیز  ءیـش  کی 

لـضفلاوبا ترـضح   » هب ماهقالع  عیـشت و  نم و  لاـح  زا  عـالطا  یتقو  مراد . مهارمه  هب  رما  نیمه  رطاـخ  هب  ار  هجنپ  نیا  ماهدـید ، ترـضح 
رـصتخم نیا  هک  درکیم  مکمک  نانچ  متـشاد  هک  یلکـشم  ره  رد  تشاذگ و  نم  هب  ياهداعلا  قوف  مارتحا  درک ، ادیپ  مالـسلاهیلع » سابعلا 

ناـشدالوا نیموصعم و  همئا  تسا ، هدوب  مورحم  یبهذـم  غیلبت  هنوـگره  زا  لاـس  هک 70  يروشک  رد  يرآ  درادـن . ار  شحرـش  شیاـجنگ 
هحفص 504] [ . ] 203 . ] دنراذگیم ناشیور  شیپ  ار  قح  میقتسم  طارص  دننکیم و  يرگهولج  دعتسم  دارفا  يارب  نینچ  نیا  مالسلامهیلع 

درکیم هیرگ  دنفسوگ 

نیـسح خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  بتکم  جورم  یماح و  راوگرزب  بیطخ 
لاس رد  هک  درک  لقن  ینارهت  رخف  اقآ  جاح  موحرم  ادخ ، حـلاص  دـبع  لوق  زا  مدامتعا  دروم  ناردارب  زا  یکی  دـندومرف : یناشاک  يردـیح 

هدیناباوخ ار  يدنفسوگ  یباصق  ریسم  رد  میتفریم . ییاج  ینیدلا  ءاهب  اضردیس  جاح  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  تمدخ  رد  یـسمش   1360
يارب مرحم  دـیراذگب  ار  وا  دومرف : داد و  ار  دنفـسوگ  تمیق  تفرگ و  ار  باـصق  درم  تسد  تفر ، وـلج  تعرـس  اـب  اـقآ  دـنک ، حـبذ  دوـب 

ترضح رذن  نم  تفگیم  درکیم و  هیرگ  دنفسوگ  دومرف : نم  هب  اقآ  دعب  تفریذپ . مه  باصق  دیربب . رس  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح 
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ناشخرد  يهرهچ  فیرـش  باتک  [ . 204 . ] دنربب رس  یسورع  رد  ارم  دنهاوخیم  اهنیا  ملـضفلاوبا .

اب ربارب  لاس 1417 ه ـ ریدـغ  دـیع  هدـش  لمحتم  یناوارف  تمحز  نآ  يروآ  عمج  رد  مرتحم  فلؤم  تسا  دـنمدوس  دـیفم و  یباـتک  هک  ار 
شترـضح زا  تساوخرد  هب  ارم  هدرک ، روهظ  زورب و  كراـبم  دوـجو  نآ  زا  هک  يرایـسب  ددـعتم و  تاـمارک  مدرکیم ، هعلاـطم  1376 ش 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 860 

http://www.ghaemiyeh.com


سابع سابع  ادخ  یـصاعم  رات  هریت و  ار  ام  بلق  هدومن  سابع  سابع  افـش  ار  ام  هدب  سابع  سابع  ام  هب  نک  تمارک  متفگ : هدومن  لوغـشم 
سابع سابع  اشگ  لکـشم  يدـش  لکـشم  وت  راک  دـش  وچ  یتسد  یب  سابع ز  سابع  ایح  نم  مرادـن  یئوگ  هک  منایـصع  رفک و  رد  ناـنچ 

دوخ ناج  يداد  وچ  سابع  سابع  افـص  زمر  یئوت  وت  نوچ  داجیا  ملاع  درادن  سابع  سابع  افو  سرد  دوخ  يداد ز  وت  ار  ملاع  نادرمناوج 
هاگن هحفـص 505 ]  ] سابع سابع  اسک  باحـصا  تسا ز  نوک  ود  يالوم  هک  تیالوم  هب  سابع  سابع  اج  وت  يدرک  ناج  هب  ناـناج  رهب  ار 
ایمیک یهاگن  اب  وا  سم  سابع  سابع  اطع  امنب  وا  هب  دـشابن  ار  وا  رگا  گس  يافو  ساـبع  ساـبع  امـش  بلک  دوب  صلخم  هب  اـمنب  تمحرم 

اب قباطم  هجحلا 1417 ه ـ يذ  خیرات 20  رد  سابع  سابع  ادگ  دوخ  زا  نارم  تیادف  مناج  نت و  امنب  مرک  سابع  سابع  ادخ  قح  ار  وت  نک 
لضفلاابا ای  تیافو  نم  مزانب  لضفلاابا  ای  تیادف  مناج  ورس  متفگ : لضفلاابا  ای  اب  لضفلاوبا  ترضح  رکذ  دای و  اب  حبص  1376 ش   / 2  / 8

نارازه لضفلاابا  ای  تیاطع  ناوخ  دوب  نآ  يهنهپ  نامسآ و  نیمز و  لضفلاابا  ای  تیافص  نوچ  ییافـص  رهد  همه  رد  نودرگ  مشچ  هدیدن 
زا ار  ام  نارم  لضفلاابا  ای  تیافـش  وا  دـیما  صلخم  تسا  یحور  یمـسج و  ضیرم  لضفلاابا  ای  تیافج  روج و  یپ  دـندوب  هک  اهنآ  رب  نعل 
اقس ناگنـشت  ناج  هب  لضفلاابا  ای  تعافـش  نک  ار  ام  وت  تسا  دنلب  اسفناو  هک  يزور  نآ  رد  لضفلاابا  ای  تیاعر  نک  نابحم  تعیفر  رابرد 

هب صلخت  یناشاک  يردیح  نیـسح  لضفلاابا  ای  تیاهن  ات  لوا  زا  تیوس  هب  ام  دـیما  مشچ  دوب  لضفلاابا  ای  تیاقـس  نک  رـشحم  هب  ار  ام  وت 
صلخم

مهاوخیمن روک  رتخد 

ناشیالوم اب  ار  وا  دـنوادخ  تسویپ -  هللا  ءاقل  هب  ییاوه  يهحناس  رد  هک  نایزابخ  یفطـصم  خیـش  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  بانج 
ناکـشزپ يهمه  هب  دش . انیبان  یگلاس  تشه  نس  رد  نم  رهاوخ  تفگ : وا  هک  دنکیم ، لقن  شدوخ  نایانـشآ  زا  یکی  زا  دـیامن -  روشحم 

مرح هب  مردام  تایلاع  تابتع  هب  دورو  اب  دـندش و  فرـشم  ـالبرک  هب  ناریا  زا  مرهاوخ  اـب  مرداـم  مردـپ و  میتفرگن . هجیتن  میدرک ، هعجارم 
نیمه هب  دیوگیم : ددـنبیم . لیخد  سدـقم  حیرـض  هب  ار  مرهاوخ  دوریم و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم 

مرح رد  زا  زونه  تدوخ ! لاـم  مهاوخیمن  روک  رتخد  هنرگو  يداد  يداد ، شیافـش  تمرک ، هب  اـشاح  هحفص 506 ] ، ] لضفلاوبا تارابع :
ارم مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ایب ، ردام  ایب ، ردام  دیوگیم : دنزیم و  ادص  دراد  مرهاوخ  دوشیم  هجوتم  هک  دوب  هدشن  جراخ 

. داد افش 

داد افش  ار  وا  مشاهینب  رمق 

نونکا مدوب و  هدرک  يرذن  نم  دیسرپ : نانآ  زا  یکی  دندمآ . رئاز  دنچ  میدید  هک  میدوب  هتـسشن  هاگرد  رتفد  رد  مقیفر  اب  دیوگیم : يوار 
هتـشاد ناطرـس  مناخ ، نیا  رهوش  هک  دش  مولعم  یـسررب ، زا  سپ  تسیچ ؟ نم  يهفیظو  منکب و  دیاب  هچ  لاح  تسا ، هدش  هدروآرب  متجاح 
سابعلا لضفلاابا  ترـضح  مشاهینب  رمق  تاـیانع  اـما  دـندوب ، هتفگ  شباوج  اـهرتکد  هتفر و  مه  ناتـسلگنا  هب  هجلاـعم  يارب  یتح  تسا و 

. تسا هداد  افش  الماک  ار  وا  مالسلاهیلع 

مرادهگن مربق  لوا  بش  يارب  ار  نهاریپ 

سابعلا لـضفلاابا  ترـضح  يازع  سلجم  رد  دیـسر ، ارف  اـعوسات  زور  دـش . زیربت  دراو  و  تفر ، ناـجیابرذآ  هب  [ 205  ] يدـنبرد ياقآ  الم 
رترب لضفا و  ناگتـشرف  مامت  زا  هک  میوگب  نخـس  یتیـصخش  يهرابرد  امـش  يارب  مهاوخیم  زورما  مدرم  تفگ : تفر و  ربنم  مالـسلاهیلع 

. متسکش ار  ماهتفگ  متشگرب و  فرح  نیا  زا  تفگ : درک و  رکف  یمک  دعب  لیئاکیم . و  لیئارزع ، لیفارسا ، لیئربج ، هتـشرف ، راهچ  الا  تسا 
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نییبورک يهمه  زا  وا  هلب  تسا ، رتالاب  مه  برقم  کلم  راهچ  نیا  زا  یتح  هکئالم  ماـمت  زا  هک  منک  تبحـص  یـسک  تمظع  زا  مهاوخیم 
دیجنس ار  بلطم  بناوج  دومن و  گنرد  يردق  رگید  راب  هحفص 507 ] . ] دنتسه ادخ  شرع  نالماح  هک  یناگتشرف  زج  تسا  لضفا  رترب و 

ماـمت زا  شاهبترم  تسوا ، ماـقم  نوماریپ  زورما  تبحـص  هک  یتیـصخش  متفرگ ، سپ  ار  منخـس  متـشذگ و  مفرح  زا  مه  زاـب  تفگ : سپس 
دراد و يروظنم  هچ  يدـنبرد  ياقآ  ـالم  هک  دننتفگـش  رد  ریحتم و  مدرم  تسا . رتـالاب  مه  شرع  لـماح  يهتـشرف  تشه  زا  یتح  نییبورک 
، مشاـهینب رمق  زا  زورما  مهاوـخیم  مدرم  تفگ : تشادرب و  زار  زا  هدرپ  ناـهگان  دیـسر ، اـج  نیا  هب  هک  بلطم  دـیوگب !؟ هچ  دـهاوخیم 

لماح يهتـشرف  تشه  زا  یبوبر و  هاگرد  برقم  کلم  راهچ  زا  یتح  ناگتـشرف  مامت  زا  هک  تسوا  میوگب ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا 
مالـسلاهیلع یلع  نب  سابع  ترـضح  بیاصم  ماقم و  يهراـبرد  مهاوخیم  زورما  داد : همادا  نینچ  سپـس  تسا . رترب  لـضفا و  یهلا  شرع 

الم مهد . رارق  مترخآ  يهریخذ  مرادـهگن و  مربـق  لوا  بش  يارب  ار  نهاریپ  نیا  منک و  قرع  مراد  نت  هب  هک  ینهاریپ  رد  اـت  میوـگب  نخس 
یبیجع بالقنا  لاح و  درک ، تبحـص  زوسرپ  رثؤم و  یلیخ  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  بیاصم  لـیاضف و  نوماریپ  يدـنبرد  اـقآ 

ربنم زا  صالخا  اب  ملاع  نیا  یتقو  درک . اغوغ  زیربت  رد  زور  نآ  ياعوسات  دوب ، هقباسیب  مدرم  يهلان  هحون و  تفرگ ، ارف  ار  سلجم  رسارس 
كربت دصق  هب  دندرک و  هکت  هکت  هتفرگ  ار  شنهاریپ  هناسمتلم  دـنتخیر و  ناشیرپ  بلقنم و  یلاح  نایرگ و  ياهمشچ  اب  مدرم  دـمآ ، دورف 

زا یکی  دـنک . هریخذ  شربـق  لوا  بش  يارب  تساوخیم  هک  دـنام  ناـشیا  دوخ  يارب  مه  تمـسق  کـی  تشادرب ، ياهکت  سک  ره  دـندرب ،
، دیسر نم  تسد  هب  نهاریپ  نآ  زا  مه  هتشر  کی  مدوب ، ینید  مولع  نالصحم  ءزج  زیربت  رد  نم  راگزور  نآ  دیوگ : فجن  گرزب  ياملع 

دادغب ناکشزپ  هک  ار  یـضیرم  ره  دیدرگیم و  سویأم  هجلاعم  زا  هک  ار  يرامیب  ره  فجن  رد  متفر . فجن  هب  ات  متـشاد  دوخ  هارمه  ار  نآ 
هحفـص 508]  ] ياقآ الم  قرع  هب  هتـشغآ  نهاریپ  هکت  ناـمه  نم  دـندروآیم . نم  دزن  دـندرکیم ، شباوج  دـندوب و  ناوتاـن  وا  ناـمرد  زا 

نآ هب  مدزیم و  بآ  رد  دوب  هدرک  قرع  نآ  رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مسا  هب  هتفرگ و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  زا  هک  ار  يدنبرد 
یتیصخش هچ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  تسا !؟ يزیگنا  تهب  ناتـساد  هچ  ناتـساد ، درکیم . ادیپ  افـش  دروخیم و  وا  مدادیم . ضیرم 

اب هتبلا  هدناوخ  ار  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تبیصم  هتـشاد و  نت  هب  اعوسات  زور  يدنبرد  ياقآ  الم  هک  ینهاریپ  نآ  زا  هتـشر  کی  تسا !؟
زاـجعا روآباـجعا و  رثا  نینچ  مالـسلامهیلع  تیبلـها  هب  شتدارا  تبحم و  بتارم  لد و  يافـص  نآ  اـب  وا و  صـالخا  اوـقت و  ملع و  نآ 

[ . 206 . ] تسا هدیشخب  نامرد  ار  ریذپان  نامرد  ضارما  هداد و  افش  ار  جالعلا  بعص  نارامیب  زارد ، نایلاس  هک  هتشاد  يزیگنا 

تسا نالد  هتسخ  ناگدنامرد و  ناگتسکش و  لد  روای  درادن  تسد  هک  یسک 

یناوج ناتساد  باتک  نیا  رسارس  دوشیم : لقن  يدهشم  سابع  ياقآ  فیلأت  ص 235 و 272 )  ) نپاژ رد  نالد  هتسخ  باتک  زا  ریز  بلطم 
رـس یناماسبان  عضو  هب  ار  راگزور  دـنامیم و  راـکیب  اـج  نآ  رد  یتدـم  دوریم . نپاژ  هب  راـک  دـصق  هب  نارهت  زا  هک  تسا  میحر »  » ماـن هب 

هک نآ  ات  دریگیمن ، ياهجیتن  یلو  دریگیم ، سامت  یفلتخم  دارفا  اب  دـنزیم و  رـس  یفلتخم  ياـههاج  هب  راـک  يوج  تسج و  رد  دـنکیم 
دنچ هب  هخرچود  اـب  ناراـب  ریز  رد  وا  هک  دوـشیم  یهتنم  یناراـب  بش  کـی  هب  ارجاـم  دراذـگیم . ماـمتا  هب  ور  مه  شزادـنا  سپ  مـکمک 

ار هار  هک  یلاح  رد  دیدش ، ناراب  تشگزاب ، ریسم  رد  اریز  ددرگیم . زاب  دیما  ان  یلو  دریگیم ، راک  غارـس  اهنآ  زا  دنزیم و  رـس  هناخراک 
ار وا  هجوت  ياهبورخم  یبوچ  يهکد  دـنامیم . زاب  تکرح  زا  ياهتخانـشان  ياج  رد  ریـسم  طـسو  دوشیم و  رجنپ  مه  هخرچود  هدرک ، مگ 
فیثک و رایـسب  هکد  لخاد  دربیم . هانپ  اـج  نآ  هب  هدـش  سیخ  ناراـب  هحفـص 509 ]  ] زا شیاهسابل  يهمه  هک  یلاـح  رد  دـنکیم ، بلج 
هک یلاح  رد  دنیبیم ، گرم  يهناتسآ  رد  ار  دوخ  مکمک  هدرکیم . ذوفن  فارطا  فقـس و  زا  ناراب  هدوب و  درـس  تدش  هب  اوه  بسانمان و 
اب هتشاد ، یبسانم  هنامرتحم و  اتبسن  یگدنز  دوخ  روشک  رد  هک  وا  تساجک . رد  وا  دننادب  شناتسود  یتح  هک  نآ  نودب  تسا ، اهنت  هکی و 

بلق قاـمعا  زا  هدرکیم ، یهارمه  ار  شداـیرف  کـشا  ناراـب  هـک  یلاـح  رد  دوـشیم و  بـلقنم  رایـسب  يراـب ، تـقر  عـضو  نـینچ  ندـید 
مامت يهدنیاشگ  دـیلک  هک  ییوت  هدـب ، تاجن  ینادرگرـس  نیا  زا  ارم  نک و  مکمک  لضفلاوبا ، ترـضح  اقآ  ای  دـندزیم . هلان  شاهتـسکش 
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هب ار  وت  مشاب . تمالغ  هشیمه  مهدیم  لوق  نکن ؛ مدیماان  تزیزع ، ردارب  ناج  هب  ار  وت  يدرکن ، دـیماان  تقو  چـیه  ارم  هک  ییوت  یتاجاح ،
هدوب تقو  یلیخ  تسیرگ ، دنلب  يادص  اب  تفرگ و  شناتسد  نایم  ار  شرس  میحر ، تسدیب . ریگ  تسد  يا  ریگب ، ار  متـسد  تیالوم  ناج 

ولج تسناوـتیمن  دوـب و  هدروآ  درد  هـب  ار  وا  لد  شاینادرگرـس  یگدـنامرد و  بـش و  نآ  طیارـش  یلو  دوـب ، هدرکن  هـیرگ  نـینچ  نـیا 
هک تساوخ  میحر  زا  دـمآ و  نوریب  نآ  زا  ینپاژ  رفن  کـی  درک و  زمرت  هکد  لـباقم  یلیبـموتا  تاـظحل ، نیمه  رد  دریگب . ار  شیاـهکشا 
نآ زا  دنک  کمک  وا  هب  دهاوخیم  هک  دیمهف  وا  زیمآتبحم  دروخرب  زا  طقف  دـیمهفیمن ، ار  ینپاژ  نانخـس  هک  میحر  دوش . نیـشام  راوس 
زا درکیم  مکح  دوب ، مکاح  وا  رب  هک  يدـیدش  رارطـضا  رگید ، يوس  زا  هن ؟ ای  دورب  وا  لابند  هک  هدوب  ریحتم  تخانـشیمن ، ار  وا  هک  اـج 

يدیدج ياهسابل  سپس  درک ، ییامنهار  دوخ  نیشام  فرط  هب  هکد  زا  تفرگ و  ار  وا  تسد  ینپاژ  درم  لاح ، نیا  رد  دور . نوریب  اج  نآ 
یلو ددرگزاـب ، هکد  هب  هراـبود  تساوخ  اـهسابل  ندرک  ضوع  زا  سپ  میحر  دـنک . ضوع  ار  دوخ  سیخ  ـالماک  ياـهسابل  اـت  داد  وا  هب 

. دـندش هناخ  دراو  درک و  فقوت  یلزنم  لباقم  یتفاسم ، یط  زا  سپ  درک . تکرح  لیبموتا  دـش . راوس  وا  دوش  راوس  هک  درک  هراـشا  ینپاژ 
دوخ سیئر  دزن  ار  میحر  حبـص ، زور  نامه  ینپاژ ، درم  درک . یتحار  باوخ  حبـص  ات  ار  بش  نآ  وا  زا  ییاریذپ  زامن و  زا  سپ  اج  نآ  رد 

هحفـص 510]  ] يارب ابیرقت  یطیارـش  نینچ  هک  درک ، مادختـسا  یناـجم  ياذـغ  تبون  هس  نکـسم و  قوقح و  اـب  لـته  رد  راـک  يارب  درب و 
هک دندیـسرپ  وا  زا  دندرک و  تاقالم  وا  اب  دـندوب ، هدرک  مگ  ار  وا  بش  نآ  رد  هک  وا  یلبق  ناتـسود  اهدـعب  دوب . لاحم  نپاژ  رد  نارگراک 

، تسا تسرد  تفگ : خساپ  رد  وا  دـنک ؟ ادـیپ  يراک  دوخ  يارب  تسناوت  يراکیب  همه  نیا  زا  سپ  هنوگچ  ایآ  داتفا و  یقافتا  هچ  بش  نآ 
زا دریگیم . ار  تتـسد  دـمهفیم و  ار  وت  فرح  ینزب ، فرح  ینابز  ره  اب  هک  تسه  یـسک  یلو  منزب ، فرح  متـسین  دـلب  ینپاژ  ناـبز  نم 

هتـسخ ناگدنامرد و  ناگتـسکش و  لد  روای  درادن و  تسد  هک  یـسک  نآ  دعب  ادـخ ، لوا  داد : خـساپ  میحر  تسیک ؟ وا  دندیـسرپ : میحر 
بحاص دزن  میحر  الوا  دروآ ، لابند  هب  يرایسب  تاکرب  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تایانع  تکرب ، اب  بش  نآ  تسا ! نالد 

بوصنم دایز  رایـسب  قوقح  اب  نآ  رایتخالا  مات  لوؤسم  هناخراک و  لـک  ریدـم  ناونع  هب  ار  وا  هک  درک  ادـیپ  تیبوبحم  يردـق  هب  هناـخراک 
نیب هک  یمیمص  طابترا  اب  رگید ، يوس  زا  تشاذگ . وا  رایتخا  رد  مه  ار  هفرم  یگدنز  کی  لئاسو  مامت  لیابوم و  نیشام و  هناخ و  درک و 

هناخراک و بحاص  دوخ  هک  اج  نآ  ات  دنک ، ییامنهار  عیـشت  هب  ار  نانآ  دیدرگ  قفوم  وا  دـش ، رارقرب  هناخراک  بحاص  يهداوناخ  میحر و 
یط دش و  حرطم  دوب  هدش  هعیش  هک  هناخراک  بحاص  رتخد  اب  میحر  جاودزا  هلأسم  نینچمه  دندش . هعیش  یگمه  شرتخد  رسپ و  رسمه و 

هک میحر ، طقف  هن  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترـضح  تکرب  هک  نیا  رتبلاج  دـش . ماـجنا  جاودزا  نیا  یلـصفم  مسارم 
راک لوغـشم  اذـغ  تنوکـس و  لحم  اب  میحر ، باختنا  هناخراک و  بحاص  تساوخرد  هب  هک  دـش ، لماش  ار  ناـیناریا  زا  رفن  لـهچ  زا  شیب 

يارب یمارآ  لحم  دنتـسناوت  زین  دندوب ، هدمآ  نپاژ  هب  ناشنارـسمه  اب  هک  نانآ  زا  رفن  دنچ  دنتفای . تاجن  يرد  هب  رد  يراکیب و  زا  دندش و 
«. تسدیب ریگ  تسد  يا  ریگب  ار  متـسد  : » تفگ یناراـب  بش  نآ  رد  هک  میحر  ياـهکشا  خـساپ  دوـب  نینچ  نـیا  دـننک و  ادـیپ  یگدـنز 
اب بآ  رانک  رد  نیسح  مشونیمن  زگره  نم  بآ  یشونن  ات  نیسح  مشوکیم  وت  رهب  زا  هدیکشخ  بل  اب  کشا  زا  رپ  یکـشم  هحفص 511 ] ]
ره هگهمیخ  زا  دـسریم  بل  هنـشت  ناکدوک  نیا  یموصعم  يهلان  نیـسح  مشوپیمن  تلذ  يهماج  نت  رب  کیل  مهدیم  ناـج  یگنـشت  بل 

رانک مداد  ناج  هنشت  نیسح  مشود  زا  داتفا  کشم  هک  یتقو  نامه  زا  ناگدید  بآ  زا  یکشم  اههنوگ  رب  مشکیم  نیـسح  مشوگ  رب  هظحل 
هظحل ره  نت  هب  مراد  قمر  ات  ماـیخ  زا  تظاـفح  رب  منکیم  يرادـساپ  نیـسح  مشوجیم  همـشچ  نوچ  ناگنـشت  يارب  زا  دـبا  اـت  نکیل  بآ 

[ . 207  ] نیسح مشوکیم 

دوب لمح  عضو  لاح  رد  مرهاوخ 

يراز هلان و  هیرگ و  لیماف  مامت  توملا و  بیرق  دوب و  لمح  عضو  لاـح  رد  مرهاوخ  درک : لـقن  ربجنر  یـسوم  ییـالبرک  ماـن  هب  یـصخش 
ماقم و هب  ار  ادخ  دوب  اج  نآ  رد  هک  يردـس  تخرد  ریز  مدـیود ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هاگمدـق  فرط  هب  نم  دنتـشاد .
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وا یتمالس  مرهاوخ و  لمح  عضو  یناسآ  افش و  مداد و  مسق  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  شنامز  ماما  شردارب و  سابعلا و  لضفلاوبا  تلزنم 
تشاذگ ماهناش  هب  تسد  یصخش  هک  مدوب  هدش  دوخ  یب  دوخ  زا  متشاد و  یبیجع  عضو  مدومن . تساوخرد  هلان  هیرگ و  اب  ار  شدنزرف  و 

. تسا هدـمآ  ایند  هب  ملاس  دـنزرف  دنتـسه و  تمالـس  ود  ره  شدـنزرف  ترهاوخ و  دومرف ، تمارک  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  هک  اـیب  تفگ : و 
هحفص 512] ]

میربیم وا  يارب  ار  بآ  نیا  ام 

ساـبع ترـضح  تسد  هب  ار  شدوـخ  يافـش  ناـیرج  ياهماـن  یط  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مداـخ  فـسوی  ياـقآ  باـنج 
، منکیم یگدنز  ناگرگ  نینمؤملاراد  رهـش  رد  نم  تسا : هتـشاد  موقرم  نینچ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  مالـسلاهیلع 

ناتسمز رد  بناج  نیا  دنراد . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  صوصخ  هب  راهطا  يهمئا  هب  یـصاخ  تدارا  نآ  مدرم  هک  يرهش 
ناکـشزپ مامت  هب  مدش . جلف  راچد  اپ  يهیحان  زا  الماک  هک  يروط  هب  مدش  اپ  تسد و  یگدزامرـس  راچد  دایز ، فرب  امرـس و  رثا  رب   1347

نآ زا  تسین . یندـش  بوخ  دـنتفگ  همه  متفرگن ، ياهجیتن  یلو  متفر ، نارهت  هب  هجلاعم  يارب  راـچان  درکن ؛ هدـیاف  مدرک ، هعجارم  ناـگرگ 
رد مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  يهینیـسح  یلوـتم  زین  مردـپ  مراد و  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  اـقآ  هب  یـصاخ  تدارا  نم  هک  ییاـج 
هک دید  باوخ  مه  نم  کیدزن  ناگتـسب  زا  رگید  یکی  مریگب . افـش  ات  موش  لیخد  هناخاقـس  رد  مورب  هک  مدـش  امن  باوخ  تسا ، ناگرگ 

. دنکیم تبقارم  نآ  زا  یلیخ  هک  تسه  یلالز  بآ  يهشیـش  اقآ  نآ  تسد  رد  هک  همرتحم  مناخ  کی  راوگرزب و  دیـس  کی  دراد ؛ نامهم 

. دریگب افـش  دروخب و  هدش  جلف  هک  ماهداز  ردارب  هب  مهدب  ناگرگ ، مورب  هدب  بآ  يهشیـش  نیا  زا  يرادـقم  میوگب  اقآ  نیا  هب  مورب  تفگ :
جلف تسا ، ناوج  ناگرگ ، رد  میراد  يرامیب  هلب ، متفگ : دیراد ؟ يراک  مناخ  دـندومرف : اقآ  میوگب ، اقآ  هب  هک  مدـش  هدامآ  هک  روط  نامه 

ار مداخ  رـسپ  دندومرف : اقآ  دریگب . افـش  دیاش  مهدب ، ناشیا  هب  ات  هدب  ار  بآ  نیا  زا  يرادقم  تسا  نکمم  رگا  دورب . هار  دناوتیمن  هدـش ،
، دوشیم لیخد  هناخاقـس  رد  دوریم  تسا ، نیمه  مه  ام  تیرومأم  میربیم و  وا  يارب  ار  بآ  نیا  ام  دندومرف : اقآ . هلب  متفگ : دییوگیم ؟
: تفگ ریخ . متفگ : يدشن ؟ بوخ  زونه  وت  تفگ : درک و  هعجارم  نم  هب  ییاقآ  مدش . لیخد  هک  دوب  ینیسح  ياعوسات  بش  دریگیم  افش 

لمع اقآ  روتـسد  قبط  نم  دوب و  هداس  یلیخ  هک  هدـب  ماجنا  ار  روتـسد  نیا  تفگ : هداد ، يروتـسد  نم  هب  دـعب  يریگیم . افـش  روخن  هصغ 
سابعلا لضفلاوبا  ترضح  يهلیسو  هب  زور  نآ  رد  نم  هصالخ  متسیاب . دایز  تمحز  اب  متسناوت  درک و  یتکرح  میاهاپ  اروشاع  زور  مدرک .
دندینـش یتقو  ناگرگ  ناکـشزپ  هک  تسا  اج  نیا  بجعت  ياج  هحفص 513 ] . ] مدش بوخ  متفرگ و  افش  نادیم  هناخاقـس  رد  مالـسلاهیلع 

نم رد  یـضیرم  ای  جلف  زا  يرثا  درک و  هنیاعم  تقد  هب  ارم  وا  میدیـسر . رتکد  تمدخ  دوب  هدنز  عقوم  نآ  هک  مردام  قافتا  هب  دندرکن . رواب 
باوج اهرتکد  هک  ار  يرامیب  ره  هک  داد  افـش  ارم  رـسپ  يرتکد  تفگ : مردام  دـیدرک ؟ راـک  هچ  ناترـسپ  يارب  مناـخ ، تفگ : درکن . ادـیپ 

ناردنزام هکلف  ناگرگ  [ . 208  ] مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مداخ  فسوی  مالسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  دهدیم ، افش  دنشاب  هدرک 

تشاد ناوارف  مخز  هک  اقآ  نآ 

رتفد هب  یبوتکم  یط  نیمخ  عماج  دجـسم  تعامج  ماـما  رهاـط ، لآ  قداصدـمحم  خیـش  جاـح  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  باـنج 
هب التبم  اهلاس  دیوگیم : هللادبع  يدهـشم  ياقآ  میروآیم : الیذ  هک  دناهدومرف  موقرم  تمارک  ود  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا 

یتخبدب نیا  زا  نادیهش  رالاس  دیس  تکرب  هب  ات  دیربب  دجسم  هب  بشما  ارم  متفگ : مدنزرف  هب  اروشاع  مایا  رد  مدوب . یتخـس  رایـسب  يرامیب 
: دـیوگیم هللادـبع  يدهـشم  دربیم . دجـسم  هب  دراذـگیم و  دوـخ  ياـههناش  يور  ار  ردـپ  هللادـبع ، يدهـشم  دـنزرف  مـنک . ادـیپ  تاـجن 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  رذن  دنفـسوگ  راهچ  متفای ، افـش  نادیهـش  دیـس  اقآ و  تکرب  هب  نم  رگا  اراگدرورپ !
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مشاهینب رمق  ترضح  يهضور  تداهش  زا  ربنم  يور  یناهرب  باهولادبع  خیش  هللا  ۀیآ  موحرم  . مدوب هلان  هیرگ و  لوغشم  ربنم  ياپ  مدومن .
مدید دش ، نشور  زیچ  همه  میارب  الماک  متشاد . مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  لسوت  دردرپ  یلد  اب  مه  نم  دناوخیم . مالـسلاهیلع 

اهنآ زا  رفن  کی  دوب . هدرک  نشور  ار  دجسم  مامت  اهنآ  نیبج  رون  دندوب و  دیـس  ناراوگرزب  نآ  زا  رفن  ود  دندش . دجـسم  دراو  اقآ  رفن  هس 
. تشادـن ندـب  رد  تسد  دوـب و  هدـش  هتفاکـش  شکراـبم  رـس  قرف  مه  مود  رفن  تشاد . ناوارف  مخز  شندـب  هدرک  بلج  دوـخ  هب  ارم  هـک 

ابا ترـضح  نارادازع  مامت  ماـن  تشاد . تسد  رد  رتفد  هداتـسیا و  راوگرزب  ود  نیا  تمدـخ  رد  دوب و  یناـحور  یموس ، رفن  هحفص 514 ] ]
یناحور و نآ  هب  درک  ور  دومن و  نم  هب  یقیمع  رایسب  هاگن  کی  دیسر . نم  هب  تبون  ات  تشون  یکی  یکی  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبع 

درک ور  تشاد  ناوارف  مخز  هک  اقآ  نآ  متـشون . ار  همه  یماسا  یلب ، دنکیم : ضرع  یناحور  نآ  دیتشون ؟ ار  نارادازع  یمامت  مسا  تفگ 
ادص رس  تشپ  زا  دیوگیم : هللادبع  يدهشم  يالوم . يدیس و  یلب  درک : ضرع  دیتشون ؟ ار  همه  دومرف : مالسلاهیلع و  مشاهینب  رمق  اقآ  هب 

تدم ناج ، اقآ  دییامنب . تراهط  تمـصع و  نادناخ  رازگ  تمدـخ  زیچان و  هدـنب  نیا  هب  یتیانع  فطل و  رظن  تیادـف ، مردام  ردـپ و  مدز :
زیچان يهدنب  يوس  هب  ور  دینـش  ارم  يادص  اقآ  یتقو  متفرگن . هجیتن  مدرک ، جرخ  متـشاد  هچ  ره  ماهدش ، یـضرم  هب  التبم  تسا  لاس  دـنچ 
تسد هک  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  هب  مدرک  ور  دیسیونب . ار  هللادبع  يدهشم  مسا  دومرف : یناحور  نآ  هب  داتسیا و  مرـس  يالاب  دومن و 

ار مگرم  ای  دهد ، افش  ارم  ادخ  هک  دوش  هطساو  لاعتم  راگدرورپ  دزن  ات  دهاوخب  ادهشلادیس  مالـسلااهیلع  ارهز  رـسپ  زا  ات  تشادن ، ندب  رد 
مردام ناج  هب  ار  وت  ناج ، اقآ  درک : ضرع  شردارب و  هب  درک  ور  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  منک . ادیپ  تاجن  یتخبدب  نیا  زا  ات  دناسرب 

ماما ادهشلادیس  ترضح  درادرب . نم  زا  ار  یجئاوحلا  باب  بقل  هک  نیا  ای  دییامرفب ، ادخ  هدنب  نیا  هب  یتمحرم  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف 
اب دنک . تکرح  دوخ  ياج  زا  وگب  هللادبع  يدهشم  هب  دومرف  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

هللادبع يدهشم  دومرف . تیانع  افـش  تماما  تلاسر و  نادناخ  تکرب  هب  ار  امـش  لاعتم  يادخ  هللادبع ، يدهـشم  دومرف : نم  هب  دنلب  يادص 
مظان هب  بقلم  مساـقلاوبا  دـنزرف  متـسه ، یناـکیاک  دـمحا  خیـش  نم  دـیامرفیم : تسیچ ؟ امـش  مسا  اـقآ  هک  یناـحور  نآ  هب  دـنکیم  ور 
مدرم مدوبن ، تکرح  هب  رداق  مدوب و  ضرم  هب  ـالتبم  اـهلاس  هک  نم  مدـیدن . دجـسم  ناـیم  رد  ار  یـسک  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  هعیرـشلا .

مـشاهینب رمق  اقآ  مدرک : ضرع  دومرف ؟ تیانع  افـش  یـسک  هچ  ار  امـش  هللادـبع ، هحفـص 515 ]  ] يدهـشم دنتفگ : نم و  فارطا  دـنتخیر 
. البرک تشد  ياقس  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

لضفلاابا ای  میوگب : متسناوت  طقف 

ناـضمر رد  هک  رهاـط  لآ  ياـقآ  مالـسلامهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیبلـها  بـتکم  جورم  یماـح و  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  باـنج 
هتفرگ افش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  تایانع  اب  هک  داد  خر  ناشیا  رب  ياهثداح  يرمق  يرجه  كرابملا 1421 

ناضمر كرابم  هام  مهدـفه  زور  متـسه ، یبلق  یتحاران  هب  التبم  ریقح  نیا  دـیامرفیم : ناشیا  میونـشیم . شدوخ  زا  ار  بلطم  لاح  تسا ،
شیپ ریقح  نیا  يارب  یبلق  تسیا  هبترم  کی  مدوب ، لاعتم  دـنوادخ  ماکحا  نتفگ  لوغـشم  عماـج  دجـسم  رد  یـسمش  قباطم 1379   1421

: میوگب ار  هلمج  نیا  متسناوت  طقف  منک . ادیپ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوت  هک  دیـسر  مرظن  هب  طقف  هظحل  نآ  رد  دمآ .
قداص دمحم  رقحألا  تسا . مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  البرک  ياقس  فطل  رظن  منکیم ، یگدنز  العف  رگا  ملسم  روط  هب  لضفلاوبا .» ای  »

نیمخ عماج  دجسم  تعامج  ماما  رهاط  لآ 

داد متاجن  اهگرگ  تسد  زا  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 

هب ياهمان  یط  روپيدـهم ، ربکایلع  خیـش  ياقآ  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  بتکم  جورم  یماح و  مالـسالا  تجح  بانج 
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يهکرابم هناخباتک  رد  سدـقم ، دهـشم  هب  فرـشت  ماـگنه  هب  شیپ  اـهلاس  دـسیونیم : نینچ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراـشتنا  رتفد 
ره زا  مدیسر ، يولع  هحفص 516 ]  ] ياقآ بانج  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  ترضح  یمارگ  دنمشناد  تمدخ  هب  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع 

لقن ار  ییابیز  رایـسب  ناتـساد  ناشیا  دش . هدیـشک  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  تامارک  تازجعم و  هب  تبحـص  ات  دش ، هتفگ  یبلطم  يرد 
مـشاهینب رمق  ناشخرد  يهرهچ   » دنمـشزرا باتک  رد  اـت  دـننک  تمحرم  نم  هب  دنـسیونب و  ار  نآ  هک  مدرک  اـضاقت  ریقح  نیا  دـندومرف و 

رادید مدش ، فرشم  سدقم  ناتسآ  هب  ججحلا  نماث  ترضح  یـسوب  هبتع  يارب  هک  يراب  ره  ددرگ . تبث  مالـسلاهیلع » لضفلاوبا  ترـضح 
لقن هنوگ  نیا  ار  روبزم  ناتساد  دندش و  فرشم  مق  هب  ناشیا  اهیلعهللامالس  هرهاط  يهقیدص  ترضح  تداهش  زور  رد  ات  دشن  رسیم  ناشیا 

« دنجریب  » و نئاق »  » نایم رد  عقاو  هدس »  » عباوت زا  جراد »  » شخب رد  تسا و  هدنز  نآلا  هک  تسه  ناجیلع »  » ياقآ مان  هب  یـصخش  دـندومرف :
مالسلاهیلع لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  اب  اریز  دنکیمن ، تفایرد  تیزیو  ناونع  هب  یلوپ  يدحا  زا  تسا و  لوغـشم  تبابط  لغـش  هب 

چیه هک  وا  دوشیم ، هجاوم  هدـنرد  گرگ  هس  اب  نابایب  طسو  رد  يزور  ناجیلع  ياقآ  دراد . یفیرظ  ناتـساد  تسا و  هدرک  يدـهعت  نینچ 
ار وا  اـهگرگ  اـت  دـهدیم ، هیکت  ار  دوخ  تشپ  راوید  نآ  هب  دـناسریم ، ار  شدوخ  دوب ، اـجنآ  هک  يراوید  هب  هتـشادن ، یعاـفد  يهلیـسو 

مامت اب  زین  وا  دننکیم ، هلمح  وا  يوس  هب  اهگرگ  زا  کی  ره  دوشیم ، عورـش  هلمح  دـننک . هلمح  فرط  کی  زا  طقف  دـننکن و  هرـصاحم 
راـنک رگید  گرگ  ود  دـنکیم ، هلمح  وا  هـب  هـک  یگرگ  ره  دـنامیمن . یقاـب  وا  يارب  یقمر  رگید  اـت  دـنکیم ، عاـفد  شدوـخ  زا  تردـق 
هکنآ زا  سپ  وا  دنکیم . زاغآ  مجاهت  یموس  هاگنآ  دوشیم ، زیوالگ  وا  اب  يرگید  دوریم ، رانک  دوشیم و  هتسخ  گرگ  نآ  دنتـسیایم ،

تاجن اهگرگ  نیا  تسد  زا  ارم  رگا  لضافابا ، ای  : » درادیم هضرع  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  هب  باـطخ  درادیمرب ، ناوارف  مخز 
هب اهگرگ  هبترم  کی  دنکیم ، يراج  نابز  رب  ار  هلمج  نیا  ات  منکن .» تفایرد  تیزیو  لوپ  يدحا  زا  زگره  هک  منکیم  دهعت  نم  یهدب ،

هحفص 517]  ] اقآ جاح  تسه و  یقاب  صخش  نیا  مکش  هنیس و  رد  هدراو  تاحارج  راثآ  نونک  ات  دنوشیم . رود  وا  زا  دننکیم و  تشپ  وا 
. تسا هدید  دوخ  مشچ  اب  ار  اهمخز  راثآ  هدرب و  فیرشت  جراد »  » ات هدرک ، راومه  دوخ  رب  رفس  جنر  دشاب ، دنتسم  شلقن  هکنیا  يارب  يولع 

ایح مرـش و  یگنادرم و  تلوص و  تیآ  شنکف  وترپ  خر  زا  ادـخ  رون  رگهولج  شنمجنا  هم  دـنناوخ  هک  هام  نآ  دـمآ  نکـش  رکـشل  يوزاب 
ایح راـثآ  هکنآ  شندـب  رب  لزا  طاـیخ  هتخود  ياهماـج  يرادـمچرپ  ییاقـس و  يدرمناوـج و  شنـسح ز  هجو  هدـنبات و  يهرهچ  زا  نـشور 

هسوب ات  هک  تشگ  کلف  مخ  دوشگ  وچ  بل  نخـس  هب  تیالو  غاب  يهویم  شنخـس  ره  رد  هیبعت  بدا  ظافلا  هکنآو  شهگن  ره  زا  رگهولج 
هک تداهـش  نادیم  هب  تخات  نانچنآ  شنهریپ  لگ  وچ  كاچ  لجا  راخ  زا  دـش  هک  زونه  هدـیباتن  شیناوج  حبـص  بکوک  شنهد  رب  دـنز 

شنتـشیوخ زا  ربخیب  دـش  هک  تخوس  نانچنآ  لاصو  قوش  زا  هتخابلد  ياهناورپ  وچمه  شنکـش  رکـشل  يوزاب  نآ  رب  تفگ  نیرفآ  کلف 
مرک زا  اسر )  ) تسد نکم  هاش  يا  تنماد  زا  هتوک  شنت  ياضعا  ریاس  زا  رتدوز  ادج  دش  لاصو  ناماد  هب  دوز  دـسر  هک  شتـسد  تساوخ 

هحفص 518]  ] شنحم رابغ  هرهچ  زا  نک  كاپ 

تسشن لگ  هب  هک  يراظتنا 

ملد دادیم ، مرازآ  یباتیب  یگفخ و  ساسحا  درکیم ، رپ  ار  مدوجو  دـشیم و  رتشیب  مه  هظحل  هب  هظحل  دوب . ياهدنـشک  تخـس و  راظتنا 
هک ناذا  يادص  داتسیایم ، نامسآ  طسو  هک  دیشروخ  دیـسریم ، اهتقو  نیمه  زور  ره  اما ... دمآیم  وا  مدوشگیم و  مشچ  تساوخیم 
ره راظتنا  دمآیم و  مه  وا  دندمآیم ... هتـسد  هتـسد  هک  اهياهسردـم  دـشیم ، لیطعت  هک  اههسردـم  دیـشاپیم ، رطع  رهـش  هب  اههنذأم  زا 

نیچ دـیمخ و  مه  باـتفآ  دـماین  دوـب . میوزرآ  دـیما و  دوـب ، منت  هراـپ  دوـب ، مدـنبلد  مدـشیم ، وا  رد  قرغ  نـم  دادیم و  ناـیاپ  ار  ماهزور 
يور درد  دیـسرن . هار  زا  وا  اما  دیـسریم  مه  میاهبل  هب  کشا  يروش  دزیم و  ود » ود   » میاهمشچ نم ، یناـشیپ  تماـق و  لـثم  تشادرب ،

هشیدنا یمگردرس  نایم  رد  هناخ . هب  مدیود  مدرک و  اهر  ار  رد  هناتسآ  میایبرد . اپ  زا  دوب  رارق  راگنا  بارطـضا ، راظتنا و  يور  راظتنا  درد ،
دنادیمن هک  متـسنامیم  ار  ياهدنکرـس  غرم  نوریب ، مدز  ناساره  متخادنا و  رـس  هب  ار  مرداچ  شناتـسود ، غارـس  مورب  هک  دیـسر  منهذ  هب 
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نم لثم  هتشرف  ردام  هن - ؟ ای  هدمآ  هسردم  زا  هتـشرف  مدز - : هجـض  دمآیم ، وا  اب  هشیمه  ياهناخ ، يوس  هب  مدش  هدیـشک  دورب ، وس  مادک 
رب دوب  یبآ  شکرتخد  يادـص  هک  مدوب  هدرکن  هزمهزم  یتسرد  هب  ار  شبارطـضا  زونه  مرظتنم ! مه  نم  هن ، داد - : رـس  هلان  باتیب  رظتنم و 

« هناحیر  » ندماین لماع  وا  ییوگ  نییاپ و  شمدیـشک  دش ، متداسح  راگنا  دـیرپ ، ردام  شوغآ  هب  هتـشرف  نم . لد  رب  یـشتآ  وا و  لد  شتآ 
ار هناـحیر  متفگ  مدیـسرپ - : مشخرپ  راـب  نیا  درک ، توکـس  دـیزگ و  بل  هب  ار  شاهراـشا  تشگنا  وـک !؟ هناـحیر  مدیـسرپ - : دـنت  تـسا 

شردام درک و  ینم » نم و  . » دش رتکچوک  شکچوک  تماق  تشادرب و  بقع  هب  مدـق  ود  دیـسرت ، راگنا  كرتخد  هحفص 519 ] [ !؟ يدیدن
ار يرداـم  درد  رگید ! دوب  رداـم  نم  لـثم  مه  وا  دـهدب ، ارم  باوـج  دـنکیم  ساـمتلا  شرتـخد  هب  هک  مدـناوخ  نز  هاـگن  زا  تسیرگن ، ار 

وگب یچ !؟ هناحیر  مدـیلان : تشاد ، مرـش  نتفگ  زا  راـگنا  داتـسیا ، و  هناـحیر ... تفگ - : هدـیرب  هدـیرب  ناـنز و  سفن  كرتخد  تسنادیم .
رتخد هنادکی  نامه  تسنادیم  شاک  رتخد ، هنادکی  نامه  متسه و  نم  تسنادیم  شاک  مردام ، کی  نم  دیمهفیم  كرتخد  شاک  هگید !

: تفگ هک  دش  مک  كرتخد  هشیدنا  لد و  راب  راگنا  يدمآ ؟ وت  طقف  ای  دـندمآ  اهیلوا  سالک  همه  مقـشع - ... دوب  میوزرآ  مامت  هک  نم 
هب تسد  هراشا  هب  مه  دـعب  و  هاچ . يوت  داتفا  تفگ - : نآ  کـی  رد  درک  شرداـم  هب  هاـگن  دـیخرچ و  دـمآ ... مه  هناـحیر  دـندمآ ، همه  - 
هاچ هب  ربخ  هک  ياهناخ  زا  راوهناوید  دیخرچ . مرس  رود  ایند  دش . تسین  يزیچ  کی  ملد  يوت  مدرم ، درک . هراشا  هسردم  هار  هناخ و  نوریب 

مکرتخد مدوب ، هناوید  مدیمهفیمن ، يزیچ  دندرکیم ، مهاگن  همه  هار  رد  هسردم . يوس  هب  مدـیود  نوریب  دـندوب  هداد  ار  مکرتخد  نداتفا 
مهاگن اهكاخ و  يور  مداتفا  هاچ ، هب  مدیـسر  ولج ، متفر  ناشنایم و  هب  مدز  دـندوب ، هدز  هقلح  اهمدآ ، هوبنا  هب  مدیـسر  دوب . هداتفا  هاچ  رد 

. مدز هجـض  دـندرب ، بقع  هب  ارم  دندیـشک و  ار  میاهتسد  هاچ ، يوت  متفیب  تساوخیم  ملد  دوب . تاملظ  هاچ ، ياهیهایـس  هب  مدـناود  ار 
ای دوـب  باوـخ  منادیمن  مدـیمهفن . يزیچ  رگید  محر و  تدوـخ  بنیز ! تناوـج  رهاوـخ  منم  ساـبع ! اـی  مدز - : داـیرف  متـسیرگ و  نوـخ 

، نییاپ مدروآ  ار  مهاگن  داد . مشزاون  میـالم  یمیـسن  دـش ، هریخ  باـتفآ  رب  دوب و  یبآ  نامـسآ  هب  مهاـگن  دـش ، کـنخ  متروص  يرادـیب .
متسد هتفشآ . شیاهوم  دوب و  یکاخ  شتروص  رـس و  میاهاپ ، يور  دوب  هتـسشن  دوب -  هداتفا  هاچ  هب  هحفص 520 ]  ] هک مکرتخد  هناحیر - 

، دندرکیم نامهاگن  دندوب و  هدز  هقلح  نامفارطا  مدرم  تشاد ، بل  رب  دولآدرد  هتـسخ و  يدـنخبل  دوب ، شدوخ  مدیـشک ، شتروص  هب  ار 
شناراب هسوب  مدیشک ، ششوغآ  هب  دوب ، ملاس  شیاپارس  داتسیا ، مدرک ، شدنلب  دشیمن ، مرواب  هناحیر ، تروص  هب  مدیـشک  تسد  هرابود 

ناوج دـیراذگب ، نم  ياج  هب  ار  ناتدوخ  دـیتسه  رداـم  رگا  مدوب . لـحاس  هاـنپ  رد  هدـیهر و  اـیرد  جاوما  اـب  میظع  يدربن  زا  راـگنا  مدرک ،
، يوش قرغ  بارطـضا  راظتنا و  رد  وت  دیاین و  هسردم  زا  رهظ  تسا ، یلوا  سالک  هک  یـشاب  هتـشاد  مه  نابز  نیریـش  رتخد  هنادکی  یـشاب ،
هچ دـننیبب ، كرتخد  هب  ار  وت  قشع  مه  مدرم  دنیـشنب و  تیاهاپ  يور  كرتخد  هاچ و ... يالاب  ییایب  داـتفا ، هاـچ  هب  هک  دـسر  ربخ  مه  دـعب 

ار میاهتسد  تسیرگن ، ار  هناحیر  ارم و  دـمآ ، مرهوش  هک  دـشیم  تولخ  ناـمفارطا  دـنتفریم و  جـیردت  هب  مدرم  ینکیم !؟ ادـیپ  یلاـح 
هار مه  مرهوش  دندادیم ، نامیرادلد  دندوب و  هدنام  زونه  ياهدـع  دیـسوب ، دیـشک و  شوغآ  رد  ار  هناحیر  مه  دـعب  درک ، مدـنلب  تفرگ و 
وا هب  ود  ره  تشاذـگ و  نیمز  ار  وا  مرهوش  دـیایب ، نییاپ  شردـپ  شوغآ  زا  تساوخیم  درک ، یباتیب  هرابکی  هب  هناـحیر  میورب ، هک  داـتفا 
هب تشگیم !؟ یـسک  هچ  لابند  میدـش ، شناریح  تشگیم ، تیعمج  يـالهبال  درکیم ، هاـگن  وس  نآ  وس و  نیا  هب  هناـحیر  میدـش ، هریخ 

نوا تفگ - : تسیرگن و  ارم  واـکجنک  یهاـگن  اـب  رداـم ؟ يدرگیم  یک  لاـبند  مدیـسرپ - : دوب ، هتفرگ  ناـهد  هب  تشگنا  متفر ، شیوس 
ههاقآ نومه  تفگ - : تفریم  هاچ  هبل  يوس  هب  هک  یلاح  رد  نم  هب  هجوتیب  هناـحیر  ههاـقآ !؟ مودـک  مدیـسرپ - : مگردرـس  وک ! ههاـقآ 

. مداتـسرفن ور  یـسک  هک  نم  نم !؟ متفگ - : ناریح  بـجعتم و  هحفـص 521 ] . ] هشاـب مبظاوم  هک  نم  شیپ  يداتـسرف  وت  هک  نومه  هگید !
فـالک هداتـسرف . تناـمام  ور  نم  تفگ  شدوخ  ههاـقآ  نوا  وگغورد ! ناـمام  تفگ - : راوهیـالگ  تفرگ و  یبناـج  هب  قح  هفاـیق  هناـحیر 

هک یمدرم  دوب . ربخیب  نآ  زا  مه  نم  حور  هک  دزیم  فرح  یـسک  زا  هناحیر  دیچیپیم ، مه  هب  رتشیب  هظحل  هب  هظحل  ماهشیدـنا  مگردرس 
مرهوش متـشادن ، ندز  فرح  ناوت  ان و  دش . وا  وحم  هیقب  لثم  دمآ و  هناحیر  رانک  هب  مرهوش  دـندش ، بوکخیم  اجرب  دـندوب  نتفر  لاح  رد 

: - تفگ درک و  هراشا  شدوخ  ياهتـسد  هب  هناحیر  تشاد ؟ ياهفایق  هچ  ههاـقآ  نوا  نوج ! اـباب  تفگ - : دروآ و  شناـبز  رب  ار  ملد  فرح 
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ور نم  تسد  اقآ  متفگ  شهب  مدز . فرح  شاهاب  مدیسرتیم  یلیخ  نوچ  شرانک ، متسشن  مدش ، لاحـشوخ  یلیخ  نم  شیپ  دموا  هک  نوا 
هک شیاهتسد  هب  مرادـن . تسد  نم  تسنودیم  هک  نوا  مشاـب ، تبظاوم  هتفگ  نم  هب  طـقف  تناـمام  تفگ  ههاـقآ  نوا  نوریب ، ربب  ریگب و 

ردارب مسابع ، نم  تفگ : اقآ  نوا  یتسه ، یک  امـش  متفگ  شهب  هیک ، ههاقآ  نوا  منودـب  تساوخیم  ملد  هرادـن ، تسد  مدـید  مدرک  هاگن 
دوخز مدربیم  لد  درگرب  تسـشن  ازع  هب  بنیز  لـضفلاابا  ناـکدوک  روآ  بآ  [ . 209 ... ] دوب و سیخ  اهمـشچ  همه  مالـسلاامهیلع . بنیز 

یگنـشت رد  کشا  زا  رپ  هدید  ماهدنام و  نم  سابع  تسد  ود  ماهدنام و  نم  سانلا  اهیا  متـسدز  هتفر  لد  ایادخ  دش  هچ  ملزغ  مرعـش  ایادخ 
بان يهداب  زا  نم  لد  يا  شونب  ماج  کی  ییاـمن  ناـیب  شمغ  حرـش  اـت  ییاـجک  لزغ  يا  لد  هب  متفگ  هحفـص 522 ]  ] کشم کی  يولگ 
یلع يوربآ  يا  تتسد  هب  ناما  داد  دمآ و  رمش  ناتـسرپ  ادخ  لد  دوب و  بش  بشما  مراچد  ارت  سابع  بشما  مرادن  لزغ  لاح  هن  ییالبرک 
نینچ وت  نوچ  سک  درادن  ادص  رگا  تسد  کی  دندیرب  نت  ار ز  وت  تسد  کی  دندینـش  ال »  » باوج هک  یتقو  یتفرن  یلو  ایب  دنتفگ  یتفرن 
تسا بابر  هنیکـس و  دیما  تسا  بآ  نودب  رگا  کشم  نیا  تسا  یتسه  بان  بارـش  زیربل  تسا  یتسرپ  یم  يوس  هب  وت  کشم  درادن  افو 
تسد هدیرب  ياقس  درگرب  همیخ  يوس  هب  بآ  یب  درم  يا  ماک  هنـشت  یقاس  ياک  دز  ادص  ار  وت  یکی  همیخ  زا  دماین  ادص  طش  هک ز  یتقو 

تسشن ازع  هب  بنیز  لضفلاابا  ناکدوک  روآ  بآ  درگرب  تسـسگ  وت  نتفر  اب  ام  کچوک  هاپـس  دنویپ  درگرب  تسکـش  مردپ  تشپ  درگرب 
درگرب تسا  هنیکس  فرح  نیا  تفر  یگنشت  زوس  یتفر و  وت  درگرب  تسب  ياپ  وت  تسد  رب  تساهاط  لآ  مایخ  دیما  درگرب 

مهاوخیم وت  زا  ملاس  حیحص و  ار  مرسپ  البرک  رادملع  ای 

زا یظفاحادـخ  هظحل  دـش . نتفر  هدامآ  دیـشوپ و  ار  شـسابل  ییـالوم  ياـقآ  هک  دوب  هاـم  رویرهـش  متـشه  هبنـش ، هس  حبـص  تفه  تعاـس 
رادیب لبق  ياهزور  زا  رتدوز  ار  اضردمحم  رگید  زورما  زا  تفگ - : تخادنا و  اضردـمحم  ناشرـسپ  کچوک  قاتا  هب  یهاگن  شرـسمه ،

هک تسا  رتهب  هن  دـنک . یـشوگیزاب  تنطیـش و  رتشیب  هک  منک  شرادـیب  تفگ - : يروخلد  یعون  اب  داد و  ناکت  يرـس  ییالوم  مناخ  نک .
زورما ناج ، مناخ  تفگ - : ياهدنهد  رادـشه  عطاق و  نحل  اب  راب  نیا  ییالوم ، ياقآ  مسرب . میاهراک  هب  نم  هحفص 523 ]  ] ات دشاب  باوخ 

هتـشادن یلکـشم  هامرهم ، هک  یهدب  تداع  يزیخرحـس  هب  ار  وا  هدنیآ ، هتفه  هس  ود  رد  دیاب  نیاربانب  دوشب ، زاب  اههسردم  هک  تسا  ادرف  و 
اما هتفرن ، مدای  هن  ینک - ؟ شاهسردـم  هناور  ات  يدرکیم  رادـیب  ار  وا  یتافاکم  هچ  اـب  رهم  لوا  هتفه  کـی  لـبق ، لاـس  هتفر  تداـی  میـشاب .

تـسشن ییالوم  ياقآ  نابل  رب  تیاضر  زا  يدنخبل  منکیم . رادیب  ار  وا  دیایب ، رد  ادص  هب  تشه  تعاس  گنز  هک  نیمه  مشچ ... هب  بخ ...
ار راهان  تامدـقم  ات  تشگزاب  هناخزپشآ  فرط  هب  درپس و  ادـخ  هب  ار  شرـسمه  لد ، رد  ییالوم  مناخ  دـش . شراک  لحم  هناور  هلجع  اب  و 
. دش زادنانینط  هناخ  ياضف  رد  گنز ، یپایپ  هبرـض  تشه  يادص  هک  دوب  هتفرگ  رارق  تشه  ددع  يور  رامـش  تعاس  هبرقع  دـنک . مهارف 

تـسناوت اضردمحم  ات  دیـشک  لوط  تعاس  مین  دودح  تفر . اضردمحم  غارـس  هب  دوب  هداد  شرـسمه  هب  هک  یلوق  ساسا  رب  ییالوم  مناخ 
زا رتدوز  هک  دوب  تخـس  یلیخ  شیارب  الاح  دوب ، هدـیباوخ  حبـص  هد  تعاس  اـت  ار  هاـم  ود  زا  رتشیب  هک  وا  دـنک . كرت  ار  دوخ  باوختخر 

تفر وا  بیترت  نیا  هب  دندمآ ، شغارـس  هب  اضردمحم  ياهيزابمه  زا  ات  دنچ  هک  دوب  هدنامن   9 تعاس 5 /  هب  يزیچ  دوشب . رادیب  لومعم 
ياضف رد  نفلت  گنز  يادص  هک  دوب  نآ  زا  سپ  تعاس  مین  دننک . عورـش  ار  لابتوف  دوخ ، هزور  ره  يزاب  هک  ددنویپب  هلحم  ياههچب  هب  ات 

هک دوب  هتـشذگن  ینفلت  هملاکم  زا  ياهظحل  دنچ  زونه  تفر . نفلت  يوس  هب  ناباتـش  درک و  كرت  ار  هناخزپشآ  ییالوم ، مناخ  دیچیپ . هناخ 
نز تفگ - : ییالوم  مناخ  هب  دزیم  دوخ  تروص  رـس و  رب  هک  یلاح  رد  وا  دش . هناخ  دراو  ناشک  دایرف  ناساره و  اضردـمحم  همع  رـسپ 

تام و هظحل  دـنچ  يارب  ییالوم ، مناخ  دریمیم ! هحفـص 524 ]  ] اضر یـسرب ، رید  یمک  رگا  تفرگ . قرب  ار  اضر  هک  ودب  هموصعم . ییاد 
هک دـش  هجوتم  وا  هلحم  ياههچب  زا  یکی  هراشا  اب  دـیود . نوریب  هب  نانز  دایرف  درک و  اهر  ار  نفلت  سپـس  دـش و  هریخ  هچب  رـسپ  هب  ریحتم 

رارق شایمدق  دنچ  رد  اضردمحم  دناسر . ماب  تشپ  هب  ار  شدوخ  درک و  یکی  اتود  ار  اههلپ  هلجع  اب  تسا . هتفر  هناخ  ماب  تشپ  هب  شرسپ 
دیفـس و یگنر  اب  هچب ، رـسپ  تشاد . رارق  اضردمحم  ناتـسد  رد  دوب  هدـش  هراپ  هقرج ، رثا  رب  يوق  لامتحا  هب  هک  یمیـس  هتـشر  ود  تشاد .
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ای لضفلااباای ... دـنزب - : دایرف  تسناوت  طقف  هنحـص  نیا  ندـید  اب  ییالوم ، مناخ  دادیمن . زورب  تایح  زا  يرثا  چـیه  هدـش ، کشخ  یندـب 
مه اههیاسمه  زا  یهورگ  هظحل  نامه  تفر . شوه  زا  نانز  رـس  رب  سپـس . مهاوخیم . وت  زا  ملاـس  حیحـص و  ار  مرـسپ  ـالبرک ... رادـملع 

نامه دنک . یمادقا  اضردمحم  ناج  تاجن  يارب  دراذگب و  ولج  یمدق  تشادـن  تأرج  سک  چـیه  اما  دـندناسر ، ماب  تشپ  هب  ار  ناشدوخ 
بوچ ات  تفر  هلـصافالب  درک و  ادج  اضردمحم  ندـب  زا  ار  اهمیـس  ناوتیم  بوچ ، هکت  ود  کمک  اب  هک  دیـسر  شرکف  هب  یکی  تاظحل 
هتـشر ود  تفر و  ولج  تعرـس  هب  اههیاسمه  زا  یکی  بیترت ، نیا  هب  دش . عطق  هقطنم  قرب  دش و  هدز  یقرب  دـعر و  عقوم ، نامه  اما  دروایب .

زا نت  دـنچ  کمک  اب  ییالوم ، مناخ  عقوم ، نیمه  تفرگ . تسد  يور  دوب  لاحیب  ـالماک  هک  ار  وا  درک و  ادـج  هچب  رـسپ  ندـب  زا  ار  میس 
دوب اجنیا  هزات  و  يداد ؟ تاجن  ار  وا  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ای  دش ؟ هچ  مرسپ  مرسپ ، دیشک - : دایرف  هلـصافالب  دمآ و  شوه  هب  اههیاسمه 
لاح نکن ، هیرگ  ردام  تفگ - : هک  دیسر  شوگ  هب  اضردمحم  فیعض  يادص  عقوم ، نیا  رد  درک . نتسیرگ  هب  عورـش  دنلب  يادص  هب  هک 

ناتـسرامیب هب  ار  اضردمحم  هک  دوب  نآ  زا  سپ  یقیاقد  درک . نیگآرطع  ار  اضف  عمج ، تاولـص  يادـص  نآ ، لابند  هب  و  تسا . بوخ  نم 
وا ناهارمه  هب  دوب ، هتفرگ  رظن  تحتار  هچب  رـسپ  هک  یکـشزپ  دـمآ و  لـمع  هب  مزـال  تاـشیامزآ  هحفص 525 ]  ] هلـصافالب دندرک . لقتنم 

حرـش امـش  هک  روط  نآ  دوشیم . هدهاشم  كدوک  ياهتسد  رد  یحطـس  یگتخوس  کی  طقف  تسا . هداتفین  یقافتا  چیه  راگنا  تفگ - :
ریز دناشن و  بل  رب  يدنخبل  اهفرح ، نیا  ندینـش  اب  ییالوم ، مناخ  تسا . هدادن  تاجن  ار  وا  هزجعم ، کی  زج  زیچ  چیه  دـیداد . ار  هثداح 
مینک رادید  رای  نارگ  هحون  رب  مینک  رادیب  هدید  هک  الد  زیخرب  رادـملع  يادوس  [ . 210 . ] دوبن موهفم  ناـیفارطا  يارب  هک  درک  ییاوجن  بل 

نانابرهم هاگن  دـش  مرح  ياوآ  هلان  شورخ و  دیـشروخ  هام و  [ . 211  ] مینک رادملع  يادوس  رـس  رد  رـس  باتـش  کیبل  هب  همقلع  يراج  ات 
دش مخ  دیشروخ  تماق  مریمب  كانشطع  هام  يا  تخرس  گرم  دش ز  مغ  قرغ 

مدوب هدش  لسوتم  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  هار  نیب  رد 

زاب لزنم  هب  بورغ  دوریم و  دوخ  راک  لـحم  هب  هدرکن  عولط  باـتفآ  حبـص  زور  ره  وا  دـنکیم . تمدـخ  شترا  رد  روپناـج » اـقآ  ياـقآ  »
یبونج قطانم  هب  ار  دوخ  هک  دـنهدیم  تیرومأم  روپناـج » اـقآ   » هب هناـمرحم  مهم و  رایـسب  تاکرادـت  لـیلد  هب  لـبق  اهتدـم  زا  ددرگیم .

هچ دـنادیمن  سک  چـیه  هحفـص 526 ] . ] دوـشیم مازعا  تیرومأـم  لـحم  هب  شناراـکمه  لنـسرپ و  يهیلک  هارمه  هـب  وا  دـناسرب . گـنج 
جوسای رد  ناگتـسب  زا  رود  هب  اـهنت و  هک  تسا  شرادراـب  رـسمه  نارگن  تولخ  رد  هاـگ  روپناـج » اـقآ  ياـقآ  . » تسا راـظتنا  رد  ياهثداـح 

شرسمه همان  هک  يزور  دنکیم .» مارآ  ار  وا  ادخ  دای  طقف  «. » مراپسیم وت  هب  ار  مرسمه  شاب . وا  بقارم  تدوخ  ایادخ  . » دنکیم یگدنز 
دراد دـصق  هک  دریگیم  هیحور  نانچ  شرـسمه  همان  ندـناوخ  اب  روپناجاقآ » ياقآ  . » دـندوب لماک  شاب  هداـمآ  رد  همه  دـنهدیم ، وا  هب  ار 

دننکیم و راختفا  ناشنامرهق  ردپ  دوجو  هب  منادنزرف  هک  دوب  هدش  روآدای  وا  نابرهم  رسمه  دوش . بلطواد  كانرطخ  ياهراک  ماجنا  يارب 
ایند هب  هدـنیآ  رد  وا  شابن ، مه  نامکدوک  نارگن  یتسه . ام  يهمه  راختفا  ثعاـب  وت  منزیم . مدـق  راـختفا  اـب  دنلبرـس و  مدرم  ربارب  رد  نم 

نامه بورغ  درک . هناناج  يدربن  يایهم  ار  دوخ  دش و  ریزارـس  روپناج » اقآ  ياقآ   » ياههنوگ زا  کشا  دـنامیم . شردـپ  رظتنم  دـیآیم و 
ار نامرهق  رهشمرخ  مالسا  نایهاپـس  دش . كاپ  اهیثعب  دوجو  ثول  زا  نامنهیم  زا  یمیظع  شخب  یهاتوک  تدم  رد  دش و  زاغآ  دربن  زور 
زا دعب  هام  ود  تشگزاب . جوسای  هب  یثعب  نازابرس  نتخیر  نوریب  زا  سپ  دوب  میهس  راختفا  نیا  رد  هک  مه  روپناجاقآ » ياقآ   » دندرک و دازآ 

همه ارهز » . » تشاذگ ارهز »  » ار شدـنزرف  مان  ردـپ  دوب . موصعم  ابیز و  يرتخد  وا  دـمآ . ایند  هب  روپناجاقآ » ياقآ   » دـنزرف رهـشمرخ ، حـتف 
يرود تسناوتیم  يزور  رتـمک  ردـپ  هک  يروط  هب  دـشیم ، رتـشیب  رتـشیب و  زور  هب  زور  ود ، نآ  هقـالع  دوـب ، روپناـجاقآ » ياـقآ   » دوـجو

رارق دوب  دنلب  اتبسن  هک  وکـس  کی  يور  دربیم و  هناخ  زا  نوریب  هب  ار  وا  ارهز ، گرزب  رهاوخ  اهزور  زا  یکی  رد  . » دنک لمحت  ار  شرتخد 
رد ارهز  دوشیم و  ترپ  فارطا  هب  شـساوح  هظحل  کـی  روپناـجاقآ  ياـقآ  گرزب  رتخد  تسـشنیم . تمحز  هب  عقوم  نآ  اریز  دـهدیم .

ریسم رد  هک  یمکحم  همرآ  نوتب  هب  تدش  هب  ارهز  رس  هحفـص 527 ] . ] دروخیم نیمز  هب  دنکیم و  تکرح  شیاج  زا  هاتوک  نامز  نیمه 
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رب هچ  لضفلاوبا »... ترـضح  ای  . » دوشیم هدناسر  هناخ  هب  شوهیب  شرهاوخ ، کمک  هب  ارهز  دوریم .» شوه  زا  دـنکیم و  دروخرب  دوب 
شرـسمه دورو  راظتنا  هب  دـنک ، هچ  دـنادیمن  تسا و  هچاپتـسد  هک  ردام  دـیآیم و  شوه  هب  هظحل  نامه  ارهز » . » تسا هدـمآ  ارهز »  » رس

شرتخد هب  یهاگن  دریگیم ، رارق  عقو  اـم  ناـیرج  رد  یتقو  روپناـجاقآ » ياـقآ  . » دوشیم ناشیادـیپ  رگید  قیاـقد  اـت  هناـخ  درم  دنیـشنیم ،
دوشیم رطخ  هجوتم  ردپ  تعرس  هب  دنکیم ، غارفتسا  دیآیم و  شوه  هب  راب  کی  تقو  دنچ  ره  ارهز » . » دباییم شوهیب  ار  وا  دزادنایم 

ندـب تسار  تمـس  دـیوگیم . ارهز »  » هنیاعم ضحم  هب  ناتـسرامیب  کـشزپ  دـناسریم . جوساـی  رمحا » لـاله  ناتـسرامیب   » هب ار  ارهز »  » و
هجوتم ردپ  زاریش ، تمس  هب  تکرح  عقوم  . » دیربب زاریش » يزامن  ناتسرامیب   » هب دیاب  ار  وا  ارچ ...؟ هن ...! جلف ...!؟ تسا . هدش  جلف  ناترتخد 

. دـناسرب زاریـش  هب  ار  شدوخ  رتدوز  هچ  ره  تفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا  دـش .» ارهز  تسار  تمـس  تروص  اـپ و  تسد و  ندوـب  تکرحیب 
کی شرسمه و  هارمه  هب  روپناجاقآ » ياقآ  . » دراد مه  يدایز  مخ  چیپ و  هداج  تسا و  رتمولیک  داتشه  دصکی و  زاریـش ، ات  جوسای  هلـصاف 
هدیاف تسا . یمتح  هچب  ندش  جلف  دیوگیم : ناکشزپ  زا  یکی  نتفر  عقوم  دنوشیم . زاریش » يزامن  ناتـسرامیب   » یهار یگداوناخ  تسود 
تشپ هتسشن ، کشا  هب  هک  ییاهمشچ  رادضغب و  يولگ  دولآدرد و  يهنیس  اب  هدینـش ، هچنآ  زا  دیماان  ردپ  دیناسرب . زاریـش  هب  ار  وا  درادن 

دوشیم و لسوتم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هب  تسا ، نوزحم  هتسکشلد و  هک  لاح  نامه  رد   » دنکیم و هنیـس  زاریـش  ات  ار  هار  نامرف 
تدوخ زا  ار  مرتخد  يافـش  مولظم ... ای  سابعلا ... لضفلاوبا  ای  دـناوخیم . ار  وا  دولآ  ضغب  هرجنح  اب  دـنکیم و  رت  کـشا  زا  ار  شاهنوگ 
کـشا وا  ياـپمه  مه  یگداوناـخ  تسود  رـسمه و  هـک  دـنادیمن  وا  هدـش و  ریزارـس  ردـپ  يهنوـگ  زا  هحفـص 528 ]  ] کـشا مهاوخیم .

. دسریم شرع  هب  اعد  یـشاب ، هک  اج  ره  دنکـشیم ، هک  لد  تسین . مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  زج  يدیما  تسا . هتـسکش  اهلد  دـنزیریم .
هک یکئالم  ینکیم . سح  دوخ  فارطا  رد  ار  کئالم  لاب  يادص  یـشاب  هتـسکش  ار  ناج  شوگ  رگا  دنونـشیم و  کئالم  ار  وت  يادص 

تـسود يادـص  ناهگان   » هک دـناهدش  رود  جوساـی  زا  رتمولیک  لـهچ  دـنناسریم .» ییاـیربک  شرع  هب  دـنربیم و  نامـسآ  هب  ار  وت  ياـعد 
ربخ نیا  ادـص و  نیا  دروخیم .» ناکت  شیاـپ  تسد و  دـش ... بوخ  ارهز  دوشیم . دـنلب  هتفرگ ، شوغآ  رد  ار  ارهز  هک  اـهنآ  یگداوناـخ 

درک و هاگن  تقد  هب  ار  شیاپ  تسد و  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ارهز  درک . زمرت  اـج  ناـمه  هک  دـناشن  ردـپ  نت  رد  ار  قوذ  ناـنچ  نیـشنلد ،
میورب و زاریـش  هب  دـیاب  تفگ : وا  دیـسرپ و  شرـسمه  ار  نیا  ینکیم ؟ هچ  الاح  تسیرگ . دوجو  يهمه  اب  درـشف و  هنیـس  هب  ار  نآ  هاـگنآ 
، ناتـسرامیب رد  دعب ، تعاس  ود  دنتفرگ . شیپ  رد  ار  زاریـش  هار  دنتفاکـش و  ار  هداج  هنیـس  هرابود  نخـس  نیا  اب  دیوگیم : هچ  رتکد  مینیبب 
زا سپ  کشزپ  دـش . هدامآ  دـعب  یتعاس  سکع  دـنریگب . یگنر  سکع  رـس  زا  داد  روتـسد  ارهز  قیقد  هنیاـعم  زا  سپ  صـصختم  کـشزپ 
ود روطچ  تسین  مولعم  یلو  هدـش  يزیرنوخ  يرادـقم  تسا . هدـش  عطق  زغم  ياهگر  زا  یکی  تسا  بیجع  یلیخ  : » تفگ قیقد  يهنیاعم 

غارـس زورما  ات  نم  هک  دـناهدش  لصو  مه  هب  ناـنچ  گر  رـس  ود  تسا . هدـش  عطق  مه  يزیرنوخ  هدروخ و  شوج  مه  هب  هراـبود  گر  رس 
لسوتم مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  هار  نیب  رد  : » متفگ کشزپ  هب  دشاب .» هدز  يدنویپ  نینچ  ایند  رسارس  رد  یکشزپ  مرادن 

«. دشاب كرابم  ناتدنزرف  تمالـس  لاح  ره  هب  دیاهدرب . هانپ  ایند  کشزپ  نیرتهب  هب  امـش  : » تفگ دز و  يزیمآرهم  دنخبل  رتکد  مدوب .» هدش 
رگا دـیروایب . نم  دزن  هب  درک  غارفتـسا  هحفـص 529 ]  ] رگا دـینک  ربص  تعاس  ود  دـیربب و  ناتـسرامیب  طایح  هب  ار  وا  منک ؟ هچ  دـیاب  الاح 

تـسود شدـنزرف و  رـسمه و  هارمه  هـب  روپناـجاقآ  ياـقآ  دیـسر و  ناـیاپ  هـب  راـظتنا  تعاـس  ود  دـیدرگرب . ناترهــش  هـب  درکن  غارفتــسا 
ییادتبا لوا  سالک  زا  وا  دناوخیم . سرد  ییامنهار  موس  سالک  رد  ارهز  لاس  نیدنچ  زا  دعب  نآلا  دـندش . جوسای  یهار  ناشیگداوناخ 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تعافـش   » هب هک  دونـشیم  شردام  ردـپ و  زا  یتقو  مه  زونه  هدرک و  بسک  ار  لوا  يهبتر  ییامنهار ، موس  اـت 
تمالـس زوپناجاقآ و  يهداوناخ  ياعد  تباجتـسا  ام  دنکیم .» رکـشت  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  دنوادخ و  زا  هتفای ، يدوبهب  مالـسلاهیلع ) )

ار وت  لضفلاابا ! ایرد  تسد و  لد و  رانک  اـیرد  تسد و  [ . 212 . ] میراد ناشیارب  تزع  اب  رمع  لوط  يوزرآ  هتفگ و  کیربت  ار  ناـشرتخد 
هب مدـیربیم  لد  دادیم ، تسد  رگا  لضفلاابا ! اشامت  قرغ  وت  رد  نم  شود و  رب  کشم  يدـمآیم  بآ  زا  وت  لضفلاابا ! ای  اهراب ، ماهدـید 

منبش يدش  رپرپ  هنشت  بل  وت  لضفلاابا ! اباب  بآ  بش  فیلکت  دروخیم و  بآ  تارف  زا  یکدوک  زا  لد  لضفلاابا ! ایند  ود  ره  زا  وت  تسد 
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زاینیب مغز  دراد  هک  ره  ار  وت  لضفلاابا ! ارهز  لثم  مه  وت  یبیرغ  ار  البرک  دنکیم  يردام  كدـف  لضفلاابا ! اما  مزیریم  وت  ياپ  هب  کشا 
هحفص 530] [ . ] 213 ! ] لضفلاابا ای  ینکیم  اپ  هب  تمایق  هدیرب  تسد  بآ و  تریغ و  ای  وت  لضفلاابا ! اهنت  تسین  نیا  زا  دعب  افو  تسا 

نک داش  ار  تزینک  نیا  لد  مشاهینب  رمق  ای 

. دندربیم رس  هب  زان  باوخ  رد  یگمه  راکرپ ، يزور  نتشاذگ  رس  تشپ  زا  سپ  یهلا ، ياقآ  يهداوناخ  دارفا  دوب . لاس 1377  زییاپ  رخاوا 
یکی هناخ ، لها  اههلان ، نتفرگ  جوا  اب  تسکش . مه  رد  یهلا  مناخ  يهلان  يادص  ار ، هناخ  ياضف  رب  مکاح  توکس  هک  دوب  بش  ياههمین 
جراخ یعیبط  تلاح  زا  هک  یهلا  مناخ  دندناسر . ردام  باوخ  قاتا  هب  ار  دوخ  بارطضا  ینارگن و  اب  هدش ، رادیب  باوخ  زا  يرگید  زا  سپ 

، هداد لاقتنا  لیبموتا  هب  ار  ردام  شنادنزرف ، زا  نت  ود  یهلا و  ياقآ  دعب ، یتاظحل  دنک . زاب  ار  دوخ  ياهکلپ  تسناوتیمن  یتح  دوب ، هدش 
یتحاران زا  یتسرد  صیخـشت  تسناوتیمن  تاناکما ، دوبمک  رطاخ  هب  کیـشک ، کشزپ  دـندش . ناتـسرامیب  نیرتکیدزن  يهناور  هلجع  اـب 

دارفا دـش . هدـنادرگزاب  هناـخ  هب  یهلا  مناـخ  اـهلوپمآ ، قیرزت  زا  سپ  درک و  زیوجت  شخب  مارآ  لوـپمآ  ود  طـقف  نیارباـنب  دـهدب ، راـمیب 
رتدعاسمان شعـضو  تشذـگیم ، هک  هظحل  ره  دوب و  امغا  لاح  رد  یهلا  مناخ  زونه  هک  ارچ  دـنریگب ، مارآ  دنتـسناوتن  حبـص  ات  هداوناخ ،

راچد رامیب  دش  صخـشم  هک  دوب  اجنآ  رد  دش . لقتنم  يرتزهجم  ناتـسرامیب  هب  یهلا  مناخ  زور ، ندیـسر  هار  زا  باتفآ و  عولط  اب  دشیم .
هحـص جـلاعم  کـشزپ  تارظن  رب  يرادربـسکع ، فـلتخم و  تاـشیامزآ  تسا . هداـتفا  راـک  زا  شندـب  پـچ  فرط  هدـش ، يزغم  يهـتکس 

یندشن شومارف  بش  نآ  زا  هام  جـنپ  دودـح  دـشاب . تبقارم  تحت  هدـش ، يرتسب  یتدـم  يارب  یهلا  مناخ  هک  دوب  مزال  نیاربانب  تشاذـگ .
زور کی  هک  دوب  هدیـسر  هار  زا  مرحم  هام  درکیم . فرـصم  یفلتخم  ياهوراد  مادـم  دوب و  رظن  تحت  زونه  یهلا  مناخ  دوب . هدـش  يرپس 

ار وا  تعرس  اب  دندش و  راک  هب  تسد  هلصافالب  هداوناخ ، ياضعا  زا  نت  دنچ  تفر . ورف  امغا  لاح  هب  سپس  دش و  جنـشت  راچد  یهلا  مناخ 
ندب پچ  تمـس  قورع  تفگ ، هحفـص 531 ]  ] شیامزآ دنچ  ماجنا  هنیاعم و  زا  سپ  یهلا ، مناخ  جـلاعم  کشزپ  دـندناسر . ناتـسرامیب  هب 

دنچ طقف  یهلا ، مناخ  يدوبهب  دـیما  دریگب . رارق  یحارج  لمع  تحت  هدـنیآ  زور  ود  یکی  یط  دـیاب  نیاربانب  هدـش ، یگتفرگ  راچد  راـمیب 
یهلا مناخ  گرم  ثعاب  اسب  هچ  صقن ، نیا  داتفایم . راک  زا  هشیمه  يارب  شندب  يهمین  دشیمن ، لمع  هک  مه  یتروص  رد  و  دوب ، دـصرد 

زین شرـسمه و  ندنام  يارب  یهلا  ياقآ  رارـصا  دـنربب . لزنم  هب  ار  وا  ات  تساوخ  شرـسمه  زا  یهلا  مناخ  هک  دوب  هتفه  زور  نیلوا  دـشیم .
رد هک  رتـهب  هچ  مریمب ، تسا  رارق  رگا  تفگ - : دـنزب ، فرح  تسناوـتیم  یتخـس  هب  هک  یهلا  مناـخ  دوـب . هدوـهیب  یحارج ، لـمع  ماـجنا 

شرسمه فرح  يور  تساوخیمن  نوچ  ینطاب ، لیم  فالخ  رب  یهلا ، ياقآ  مشکب . ار  اهسفن  نیرخآ  منادنزرف  نایم  رد  مدوخ و  يهناخ 
هار هب  اههلحم  اـههچوک و  رد  رادازع  ياههتـسد  هک  دوب  بورغ  ماـگنه  زور ، نآ  يادرف  داد . لاـقتنا  هناـخ  هب  ار  وا  راـچان  هب  دـنزب ، یفرح 

کـشا مادـم  هک  یلاـح  رد  وا ، درب . ورف  يرگید  ياوـه  لاـح و  هب  ار  یهلا  مناـخ  زیگنانزح ، ياـههحون  جنـس و  لـبط و  يادـص  دـنداتفا 
نزهنیـس و ياههتـسد  يرادازع  دـهاش  کـیدزن  زا  دنیـشنب و  رد  يهناتـسآ  رد  اـت  دـنک  شکمک  هـک  تساوـخ  شنادـنزرف  زا  تـخیریم ،

ریمـض حول  رد  ار  البرک  يهنحـص  اروشاع و  اعوسات ، ياهزور  تفر و  ورف  قیمع  یهودـنا  رد  یهلا  مناخ  دـعب ، یتاظحل  دـشاب . نزریجنز 
شایلاخ کشم  دنکیم  شالت  دنزیم و  رس  همیخ  نآ  هب  همیخ  نیا  زا  هک  دید  ار  ییالاب  دنلب  راوس  نازیر ، کشا  دیـشک . ریوصت  هب  دوخ 
تمـسق بنیز  لد  ياههلان  هب  ار  وت  ناماک ، هنـشت  ياقـس  يا  البرک - رادملع  يا  دـیلان : لد  هت  زا  رایتخایب  یهلا  مناخ  دـنک . بآ  زا  رپ  ار 

دوب بش  ياههمین  دندوب . هتفر  ورف  باوخ  هب  همه  بش ، قلطم  یکیرات  توکـس و  رد  دعب ، یتاعاس  هدـب ... ار  میافـش  تدوخ  هک  مهدیم 
هک وا  دندش . عمج  یهلا  مناخ  رتسب  رود  هداوناخ ، ياضعا  هحفص 532 ]  ] مامت دنارپ . باوخ  زا  ار  همه  یهلا ، مناخ  ناساره  ياهدایرف  هک 

هدن هزاجا  نک و  داش  ار  تزینک  نیا  لد  مشاهینب ... رمق  ای  درک - : تبحص  هب  عورش  نایفارطا  هب  هجوتیب  دوب ، هداتفا  هزرل  هب  شندب  مامت 
رب رود و  هب  جاو  جاه و  نایفارطا ، دزیم و  فرح  بترم  یهلا ، مناخ  بل ... هنشت  ياقـس  يا  سابعلا ... لضفلاوبا  ای  دنوشب . میتی  شیاههچب 
نآ دیدید  تفگ - : ینامداش  اب  دنتـسه ، شرانک  رد  همه  هک  دش  هجوتم  دمآ و  دوخ  هب  یهلا  مناخ  یتقو  یقیاقد ، زا  دعب  دندرکیم . هاگن 
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مرـس هب  ار  شکرابم  تسد  هک  دیدید  دوب ... هدرک  ینارون  ار  شفارطا  ياهدـننک  هریخ  رون  هچ  دـیدش  هجوتم  دـیدید ... ار  شوپزبس  راوس 
دوب نآ  زا  سپ  یتاظحل  تفرگ . وا  زا  ار  ندز  فرح  تصرف  هیرگ  ياـهياه  و  ینک . هعجارم  رتکد  هب  تسین  مزـال  رگید  تفگ : دیـشک و 

کـشزپ هب  یتقو  زور ، نآ  حبـص  دوب . زیگنالد  رطع  نیا  هب  هتـشغآ  ردام ، هایـس  دـیپس و  ياهوم  دـش . شخپ  اضف  رد  یتشهب  ياهحیار  هک 
يهتفرگ ناج  ياپ  تسد و  ندـید  اب  ناوج  کشزپ  درادـن ، یحارج  لمع  هب  يزاـین  رگید  ناـشردام  هک  دـنیوگب  وا  هب  اـت  دـندرک  هعجارم 

... رکش تتمظع  لالج و  هوکش و  ردق  هب  ادنوادخ ، ایادخ ، تفگ - : درک و  نامسآ  يوس  هب  رس  هناروابان  وا ، لماک  یتمالس  یهلا و  مناخ 
دیشروخ دوب  رواخ  ماب  رب  نیمغ  [ . 214 . ] دشاب دناوتیمن  يرگید  زیچ  تدوخ ، يهزجعم  زج  مرامیب ، یتمالـس  تشگزاب  هک  منادیم  نم 

هحفص 533] [ . ] 215  ] دیشروخ دوب  رکیپ  کلم  زا  ادج  دنچ  ره  تفگیم  نخس  ین  زارف  دیشروخ  دوب  روانش  نوخ  نایم 

... تاهدیرب ياهتسد  يادف  مناج  لضفلاابا  ای 

رارق دندربیم . رس  هب  هناخ  رد  هشیمه  فالخرب  شرسمه  تسود و  ادخ  ياقآ  دوب . هام  رویرهش  ياهزور  نیرخآ  زا  یکی  حبص  هد  تعاس 
ردارب مه  داماد  تسودادخ و  ياقآ  رهاوخ  سورع ، دنورب . یـسورع  دیرخ  يارب  یعمج  هتـسد  لیماف ، دارفا  زا  یهورگ  ندـمآ  درگ  اب  دوب 

راهچ هس  بیترت ، نیا  هب  دیـسر . ارف  هناخ  كرت  نامز  دندش  عمج  مه  رود  همه  هک  یماگنه  دعب ، یتعاس  دوب . تسود  ادخ  مناخ  کچوک 
تـسود ادـخ  ياقآ  هلاس  هدـجه  رتخد  خرهام  هب  دـندوب ، ریگ  اپ  تسد و  اهرتگرزب  هدـیقع  هب  هک  لیماف  هلاس  تشه  تفه  ياـههچب  زا  اـت 

لدبم اههچب  يزاب  لحم  حیرفت و  ناکم  هب  هناخ  دنتفر ، اهرتگرزب  دـش و  ماجنا  اهشرافـس  نیرخآ  هک  نیمه  دـعب ، یقیاقد  دـندش . هدرپس 
بقارم ماـمت  تقد  اـب  تشاد . نادـند  ریز  ار  روکنک  رد  تیقفوم  نیریـش  معط  زونه  دوب و  هتفرگ  ار  شملپید  یگزاـت  هب  هک  خرهاـم  دـش .

هلک رـس و  مامت  تعاس  هس  دودح  دیاین . شیپ  يراوگان  قافتا  ناشمادک  چـیه  يارب  دـننزن و  اطخ  هب  تسد  هدرکان  يادـخ  هک  دوب  اههچب 
ناشدوخ رـس  ییالب  هک  دوب  اههچب  بظاوم  یمـشچ  راهچ  مه  زاب  وا  لاـح  نیا  اـب  دوب ، هدرک  هفـالک  یتسار  هب  ار  خرهاـم  اـههچب  اـب  ندز 

سح ندرک  شوماخ  يارب  وا  دـناسر . هناخ  زاسهمین  ياههلپ  هب  ار  شدوخ  خرهام ، مشچ  زا  رود  اههچب  زا  یکی  تاظحل  نیا  رد  دـنرواین .
زا یتاظحل  يارب  شیاهتبقارم  همه  اب  خرهام  هنافـسأتم  تسا . ربخ  هچ  اجنآ  رد  دـنیبب  دورب و  ماـب  تشپ  هب  تساوخیم  دوخ ، يواـکجنک 
هب تشاذگ و  رـس  تشپ  ار  يرجآ  ياههلپ  زا  ات  دنچ  باتـش  اب  دناسر و  اههلپ  هب  ار  دوخ  یگچاپتـسد  اب  سپـس  دـنام ... لفاغ  عوضوم  نیا 

کی رد  داـتفا . نیمز  يور  هب  تروص  اـب  یندز  مه  هب  مشچ  رد  درک و  ریگ  يرجآ  هکت  هب  شیاـپ  هک  دوب  اـجنآ  رد  دیـسر . درگ  اـپ  نیلوا 
هلـصافالب عوضوم  هب  ندرب  یپ  اب  دندیـسر و  هار  زا  اـهرتگرزب  هظحل  نیمه  داـتفا . هار  هب  نش  كاـخ و  ناـیم  رد  نوخ  زا  ییاهرایـش  هظحل 

زا مادک  چیه  هک  دش  هجوتم  هزات  وا  دش . نامسناپ  خرهام  حورجم  مروتم و  ینیب  تروص و  هکنآ  زا  سپ  دندناسر . هاگنامرد  هب  ار  خرهام 
: - دندینش هدننک  سویأم  یباوج  دندرک . هعجارم  هحفص 534 ]  ] هک یکشزپنادند  نیلوا  هب  دنتسین ! دوخ  ياج  رد  ار  وا  ییولج  ياهنادند 

ياهجیتن اما  دندز ، رـس  رگید  کشزپ  نیدنچ  هب  اهنآ  دیراذگب . یعونـصم  نادـند  دـیهاوخب  هکنآ  رگم  تسین . هتخاس  يراک  نم  تسد  زا 
ادـیپ هدـنهد  رازآ  هیرک و  ياهفایق  الاح  دوب . باذـج  ورهزبس و  يرتخد  هک  خرهام  دنتـشگزاب . هناخ  هب  دـیما  ان  سویأم و  بش  دـنتفرگن و 

درک و تساوخرد  ینالک  یلیخ  غلبم  اهنآ  زا  یکی  دنورب . رگید  صـصختم  دنچ  غارـس  هب  ات  دنداتفا  هار  هرابود  زور  نآ  يادرف  دوب . هدرک 
دای هب  ناهگان  خرهام  يومع  رادوریگ  نیا  رد  تسین . هتخاس  یـسک  تسد  زا  يراک  رگید  نادند  نداتفا  زا  سپ  تعاس  ود  تفگ  يرگید 

تسد زا  درکیمن  رواب  هکنآ  اب  تسودادخ ، ياقآ  دوب . هدرک  راک  هب  عورش  دوخ  سیـسأت  هزات  بطم  رد  یگزات  هب  هک  داتفا  یناوج  رتکد 
سیـسأت هزاـت  بطم  هب  ار  دوـخ  تقو ، توـف  نودـب  بیترت  نیا  هب  تفریذـپ و  ار  شردارب  داهنـشیپ  دـشاب . هتخاـس  يراـک  ناوـج  کـشزپ 
اهنادند نداتفا  زا  رگا  تفگ : نانیمطا  اب  خرهام . ناهد  هنیاعم  زا  سپ  درک و  لابقتسا  اهنآ  زا  مامت  ییورشوخ  اب  ناوج ، کشزپ  دندناسر .

یتقو میآیمرب . شاهدهع  زا  ادخ ، هب  لکوت  اب  دـشاب ، نامز  نیا  زا  رتمک  رگا  اما  درک . دوشیمن  يراک  دـشاب  هتـشذگ  تعاس  زا 24  شیپ 
هداد خر  هثداح  هک  یناکم  رد  دـیورب و  رتعیرـس  هچره  تفگ - : ناوج  کشزپ  تسا ، هتـشذگ  هثداـح  زا  تعاـس  طقف 20  هک  دـش  مولعم 
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هب كاشاخ  كاخ و  اب  روطنامه  دینک . كاپ  ار  اهنادند  دیابن  هک  دـینک  هجوت  طقف  دـیروایب . دـینک و  ادـیپ  ار  ناترتخد  ياهنادـند  تسا 
یکی دنکن  مینکن . ادیپ  ار  اهنادند  دنکن  تفگیم : دوخ  اب  وا  دیشوجیم . هکرـس  ریـس و  لثم  تسودادخ  مناخ  لد  هار  رد  دیروایب . اجنیا 

لـضفلاوبا ای  تفگ : لد  رد  تشاذـگ و  مه  يور  ار  شیاهمشچ  وا  هک  دوب  راکفا  نیا  اب  دنـشاب . هدـش  روگ  مگ و  لاح  هب  ات  اهنآ  زا  ات  ود 
دیماان هناـخ  زا  هحفـص 535 ]  ] ار اـم  مهدیم  مسق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ترهطا  دـج  ناـج  هـب  ار  وـت  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 

... تاهدـیرب ياهتـسد  يادـف  مناج  لضفلاوبا  ای  مزادـنیب . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  هرفـس  کی  هام  لوا  هک  منکیم  رذـن  اج  نیمه  نادرگنرب .
هقیقد دنچ  زا  شیب  وجتـسج ، نیا  دندوب . حرهام  هتـسکش  ياهنادـند  لابند  هب  مامت ، طایتحا  تقد و  اب  هناخ ، درگاپ  رد  اهنآ  دـعب ، یقیاقد 

. دوب هتـشذگ  هثداح  زا  تعاس  طقف 21  دنتـشاذگ ، ناوج  کشزپ  بطم  هب  مدـق  مود  راب  يارب  اـهنآ  هک  یناـمز  و  تفرگن ... ار  اـهنآ  تقو 
هک تساوخ  تسودادـخ  ياقآ  زا  راک ، نتفرگ  نایاپ  اب  ناوج ، کشزپ  تفرگ . رارق  دوخ  ياج  رد  نادـند  ره  شـالت . تعاـس  هس  زا  سپ 
اما دوش ، يرتسب  ناتـسرامیب  رد  خرهام  دننک و  تنوفع  اهنادند  دراد  ناکما  هک  دوزفا  نینچمه  دـننک . هعجارم  بطم  هب  رگید  تعاس   48

ناهد یتقو  ناوج  کشزپ  دـندوب  بطم  رد  تسودادـخ  هداوناخ  دـعب  زور  ود  دادـن . خر  يدـنیاشوخان  قاـفتا  نینچ  زگره  ادـخ  فطل  هب 
دوخ دینک  رواب  تسودادخ ، ياقآ  تفگ - : دناشن و  بل  رب  تیاضر  زا  يدـنخبل  تخادرپ ، شیاهنادـند  یـسراو  هب  درک و  زاب  ار  خرهام 

. دادیم بلق  توق  نم  هب  هک  دوب  ادخ  دای  مان و  طقف  تاظحل ، نآ  رد  متـشادن . ناترتخد  ياهنادند  ندروخ  دنویپ  هب  يدـیما  نیرتمک  نم 
و دش ... يراج  خرهام  هنوگرب  قوش ، زا  یکـشا  هرطق  تسا . هدش  اهنادند  دـنویپ  بجوم  يدـنوادخ  هزجعم  طقف  متـسه  نئمطم  مه  نآلا 

ادـیپ وت  فصو  هب  ياهژاو  نوخ  دوشیمن  او  ملد  نابز  ما  هدنمرـش  [ . 216 . ] دزادنیب ار  شاهرفـس  هک  دوب  هام  لوا  دای  هب  تسودادـخ  مناخ 
، وت قشع  دیهش  مدرگ  اعد  منکیم  ماهدوبن و  البرک  رد  دوشیمن  ام  لد  بیصن  تندیمهف  زونه  تمنادیمن  مان و  هب  تمناوخیم  دوشیمن 

سب تسا و  ترـسح  ملد  راـک  زونه و  مگنگ  دوشیمن  ادـیپ  وت  دیهـش  مرهاوـخ  يا  نینچ  ار  هلـال  زا  رپ  تشد  درگن  بنیز  دوـشیمن  اـما 
هحفص 536] [ . ] 217  ] دوشیمن او  ملد  نابز و  ماهدنمرش 

سرب مردپ  داد  هب  البرک  رادملع  ای 

لـضفلاوبا شراوگرزب  ردارب  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  ترـضح  نادـنمتدارا  ناـمداخ و  زا  یکی  ییـالبرک  يوسوم  مظاـک  دـیس 
تسیز هداس  رایسب  دیسریمن و  یسک  هب  شرازآ  دوب ، مدرم  هاوخریخ  عضاوتم و  صالخا ، اب  يدیس  دوب ؛ البرک  رد  مالـسلاامهیلع  سابعلا 

، ملاظ ياهیثعب  ندمآ  اب  هک  دومن ، يرپس  قارع  رد  مالـسلامهیلع  موصعم  ناماما  سدقم  دـقارم  راوج  رد  يرمع  دوب و  قداص  فاص و  و 
اهزور دـندرک . ناریا  یهار  رابجالاب  دـندومن و  شیوخ  يهناـشاک  هناـخ و  كرت  هب  روبجم  رگید  نایعیـش  زا  يرایـسب  شاهداوناـخ و  وا و 

، درکیم هولج  ربارب  دنچ  ییاهنت  تبرغ و  ساسحا  دشیم ، هک  باتفآ  بورغ  دنام ، همه  لد  هب  نطو  هب  تشگزاب  ترـسح  تشذـگیم و 
رادوریگ نیا  رد  دوبن . لاعتم  رداق  هاگرد  هب  يراز  عرـضت و  ربص و  زج  یهار  دوب و  هدرک  هدرـسفا  ناریح و  ار  همه  سدقم  راید  نآ  قوش 
جیردت هب  ار  ردـپ  زجع  فعـض و  و  ساوح ، لالتخا  دـیدش ، دردرـس  تشگ ، التبم  یمولعمان  يرامیب  هب  ردـپ  اهترارم ، اههصغ و  هوبنا  و 

هب ار  وا  تسیچ ؟ يرامیب  نآ  هک  دهد  صیخـشت  تسناوتن  یـسک  میدرک و  هعجارم  مق  رهـش  رد  کشزپ  نیدنچ  هب  درک . هدوسرف  ناوتان و 
ار وا  يراـمیب  دنتــسناوتن  يرادرب ، سکع  شیاـمزآ و  هـمه  نآ  اـب  میدوـمن و  يرتـسب  اـج  نآ  رد  زور  میدرک و 18  لـقتنم  ناتـسرامیب ...

رمالا رخآ  دوب . هدنام  نامردیب  دیـشکیم و  رجز  نانچمه  ردپ  دندرک . صخرم  ماجنارـس  دنتفگیم و  يزیچ  مادک  ره  دنهد و  صیخـشت 
هک یعقرب  رتکد  دزن  ار  وا  يروف  زین  ام  میربب ، نارهت  رد  صـصختم  حارج  کیدزن  ار  وا  هک  دـندرک  هراـشا  ناتـسود  نایانـشآ و  زا  یـضعب 
زین ام  دوش ! لمع  اروف  دـیاب  تسا و  يزغم  روموت  هب  التبم  ناـشیا  تفگ  داد و  صیخـشت  روفلا  یف  میدرب . دوب ، یـشوهاب  رهاـم و  یکـشزپ 

یلاع « ملـس هیلع و  هللا  یلـص   » ءایبنالا متاخ  ناتـسرامیب  ناراتـسرپ  نانکراک و  دروخرب  میدرک . يرتسب  ار  وا  میدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف 
یحارج لـمع  دومنیم . هیـصوت  ار  مزـال  ياهشرافـس  دزیم و  رـس  ردـپ  هب  اـبترم  هک  اـم  قذاـح  قـالخا و  شوخ  رتـکد  اـصوصخ  دوـب ؛
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زیچان نآ  تیقفوم  دصرد  دشاب و  قفوم  تسا  دـیعب  هحفـص 537 ]  ] لمع نیا  هک  دندوب  هتفگ  اهیلیخ  زغم ، يارب  اصوصخ  دوب ، كانرطخ 
نآ فرط و  نیا  هب  نایرگ  نالان و  همه  دوب . هتفرگ  ارف  ار  دـندوب  دـق  مین  دـق و  هک  شنادـنزرف  کچوک  ياهلد  بارطـضا  سرت و  تسا .

زامن هدنیاپ  ياقآ  مان  هب  زیزع  یتسود  رادوریگ  نیا  رد  دوب . هدنارتسگ  نانآ  بلق  رب  ار  شاهیاس  يدـیماان  هایـس  ربا  و  دـندیخرچیم ، فرط 
مالـسلاهیلع نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  يهلمج  راب  میناوخب و 133  ات  دومن  داهنـشیپ  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 

رداق يوس  هب  ار  نامیاهتـسد  دـیماان ، اج  همه  زا  هتـسکش و  لد  اب  زین  ام  مییامن . رارکت  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  کیخأ  قحب  یبرک  فشکا 
میدناوخ و 133 زامن  كانرطخ  ساسح و  رایـسب  تاظحل  نیا  رد  درک . دهاوخن  میتی  ار  ام  دنوادخ  هک  میتشاد  نیقی  میدومن و  زارد  لاعتم 
ات میتساوخ  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  زا  هنازجاـع  میدرک و  رارکت  ضغب  کـشا و  هلاـن و  هآ و  اـب  ار  فیرـش  رکذ  نآ  راـب 

یسک تواخس  اب  رادملع  نآ  دوشیم  رگم  تشگ ، رادیدپ  تمارک  دش و  لزان  هزجعم  دشاب . زیمآتیقفوم  شلمع  دهد و  افـش  ار  نامردپ 
زا ار  ردپ  تسا . مشاهینب  رمق  تسا و  رارک  ردیح  رـسپ  وا  الک ، اشاح و  دزاسن ! هدروآرب  ار  شتجاح  دـنادرگرب و  دـیماان  شهاگرد  زا  ار 
هب لمع  زا  دعب  هیلوا  تاعاس  نامه  رد  دوب و  زیمآتیقفوم  لمع  تسـشن ، ام  يهدیکـشخ  نابل  رب  حیلم  دـنخبل  دـندومن و  جراخ  لمع  قاتا 
زیچ همه  یندرکن ، رواـب  دوب و  يداـع  زیچ  همه  دـنداد . ماـجنا  شیارب  یگرزب  نیا  هب  یلمع  راـگنا  هن  راـگنا  دوب و  لاحرـس  دـمآ و  شوه 

. ناهد هب  تشگنا  دـندنام و  توهبم  تام و  دـشیمن ، ناشرواب  هک  نارگید  دوب ، البرک  يهلفاق  رـالاس  هپـس  يهزجعم  تمارک و  زا  یکاـح 
رد هک  نیا  ات  درک  یگدنز  شنادنزرف  رانک  رد  درک و  یتکرب  اب  رمع  رگید  لاس  راهچ  افص  اب  راوگرزب و  دیس  نیا  هللادمحلاو . هللا ! ناحبس 

هحفص 538] . ] كاپ شناور  داش و  شحور  تفاتش . شیوخ  دوبعم  يوس  هب  دومن و  عادو  ار  یناف  راد  لاس 1373 

دوب تشهب  دننامه  ياهناخ 

: دیوگیم رفعج  خیش  شردارب  هک  میناوخیم  تسا  هتشون  ار  نآ  یناتسکاپ  کی  هک  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تازجعم  مان  هب  یباتک  رد 
کی هار  نیب  رد  میتـشگ . فجن  مزاـع  ـالبرک  زا  ردـقلا  لـیلج  يدیـس  کـی  هارمه  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تراـیز  يارب 

یلو هدرک  روبع  اجنیا  زا  ارارک  نم  هک ، دیـسر  مرظن  هب  دوب . ییاـبیز  رایـسب  ياـهتخرد  شفارطا  هک  میدرک  هدـهاشم  ار  یمیظع  ناـمتخاس 
ادـیپ اچنآ  رد  یـسک  تقو  نیمه  رد  دـشابیم ؟ یـسک  هچ  نآ  زا  تمظع  نیا  اب  لزنم  نیا  هک  مدوب  رکف  رد  ماهدـیدن ، ار  ینامتخاس  نینچ 

، راوگرزب دیس  نآ  نم و  وا ، توعد  تباجا  رد  دییایب . ملزنم  هب  دینک و  لوبق  ارم  ینامهیم  توعد  تسا ، نم  نآ  زا  لزنم  نیا  تفگ : دش و 
زبس و اج  همه  دوب . دوجوم  نآ  رد  یتحار  لـیاسو  ماـمت  هک  دوب  تشهب  دـننامه  ياهناـخ  میدـش . روبزم  ناـمتخاس  دراو  دوب ، مهارمه  هک 

قرغ دوب . رادـیدپ  نآ  ياج  همه  زا  بلاج  ياهرطع  وبـشوخ و  ياهلگ  هویمرپ ، ياهتخرد  يراج ، ياهرهن  ناحلا ، شوخ  ناغرم  دوب . مرخ 
دننامه زین  لزنم  نآ  دـش . نوزفا  نم  بجعت  نآ  ندـید  اب  هک  داتفا  يرگید  لزنم  هب  ممـشچ  هناـخ  نیا  راـنک  هعفدـکی ، هک  مدوب  اـشامت  رد 

رد هک  مدید  ار  ینارون  گرزب و  تیـصخش  کی  مود  لزنم  رد  دوب . نایب  فیـصوت و  دـح  زا  جراخ  نییزت  نامتخاس و  رظن  زا  یلوا ، لزنم 
نم هارمه  هک  يدیس  هب  زین  دندومرف . تمحرم  باوج  ناشیا  مدرک و  ضرع  مالـس  بدا  لامک  اب  هدنب  درکیم . يرگهولج  لزنم  نآ  طسو 

. دینک ییاریذپ  يو  زا  ذیذل  ماعط  درس و  بآ  اب  دیربب و  ماقم  نالف  هب  تسا ، ادهشلادیس  رکاذ  هک  ار ، دیـس  نیا  دنتفگ : هدومرف ، هجوت  دوب 
ات مدروخ  ار  ماعط  نم  تشاد . دوجو  ذیذل  ماعط  درـس و  بآ  اجنآ  هک  دندرب  یماقم  هب  ار  ام  دیزاس . ایهم  شیارب  دهاوخب  هک  ار  يزیچ  ره 

يداو  » ماقم نیا  مسا  دومرف : دیس  تسا ؟ یماقم  هچ  نیا  و  تسیک ؟ هناخردص  نیـشندنسم  نآ  هک  مداد  مسق  ار  دیـس  نآ  سپـس  مدش  ریس 
اجنیا هحفـص 539 ] . ] تسا زیزع  نآ  لام  لزنم  نیا  دشابیم و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  زین  بانج  نآ  مسا  تسا و  سدقم »

. دنوریم مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  ءادهشلادیس  ترـضح  رـضحم  هب  دنوشیم و  عمج  البرک  يادهـش  يهمه  نآ  رد  هک  تسا  یماقم 
ترـضح تسد  ود  ره  ـالبرک  رد  دـنیوگیم : هک  ماهدینـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نیرکاذ  زا  هدـناوخ و  خـیرات  رد  متفگ  ناـشیا  هب  نم 

نآ شیپ  ارم  رخآ ، تصخر  يارب  متفگ  وا  هب  هدوب . نینچ  کـش  نودـب  یلب  تفگ : دیـس  دوب . هدـش  عـطق  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 
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. درب بانج  نآ  رـضحم  هب  ارم  هرابود  يو  درادن . تسد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هک  منیبب  دوخ  مشچ  اب  ات  دـیربب  ترـضح 
يراج رعـش  تیب  دنچ  دوخ  هب  دوخ  منابز  رب  ناهگان  مدرک و  هیرگ  هب  عورـش  داتفا ، ترـضح  نآ  يهدیرب  تسد  هب  نم  مشچ  هک  ياهظحل 

يرایسب جنر  اب  هک  دنتخاس  هکت  هکت  ار  بآ  کشم  دندرک و  هراپ  هراپ  ریت  اب  ار  ترضح  نآ  مسج  نانمشد ، دوب . نیا  اهنآ  موهفم  هک  دش 
، میالوم يا  تفگ : دز و  ادص  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوخ  ردارب  من ، رپ  مشچ  رابهودنا و  یبلق  اب  تقو  نآ  دوب . هدرک  رپ  بآ  زا  ار  نآ 
. دیـسر ارف  ملجا  مدشن و  قفوم  اههمیخ  هب  بآ  ندناسر  رد  هک  سوسفا  دص  سوسفا و  دـش . هدرپس  كاخ  هب  میاهدـیما  مامت  منیـسح ، يا 

نم دـهدب . ربـص  اهامـش  هب  ادـخ  خیـش ، يا  دـندومرف : دـندرک و  هیرگ  زین  مالـسلاهیلع  ترـضح  تـیب ، نـیا  ندینـش  اـب  دـیوگیم : ناـشیا 
. دیرادن عالطا  نآ  زا  امش  الصا  هک  ماهدید  ار  ییاهتبیصم 

جالعال ياهدرد  مامت  جالع  لحم 

ناتشگنا هک  مدرک  سح  يدالیم  لاس 1976  نئوژ  هام  دیوگیم : یمظاک ، غورف  ياقآ  ریصب  ققحم  البرک ، ریسفت  ءافلخلا و  باتک  فلؤم 
رتکد کیدزن  هرخـألاب  دـش . جـلف  متـسد  فصن  تشادـن و  يدوس  یلو  متفر ، فلتخم  ياـهرتکد  دزن  دوشیم . جـلف  دراد  نم  پچ  تسد 

هک دش  مولعم  سکع  زا  دنتفرگ و  سکع  متسد  زا  ناشیا ، روتسد  هب  تشاد . مان  ارصم  یس  نبا  رتکد  هک  متفر  رهش  ناتسرامیب  رد  روهـشم 
تسد ياهگر  هحفـص 540 ]  ] رد نوخ  نایرج  عنام  دـناهدرک و  زواجت  دوخ  راک  يهریاد  زا  مندرگ  ناوختـسا  کـی  تشپ و  ناوختـسا  ود 

( یبط رازبا  يهلیـسو  هب   ) ار ندرگ  دیـشاب  بظاوم  اذـل  و  تسا . كانرطخ  یلیخ  امـش  عضو  تفگ  سکع  ندـید  اـب  رتکد  دـنوشیم . پچ 
هاگنامرد نیا  متـسنادیم  اریز  مدمآ . هاگرد  هب  هدـش ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  لاح  نیا  رد  دـیراد . هگن  تسار 

رگا نم ، يالوم  مدرک : ضرع  متـسج و  لسوت  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رـضحم  هب  تسا . جالعال  ياهرد  مامت  جالع  لحم 
مدـمآ و هناـخ  هب  نآ  زا  سپ  هدـب ! ناـشن  ار  دوـخ  تیاـنع  تمارک و  هنرگ  و  ناـسرب ، ار  مگرم  سپ  تسین ، یندـش  بوـخ  نم  ضرم  نیا 
، هصالخ تسا . هدش  داجیا  یگتفرگ  قرب  تلاح  ماهدش . جلف  تسد  رد  هک  مدرک  ساسحا  حبـص  مدنارذگ و  یمارآ  هب  ار  بش  مدـیباوخ .

یتح منکیمن و  ساسحا  متسد  رد  يدرد  چیه  درذگیم ، نایرج  نآ  زا  لاس  هک 17  نونکا  تفای و  افش  الماک  متسد  زور ، هس  تدم  یط 
! دشابیم تسار  تسد  زا  رتشیب  مپچ  تسد  ییاناوت 

درک تبحم  وا  مدرک و  شهاوخ  ادخ  زا  نم 

الم دـنوخآ  هللا  ۀـیآ  دناهتـشاد : موقرم  ار  لیذ  تمارک  مق ، مرتحم  ظاعو  زا  یـسردم ، یلع  دیـس  ياقآ  بانج  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح 
بـالقنا يزوریپ  يهناتـسآ  رد  هـک  دـندوب  هعیـش  هتـسراو  گرزب و  ياـملع  زا  یکی  هـیلع -  یلاـعت  هللا  ناوـضر  ینادـمه -  یلع  موـصعم 

! نامب تفگ : درک و  هراشا  تسد  اب  شردپ  دـش . ترپ  هرانم  يالاب  زا  ياهچب  مدوب ، البرک  رد  هک  ینامز  دـندرک : لقن  ناشیا  دنتـشذگرد .
نایرج نیا  زا  سپ  دـندروآ . نیمز  هب  دـنتفرگ  ار  هچب  دـندروآ  نابدرن  مالـسلاهیلع ، ساـبع  ترـضح  دـبنگ  راـنک  دـنام . قلعم  اوه  رد  هچب 
یناوج لوا  زا  مربیم . راب  ملامح و  نم  تفگ  دـیاهراکچ ؟ امـش  مدیـسرپ  متفر  وا  غارـس  هب  تسا  ياهداـعلاقوف  مدآ  شردـپ  هک  مدـیمهف 

وا مدرک و  شهاوخ  ادخ  زا  نم  مه  هعفد  کی  لاح  مدرک ؛ تعاطا  نم  دومرف  ادخ  رمع  کی  مدرکن . منکن و  یهانگ  چیه  متفرگ ، میمصت 
هحفص 541] . ] درک تبحم 

لسوت زا  سپ  يافش 

دیع زا  لبق  دندرک : لقن  هتاکرب  تماد  یناگیاپلگ  يدیحو  یقت  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  هللا  ۀیآ  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  باطتـسم  بانج 
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يزور دـنچ  هکنآ  زا  دـعب  دـش ، ضیرم  قارع  رد  مرـسمه  میدوب ، هدـش  فرـشم  تایلاع  تابتع  هب  هداوناخ  اب  یـسمش  لاـس 1380  زورون 
هب القا  ملاس  حیحـص و  ادنوادخ ! متفگ : مدـش  لصأتـسم  سب  زا  بناج  نیا  میدـید . يدایز  ياههمدـص  دـشن و  عقاو  رثؤم  میدرک  هجلاعم 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  ترضح  رهطم  مرح  هب  میدش و  ادج  هلفاق  زا  مرـسمه  نم و  ناریا  فرط  هب  تکرح  زا  لبق  زور  کی  میـسرب ، ناریا 
. میدز ار  نامیاهفرح  ادج  ادج  تارضح  اب  مادک  ره  میتفر ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  رهطم  مرح  هب  سپـس  و 

تردام مالسلاهیلع و  یلع  تردپ  هب  ار  امش  تیاکش  دیهدن  میافش  رگا  دنتفگ : هدومن  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  باطخ  مناخ  هیجاح 
مناخ هیجاح  میتشگزاب  ناریا  هب  مارملا  یضقم  تمالس و  هب  هک  یتقو  تفای ، افش  دش و  عفترم  درد  انآ  منکیم . مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف 
هتـسب رد  یتکاپ  هللجم  هبجحم و  یلیخ  یمناخ  میتسه ، مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ماقم  رد  هفوک  دجـسم  رد  هک  دید  باوخ  نارهت  رد 

. دوب هدش  رهم  كال و  هک  داد ، لامعا  یلوبق  ناونع  هب  ناشیا  هب 

هدومن هدهاشم  يرادیب  رد  ار  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 

ردپ دناهتـشاد : موقرم  یـسمش   76  / 1 خـیرات 8 /  رد  ياهتـشون  رد  یمق ، ینیـسح  نیدلاباهـش  دیـس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح 
روط هب  نم  يارب  ارارک  دندوب ، نیـضاملا  ۀـیقب  لاسنهک و  ياملع  داهز و  دابع و  زا  هک  ینیـسح ، لضفلاوبا  دیـس  ياقآ  هللا  تیآ  مراوگرزب 

زا یتاـمارک  میدوب ، ناشتمدـخ  رد  نارگید  مزیزع و  ناردارب  يدوـخ و  زا  یـصاخشا  هک  یناـمز  رد  یموـمع  لـفاحم  رد  زین  یـصوصخ و 
هد دودح  نس  رد  دندومرف : دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یتمسق  هب  هصالخ  روط  هب  هک  دندومرفیم  لقن  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 

هـضور رکذ و  زامن و  لها  هنیدتم و  ياهمناخ  زا  هک  مردام ، مدربیم . جنر  نآ  زا  یلیخ  هک  مدـش  التبم  جالعلا  بعـص  یـضرم  هب  یگلاس 
رد هک  ياهضور  سلجم  هب  مرداـم  يزور  تـسه  مداـی  هحفـص 542 ] . ] درکیم اـعد  نم  يارب  دوب و  تحاراـن  نم  تلاـسک  زا  یلیخ  دوب ،

دارفا نم  تسار  فرط  رد  مدـید  ناـهگان  مدربیم . رـس  هب  يراـمیب  تلاـح  اـب  هناـخ و  رد  اـهنت  نم  دوب و  هتفر  دوب  اـم  يهناـخ  یگیاـسمه 
دننک هلمح  نم  فرط  هب  دنتـساوخیم  دندش و  رهاظ  نم  یمدـق  دـنچ  رد  یبیجع  ياههفایق  اب  دوب ، رفن  دودح 20  ناشدادعت  هک  یمجاهم 

ناشکرابم ياهتسد  یلو  ینارون  دیشر و  یتماق  اب  ابیز و  یبسا  رب  راوس  اسآقرب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  سدقم  دوجو  هک 
رهاظ دـننکیم ) وگزاب  ظاعو  هدـش و  رکذ  اهباتک  رد  ناشفـصو  هک  هنوگ  نامه   ) رتالاب بسا  رـس  نیز و  زا  ناشکرابم  ياـهوناز  هدـیرب و 
رتمک ناشدادعت  راب  نیا  هک  يرگید  نیمجاهم  نم  پچ  تمس  زا  اددجم  دندرک . رارف  مجاهم  دارفا  راوگرزب ، نآ  تکرح  کی  اب  دندش و 
هلمح تسار  تمس  زا  لوا  دارفا  نامه  موس  يهبترم  زاب  دندرک و  رارف  ترـضح  نآ  بیهن  تکرح و  کی  اب  هرابود  هک  دندرک ، هلمح  دوب 

نآ يراوگرزب  فطل و  تیاـنع و  دروم  بناـج  نیا  دنتـشگنزاب و  رگید  هدرک و  رارف  ترـضح  نآ  رتدـیدش  بیهن  اـب  مه  زاـب  هک  دـندرک 
تیانع نیا  يهنارکش  هب  مدرک  وگزاب  شیارب  ار  دوخ  لاح  حرـش  تشگرب و  لسوت  هضور و  سلجم  زا  یتقو  مردام  متفرگ . رارق  ترـضح 

رارق هادف  انحاورا  نیموصعم  تارـضح  بیجع  هجوت  دروم  نونک  ات  تاعفد  هب  راوگرزب  هتـسراو و  ملاع  نآ  دش . لاحـشوخ  رایـسب  گرزب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  تمدخ  دندومرف : لقن  نینچ  نیا  لبق  يدنچ  هک  تسا  ییارجام  هلمج  نآ  زا  دناهتفرگ و 

دنزرف دننام  نم  هدیشخب ، ینیشنمه  راختفا  نم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  يالاو  ماقم  دندوب . تحاران  نوزحم و  ترـضح  نآ  مدیـسر .
ار نآ  زا  یقشاق  هک  دندومرفیم ، هدامآ  نوتیز  نغور  اب  وهاک  مدرد  يافش  يارب  ترضح  نآ  مدوب و  هتشاذگ  ناشکرابم  يهناش  رب  تسد 
زا ات  دسر  ناشیا  تمدخ  اروضح  دیاب  تسا  ندینش  ندید و  بلاط  قشاع و  رتشیب  یـسک  رگا  و  مدید ، مه  ار  نآ  يروف  يهجیتن  مدروخ و 

سلاجم لفاحم و  زا  يرایسب  رد  ار  ریظن  مک  گرزب و  تادهاشم  نیا  نم  دربب . یناحور  يونعم و  يهدافتسا  ناشکاپ  ياهسفن  مرگ و  نایب 
ماقم زا  تسا و  هدش  يراج  شکشا  هدینـش ، یهورگ  ره  زا  سک  ره  ماهدرک و  لقن  هشیمه  اج و  همه  رد  اهربنم و  يور  ناگرزب و  املع و 

هحفص 543] . ] تسا هدرک  کمک  تجاح و  بلط  موصعم  تارضح  نآ  عینم 
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ناگدنامرد هانپ 

نز نآ  رهوش  بش  کی  دندرکیم . یگدنز  سورع  ون  نز  درم و  کی  البرک  رد  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  اقآ  لآ  دیعس  دمحم  خیـش  زا 
هب دیدهت  ار  وا  شرهوش  هجیتن  رد  تسا و  هتـشاذگ  اجک  رد  ار  لاخلخ  هک  دوب  هدرک  شومارف  نز  درادـن . ياپ  رد  لاخلخ  شرـسمه  دـید 

اجنآ رد  ار  بش  دـش و  هدـنهانپ  ناگدـنامرد ، هانپ  نآ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  رهوش ، سرت  زا  نز ، درک . نتـشک 
نز میراد . راک  اجنیا  رد  ام  دـیور ، نوریب  مرح  زا  مناخ ، دـنیوگیم : يو  هب  هدـمآ و  تفاظن  وراج و  يارب  مرح  نیمداـخ  بش  رخآ  دـنام .

. مییآیم ترهوش  دزن  تعافـش  يارب  وت  هارمه  اـم  دـنیوگیم : دـنمهفیم ، ار  هعقاو  هکنآ  زا  سپ  موریمن ! مریگن ، تجاـح  اـت  دـیوگیم :
هک دندید  ار  يواگ  نیح  نیا  رد  کلیخد .)  ) لضفلاابا ای  دـیوگیم : دـیرگیم و  ياهياه  سپـس  مورب و  اجنیا  زا  تسا  لاحم  دـیوگیم :

ياهفلع اب  هارمه  حبص  هک  ار ، نز  نآ  لاخلخ  درک و  غارفتسا  اجنآ  رد  دیناسر و  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  رهطم  نحص  هب  ار  دوخ  ناباتش 
[ . 218 . ] دروآ نوریب  دوب ، هدروخ  ناشهچغاب 

تخاس هدروآرب  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ار  امش  تجاح 

مالسلاهیلع نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  تمارک  هس  یلاعلا  هزع  دیز  یفقث  میهاربا  خیش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  بانج 
مـشاهینب رمق  مان  هب  یـسلجم  یتیاده  ياقآ  هب  موسوم  مالـسلامهیلع  تیبلها  صلخم  نابحم  زا  یکی  لبق  لاس  دـنچ  . 1 دناهتشاد : لاسرا 

هب سلجم  نآ  رد  تکرـش  دصق  هب  هدنب  زور  کی  دندادیم . مه  هناحبـص  اذل  دشیم و  لیکـشت  حبـص  فرط  سلجم  تشاد . مالـسلاهیلع 
مراد مه  یتجاح  تسین ! عمط  یبرل  مالـس  متفگ  ناشیا  هب  کیلع ، مالـس و  زا  دعب  دش . لاحـشوخ  نم  ندید  زا  ناشیا  متفر و  ناشیا  لزنم 

. مدمآ نوریب  اجنآ  زا  تخاس . هدروآرب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هحفـص 544 ]  ] ار امـش  تجاح  تفگ : یتیاده  ياقآ  ماهدمآ . هک 
راطق هاگتسیا  رد  مناتسود  زا  یکی  هب  سپـس  دوبن . ناسآ  راک  نامز  نآ  رد  هک  دوب  زاوها  هب  نتفر  يارب  راطق  طیلب  نتفرگ  عقاو ، رد  متجاح 
زاوها راطق  طیلب  نیلوئسم  اب  دعب  منکب ؟ يراک  مناوتیم  منیبب  هدب  هزاجا  تفگ : متـشاذگ . نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  تساوخرد  و  مدز ، گنز 

مـشاهینب رمق  سلجم  نآ  تکرب  هب  هقیقد ، هس  ود  فرظ  رد  هصـالخ  ار ! کـی  هجرد  طـیلب  مه  نآ  درک ، هیهت  طـیلب  میارب  هـتفرگ  ساـمت 
. دش هیهت  ام  يارب  طیلب  مالسلاهیلع 

دنکیم اوعد  یسک  اب  مشاهینب  رمق  مرح  يوربور 

رورش و درف  رایـسب  دشیم و  بوسحم  البرک  رارـشا  زا  یکی  هک  لامح ، يداه  مان  هب  یـصخش  تسا . هدش  عقاو  البرک  رد  مود  ناتـساد  . 2
هب ار  وا  یتشم  اب  دنکیم و  اوعد  یسک  اب  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  مرح  يوربور  تسا  هتشادن  هجوت  هک  یلاح  رد  زور  کی  دوب ، ییيوق 

ندز کتک  هدوب و  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ياهنزهنیس  زا  هدروخ ، کتک  بورـضم و  صخـش  هک  دوشیم  هجوتم  سپـس  دنزیم . نیمز 
زا دوشب ، مرح  دراو  دننکیم  راک  ره  و  دوشب ، مرح  لخاد  دنکیمن  تئرج  رورش  لامح » يداه  . » تسا هتفرگ  تروص  مرح  يولج  زین  يو 

مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  زا  البرک  رد  مه  اهدب  رارـشا و  هک ، تسا  نیا  دوصقم  دوشیمن ! دراو  دنزب  ار  وا  ترـضح  ادابم  هکنیا  سرت 
. دنتسه انعم  نیا  هب  دقتعم  ادج  دنسرتیم و  دنربیم و  باسح 

میدروآ نامیا  ناهج  نیا  يادخ  عناص و  هب  نآلا 

یفقث و اقآ  جاح  ناتسود  زا  هک  دندرک  لقن  يرهاوج  یلعدمحم  دیـس  جاح  مالـسالا  ۀجح  باطتـسم  بانج  زا  ناشیا  ار  موس  ناتـساد  . 3
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رظن زا  هک  دوب  یصخش  تسالبرک . هب  طوبرم  مه  تمارک  نیا  ماهدینـش . ناشیا  زا  مه  ینیـسح ، یفطـصم  دیـس  بناج ، نیا  دنتـسه و  هدنب 
ناـهرب لـیلد و  دـنوادخ  عناـص و  دوجو  رب  يرهاوج  ياـقآ  هحفـص 545 ]  ] هچ ره  دـشیم و  بوـسحم  ناـمیالا  فیعـض  يدرف  يداـقتعا 

هب امـش  رگا  اما  ممهفیمن ، ار  اهفرح  نیا  نم  دـیوگیم : يرهاوج  ياقآ  هب  يزور  درکیمن . لوبق  داـقتعالا  فیعـض  صخـش  نآ  دروآیم 
دنوادخ تحاس  زا  یگدنمرش  لامک  اب  روکذم  يرهاوج  ياقآ  مریذپیم ! دراد  دوجو  ییادخ  هک  يروخب  مسق  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق 
ییادـخ عناـص و  ناـهج  نـیا  دـنگوس ، مشاـهینب  رمق  هـب  هـک : دـنکیم  داـی  مـسق  مالـسلاهیلع ، لـضفلاوبا  ترــضح  يو ، حـلاص  دـبع  و 

عناص هب  نآلا  دیوگیم  دشن ، لزان  ییالب  دروخ و  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هب  مسق  يرهاوج  ياقآ  دنیبیم  داقتعالا  فیعض  صخش  . دراد
فلتخم تاقبط  داـقتعا  دروم  روط  نیا  هک  تسا  یتیـصخش  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  ضرغ ، مدروآ . ناـمیا  ناـهج  نیا  يادـخ  و 

. تسا نامیالا ، فیعض  صاخشا  یتح  مدرم ،

داد افش  ار  رتخد  نآ  سابع  ترضح  نایاقآ ،

نیـسحلا بتکم  تاراـشتنا  رتفد  هب  ناـشمرتحم  ردـپ  زا  تمارک  ود  يوسوم  نیـسح  دیـس  جاـح  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  باـنج 
ماوقا و ناردارب و  زا  رفن  هد  اب  هارمه  یـسمش ، يرجه  لاس 1347  رد  یناجنز ، يوسوم  اباب  دیـس  جاح  بناج  نیا  . 1 دناهتشون : مالسلاهیلع 

مه اب  ترایز  نیح  رد  الومعم  دـندوب ، هدـمآ  البرک  هب  قاچاق  مدوخ ، لثم  همه  نم  نارفـسمه  نوچ  میدـش و  البرک  مزاع  دوخ ، يهریـشع 
، میدوب مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مرح  ياهقاور  زا  یکی  رد  نارفـسمه  ریاس  نم و  هک  اهزور ، زا  یکی  میدوب .

گنر زبس  لاش  کی  اب  هدروآ ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  حیرـض  رانک  ار  هلاس  تشه  ادودح  يرتخد  برع  درف  کی  میدید 
دیزرلیم يروط  شندب  ياضعا  مامت  يرامیب ، تدش  زا  تسین . رکذ  لباق  هک  دوب  دب  يدـح  هب  رتخد  لاح  تسب . رهطم  حیرـض  هب  مکحم 

و درک ، بلقنم  ار  رهطم  مرح  ياضف  وا  ندب  شزرل  بارطـضا و  تدش  دـنک . هاگن  وا  هب  ارمتـسم  هقیقد  دـنچ  دوبن  رداق  ياهدـننیب  چـیه  هک 
كرت ار  مرح  متشاد ، یبلق  یتحاران  نوچ  نم  ماهدش . سویأم  اهرتکد  زا  تفگیم : رتخد  ردپ  دندرکیم . هیرگ  وا  لاح  هب  انثتسا  الب  مدرم 

یناخاباب یلعبحم  جاح  مان  هب  نارفسمه  زا  یکی  تعاس  مین  زا  سپ  دندنام . مرح  رد  هحفص 546 ]  ] اقفر یلو  متفر ، هناخرفاسم  هب  مدرک و 
رد زبس  هچراپ  هکت  کی  هک  یلاح  رد  دـش و  هناخرفاسم  دراو  یـصاخ  ناجیه  اب  تسا ، تایح  لاح  رد  العف  هک  ناجنز ، يهجیلک  یلاها  زا 

رهطم مرح  رد  هک  ار  ضیرم  رتخد  نآ  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  نایاقآ ، تفگ : یـصاخ  تلاح  اب  دوب ، شتـسد 
! تسوا گنر  زبس  لاش  زا  ياهراپ  نیا ، میدومن ، میسقت  هدرک  هراپ  هراپ  ار  وا  سابل  ام  و  داد ، افش  دیدوب ، هدید 

نکن یحادم  وت 

لحم تاداس  زا  یکی  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  حیرض  رانک  رد  هک ، مدید  دوخ  مشچ  هب  رفس ، نامه  رد  زین  . 2
يزیربت حادـم  نآ  و  ناوخن ! نکن و  یحادـم  وت  هک ، درک  ضارتعا  دوب  زیربت  لها  هک  تیبلها  حادـم  کی  هب  ادـیدش  یـضر  دیـس  ماـن  هب 

زا یکی  نفد  ماگنه  لاـس ، جـنپ  دودـح  زا  سپ  دـش و  هناوید  مه  یـضر  دیـس  یلو  دـناوخن ، درکن و  یحادـم  رگید  تسـشن و  هتـسکشلد 
! دش بوخ  شلاح  درک و  هیرگ  تدش  هب  ینارایلو  لداع  دیس  مان  هب  لحم  تاداس 

تمارک ود  يهیاس  رد  هرابود  يرمع 

موقرم ریز  حرـش  هب  ار  تفگـش  تمارک  ود  يارجام  مق ، نکاـس  يدزی ، يرباـص  اـضریلع  خیـش  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  باـنج 
ترضح تمحرم  راگدرورپ و  محرت  اب  هک  تسا  كانرطخ  يرامیب  نیدنچ  يارجام  دیناوخیم ، الیذ  هچنآ  دیناوخیم : الیذ  هک  دناهتشاد 
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اهرتکد تایرظن  . 2 نخس ؛ زاغآ  . 1 لماش : درک . ادیپ  دوبهب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تیانع  مالـسلااهیلع و  ارهز  يهمطاف 
.5 مالسلاهیلع ؛ سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  ملـسوت  نایرج  . 4 نتفای ؛ افـش  زا  دعب  اهرتکد  تایرظن  . 3 هحفص 547 ] [ ؛ نتفای افـش  زا  لبق 

خیـش جاح  ياقآ  بانج  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ترـضح  هک  اجنآ  زا  اهیرامیب . نیا  يهرابرد  یندینـش  بلاـج و  یتاـکن  . 6 طاـبترا ؛ زا  ياهنومن 
ینابر یلع  خیش  جاح  ياقآ  بانج  نیملسملاو  مالسا  ججح  تارضح  مق : يهیملع  يهزوح  مرتحم  يالـضف  زا  رفن  دنچ  یفاص و  هللا  فطل 
يافش يرامیب و  نایرج  هک  دندوب  هتـساوخ  بناج  نیا  زا  یحتاف  ياقآ  بانج  يدهاز و  یـضاق  دمحا  خیـش  جاح  ياقآ  بانج  یلاخلخ و 

لبق و ار  صصختم  يابطا  زا  نت  دنچ  تایرظن  مشاب و  هتشاد  اهیرامیب  لصا  هب  ياهراشا  تسخن  مدش  نآ  رب  اذل  مسیونب ، احورـشم  ار  دوخ 
زین باوخ و  رد  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترضح  ندید  نایرج  سپس  میامن ، لقن  ناتـسرامیب  ناراتـسرپ  رظن  اب  هارمه  نتفای  افـش  زا  دعب 

تمحرم تیانع و  مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  تمارک  فطل و  ات  مهد ، حیـضوت  ار  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  ملـسوت 
دزی لها  يرباص  اضریلع  بناج  نیا  دـیامن . ادـیپ  ار  دوخ  یعقاو  شزرا  موهفم و  بناـج ، نیا  هب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح 

، بلق يهچیرد  تنوفع  یمنآ ، مان  هب  نوخ  ناطرـس  لیبق : زا  مدـش . التبم  كانرطخ  يرامیب  نیدـنچ  هب  ش  لاس 1366 ه .ـ رد  مق ، نکاـس 
شیپ هتفه  کی  ات  تعاس  ارم 24  یگدـنز  تایح و  لوط  دـندوب و  هداد  هدـننک  سویأم  باوج  امومع  اهرتکد  هک  يزغم ، فیفخ  يهتکس 

يرتسب مق  راکماک  ناتسرامیب  رد  یسمش   1366  / 4 خیرات 3 /  رد  دندوب . هدش  دیماان  مندش  بوخ  زا  زین  لیماف  یمامت  دندوب و  هدرک  ینیب 
 / 4  / 12 تسین . شخب  تیاضر  رامیب  یمومع  لاح  ناراتسرپ : لوق  زا  یسمش   66  / 4  / 11 دش . ماجنا  نوخ  تشک  زور  نیمه  رد  مدش و 
 / 4  / 13 دوب ! هدشن  هجوتم  یسک  هام  ات 8  دوب و  هدمآ  شیپ  يزغم  فیفخ  يهتکس  لبق ، زور  ود  یکی  یکشزپ : مشچ  رواشم  یـسمش   66

ياقآ ماهلاخ  رـسپ  نم  نتفای  افـش  زا  لبق  اهرتکد  تاـیرظن  هحفـص 548 ] . ] تسین بوخ  نادنچ  رامیب  لاح  ناراتـسرپ : لوق  زا  یـسمش   66
برع رتکد  ياقآ  بلق و  صـصختم  يردـص  رتکد  ياقآ  هب  ارم  نوخ  شیامزآ  دـنکیم . راک  دزی  یخرف  ناتـسرامیب  رد  يرکاش  یلعناـمب 
اهامش تسا ، هدش  يرتسب  مق  رد  ینوخ  یبلق و  يرامیب  نتشاد  تلع  هب  ماهلاخ ، رسپ  هک : دوب  هتفگ  دوب و  هداد  ناشن  نوخ  صصختم  مجع 

زا دننک و  تمدـخ  ناشیا  هب  دـنناوتب  رتهب  ناگتـسب  ماوقا و  ات  مینک  يرتسب  دزی  میروایب  ار  ناشیا  دـینکب . يراک  ناشیا  يارب  دـیناوتیم  رگا 
مه مجع  برع  رتکد  ياقآ  و  دوب ، هداد  هدننک  سویأم  باوج  شیامزآ  ندید  زا  سپ  يردص  رتکد  ياقآ  دنـشاب . تحار  مه  تاقالم  رظن 
هب نارهت  رد  ناتسرامیب  نیلوئسم  زا  یکی  دریمیم ! دیروایب  دزی  هب  مق  زا  ار  ناشیا  دیهاوخب  ات  ای  و  تسا ، هدرم  ای  ضیرم ، نیا  دوب - : هتفگ 

تاـیرظن دـینک . يرتـسب  ار  ضیرم  نیا  دـنکیمن ، فرـص  دوب : هتفگ  دـننک ، يرتـسب  نارهت  رد  ارم  دنتـساوخیم  هک  یعقوم  ماوقا ، زا  یکی 
رکـش ار  ادخ  ورب  یتشذـگ ، یگرزب  رطخ  زا  وت  يرباص ، تفگ : مق  رد  یلخاد  صـصختم  ینافرع ، رتکد  ياقآ  نتفای  افـش  زا  دـعب  اهرتکد 
همـسا نم  ای  يهلمج  هب  دومن  هراشا  تسد  اب  و  درک ! تسرد  ار  وت  راک  رگید ، یـسک  كرحتم . يهدرم  کی  يدوب ؛ هدرم  زور  نآ  وت  نک ،

یلیخ تفگ : دهشم ، رد  باصعا  زغم و  صصختم  يدامتعا ، رتکد  ياقآ  دوب . هدرک  بصن  شبطم  رد  هتفرگ و  باق  هک  ءافش  هرکذ  ءاود و 
رتـکد ياـقآ  دـندرگیم . اـنیبان  مشچ  ود  ره  زا  دـنوشیم و  يزغم  سوتکاـفنا  یـضعب  هدرک ، تـمحر  دـنوادخ  یلیخ  اـی  هتـشذگ  ریخ  هـب 
ياقآ یتفرگن . یلک  بیع  هک  نوچ  تفگ : روطچ ؟ متفگ : يدروآ . سناش  یلیخ  تفگ : نارهت ، رد  باصعا  زغم و  حارج  دشرم ، ربکایلع 
تبلق يهچیرد  نوچ  درک ، محر  وـت  هب  ادـخ  یلیخ  لاس 1366 )  ) لاـس نآ  رد  تسه  تداـی  تفگ : مق ، رد  بلق  صـصختم  یقثاو ، رتکد 
رتکد کی  اب  ینافرع  رتکد  ياقآ  تفگ : دوب  هدرک  هعجارم  ینافرع  رتکد  هب  هک  حابصم ) ياقآ  جاح   ) مناتـسود زا  یکی  دوب !؟ هدش  ینوفع 

، يدوب هدید  ار  شاهدنورپ  هک  یضیرم  نامه  تفگ : رتکد  هحفص 549 ]  ] نآ هب  تبحص  نمض  رد  درکیم . تبحص  امـش  يهرابرد  رگید 
داقتعا وت  يرامیب  تفگیم  نینچمه  ناشیا  تسه ! ییاهربخ  نامـسآ ) فرط  هب  هراشا   ) اهالاب نآ  هک  تسا  مولعم  سپ  هدـش ؛ بوخ  لاـح 

نـسحدمحم دیـس  رتکد  ياـقآ  ناتـسرامیب ، زا  ندـش  صخرم  زا  دـعب  لاـس  ود  یـسمش  لاـس 1368  رد  دومن . رتـیوق  ار  اـهرتکد  یبهذـم 
يهون  ) یلاعلا هلظ  ماد  يدورهاش  ینیـسح  دمحم  دیـس  ياقآ  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  هعیـش  ردق  یلاع  عجرم  دنزرف  يدورهاش  يوضترم 
نارهت ورب  رگید  راب  کی  مسیونب  ياهمان  ایب ، هک  دندرک  داهنـشیپ  بناج  نیا  هب  يدورهاش ) ینیـسح  دومحم  دیـس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم 
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يارب متـشاد ، هک  یـصوصخم  تراـک  هارمه  هب  ار  ناـشیا  يهماـن  مدرک . لوـبق  دـننک . کـچ  ار  امـش  بـلق  هر )  ) ینیمخ ماـما  ناتـسرامیب 
! دنداد افش  ارم  نوخ  متفگ : يدرک ؟ راکچ  ار  تنوخ  اقآ  جاح  دیسرپ : داتفا ، همان  تراک و  نآ  هب  شهاگن  ات  رتکد  ياقآ  مدرب . ناتسرامیب 
ار تبلق  ات  باوخب  الاح  تفگ : متفگن . يزیچ  نم  دننک . بوخ  مه  ار  تبلق  ییوگب  یتساوخیم  تفگ : يزیمآ  هرخسم  روط  هب  لوا  ناشیا 

جاح تفگ : يدنخبل  اب  رتکد  ياقآ  نامه  ناهگان ، هک  دندوب ، دهاش  مه  رگید  رتکد  رفن  دنچ  دش . مبلق  يوکا  لوغـشم  ناشیا  منک ، هنیاعم 
نامیا هعیبطلا  ءاروام  هب  نم  تفگ : رـضاح  ياهرتکد  زا  یکی  رارقا ، نیا  زا  سپ  و  دـناهدرک ! يراـک  کـی  مه  تبلق  يارب  هکنیا  لـثم  اـقآ ،

صـصختم مجع ، برع  رتکد  ياقآ  هب  يرکاش  یلعنامب  ياـقآ  ماهلاـخ  رـسپ  هدـنب ، ندـش  بوخ  ندـید و  باوخ  زا  سپ  تقو  دـنچ  مراد .
هدرکن رواب  رتکد  لوا ، يهلحرم  رد  تسا . هدش  بوخ  تشاد ، ینوخ  يرامیب  دوب و  ضیرم  هک  ماهلاخ  رـسپ  رتکد ، ياقآ  دوب : هتفگ  نوخ ،

رد وگغورد  ارم  منک ، حرطم  یکشزپ  سنارفنک  کی  رد  ار  وت  فرح  رگا  دوب : هدیـسرپ  دوب و  هدرک  رواب  دایز ، دیکأت  مسق و  زا  سپ  دوب .
( دوب هدید  لوا  زور  هک  یشیامزآ   ) ار نوخ  شیامزآ  نآ  نم  هک  تسا  هتفگ  ناشیا  هک  دروآ  ربخ  میارب  دعب  يهعفد  هصالخ ، يروآیمن !؟

گرم زا  دـسریم و   2 هب 75 /  شنوخ  نیبولگومه »  » ضیرم کی  هک  متـسه  سیردـت  لوغـشم  دزی  هاگـشناد  رد  نوخ  ناطرـس  ناونع  هب 
نیلوا يارب  و  دشیم ! مودعم  دوخ  هب  دوخ  تنوخ  زمرق  ياهلوبلگ  دنتفگ : مندـش  بوخ  زا  سپ  ینافرع  رتکد  ياقآ  دـنکیم ! ادـیپ  تاجن 

هداد تسد  ناشیا  هب  یگدز  تهب  بجعت و  تلاح  نتفاـی -  هحفص 550 ]  ] افـش زا  دعب  داتفا -  دیدج  شیامزآ  هب  شهاگن  ناشیا  هک  هعفد 
هدوب دـنچ  تنوخ  نیبولگومه  ینادیم  دیـسرپ  درک و  هسیاقم  یلبق  ياهـشیامزآ  اب  ار  دـیدج  شیاـمزآ  دـندروآ و  ارم  يهدـنورپ  داتـسرف 
رگید وت  دـنامب  روط  نیا  وت  نوخ  رگا  يرباص ، تفگ : سپـس  ! 10 الاـح 6 /  هدوب و   4 تنوخ 5 /  نیبوـلگومه  تفگ : هن ، متفگ : تسا !؟

: دناهدوزفا باتک  فلؤم  هب  باطخ  سپـس  يرباص  ياقآ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  ملـسوت  نایرج  کنیا  ياهدـش ! بوخ 
رمع لوط  یتمالس و  يوزرآ  اب  مکیلع . مالس  ینابر ، یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  بانج  مرتحم  ردارب  یمارگ ، تسود 

تایانع تامارک و  دیدومرف  هک  اجنآ  زا  دناسریم : ضرع  هب  مالـسلامهیلع ، تیبلها  مالـسا و  هب  رتشیب  تامدـخ  تهج  یلاع  بانج  يارب 
رد مناسریم : راضحتسا  هب  مسیونب ، ار  ملسوت  نایرج  دیتساوخ  هدنب  زا  دییامنیم و  يروآ  عمج  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 

رطاخ دـیاب  دنتـسناد ، دـنوادخ  تمحرم  فطل و  زا  هدرک و  یقلت  يداع  ریغ  ار  نآ  مه  اهرتکد  نایاقآ  هک  بناـج  نیا  لاـح  يدوبهب  دروم 
ترـضح هب  دـعب  يهلحرم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هـب  ناوـتیم  لوا  يهـلحرم  رد  ار  يراوـگرزب  تـمارک و  نـیا  هـک  مزاـس  ناـشن 

هک دسریم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  ملسوت  حرش  هب  تبون  باوخ ، نایرج  لقن  زا  سپ  داد . تبسن  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
تراـک دــندومن ، صخرم  نوـخ » شخب   » نارهت رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  ناتــسرامیب  زا  ارم  هـکنیا  زا  دــعب  تـسا : رارق  نـیا  زا  نآ  ناــیرج 

تقو دـنچ  ره  شخب  نآ  نارامیب  الومعم  نآ  ساسا  رب  هک  دـنداد  نم  هب  دـندادیم ) شخب  نآ  ناضیرم  مومع  هب  ارهاـظ  هک   ) یـصوصخم
لـصا زا  ناـمز  نآ  رد  دـنیامن . قیرزت  نوخ  زین  زاـین  تروـص  رد  دـننک و  شیاـمزآ  ار  دوـخ  نوـخ  هدرک و  هعجارم  تسیاـبیم  راـب  کـی 
نارهت هب  نوخ  لرتنک  يارب  تسیابیم  راـب  کـی  هاـم  ره  هحفـص 551 ]  ] الثم هکنیا  زا  طقف  متـشادن ، ربخ  مدوب  هدـش  التبم  هک  ییاهیرامیب 

ره دـنتفگن  نم  هب  تسا و  هدـش  بوخ  منوخ  مدـید  متفر و  نارهت  هب  رگا  هک  مدرک  رذـن  نارهت  هب  نتفر  زا  لبق  مدوب . تحاران  یلیخ  مورب 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  حور  هب  هیدـه  ار  شباوـث  مـشکیم و  دنفـسوگ  کـی  ادـخ  هار  رد  لاـس  ره  متـسه  هدـنز  اـت  نارهت ، اـیب  هاـم 

. مدناسر نارهت  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ناتـسرامیب  هب  ار  دوخ  حبـص  تعاس 8  یسمش   1366  / 6 هبنشود 30 /  زور  رد  منکیم . مالـسلاهیلع 
هعجارم دوخ  نوخ  لرتنک  يارب  هک  دوب  هعفد  نیلوا  دـندرک . یفرعم  صوصخم  ياج  هب  ار  اـم  ندز ، فرط  نآ  فرط و  نیا  اهتدـم  زا  سپ 

، مدش راظتنا  قاتا  دراو  هکنیا  ات  ياهدمآ ؟ هچ  يارب  امـش  اقآ ، جاح  دندیـسرپیم : مادـک  ره  تسیچ !؟ هیـضق  متـسنادیمن  اذـل  مدرکیم و 
هک یـسک  دوزفا  ناوختـسا و  زغم  دـنویپ  يارب  تفگ : تسیچ ؟ شهار  هچ و  يارب  متفگ : جراـخ . ورب  یناوـتیم  رگا  اـقآ ، تفگیم : یکی 

يرگید صخـش  دننزب . دنویپ  امـش  ناوختـسا  زغم  هب  دنریگب و  ناوختـسا  زغم  وا  زا  ات  دیایب  امـش  هارمه  تسیابیم  دروخب  امـش  هب  شنوخ 
دب یلیخ  امش  لاح  رگا  دنیبب  ار  امش  هک  رتکد  ياقآ  يوشب  هک  قاتا  دراو  اقآ ، تفگ : یلب . متفگ : ياهدمآ ؟ هک  تسا  لوا  يهعفد  دیـسرپ :
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دـشابن دـب  یلیخ  امـش  لاـح  رگا  یلو  دـننک ، قیرزت  نوـخ  امـش  هب  دـهدیم  روتـسد  هکلب  يروـف ، شیاـمزآ  ورب  دـسیونیمن  رگید  دـشاب 
نم هب  رتکد  اـیآ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  شاهمه  مدرک و  مالـس  مدـش ، قاـتا  دراو  يزرل  سرت و  کـی  اـب  مه  نم  شیاـمزآ . ورب  دـسیونیم 

دیورب امـش  تشون  درک و  نم  هب  یهاگن  مالـس ، باوج  زا  سپ  رتکد  ياـقآ  نک ! قیرزت  نوخ  ورب  دـیوگیم  اـی  شیاـمزآ ، ورب  دـیوگیم 
، هصالخ تسین ! دـب  یلیخ  معاضوا  هکنیا  لثم  بوخ ، متفگ  مدوخ  اب  تفرگ . مارآ  مبلق  دـش و  صرق  ملد  رادـقم  کی  اجنیا  رد  شیامزآ .

امش نوخ  العف  دشابیم و   10 امـش 6 /  نوخ  نیبولگومه  تفگ : درک و  یهاگن  مدروآ . رتکد  ياقآ  يارب  ار  نآ  باوج  شیامزآ و  متفر 
حبص تعاس 8  مود  يهعفد  دییایب . رگید  هام  کی  دودح  یسمش   66  / 8 منزیم 4 /  خیرات  دیرادن ، نوخ  قیرزت  هب  جایتحا  تسا و  یعیبط 

، نوخ صـصختم  روپناینامز ، رتکد  ياقآ  مدـش . نارهت  رد  هحفص 552 ] ( ] هر  ) ینیمخ ماما  ناتـسرامیب  دراو  یـسمش   66  / 8 خیرات 4 / 
، اقآ تفگ : دـید ، هک  ار  شیامزآ  باوج  شیامزآ . متفر  تشون  و  ياهدرک ! دایز  نیزنب  ناه  تفگ : هدـنخ  اـب  داـتفا  نم  هب  شهاـگن  یتقو 

شرامش یـسیبیس »  » مدش هجوتم  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا . هدش  یعیبط  تسا و  بوخ  دصرد و  امش 13  نوخ  شابن ، تنوخ  نارگن  هگید 
66  / 9 خـیرات 4 /  میآیم . رگید  راب  کی  جرب 9  رتکد ، ياقآ  متفگ : مدـشن و  نئمطم  مدوخ  دـناهداد  ماجنا  تسد  اـب  ار  نوخ  تاـبیکرت 

مورب هک  دیـسیونب  متفگ  يرازلگ  رتکد  ياقآ  هب  بلق  يهنیاعم  زا  سپ  مدـش . رتکد  قاـتا  دراو  تقو  لـیاوا  موس ، هعفد  تشون . ار  یـسمش 
ناشیا متفگ . روپناینامز  رتکد  ياـقآ  هب  متفر  يرادـن . جاـیتحا  شیاـمزآ  هب  دـشابیم ، تنیبولگومه 15  وت  اـقآ ، تفگ : نوخ . شیاـمزآ 

امتح یللع  يور  متفگ : تفرگیم  نوخ  هک  یـسک  نآ  هب  هاگـشیامزآ  رد  یهدب . شیامزآ  يورب  مسیونیم  نم  ياهدمآ ، هک  الاح  تفگ :
: تفگ رتکد  و  تسا ، هداد  ناشن   12 ار 8 /  هدنب  نوخ  مه  هاگتسد  هک  دش  مولعم  ادعب  درک . لوبق  دوش . ماجنا  رتویپماک  اب  یـسیبیس  دیاب 

لضف هب  درذگیم ، لاس  دودح 6  هک  لاح  هب  ات  دـعب  هب  نآ  زا  دـینک . هعجارم  نارهت  هب  نوخ  لرتنک  يارب  امـش  هک  تسین  مزال  رگید  اقآ ،
هعجارم رگید  ياـج  اـی  روکذـم  ناتـسرامیب  هب  نوخ  لرتنک  شیاـمزآ و  يارب  هاـگچیه  مالـسلامهیلع  راـهطا  يهمئا  تاـیانع  راـگدرورپ و 

ادیپ ملد  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترـضح  هب  يدـیدش  يهقالع  لبق  اهلاس  زا  طابترا  زا  ياهنومن  نیملاعلا . بر  هللادـمحلا  ماهدرکن ،
ياضر يارب  طقف  يرامیب  زا  لبق  یتدـم  ددرگیم . يراـج  مناـبز  رب  مالـسلااهیلع  ارهز  اـی  يهملک  هاـگهگ  هاـگآدوخان ، مه  زونه  هدـش و 
داتـشه میوگب  دیاب  یلو  مزاس ، حرطم  ار  اهنآ  مومع  روط  هب  مهاوخیمن  یللع  يور  هک  مداد  ماجنا  کچوک  راک  هس  ود  یبیب ، نآ  رطاخ 

لبق مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترضح  يهرابرد  اما  دشابیم . اهراک  نآ  رطاخ  هب  مالسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  يهیحان  زا  نم  يافـش  دصرد 
هجو نع  برکلا  فشاـک  اـی   » فورعم رکذ  . 1 هحفـص 553 ] : ] دـندوبن شقنیب  مه  اهنآ  هک  مداد  ماجنا  کچوک  راـک  ود  ندرک  رذـن  زا 

ررکم دوـخ  ار  رکذ  نیا  دوـش . هدـناوخ  هبترم  تسیابیم 133  هک  مالـسلاهیلع » نیـسحلا  کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
رد دوب و  لصو  مرس  متسد  کی  رد  عقاوم  زا  یهاگ  هکنآ  تلع  هب  يرامیب ، لالخ  رد  . 2 مداد . دای  ناتسرامیب  رد  زین  نارگید  هب  مدناوخ و 

رایـسب تاظحل  مالـسلاهیلع و  لضفلاوبا  ترـضح  دای  هب  دوبن ، نم  رایتخا  رد  میاهتـسد  زا  مادک  چیه  هجیتن  رد  نوخ و  مرـس  مرگید  تسد 
هب باطخ  ترضح  لاح  نابز  نیا  هداتفا و  تشاد  روضح  بانج  نآ  نیلابرب  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  ترـضح  شراوگرزب  ردارب  هک  یتخس 

رپ ز وت  مشچ  منک  زارد  تیوس  هک  تساجک  رگد  تسد  نیمز  رب  وت  زا  رمک و ، رب  تسد  ود  نم  زا  مدـناوخیم : دوخ  اب  ار  البرک  رادـملع 
هک دوب  یلاس  یـسمش  لاس 1366  یندینـش 1 . بلاـج و  یتاـکن  منک  رظن  تیوس  هک  تساـجک  رگد  مشچ  رابکـشا  تسه  نم  ز  نوخ و ،

اهتمعن و جاوما  هک  یلاس  ای  و  دیرابیم ، مرس  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلامهیلع  راهطا  يهمئا  محارم  اب  یهلا  ياهتمعن  اهتمحر و  ناراب 
زا یکی  هب  موـش ، يرتـسب  مق  راـکماک  ناتـسرامیب  رد  متـساوخیم  نآ  يادرف  هک  یبـش  . 2 تفرگ ! رب  رد  ارم  هعفدـکی  دـنوادخ  ياـهتمقن 

ةرهازلا مکحلا   ) مسیوـنیمن ةرهازلا  مکحلا  باـتک  ناـنآ  يارب  رگید  نم  دـنهدن  افـش  ارم  مالـسلامهیلع  راـهطا  يهمئا  رگا  متفگ  ناتـسود 
يرتسب زور  نیلوا  رد  ارهاظ  و  مالـسلامهیلع ) تیبلها  لیاضف  یمالـسا و  فلتخم  تاعوضوم  رد  تایاور  ثیداحا و  زا  تسا  ياهعومجم 
هاگچیه يرامیب  مایا  رد  . 3 مریگیم ! مالـسلامهیلع  همئا  زا  ار  میافـش  نم  رتکد ، ياقآ  متفگ : ینافرع  رتکد  ياقآ  هب  ناتـسرامیب  رد  مندش 

ناتـسود و زا  يرایـسب  مرتحم و  ياملع  زا  نت  دنچ  زین  مماوقا و  مرـسمه ، مردام ، مدوخ ، يهیحان  زا  قدصت ، رذـن و  انایحا  لسوت و  اعد و 
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یحارج زا  ریغ  هب  بلق  هچیرد  تنوفع  دـندوب  هتفگ  نم  هب  هک  روـط  نآ  . 4 هحفـص 554 ] . ] دشیمن عطق  ینامیا ، یناحور و  زیزع  ناردارب 
بوخ یحارج  لمع  نودب  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  محارم  راگدرورپ و  لضف  هب  نم  بلق  يهچیرد  تنوفع  یلو  درادن ، رگید  ياهراچ 

، تعامج زامن  فص  رد  زور  کی  هکنیا  ات  دوب ، هدـشن  هجوتم  یـسک  هام  ات 8  مدوب و  هدرک  يزغم ، فیفخ  يهتکـس  سوتکافنآ ، . 5 دش .
زا یلو  درک . زارد  بناج  نیا  فرط  هب  ار  شدوخ  تسد  دـنک  هحفاصم  تساوخیم  دوب و  هتـسشن  نم  پچ  فرط  رد  هک  ناردارب  زا  یکی 

، دـنزیم نم  يوناز  هب  بترم  هجوـت  بلج  يارب  يو  هک  مدـش  هجوـتم  تقو  کـی  و  مدادـن ، تسد  وا  هب  مدـیدن  ار  وا  تسد  نم  هک  اـجنآ 
: متفگ مدرک و  هعجارم  کشزپ  مشچ  رتکد  هب  تشذگ ، زور  ود  یکی  دنیبیمن . ار  پچ  فرط  میاهمـشچ  هک  مدرک  ساسحا  هظحل  نامه 

داد روتسد  درک و  نیسحت  نم  تبظاوم  تقد و  زا  متفگ . ار  نایرج  يدش ؟ هجوتم  اجک  زا  دیسرپ : منیبیمن . ار  پچ  فرط  نم  رتکد  ياقآ 
زغم و رتکد  هب  هک  درک  هیصوت  سپـس  دیآ . لمع  هب  رـس  زغم  زا  نکـسا » یت ، یـس ،  » حالطـصا هب  دوش و  هتفرگ  زغم  زا  یگنر  سکع  کی 

يهتکـس لبق  هام  دودـح 8  دـش  مولعم  باصعا ، زغم و  رتکد  هب  هعجارم  و  نکـسا » یت ، یـس ،  » ماـجنا زا  سپ  میاـمن . هعجارم  مه  باـصعا 
ارچ مدوب ، ضیرم  هک  نم  رتکد ، ياقآ  متفگ : مجلاعم  رتکد  هب  زور  کی  هصالخ ، تسا . هدـشن  هجوتم  یـسک  مدوب و  هدرک  يزغم  فیفخ 

يور اهرتکد )  ) ام يهمه  رکف  ینالف ، تفگ : داد و  تکرح  یتمالع  هب  ار  دوخ  تسد  ود  ره  ماهدرک ؟ هتکـس  نم  هک  دـیدشن  هجوتم  اـمش 
مق راکماک  ناتسرامیب  رد  یتدم  ات  مدوب ، هدرک  هتکس  هک  نامز  نآ  رد  . 6 دهدیم ! تتـسد  هب  يراک  هچ  تنوخ  هک  دوب  زکرمتم  وت  نوخ 

راتسرپ مدش  هجوتم  تقو  کی  متـشادن ، هجوت  تعاس  زور و  هتفه ، هب  اقلطم  اذل  مدربیم و  رـس  هب  یـشوهیب  امغا و  تلاح  رد  عقاوم  رتشیب 
هجوت ردـق  نیمه  تسا ، تعاس 4  تفگ : تسا ؟ دـنچ  تعاس  متفگ : هبنـشود . تفگ : تسا ؟ هبنـش  دـنچ  زورما  مدیـسرپ : دـش ، قاتا  دراو 
یلوا ياهزور  . 7 تسا ! حبص  تعاس 4  اقآ ، تفگ : دندماین ؟ اهیتاقالم  زورما  ارچ  سپ  متفگ : تسا ، یتاقالم  زور  هبنشود  زور  هک  متشاد 

ادص اب  طقف  ار  دوخ  ناگدـننک  تدایع  زور  دـنچ  ات  هحفـص 555 ]  ] اذل مداد و  تسد  زا  ار  ممـشچ  رون  دصرددص  مدوب  هدرک  هتکـس  هک 
. تسا هدش  زاب  مدید  نادیم  دصرد  هاجنپ  زا  شیب  کنیا  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  محارم  راگدرورپ و  لضف  هب  یلو  مدادیم ، صیخـشت 
ات دوبن  ینوخ  نادنچ  نم  ندب  رد  هک  اجنآ  زا  دنریگب ، ارم  راشف  دـندمآیم  ناراتـسرپ  هک  اهزور  زا  یـضعب  مق ، راکماک  ناتـسرامیب  رد  . 8

مدیـسرپیم نانآ  زا  یتقو  اذـل  دادیم . ناشن  مک  یلیخ  یلیخ  ای  دادیمن ، ناشن  ار  يددـع  چـیه  هاگتـسد  ارهاـظ  دـنک ، نیعم  ار  ياهراـمش 
66  / 4 زور 27 /  رد  زور ، تشذگ 24  زا  سپ  . 9 تسا ! زورید  لثم  دنتفگیم : ای  دـندادیمن و  باوج  ای  تسا ؟ دـنچ  نم  راشف  يهرامش 
، دنریگب نوخ  نم  زا  دنتـساوخیم  شیامزآ  يارب  هک  ینامز  زین  اجنآ  رد  دندرک . لقتنم  نارهت  هب  مق  زا  ارم  هجلاعم ، يهمادا  يارب  یـسمش 
. دوب هدیسر  دوخ  لقادح  هب  منوخ  هک  نوچ  دندرکیم ، کمک  مه  هب  رفن  دنچ  یهاگ  دندشیم و  وربور  یتمحز  کی  اب  عقاوم  زا  یـضعب 
اب یتدـم  ات  دوب ، هدـشن  تباث  اهرتکد  نایاقآ  اصوصخم  ناگمه  يارب  رما  نیا  زونه  مدوب و  هتفای  افـش  زیگنا  باجعا  وحن  هب  هک  یلیاوا  . 10

بوخ امـش  نوخ  دـنتفگیم : هنیاعم  زا  سپ  اهرتکد  متفریم ، نارهت  هب  هک  یتقو  مدوب : وربور  نارهت  مق و  ياهرتکد  زیمآ  ضقانت  تاـملک 
امش بلق  دنتفگیم : دندرکیم ، هنیاعم  ارم  اهرتکد  متشگیمرب و  مق  رد  راکماک  ناتسرامیب  هب  نوچ  و  تسامش . بلق  تسه  هچ  ره  تسا ،

.12 دندرک . فیصوت  میارب  هرابود  يرمع  ارم  یتمالـس  تشگزاب  مناتـسود ، زا  يرایـسب  . 11 تسامـش ! نوخ  تسه  هچ  ره  تسا ، بوـخ 
نایرج رد  هک  یـسک  اهنت  ضرم ، تلاسک و  همه  نآ  نازوس  ياههلعـش  و  تخـس ، ياهیرامیب  همه  نآ  جوا  رد  هکنیا  هجوت  لباق  بلاـج و 
هلأسم زگره  یلو  دراد  هلأسم  مبلق  نوخ و  متسنادیم  هتبلا  مدوب . مدوخ  دوبن ، رطخ  قمع  هجوتم  اذل  تشادن  رارق  اهالب  تارطخ و  همه  نآ 

ناتـسود ماوقا ،  ) نآ نیا و  نابز  زا  جیردتب  هک  دوب  يدوبهب  زا  سپ  هام  دنچ  اهنت  و  مدرکیمن . روصت  كانرطخ  هدیچیپ و  هزادـنا  نآ  ات  ار 
هحفـص  ] دبع نیا  نابرهم  گرزب و  يادـخ  هدـش و  رای  ارم  قح  فطل  هنوگچ  هک  مدـیمهف  مدرب و  یپ  مضرم  تدـش  قمع و  هب  اهرتکد ) و 

هللا تاولـص  نیموصعم  يهمئا  لجوزع و  يادخ  رگا  ملوغـشم و  دوخ  يداع  یگدنز  هب  هللادمحب  کنیا  تسا . هداد  افـش  ار  یـصاع  [ 556
اعقاو يرامیب  نیدـنچ  نایرج  زا  يرـصتخم  دوب  نیا  لاح ، ره  هب  دوب . مهاوخ  ناـنآ  يارب  کـچوک  يرازگتمدـخ  دـنریذپب  نیعمجا  مهیلع 

ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  فـطل  مالـسلااهیلع و  ارهز  يهمطاـف  ترـضح  محارم  راـگدرورپ و  مـحرت  مـه  نآ  و  هدـیچیپ ، كاـنرطخ و 
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وا ساپس  رکش  مروآیم و  دورف  میظعت  رس  نابرهم  فوئر و  راگدرورپ  ربارب  رد  هناعضاخ  بناج  نیا  دیدرگ و  ملاح  لماش  هک  مالسلاهیلع 
لضفلاوبا ترضح  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نت  يهراپ  ملاع ، ود  یبیب  زا  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  مروآیم ، اج  هب  ار 

. مراد ار  نانتما  رکشت و  لامک  زین  مالسلاهیلع  سابعلا 

دش لح  شلکشم  یتدم  زا  سپ 

، تسج لسوت  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هاگرد  هب  تشاد ، يرتسگداد  رد  ییيراتفرگ  اراوتک  فآ  هاـشداپ )  ) بحاـص هجار 
زاب الهش  مشچ  نک  زاب  الهش  مشچ  دومن . تکرش  هاگرد  دیدج  تاریمعت  رد  داد و  ماجنا  ار  دوخ  رذن  دش و  لح  شلکـشم  یتدم  زا  سپ 

ردارب ندیباوخ  وچمه  باسحیب  مخز  نازوس و  بل  نینوخ  لد  اب  تسین  زان  باوخ  ياج  ردارب  نادیم  يهصرع  نم  ریش  يا  منم  رخآ  نک 
اوح مدآ و  نارازه  رگ  تسین  زاورپ  رپ  لابیب و  نم  ناج  زگره  وت  زج  یقـشاع  ياوه  رد  یتیگ  ود  رد  ندرک  ریـس  تسین  زابهـش  روخ  رد 

هحفص 557] [ . ] 219  ] تسین زاب  ناج  وت  دننام  یقشاع  رگید  راب  نیمز  زا  درآرس 

تسود يافش 

شقالخا يهتفیش  درکیم و  وا  بذج  ارم  هشیمه  وا  يهدیمح  تافـص  میدش ، انـشآ  يدنمتواخـس  روبـص و  يدرم  اب  هک  تسا  یلاس  دنچ 
دنمزاین هک  سک  ره  هب  بایان ، دنکدنا و  رایـسب  وا  دننامه  هنامز  نیا  رد  ایوگ  دوب ، زیربل  یهاوخ  ریخ  تبحم و  رهم و  زا  شلد  تخاسیم .
نیـسحلا هللادـبع  اـبا  سلاـجم  متاـم و  رد  لاـعف  يروـضح  درکیمن و  یهاـتوک  شـشخب  لذـب و  تدـعاسم و  زا  درکیم و  کـمک  دوـب ،

نآ صخـش  نیا  دوب . مالـسلامهیلع  تیبلها  قشاع  دیزرویمن و  غیرد  هار  نیا  رد  یتدعاسم  کمک و  هنوگ  چیه  زا  تشاد و  مالـسلاهیلع 
شراـک دـندوب و  ربخیب  شیاهتدـعاسم  وا و  ریخ  تاـین  زا  مه  شنادـنزرف  یتـح  هک  تسا  بیجع  لاـح  نیع  رد  زیزع و  نم  يارب  ردـق 

رد یناتـسرامیب  رد  ناشیا  هک  میدینـش  هبترم  کی  میدـش ، انـشآ  ناشیا  اب  هک  یلاس  ود  یکی  زا  دـعب  دوب . عقوتیب  ایریب و  هناـصلخم هللا و 
هب متخاس و  هدامآ  ناشیا  ترایز  يارب  ار  دوخ  دوب . راوشد  تخـس و  نم  يارب  ربخ  نیا  ندینـش  درادن . یـشوخ  لاح  هدش و  يرتسب  نارهت 

دوب و خـلت  یتـیعقاو  تشگیم . رتنیگنـس  نم  ياهمدـق  تفرگ و  ارف  ارم  تشحو  مدیـسر ، هک  ناتـسرامیب  هب  مدرک . تکرح  نارهت  يوـس 
، دوبن يرگید  زیچ  دـندیرپیم  تخرد  نآ  هب  تخرد  نیا  زا  هک  اهغالک  يادـص  زج  تسا ، مارآ  تکاـس و  ردـقچ  اـج  نیا  راوشد ، يرما 

تخت ود  هک  تکاس  تولخ و  یقاتا  میدیسر ، ناشیا  قاتا  هب  ندیسرپ  نتشگ و  زا  دعب  تشاد . ددعتم  ياهشخب  دوب و  گرزب  ناتـسرامیب 
هدازحادـم سابع  ياقآ  مقیفر . دوخ  یمود  سب و  دوب و  نایامن  شایناوختـسا  تلکـسا  طقف  هک  دوب  نآ  رب  يراـمیب  یلوا  تشادـن . رتشیب 

، فیحن رغال و  دوب ، یندرکن  رواب  راب و  تقر  یتلاح  اب  صالخا ، اب  نیدـتم و  درم  نآ  شرورپ ، شزومآ و  يهرادا  يهتـسشن  زاب  ییالبرک ،
ار میولگ  ضغب  ناشیا  اب  یـسرپلاوحا  مالـس و  زا  دعب  دیرابیم . شرگـشزاون  نامـشچ  زا  نانچمه  ینابرهم  تبحم و  اما  هدنامرد . زجاع و 
زا دـعب  تخادـنایم . راک  زا  درکیم و  رغال  فیعـض و  ار  ناسنا  اجیردـت  هک  دوب  هدـش  التبم  لس »  » كاـنرطخ يراـمیب  هب  ناـشیا  تفرگ ،

راودیما یبلق  هتسکش و  یلد  اب  مدومن  نامـسآ  هب  هحفـص 558 ]  ] ور مدوب ، زیزع  نآ  رکف  هب  اما  مدمآ ، نوریب  مدرک و  یظفاحادـخ  یقیاقد 
دوخ اب  و  مدیـشکیم ، ترـسح  هآ و  ناـشیا  يارب  مدرکیم و  رکف  دوخ  اـب  یتاـظحل  هد ... افـش  ار  اـقآ  نیا  ادـنوادخ ! اـعد - ... تباـجا  هب 

تـسافویب ییایند  هچ  نیا  هآ ! دش - ؟ هراگن  ناشتوارط  اب  نابل  نتفکـش  دید و  ناتـسود  عمج  نیب  هرابود  ار  ناشیا  دوشیم  ایآ  متفگیم :
باوخ ناسنا  ایوگ  دربیم ، دوخ  اب  ار  یناوج  مایا  درذـگیم و  هنامز  نیا  دوز  هچ  هآ ! دـنکیم - . محر  کـچوک  هب  هن  گرزب و  هب  هن  هک 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  يهینیسح  دای  هب  مدومنیم  تبحص  مدوخ  اب  مدرکیم و  رکف  دوخ  اب  متشاد  هک  روط  نامه  تقیقح ! هن  دنیبیم 
تافیرـشت و نودـب  ایریب ، شیالآیب و  ياهینیـسح  دوب . عقاو  کجاب  نابایخ  رد  مق و  سدـقم  رهـش  رد  هک  مداتفا  اهیئالبرک  مالـسلاهیلع 
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یناوخ و هضور  بش  ره  تسا و  زاب  بش  ره  مالـسلامهیلع  تیبلها  ناقـشاع  يور  هب  نآ  ياهرد  هاـم  هدزاود  یلاـس  قرب ، قرز و  نودـب 
تراهط تمـصع و  تیبلها  هب  زج  هک  بیرغ  ریقف و  سکیب ، هراچیب و  دـندوب  یناـیاونیب  رتشیب  نآ  نارـضاح  دـندادیم . یماـش  رـصتخم 

رمک ناـشهناموصعم و  ياـههاگن  زا  دروآیم ، درد  هـب  ار  یناملــسم  ره  لد  ناـنآ  لاـح  دنتــشادن . دــیما  يرگید  سک  هـب  مالــسلامهیلع 
ار ایریب  صالخا و  اب  ياهناسنا  اج  نآ  يرآ ! درکیم . ربخ  هنامز  ملظ  روج و  یگدنز و  تالکشم  يرد و  هب  رد  زا  تیاکح  ناشهدیمخ 
رد اـیند  زا  يزیچ  دـناهدومن و  عادو  يویند  قرب  قرز و  رپ  رهاـظم  اـب  هتفاـترب و  ور  اـیند  زا  هک  ییاـهناسنا  درک . ادـیپ  یبوـخ  هب  ناوـتیم 

هینیسح نیا  یلصا  بحاص  هب  مه  مرذن  دهد و  افـش  ار  اقآ  نیا  هک  متـساوخ  وا  زا  مدرک و  يرذن  مدوخ  يادخ  اب  اج  نامه  تسین . ناشراب 
نیا يافش  شاب و  ام  عیفـش  تدوخ  مشاهینب ! رمق  ترـضح  ای  هللاءاشنا - . دومن  مهاوخ  ادا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ینعی 

وا يارب  تسا  رارق  رتکد  هک  دنتفگ  تسا و  هدـش  رتهب  ناشیا  لاح  مدـید  متفر ، نارهت  هب  هک  مود  راب  هحفص 559 ] ... ] هاوخب ادخ  زا  ار  اقآ 
زاورپ متساوخیم  یلاحشوخ  زا  تفرگ ، ارف  ار  مدوجو  مامت  يداش  ددرگرب . شاهناخ  هب  دوش و  صخرم  ناتسرامیب  زا  ات  دسیونب  یصخرم 

يا دراذـگیمن . دـیماان  ار  یـسک  تسا و  جـئاوحلا  باب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  هک  اـقح  يداد . افـش  ار  اـقآ  نیا  هک  ترکـش  ایادـخ  منک .
ییالبرک هدازحادـم  سابع  ياقآ  يرآ ! ناگراچیب . ناگدـنامرد و  سردایرف  یتسه و  ناهانپیب  راکددـم  رای و  وت  هک  اقح  البرک  رادـملع 
لاحرـس نادنخ و  هشیمه  تسا و  تسردـنت  ملاس و  ناشیا  درذـگیم و  هعقاو  نآ  زا  لاس  راهچ  دـش و  رتهب  زور  هب  زور  نامز  نآ  زا  دـعب 

هب موب  زرم و  نیا  ناناوج  هک  يزور  نآ  دیما  هب  تسا . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تازجعم  تامارک و  زا  یکی  مه  نیا  تسا .
ناماما نیا  زا  ياهظحل  دوش و  رتشیب  زور  هب  زور  مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  ناشنامیا  دنـسانشزاب و  هاچ  زا  ار  هار  دـندرگرب و  دوخ  تلاـصا 

هحفص 562] . ] هللاءاشنا دنوشن ، ادج 

تنس لها  هب  مشاهینب  رمق  تایانع 

الاب تفر  رانا 

متفریم مرهوش  هناخ  هب  دوبن  یـضار  مردپ  اما  داد . رهوش  هعیـش  يدرم  هب  ارم  مردام  تسا  ینـس  مردپ  هعیـش ، نم  ردام  امـش . رب  مالـس  . 1
تشاذگ و مرانک  یناهنپ  ار  نآرق  مرهوش  مروخیمن . ار  امـش  ياذغ  متـسه و  ینـس  نم  متفگ  نم  یلو  درکیم  تسرد  اذغ  مرهوش  ردام 

رگید بش  مالسلامهیلع . نیـسح  نسح ، همطاف ، یلع ، دمحم ، هللا ، هتـشون : وا  يور  هک  مدید  متـشادرب ، ار  نآ  داتفا ، مرانک  یبیغ  رهم  کی 
رانا مریگب  متساوخ  یتقو  تشاد ، رانا  ود  هک  دوب  رانا  تخرد  کی  هیکت  نورد  متسه ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهیکت  نورد  مدید  باوخ 

ترضح و  مدش ، ریگرد  اهگس  اب  مدید  باوخ  رگید  بش  مهدب . وت  هب  ار  رانا  نم  ات  وش  هعیش  وت  هک  دش  دنلب  ییادص  هعفدکی  الاب  تفر 
رکـشل و کی  هک  مدـید  باوخ  رگید  هتفه  کی  دـعب  درب . غاب  نورد  ارم  و  تفرگ . ارم  تسد  مرانک و  دـمآ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 

مادـک یهاوخیم  تفگ : نم  هب  تشاد  هتخوس  ياصع  کی  زبس و  يهماـمع  هک  رفن  کـی  لـگ ، ناراـب و  فرب و  رگید  فرط  دوب و  هاـپس 
ار دوخ  هار  نم  مدرکن و  لوبق  نم  یلو  تسا  ندـناوخ  رکـشل و  هک  یفرط  هب  ورب  تفگ : ناراب . فرب و  فرط  هب  متفگ : نم  يورب ؟ فرط 
ای متفگ : مدرک و  هلان  هیرگ و  یلیخ  میاـیب . رد  متـسناوتیمن  مدرک و  ریگ  شنورد  متـشاذگ ، اـهفرب  نورد  ار  میاـپ  یتقو  متفرگ . شیپ  رد 
هک تسا  لاس  لهچ  داد و  تاـجن  ارم  وا  متفگ و  هبترم  کـی  مه  نم  نیبصاـغ و  رب  تنعل  وگب  تفگ : نم  هب  تشگرب و  درم  ناـمه  یلع و 

. تسا هدش  دیهش  مه  ماهعیش  رهوش  دندش و  دیهش  مه  ماهعیش  رسپ  ود  ماهدش و  هعیش  نم 

دراد یلیخ  اهنامهیم  نیا  زا  لضفلاوبا  ترضح 

همه دشیم . روهلمح  مدرم  هب  دوب  هدش  هتسب  ریجنز  اب  هک  ياهناوید  نز  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  مرح  رد  . 2
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هب هداتـسیا و  حیرـض  لباقم  برع  کی  دـندوب . هدرب  هاـنپ  راوید  راـنک  هب  دوش  دراو  هحفـص 563 ]  ] اهنآ هب  یبیـسآ  اداـبم  هک  نیا  سرت  زا 
نم تفگیم ، یبرع  هب  ییاـهزیچ  کـی  و  لـضافوبوی ... لـضافوبوی ... تفگیم : مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح 

دز و يدنخبل  دیوگیم ؟ هچ  برع  نیا  متفگ : دز . ادص  ارم  دوب و  انـشآ  نم  اب  دوب و  یناریا  مرح  رادشفک  دیوگیم ، هچ  هک  مدـیمهفیمن 
هناوید تسا ، شنز  نیا  تفگ : دـیوگیم ؟ دراد  هچ  متفگ : دراد . یلیخ  اـهنامهم  نیا  زا  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  تفگ :

اب منادیم  نم  هنرگ  و  يداد ، يداد  شیافـش  رگا  حبـص  ادرف  ات  دـیوگیم : مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  تسا  هدـمآ  هدـش 
لوا مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  ورب  تفگ : نم  هب  رادشفک  یتراسج ! بجع  متفگ : مدرک و  بجعت  یلیخ  نم  منک . راک  هچ  یلع  تردپ 

نیـسح ماـما  مرح  هب  تفگ : تسا . یمیرک  روـج  هچ  تسا و  ییاـقآ  روـج  هـچ  لـضفلاوبا  نیبـب  اـیب  تـسا  هـعمج  حبـص  هـک  ادرف  حـبص ،
هدش ربخ  هچ  اج  نآ  هک  دوب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  يوت  ملد  یلو  مدوب  اج  نآ  حبص  ناذا  لوا  ات  متفر و  مالـسلاهیلع 
یلک هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  عاضوا  مدـید  متـشگرب ، هلجع  اب  مدـناوخ و  زامن  تفگ : تسا . هداـتفا  یقاـفتا  هچ  و 

تسا و هتفرگ  عضاوت  تلاح  هب  ار  شناتـسد  هتـسشن و  حیرـض  لباقم  يریجنز  نز  نیا  مدـید  تسین . يربخ  ریجنز  زا  تسا و  هدـش  ضوع 
ناود ناود  تسا . هدوب  رارق  هچ  زا  نایرج  هک  دـندوب  هدـید  اریز  دـنزیریم . کـشا  دـننکیم و  هاـگن  مدرم  يهمه  هدـش  ینارون  شتروص 

هک نیا  نآ  میوگیم و  تیارب  مه  رتمهم  زیچ  کی  تفگ : دعب  ایب ! ادرف  ورب  متفگ  يدید  تفگ : نم  هب  وا  مدمآ . مقیفر  شیپ  متفر و  شیپ 
هحفص 564] . ] دندوب ینس  ود  ره  درم  نز و  نیا 

دنریگب تربع  تیبلها  نیفلاخم 

ردق و یلاع  ملاع  باطتـسم  بانج  کئانفب 3 . تلح  یتلا  حاورألا  یلع  نیـسحلا و  هللادبع  ابأ  ای  کیلع  مالـسلا  دـمحلا  هل  یلاعت و  همـساب 
تازجعم و لـئاضف و  رد  هک  یباـتک  هللا » هدـیا   » یلاـخلخ یناـبر  یلع  خیـش  جاـح  مالـسالا  تجح  مالـسلامهیلع  تیبلـها  لـیاضف  خروم 

زین بناج  نیا  دـناهدومن ، فیلأت  راوگرزب  نآ  يادـعا  بلاثم  زا  ياهمـش  و  هیلع » هللا  مالـس   » ساـبعلا لـضفلاوبا  اندیـس  اـنالوم و  تاـمارک 
يارب فیرش و  باتک  نیا  رد  تبث  يارب  هداتفا  قافتا  ریخا  ياهلاس  رد  ناشیا  نارکنم  لیاضف  در  رد  ترضح  نآ  تازجعم  زا  هک  ياهیضق 
يارب ـالعف  هک  دـیحوت  شبنج  قباـس  لوؤسم  ناـنبل  رد  ریخا  لاـس  جـنپ  راـهچ ، دودـح  مرحم  لـیاوا  رد  موشیم : روآداـی  نارگید  تربـع 
يالاو ماقم  هب  تناها  هدوب  رضاح  تمصع  تیبلها  ءادعا  هک  یسلجم  رد  مرحم  زا 7  لبق  میتسه  روذعم  وا  مسا  حیرص  رکذ  زا  یتاظحالم 

هب تلاـسک  ضرم و  هنوگ  چـیه  نودـب  بش  ناـمه  هک  دوـمن ، حیرـص  هئطخت  ار  ترـضح  نآ  نارادازع  هدوـمن و  ـالبرک  ناگنـشت  ياـقس 
یفجن نیسحدمحم م . رفظملا 1422  رفص  مالسلاو  دیدرگ . قحلم  شنابابرا  هب  هدیسر و  تکاله 

؟ دشابیم لضفلاابا  ترضح  مان  هب  یبش  هچ 

جاح ياقآ  هللا  ۀیآ  لزنم  رد  هک  ياهضور  سلجم  رد  دـندرک : لقن  یناطحق  ربکایلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  بانج 
عقاو یتشدلا  نیسح  یجاح  هینیسح  رد  هک  یتمارک  یتشد  يدومحم  دمحم  خیش  ياقآ  مالـسالا  ۀقث  دوب  هدش  لیکـشت  یتشد  دمحا  ازریم 

ود مدـش . هینیـسح  دراو  ربـنم  هفیظو  ماـجنا  يارب  لوـمعم  قـبط  اـهزور  زا  یکی  رد  . 4 دـنتفگ : نینچ  دـشابیم  تیوـک  قطاـنم  زا  یکی  رد 
دندمآ هتشذگ  لاس  نز  ود  نیا  هک  داد  حیضوت  هینیسح  یلوتم  دندوب . هداتسیا  هینیسح  رد  مد  دندوب  تنـس  لها  زا  هک  مناخ  هحفص 565 ] ]

بـش نامه  اذـل  مارحلا . مرحم  متفه  بش  هک  دـش  هتفگ  تسا ؟ مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  ماـن  هب  یبش  هچ  دـندرک  لاؤس  و 
دشیمن و رادهچب  دوب و  هدرک  جاودزا  دوب  یتدم  اهنآ  زا  یکی  دنتساوخ . مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  زا  ار  دوخ  تاجاح  دندمآ و 

ناشدوخ تجاح  هب  رفن  ود  ره  نونکا  دـشیم و  شـضراع  شغ  دوب و  عرـص  ضرم  هب  ـالتبم  هک  تشاد  هلاـس   14 يرتخد 15 -  يرگید 
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هحفص 568]  ] يرمق لوألا 1421  عیبر  دنیامن . دهع  هب  يافو  دننک و  ادا  ار  ناشرذن  دناهدمآ  الاح  دندیسر و 

نایحیسم هب  مشاهینب  رمق  تایانع 

قشاع لد  کی  ایند : ياهیبوخ  يهمه  زا  نم  مهس 

نانآ دوخ  يهرابرد  مسیونیم  هچنآ  هک  دنکیمن  یتوافت  میارب  مسیونب . ییاهزیچ  مه  یبهذم  ياهتیلقا  يارب  ماهتشاد  تسود  هشیمه  نم 
يهراـبرد مهاوخیم  منتغم . هدـمآ ، شیپ  یتصرف  راـب  نیا  دنـشاب . ناـنآ  میاههتـشون  زا  یـشخب  بطاـخم  ماهتـساوخیم  اـهنت  هن ! اـی  دـشاب 
ییهداوناخ میوگب  رگا  دـینکیم  بجعت  تسین . هدـیاف  زا  یلاخ  مه  اهناملـسم  امـش  يارب  نخـس  نیا  دـنچ  ره  منزب . ملق  ینمرا  ییهداوناخ 

دنروآیم و لتک  ملع و  دننکیم . شوپهایس  هدز ، هبیتک  ار  شیوخ  يهناخ  ناناملـسم ، نوچمه  دسریم ، ارف  هک  مرحم  هام  لاس  ره  ینمرا 
رگیدـکی رانک  دـنزیوآ ، ندرگ  هب  ازع  لاش  ناناملـسم  هنمارا و  نآ  رد  هک  دـیاهدید  ار  یـسلجم  ایآ  دـننکیم . اـپرب  ینیـسح  يازع  سلجم 

نم اب  ار  بشما  دیاهدیدن ، رگا  دنزیر ؟ ورف  هدید  زا  کشا  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  نادیهـش  رالاس  ياثر  رد  دننزب و  هنیـس  دنتـسیاب ،
ینزریجنز ینزهنیس و  ياههتـسد  هظحل  هب  هظحل  تسین . نتخادنا  نزوس  ياج  ام  يهلحم  رد  تسا . لاس 77  ياروشاع  بش  دیشاب . هارمه 

یـضغب ولگ  ره  رد  هتخیمآ و  نارادازع  ياوآ  اب  لهد  لبط و  جنـس و  يادـص  دـناهدرک . دود  دنپـسا  نابایخ  طسو  دـنرذگیم . دـنیآیم و 
دوشیم ایرد  تشد  نیا  ناقـشاع  نوخ  ادرف ز  دوشیم  اضما  قاشع  يهمان  تیـصو  بشما  دـنریگیم : مه  نابز  زا  ار  اـههحون  تسا . هتفهن 

. شوغآ رد  یکدوک  اب  دـیآیم ، ینز  دناهداتـسیا . اهماب  تشپ  ات  اهور  هدایپ  زا  دـناهدمآ  اـشامت  هب  هک  اـهنآ  رادازع ، همه  شوپهایـس ، همه 
مه رب  ییهژم  دـنکیم ، شهاـگن  هریخ  يدرمریپ  هحفـص 569 ] . ] ولگ رب  نوخ  زا  يدامن  یناشیپ و  رب  ابیز  يدنبرـس  اـب  ههاـم  شـش  یلفط 

؟ اجک دنـسرپیم : هناخ  لها  موریم . هلجع  اب  نم  و  نیـسح ... ! رغـصایلع  ای  دـتلغیم - . شدـیپس  نساحم  يـالهبال  اـت  کـشا  دـنزیم و 
نیتسخن اب  هنوخ ؟ دآیم  ماش  یک  اروشاع  بش  اباب ، هن  ییآیم - ؟ ماش  درف - ! هب  رـصحنم  نورهت  همه  وت  ییانثتـسا ، سلجم  هب  میوگیم :

هک دننکیم  تیاکح  نیارق  دهاوش و  همه  نابایخ ... یلامش ، يدرورهـس  منکیم : رورم  رگید  راب  کی  ار  یناشن  موشیم و  مزاع  یـسکات 
دماشوخ شیوخ  نانامهم  هب  وس  نآ  وس و  نیا  ینانابزیم  دناهدرتسگ . شرف  ار  نابایخ  يهشوگ  هب  هشوگ  تساپرب . یسلجم  نابایخ  نیا  رد 

. تسا لوغـشم  ظعو  هب  یظعاو  مباییمن . ار  وا  مدرگیم  هچره  اما  تسا . ینمرا  کی  سلجم  بحاص  هک  منادیم  شیپ  زا  نم  دنیوگیم .
ماش تقو  دنزیریم ! کشا  مه  دننزیم و  هنیـس  زین  نانآ  هضور ، تقو  هب  دروخب . مه  هنمارا  درد  هب  هک  هدرک  كرادـت  يروج  ار  شبلاطم 

ینمرا نابزیم  رایتخا  رد  یفاک  يهبرجت  يدامتم  ياهلاس  رذگ  دننیشنیم . نآ  رس  رب  همه  دنرتسگیم و  لیوط  ضیرع و  ییهرفس  دوشیم .
. دنفرصم رابکی  همه  فورظ ، ناملسم و  زپشآ  سلجم ، نیا  رد  ور  نیا  زا  دنکب . زین  ار  شیوخ  ناملسم  نانامهم  باسح  هک  تسا  هداهن  ام 
! ماهدناسرن شماجنا  هب  زونه  هک  مراد  يراک  سلجم  نیا  رد  منکیم . ربص  یکدنا  نتفر ، تقو  ناویل . هساک و  ات  هتفرگ  لاگنچ  قشاق و  زا 

راک منودیم  مسرپیم : وا  زا  تیمیمـص  اب  مربیم و  ییهشوگ  هب  مریگیم ، ار  شتـسد  دنهدیم . مناشن  مریگیم . ار  سلجم  بحاص  غارس 
کی يهباثم  هب  دهدیمن . خساپ  ار  ملاؤس  ارچ ؟ مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يرادازع  یتسین ، نوملسم  هک  امـش  لاؤس ؛ هی  اما  يراتفرگ ، يراد ،
اهلاس مموناخ  نم و  [ » هحفص 570 : ] دیوگیم دوشیم ، تحار  هیحان  نیا  زا  شلایخ  یتقو  يدروخ ؟ ماش  دسرپیم : تسخن  زوسلد  نابزیم 
میدز رـس  نیگب  يرتکد  ره  هب  میتفرگیم . هجیتن  رتمک  میدرکیم ، شالت  رتشیب  هچره  میدـشیمن . رادهچب  اـما  میدوب ، هدرک  یـسورع  دوب 
یبیرغ ساـسحا  رتـشیب  تشذـگیم  یچره  رتـکد ! اود و  يارب  تفریم  نوملوپ  رتـشیب  اـما  دوبن ، دـب  نومیلاـم  عضو  راـگنا ! هن  راـگنا  اـما 

انوملـسم نیـسح  ماما  رذـن  مه  يزیچ  هی  ایب  يدرک  راک  همه  هک  وت  ینالف  تفگ : مهب  منوملـسم  ياقیفر  زا  یکی  زور  هی  ات  میدرکیم ... .
شیپ دنانیسح . ماما  قشاع  اههعیش  متسنودیم  تسشن . ملد  هب  شفرح  يدرکن ! ررض  یتفرگن ، مه  رگا  رتهب ؛ هچ  یتفرگ ، هجیتن  هگا  نک ،

نومهب رسپ  هی  ادخ  هک  تشذگن  يزیچ  مریگب ... . سلجم  نیسح  ماما  يارب  ومرحم  بش  هس  لاس  ره  مشب ، رادهچب  رگا  مدرک  دهع  مدوخ 
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مهدیم حـیجرت  تسا . شیوخ  نانامهم  یپ  شلد  دـننزیم . شیادـص  هداتـسیاو . تخرد  نوا  رانک  ینیبیم  هک  داشمـش  خاـش  نومه  داد .
رـالاس میوگیم : دوـخ  اـب  منکیم ، كرت  هک  ار  سلجم  دـنک . لوـبق  ادـخ  لاـسما . ياروشاـع  بش  مه  نیا  مهدـن . شتمحز  نیا  زا  شیب 
قـشاع لد  کی  زونه  ایند  ياهیبوخ  زا  هک  تسا  یـسک  ره  يارب  تسین . ناناملـسم  ام  يارب  اهنت  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  نادـیهش 

هحفص 571] [ . ] 220 . ] تسا هدنام  شیارب 

دیناوخیم لضفلاابا  هضور  مرحم  مهن  زور  اهدنوخآ  امش  مدوب  هدینش 

رد يزیربت  لضاف  دـمحم  خیـش  جاح  ياقآ  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و  بتکم  یماح  جورم و  نیملـسملاو ، مالـسالا  ۀـجح  بانج 
هک مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  تامارک  زا  یکی  . 1 دناهتشاد : موقرم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یتشاددای 

، بارحا مان  هب  زیربت  ياههلحم  زا  یکی  رد  تسا : هیـضق  نیا  ماهدینـش ، زیربت  رد  نامیلـس  مان  هب  یحیـسم  رفن  کی  نابز  زا  بناج  نیا  دوخ 
نآ ماهتـشاد . يدایز  يهباـطخ  تاـسلج  هدرک و  تماـما  دجـسم  نآ  رد  اـهلاس  نم  هک  ربکایلع  ـالم  دجـسم  هب  فورعم  تسا  يدجـسم 

ار يدرم  هاـم  مهد  مهن و  زور  صوـصخ  هب  مرحم  ماـیا  رد  تسا . نیـشن  ینمرا  نیـشن و  ناملـسم  هـلحم  ود  لـصاف  دـح  رد  اـقیقد  دجـسم 
تسشنیم و دجسم  نک ، شفک  رد  هکلب  دشیمن ، دجسم  لخاد  یلو  دمآیم ، دجـسم  هب  يرادازع  مسارم  رد  تکرـش  يارب  هک  مدیدیم 

رایسب مه  ندناوخ  هضور  عقوم  درکیم و  شوگ  ینارنخس  رخآ  ات  لوا  زا  درکیمن . هدافتسا  دندروآیم ، نارادازع  يارب  هک  ياچ  زا  یتح 
مان نامیلس  تسا و  یحیسم  درم  نیا  هک  دنداد  حیضوت  میارب  لحم  یلاها  دوب . روآبجعت  يداع و  ریغ  وا  تالاح  هصالخ ، درکیم . هیرگ 

نیمه هب  تسـشنیمن و  دجـسم  لخاد  تسین ، دنیاشوخ  دجاسم  هب  نایحیـسم  دورو  ناناملـسم  یبهذم  دـیاقع  قبط  دـنادیم  نوچ  و  دراد .
هللاءاشنا اـی  و  ینک ، ینمرا  ارم  هک  ياهتفرگ  میمـصت  دـنکن  نامیلـس  ياـقآ  متفگ : وا  هب  یخوش  هب  نم  يزور  دروخیمن . ياـچ  مه  لـیلد 

هن و  دش ، یهاوخ  ینمرا  امش  هن  ریخ ، هن  تفگ : درک و  هیرگ  هب  عورش  نامیلس  يوش ، ناوخ  هضور  دنوخآ و  نم  لثم  هک  ياهدمآ  تدوخ 
نآ دای  هب  هاوخان  هاوخ  مونشیم  ار  امـش  يادص  یناوخیم و  هضور  امـش  هک  تقو  ره  هداتفا و  قافتا  نم  يارب  ناوخ  هضور  دنوخآ و  نم 

؟ تسا هنوگچ  ناتـساد  متفگ  منیـشنیم . نک  شفک  رد  و  میآیم . اج  نیا  هب  نیمه  يارب  مربیم . تذل  منکیم و  هیرگ  متفایم و  ناتـساد 
هناخدور هداج  نایم  زا  هک  ار  جـنرب  راـب  دوب . رارق  اهرفـس  زا  یکی  رد  مدوب . نیگنـس  ياهنیـشام  نویماـک و  يهدـننار  اـهلاس  نم  تفگ :

لیس نداتفا  هار  هب  ثعاب  هک  دوب  هدیراب  دایز  ناراب  هوک  يالاب  تاعافترا  رد  ارهاظ  هحفص 572 ] . ] مناسرب دصقم  هب  دنوامد  رد  دورجاج و 
دنچ زا  دعب  دمآیم . نم  فرط  هب  هک  مدش  یکانتـشحو  بیهم و  يادـص  هجوتم  ناهگان  مدوب  هناخدور  زا  روبع  لاح  رد  یتقو  دوب . هدـش 

ار نیـشام  هن  مدید  نم  هک  تسا  يدح  هب  بآ  نایرج  تعرـس  تسا . نایرج  رد  نم  فرط  هب  یگرزب  لیـس  هناخدور  يالاب  زا  مدید  هظحل 
! هدـب تاجن  ارم  اهناملـسم ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  يا  متفگ : ار  هلمج  نیا  هبترم  کـی  ار  مدوخ  یتح  هن  مهد و  تاـجن  مناوتیم  بآ  ولج  زا 
زا ای  دندیشک و  ولج  زا  دندرک  لسکب  ار  نیـشام  ایآ  منادیمن  مه  زونه  مروخیم  مسق  نآرق  لیجنا و  هب  مریگیم و  دهاش  ار  حیـسم  حور 

دودح دش ، در  نم  نتشذگ  زا  دعب  لیس  دمآ و  نوریب  هناخدور  زا  تعرس  هب  نویماک  دنداد . تاجن  لیس  ولج  زا  ار  نم  دنداد و  له  بقع 
هدینـش نوچ  متـسنادیمن و  ار  ماهیرگ  تلع  یلو  مدرکیم . هیرگ  ادـیدش  مدرکیم و  اشامت  ار  لیـس  نایرج  متـسشن و  اج  نآ  تعاـس  مین 

اج نیا  میآیم و  نیمه  يارب  دیناوخیم ، ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يهضور  اهدنوخآ  امـش  مرحم  هام  مهن  زور  هک  مدوب 
. دنکیم هولج  میارب  هرطاخ  نآ  منیشنیم و 

... دش اور  متجاح  و 

يرامیب تدایع  يارب  اـعوسات  زور  . 2 دـنکیم : لقن  تسا . راربا  رایخا و  زا  اقح  هک  نیدـلا  ءایـض  هرق  لها  يدیـس  نیدـباعریم  جاح  ياقآ 
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نم تفگ : تفرگن و  مهدب  یلوپ  متساوخ  مدیـسر . دصقم  هب  هدش  راوس  مه  نم  تشاد و  هگن  ار  شنیـشام  یناوج  هک  مدوب  نیـشام  رظتنم 
ياهزور نیا  رد  هک  مدرک  يرذن  متفر و  دجسم  هب  اعوسات  زور  راچان  متفرگن و  هجیتن  دوخ  تاسدقم  زا  متشاد  یلکشم  متسه و  یحیـسم 

هحفص 573] . ] دوش اور  متجاح  منک و  تمدخ  ناگیار  ار  اهناملسم  يرادازع 

دندش ناملسم  همه  لضفلاابا  تکرب  هب 

لـضفلاابا ترـضح  هب  دوشیم و  دجـسم  دراو  اعوسات  زور  ات  داتفین . رثؤم  تاجلاعم  هتفرگ و  ناطرـس  زیربت ، رهـش  رد  یحیـسم  یناوج  . 3
. دنوشیم فرشم  مالسا  نید  هب  شنایفارطا  دوخ و  سپس  دباییم . افش  دوشیم و  لسوتم  مالسلاهیلع  سابعلا 

درک دحوم  ارم  ینمرا 

هب ناهفصا  زا  رواخ  زنب  نویماک  کی  راوس  هدنب  هک  يرمق  لاس 1420  يهیمطاف  مایا  رد  دندرک ، لقن  یناهفصا  ینیما  میحر  جاح  ياقآ  . 4
نیـشام نیمه  اب  میاهترفاسم  زا  یکی  رد  تفگ : دوب  ینمرا  هک  هدننار  دزن . یفرح  ادبا  هدـننار  میدـمآ  هک  خـسرف  هد  ابیرقت  مدـمآیم  مق 

نیشام سرب . مداد  هب  اهناملسم ، لضفلاابا  ای  مدز : ادص  هعفد  کی  دنک . طوقس  هرد  هب  نیـشام  دوب  کیدزن  هک  دمآ  شیپ  میارب  ياهنحص 
. مدرک ادیپ  تاجن  دش و  بوکخیم  هاگترپ  رد  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  مسا  تکرب  هب 

وش دنلب  لیلخ  دومرف  سابع  ترضح 

78  / 1 خـیرات 19 /  رد  مق  يهیملع  يهزوح  نکاس  ینانبل  یناروک  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  هنازرف  ملاع  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  بانج 
دـشاروبا لیلخ  مان  هب  یـصخش  . 5 دـندومرف : هر )  ) یناگیاپلگ يوسوم  اضردـمحم  دیـس  جاـح  موحرم  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  لزنم  رد  یـسمش 

دندرک و شباوج  يو  جلاعم  ناکشزپ  دش . جلف  تخس  يرامیب  نیا  زا  سپ  دش و  رامیب  تخس  وا  دوب . راک  لوغـشم  تیوک  رد  یحیـسم ) )
کی رثکادـح  دـنتفگ : يو  هب  و  دـیربب . نانبل  هب  ار  ماهزانج  تسا ، رتهب  مریمب  اج  نیا  تفگ : ورب . نانبل  هب  یتسه ، یندرم  هک  الاح  دـنتفگ :

وا هب  تسا . بارخ  یلیخ  شعضو  هک  دنیبیم  هحفص 574 ]  ] ار وا  وا ، ناراکمه  زا  یکی  دیـسر ، ارف  اعوسات  بش  ینامیم . هدنز  رگید  هام 
لسوتم ناسیدق  مامت  هب  نم  دهدیم . خساپ  دیوشیمن  لسوتم  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هب  ارچ  امـش  دیوگیم :

باوج رد  وش . لـسوتم  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  امـش  دـیوگیم : وا  هب  زاـب  ماهتفرگن  هجیتن  اـما  ماهدـش 
مالسلامهیلع تیبلها  نادناخ  نوچ  وشب  لسوتم  تدوخ  دیوگیم : دننکیم . شوگ  ار  امش  فرح  هک  دیوش  لسوتم  میارب  امش  دیوگیم :

ترـضح هب  شدوخ  دشاروبا )  ) لیلخ هک  دوب  اج  نیا  دنکیمن  یقرف  هعیـش و ... یمیلک و  یحیـسم  نازیزع  نیا  يارب  دـنراوگرزب . میرک و 
دیفـس و سابل  اب  ار  یـصخش  باوخ  رد  دـباوخیم . اعوسات  بش  نامه  دوشیم و  لـسوتم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق 
هدـمآ و یتوکلم  ناسنا  نآ  تسا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ناـمه  نیا  هک  دـمهفیم  دـنیبیم و  تماـق  دـنلب  اـبیز و  يهفاـیق 

دنیبیم دوشیم و  رادیب  باوخ  زا  جلف  ضیرم  وش . دنلب  یناوتیم ، دیامرفیم : اقآ  مناوتیمن . دیوگیم : لیلخ  وش . دنلب  لیلخ ، دـیامرفیم :
افش نتفرگ  باوخ و  نیا  زا  سپ  تسا . هتفرگ  افش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترـضح  ملاع  ریگتـسد  تسد  هب  هللادمحلا 
رثا رد  تسا ، رکذ  نایاش  تسا . يداع  ریغ  زیچ  هصق  نیا  دنیوگیم : دـننکیم و  بجعت  همه  اهرتکد  دـنکیم و  هعجارم  یلبق  ياهرتکد  هب 

يدـنزرف وا  هب  دـنوادخ  درک ، ادـیپ  افـش  هک  نیا  زا  سپ  اما  دـشیمن  مه  رادهچب  دوب ، هدرک  ادـیپ  وا  تخـس  یـضیرم  نآ  زا  سپ  هک  جـلف 
. دنکیم یگدنز  نانبل  رد  دشاروبا  سابع  نآلا  تشاذگ . سابع  ار  شمسا  دومرف و  تیانع 
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درک افو  شرذن  هب  ینمرا 

لضفلاوبا ترـضح  هب  دیدش  ياهيراتفرگ  رد  هنمارا  هک  مدوب  هدینـش  . 6 دیوگیم : يدهلا  ملع  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  بانج 
دنفـسا و موـس  نادـیم  نیب  اـقباس  مدـید . دوـخ  مشچ  هب  ار  تقیقح  نیا  هک  نیا  اـت  دـنوشیم  لـسوتم  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ساـبعلا 

ناشنید مان  هب  يربراب  ژاراگ  نآ  پچ  تمس  هک  دوب  قدنخ  تسا ، هحفص 575 ]  ] يزار نابایخ  مان  هب  هک  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ناتسرامیب 
دنفـسوگ مدـید  متفر  ولج  دـنعمج ، اج  نآ  رد  ارقف  زا  یتیعمج  مدـید  متـشگیم . زاـب  هسردـم  زا  يزور  دوب . هنمارا  هب  قلعتم  نایـسرطپ و 

هک هنمارا  زا  يدرف  هب  دندرک  هراشا  ینابرق  دنفسوگ  زا  مدیسرپ : بجعت  اب  تسا . نآ  میسقت  لوغشم  هدیربرس و  ناملسم  باصق  ار  یگرزب 
هتسکش عضوم  دنچ  زا  شیاهناوختسا  هتفر و  نویماک  ریز  وا  ياپ  دنتفگ : دوب . يرکش » نوراب   » شمان دوب و  گنل  نتفر  هار  رد  يرصتخم 
یناکد يردان  غاب  تشپ  تسا و  دنبهتسکش  يراختفا  ياقآ  ردپ  هک  موحرم  دنب  هتـسکش  اضر  داتـسا  شايدوبهب  يارب  تسا  هدش  دروخ  و 

دوب هدش  سویأم  يدوبهب  زا  نوچ  دوب  هدرک  زین  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رذن  دوخ  يافش  يارب  تسا . هدرک  هعجارم  تشاد ،
[ . 221 . ] تسا هدرک  افو  دوخ  رذن  هب  هتفای و  افش  هک  الاح  دننک  عطق  ار  شیاپ  هک  دش  انب  و 

... اهناملسم لضفلاابا  ای 

رد . 7 درک : لقن  يدـحاو  ياقآ  بانج  زا  میاهدرک  لـقن  تمارک  ناـشیا  زا  مه  ـالبق  هک  یناهفـصا  يدـمحا  هللا  ءاـطع  دیـس  ياـقآ  باـنج 
ارچ ار  دنفسوگ  نیا  متفگ : هناخ  هوهق  بحاص  هب  دناهتـسب . دنفـسوگ  کی  اج  نآ  مدید  مدش . ياهناخ  هوهق  دراو  یبش  ناهفـصا  یکیدزن 
راک هچ  اهناملسم  لضفلاابا  اب  یتسه ، یحیسم  هک  وت  متفگ : وا  هب  تسا . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  رذن  نیا  تفگ : ياهتـسب ؟

نوریب هناخ  هوهق  زا  دوب . هدـمآ  مه  يداـیز  فرب  بش  نآ  دوب و  درـس  رایـسب  یبش  تسا . هداد  تاـجن  گرم  زا  ار  نم  اـقآ  تفگ : يراد ؟
فرب نم  هب  بترم  مه  گرگ  مدرکیم و  عاـفد  دوخ  زا  نم  درک . هلمح  نم  هب  هنـسرگ  گرگ  کـی  مدـید  متفر  هک  یمدـق  دـنچ  مدـمآ .

. سرب مدایرف  هب  اهناملـسم ، لضفلاابا  ای  مدز : ادص  هبترم  کی  متـشادن . گرگ  تسد  زا  یـصالخ  هار  چیه  دنک . هتـسخ  ارم  ات  دیـشاپیم 
تخادنا و هحفص 576 ]  ] نیئاپ ار  شرس  داتفا  وا  هب  شمـشچ  گرگ  نآ  ات  دش . نایامن  ملباقم  بسا  رب  راوس  ییاقآ  کی  مدید  هبترم  کی 

مامت منکیم و  رذـن  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  ترـضح  يارب  دنفـسوگ  کـی  اـعوسات  بش  ره  رد  لاـح  هب  اـت  تقو  نآ  زا  نم  تفر .
. متسه راوگرزب  نآ  تایانع  نویدم  متایح  همادا  مایگدنز و 

دز ادص  ارم  مدنزرف  مسا  اب 

رد دیماان ، اج  همه  زا  دوب . هدش  رامیب  تخس  هک  تشاد  ياهچب  یحیسم ،)  ) ینمرا میتشاد  ياهیاسمه  دندرک : لقن  يدحاو  ياقآ  بانج  . 8
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هب  متفگ : نم  دـیوشیم ؟ لسوتم  اقآ  مادـک  هب  اـهيراتفرگ  تقو  رد  اهناملـسم  امـش  تفگ : دـمآ و  اـم  هناـخ 

دـش لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  سپـس  هدـش و  نایرگ  شاهناـخ  رد  تفر و  درک و  یظفاحادـخ  اـم  زا  مالـسلاهیلع .
دز و ادص  ار  مدنزرف  مسا  اب  هدش و  قاتا  دراو  ینارون  یـصخش  هک  دوب  هدید  باوخ  رد  دوب و  هتفر  باوخ  هب  ماهچب  بش  نامه  تفگیم :

لـضفلاابا ترـضح  يارب  نم  دوب و  یتمالـس  تحـص و  لامک  رد  دـش ، رادـیب  باوخ  زا  یتقو  ياهدـش  بوخ  هک  وش  دـنلب  ینالف ، تفگ :
. منکیم لمع  رذن  نآ  هب  مراد و  يرذن  هلاس  ره  مالسلاهیلع  سابعلا 

؟ هچ ینعی  لضفلاابا  اب  تکرش 
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اج نآ  رد  زاـمن  يارب  مدیـسر و  ياهناـخ  هوهق  هب  هار  نیب  رد  مدوب ، هتفر  نارهت  هب  هک  يرفـس  رد  دـسیونیم . رگید  یتـمارک  رد  ناـشیا  . 9
کمک اب  نویماک  بحاص  یـسرپلاوحا  زا  دـعب  دـمآرد . انـشآ  درک و  مالـس  نم  هب  نویماک  هدـننار  کـمک  تکرح ، تقو  میدرک . فقوت 

هب هتسهآ  لضفلاوبا  اب  تکرش  دوب : هتـشون  نویماک  ولج  هشیـش  يور  مدید  متفای . ینمرا  ار  وا  مدرک و  هاگن  وا  يهرهچ  هب  نم  دمآ ، هدننار 
لضفلاوبا اب  تکرـش  متفگ : تسا . يروشآ  هن  تفگ : تسا ؟ ناملـسم  متفگ  یلب  تفگ : تسا ؟ نیـشام  بحاص  نیا  متفگ : هدننار  کمک 

نم هک  ینامز  زا  تفگ : نم  هب  هچ ؟ ینعی  لضفلاوبا  اب  تکرش  سپ  دیتسین  ناملسم  هک  امـش  متفگ  وا  هب  تفگ : هحفص 577 ] [ ؟ هچ ینعی 
؟ تسا هنوگچ  وا  تکرش  متفگ : مدید . ررض  هن  مدرک و  یفداصت  هن  لاح  هب  ات  مدرک ، تکرـش  امـش  لضفلاوبا  اب  ماهدیرخ  ار  نیـشام  نیا 

يارب ینیعم  يارقف  هب  دربیم و  ار  دنفـسوگ  رـس  یناملـسم  درخیم و  يدنفـسوگ  کـی  سیورـس  دـنچ  ره  اـما  منادیمن ، تسرد  تـفگ :
يرمق لاس 1421  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترـضح  دلوت  مایا  دـنکیم . میـسقت  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 

یناهفصا يدمحا  هللا  ءاطع  دیس  رقحألا 

مینکیم عوجر  امش  لضفلاوبا  نیمه  هب 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هک  سیونب  نم  يارب  ردپ ، دوب : هتـشون  شردـپ  يارب  تسا . وجـشناد  ناملآ  رد  دهـشم  راجت  زا  یکی  رـسپ  . 10
يارب میراد  ثحب  عوضوم  نیا  رب  تسا  یحیـسم  هک  میاهیـسالکمه  زا  یکی  اب  نم  نوچ  ناگداز ؟ ماما  زا  ای  تسا  ناماما  زا  مالـسلاهیلع 
يهرد هوک و  نیفرط  ود  رد  هک  یعفترم  رایسب  یناتـسهوک  يهداج  رد  میدوب . ینیـشام  راوس  مرگید  یـسالکمه  وا و  اب  نم  يزور  هک  نیا 
يهرد هوک و  نایم   ) میدیـسر ناکم  نآ  هب  اـم  هک  نیمه  میدوب . لـفاغ  هندرگرـس  چـیپ  زا  اـم  تشاد و  يداـیز  تعرـس  نیـشام  دوب ، قیمع 

ای متفگ : راـیتخایب  نم  راـب  کـی  هک  دـمآیمنرب  اـم  تسد  زا  ياهراـچ  تفریم و  وـلج  تعرـس  هب  قـیمع  هرد  فرط  هـب  نیـشام  قـیمع )
زا هتـسهآ  زرل  سرت و  اب  رفن  هس  ام  داتـسیا . اج  رد  دنک ، دروخرب  یعنام  هب  هک  نیا  نودب  هرد  بل  هب  بجو  کی  اب  نیـشام  ردپ  لضفلاابا ،

ار هرظنم  نیا  دیسریم و  هک  ینیشام  ره  میدوب  هدزتشحو  برطـضم و  رایـسب  میتسـشن و  هوک  يهنماد  رد  هداج  رانک  میدش و  هدایپ  نیـشام 
راوس میتفای  شمارآ  يرادقم  هک  نیا  زا  دعب  دیتفای ؟ تاجن  هنوگ  نیا  هک  دیدرک  هچ  تفگیم : ام  هب  تفگش  بجعت و  تدش و  اب  دیدیم 

زا یکی  متفگ : تسیک ؟ دیـسر  ام  دایرف  هب  يدز و  شیادـص  هک  نآ  تفگ : نم  هب  یحیـسم  ياقفر  زا  یکی  میتشگ . زاـب  لزنم  هب  میدـش و 
يداع لئاسو  زا  هک  دـیآ  شیپ  یلاـحم  یلکـشم و  هحفـص 578 ]  ] راک هاگ  ره  ام  يهناخ  رد  تفگ : یحیـسم  قیفر  رگید  تساـم . ناـماما 

زور کی  میباییم . تاجن  میهاوخیم و  وا  زا  ار  لکشم  ییاهر  ار و  دوخ  تاجن  مینکیم و  عوجر  امش  لضفلاوبا  نیمه  هب  میوش ، سویأم 
يارب ردپ  الاح  تسا . نیملسم  ناگدازماما  زا  یکی  اقآ  نیا  تفگ  تسا ؟ تیحیـسم  ناگرزب  زا  کی  مادک  صخـش  نیا  مدیـسرپ  مردام  زا 

؟ ماما دنزرف  ای  تسا  ماما  هک  سیونب  نم 

تسا لضفلاوبا  زور  زورما 

زا یکی  دـنوریم . دنـشابیم  نکاـس  اـج  نآ  رد  اـهینمرا  هک  ناهفـصا  ياـفلج  هلحم  هـب  یناهفـصا  ياـهتئیه  زا  یکی  اـعوسات  زور  . 11
شاهناخ رد  دنیبیم  ناهگان  دوشیم  لوغشم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوت  هیرگ و  يرادازع و  هب  راوید  رانک  نارادازع 

رادازع درم  نآ  تسا ؟ ربـخ  هچ  دـیوگیم : و  دـنکیم ، بجعت  مدرم  هیرگ  نارادازع و  عـضو  زا  دـمآ . نوریب  ینمرا  درم  کـی  دـش و  زاـب 
هک مراد  ياهچب  رـسپ  نم  دـیوگیم  ینمرا  درم  تسا . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  جـئاوحلا  باـب  هب  قلعتم  زورما  دـیوگیم :

لـضفلاوبا زور  زورما  دیوگیم : درم  مریگب  ار  وا  يافـش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  زا  هک  نک  ییامنهار  ارم  تسا ، جـلف  وا  ياهتسد 
هیرگ و لاح  اب  هلجع و  اب  مه  ینمرا  درم  لامب . راوگرزب  نآ  مچرپ  ملع و  هب  ار  شناتـسد  روایب و  ار  تاهچب  ورب  تسا  مالـسلاهیلع  سابعلا 
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؟ هدش هچ  دیوگیم : دوشیم و  بلقنم  دنکیم و  ادیپ  لسوت  ترـضح  نآ  هب  دلامیم و  ملع  هب  ار  شناتـسد  دروآیم و  ار  شدنزرف  يراز 
دینیبیمن رگم  تفگ : هدـش ؟ هچ  هدـش ؟ هچ  میدرک : لاؤس  میدروآ  لاح  هب  ار  وا  دیـشاب ، هتـشادن  وا  هب  يراـک  متفگ : مدرم  هب  دـیوگیم :

رد یحیـسم  کی  نوخ  رحب  رد  ینت  هداتفا  دـید  هحفص 579 ] [ . ] 222 . ] تسا هدرک  ادـیپ  افـش  دروآیم و  نییاپ  الاب و  ار  شناتـسد  ماهچب 
دید تسا  نمـشد  ار  یحیـسم  نآ  دـنیوگ  هک  ناز  تسا  نم  راک  نیا  هک  ینارـصن  تفگ  هانپ  تشپ و  یکی  ار  احیـسم  دـش  هاپـس  نآ  نایم 

رب هک  ار  یسیع  دید  کلم  جوف  نانز  رس  رب  فص  هب  کلف  هن  قاط  قاط ، ات  نیمز  زا  نوزف  تاحارج  شکاپ  نت  رب  نوخ  رحب  رد  ینت  هداتفا 
فرط کی  ناغفا  هآ و  اب  ایلوا  فرط  کی  نایرگ  دید  ار  ایبنا  دنکیم  يراز  هک  يدید  یمیرم  دنزیم  رس 

ینمرا رتخد  يافش 

يراکیب مایا  رد  مقوتاپ  زین  نم  دـمآیم و  هناخ  هوهق  هب  وا  مدـش . انـشآ  يروشآ  ناوج  رفن  کی  اب  نارهت  رد  یـسمش  لاس 1328  رد  . 12
نارـسفا زا  یکی  هدننار  رتگرزب و  لاس  هس  نم  زا  راکـشزرو و  ناوج  وا  دـیدرگ و  یتسود  هب  لدـبم  هتفر  هتفر  ییانـشآ  نیا  دوب . اج  نامه 

رالاسهپـس هار  هس  فرط  هب  یلع  دیـس  هارراهچ  يدعـس  نابایخ  رد  هک  شرهاوخ  یـسورع  هب  ارم  یتدـم  زا  سپ  دوب . ینابرهـش  هتـسشنزاب 
تـسود دندوب  مدوخ  لاس  نس و  مه  هک  هنمارا  نابرهم  بوخ و  نانطومه  زا  ياهدع  اب  سلجم  نآ  رد  نم  دومن . توعد  دوب  هدش  رازگرب 

نامیتسود نامز  تشذگ  اب  مدش و  انـشآ  کیناردـنا  مان  هب  تقادـص  اب  تشذـگ و  اب  ابیز و  الاب و  دـنلب  یناوج  اب  اهنآ  نایم  رد  هک  مدـش 
لاـح ره  هب  دـشابن . هناـخ  جرخ  هچب و  نز و  يراـتفرگ  هک  اـصوصخ  ددرگیم . یتسود  لاـبند  هب  سک  ره  تسا و  یناوج  دـش . رتمکحم 

کیدزن تصرف  نابایخ  رد  نم  تسود  ردپ  مدش . انشآ  اهنآ  تیعمجرپ  هداوناخ  اب  دش و  هدیشک  ناشیا  لزنم  هب  نابایخ  رد  ام  دمآ  تفر و 
هرادا ار  تالیکـشت  نآ  ردارب ، ود  دوب و  نایـسانیم  اـهنآ  لـیماف  مشاـب  هدرکن  هابتـشا  رگا  تشاد و  یـشورف  بوچ  هاـگنب  یـسودرف  نادـیم 
ردارب ات  ود  دوب ، هلاس  ای 18  ابیرقت 17  هک  انین  مان  هب  تشاد  يرهاوخ  نم  تسود  دوب . پوت  پوت  ناشعـضو  یلام  ظاـحل  زا  دـندرکیم و 
يریپ ردام  هحفص 580 ] . ] دندرکیم یگدنز  رگداد  ناوریـشونا  ناتـسریبد  هچوک  زور  نآ  ياضرهاش  نابایخ  رد  گرزب  ياهناخ  کی  رد 
تبحم نم  هب  یلیخ  وا  متفگیم و  نامام  وا  هب  کیناردـنا  دـننام  مه  نم  دوب و  رادنابز  رـس و  نابرهم و  یلیخ  هک  گرزب ) رداـم   ) دنتـشاد

هدز هیکت  ورسخ  رصان  نابایخ  همشچرس و  رد  مدوب و  ریبکریما )  ) قرب غارچ  نابایخ  نکاس  نم  دوب و  هدیـسر  مرحم  يرادازع  مایا  درکیم .
رازگرب ار  مسارم  لوبمالـسا  هناخرفاسم  ورـسخ  رـصان  رد  ام  دوب و  رتسبـش  فارطا  تاهد  زا  یکی  نارادازع  تأیه  همـشچرس  هیکت  میدوب .

هب ار  هناخرفاسم  رایتخا  دیـشکیم و  یبساک  زا  تسد  مرحم  زور  هد  ییورهداشگ  هچ  اب  هک  دـنک  تمحر  ار  شبحاص  ادـخ  هک  میدرکیم 
زا یکی  ندـید  يارب  رهظزادـعب  هک  دوب  متـشه  اـی  متفه  بش  منادیمن  میدوـب ، هدـش  کـیدزن  اـعوسات  بش  هب  دادیم . ناـناوج  اـم  تسد 
ود کیناردنا  تفگ : یـسرپلاوحا  مالـس و  زا  سپ  مدـید . دوخ  رظتنم  ار  میروشآ  تسود  نآ  متفر و  رکذـلا  قوف  هناخ  هوهق  هب  مناتـسود 

روبجم نم  دنزب . ام  هناخ  هب  يرس  امتح  وگب  يدید  ار  ینالف  رگا  هتفگ  دراد ، يروف  یلیخ  بجاو و  راک  دیآیم و  وت  لابند  هک  تسا  زور 
رد هدیـشوپ ، هایـس  اپ  ردنارـس  مدـید  دـمآ  رد  مد  هب  شیاهرهاوخ  زا  یکی  مدز و  ار  گنز  یتقو  متفر . اهنآ  يهناخ  هب  اـج  ناـمه  زا  مدـش 

: تفگ دوب . شوپهایس  زین  وا  دمآ  کیناردنا  تفر و  منکیم و  ادص  نآلا  نیمه  تفگ  تساجک ؟ کینرادنا  متفگ  مدش ، تحاران  تقیقح 
نیـسح ماما  يرادازع  ياهزور  هک  ینادیم  وت  بوخ  متفگ  منکیمن . ادـیپ  ار  وت  دتـسرفیم  تلابند  ناـمام  تسا  زور  دـنچ  یتسه ؟ اـجک 

دوب و شوپهایس  زین  وا  دمآ  لابقتسا  هب  زین  نامام  هدشن ، مامت  هیالگ  زا  زونه  اما  تسا و  مرگ  تأیه  هیکت  رد  مرـس  نم  تسا و  مالـسلاهیلع 
مچرپ ات  هس  ود  دناهدز و  هایـس  هچراپ  اج  همه  مدید  مدیدرگ  نلاس  دراو  مدـش . لاحـشوخ  تسا  تمالـس  نزریپ  هللادـمحلا  هک  نیا  زا  نم 

، هدش هتشون  مالسلاهیلع  یلع  ای  مالسلاهیلع ، نامزلا  بحاص  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  مان  اهنآ  يور  هک  هایس 
دراو هناخ  نیا  هب  قاتا و  نیا  هب  یهابتشا  نم  دنکن  متفگیم  دوخ  اب  مدرکیم و  هاگن  هرظنم  نیا  هب  بجعت  اب  نم  دناهدز . یهایـس  طسو  رد 
حبـص ادرف  زا  هک  درک  تبحـص  هب  عورـش  نامام  دندروآ و  نوریب  مهابتـشا  زا  دوز  یلو  تسین . هیبش  اراصن  هناخ  هب  اج  نیا  نوچ  ماهدـش ؟
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. دش رتشیب  نم  بجعت  ینک . کمک  ییایب  ات  مداتـسرف  ار  کیناردـنا  میراد . ناسحا  يرادازع و  ام  زور  ود  تسا  اعوسات  هک  هحفص 581 ] ]
ره دوب ، هدش  يرتسب  ضیرم و  یهام  دـنچ  انین  درک : فیرعت  گرزب  ردام  هک  مدوب  ارجام  ندینـش  راظتنا  رد  یلو  منک  لاؤس  متـساوخیمن 
ام دندوب و  هداتفا  هار  نابایخ  رد  ینزهنیـس  ياههتـسد  اروشاع  بش  هتـشذگ  لاس  هک  نیا  ات  میتفرگ  سأی  باوج  میدرب  ناتـسرامیب  رتکد و 

لخاد هب  خرچ  اب  ار  انین  يورب  دوشیم  روطچ  درم  متفگ ، نایسانیم  هب  نم  هعفد  کی  هک  میدوب  هداتسیا  اهنآ  ياشامت  هب  مدرم  مامت  لثم  زین 
هاگن نم  هب  بجعت  اب  نایسانیم  میهاوخب . ار  وا  يافش  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  زا  ام  يروایب و  اههتـسد  نیا 
یتسد خرچ  رد  ار  وا  تفر و  لزنم  هب  تعرـس  هب  داد و  مهاوخ  ماجنا  اهنآ  هار  رد  یهاوخب  هچ  ره  دنک  ادیپ  افـش  مرتخد  رگا  تفگ  درک و 

نم نامز  ماما  ای  سابع ، ای  نیـسح ، ای  یلع ، ای  دز : داـیرف  یـساسحا  هچ  يور  منادیمن  دروآ و  يرادازع  ياههتـسد  لـخاد  هب  تشاذـگ و 
درک و داجیا  نارادازع  نایم  رد  ینافوت  فرح  نیا  مهاوخیم . امـش  زا  ار  وا  تاجن  دوریم و  متـسد  زا  دراد  ماهچب  متـسه  ینمرا  رفن  کی 
. دوب هدش  ناگرزب  زا  یکی  نماد  هب  تسد  یسک  ره  تفریم . نامسآ  هب  مالسلاهیلع  نامزلا  بحاص  ای  يادص  دندزیم  هنیس  رـس و  هب  همه 

ياههتـسد نایم  رد  خرچ  اب  رتخد  تعاس  کـی  اـی  تعاـس  مین  منادیمن  میدرکیم  هیرگ  میدزیم و  داـیرف  هدارایب  لاـح  نیمه  هب  زین  اـم 
نامه ینیبیم  ار  انین  هک  نآلا  تشاذـگ و  يدوبهب  هب  ور  رتخد  دوب  اروشاع  هک  شحبـص  نامه  میدروآ و  هناـخ  هب  ار  وا  ادـعب  دوب ، رادازع 

زا زور  ود  لاس  ره  دوشب  بوخ  رتخد  هک  میدرک  رذـن  ام  دوب  گرم  تلاح  رد  وا  يزور  وچمه  رد  هتـشذگ  لاـس  هک  تسا  یندرم  ضیرم 
کمک ار  ام  راک  نیا  رد  یتسه  یکاپ  ناملـسم  هک  مه  وت  هللادمحلاو  تسا  لاس  نیلوا  ادرف  میهدب . ناسحا  مینک و  يرادازع  بش  ات  حـبص 

. تخادنا هیرگ  هب  ارم  هک  دوب  ایریب  هناقداص و  ردقنیا  هتفگ  نیا  دنشاب و  یضاران  ام  زا  نایاقآ  هک  مینکن  يراک  میتسه  یشان  ام  نوچ  نک 
يرگید نآ  مدرک ، تبرش  لوؤسم  ار  هحفص 582 ]  ] یکی مدرک  ادیپ  نابایخ  هچوک و  زا  ناملـسم  هچب  رفن  هس  ود  لوا  مدش . راک  هب  تسد 

البق اهنآ  دننکب . راک  اج  نآ  رد  زور  ود  نیا  هک  متشادرب  هناخ  هوهق  زا  رگراک  رفن  هس  هناخ  هوهق  هب  مدمآ  مدومن و  بآ  شخپ  لوؤسم  ار 
رد يروخاذـغ  عقوم  نآ  رد  هک  تصرف  نابایخ  زا  زپشآ  رگراک و  رفن  راهچ  هس  اب  دـندوب و  هدرک  هیهت  ار  هناحبـص  ماش و  راهان و  لـیاسو 
رد هک  نیا  ياج  هب  اروشاع  اعوسات و  زور  لاس  نآ  هصـالخ ، دـنیایب . دوب  رارق  ماـش  زا  دـعب  هک  دـندوب  هدرک  تبحـص  تشاد  رارق  اـج  نآ 

همانرب نیا  مدومن و  بدا  ضرع  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  هناتـسآ  هب  قیدـص  ياهمدآ  نآ  هناـخ  رد  میاـمن  تمدـخ  ناـمدوخ  هیکت 
ناتـسنمرا هب  ایوگ  مدرک  وج  سرپ و  زین  ادعب  متـشادن و  يربخ  اهنآ  زا  ناجیابرذآ  هب  ترفاسم  تلع  هب  ادعب  هک  تشاد  ماود  لاس  نیدـنچ 

يهمئا نماد  هب  تسد  كاپ  تین  اب  هک  میتسه  دوخ  ناملـسم  ریغ  ناردارب  رذـن  ناسحا و  تاریخ و  دـهاش  زین  نآلا  اـم  دـندوب . هدرک  چوک 
[ . 223 . ] دناهتفرگ ار  دوخ  تاجاح  دناهدز و  مالسلامهیلع  راهطا 

دش رهاظ  یتسد  ناهگان 

مـساقلاوبا دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ینالیم و  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  يهرود  مه  هک  یقداص  اقآ  رغـصایلع  دیـس  جاح  ياقآ  هللا  ۀـیآ  موحرم 
نحـص رد  يرفن  دنچ  . 13 درکیم : لقن  دـندوب ، فرـشا  فجن  رد  مهتاـجرد ) هللا  یلعا   ) یئاـبطابط نیـسح  دـمحم  دیـس  همـالع  یئوخ و 

ماما ربق  هک  درک  لاؤس  هدـمآ  ام  شیپ  اـت  درکیم  هاـگن  فارطا  هب  هدزتهب  دـش و  دراو  رفن  کـی  هک  میدوب  وگوتفگ  لوغـشم  كراـبم 
خیبوت و هب  عورش  دسانـشیمن و  ار  ماما  ریغ  ماما و  اما  هدمآ ، ترایز  هب  هک  میدش  تحاران  ام  تسا ؟ مادک  ای  تساجک  مالـسلاهیلع  سابع 

ینکیم هچ  اج  نیا  یتسین  ناملسم  رگا  میتفگ : منادب . ار  لیاسم  نیا  ات  متسین  ناملسم  نم  دینکن ، تمذم  ارم  تفگ : ات  میدرک . وا  تمالم 
؟ هدش قرغ  ایرد  نالف  رد  هحفص 583 ]  ] یتشک کی  هک  دندوب  هتـشون  اههمانزور  دیدینـشن  رگم  تفگ : ياهدمآ ؟ ارچ  يراد و  راک  هچ  و 

ناج زا  تسد  سویأم  هتفرگن و  هجیتن  هدـش  لسوتم  فرط  ره  هب  هداتفا و  تکاله  هب  مدوب و  یحیـسم  یتشک و  نامه  راوس  مه  نم  تفگ :
هدش لسوتم  ترضح  نآ  هب  مه  نم  دنوشیم . لسوتم  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  یتخس  عقاوم  رد  ناناملسم  هک  مدش  مهلم  هنأک  هتسش 

رب ایرد  رانک  رد  تفرگ و  ار  مناـبیرگ  دـش و  رهاـظ  یتسد  ناـهگان  هک  مورب  راوگرزب  نآ  تراـیز  هب  لوا  تاـجن  تروص  رد  مدومن  دـهع 
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. ماهدـمآ اـج  نیا  هب  مشاـب  هدومن  ادا  ار  راوگرزب  نآ  قح  هدومن و  اـفو  دوـخ  دـهع  هب  هک  نیا  يارب  مه  نم  دـش . بیاـغ  تشاذـگ و  نیمز 
هحفص 586] ]

نایمیلک هب  مشاهینب  رمق  تایانع 

يدرک يرادازع  میارب  وت  هک  متسه  لضفلاوبا  نامه  نم 

مالسلاهیلع نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یبوتکم  یط  نافرع ، نسح  خیش  جاح  ياقآ  مرتحم  دنمـشناد  هنازرف ، ملاع  باطتـسم ، بانج 
ماک رد  اهنابز  ناهگان  تشذگیم . يدنک  هب  راظتنا  ياپ  رید  ياههظحل  دوب ، هدشن  زاغآ  زونه  سرد  دوب ، اپرب  ياهمهمه  . 1 دندرک : لقن 
دراو سیردت  يارب  هیلع ) هللا  ۀمحر   ) یمداخ نیسح  دیس  هللا  تیآ  ترضح  دیشخب . سلجم  هب  صاخ  یتهبا  توکس ، نیگنس  يهیاس  دنام 

رب ندیود  يهدامآ  طخ  رـس  اهملق  دنتـسشن  دوخ  يهژیو  ياج  رد  هللا  تیآ  دنتـساخ ، اپ  هب  همه  دندش . ناهفـصا  ردص  يهسردـم  سردـم 
قافتا بشید  هک  یتیاکح  لقن  هب  ای  منک  عورـش  ار  سرد  نایاقآ ! دندیـسرپ : هنارگـشسرپ  یهاگن  اب  هللا  تیآ  هاگان  هک  دوب  اهذـغاک  يور 

مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  دالیم  بش  تبسانم  هب  بشید  دندومرف : اقآ  دییامرفب . ار  تیاکح  تسخن  دنتفگ : نادرگاش  مزادرپب ؟ هداتفا 
رد نم  دوب و  هدش  یناغارچ  يدـنبنیذآ و  سلجم  دـندرکیم ، ییارـس  هحیدـم  ناحادـم  میدوب . هدرک  اپرب  ینـشج  لفحم  نامدجـسم  رد 
هللا تیآ  ترضح  هب  دیوگیم : تسا و  هداتسیا  رد  مد  يدوهی  کی  تفگ : دمآ و  نم  شیپ  یصخش  هاگان  مدوب . هتـسشن  نمجنا  يهناتـسآ 

نونکا مهدـب  ینیریـش  شدالیم  بش  رد  مهاوخیم  مراد . رذـن  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  يارب  نکیل  متـسه ، يدوهی  نم  دـییوگب :
يدوهی هب  متفگ : نم  دینکیم ؟ عیزوت  امـش  مرخب و  ینیریـش  مدوخ  ای  دـینکیم  هیهت  ینیریـش  ناتدوخ  دـیریگیم و  نم  زا  ار  نآ  يهنیزه 
ترضح يارب  ارچ  متفگ : يرآ . تفگ : یتسه ؟ يدوهی  امـش  مدیـسرپ : تسـشن . درک و  مارتحا  ادتبا  دمآ ، يدوهی  دیایب . نم  شیپ  دییوگب 

رد ار  وا  تشگ . راـمیب  تدـش  هب  يدادـیور  رثا  رب  مرـسپ  مراد . ياهصق  نـم  تـفگ : ياهدرک ؟ رذـن  مالـسلاهیلع  هحفـص 587 ]  ] لضفلاوبا
زور کـی  دیـسر . ارف  مرحم  ماـیا  دوبن . یعطق  وا  نتفاـی  دوبهب  هزاـت  تشاد ، ناـمرد  اـههام  هب  زاـین  وا  يهجلاـعم  مدرک . يرتـسب  ناتـسرامیب 

مرسمه هب  نم  میدش ، كانساره  تدش  هب  دوب . مرـسپ  نتفای  دوبهب  عوضوم  دنتفرگ ، سامت  ناتـسرامیب  زا  دز . گنز  نفلت  میدش . ریگلفاغ 
راشرس اههظحل  دشاب . هدرم  مرـسپ  دیاش  دناهدناوخ ؟ ارف  ناتـسرامیب  هب  ار  ام  هعفد  کی  هک  هدش  هچ  تشاد . نامرد  اههام  هب  زاین  وا  متفگ :

، میدش هدزتفگـش  تسا . ملاس  الماک  نامرـسپ  میدید  میدـناسر ، ناتـسرامیب  هب  ار  دوخ  باتـش  اب  دـش . هرهلد  مغ و  سرت ، بارطـضا ، زا 
هک ینارامیب  دوب ، نایعیش  ياعوسات  بش  بشید  تفگ : يدش ؟ بوخ  هعفد  کی  هنوگچ  مرسپ  مدیسرپ : تخیمآ . مه  هب  یتفگش  يداش و 

مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  مان  يارب  نانآ  دندوب . مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  ناگتفیش  نایعیـش و  زا  همه  دندوب  يرتسب  نم  قاتا  رد 
نامقاتا هب  میـسن  نانوچ  نارادازع  يادص  دنونـشب . ار  نارادازع  يادص  ات  دـندوشگ  ار  اههرجنپ  دـندرکیم ، یباتیب  وا  يازع  رد  روضح  و 

تحت هک  زین  نم  دنتفگ . لضفلاابا  ای  لضفلاابا  ای  دندز و  هنیـس  رب  نارادازع  يهمغن  گنهآ  اب  دز ، هقلح  نارامیب  نامـشچ  رد  کشا  دـمآ .
دورف هنیـس  رب  نارادازع  لثم  مدربیم و  ـالاب  ار  میاـهتسد  دـیخرچ و  منامـشچ  رد  کـشا  مدوب ، نارادازع  راـبمغ  يونعم و  هوکـش  ریثأـت 

عطق اهادص  بش  زا  یتمـسق  ندش  يرپس  اب  متـسه . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  نارادازع  زا  زین  نم  مدرک  ساسحا  مکمک  مدروآیم 
باذج و تشرد و  ینامـشچ  دنلب ، یتماق  اب  دنمهوکـش  يدرم  مدـید  باوخ  رد  نم  . دـناشن منامـشچ  رب  ار  باوخ  درد  یگتـسخ و  دـش و 

وت هک  متـسه  لضفلاوبا  نامه  نم  داد : خساپ  دیتسه ؟ یـسک  هچ  امـش  مدیـسرپ  تسا . هداتـسیا  مرانک  رد  ریذپلد  يدـنخبل  ابیز و  ياهرهچ 
زا اهدرد  مدید  مدـیرپ  باوخ  زا  متفای . افـش  وا  زیمآتبحم  تیانع  زا  هحفـص 588 ] . ] منک نامرد  ار  وت  ات  ماهدـمآ  يدرک . يرادازع  میارب 
وا داد ، افش  ارم  نایعیش  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ردپ ، يرآ  تسا . هدش  میاهدرد  نیزگیاج  ییاناوت  طاشن و  هتـسب و  رب  تخر  مناج 

. منک ادا  ار  مرذـن  مهاوخیم  منادیم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ناغمرا  ار  مدـنزرف  نتفای  دوبهب  نم  هک  نونکا  داد . افـش  ارم 
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نافرع نسح 

لضفلاابا يادف  مناج 

یمیلک مناخ  يافش  هب  عجار  ص 146 و 147  هیسابعلا ، تامارک  باتک  رد  هدازفلخریم  یلع  خیش  ياقآ  یقتم  ملاع  مالسالا  ۀجح  بانج 
یجالعلا بعص  يرامیب  هب  هک  تشاد  یمناخ  دروآیم . ربا  نم  يارب  ینعی  دنکیم ، راک  نم  اب  هک  تسه  یمیلک  کی  . 2 دسیونیم : نینچ 

، دوب ياهعمج  بش  کی  اقیقد  دهد . ماجنا  شیارب  يراک  تسناوتیمن  سک  چیه  هدرک و  شباوج  دندوب ، هتفر  هک  يرتکد  ره  دوب و  التبم 
مرسمه تفگ : هتچ ؟ یسوم ، اقآ  متفگ : تسا . ناشیرپ  یلیخ  دوب  مولعم  شاهرهچ  زا  دمآ ، نم  شیپ  مورب . ادهش  ناتسلگ  هب  متـشاد  انب  نم 
هـضور کی  امـش  رـسمه  زا  تباین  هب  بشما  نم  : » متفگ هتـشذگ ، اهفرح  نیا  زا  رگید  تفگ : دـهد . شیافـش  ادـخ  متفگ : تسا . راـمیب 

ات ود  لضفلاوبا »  » يادـف مناج  تفگ : هیرگ و  ریز  دز  مدـید  دـهد .» شیافـش  ادـخ  ات  مناوخیم ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح 
: درکیم هیرگ  تفگیم و  شدوخ  تلاح  نابز و  نامه  اب  تسا و  رامیب  مرسمه  تفگ : یسوم  وگب ، سابع »  » هب و  مدرک ، شرذن  دنفسوگ 
رد متفر و  هیمئاق  هب  حبـص  دعب  دمآ  دوجو  هب  یبیرغ  بیجع و  لاح  کی  مدرک ، حرطم  هداس  نابز  نیمه  اب  مدـمآ ، ادهـش  ناتـسلگ  هب  نم 

بوخ یلیخ  مرـسمه  لاح  تفگ : ربخ ؟ هچ  متفگ : دـیآیم . نوریب  هچوک  زا  هک  شمدـید  هعمج  رهظ  مدرک ، یکچوک  دز  شوگ  اـج  نآ 
ات ود  نم  یتـفگ  ساـبع »  » هب بـشید  یتـسار  هحفـص 589 ] . ] هدش هدـنز  مرـسمه  نیا  دـعب  هب  تعاـس 12  زا  هک  هدـش  هچ  منادیمن  هدـش 

رتفد رد  سابع  بان  قشع  وت و  قشع  سابع  باتفآ  هس  هام  يا  هیرگ . ریز  دز  هرابود  و  داد » افـش  ار  منز  ساـبع  « !؟ مدرک ترذـن  دنفـسوگ 
هراپ دص  سوسفا  نسح  باتک  وت  يدوب  سابع  باش  خیـش و  هب  وت  يداد  ار  یتسود  ماما  نیئآ  سابع  باختنا  يهژاولگ  تسدیب  ناقـشاع 

سابع باطخ  ار  وت  تسا  هدرک  تیادف  نم  ناج  همغن  اب  سابع  بارتوب  لد  رون  تنج  لها  بابش  ياقآ  سابع  باتک  نیا  دش 

دینکیم ینابرق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مان  هب 

يدرم هک  نایانـشآ ، زا  یکی  هناخ  هب  لسوت  يارب  هبنـشراهچ  ياهبش  دـیوگیم : يدـهلا  ملع  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  باـنج 
هدینـش و مدوخ  هک  ینایرج  مهاوخیم  امـش  يارب  نم  . 3 تفگ : یبش  میتفریم  ناملزنم  یکیدزن  رد  دوب ، ناـمیا  ـالو و  لـها  زا  نیدـتم و 

اضر ترضح  هکلف  فارطا  ناریا  ژاراگ  رد  متـسه و  لیبموتا  قاطا  هدنزاس  يراجن و  نم  لغـش  هک  دینادیم  امـش  تفگ : منک  لقن  ماهدید 
ود تفگ : تسین ) اهنآ  زا  يرثا  نونکا  هک  تشاد  رارق  مق  ژاراگ  يورهبور  منامگ  دوب  اـج  نآ  رد  اـهقباس  ژاراـگ  نیا  هتبلا   ) مالـسلاهیلع

يدنفسوگ کی  تفریم  اهردارب  زا  یکی  دنتشگیم  رب  سیورس  زا  تقو  ره  اهنآ  دنتـشاد  يراب  نویماک  کی  هک  دندوب  يدوهی  ردارب  رفن 
میـسقت ژاراگ  لخاد  هبـسک  ژاراگ و  نانکراک  نیب  ار  نآ  تشوگ  دنک  هدامآ  دشکب و  دندادیم  ژاراگ  لامح  لالد و  کی  هب  دـیرخیم و 
ینابرق تهج  هچ  ماـن و  هچ  هب  ار  نیا  امـش  مدیـسرپ  دروآ  نم  يارب  ار  تشوگ  ناـمه  زا  یمهـس  اـهردارب  نیا  زا  یکی  يزور  دـندرکیم .

ترـضح مان  هب  دعب  دیرادن  لوبق  ار  ام  ربمغیپ  امـش  متفگ : مالـسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  مان  هب  تفگ : دینکیم ؟
. داد حیضوت  نینچ  روطچ ؟ مدیسرپن  میراد  ناشیا  زا  ار  دوخ  ناج  ام  تفگ : هحفص 590 ] [ ؟ دینکیم ینابرق  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
ام رایتخا  زا  نیشام  راهم  دیرب و  زمرت  مود  ای  لوا  چیپ  رد  میدش  ریزارس  هرد  فرط  هب  مخ  چیپرپ و  ياهندرگ  زا  اهرفـس  زا  یکی  رد  تفگ :

ناهگان میدرک . روبع  ار  چـیپ  ود  یکی  میتشاد  هک  یناوارف  سرت  اب  دـشیم و  دایز  نیگنـس  راب  اب  هظحل  هظحل  نیـشام  تعرـس  دـش  جراخ 
لباقم هک  چیپ  کی  رـس  هب  میدیـسر  تسین . ياهراچ  چیه  داد و  گرم  هب  نت  دیاب  تسا  مولعم  دش و  جراخ  ام  رایتخا  زا  دیرب و  مه  نامرف 

رطخ هک  نیمه  میتشاد  ناملـسم  خوش  درگاش  کی  دشیم . ییاههراپ  هکت  هب  لیدبت  نیـشام  هرد  رد  ندـش  ترپ  اب  دوب و  یکانلوه  هرد  ام 
نیا رد  سرب ! مه  ام  داد  هب  ناملـسم  نیا  لضفلاوبا  يا  میتفگ : مه  ام  سرب . مداد  هب  لضفلاوبا  ای  دز  دایرف  دـید  عفر  لـباق  ریغ  يدـج و  ار 
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دوخ ياج  رـس  میدـید  هاگان  دـنک  يریگولج  نآ  طوقـس  زا  تسناوتیمن  یلماـع  چـیه  تشاد و  شیپ  رد  ار  نیـشام  هار  هک  نیـشام  عقوم 
حالطصا رد  هک  ار  جنپ  هدند  هدرک . فقوت  تکرح  نودب  نیشام  میدید  میدیرپ . نوریب  نیشام  زا  دوخ  تاجن  يارب  يروف  دش . بوکخیم 

نک هاگن  متفگ  مردارب  هب  نم  دـعب  میتشاذـگ  ریات  ولج  دوش ) عنام  نیـشام  تکرح  زا  هک  دـنراذگیم  ریاـت  ولج  تسا  هتخت  هکت   ) اـهرفوش
اب مه  نآ  دوش  هرد  يوس  هب  نیـشام  تکرح  زا  عنام  هک  دـشیمن  هدـید  یلماـع  چـیه  میدرک  تقد  یتقو  هن ؟ اـی  تسا  هدروخ  هوک  هب  نیبب 

نیا لضفلاوبا  نامه  تفگ : گنرد  نودب  تشاد  هگن  ار  نیشام  یسک  هچ  ییوگیم  وت  متفگ  مردارب  هب  تشاد . هک  یتعرـس  نیگنـسراب و 
مینکب ینابرق  کی  لضفلاوبا  نیا  مان  هب  میتفر  ژاراگ  لخاد  میتشگرب و  سیورـس  زا  تقو  ره  هک  دشاب  نیمه  ام  رارق  سپ  متفگ : ناملـسم .

هحفص 592] . ] ام موادم  ینابرق  تلع  ام و  يهرابود  ناج  تلع  دوب  نیا  مینک . میسقت  مدرم  هب  و 

نایتشدرز هب  مشاهینب  رمق  تایانع 

یتشدرز رتخد  يافش 

زادـگناج تداهـش  تـلحر و  زور  ریخلا 1420 ق . رفـص  مجنپ  زور  رد  یناهفـصا  یقیدـص  رغـصایلع  خیـش  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  بانج 
هب طوبرم  ار  ياهصق  یناتسیس  يدهتجم  یضترم  دیس  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح  لزنم  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  تنب  هیقر  ترـضح 

فقوت مرانک  یتناو  هک  مدوب  نیـشام  رظتنم  ناـبایخ  رد  مدوب  تابـصق  زا  یکی  هب  مزاـع  دزی  زا  هدـنب  . 1 دـندرک : لقن  نینچ  یتشدرز  کی 
هک دوب  يروط  هب  شـضرم  دوب و  رامیب  تدـش  هب  هک  متـشاد  يرتخد  تفگ : شیاهتبحـص  نمـض  درک و  راوس  ار  ام  تناو  هدـننار  درک ،

ار وا  ترضح  مدش  لسوتم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  نم  دوب . هدرک  تسرد  ینارگن  بابـسا  نامیارب  یلیخ 
هحفص 594] [ !؟ یتشدرز ای  دوب  ناملسم  سابع  ترضح  دوب  هتفگ  دشاب  هتفرگ  رارقا  هک  نیا  باب  زا  ناشیا  دومرف . تمحرم  افش 

نالفاغ بیدأت  ناخاتسگ و  هیبنت  هب  يو  مادقا  مشاهینب و  رمق  ییامن  تردق  یخاتسگ  رورغ و  ناوات 

تسا هدرک  هابتشا  ناشیا 

زور رد  جلخ ، یقتدمحم  خیـش  جاح  ياقآ  مالـسلاو ، ةالـصلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  بتکم  جورم  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  بانج 
دیس جاح  ياقآ  روشناد ، لضاف  نیملسملاو ، مالسالا  ۀجح  نافعضتسم ، روای  تاداسلا ، ۀلالس  لزنم  رد  يرمق  لاس 1420  لوالا  عیبر  متفه 

زا نارهت  ياملع  زا  یکی  اب  دـندومرف : يراختفا  ياـقآ  باـنج  نارهت  ياـملع  زا  یکی  . 1 دـندرک : لقن  هتاکرب  تماد  یکارا  يداـهریم  یلع 
نآ میدش . مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  نتفر  يایهم  میدرک و  لسغ  میتفر و  تارف  هب  میدمآ  البرک  هب  فرـشا  فجن 

( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  مرح  دمآ  میدشن . شفیرح  ام  اذل  متـسه . ملاع  نم  یلو  تسا  دیهـش  وا  نوچ  میآیمن ، مرح  نم  تفگ : صخش 
متفگ میداد و  شیوشتـسش  تارف  بآ  رد  میدرب  میدروآ  رد  ار  وا  الخلا  تیب  لخاد  داتفا  هعفدـکی  تفر ، ییوشتـسد  هب  رهطم  مرح  زا  لبق 

. یخاتسگ يازس  تسا  نیا  يرآ ، دناهدرک ! لیم  مه  رتیل  دنچ  تسا و  هدرک  هابتشا  ناشیا  اقآ 

دهد تاجن  ار  وت  دیایب  سابع  ترضح 

ار يرگید  ددرگیمن . زاب  هتفر  زابرس  دتسرفیم و  هیمورا  فارطا  ناتـسدرک و  هب  تیرومأم  هب  ار  يزابرـس  یهدنامرف  توغاط  نامز  رد  . 2
شومارف ار  شمسا  هک  ياهیرق  رانک  رد  هتفر  مه  وا  دتسرفیم ، ناشیا  بیقعت  رد  ار  یموس  ددرگیمن ، زاب  مه  وا  دتـسرفیم ، وا  بیقعت  رد 

يدرک نابز  دسرپیم : هدش ، دراو  هدرک ، ندش  نامهم  ياضاقت  زابرـس  زا  دنزیم و  مدق  دـندارکا  زا  الک  هک  موق  سیئر  دـنیبیم . ماهدرک 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 895 

http://www.ghaemiyeh.com


بحاص هب  يدرک  نابز  هب  دالج  دنکیم و  راضحا  ار  یتفلک  ندرگ  دالج  مه  هناخ  بحاص  هن . دیوگیم : تسنادیم  هک  نیا  اب  ینادیم ؟
. دـنکیم دـصق  ار  زابرـس  هدیـشک  يرجنخ  و  دوب . دـهاوخ  نم  لام  گنفت  نیا  یلو  یتشادرب  تدوخ  ار  گنفت  ددـع  ود  دـیوگیم : هناـخ 

هدرک هحفص 595 ]  ] دراو شپچ  يولهپ  هب  ار  رجنخ  نوعلم  نآ  دنهدیم و  مسق  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  ار  وا  هدش  برطـضم  زابرس 
دننکیم و ادص  ار  هناخ  بحاص  هدیسر  شوگ  هب  ینیـشام  قوب  يادص  لاح ، نیا  رد  دهدب . تاجن  ار  وت  دیایب  سابع  ترـضح  دیوگیم :

هدـش دراو  زابرـس  دـنچ  رتکد و  رفن  کی  رـسفا و  رفن  کی  ادـص  نابحاص  هتخیر  حورجم  زابرـس  يور  ار  اهباوختخر  هدـش  راـچان  اـهنیا 
. دیـسر امـش  يادـص  هک  میدوب  باوخ  رد  ام  دـهدیم : باوج  هناـخ  بحاـص  دنـسرپیم و  تسا . لزنم  طـسو  رد  اـهباوختخر  دـننیبیم 
هتفایرد و ار  زابرـس  دوشیم و  فشک  هیـضق  هدز ، رانک  ار  اهباوختخر  هدـش  نینظ  هتـسشن و  اـهباوختخر  ناـمه  يور  نیدراو  هرخـالاب 

. دنهدیم تاجن  گرم  زا  هدومن و  هجلاعم  ار  زابرس  دننکیم و  موکحم  مادعا  هب  ریگتسد و  ار  لتاق  هناخ و  بحاص 

درکیم هرخسم  ار  یتنس  يرادازع 

اج نآ  هاگـشناد  رد  تفر و  دادغب  هب  یتدم  یـصخش  . 3 درک : لقن  هللا ) هظفح   ) ییالبرک دـهف  نسح  یجاح  ياقآ  باـنج  مرتحم  قیدـص 
زور دیسر . ارف  مرحم  هام  هک  نیا  ات  درکیم و  هرخـسم  ار  یتنـس  ياهيرادازع  مسارم  زا  یـضعب  البرک  هب  تشگزاب  زا  سپ  دناوخ . سرد 

یتروص هب  دنرادیم و  رب  ادهشلادیس  ترضح  شقن  هیبش  کی  الومعم  تسادهـش  نفد  يارب  دساینب  ندمآ  زور  اب  نامزمه  هک  مرحم   13
لمح درادـن  ندـب  رد  تسد  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  شقن  هیبش  نینچمه  ادهـشلادیس و  ترـضح  مرح  اـت  راـب  تقر 

هب رـصیق  هب  فورعم  هک  ییاج  زا  ار  یـشعن  نوچ  صخـش  نامه  دنکیم . ادـیپ  همتاخ  اج  نآ  رد  و  لضفلاوبا ، ترـضح  مرح  ات  دـننکیم .
دنکیم ساسحا  هاگان  هرخـسم  ناونع  هب  دیـشک  وا  ياـپ  درک  زارد  دوخ  تسد  اـب  ندـش  کـیدزن  درجم  هب  دـندروآ ، رد  تسا  اـهيرابخا 
تنوفع لحم  نامه  تفرگ و  درد  تدش  هب  شتـسد  دش و  دنلب  شدایرف  هعفد  کی  دـنکیم ، ورف  وا  تسد  رد  نزوس  دـننام  يزیچ  یـسک 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يارب  دش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  هک  نیا  ات  دیـشک  جنر  درد و  یتدم  درک و 
دوب هدرک  هچنآ  زا  و  دنک . حبذ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تهج  يدنفـسوگ  دیامرف  تمارک  تیفاع  دـنوادخ  رگا  درک  رذـن 

هحفـص ( ] يرئاح  ) یناطحق ربکایلع  تسا . هدید  دوخ  مشچ  هب  هدوب و  نایرج  رظان  دهاش و  دوخ  نسح  یجاح  درک . هبوت  دـش و  نامیـشپ 
[596

؟ یتفگ هچ  تسه  تدای 

نیا زا  یکی  رد  مدشیم  فرشم  سدقم  دهـشم  رد  اهطایخ  لضفلاوبا  هینیـسح  هب  داشرا  هفیظو  ماجنا  يارب  الومعم  هک  هعمج  حبـص  يزور 
ار دوخ  رمع  اهلاس  دوب  مولعم  هک  دوب  ملع  لها  زا  يراوگرزب  صخـش  اهنآ  نایم  رد  دـندوب . هدـمآ  نارهت  زا  راوز  يدایز  هورگ  اـههعمج 

یفرعم ار  دوخ  هر »  » یئوخ مساقلاوبا  دیـس  جاـح  ياـقآ  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ترـضح  نادرگاـش  زا  هدرب و  رـس  هب  فجن  يهیملع  يهزوح  رد 
يارب بالط  زا  یهورگ  اب  نم  . 4 دومرفیم : هک  دوب  نیا  یمود  اما  متسین و  ظوفحم  الماک  ار  یکی  هک  دندرک  لقن  نایرج  ود  ناشیا  درک ،
میدش اهياهبوکداب  يهسردم  دراو  البرک  رد  میدمآ و  البرک  هب  هدایپ  فرـشا  فجن  زا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  ترـضح  ترایز 

نیسحلا هللادبع  ابا  ترضح  ترایز  هب  میورب  لوا  مینک . عورش  اجک  زا  ار  ترایز  هک  میتخادرپ  تروشم  هب  میدوب و  عمج  مه  رود  ناتسود 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  هب  هک  نم  تفگ : نارـضاح  زا  یکی  مالـسلاهیلع ؟ سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  تراـیز  اـی  مالـسلاهیلع 
ضارتعا اب  ناتسود  يهمه  هللااب .» ذوعن   » هدوبن ياهراک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تفگ : ارچ ؟ دندیـسرپ  موریمن ! مالـسلاهیلع 

لـسغ يارب  ام  تشادیم . زاربا  زونه  ار  دوخ  ضارتعا  وا  اما  دندومن . شوماخ  ار  وا  شاخرپ  اب  دندرک و  عنم  ياهتفگ  نینچ  زا  ار  وا  دیدش 
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بیجع و نایرج  دـهاش  ات  دـناهدش  عمج  مدرم  زا  دایز  ياهدـع  تسا و  غولـش  هسردـم  میدـید  تعجارم  زا  سپ  میتفر  مامح  هب  تراـیز  و 
رظتنم مه  ام  دنتسه . وا  ندروآ  نوریب  لوغشم  هتفر  ورف  نجل  رد  هداتفا و  حارتسم  رد  رفن  کی  دنتفگیم : دنشاب . هداد  يور  هک  ياهقباسیب 

ام قیفر  نامه  نیا  میدید  دنتخیر  شرس  رب  بآ  دندیشک و  تمحز  هب  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  هدش  حارتسم  يهمعط  یـسک  هچ  مینیبب  میدنام 
. مدرک یخوش  نم  تفگ : یتـفگ !؟ هچ  تسه  تداـی  میتـفگ : شـشوگ  هب  تفاـی  تاـجن  گرم  زا  یتـقو  دوب ، هدز  ار  فرح  نآ  هک  تسا 

هحفص 597] ! ] يدادیم ناج  حارتسم  نجل  لخاد  دیاب  یتفگیم  يدج  رگا  يدوب ، هدرک  یخوش  متفگ 

دمآ نوریب  هقدح  زا  شیاهمشچ  دروخ  مسق 

لقن ینیدلا  سمش  لضفلاوبا  دیس  جاح  ياقآ  یشورفالط  هزاغم  رد  یـسمش   79  / 8 خیرات 29 /  رد  يدنمجرا  نیـسح  جاح  ياقآ  بانج 
اب مالـسلاهیلع »  » نیـسح ماما  ادهـشلادیس  يهمدـخ  زا  یکی  مدربیم . رفاسم  سوبوتا  اب  البرک  هب  مق  زا  یـسمش  لاـس 1339  رد  . 5 دندرک :

نـشور مبلق  ات  وگب  میارب  مالـسلاهیلع »  » نیـسح ماما  اقآ  زا  یتمارک  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  تشگیم . رب  تایلاع  تابتع  هب  دوب و  نیرفاسم 
مـسق مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  مرح  راـنک  دـندروآیم  ار  وا  درکیم  يدزد  مرح  رد  هشیمه  ـالبرک  رد  دوب  يدزد  دومرف : ناـشیا  دوـش .

نیــسح ماـما  رهطم  مرح  دـندروآ  دوـب ، هدرک  يدزد  زاـب  دوـب  هـعمج  بـش  هـک  هـعفد  کـی  دـندرکیم . شیاـهر  مـه  مدرم  دروـخیم و 
ماـما مداـخ  دـش . اـنیبان  دـمآ و  نوریب  هقدـح  زا  شیاـهمشچ  دروخ  مسق  هک  یتقو  دروخب . مسق  هشیمه  لـثم  هک  قاور  ولج  مالـسلاهیلع » »

ترـضح داتفا ؟ قافتا  نیا  ارچ  هعفد  نیا  دوب ، نیمه  شراک  وا  ناج  اقآ  درک : ضرع  دید و  باوخ  ار  ترـضح  بش  مالـسلاهیلع »  » نیـسح
فیرـشت زین  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مردارب  دنتـسه ، نم  نامهم  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  مامت  هعمج  ياـهبش  دومرف :

. دش انیبان  دمآ و  رد  هب  هقدح  زا  شیاهمشچ  درک ، قراس  هب  یهاگن  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دروخ ، مسق  دزد  ات  تشاد ،

بدایب يرابخا 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلایبا  ترـضح  ترایز  هب  نکل  هدش و  فرـشم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  ترایز  هب  نییرابخا  زا  یکی  . 6
نآ هدـش  لئان  شترایز  هب  باوخ  ملاع  رد  یبش  اـت  دوب . بیـصنیب  راوگرزب  نآ  مدـنمهرهب و  ملع  زا  نم  هک  یهاو  لاـیخ  نیدـب  تفریمن 

هطساو هاجنپ  لهچ و  هب  ات  داتسا  نالف  زا  مه  وا  داتـسا  نالف  زا  دنکیم : ضرع  ياهدروآ ؟ تسد  هب  اجک  زا  ار  ملع  نیا  دسرپیم : راوگرزب 
هحفـص 598]  ] هلـصاف و نیدب  وت  دـیامرفیم  هاگ  نآ  نیلـصملا  تاولـص  لضفا  مهیلع  هیلع و  نینمؤملاریما  یلع  یلاوملا  الوم  هب  دـسریم 

. ماهدرک هدافتسا  مدوب  شتمدخ  رد  هشیمه  هک  نم  اما  ياهدش  دنمهرهب  راوگرزب  نآ  مولع  زا  طئاسو 

هدومن تخس  یتازاجم  ار  لئاس 

دیـس جاـح  ياـقآ  موحرم  دوخ  ردـپ  موحرم  زا  هماـقم ) هللا  یلعا   ) یئوخ يوسوم  مساـقلاوبا  دیـس  جاـح  ياـقآ  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ترـضح 
مظاــعا زا  یکی  . 7 درکیم : لـقن  تفریم  رامـش  هب  هعیـش  تیناـحور  ناـگرزب  زا  یکی  هـک  هـیلع ) یلاـعت  هللا  ناوـضر   ) یئوـخ ربـکایلع 

يارب يزور  ره  هدیشوک و  نآ  لیمکت  رد  مامت  قایتشا  اب  هدرک و  عورش  دوب -  يوخ  رد  يرجآ  يانب  نیلوا  هک  هتخپ -  رجآ  زا  ینامتخاس 
مشاهینب رمق  ترضح  مان  هب  هداتسیا  هناخ  رد  رب  دوب  نامز  نآ  لومعم  هک  یلئاس  يزور  دننکب . راک  بوخ  ات  دادیم  راهن  تاجهلمع  انب و 

: تفگ هدومن و  تخـس  یتازاجم  ار  لئاس  هدمآ و  هناخ  يالاب  هقبط  زا  اقآ  نیا  درکیم . ییادگ  هداد و  مسق  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
مالـسلاهیلع راوگرزب  نآ  رطاخ  هب  ار  نامتخاس  نیا  یلاعت  هللاو  دـنروآیمن . نابز  هب  ار  راوگرزب  نآ  كرابم  مسا  رـصتخم  يزیچ  رطاـخ  هب 

نأش و نیدـب  يزابناج  هب  زج  تسیک  رهد  رد  یکی  زج  جـئاوحلا  باـب  ترـضح  داد . مهاوخ  یهاوخب  رگا  زاـب  مدادیم و  نم  یتساوخیم 
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سک یلو  زج  یبن و  زج  تسیک  دوب  لکشم  هچ  ره  دیلک  تجاح  ره  باب  تساجک  لزنم  قح  هار  رد  نیبب  يراکادف  رد  تسین  هار  تفارش 
تـسین شیک  رد  ار  نیموصعم  ریغ  تسین  شیب  جـئاوحلا  باب  ناـهج  رد  تسین  راـگرپ ، ـالبرک  رد  یلع  ساـبع  ریغ  تسین  راـیعم  نینچ  ار 

هحفص 599]  ] يریصب نسح  خیش  زا  رعش  تسین  شیورد  ره  راک  دمآ  لصاح  راختفا  نیا  ار  سابع  ترضح 

درک هراچیب  ارم  نم  یبدا  یب 

نآ رصع  ات  میدوب و  رنویلیم  حبـص  تقو  . 8 درکیم : لقن  هللا  همحر  ییوخ  مساقلاوبا  دیس  جاح  ياقآ  هللا  ۀیآ  ترـضح  رـضحم  رد  یـسک 
هچ دندیـسرپ : هللا ) همحر   ) یئوخ مساقلاوبا  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ترـضح  مدـش . سلفم  تفر و  تسد  زا  مکلم  یمامت  زور 

تراوگرزب ردپ  دننام  تزیزع  ردام  الوم ، هک : دمآ  منابز  هب  هاگان  مدش ، فرشم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ترایز  هب  درک : ضرع  دش ؟
. دورب نوریب  متسد  زا  متورث  یمامت  زور  نآ  دش  ببس  یبدایب  نیا  هدوبن ،

يدید ار  دوخ  یمارتحا  یب  يازج 

کی وا  میدوب . رصاعم  ابیرقت  هک  درکیم  یگدنز  باهولادبع  ریم  اقآ  مان  هب  یمرتحم  دیـس  وکام  رهـش  هقطنم  زا  یلفـس  كزان  هیرق  رد  . 9
یلاها دـنوشیم و  هتخانـش  دـندوب و  یلحم  ناقراس  دوریم و  تقرـس  هب  شاهزاغم  یبش  تشاد . ياهزاغم  دوب و  نیدـتم  كاـپ و  یناـحور 

زا سپ  مسیونیم . ياهضیرع  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  نم  دیوگیم : روبزم  دیـس  دننکیم . قیوشت  راداو و  تیاکـش  هب  ار  دیـس  لحم 
نامه زا  اریز  مدش ؛ صالخ  دـیوگیم : دـننکیم  ضارتعا  نایفارطا  نوچ  هدروآرد و  اپ  زا  ياهلولگ  اب  ار  دوخ  ناقراس  زا  یکی  زور  دـنچ 

هل هتفرگ و  دـگل  ریز  یبسا  ار  شاهچب  یمود  دریمیم . هصالخ  يدرک ؟ راـک  نیا  ارچ  هک : دـندادیم  هجنکـش  ارم  باوخ  رد  هراومه  بش 
يدید و مرتحم  يدیـس  هب  ار  دوخ  یتمرح  یب  يازج  بارخ ، هناخ  هک : دنکیم  باطخ  دوخ  رهوش  هب  دشکیم و  دایرف  شلایع  دـنکیم و 

. دسریم تکاله  هب  هدینادرگرب و  ار  هقورسم  لاوما  هدش و  اوسر  راوخ و  هتفرگ و  هلکآ  ضرم  مه  یموس 

دنکب نم  قح  رد  دهاوخب  هچ  ره  سابع  ترضح 

زا يوق  لامتحا  هب  هک  وا  مان  هب  حیرـصت  زا   - ) سرا روهـشم  يهناخدور  فارطا  نارابـسرا -  يرمردـناژ  هاگـساپ  سیئر  اـم  ناـمز  رد  . 10
رازه راهچ  تخادرپ  هب  راداو  ار  وا  هدرک و  ییاـنب  لـحم  یلاـها  زا  یکی  يارب  دوشیم ) هحفص 600 ]  ] يراددوخ دنـشاب  دوجوم  وا  ناسک 

ار ناموت  رازه  راهچ  راچان  هرخالاب  دوشیمن . رثؤم  دـنکیم  ماحرتسا  دادمتـسا و  عافد و  هچ  ره  مه  هراچیب  ناملـسم  نآ  دـننکیم . ناموت 
ساـبع ترـضح  هب  دـیوگیم : هدرک ، تخادرپ  هدوـب -  هجوـت  لـباق  شزرا و  اـب  غـلبم  درذـگیم و  ناـمز  نآ  زا  لاـس  تـسیب  اـبیرقت  هـک 

راوس زور  نامه  دنکب و  نم  قح  رد  دهاوخب  هچره  سابع  ترضح  دیوگیم : سنجدب  هاگساپ  سیئر  نامه  منکیم . راذگاو  مالـسلاهیلع 
شناگتسب ات  دنامیم  هار  رد  مه  یتدم  دنکشیم و  شنار  ناوختسا  هدرک و  فداصت  هار  نمض  هدرک ، تکرح  يوخ  رهـش  هب  هدش  روتوم 

بویعم ماجنارس  دناهدرک ، ترفاسم  فارطا  هب  مه  اهرتکد  هدوب  مه  هعمج  زور  اقافتا ، دنروآیم . رهـش  هب  هدرک  ادیپ  هلیـسو  هدش ، رادربخ 
. دوشیم التبم  گرم  مد  ات  راوگان  خلت و  یگدنز  هب  هدش  لولعم  و 

درک هراچیب  ار  دزد  غورد  مسق 

هب تمارک  کی  یبوتکم  یط  یئوخ  يریصب  نسح  خیش  جاح  ياقآ  مالسلامهیلع  تیبلها  بتکم  جورم  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  بانج 
جاح ياقآ  هب  هدـیدزد و  یتعاس  يوخ  رهـش  رد  نیـسح  مان  هب  یـصخش  . 11 دناهتشاد . موقرم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد 
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يرگید هب  ار  تعاس  نامه  مه  یجارد  ياقآ  دشورفیم . هدوب  رازاب  لها  نیدتم و  صخـش  ربتعم و  تاداس  زا  هک  یجارد  یلعدمحم  دیس 
هدروآ و ار  یلوا  هدنشورف  نیسح ، هرخالاب  دنکیم . تیاکش  ینابرهـش  يهرادا  هب  هتخانـش و  ار  تعاس  تعاس ، بحاص  افداصت  هتخورف و 

نیا نم  هک  نک  دای  مسق  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  هتشادرب و  مدق  تفه  دیوگیم : یجارد  دمحم  دیس  ياقآ  هدرک . راکنا  وا  هنافسأتم 
لاوما ياعدا  هک  تعاس  یلـصا  بحاص  هب  یجارد  دـمحم  دیـس  ياـقآ  دوریم . دـنکیم و  لـمع  مه  تخبدـب  نآ  ماهتخورفن . ار  تعاـس 
لیوحت ار  تعاس  هدرکن ، لوبق  وا  اما  میایب . اهنآ  يهدهع  زا  نم  ات  نک ، دای  مسق  قیرط  نامه  هب  مه  امـش  دیوگیم : هدومن  رگید  قورـسم 

نیـسح گرم  ربخ  دـعب  زور  دـننکیم . اهر  ار  وا  هتفرگ و  یجارد  ياقآ  زا  ناموت  جـنپ  تسیب و  غلبم  ینابرهـش  نارومأم  دوریم . هتفرگ و 
سپ راذـتعا  رارـصا و  اب  دـندوب  هتفرگ  هک  ار  غلبم  نامه  هتـساوخ و  ار  یجارد  ياـقآ  ینابرهـش  ياـضعا  دـسریم و  ییوخ  هحفص 601 ] ]

. دنهدیم

درم دروخ و  مسق 

دوخ موحرم  دج  زا  دشابیم ، تایح  دیق  رد  تسا و  يوخ  ناقثوم  نانمؤم و  نامرتحم و  نانیدـتم و  زا  هک  هدازیلعلادـبع  اضر  جاح  ياقآ 
هداد و رارق  صوصخم  هسیک  رد  لوپ  يرادقم  نم  و  مدش . فرـشم  العم  يالبرک  هب  رفن  دنچ  یهارمه  . 12 درک : لقن  اضر  یلع  یئالبرک 
، مدوب نینظ  وا  هب  هک  رفن  کی  مدرک و  لاؤس  اقفر  زا  دـش و  دوقفم  هک  مدرکیم  يرادـهگن  لزنم  رد  مدوب و  هتـشاذگ  دوخ  هیثاثا  نایم  رد 

ناج بورغ  ات  دش  التبم  زور  نامه  صخـش  نیا  مدش . تکاس  مه  نم  مرادـن  یعالطا  نم  هک  دروخ  مسق  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب 
يریصب نسح  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابأ  ای  کیلع  مالسلا  دش . ادیپ  وا  يایشا  نایم  رد  مه  نم  لوپ  اضق  زا  درپس و 

ربب تردام  يارب  هفحت  ار  تیاهشوگ 

بتکم تاراشتنا  رتفد  هب  ياهمان  یط  مق  هیملع  هزوح  میقم  یناجیابرذآ  يالضف  زا  یکی  يدمحم  ناطلس  خیش  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  بانج 
دمحم جاح  ياقآ  بانج  زا  ار  لـیذ  تمارک  یـسمش   79  / 9 خیرات 20 /  رد  . 13 دناهتشاد : موقرم  نینچ  ار  یتمارک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

: درک لقن  نینچ  روپدـمحم  سابع  موحرم  دوخ  ردـپ  لوق  زا  هک  مدینـش  زیربت  ناگوگ )  ) رهـش عباوت  زا  قالـشق  ياتـسور  نکاس  روپنسح 
دمآ یـصخش  مدوب . هتـسشن  ناگوگ  رهـش  رد  عقاو  یلقیلع  موحرم  يهناخ  هوهق  ولج  رد  يزور  تفگیم : مردپ  شیپ  لاس  تصـش  ابیرقت 

شوگ ارچ  امش  دیشخبب ، اقآ  مدیسرپ : يو  زا  مدش و  ایوج  ار  نآ  تلع  تشادن ، شوگ  الـصا  و  دوب . هدش  هدنک  خیب  زا  شیاهـشوگ  مدید 
نآ مدوب ، نکاس  ناتسدرک  رد  هحفـص 602 ]  ] نم ینامز  تفگ : خساپ  نینچ  راچان  نم ، رارـصا  زا  سپ  یلو  تفگن ، يزیچ  ادتبا  يرادن ؟

دـندومنیم و تراغ  ار  مدرم  لاوما  دوخ  دـیدش . مجاهت  زا  سپ  و  دـندرکیم . هلمح  ناجیابرذآ  هب  ناماس  نیا  ياـهدرک  زا  ياهدـع  تقو 
يا متفگ  مردام  هب  يزور  نم  دندرکیم . راتفر  اهنآ  اب  زینک  ناونع  هب  هدرک و  ریسا  ار  ناشنارتخد  انایحا  دندناسریم و  لتق  هب  ار  ناشنادرم 

مردام مروایب ! وت  يارب  يزینک  دوخ و  يارب  ینز  مورب و  اهنآ  اب  هدـب  هزاجا  دـناهدش . هدامآ  ناجیابرذآ  هب  مجاهت  يارب  اهدرک  نوشق  رداـم 
ترضح نآ  زا  دشابیم و  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هک  دنراد  يراوس  دیفـس  بسا  کی  نایعیـش  اریز  مهدیمن ، هزاجا  مرـسپ  تفگ :

اهنآ لثم  مه  نم  دـش  روط  ره  نوشق  ماجنارـس  متفگ : دایز  رارـصا  اب  نم  يوش . هتـشک  وا  تسد  هب  یتسه  نم  دـنزرف  اهنت  وت  هک  مسرتیم 
مدوخ نم  داد . هزاجا  نم  هب  هدش و  یضار  مردام  هدنب ، فرط  زا  دایز  رارـصا  زا  سپ  لاح ، ره  هب  دوب . مهاوخ  نم  اهنآ  زا  یکی  موشیم و 
هلصاف نوشق  ولج  اب  یلیخ  مدوب و  هاپـس  بقع  رد  نم  زیربت .) ناتـسرهش  يهموح  « ) دوردرـس  » رهـش کیدزن  ات  میدمآ  مدناسر ، هاپـس  هب  ار 
يراوس دیفـس  بسا  دـنتفگ : تسا ؟ ربـخ  هچ  مدیـسرپ : دـننکیم . ینیـشن  بقع  هدروـخ و  تسکـش  ناـمجاهم  مدـید  ناـهگان  هک  متـشاد 

دیفس بسا  مدید  نم  هار  رس  مدرک ، رارف  هتـشگرب و  اهنآ  اب  مه  نم  اذل  تسا  هدمآ  نوشق  ولج  هب  هدرک و  راکـشآ  ار  شدوخ  ناجیابرذآ 
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يارب رسمه و  تدوخ  يارب  يوریم  هک  يدوب  هتفگ  تردام  هب  دنراد . بحاص  نایعیش  هک  ياهدینشن  وت  رگم  تفگ : هدش و  رهاظ  يراوس 
درک و زارد  ار  شتـسد  سپـس  منزیمن . ار  تندرگ  ینک ، تکرـش  مجاهت  نیا  رد  وت  دوبن  یـضار  ترداـم  نوچ  يرواـیب !؟ زینک  ترداـم 
هب ربب و  تردام  يارب  هفحت  ناونع  هب  ار  تیاهشوگ  دومرف : دیدرگ و  يراج  نوخ  لاح  نیا  رد  داد . متسد  هب  دنک و  هشیر  زا  ار  میاهـشوگ 

ترـضح ماـن  هب  يراوس  دیفـس  بسا  ناـشیا  هک  متفگ  وـت  هب  نم  مرـسپ  تفگ : دـید  نینچ  هک  مرداـم  مدـمآ ، مدوـخ  هناـخ  هب  نم  هدـب  وا 
عـالطا نآ  زا  یـسک  مدوب و  هتفگن  یـسک  هب  وت  زج  هب  ار  زینک  نز و  يهصق  نم  رداـم ، متفگ : نم  دـنراد . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 
بهذم مدیدرگ و  نکاس  بآودنایم  ناتـسرهش  رد  هدرک  چوک  ناتـسدرک  زا  ماهداوناخ  مردام و  اب  اذـل  تسا . عیـشت  اب  قح  سپ  تشادـن .

هحفص 603] . ] مدومن رایتخا  ار  عیشت 

درم دش و  هایس  ریق  دننام  شتروص  دروخ و  غورد  مسق 

ابیرقت تسا و  قوثو  دروم  نیدتم و  يدرم  هک  زیربت  ناگوگ  عباوت  زا  قالـشق  ياتـسور  نکاس  روپدمحم  نسح  دـمحم  جاح  ياقآ  بانج 
دودح مردپ  هک  . 14 درک : لقن  سابع  موحرم  دوخ  ردپ  لوق  زا  ناضمر 1421 ق  اب 13  قباطم   79  / 9 خیرات 20 /  رد  دراد  نس  لاس   74
دارفا الومعم  مدوب و  هتسشن  یلقیلع  موحرم  هناخ  هوهق  رد  متفر و  ناگوگ  رهش  هب  يزور  هدش  دای  ياتسور  زا  تفگیم : شیپ  لاس  تصش 
ناماس نآ  نانیمطا  دروم  هک  بآودنایم  ناتـسرهش  یلاها  زا  رفن  کی  دندرکیم ، هلماعم  دندمآیم  اجنآ  هب  فارطا  زا  رادـپوچ  رگامرس و 

هب تخادرپیم ، هدنـشورف  هب  ادعب  دنامیم  هلماعم  دروم  ناویح  لوپ  انایحا  رگا  هبـسن  دقن و  دوب و  بسا  اقآ  نآ  شورف  دیرخ و  الومعم  دوب 
، دوب هتخورف  درم  نیمه  هب  ار  شبـسا  ناگوگ  یلاها  زا  رفن  کی  دندادیم . هیـسن  وا  هب  دنتـشاد  نانیمطا  وا  هب  نوچ  هقطنم  مدرم  حالطـصا ،

دوشیم ربخ  اب  هدنـشورف  یفرط  زا  دیآیم  هناخ  هوهق  هب  هام  شـش  زا  دعب  دربیم و  ار  بسا  رادـیرخ  دریگب . ادـعب  ار  شلوپ  دوب  رارق  یلو 
رادـیرخ لباقم ، رد  دـنکیم . هبلاطم  وا  زا  ار  بسا  لوپ  دـنکیم و  ادـیپ  روضح  هناخ  هوهق  نآ  رد  زین  وا  تسا . هدـمآ  یبآودـنایم  درم  هک 

ار رکنم  یناگوگ  درم  دوشیم . رجنم  فالتخا  عازن و  هب  ناشیا  رما  لاـح ، ره  هب  ماهداد . امـش  هب  هلماـعم  عقوم  ار  بسا  لوپ  نم  دـیوگیم :
مه رخف  جاح  موحرم  تسا  هداد  ار  لوپ  هک  دروخب  مسق  رادیرخ  هک  دش  نیا  رب  رارق  دربیم  دوب  یناحور  دیس و  هک  رخف  جاح  موحرم  دزن 

هدنشورف درکن و  لوبق  صخش  نآ  اما  روایب . ار  لوپ  ادعب  مریگب  تلهم  امش  يارب  هدنـشورف  زا  مرـضاح  نم  نکن ، دای  مسق  دنیوگیم  وا  هب 
هب مه  اب  اهنآ  هصالخ ، تسا . هداد  ار  بسا  لوپ  هک  دیامن  دای  دنگوس  رادیرخ  سپـس  دننک  لسغ  دـنورب  مامح  هب  مه  اب  هک  درک  داهنـشیپ 

هدامآ رادیرخ  تسین و  دوجوم  هتفرگ و  رارق  نابایخ  ریـسم  رد  دجـسم  نیا  العف  دنتفر . لاچخی  دجـسم  هب  مه  اب  لسغ  زا  سپ  دنتفر  مامح 
زا اذل  دیامن  دای  مسق  هک  دومن  رارـصا  درکن و  لوبق  وا  یلو  روخن  مسق  اقآ ، دنتفگ : دندوب  اهنآ  فارطا  رد  هک  مدرم  دروخب . مسق  هک  دـش 
نم وگب : ماگ  ره  رد  ولج و  ورب  مدـق  تفه  هک  قیرط  نیدـب  تفگ : وا  هحفص 604 ] [ ؟ مروخب دنگوس  هنوگچ  هک  دیسرپ . بسا  هدنـشورف 

زا جورخ  عقوم  تشگرب . دروخ و  مسق  نینچ  مه  صخش  نیا  متـسین  راکهدب  هک  لضفلاوبا ) ملیب  نم   ) يرذآ نابز  هب  لضفلاوبا و  منادب و 
ار تمارک  نیا  تسا . هدرم  هدیدرگ و  هایس  ریق  دننام  شتروص  هداتفا و  اههلپ  يور  میدید  میتفر ، کیدزن  ام  دروخ  نیمز  لاچخی ، دجـسم 

ربخ دوب  بآودنایم  رد  هک  شاهداوناخ  هب  دنتخانـشیم  ار  وا  هک  اهنآ  و  میدید . دندوب  اج  نآ  هک  لحم  مدرم  همه  و  سابع » موحرم   » هدنب
فیرـشت هدنب  شیپ  یناحور  کی  دومرف  مظاک  خیـش  ياقآ  همالع  ردقلا  لیلج  ملاع  دـننک . نفد  دـنربب و  ار  شاهزانج  دـنیایب و  هک  دـنداد 

: مدرک ضرع  تسا . هداتـسرف  امـش  دزن  ارم  ناـشیا  و  متـسه . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  ریفـس  هدـنب  تفگ : نـم  هـب  دروآ و 
مظاک خیش  دزن  هک  تسا  هدرک  رما  نم  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ایؤر  ملاع  رد  تفگ : ناشیا  دیراد ، یماغیپ  هچ  دییامرفب 

، دـناوخب ار  متبیـصم  اـههضور  نـیب  رد  هدوـب ، يداـیز  یلیخ  متبیـصم  وـگب  ناـشیا  هـب  دـناوخیمن ؟ ارم  يهـضور  ارچ  وـگب  ناـشیا  هـب  ورب 
نیمز متروص  ماهدـمآ . نیمز  هب  بسا  يالاب  زا  روط  هچ  دوب ، هدـش  عطق  متـسد  ود  ره  متـشاد و  دایز  ياـهمخز  هک  تقو  نآ  صوصخلاـب 

ياههچب مناـسرب و  اـههمیخ  هب  ار  بآ  هدـش  روط  ره  هک  دوب . نیا  مشهاوخ  نیرخآ  هظحل  نآ  رد  دوب  تخوسیم  ریت  ممـشچ  رد  دروخ و 
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ماگنه اـهناوخ  هضور  هک  هدوب  نیا  هزجعم  نیا  لـقن  زا  مفدـه  دـشن . هدروآرب  میوزرآ  یلو  دنـشونب ، بآ  هعرج  کـی  میـالوم  بل  هنـشت 
رب هک  هدوب  امظع  تبیصم  کی  نیا  دنناوخب و  امتح  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تبیـصم  هضور و  هکت  کی  یناوخ  هضور 

لضفلاوبا دالیم  بش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تداعـس  اب  دالیم  تبـسانم  هب  هحفـص 605 ] . ] تسا هدـش  دراو  راوگرزب  نآ 
تـسا ناوج  ریپ  کلف  شمودق  زک  يدولوم  ناهج  هب  بشما  هدش  دـلوتم  بشما  تسا  ناکم  نوک و  نیبب  رون  رد  قرغ  بشما  تسا  ناوج 

دوخ تماـق  رب  وت  رخف  نکم  هک  وـگ  ار  ورـس  بشما  تسناـتک  رخف  رگنـس  ملاـع  ود  هب  ردـپ  ماـم و  وا  دـلوم  زا  هک  لـفط  نآ  مزاـن  بشما 
بشما تسا  ناشفرون  نایمشاه  هم  نوچ  باقن  هدنکفا  خر  هب  تلاجخ  نودرگ ز  هام  بشما  تسا  ناوج  سابع  تماق  رگهولج 

دش میقع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  ماعطا  هب  یهجوت  یب  رثا  رد  هک  يدرم 

اـضردمحم خیـش  جاـح  ياـقآ  مالـسلامهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیبلـها  بـتکم  جورم  یماـح و  نیملـسملاو  مالـسالا  تـجح  باـنج 
رد . 15 دنتشاد : لاسرا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ار  یتمارک  دوب  هدرک  یخاتـسگ  هک  یـصخش  يهرابرد  يدیـشروخ 
هب یخاتـسگ  يهجیتن  هک  هزجعم  تمارک و  نیا  اـهراب  درک . تاـفو  شیپ  لاـس  جـنپ  تسیب و  دودـح  هک  دوب  ینیدـتم  رایـسب  يهلباـق  لـباب 

تفگیم هموحرم  نآ  مدینـش . اهراب  ماهدلاو  زا  نم  درک و  لقن  ام  يهدـلاو  يارب  ینعی  درک ، لقن  ار  تسا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
تسا و مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  مسا  هب  مرحم  متفه  ناردنزام  لباب و  رد  دوب . يداع  وا  يارب  دروخیم و  قرع  بارـش و  الومعم  مرهوش  هک 

مرحم متفه  بش  رد  دـننکیم . ینابرق  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  مسا  هب  يرذـن  دنفـسوگ  واگ و  نارازه  اههدازماما ، اـهنابایخ و  اـیاکت و  رد 
بارش هارمه  دهاوخیم  دوب  هدروآ  ام  يهناخ  هب  یسک  هک  ار  مالسلاهیلع  هحفص 606 ]  ] لضفلاوبا يرذن  تشوگ  مرهوش  هک  مدش  هجوتم 
ینعی روخن ، ار  يرذـن  تشوگ  سپ  متفگ : مروـخیم . تفگ : روـخن ، بارـش  مرحم  متفه  بش  متفگ  مدـش ، تحاراـن  یلیخ  نم  دروـخب .
ماعطا مارتحا  مرهوش  تشادن و  هدیاف  مدرک  رارصا  هچ  ره  مروخیم . مه  اب  ار  بارش  مه  يرذن و  تشوگ  مه  تفگ : روخن . بارش  هارمه 

يارب سپـس  درک و  رامرهز  ار  بارـش  مه  دروخ و  ار  لضفلاوبا  يرذن  تشوگ  مه  وا  تشادن . هگن  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  مان  هب  قلعتم 
دراو رهـش  رد  یتراسخ  همدص و  چـیه  دوب و  یفیفخ  هلزلز  هک  نیا  اب  دـمآ ، هلزلز  ناهگان  تفر . قاتا  رانک  باوختخر  يوس  هب  تحارتسا 

تسکـش و مرهوش  رـس  تسکـش و  داتفا و  مرهوش  رـس  يور  میقتـسم  دوب  الاب  هچقات  رد  هک  یـشرت  گرزب  ياههشیـش  زا  یکی  یلو  دـشن 
زا دعب  یلو  میدوب  دنزرف  دنچ  ياراد  نآ  زا  لبق  هک  نیا  اب  دش و  میقع  رگید  مرهوش  تبرض  نیمه  رثا  رد  هک  دوب  نیا  بیجع  دش . نینوخ 

ترـضح تمظع  هب  ار  ام  يهمه  داقتعا  ملاع  دنوادخ  دنام . میقع  رخآ  ات  وا  درکن و  هدـیاف  ياهجلاعم  چـیه  رمع  رخآ  ات  رگید  هنحـص  نیا 
يدیشروخ اضردمحم  سوبتسد ، دنمتدارا و  نیمآ  دیامنرتشیب . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  جئاوحلا  باب 

مدئاق کی  مه  نم  هدوب  دئاق  کی  اقآ  نیا 

: دنکیم لقن  سیئرلا  خیش  سابع  خیش  جاح  ياقآ  مالـسالا  تجح  شراوگرزب  ردپ  زا  ینامرک  سیئرلا  خیـش  دمحم  سدنهم  ياقآ  بانج 
يدئاق مدوب  يرادشفک )  ) هیناوشک مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  نحص  رد  تفگ : مردپ  لیعامسا  دیس  ياقآ  ردپ  زا  لقن  هب  ياهیضق  . 16

ار دوخ  ياهشفک  يرمک و  حالس  تفگ : رادشفک  دش  بایفرش  هک  يرادشفک  هب  دش ، نحص  دراو  ینامثع  شترا  نارـس  زا  رکـشلرس ) )
هک نیا  زا  هیانک  یکی ، مه  نم  هدوب و  دئاق  کی  مشاهینب ) رمق   ) اقآ نیا  تفگ : باوج  رد  دـیریگب . لیوحت  تعجارم  رد  دـیهد و  لیوحت 

دعب یتاـظحل  دـش . مرح  دراو  داد و  همادا  دوخ  نتفر  هب  وا  مدرک . راـیتخا  توکـس  سرت  زا  نم  دـش . دـهاوخ  فرـشم  حالـس  شفک و  اـب 
، هدیـسر لتق  هب  شدوخ  يرمک  حالـس  اب  دئاق  میدید  دش ؟ هچ  هک  میدیود  مرح  فرط  هب  همه  دیدرگ ، زادنانینط  اضف  رد  هلولگ  يادـص 

یقافتا نینچ  هک  دش  هداد  عالطا  البرک  يرادناتسا )  ) تلایا هب  دوب . هدش  اهر  هلولگ  هدیکچ و  هشام  ندش  مخ  ماگنه  ارهاظ  هحفص 607 ] ]
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لقتنم نحـص  هب  ار  شاهزانج  داد  روتـسد  دوشیمن . هدـهاشم  مه  ینوخ  تسا  بیجع  تفگ  و  دـید ، ار  هنحـص  کیدزن  زا  دـمآ و  هداـتفا .
. درک رداص  مرح  لها  يارب  تمحازم  نودب  ار  نفد  يهزاجا  درب و  زاجعا  هب  یپ  وا  دش و  ناور  نوخ  ماگنه  نیا  رد  هک  دندرک 

دشکیم ار  یلصوم  یفوص  مشاهینب  رمق  ترضح 

داد و رهز  ار  ترـضح  ثعـشا  رتخد  هدـعج  تسد  هب  رمالا  رخآ  دـنداد . رهز  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  هبترم  نیدـنچ  اهراب و  . 17
لصوم فرط  هب  یتسیاب  امش  تسا و  مرگ  هنیدم  ياوه  درک : ضرع  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  ینارصن  بیبط  دش . دیهـش  ترـضح 

لفاغ وا  راک  زا  هدرکن  ریثأت  وا  رد  هدروخ و  رهز  هبترم  دـنچ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  تشون  هیواـعم  هب  ناورم  فرط  نآ  زا  دـینک . رفس 
و دـمآ . لصوم  هب  هداد  بآ  رهز  هب  ار  نآ  رـس  نانـس  هک  ییاصع  اب  نوعلم  نآ  داد . وا  هب  رانید  دـنچ  دـناوخب و  ار  یفوص  هیواـعم  شاـبم .
. درکیم ددرت  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  تمدخ  رد  درکیم و  راهظا  یمه  تیبلها  تبحم  توعد  تسانیبان و  يدرم  هک  درک  دومناو  نانچ 
هب تفر و  کیدزن  دنـسوبیم  ار  دوخ  خیـش  تسد  هک  تسا  نایفوص  تداع  هک  ناـنچ  دـسوبب  ار  ترـضح  نآ  تسد  هک  درک  مزع  يزور 

ياپ تشپ  هب  مامت  توق  هب  دوب  هداد  بآ  رهز  هب  ار  نآ  دوب و  بوصنم  وا  هب  نهآ  زا  ینانس  هک  ار  دوخ  ياصع  رس  ندیسوب  تسد  يهناهب 
تفر نوریب  اج  نآ  زا  یفوص  تشاذگن ، ترضح  نآ  دنشکب ، ار  یفوص  دنتساوخ  مدرم  دش ، دنلب  ترـضح  نآ  يهلان  درب . ورف  مولظم  نآ 

نآ مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  رگید  تیاور  هب  دننزب . ار  وا  ندرگ  هار  رد  تفگ : هللادبع  درک . قشمد  دصق  دش و  راوس  و 
[224 . ] دناهتخوس شتآ  هب  ار  وا  دسج  مدرم  درک و  لصاو  منهج  هب  اصع  نامه  اب  هتفرگ  ار  وا  دوریم  نوریب  لصوم  زا  هک  دـید  ار  نوعلم 

هحفص 608] . ]

دروخیم قالش  هبرض  یس  مشاهینب  رمق  نمشد 

وـضع نیبوچ  نیـسح  رتکد  ياقآ  بانج  زا  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  زا  ار  یتمارک  يزاوها  تیاده  نیـسحدمحم  ياقآ  باطتـسم  بانج 
نابز برع  ناردارب  زا  یکی  . 18 تسا : هدرک  لقن  نینچ  زاوها  نارمچ  دیهش  هاگشناد  یمالسا  فراعم  تایهلا و  يهدکـشناد  یملع  تئیه 

ناتـسبرع ياهیباهو  زا  دـش  مولعم  ادـعب  هک  يدرمریپ  دادـماب  زور  کی  تفگیم : دراد  یـشورف  هچراپ  لغـش  تیوک  رد  هک  یناتـسزوخ 
زا هچراپ  نآ  هک  تشادـن  نانیمطا  درمریپ  یلو  داد ، یمـشپ  يهچراپ  وا  هب  شورف  هچراپ  ردارب  نآ  تساوخ ، یمـشپ  يهچراـپ  وا  زا  تسا ،

یبرع هجهل  هب  و  تسا ، یمـشپ  هچراپ  هک  دروخ  مسق  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  وا  يارب  شورف  هچراپ  تسا . مشپ  سنج 
هب درمریپ  نآ  ناـهگان  تسا . مشپ  سنج  زا  هچراـپ  نیا  هک  ساـبع  ترـضح  هب  مسق  فوص ،» شاـمقلا  اذـه  ساـبعلاو  : » تفگ نینچ  دوخ 

ياهمسق دـیجم  نآرق  رد  هک  یلاـح  رد   ) يدروخ مسق  ادـخ  زا  ریغ  هب  نوچ  يرفاـک ، وت  تفگ : وا  هب  دز و  یمکحم  یلیـس  شورف  هچراـپ 
ار یباهو  درمریپ  دش و  نیگمشخ  رایـسب  یلیـس  زا  رفک و  تمهت  زا  شورف  هچراپ  هریغ ) رجفلا و  سمـشلا و  دننام و  ادخ  زا  ریغ  هب  يدایز 

ریما گرزب  ردـپ  نامز  نآ  رد  هک   ) درب تیوک  مکاـح  دزن  ار  ود  ره  تیوک  سیلپ  و  درک . نینوخ  ار  وا  هک  ياهزادـنا  اـت  دز  کـتک  رایـسب 
يدز و کتک  ار  درمریپ  نیا  ارچ  تفگ : شورف  هچراپ  هب  مکاـح  دـش . لدـب  در و  باوج  لاوس و  نیا  و  تسا ) هدوب  ینـسم  درم  ینونک و 

مـسق ساـبع  هب  دروـخ ، مسق  ادـخ  زا  ریغ  هب  تفگ : یباـهو  يدز ؟ یلیـس  ارم  ارچ  هک  سرپـب  وا  زا  تفگ : شورف  هچراـپ  يدرک ؟ نینوـخ 
موکحم هک  تسجیم  لسوت  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  درکیم و  زاین  زار و  شلد  رد  شورف  هچراپ  دروخ .

هب شورف  هچراپ  هلب  تفگ : اذـل  دینـش  یباهو  زا  ار  هلمج  نیا  ناـهگان  هک  دـندرکیم . جارخا  تیوک  زا  ار  وا  تروص  نیا  رد  نوچ  دوشن ،
هک شردارب  اب  سفن  نیرخآ  ات  تفریذپن و  وا  یلو  دنداد  ار  یهدـنامرف  ماقم  وا  هب  البرک  رد  هیماینب  هک  یـسابع  نامه  دروخ ، مسق  سابع 

سپ مروـخیم . مسق  دراد  هحفـص 609 ]  ] ار تعاجـش  تماهـش و  نیا  هک  یتیـصخش  نینچ  مان  هب  مه  نم  دنام . یقاب  دوب  يرگید  ردام  زا 
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دننزب و قالش  هبرض  یس  ار  یباهو  درمریپ  نآ  هک  داد  روتسد  يدازآ و  يرادن و  یمرج  چیه  وت  تفگ : درک و  ور  شورف  هچراپ  هب  مکاح 
نآ ادخ  مشخ  دش و  یناتسزوخ  برع  نآ  لاح  لماش  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تیانع  فطل و  بیترت  نیدب 

. تفرگ ارف  ار  یباهو  درمریپ 

دریگب ماقتنا  وت  زا  مهاوخیم  مدج  زا  نم 

فجن هزاورد  رد  دـندومرف : مچاح  جاح  ياـقآ  . 19 دـندومرف : يرئاح  یملوت  دـمحا  ياقآ  باـنج  ق  یناـثلا 1421 ه .ـ عیبر  بش 21  رد 
ار غالا  گنر  مدادیم و  ضبق  متفرگیم و  تایلام  دوب  یغالا  شاهیلقن  يهلیسو  هک  سک  ره  زا  مدوب و  رومأم  تایلام  نتفرگ  يارب  فرشا 
ار یضبق  وا  هدب ، ار  ضبق  متفگ : ماهداد . تفگ : هدب ، تایلام  متفگ : تشاد . يدنلب  دق  هک  دمآ  یصخش  يزور  متشونیم . شـضبق  رد  مه 

مهاوخیم مدج  زا  نم  تفگ : درک و  هیرگ  وا  مدز . ششوگ  هب  یلیـس  کی  تسین ، وا  لام  ضبق  مدید  داد . نم  هب  دوب و  هتفرگ  شقیفر  زا 
هچ ماهچب  نز و  يارب  مهدـب و  وت  هب  ناموت  هد  نم  تسا و  ناـموت  مدـمآرد 30  يهمه  اضرف  يدز ؟ تهجیب  ارم  ارچ  دریگب ، ماـقتنا  وت  زا 

لـضفلاوبا ترـضح  بشید  يدـید  تفگ : دورب  شلزنم  فرط  هب  دـمآ  یتقو  ادرف  مداد . ضبق  وا  هب  متفرگ و  وا  زا  تایلام  هصالخ  مرخب ؟
زا سپ  الاح  دوب  هتفر  مدای  یلو  مدوب  هدید  باوخ  بش  نم  دیوگیم  وا  هک  ياهصق  مه  نم  تفگ : درک و  تراک  هچ  مالـسلاهیلع  سابعلا 

سابع ترـضح  مدید  باوخ  بش  مدوب و  هفوک  رد  نم  تفگ : ینادیم ؟ اجک  زا  وت  متفگ : دمآ . مدای  بشید  يهنحـص  تفگ ، وا  هک  نآ 
اب مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  ياهدیباوخ و  ریرـس  يور  الاب  قاتا  رد  فرـشا  فجن  رد  وت  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبع  ابا  مالـسلاهیلع و 

مالـسلاهیلع نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  دنزب ، ار  وت  هرابود  دنتـساوخ  ترـضح  تسکـش و  هدرن  وت و  ریرـس  ياهدرن  هب  دز  شکرابم  ياپ 
مدوب و شوهیب  تعاس  ود  غارفتسا  زا  سپ  مدرک ، نوخ  غارفتسا  مدش ، رادیب  باوخ  زا  یتقو  تسام ، زا  نیا  نزن  دومرف : دنتفرگ  ار  ردارب 

هحفص 610] . ] دمآ مدای  لبق  بش  باوخ  دمآ  شیپ  هنحص  نیا  ات  دوبن . مدای  مدیباوخ  ادعب 

؟ یهدیم تلهم  اهنیا  هب  لضفلاابا  ای 

مرح راثآ  هک  دوب  نیا  البرک  رد  ناشفده  دنتشاد . یموش  يهشقن  قطانم  زا  کی  ره  يارب  دندرک ، هلمح  قارع  هب  اهتسینومک  هک  یلاس  . 20
هلمح مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  لوا  دـنتفگ  ناـنآ  دـنربب . نیب  زا  ار  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مالـسلاهیلع و  ینیـسح 
بارخ دـننزب و  شتآ  ار  اجنآ  هک  دـندمآ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  نحـص  فرط  هب  پیج  نیـشام  لابند  هب  يداـیز  تیعمج  مینکیم .
تلهم اهنیا  هب  لضفلاوبا ، درک : ضرع  همدخ  زا  یکی  دنداتـسیا . نحـص  برد  يولج  هنهرب  ياهریـشمش  اب  همدخ  زا  ياهدـع  هاگان  دـننک .

اب دندرک و  هلمح  همدخ  هثداح  نیا  اب  نامزمه  تفرگ . شتآ  اهتسینومک  پیج  ناهگان  هک  دننک !؟ بیرخت  ار  وت  هاگراب  نحص و  یهدیم 
. دش كاله  تفرگ و  شتآ  زین  پیج  نیشام  نیشنرس  دندرک . رارف  ناشسرت  زا  یگمه  اهتسینومک  دندوب  یمک  دادعت  هکنیا 

دوشیم انیبان  ناهگان 

( یلاعلا هلظ  ماد   ) يدورهاش ینیسح  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  ۀیآ  لزنم  رد  يرمق  لاس 1419  مارحلا  ۀجح  يذ  مهدزای  بش  رد 
نس 18 رد  هک  تشاد  يرسپ  يدامر »  » یلاها زا  هدماحم  يهریشع  زا  یصخش  . 21 دومرف : دادغب ، یلاها  زا  يرفعج ، دمحاوبا  ياقآ  بانج 

مرح هب  ار  وا  هک  نیا  ات  دـندش  زجاع  ضیرم  نیا  يهجلاعم  زا  همه  دـندومن و  هعجارم  ابطا  زا  يدایز  يهدـع  هب  دـش . انیبان  ناهگان  یگلاس 
رهطم مرح  زا  ترایز  زا  سپ  دـندرک . اجتلا  سامتلا و  ترـضح  هب  دـندرب و  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  رهطم 

هدش و نشور  اهمشچ  مکمک  سپـس  دوریم . هار  دراد  میاهوربا  ریز  بآ  دننام  يزیچ  ناجردپ ، دیوگیم : شردپ  هب  ناوج  دندرگیمرب ،
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هحفص 611] . ] دنکیم ادیپ  افش 

دوشیم هتشک  دننزیم و  ار  وا  ریت  اب 

نینچ ار  یتمارک  یتشاددای ، یط  یجنایم  یکلم  رقاب  خیش  جاح  هللا  تیآ  دنزرف  یکلم ، اقآ  یلع  ياقآ  اناوت  يهدنـسیون  مرتحم و  دنمـشناد 
رضحم زا  مالسلامهیلع  تیبلها  فراعم  داتسا  نآرق و  رسفم  هیقف و  هر )  ) یجنایم یکلم  رقابدمحم  خیش  جاح  هللا  تیآ  . 22 دناهدرک : لقن 

ذملت هر )  ) یناهفـصا يدـهم  ازریم  و  هر )  ) ینیوزق یبتجم  خیـش  و  هر )  ) ینیوزق مشاه  خیـش  و  هر )  ) یمظاـک عساو  دیـس  تاـیآ  تارـضح 
موحرم نآ  زا  دوشیم . لیان  ثیدح  اتفا و  داهتجا و  يهزاجا  تفایرد  هب  هر )  ) یناهفـصا يدهم  ازریم  هللا  تیآ  موحرم  رـضحم  زا  هدومن و 

شش رد  نآرقلا  ریسفت  یف  نایبلا  جهانم  ۀیمامالا ، دیحوت  دننامه  تسا ، هدنام  ياج  رب  مالک  لوصا و  هقف و  ریـسفت و  رد  يدنمـشزرا  راثآ 
عادو ار  یناف  راد  یـسمش  دادرخ 1377  ربارب 15  يرمق  رفص 1419  رد 10  هل  مظعم  ماکحألا و ... تایآ  ریـسفت  یف  مالکلا  عئادـب  دـلج ،
تدم هغارم و  ناتـسرهش  گرزب  ملاع  هک  هر )  ) يدورتشه يولع  نیدلا  لامک  دیـس  جاح  ياقآ  مان  هب  تشاد  یتسود  موحرم  نآ  دندومن .

ياملعزا نونکا  مه  يولع  نیدلا  ءاهب  دیس  جاح  ياقآ  بانج  موحرم  نآ  دنزرف  . ) دندوب سخرس  يزرم  ناتسرهش  ینید  ملاع  مه  يدیدم 
مدوخ مه  هدنب  دندرکیم و  لقن  ار  یناتساد  هر )  ) يولع نیدلا  لامک  دیس  ياقآ  نامه  زا  ارهاظ  هارث ) باط   ) مظعم دلاو  دنتسه .) سخرس 

زا یکی  يهلیسو  هب  شورف  هچراپ  کی  زا  ياهچراپ  سخرـس  ناتـسرهش  رد  مدینـش . يولع  نیدلا  ءاهب  دیـس  جاح  ياقآ  زا  ار  ناتـساد  نیا 
راـکنا وا  یلو  هدـب  ارم  يهچراـپ  دـیوگیم : صخـش  نآ  هب  شورف  هچراـپ  دوریم . تقرـس  هب  تسا  هدوـب  اـهچولب  زا  هک  هـقطنم  نآ  دارفا 

نم هک  دـنکیم  دای  مسق  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  غورد ، هب  دوشیم  تاـعارم  ندروخ  مسق  رد  هک  یطیارـش  اـب  ماجنارـس  دـنکیم .
شرـسپ دنکیم و  رارف  یتسینومک ) میژر  نامز   ) قباس يوروش  كاخ  فرط  هب  هدرک  مر  هک  تسا  هتـشاد  یبسا  صخـش  نآ  ماهتـشادنرب .

وا دنهدیم  رادشه  تسیا و  يزرم  نارومأم  دنکیم و  روبع  زرم  زا  دودیم و  بسا  لابند  هب  يو  درک ، رارف  بسا  ردپ  دیوگیم  دیآیم و 
هب هدروآ و  ار  هچراپ  یتحاران  اب  صخش  نآ  نز  نایرج ، نیا  زا  دعب  هحفص 612 ] . ] دوشیم هتشک  دننزیم و  ار  وا  ریت  اب  دوشیمن ، هجوتم 
هام یجنایم  یکلم  یلع  یسمش   1380  / 5  / 3 يداد . نتشک  هب  ار  مرهوش  هچراپ  نیا  رطاخ  هب  دیوگیم : دزادنایم و  شورف  هچراپ  فرط 

لاصتا دوب  یلع  هب  نوچ  تقیقح  هب  وا  لاصتا  قح  هب  دوب  لضفلاابا  لامج  زا  هریت  دوش  هام  لضفلاابا  لـالج  رد  هریخ  دوب  شرع  مشاـهینب 
رب هدجـس  درب  هام  ردـق  فرـش و  زا  تسا و  مشاهینب  هام  لضفلاابا  لامک  زا  يو  لامک  دوب  مدآ  لـمکم  دـب  هک  نیتسخن  لـقع  لـضفلاابا 

فـص رد  نیفـص  قدنخ و  مزر  شومارف  درک  لضفلاابا  لاعن  رب  هسوب  دنز  هک  ره  دیـشروخ  كرات  هب  فرـش  زا  دـهن  ياپ  لضفلاابا  لاله 
مرک و رد  تسین  هک  شیادـف  هب  ناج  لضفلاابا  لاف  هب  ادـخ  دز  لزا  زور  يدرم  تمه و  افو و  دـهع و  يهعرق  لضفلاابا  لاـتق  ـالب  برک و 

لافطا یپ  زا  تارف  بآ  ندرب  لضفلاابا  لاثم  دز  ریدـقت  يهماخ  روای  سکیب و  هاش  يرای  یپ  زا  لضفلاابا  نامه  سک  لضفلاابا  ریغ  دوج 
نورب ز یملاظ  نیمی  دش ز  لضفلاابا  لاجم  دش  تسد  کی  هب  گنت  نیک  زا  شتـسد و  دـنتخادنا  هک  هآ  لضفلاابا  لایخ  تمه و  همه  دوب 

کلک ین  نوچ  لضفلاابا  لاح  هب  شلد  دزوسن  هک  ره  یکاخ  مدآ  هن  ناوخب  شمیحج  گنس  لضفلاابا  لامش  دش  عطق  دز و  غیت  هاگنیمک 
هحفص 613] [ . ] 225  ] لضفلاابا لاقم  دونشب  رگا  یطوط  دناشفب  رکش  برط » »

نک ربص  زور  لهچ  متفگ 

گرزب يدابآ  رد  هدوب و  نیعل  نینل  ناـمز  یتسینومک  سوحنم  يهرود  نارجاـهم  زا  هک  هللا ) همحر   ) فرـصنم لـیلج  خیـش  روفغم  موحرم 
. دوب تحاران  تخس  هک  مدید  ار  اقفر  زا  یکی  یتسینومک ، نارحب  رد  . 23 درکیم : لقن  دوب  هدرک  تماقا  وکام  لاحم  زا  طوش  هب  روهـشم 

سدـقم تحاس  هب  هناخ  هوهق  رد  بشید  تسینومک  صخـش  نالف  اریز  دـش . مهاوخ  رفاک  نم  تفگ : هداد ؟ خر  یلاح  هچ  مدیـسرپ : وا  زا 
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لهچ متفگ : هدرب و  دوخ  شیر  هب  تسد  روکذم ) خیش   ) مه نم  میتشادن . عافد  تردق  مه  ام  درک و  تراسج  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح 
ادـج ینابـصع  یتحاران و  تلاـح  اـب  مه  زا  درک و  مهاوخ  كرت  ار  مدوخ  ییـالم )  ) تیناـحور مه  نم  دـیدرگن  ـالتبم  رگا  نک  ربص  زور 

ام دوبن . نتفگ  نخس  هب  رداق  دشیمن و  هدید  شمشچ  ود  زا  ریغ  هک  هدیشوپ  نانچ  شتروص  رس و  هک  مدید  ار  ملاظ  نآ  سپـس  و  میدش .
[ . 226 (. ] نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و  . ) میدش هدنهانپ  ناریا  هب  هتشذگ و  تلاح  نامه  هب 

دنزیم قالش  ار  لبنت  يهبلط  سابع  ترضح 

هراشا

اب تسا  تقـشم  رپ  يراک  ندناوخ  سرد  دید  یهام  دنچ  زا  سپ  تفر و  فرـشا  فجن  هب  ینید  مولع  لیـصحت  يارب  یناوج  دـنیوگ : . 24
نودب دنک و  اعد  نم  قح  رد  مهاوخب  وا  زا  مورب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  جئاوحلا  باب  ترـضح  مرح  هب  تسا  بوخ  تفگ : دوخ 

هک نآ  دیما  هب  دوب  تساوخرد  اعد و  هیرگ و  لوغشم  مرح  رد  یبش  دنچ  تفر و  سپـس  مسرب . داهتجا  يهجرد  هب  سرد  ندناوخ  تمحز 
دوز دومرف : نامداخ  هب  هک  دید  ار  ترضح  ایؤر  ملاع  رد  تفر ، باوخ  هب  یبش  يراز  هیرگ و  اهتعاس  زا  سپ  دسرب . بولطم  يهجیتن  هب 

هحفـص 614] [ ؟ ماهدرک یهانگ  هچ  درک : ضرع  تشحو  سرت و  اب  ناوج  منزب . قالـش  ار  ناوج  نیا  مهاوخیم  دـیروایب ، کـلف  بوچ و 
رگا ياهتخاـس ، هشیپ  ار  يرورپ  نت  یلبنت و  قـیقحت ، هعلاـطم و  ندـناوخ و  سرد  ياـج  هب  هک  نیا  زا  رتـالاب  یهاـنگ  هچ  دوـمرف : ترـضح 

[ . 227 . ] ناوخب سرد  نارگید  لثم  ورب  يوش  رتهب  یهاوخیم 

هیکرت هلزلز  عوقو  ماگنه  رد  یهلا  باذع  لوزن  زا  كرت  رسفا  تادهاشم 

مدوب مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  موس  دلج  حیحـصت  میظنت و  مایا  رد  دیوگ : هدنراگن 
هللادبع نب  دـمحم  ترـضح  هیقاب  يهزجعم  دوخ  میرک  نآرق  هک  درک ، هدز  تریح  ار  نایناهج  مامت  دـش ، هدـهاشم  هیکرت  رد  ياهزجعم  هک 

تسا هدش  یفرعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ربکا  لقث  ینامسآ و  باتک  نآرق  نیا  دشابیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
يهزجعم هراب  نیا  رد  دنریگب و  تربع  مالسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  بتکم  زا  نیفرحنم  هک  دراد  اج  درک . زاجعا  يرگید  راب 

مـشش خیرات  رد  ناحیـش »  » یندرا هیرـشن  مالـسلامهیلع : تراهط  تمـصع و  تیبلها  نآرق و  يزوریپ  دیما  هب  میروآیم  شخب  رد  ار  لیذ 
ناگدـنیامن زا  طـنز ، زا  معنملادـبع  نانخــس  زا  ییاـهشخب  جرد  هـب  مادــقا  دوـخ  يربـخ  شخب  رد  رذآ ، اـــب 16  ربارب  ربماسد 1999 م 

داریا هیکرت  رد  لوا ) يهلزلز   ) ریخا هلزلز  عوقو  تلع  اب  هطبار  رد  ابدام »  » ناتسا رد  ریمع  نب  بعصم  دجسم  رد  هک  دومن  ندرا  يارگمالسا 
هک یماگنه  [ » هحفص 615 [ . ] 228 (. ] اریمدت اهانرمدف  لوقلا  اهیلع  قحف  اهیف  اوقـسفف  اهیفرتم  انرمأ  ۀیرق  کلهن  نأ  اندرأ  اذا  و  . ) دوب هدرک 

، دنزادرپب روجف  قسف و  هب  هک  مینکیم  رما  نانآ  ترهش » ماقم و  لوپ و  زا   » ناتسمرس هب  میناسرب  تکاله  هب  ار  يرهش  نانکاس  میهاوخب  ام 
هـسلج نیا  رد  معنملادـبع  ناحیـش »  » يهیرـشن يهتـشون  هب  میچیپیم .» مـه  رد  ار  رهـش  نآ  دوـشیم و  قـقحم  یهلا  باذـع  هدـعو  هاـگنآ 
لحاوس رد  عقاو  هیکرت  یماـظن  هاـگیاپ  کـی  رد  یـصقر  سلجم  ییاـپرب  هیکرت ، هلزلز  عوـقو  تلع  هک  درک  مـالعا  تحارـص  هب  ینارنخس 

رد دنتـشاد . روضح  ياهیکرت  ییاکیرمآ و  یلیئارـسا ، یماظن  ناگیاپ  دـنلب  اهلارنژ و  زا  یهورگ  سلجم  نیا  رد  هک  هدوب  هنارتیدـم  ياـیرد 
ندومن و هراپ  هب  عورـش  یتسم  لاح  رد  هتفرگ و  تسد  هب  ار  ینآرق  ياهیکرت  هبتر  یلاع  یماظن  کی  یبوکیاـپ  صقر و  سلجم  نیا  ياـنثا 

لقن ار  ربخ  نیا  هک  حبص  هیرشن  دنک ؟ ظفح  ار  نآرق  هک  ییادخ  تساجک  تفگ : هناتـسم  ياهرعن  اب  دومن و  هصاقر  ياپ  ریز  هب  نآ  باترپ 
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تفگ و ماجنا  راتساوخ  ناحیش »  » هیرـشن نالوؤسم  اب  سامت  رد  ندرا  مدرم  ربخ ، نیا  جرد  لابند  هب  دیازفایم : بلطم  همادا  رد  تسا  هدرک 
زا یکی  زا  لقن  هب  وگ  تفگ و  نیا  رد  طنزوبا  معنملادبع  دوش . وگزاب  يرتحورشم  تروص  هب  دادخر  نیا  ات  دندش  طنزوبا  اب  هیرشن  يوگ 
زا یهورگ  یگتسشنزاب  تبـسانم  هب  هک  یمـسارم  رد  درک : مالعا  تسا ، هدرب  رد  هب  ملاس  ناج  هلزلز  هثداح  زا  هک  هیکرت  ناملـسم  نارـسفا 
هب ییاکیرمآ  یلیئارـسا و  هبتر  یلاع  نایماظن  زا  يدادـعت  دـیدرگ ، اپرب  هیکرت  ییایرد  ياههاگیاپ  زا  یکی  رد  ياهیکرت  هبتر  یلاع  نایماظن 

ياهلارنژ زا  یکی  مسارم  نیا  يانثا  رد  دندوب . هتفای  روضح  سلجم  رد  یلیئارـسا  روهـشم  ناگدـنزاون  ناگدـنناوخ و  زا  هورگ  کی  هارمه 
هب دیجم ، هللا  مالک  زا  دلج  کی  ندروآ  زا  سپ  گنهرس  درک . هسلج  رد  رضاح  ياهگنهرس  زا  یکی  زا  ینآرق  تساوخرد  هیکرت  شترا 

لارنژ سپـس  درک ، یتاـیآ  توـالت  هب  عورـش  هسلج  نآ  رد  گنهرـس  دـش . نآرق  زا  یتاـیآ  ندـناوخ  هـب  فـلکم  ياهـیکرت  لارنژ  روتـسد 
فراعم اب  ییانشآ  مدع  لیلد  هب  گنهرـس  نایم ، نیا  رد  هک  دزادرپب  هدش  تئارق  تایآ  ریـسفت  هب  ات  تساوخ  هحفص 616 ]  ] وا زا  ياهیکرت 

هرعن هک  یلاح  رد  تینابـصع و  اب  ياهیکرت  لارنژ  ماگنه  نیا  رد  درک . یهاوخرذـع  روبزم  تایآ  ریـسفت  همجرت و  زا  یحو ، مالک  یناعم  و 
دیایب و درک ، میهاوخ  تظفاحم  ار  نآ  ام  میداتـسرف و  ار  نآرق  ام  هتفگ  شباتک  رد  هدرک و  لزان  ار  نآرق  نیا  هک  یـسک  تساجک  دزیم :

ياههصاقر ياپ  ریز  هب  ار  اهنآ  هدرک و  ینآرق  قاروا  تاحفص و  ندرک  هراپ  هب  عورش  هتفرگ و  گنهرس  زا  ار  نآرق  دنک ؟ عافد  شباتک  زا 
سرت و راچد  ماگنه  نیا  رد  سلجم ، رد  رـضاح  گنهرـس  تشاد : راـهظا  وگ  تفگ و  نیا  همادا  رد  طـنزوبا » . » تخیر سلجم  رد  رـضاح 

دنکیم هدـهاشم  ماگنه  نیا  رد  هک  دـناسر  یماظن  هاگیاپ  نوریب  هب  ار  دوخ  دـش و  جراخ  سلجم  زا  تعرـس  هب  هدـش و  دـیدش  بارطـضا 
هدهاشم ار  یگنر  زمرق  دیدش  رون  ناهگان  دـیوگیم : كانتـشهد  هعقاو  نآ  فیـصوت  رد  گنهرـس  نیا  تسا . لوزن  لاح  رد  یهلا  باذـع 

نامسآ يوس  هب  شتآ  ياههلعش  دیدش  يراجفنا  اب  هارمه  دش و  هتفاکـش  ایرد  هظحل  کی  رد  هتفرگ و  ارف  ار  هقطنم  ياضف  مامت  هک  مدرک 
نونکاـت هک  تسا  نآ  رتلـمأت  هجوـت و  لـباق  هتکن  اـما  تفرگ . ارف  ار  هقطنم  دـیدش  ياهـلزلز  نآ  لاـبند  هـب  دـعب  یتاـظحل  دیـشک و  ناـبز 

. دنبایب ار  یماظن  هاگیاپ  نیا  زا  دوخ  نایماظن  داسجا  يایاقب  زا  يرثا  دناهتسناوتن  ياهیکرت  لیئارسا و  اکیرمآ ، سسجت  صحفت و  ياههورگ 
تایرـشن رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  طابترا  نیا  رد  مه  يرگید  تاـعالطا  دـیوگیم : ناحیـش »  » هیرـشن ریبدرـس  لاـح  نیمه  رد 

ملاس ناج  یهلا  باذع  نیا  زا  هک  ياهیکرت  گنهرس  نیا  فیـصوت  رد  طنزوبا  خیـش  وگ ، تفگ و  نیا  نایاپ  رد  تسا . هدش  هراشا  هیکرت ،
سرت یتینما و  لیاسم  تیاعر  دوخ و  ناج  ظفح  تهج  هب  دشابیم  هیلاع  تالیـصحت  ياراد  هک  روکذم  گنهرـس  دـیوگیم : هدرب ، رد  هب 

هب هک  یعلطم  هاگآ و  دارفا  لاـح ، نیع  رد  تسا . هدـشن  یمومع  هحفـص 617 ]  ] لفاحم رد  دوخ  یفرعم  هب  رـضاح  اهکیئال ، تموکح  زا 
ناهدنامرف و تظافح ، دراگ  نازابرـس ، زا  معا  هاگیاپ  نیا  رد  رـضاح  ياهورین  دادـعت  دـنیوگیم : هتـشاد ، دـمآ  تفر و  یماظن  هاگیاپ  نیا 

طنزوبا خیـش  دناهدش . مودعم  یهلا  كانمهـس  باذع  ياههلعـش  نایم  رد  نانآ  یمامت  هک  دناهدوب  رفن  رازه  هس  دودـح  هصاقر ، ياههورگ 
اهیلع قحف  اهیف  اوقـسفف  اهیفرتم  انرمأ  ۀـیرق  کلهن  نأ  اندرأ  اذا  و  : » دومرف هک  درب  نایاپ  هب  یحو  مالک  زا  ياهیآ  تئارق  اـب  ار  دوخ  ناـنخس 

( ترهش ماقم و  لوپ و  زا   ) ناتسمرس هب  میناسرب  تکاله  هب  ار  يرهـش  نانکاس  میهاوخب  ام  هک  یماگنه  [ . » 229 «. ] اریمدت اهانرمدف  لوقلا 
[ . 230 . ] میچیپیم مه  رد  ار  مه  رهـش  نآ  دوشیم و  ققحم  یهلا  باذـع  هدـعو  هاـگنآ  دـنزادرپب ، روجف  قسف و  هب  هک  مینکیم  رما  ناـنآ 

اهیلع هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  ترـضح  يربک ، يهقیدص  اهیبأما ، يهنامولظم  تداهـش  زورلاس  يرمق ، يرجه  یناثلا 1422  يدامج  موس 
یلاخلخ ینابر  یلع  مالسلامهیلع  دمحم  لآ  شع  مق -  یسمش  يرجه   1380  / 6 قباطم 1 / 

یقرواپ

[3 . ] ص 452 ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  [ 2 . ] ص 315 ج 4 . يربط ، خیرات  ص 111 و  یتیآ ، میهاربا  دمحم  رتکد  اروشاع ، خیرات  یسررب  [ 1]
ناعطاق دنرمع  هگنیمک  رد  هک  تقو  تمینغ  رمش  تصرف  ورب و  یتولخ  هب  [ 5 . ] يهیآ 9 فص  يهروس  [ 4 . ] يهیآ 7 نارمع ، لآ  يهروس 

، ینتجملا ص 99 ؛ يرامغ ، قیدـص  نب  دـمحا  فیلأت  نیفراعلا ، ماما  بلاطیبا  نب  یلع  [ 7 . ] يهیآ 39 مجن ، يهروـس  [ 6 (. ] ظفاح  ) قیرط
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ج قحلا ، قاقحا  زا  لقن  هب  ص 76 ، بقانم ، رحب  رد  [ 8 . ] 73 ص 74 -  ج 7 ، قحلا ، قاقحا  تاقحلم  ص 179 ، ج 7 ، ریدغلا ، چ  ص 35 ،
دادغب خیرات  ینطق ، راد  ننس  زا  لقن  هب  انیع و  قوف  حرـش  هب  ص 123  ج 13 ، لامعلا ، زنک  لصف 16 ؛ ص 105 ، بقانم ، [ 9 . ] ص 240 ، 8

ص ج 1 ، هدنمنبا ، ناهبـصا  خـیرات  زا  لقن  رـصتخم و  روط  هب  يهرامـش 36377  هب  رد ص 116  و  رکاـسعنبا ، قشمد  خـیرات  و  بیطخ ،
ص 299؛ هدوملا ، عیبانی  رد  جردـنم  پاـچ  رد  و  روهـال ، پاـچ  ص 57 ، ثیدـح 8 ، مشـش ، تدوم  یبرقلا ، ةدوم  [ 10 . ] هرهاـق چ  ، 211
هب  365  - 364  / 2 یلع ، ماـما  شخب  قـشمد ، خــیرات  [ 11 . ] ناتــسکاپ چ  ص 122 ، يذـمرت ، یفـشک  حـلاص  دـمحم  يردـلا ، بکوک 

نامسنبا و زا  لقن  هب  دنس  ود  اب   77 ص 78 -  مهدزیس ، لصف  یمزراوخ ، بقانم  ینطقراد ؛ هباحصلا ي  لئاضف  زا  ياههرامش 871 و 872 
جردنم پاچ  رد  و  ثیدح 6 ، روهال ، چ  ص 55 ، مجنپ ، تدوم  یبرقلا ، ةدوم  [ 12 . ] هرامش 330 ص 289 ، یلزاغمنبا ، بقانم  ینطق ؛ راد 

ص ثیدح 2 ، باب 57 ، بلاطلا ، ۀیافک  [ 15 . ] يهیآ 28 لافنا ، يهروس  [ 14 . ] 115  / 2 ةرضنلا ، ضایر  [ 13 . ] ص 297 هدوملا ، عیبانی  رد 
؛» کلهل یلع  الول   » ياج هب  اهب » یلع  ۀلـضعم ال  نم  هللااب  ذوعأ   » يهملک رکذ  هفیذـح و  مان  نودـب  ص 171 ، یجنلبـش ، راصبالا  رون  218 ؛.

نیسحلا لتقم  [ 16 . ] هفیذـح مان  رکذ  نودـب  ثیدـح 259 ، ص 337 ، ج 1 ، ینیومح ، نیطـسملا  طـئارف  ص 129 ؛ نیطمـسلا ، ررد  مـظن 
ثیدح ، 344  / 1 نیطمسلا ، دئارف  ص 238 ؛ لصف 19 ، رگید  دنس  هب  ص 52 و  لصف 7 ، رخاوا  وا  بقانم  ص 45 و  لصف 4 ، یمزراوخ ،

، مالـسلامهیلع موصعم  هدراـهچ  یناگدـنز  يهعوـمجم  [ 18 . ] ص 76 هـقرحملا ، قــعاوص  [ 17 . ] ص 129 نیطمــسلا ، ررد  مــظن  266 ؛
دیدج 9 پاچ  رد  دنس و  ود  هب  یلع  دنـسم  رد  ثیدح 222 و 223 ، ص 100 ، ج 1 ، دمحا ، دنسم  [ 19 . ] ص 395 لوا ، دلج  هدازدامع ،
هرامش 1100؛ زازب ؛ دنسم  یلع  دنسم  شخب  هرامش 96  ص 294 ، ج 1 ، یلعیوبا ، دنسم  ياههرامش 785 و 786 ؛ ص 161 ، ج 1 ، يدلج ،
مالسلاهیلع و نانمؤمریما  تلیضف  رد  هیآ  لماش 131  نامحرلا ، ءانما  لئاضف  یف  نآرقلا  حئاور  [ 20 . ] 168  / 2 يواحط ، راثالا  یناعم  حرش 
، یتأ لـه  ةروس  ریـسفت  یف  یتـفلا  نیز  يرکـسع ؛) يهمـالع  ءاـفلخلاو  یلع  زا  لـقن   ) وـنهکل پاـچ 1278  مالـسلامهیلع ، نیموصعم  همئا 

بناج نیا  [ 22 . ] یناگیاپلگ یمظعلا  هللاۀـیآ  موحرم  يهناخباتک  ، 189 هرامش 15 /  یطخ  يهعومجم  [ 21 (. ] 214  / 8 ریدغلا ،  ) یمصاع
مه وا  ابابریم و  موحرم  دنزرف  ماهدش ، مق  يهبیط  يهدلب  نکاش  یـسمش  لاس 1334  زا  متسه و  لصألا  يزیربت  هک  گنرآ ، یفطـصم  دیس 
زا مردپ  موحرم  يهتفگ  هب  هک  دشابیم  مه ... وا  عیبر و  ریم  دنزرف  مه  وا  ظفاحریم و  دنزرف  مه  وا  اباب  ریم  دـنزرف  مه  وا  اقآریم و و  دـنزرف 

، تسب نایم  مالسا  جیورت  هب  دش و  فرشم  مالسا  فرـش  هب  نابعش 694  رد  هاش  نازاغ  هک  نآ  نآ  زا  دعب  میتسه . زاغ  بنـش  تاداس  دالوا 
هب اکربت  انمیت و  دندوب  رتفورعم  تلاصا  هب  هک  ار  هنیدم  تاداس  زا  يدادعت  وا  روتـسد  هب  دش ، لئاق  ياهژیو  مارتحا  جرا و  تاداس  يارب  و 

[23 . ] دنـشابیم تاداس  زا  هورگ  نیا  زا  بناج  نیا  دادـجا  هک  دـنداد  ناکـسا  دوب ، نازاغ  تختیاپ  هک  نازاغ ، بنـش  رد  دـندروآ و  زیربت 
، يریما يدهم  هتشون ي  ، 21 ص 22 -  ایرد ، زا  یمن  [ 25 . ] ثیدح 3 مهد  لصف  ص 67 ، یمزراوخ ، بقانم  [ 24 . ] 364  / 5 ءایلوألا ، ۀیلح 
[27 (. ] هر  ) رایرهش نیسح  دمحم  دیس  داتسا  [ 26 . ] ح 22 ج 41 ص 268 ، راونألاراحب ، ج 2 ص 39 و  یملید ، بولقلا  داشرا  زا  لـقن  هب 

دلوم [ 28 . ] مالسلاراد زا  لقن  هب  ص 396  مایص ، ج  ینابایخ ، مایألا  عیاقو  زا  لقن  هب  ، 447 ص 450 -  یجار ، دمحم  عمج ، عمش  لوکشک 
يهتشون یضر . تاراشتنا  مق ، پاچ  [ 29 . ] یضر فیرش  تاراشتنا  ینیرحب ، يرـصانلا  یلع  دمحم  فیلأت  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  سابعلا 

، مالسلااهیلع یلع  نب  سابعلا  دلوم  [ 30 . ] تسا هدوب  یبرع  ياهروشک  ردقنارگ  ریهش و  يابطخ  زا  هک  يرصانلا  یلع  دمحم  خیـش  موحرم 
ص مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  سابعلا  دلوم  [ 33 . ] ص 71 مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  سابعلا  دلوم  [ 32 . ] ص 51 نامه ، [ 31 . ] 47 ص 50 - 

ترـضح یگدنز  ناتـساد  قشع  يارب  یتصرف  [ 36 . ] ص 46 ناـمه ، [ 35 . ] 91  - ص 92 مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  سابعلا  دـلوم  [ 34 . ] 44
یف رابخألا  حرش  [ 39 . ] ص 84 کشا ، ياهلگ  [ 38 . ] ص 85 کشا ، ياهلگ  [ 37 . ] نایزیزع یلالج  نسح  رثا  ص 35  مالسلاهیلع ، سابع 
یف دارملا  فشک  [ 41 . ] يرجه متفه  لاس  عیاقو  لامآلا ، یهتنم  [ 40 . ] مق نیسردم  يهعماج  پاچ  ص 193 ، ج 3 ، راهطألا ، ۀمئألا  لئاضف 

حرـش یف  دارملا  فشک  [ 44 . ] نامه [ 43 . ] داقتعالا دـیرجت  حرـش  یف  دارملا  فشک  [ 42 . ] هلأسملا 6 دصقملا 5 ، داقتعالا ، دـیرجت  حرش 
[48 . ] يهـیآ 61 نارمع ، لآ  يهروـس  [ 47 . ] ص 22 ج 7 ، هعبرالا ، رافـسالا  یف  ۀـیلاعتملا  ۀـمکحلا  [ 46 . ] ناـمه [ 45 . ] داقتعالا دـیرجت 
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ص نامه ، [ 51 . ] ص 321 هداهشلا ، رارسا  [ 50 . ] ص 455 نامه ، [ 49 . ] ص 1049 و 1050 ج 5 ، نیعم ، دمحم  رتکد  یـسراف ، گنهرف 
، همقلع نامرهق  [ 56 . ] ص 245 ج 1 ، لامالا ، یهتنم  [ 55 . ] ات 16 يهیآ 11  سبع ، يهروس  [ 54 . ] رفس تادرفملا : [ 53 . ] نامه [ 52 . ] 323

هدافتسا یلا 256  زا 239  همقلع ، نامرهق  [ 57 . ] یتشهب دمحا  رتکد  ردقنارگ  داتسا  نیملسملاو  مالـسالا  تجح  هنازرف ، ملاع  رثا  ص 255 ،
، ناهیک يهمانزور  [ 58 . ] ص 110 یتیآ ، رتکد  موحرم  ياهینارنخس  اروشاع  خیرات  یـسررب  زا  لقن  هب  یتشهب  دمحا  رتکد  زا  تسا ، هدش 

روجملگ مان  هب  یـسانش  سرهف  باتک  زا  لقن  [ 59 . ] هامرهم 1379 ش ربارب 5  ق  یناثلا 1421 ه .ـ يدامج  ص 27،14  يهرامش 16911 ،
نیسح دمحم   79  / 11 مالـسلااهیلع 5 /  هموصعم  همطاف  ترـضح  دـلوت  زور  يهناتـسآ  رد  و 117  ص 116  هدازدـمحم ، میظع  فیلأـت 

نب نیسح  میظع  ماما  شیالوم  قشع  زا  رمع  کی  هک  نآ  یسواکیک ،) هب  فورعم   ) ینابر یلع  جاح  روفغم  موحرم  [ 60 . ] يزاوها تیاده 
لاس 1417 بجر  هام  مراهچ  بش  رد  ماجنارس  دوب ، ریزارس  شکشا  هعیش  ناماما  ترایز  يوزرآ  هب  هشیمه  تخوس و  مالسلاامهیلع  یلع 
رد تعامج  اب  اـشع  برغم و  زاـمن  يادا  زا  سپ  مالـسلاهیلع  یقنلا  یلع  ماـما  ناـبیرغ  ماـش  بش  ش  هام 1375 ه .ـ ناـبآ  قباـطم 26  ق  ه .ـ

یلع يادهش  رازلگ  رد  تخاس و  التبم  دوخ  قارف  هب  ار  شنادنزرف  رـسمه و  و  تسویپ ، یلعا  توکلم  هب  یبلق  تسیا  رثا  رد  لحم ، دجـسم 
دادرخ 1332 ردص ، نسح  دیس  رادنامرف ، تیصخش  [ 62 . ] راثیا هنییآ  زا  هتفرگرب  يزاریش  لاصو  زا  رعـش  [ 61 . ] دیدرگ نفد  مق  رفعج  نب 
، ةرضنلا ضایر  [ 65 . ] ص 137 ج 3 ، ةرشعلا ، بقانم  یف  ةرضنلا  ضایر  [ 64 . ] باب 37 ح 142 ، ص 149 ، ج 22 ، راونالاراحب ، [ 63 . ] ش

ةرکذت [ 67 . ] 544 ص 593 -  ج 10 ، قحلا ، قاـقحا  ص 220 ؛ ج 6 ، لاـمعلا ، زنک  ص 189 ؛ هقرحملا ، قـعاوص  [ 66 . ] ص 138 ج 3 ،
فحت [ 70 . ] ح 16527 ج 6 ، لاـمعلازنک ، [ 69 . ] ص 52 ج 2 ، ملـسم ، حیحـص  [ 68 . ] نیقحتـسملا یف  ۀـلأسم  سمخلا ، باتک  ءاـهقفلا ،

پاچ لوا ، دلج  هدازدامع ، مالـسلامهیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  يهعومجم  [ 71 . ] ص 221 ج 25 ، راونالا ، راحب  ص 426 ؛ لوقعلا ،
عمش لوکشک  [ 72 . ] ص 3 یعفاش ، يهحلط  نب  دـمحم  لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  لؤسلا  بلاطم  زا  لقن  هب  ص 17 ، يرمق ، لاس 1374  مود 

يونعم و یبرم  هک  یسک  نافرع  حالطصا  رد  بطق  [ 73 . ] ص 269 تفگش ، ياهناتساد  زا  لقن  هب  ، 494 ص 495 -  یجار ، دمحم  عمج ،
رمق ترضح  تکرب  اب  لسن  يهرابرد  رتشیب  حیضوت  يارب  [ 74 . ] دوشیم هتفگ  نادناخ  گرزب  ای  دشاب  یهلا  مکح  هب  مدرم  مدرم  یناحور 

لـصف مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  لوا  دـلج  هب  دـینک  عوجر  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب 
رگید ناریا و  رد  راوگرزب ، نآ  لسن  زا  ناگدازماما  ترـضح و  نآ  نادنزرف  مود ، شخب  مود ، پاچ  مود ، دلج  زین  و  مشـش . پاچ  مشش ،

سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  تدایـس  بلاـطم  [ 75 . ] دنـشخردیم ناـینیمز  يارب  نامـسآ ، رد  ناگراتـس  دـننامه  هـک  ناـهج ، ياـهروشک 
پاچ 1422 ق، يولعلا ، نیسح  ریزو  نینسحلاوبا  فیلأت  نیه ؟ تاداس  يولع  ایک  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دالوا  باتک  زا  ار ، مالـسلاهیلع 

هامرهم هبنشکی 27  هرامـش 18008 ، ناتـسزوخ ، همانهریخذ  تاعالطا ، همانزور  [ 77 . ] ص 56 ج 2 ، ۀـسمخلا ، لئاضف  [ 76 . ] میاهتفرگرب
ایلاتیا رد  تسا  ياهریزج  هک  تسا  لیـسیس  نامه  هلیقـص  دسیونیم : يدـج  دـیرف و  [ 79 . ] يهیآ 30 ءاـیبنا ، يهروس  [ 78 . ] ص 4 ، 1365

ج ص 130 ، نادلبلا ، مجعم  دراد -  تیعمج  رفن  دراد و 55260  تحاسم  رتمولیک  یبونج و 25838  رتم  هلصاف 3100  زا  هایس  يایرد  رانک 
يهیآ 19. هبوت ، يهروس  [ 82 . ] ص 273 رهطم ، ياهمرح  ـالبرک و  [ 81 . ] ص 193 ج 1 ، هیوضرلا ، هفحت  زا  لقن  هب  ملاعلاۀـفحت  [ 80 . ] 5
. هیولوقنبا هرایزلا  لماک  زا  لـقن  هب  ج 16 ص 102 ، میدـق ، راحب  زا  لقن  هب  یحیـصف ، یلع  ص 39 ، ج 7 ، مالـسا ، فراعم  يهنومن  [ 83]
ج مالسا ، فراعم  يهنومن  [ 86 . ] ص 138 مالسالا ، ضیف  هغالبلاجهن  [ 85 . ] يدازآ مایپ  تاراشتنا  پاچ  ص 380 ، نانجلا ، حیتافم  [ 84]
ص ج 7 ، مالسا ، فراعم  يهنومن  [ 87 . ] یکجارکلازنک زا  لقن  هب  میدق ج 14 ص 906 ، راحب  زا  لقن  هب  یحیصف . یلع  ، 46  - ص 47 ، 7
،49 ص 50 -  ج 7 ، مالسا ، فراعم  يهنومن  [ 88 . ] دیدج ج 40 ص 80 ص 516 و  میدق ج 9 ، راحب  زا  لقن  هب  یحیصف . یلع  ، 47  - 48
، یفاک زا  لقن  هب  یحیصف ، یلع  ، 46 ص 47 -  ج 7 ، مالسا ، فراعم  يهنومن  [ 89 . ] میدق ج 10 ص 187 راحب  زا  لقن  هب  یحیـصف . یلع 
. یسوط یلاما  زا  لقن  هب  راحب ج 96 ص 173 ، زا  لقن  هب  یحیصف . یلع  ، 46 ص 47 -  ج 7 ، مالسا ، فراعم  يهنومن  [ 90 . ] ج 4 ص 57
«، دجاو  » هب صلختم  یلیخد  ربکا  رعش  [ 92 . ] 101 ص 103 -  یلاخلخ ، ینابر  یلع  مالسلاامهیلع ، یلع  نب  نیسح  ناشخرد  يهرهچ  [ 91]
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هن تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يومع  بلطملادـبع  نب  ساـبع  تیاور  نیا  رد  ساـبع  زا  روظنم  [ 93 . ] راـثیا هنییآ  زا  هتفرگرب 
هک یلاح  رد  دنادیم ، هیقفلا  هرضحی  نم ال  رد  قودص  نخـسار  نآ  دروآیم و  ینتم  اجنیا  رد  باتک  فلؤم  تسا  ینتفگ  یلع . نب  سابع 
هب دش  ناراب  بلط  یهارهک  یماگنه  باطخ  نب  رمع  دیوگیم : نآ  رد  هک  تسا  سابعنبا  زا  یتیاور  هدروآ ، باتک  نیا  رد  قودص  هچنآ 

تربمایپ يومع  هب  ادنوادخ ! : » تفگ ماگنه  نیا  رد  مه  هاوخب . ناراب  وا  زا  ناوخب و  ار  تیادـخ  زیخرب و  تفگ : وا  هب  تفر و  سابع  غارس 
البرک [ 95 . ] ص 44 ج 2 ، یمقلعلا ، لطب  [ 94 . ] ح 1505 ص 538 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  هب  دینک  عوجر  مییوجیم .» لسوت  وت  هب 

فراعم يهنومن  [ 96 . ] ش .ـ زییاپ 1378 ه پاچ  يرباص  نیـسح  يهمجرت  همعط ، لآ  يداه  ناملـس  ، 251 ص 252 -  رهطم ، ياـهمرح  و 
ص ج 7 ، مالسا ، فراعم  يهنومن  [ 97 . ] ص 7 رصبلا ، لحک  ج 1 ص 9 و  یهتنم ، زا  لقن  هب  یحیـصف . یلع   46 ص 47 -  ج 7 ، مالسا ،
[99 . ] ص 482 ج 2 ، هدازدامع ، مالـسلامهیلع ، موصعم  هدراهچ  یناگدـنز  هعومجم  [ 98 . ] تایاغلا باتک  زا  لـقن  هب  یحیـصف ، یلع  ، 39
[100 . ] راحب ج74 ص 373 ص 172 و  ج 96 ، دـیدج ، راحب  یفاک و  زا  لقن  هب  یحیـصف ، یلع  ص 39 ، ج 7 ، مالـسا ، فراعم  يهنومن 
هعیش و قیرط  زا  دیدج ج 39 ص 219 ، و  ج 9 ص 260 ؛ راحب ، زا  لقن  هب  یحیـصف ، یلع  ، 43 ص 44 -  ج 7 ، مالسا ، فراعم  يهنومن 
ص 45، مالـسا ج 7 ، فراعم  يهنومن  [ 102 . ] 1375  / 5 هبنش 13 /  خیرات  ص 2 ، هرامـش 5 ، يدرگ ، ناریا  هیرـشن  زا  لقن  [ 101 . ] ینس
راحب ج 96، زا  لقن  هب  یحیـصف ، یلع  ص 45 ، ج 7 ، مالـسا ، فراعم  يهنومن  [ 103 . ] ج 17 ص 209 لئاسو ، زا  لقن  هب  یحیـصف ، یلع 
ص ج 2 ، زجاعملاۀنیدم ، ح 11 و  ج 92 ص 9 ، راونألاراحب ، زا  لقن  هب  يریما ، يدهم  يهتـشون  ص 13 ، اـیرد ، زا  یمن  [ 104 . ] ص 173
رد ییاقس  تئیه  ییاقـس و  يرادازع  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  [ 106 . ] یجواس ردنمس  نیسح  داتسا  ناورداش  يهدورـس  [ 105 . ] 75 ح 409

جورم یماح و  اناوت ، بیطخ  نیملسملاو ، مالـسالا  تجح  فیلأت  نایعیش ج 1 ، یتنس  يرادازع  گنـسنارگ  باتک  زا  ار  فلتخم  ياهرهش 
هب رتشیب  حیضوت  يارب  میاهدرک ، لقن  یناشاک ، يدمتعم  نیسح  دیـس  جاح  ياقآ  بانج  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  بتکم 

باتک زا  ار  هپت  تفه  رد  یلع  نب  سابع  زاوهک ، يهلحم  سابع  هکیچک ، سابع  يهعقب  هاگمدـق ، يهعقب  [ 107 . ] دییامن هعجارم  باتک  نآ 
يهملک ایوگ  تسا و  هدـش  هتخیر  ورف  تمـسق  نیا  [ 108 . ] تسا هدش  هدافتـسا  دعب  هب  ص 351  ناتـسزوخ ج 1  یخیرات  ياهانب  راـثآ و 

. دراد رایتخا  رد  تسرهف  نیا  زا  ياهخـسن  دوخ  يهناخباتک  رد  تباث  لآ  یلع  دمحم  دیـس  دیعـس  دـمحم  دیـس  [ 109 . ] تسا هدوب  باوـص 
رجات دیمحلادبع  جاح  موحرم  دنزرف  رفعج  دـمحم  انب  نیا  یناب  [ » 111 . ] ق .ـ لاس 1288 ه هب  يرئاح ، ینیوزق  یلع  دمحم  يهتـشون  [ 110]

هب يرتشوش ، هللا  حتف  موحرم  دنزرف  رگرز  یلعبجر  راک  [ » 112 «. ] یناهبهب يوسوم  نیسح  نب  یلع  يهتشون  ق . 1341 ه .ـ تسا ، یناهفصا 
ۀنیدم [ 113 «. ] تسا طاطخ  داوج  دـمحم  يهتـشون  یـسوم  خیـش  موحرم  دـنزرف  شاقن  نسح  دـمحم  يرگهتخیر  اـب  ق و  لاس 1355 ه .ـ

[115 . ] تسا هزاورد  ار  نآ  یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  [ 114 . ] ص 62 و 63 ج 1 ، نیسحلا ،
نامه هیآ  نینمآ » ات  نیقتملا  نا   » زا [ 117 . ] ق لاس 1308 ه .ـ یناهفصا ، قداص  دمحم  جاح  يزاسون ، یناب  [ 116 . ] يهیآ 73 رمز  يهروس 

[118 . ] تسا هدـش  رکذ  ق  ینعی 1308 ه .ـ انب  خـیرات  زین  نایاپ  رد  تسا و  يوبن  ثیدـح  نتم  يهدـنام  یقاب  رجح و  يهروس  زا  و 46   45
رعش [ 121 . ] يهیآ 12 هط ، يهروس  [ 120 . ] يهیآ 53 بازحا ، يهروس  [ 119 . ] ق .ـ لاس 1308 ه ینعی  تخاس ، خیرات  ردق و  يهروس  رد  ..

[124 . ] يهیآ 111 هبوت ، يهروـس  [ 123 . ] 20 يهیآ 23 -  هبوت ، يهروـس  [ 122 . ] راثیا يهنییآ  زا  هتفرگرب  ءاقنع ، نیـسح  دـمحم  ازریم  زا 
[128 . ] يهیآ 73 رمز ، يهروـس  [ 127 . ] 53 بازحا : يهروـس  [ 126 . ] يهیآ 1 حـتف ، يهروس  [ 125 . ] و 24 يهیآ 23  بازحا ، يهروـس 

يهروس [ 131 . ] يهیآ 24 دعر ، يهروس  [ 130 . ] يهیآ 4 زا  یتمسق  1 و   - يهیآ 3 ردق ، يهروس  [ 129 . ] يهیآ 45 و 46 رجح ، يهروس 
ص 51. البرک ، خـیرات  یف  ءالبنلا  ۀـیغب  [ 134 . ] يهیآ 73 رمز ، يهروـس  [ 133 . ] و 15 يهیآ 14  یلعا ، يهروـس  [ 132 . ] يهیآ 35 رون ،

فیرـش دـمحم  خیـشلا  : » تسا نینچ  رهم  نآ  نتم  [ 137 . ] ص 114 مشاـهینب ، رمق  [ 136 . ] و 61 ص 60  ج 1 ، نیـسحلاۀنیدم ، [ 135]
دنـس نیا  ریرحت  خیرات  هدید ، حـلام  مامح  لباقم  يهناخ  هچغاب و  شورف  دنـس  رب  ار  وا  رهم  هدـنراگن  [ 138 [ .»ـ ه  1161 سابعلا ، راددیلک 

يهمان تیـصو  رب  ار  وا  رهم  هدنراگن  [ 139 . ] دروخیم مشچ  هب  نآ  رب  ساـبع » ماـما  راددـیلک  یبلج  یلع  خیـش   » رهم تسا و  ق  1212 ه .ـ
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: تسا نینچ  رهم  نتم  ق و  .ـ هدعقلا 1247 ه يذ  تیصو 15  نیا  ریرحت  خیرات  تسا . هدید  ( تاداس يهلسلس  رس   ) فارشا بیقن  نیسح  دیس 
تسا رکذ  نایاش  [ 142 . ] ص 201 و 202 ج 4 ، نامه ، [ 141 . ] ص 86 ج 1 ، نیسحلاۀنیدم ، [ 140 «. ] قباسلا سابعلا  رادیلک  لیلجلادبع  »

مشاهینب رمق  ترضح  رهطم  دقرم  یمومع  فیـصوت  نآ و  ياهرد  نحـص و  مرح  يهنیجنگ  اهرد و  اهقاور ، ینعی  ار  باتک  زا  لصف  نیا 
نیسحلا دقارم  خیرات  مان  هب  همعط ) لآ  يداه  ناملس   ) فیلأت رهطم ) ياهمرح  البرک و   ) فیرش باتک  زا  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
هدافتسا يرباص  نیـسح  ياقآ  بانج  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  بتکم  جورم  یماح و  زا  همجرت  مالـسلاامهیلع  سابعلا  و 

ادـخ بناج  زا  باوخ  ملاـع  رد  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  هک  هنوگ  ناـمه  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  اـیوگ  ریبعت  نیا  [ 143 . ] تسا هدش 
میهاربا زا  يوریپ  هب  زین  وت  دیدرگ ، لوبق  یهلا  ناحتما  نیا  زا  مالسلاهیلع  میهاربا  و  دش ، مالسلاهیلع  لیعامسا  شرـسپ  ندرک  ینابرق  رومأم 

[146 . ] ص 199 نادـجو ، نـید و  [ 145 . ] ص 52 زار ، نـشلگ  [ 144 . ] تسا هتفریذـپ  وت  ینابرق  يداد ، یناـبرق  ادـخ  هار  رد  مالـسلاهیلع 
ص نیطبـسلا ، یلاعم  زا  لقن  هب  ص 257 و 259  ج 4 ، هبنش ، ياهبـش  سلاجم  [ 147 . ] ص 63 راثیا ، يهنیآ  زا  یناسارخ  دـیؤم  اضردـیس 

ثیدح ص 166 ، ج 47 ، راونألا ، راحب  زا  لقن  هب  همحرلا ، هیلع  یمق  یقت  دیس  جاح  ياقآ  هللا  ۀیآ  زا  هبنـش ، ياهبـش  سلاجم  [ 148 . ] 453
راهطا تیبلها  یثارم  راعـشا  هعومجم  یناهفـصا ، ریغـص  يهماـن  تبیـصم  [ 150 . ] ص 41 پاچ 1378 ، هدـنزومآ ، تارطاـخ  [ 149 . ] 6
هرامـش هداوناخ ، يهلجم  [ 152 . ] یسمش لاس 1375  هاـم  نمهب  هرامـش 15،88  هداوناخ ، يهلجم  [ 151 . ] 180 ص 183 -  مالسلامهیلع ،

هرامش ،15 هداوناخ ، هلجم  [ 154 . ] یسمش لاس 1376  هام  رهم  هرامش 15،76  هداوناخ ، يهلجم  [ 153 . ] یسمش لاس 1375  هام  دادرم  ، 99
ردقیلاع هیقف  دنزرف  یفاص ، نسحم  [ 156 . ] نابآ 1331 خروم 21  هرامـش 8 ، قح ، يادن  همانزور  [ 155 . ] یسمش لاس 1374  هام  رهم   80

مرکا و لوسر  بئاصم  بقانم و  رد  راعـشألا  ررد  [ 157 (. ] یلاعلا هلظدـم   ) یناگیاپلگ یفاص  هللا  فطل  خیـش  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ 
، یناسوقن یشرفت  نایدورد  اضردمحم  خیش  نأشلا  میظع  ثدحم  ردقلا و  لیلج  ملاع  ناوید  ، 258 ص 260 -  مالسلامهیلع ، راهطا  يهمئا 

لیلج ملاع  ناوید  ص 254 ، مالسلامهیلع ، راهطا  يهمئا  مرکا و  لوسر  بئاصم  بقانم و  رد  راعشألا  ررد  [ 158 . ] ناتسمز 1369 ش پاچ 
ریغـص يهمان  تبیـصم  [ 159 . ] ش ناتـسمز 1369  پاچ  یناـسوقن ، یـشرفت  ناـیدورد  اضردـمحم  خیـش  نأـشلا  میظع  ثدـحم  ردـقلا و 

ناورداش نآ  دنزرف  عبط  رثا  ریغـص  داتـسا  زا  ینیمـضت  . 14 ص 16 -  مالـسلامهیلع ، راهطا  تیبلها  یثارم  راعـشا  يهعومجم  یناهفـصا ،
يهیآ فارعا ، يهروس  [ 162 . ] ص 63 ۀیسابعلا ، تامارک  [ 161 . ] ص 70 یمیرک ، بوقعی  نآرق ، راوـنا  [ 160 . ] ریـصن هب  صلختم  دمحا 
سابع ترضح  باتک  زا  هدش  همجرت  لبق  تمارک  تمارک و  نیا  [ 164 . ] ص 272 همعط ، لآ  يداه  ناملس  اهمرح ، البرک و  [ 163 . ] 180

هب یناتسکاپ ، یعاجش  نیسح  لابقا  دیس  ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا  یسراف  هب  همجرت  ودرا  زا  ناخ  یـصو  دمحم  يهتـشون  رادملع 
. تسا هدیسر  مالسلاهیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یناتسکاپ ، ینسحم  اضردباع  خیش  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالا  تجح  يهلیـسو 

يهعقاو رد  ترضح  نآ  هتبلا  [ 166 . ] يوهنکل يدهم  اغآ  انالوم  يهتـشون  حلاصلا  دبعلا  باتک  زا  لقن  هب  [ 165 . ] دوشیم رکشت  ناشیا  زا 
تمـصع و تیبلها  بتکم  جورم  یماح و  یقتم ، ملاع  دـنزرف  يدرجورب ، تاداس  هروصنم  [ 167 . ] دندربیم رس  هب  یگلاس  رد 34  البرک 

مدید ار  تبرت  دنتفگ : يرـصان  ياقآ  [ 168 . ] دشابیم ینیمظاک  يدرجورب  یلعدمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  مالـسلامهیلع  تراهط 
. تسا هدوب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  هاگلتق  دوخ  زا  تبرت  نیا  دنامن  هتفگان  دشاب . هدش  کشخ  هزات  هک  ینوخ  دـننام  هک 
، مراهچ لاس  هداوناـخ ، يهلجم  [ 171 . ] تداعـس يامنهار  لقن  هب  ص 203 ، ءاـیلوألا ، رازم  [ 170 . ] ص 130 نافراع ، ياـههتفگان  [ 169]

نومـضم لقن  هک  دندومرف  ياهبوکداب  مظاک  دیـس  اقآ  تسا ، یمیدق  یلیخ  هیـضق  هک  نوچ  هظحالم  [ 172 . ] ص 22 و 23 يهرامش 74 ،
مالـسلاهیلع نیـسحلا  هللادبع  ابا  نابز  زا  باوخ  رد  هتـسنادیمن و  ار  نایاقآ  مسا  رفاسم  صخـش  نآ  الامتحا  ترابع ، نیع  لقن  هن  دـشابیم 

لماک ص 163 ، ج 98 ، راحب ، [ 174 . ] ص 133 باب 49 ، تارایزلا ، لـماک  ص 163 ؛ ج 98 ، راحب ، [ 173 . ] تسا هدرک  ظفح  هدـینش و 
ص ج 98 ، راحب ، [ 176 . ] 128 ص 129 -  باب 46 ، تارایزلا ، لماک  ح 1 و 2 ) ، ) ص 50 ج 98 ، راحب ، [ 175 . ] باب 20679 تارایزلا ،
ص ج 98 ، راحب ، [ 178 . ] ص 297 باب 98 ، تارایزلا ، لـماک  ص 15 ؛ ج 98 ، راحب ، [ 177 . ] ص 190 باب 77 ، تارایزلا ، لـماک  68 ؛
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ص ج 98 ، راحب ، [ 180 . ] ص 135 باب 50 ، تارایزلا ، لماک  ص 36 ؛ ج 98 ، راحب ، [ 179 . ] ص 133 باب 49 ، تارایزلا ، لماک  142 ؛
لماک 78 ؛  / 98 راحب ، [ 182 . ] ص 297 باب 98 ، تارایزلا ، لماک  ص 15 ؛ ج 98 ، راحب ، [ 181 . ] ص 134 باب 49 ، تارایزلا ، لماک  25 ؛

[185 . ] ص 54 ج 1 ، یـسوط ، یلاما  ص 64 ، ج98 ، راحب ، [ 184 . ] 61 ص 62 -  ج 98 ، راـحب ، [ 183 . ] ص 172 باب 70 ، تارایزلا ،
ج راحب ، [ 187 . ] ص 133 باب 49 ، تارایزلا ، لماک  24 ؛ راحب 98 /  [ 186 . ] ص 265 باب 88 ، تارایزلا ، لماک  ص 179 ؛ ج 45 ، راحب ،
باب 44، تارایزلا ، لماک  ج 98 ص 78 ؛ راحب ، [ 189 . ] ص 16 ج 98 ، راحب ، [ 188 . ] ص 259 باب 98 ، تارایزلا ، لماک  ص 15 ؛ ، 98
ص باب 44 ، تارایزلا ، لماک  ص 79 ؛ ج 98 ، راحب ، [ 191 . ] ص 124 باب 44 ، تارایزلا ، لماک  ص 79 ؛ ج 98 ، راحب ، [ 190 . ] ص 123
. میاهتفرگرب مالسلاامهیلع  یلعنبا  نیسح  ناشخرد  يهرهچ  ناوراک و  ریما  رب  ناور  کشا  باتک  زا  ار ، رئاز ) لئاضف   ) شخب [ 192 . ] 124

هدشمگ ناگدـشمگ و  يارب  روضح ، ضیف  [ 195 . ] يهیآ 35 هدـئام ، يهروس  [ 194 . ] یلماع ریما  ییاروشاع  دـنلب  رعـش  زا  ياهعطق  [ 193]
ص 383، بقاثلا ، مجن  باتک  زا  صیخلت  [ 197 . ] يهیآ 86 دوه ، يهروس  [ 196 . ] یسمش دنفـسا 1373  لوا  پاچ  ع . م -  فیلأت : ناراد ،
زا ناتساد  لهچ  [ 200 . ] يریصب داتسا  زا  رعش  [ 199 . ] ص 175 ج 53 ، راونألاراحب ، [ 198 . ] نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا  زا  ات 388 ،
هب قوف  تمارک  [ 201 . ] ص 40 ثداوحلا ، عیاـقولا و  ص 154 و  قشع ، مایق  زا  لـقن  هب  ص 96  مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  تامارک 

نیـسحلا بتکم  تاراـشتنا  رتـفد  هب  يدورهاـش ، ینیـسح  يوـضترم  نسح  دیـس  جاـح  ياـقآ  تاداـسلا  ۀلالـس  باطتـسم  باـنج  يهلیـسو 
دیس ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  ترضح  هلیسو  هب  قوف  تمارک  [ 202 . ] دوشیم ینادردق  رکشت و  ناشیا  زا  تسا ، هدیسر  مالسلاهیلع 

. دش لقن  يدـهتجم  یـضترم  دیـس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  ترـضح  رتفد  رد  یناثلا  عیبر  هام  لوا  زور  رد  يدزی  ینیـسح  قداص 
ص یناشاک ، يردیح  هتشون  ینیدلا ، ءاهب  اضر  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  یناگدنز  قافآ  رد  يریس  [ 204 . ] ص 235 هیسابعلا ، تامارک  [ 203]

لاس رد  يو  تسا . هدوب  هر )  ) يراصنا خیـش  موحرم  نیرـصاعم  زا  هداهـشلا ، رارـسا  باتک  بحاـص  يدـنبرد  لـضاف  موحرم  [ 205 . ] 358
رالاس رهطم  نحـص  رد  هداد و  لاقتنا  تاـیلاع  تاـبتع  هب  ار  شکاـپ  رکیپ  تشذـگرد و  نارهت  رد  يرمق  يرجه  اـی 1286  يرمق و   1285

ص توکلم ، زا  یلگ  هخاش  [ 206 (. ] ص 217 ج 2 ، يزیربت ، سردم  بدألا ، ۀناحیر  . ) دندرپس كاخ  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نادیهش 
بیبح خیش  ياقآ  بانج  مالسالا  تجح  يهلیـسو  هب  تمارک  نیا  [ 208 . ] يزاوها لئاس  هب  صلختم  عمس  دمحا  جاح  زا  رعـش  [ 207 . ] 29

، زور نز  هلجم  زا  لقن  [ 209 . ] دوشیم ینادردق  رکشت و  ناشیا  زا  تسا ، هدیسر  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یبیبح  هللا 
[212 . ] يریم مشاهریم  [ 211 . ] نابآ 1379 مهدزناپ  مهد ، لاس  يهرامش 197 ، هداوناخ ، يهلجم  [ 210 . ] ص 98 دالیم ، نشج  يهمان  هژیو 
. یناج نیسح  مساقلاوبا  [ 213 . ] ص 22 زورون 1375 ، صوصخم  هرامش  هامدنفسا 1374  مهدزناپ  دون -  هرامش  مجنپ  لاس  هداوناخ  هلجم 
، مهن لاس  هرامش 196 ، هداوناخ  هلجم  [ 216 . ] یحیبذ هللا  حیبذ  [ 215 . ] يهحفص 20 متشه ، لاس  يهرامش 165 ، هداوناخ ، يهلجم  [ 214]

ۀجح ص 253 ، ج 2 ، عماج ، لـتقم  [ 218 . ] یلیعامـسا اضر  [ 217 . ] یماهلا ناسحا  ياقآ  يهلاقم  زا  هدـش  هدافتـسا  هام 1379 ، ناـبآ  لوا 
، هماـن هتفه  ناوج ، ناریا  يهلجم  [ 220 . ] یئوخ يریصب  مالسالا  ۀجح  يهدورـس  [ 219 . ] مدقم یقتدمحم  دیس  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالا 

یعقاو ارجام  نیا  هداد : رکذت  هک  تماق ، ورس  نیـسح  ملق  هب  ياهلاقم  تشهبیدرا 1378 . خروم  ص 46 ، هن ، داتشه و  يهرامـش  مود ، لاس 
ص 230. مالسلاهیلع ، هیسابعلا  تامارک  [ 222 . ] ص 146 مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تامارک  زا  ناتـساد  لهچ  [ 221 . ] تسا
[224 . ] 190 ص 194 -  يرتسبش ، یهاگبش  سابع  يهتشون  هجرف ،) یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  دوعوم  يدهم  ترضح  هب  فرـشت  [ 223]

ياهمرح البرک و  [ 225 . ] 1375 ق یناثلا ، عیبر  يدنوخآ ، پاچ  ص 352 ، ج 5 ، یتالحم ، هللا  حیبذ  خیش  جاح  موحرم  هعیرـشلا ، نیحایر 
هب صلختم  یناهفـصا ، ریـصن  دمحم  ازریم  يهدورـس  راثیا ، يهنییآ  زا  لقن  هب  يرباص ، نیـسح  يهمجرت  همعط ، لآ  يداه  يهتـشون  رهطم ،

لوکشک زا  لقن  هب  ص 69  ج 7 ، لمع ، نادیم  رد  ملع  نادرم  [ 227 . ] يهیآ 227 ءارعش ، يهروس  [ 226 . ] راثیا يهنییآ  زا  هتفرگرب  برط » »
يهلجم [ 230 . ] يهیآ 16 ءارسا ، يهروس  [ 229 . ] يهیآ 16 ءارسا ، يهروس  [ 228 . ] ص 28 هدـیزگرب ، ياهتیاکح  يدورگنل و  جات  زاتمم 

هیوناژ 2000.  3 ناضمر 1420 ه ـ هام   25 هام 1378 -  يد  هبنشود 13  هرامش 3270 ، مهدزیس ، لاس  سدق ،
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دلج 4)  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ 

راتفگشیپ

هراشا

مهقوقح و بصغاغ  مهئادعا و  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  نیملاعلا و  بر  دـمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
لیاسو زا  نتفرگ  هرهب  هب  ار  ام  میرک ، نآرق  نیدـلا  موی  یلا  نیرخآلا  نیلوالا و  نم  نیعمجا  سنالا  نجلا و  نم  مهبقاـنم  مهلئاـضف و  رکنم 

يا (: 35 هدئام /  « ) نوحلفت مکلعل  هلیبس  یف  اودهاج  ۀلیـسولا و  هیلا  اوغتبا  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : » دـیامرفیم هدرک  توعد  يونعم 
هک دشاب  دینک ، داهج  يو  هار  رد  و  دـینک ، وجتـسج  ياهلیـسو  وا  هب  برقت  يارب  و  دـییاپاو ، یهلا  طخـس  مشخ و  زا  ار  دوخ  نامیا  اب  دارفا 

ینسحلا ءامسالا  و هللا  : » دیامرفیم هک  نانچ  تسا ، هدش  دراو  تنس  باتک و  رد  هک  یهلا  يانسح  تافص  امسا و  هب  لسوت  دیوش . راگتسر 
، یمالـسا يهیعدا  رد  دیناوخب . اهنآ  يهلیـسو  هب  ار  دنوادخ  سپ  تسا ، دـنوادخ  صوصخم  ینـسح  ءامـسا  (: 180 فارعا /  « ) اهب هوعداـف 

يایلوا ناربمایپ و  تحاس  هب  لسوت  نآ  عون  نیرترب  هک  ناحلاص  ياعد  هب  لسوت  تسا . هدـش  دراو  ناوارف  یهلا  تافـص  امـسا و  هب  لـسوت 
دناهدرک متـس  نتـشیوخ  رب  هـک  یناـسک  هـب  دـیجم  نآرق  دـننک . اـعد  یهلا  هاـگرد  زا  ناـسنا  يارب  اـت  تـسا  دـنوادخ  صاـخ  هحفص 6 ] ]

و دـنک . شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  ربمایپ  مه  و  دـننک ، ترفغم  بلط  دوخ  مه  اجنآ  رد  دـنور و  ربمایپ  غارـس  دـهدیم  نامرف  ناراـکهنگ ) )
كوؤاج مهـسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  و  : » دیامرفیم هک  نانچ  تفای ، دـنهاوخ  میحر  ریذـپهبوت و  ار  ادـخ  عقوم  نیا  رد  هک : دـشخبیم  دـیون 

هب هاگره  ارچ  هک  دنکیم  شهوکن  ار  ناقفانم  رگید ، يهیآ  رد  ( 62 ءاسن /  « ) امیحر اباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتساف 
لیق اذا  و  : » دیامرفیم هک  نانچ  دننکیم !؟ یچیپرـس  دنک ، شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  نانآ  يهرابرد  ات  دنورب  ربمایپ  غارـس  دوش  هتفگ  نانآ 

رد هک  دیآیمرب  تایآ  زا  یخرب  زا  (. 5 نوقفانم /  « ) نوربکتسم مه  نودصی و  مهتیأر  مهسوؤر و  اوول  هللا  لوسر  مکل  رفغتـسی  اولاعت  مهل 
ناشناهانگ تباب  دنتساوخ  ردپ  زا  ع )  ) بوقعی نادنزرف  نآرق ، حیرص  هب  لثملایف ، تسا . هتشاد  نایرج  ياهریس  نینچ  زین  نیشیپ  ياهتما 

انک انا  انبونذ  انل  رفغتـسا  انابا  ای  : » داد رافغتـسا  يهدعو  تفریذپ و  ار  نانآ  تساوخرد  زین  بوقعی  دنک و  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  ادـخ  زا 
رد ناحلاص  ياعد  هب  لـسوت  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  (. 98  - 97 فسوی /  « ) میحرلا روفغلا  وه  هنا  یبر  مکل  رفغتـسا  فوس  لاق  نیئطاـخ 
زا ایلوا  ایبنا و  هک  نونکا  یلو  دـشاب ، تایح  دـیق  رد  مییوجیم  لـسوت  وا  هب  هک  یـسک  هک  تسا  رثؤم ) لـقاال  اـی  و   ) دـیحوت نیع  یتروص 

یتسیاب ار  هتکن  ود  داریا ، ای  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  دـشاب ؟ دـیحوت  نیع  دـیفم و  دـناوتیم  نانآ  هب  لسوت  هنوگچ  دناهتـسبرب ، تخر  ناهج 
ایبنا هب  لسوت  تروص  نیا  رد  هحفص 7 ] ، ] تساهنآ نتشاد  تایح  یلو  ای  یبن  هب  لسوت  طرش  مینک  ضرف  رگا  یتح  فلا -  میوش : روآدای 

و هدش ، تلفغ  نآ  زا  ابلاغ  هک  تسا  ياهتکن  نیا  و  كرـش ؛ هیام  هن  دوب ، دهاوخ  دـیفم  ریغ  يراک  اهنت  نانآ ، گرم  زا  سپ  یهلا  يایلوا  و 
ماگنه رد  ایلوا  ایبنا و  تایح   ) یطرـش نینچ  لوبق  ضرف  رب  هک  یلاح  رد  تسا ! كرـش  دـیحوت و  زرم  توم ، تایح و  هک  ددرگیم  روصت 

ندوب و يدـیحوت  زرم  هن  دوب ، دـهاوخ  لسوت  ندوب  دـیفم  ریغ  دـیفم و  كالم  یلو ، یبن و  صخـش  ندوب  هدـنز  نانآ ،) هب  نارگید  لـسوت 
روعش ملع و  ياراد  دنیوجیم ، لسوت  يو  هب  هک  يدرف  . 1 درادن : رتشیب  طرـش  ود  لسوت  ندوب  دیفم  رثؤم و  ب -  لمع ! ندوب  زیمآكرش 
طرش ود  ره  دناهتشذگرد ، ناهج  زا  هک  ییایلوا  ایبنا و  هب  لسوت  رد  و  دشاب ؛ رارقرب  طابترا  وا  ناگدنیوجلسوت و  نایم  . 2 دشاب ؛ تردق  و 

، نآرق حیرـصت  هب  هک  ییاـج  رد  دراد . ققحت  یلقن ، یلقع و  نشور  لـیالد  هب  ناـنآ ) اـم و  ناـیم  طاـبترا  دوجو  و  روعـش ، كرد و   ) قوـف
تایح زا  دناهدش : دیهـش  زین  دوخ  ناشیا  زا  يرایـسب  هک  یهلا  صاخ  يایلوا  ناربمایپ و  املـسم  دنراد ، یگدـنز  تایح و  قح  هار  يادـهش 

: میوشیم روآدای  الیذ  ار  یخرب  هک  تسا  تسد  رد  يرایـسب  لیالد  یهلا  يایلوا  ام و  نایم  طابترا  دوجو  رب  دـنرادروخرب . يرتالاب  رترب و 
مالـسلا دـنیوگیم : هداد و  رارق  باطخ  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  صخـش  زامن  ناـیاپ  رد  ناناملـسم  همه  . 1
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یخـساپ دونـشیمن و  ار  مالـس  همه  نیا  ربمایپ  دـنهدیم و  ماجنا  يوغل »  » هک یتسار  هب  نانآ  ایآ  هتاکرب ؛ هللاۀـمحر و  یبنلا و  اـهیا  کـیلع 
. تفگ نخـس  نانآ  يهمه  اب  دوخ  سپـس  دنتخیر . یهاچ  رد  ار  ناکرـشم  داسجا  داد  روتـسد  ردـب  گنج  رد  یمارگ  ربمایپ  . 2 دهدیمن !؟
زا اهامش  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دییوگیم ؟ نخس  ناگدرم  هحفص 8 ]  ] اب ایآ  درک : ضرع  ادخ  لوسر  نارای  زا  یکی 

ناتسربق رد  ناگتفخ  حاورا  هب  تفریم و  عیقب  ناتسربق  هب  ارارک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یمارگ لوسر  . 3 [ . 1 . ] دیتسین رتاونش  نانآ 
موق راد  مکیلع  مالـسلا  : » دومرفیم رگید  یتیاور  ساسا  رب  و  تانمؤملا . نینمؤملا و  نم  رایدـلا  لها  یلع  مالـسلا  : » درکیم باـطخ  نینچ 
دراو رکبوبا  تشذـگ ، رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  يزور  تسا : هدروآ  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  . 4 [ . 2 « ] نینمؤم

ای تنأ  یبأب  : » تفگ تسیرگ و  دیسوب و  ار  وا  تفرگرب و  ربمایپ  تروص  زا  هماج  هتفر ، ربمایپ  يهزانج  يوس  هب  سپـس  دش . هشیاع  يهناخ 
وت رب  گرم  ود  ادخ  ادخ ، ربمایپ  يا  داب  وت  يادف  مردـپ  [ . 3 « ] اهتمدقف کیلع  تبتک  یتلا  ۀـتوملا  امأ  نیتتؤم ، کیلع  هللا  عمجی  هللا ال  یبن 
وا ام و  نایم  یطابترا  هنوگچیه  هتـشادن و  یخزرب  تایح  یمارگ  لوسر  هچنانچ  تفاـی . ققحت  دوب ، هتـشون  وت  رب  هک  یگرم  تسا . هتـشونن 

دادیم لسغ  ار  ربمایپ  هک  هاگنآ  مالـسلاهیلع )  ) یلع نانمؤمریما  . 5 هللا . ییبن  ای  تفگ : هدرک و  باـطخ  وا  هب  رکبوبا  هنوگچ  درادـن ، دوجو 
یبأب ءامـسلا ... رابخأ  ءایبنا و  ةوبنلا و  نم  كریغ  تومب  عطقنی  مل  ام  کتومب  عطقنا  دـقل  هللا  لوسر  ای  یمأ  تنأ و  یبأب  تفگ : نینچ  وا  هب 

اب هک  دیدرگ ، عطقنم  يزیچ  وت  گرم  اب  ادخ ، لوسر  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  [ 4 « ] کلاب نم  انلعج   » کبر و دنع  انرکذا  یمأ  تنأ و 
دزن ار  ام  داب ، وت  يادـف  مردام  ردـپ و  دـش ... هتـسسگ  یحو  توبن و  هتـشر  وت  گرم  اـب  دوب ؛ هدـیدرگن  عطقنم  نارگید  هحفص 9 ]  ] گرم

حورشم هک  دراد  یفلتخم  ياهتروص  ایلوا  ایبنا و  هب  لسوت  هک  میوشیم  روآدای  نایاپ  رد  شاب . هتـشاد  رطاخ  هب  ار  ام  روآدای ، هب  تیادخ 
( مالسلاهیلع  ) مشاهینب رمق  ترـضح  تالـسوت  هب  تبـسن  ار  ام  فیاظو  هدش ، لقن  بلاطم  نیا  [ . 5 . ] تسا هدش  نایب  دـیاقع  بتک  رد  نآ 

. دنکیم نشور 

مشاهینب رمق  ناهفصا و  یحطبا  دحوم  یلع  دمحم  دیس 

دابع نیلـسرم و  يایبنا  نیبرقم و  هکئالم  ادخ و  یهاگماش  یهاگحبـص و  مالـس  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تاصاصتخا  زا 
عقاوم رد  هرـسسدق )  ) یحطبا دحوم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  تسا . سابعلا  لضفلاابا  رب  ناگزیکاپ  نیقیدـص و  ادهـش  عیمج  نیحلاص و 
سابع ترضح  هروثأم  ترایز  زا  طابنتسا  هدافتسا و  اب  ناشماقم  ولع  و  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تمظع  نایب  رد  فلتخم 

لضفلایبا ترضح  دومرفیم : هدش  دراو  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  زا  یلامث  هزمحیبا  زا  هیولوق  نبا  زا  حیحـص  دنـس  هب  هک  مالـسلاهیلع ) )
هاگتـسد رد  یتمظع  نانچنآ  زا  دـنهد ، مالـس  وا  رب  هاگماش  هاگحبـص و  دـنفظوم  ناـگمه  هک  یماـظن  دـشرا  ماـقم  نوچمه  مالـسلاهیلع ) )

نیقیدص و ادهـش و  عیمج  هحفـص 10 ]  ] نیحلاص و دابع  نیلـسرم و  يایبنا  نیبرقم و  هکئالم  ادخ و  هک  دـنرادروخرب  نایـشرع  یتوکلم و 
ۀکئالم مالـس  هللا و  مالـس  مالـسلاهیلع :)  ) قداصلا نع  یلامثلا  هزمحیبا  نع  دنهدیم . مالـس  ناشیا  رب  هاگماش  هاگحبـص و  ره  ناگزیکاپ 

نبای کیلع  حورت  يدـتغت و  اـمیف  تاـبیطلا . تاـیکازلا  نیقیدـصلا و  ءادهـشلا و  عیمج  نیحلاـصلا و  داـبع  نیلـسرملا و  هئاـیبنا  نیبرقملا و 
میلستلاب و کل  دهشأ  مالسلاهیلع ) ادهشلا  دیس   ) شدوخ نامز  ماما  يارب  ندوب  ضحم  میلـست  يارب  رگم  تسا  هدوبن  نیا  و  نینمؤملاریمأ ...

هدیدرگ نفد  شدوخ  هینیـسح  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) نینبلاما دومرفیم : هرـسسدق )  ) یحطبا دـحوم  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ءافولا ... قیدـصتلا و 
هللا مالس   ) نینبلاما و  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  لیاضف  رد  یـسمش ) ياروشاع 1365   ) ناشیاهینارنخـس زا  یکی  رد  ناـشیا  تسا .

رب هدرک و  تسرد  ربق  تروص  راهچ  دمآیم و  عیقب  ناتسربق  هب  اهیلع ) هللا  مالس   ) نینبلاما ترـضح  البرک  هعقاو  زا  دعب  دنیامرفیم : اهیلع )
هنیدم نانز  یلست  ماگنه  تشادیم  ساپ  ار  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هصاخ  شدنزرف  راهچ  دای  درکیم و  هیرگ  اهنآ  رس 

دوب و هدرک  هینیسح  هداد و  رارق  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  يارب  هیرگ  لحم  ار  اجنامه  دینک و  هیرگ  مالسلاهیلع )  ) نیسح يارب  دومرفیم :
. دیدرگ نفد  لحم  نامه  رد 
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تسا لضفلاوبا  ترضح  ادخ ، ءایلوا  مامت  أجلم  زورما 

لقن ییابطابط  راوگرزب  همالع  موحرم  قالخا  داتسا  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) یضاق یلع  دیـس  ياقآ  هللا  ۀیآ  موحرم  ناتـسود  نادرگاش و 
( لاس لهچ  دودح   ) مدیشکیم تمحز  كولس  ریـس و  رد  يزارد  نایلاس  نم  هحفص 11 ] : ] دندومرفیم یـضاق  ياقآ  موحرم  هک  دننکیم 

زامن اعون  مدش و  فرشم  البرک  هب  هک  نیا  ات  مدیدن ، رمک  توق  هار و  یتسرد  هناشن  تراشب و  ناونع  هب  یفـشک  ای  باوخ  کی  یتح  یلو 
ات مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  مرح  رد  ار  ءاشع  زامن  مدـناوخیم و  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  رد  ار  برغم 

دمآ و هناوید  رهاظ  هب  يدیس  نحص  رد  مناوخب . مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  مرح  رد  ار  ءاشع  برغم و  زامن  متفرگ  میمـصت  بش  کی  هکنیا 
ادیپ یلاح  نم  رد  تفگ : ار  نیا  ات  تسه ». مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  ادـخ ، ءایلوا  مامت  أجلم  زورما  : » تفگ نم  شوگ  رد 
متفر مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  مرح  فرط  هب  متـشگرب  مورب . مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  مرح  دیاب  مدـید  هک  دـش 

مدیـشک و زارد  هلبق  هب  ور  دـش . تسـس  میاـهاپ  تسد و  مریمب ، مهاوخیم  مدرک  رکف  هک  داد  تسد  نم  هب  یلاـح  مدـش ، مرح  دراو  یتقو 
ادـخ ءایلوا  . » دـش هدوشگ  نم  يور  رب  تفرعم  تاحوتف  باب  تقو  نآ  زا  دـش و  ضوع  عضو  تسین  ندرم  هک  مدـید  دـعب  متفگ  نیتداهش 

یلاخلخ يداوج  قداص  دیس  دنوشیم ». هدید  هناوید  ای  ریقف  تروص  هب  یهاگ  دنتسه  یفخم 

مشاهینب رمق  ینادمه و  یلع 

تیآ مدید  لاح  نامه  رد  مدوب  نتشون  همان  لوغشم  هتسشن و  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  مرح  رد  هک  درکیم  لقن  یـصخش 
متـساوخیم ار  اقآ  تسد  سپـس  مدرک  مالـس  هتفر و  ناشیا  فرط  هب  مدـش و  دـنلب  هدـنب  دـندش . مرح  دراو  ینادـمه  یلع  الم  دـنوخآ  هللا 

ار متسد  مراذگیمن  رگید  مالـسلاهیلع )  ) سابع هحفص 12 ]  ] ترـضح مرح  رد  ینعی  اجنیا  دومرف : دیـشک  ار  شتـسد  هل  مظعم  هک  مسوبب 
ملاع لاـخلخ -  رهـش -  راـبت  زا  وت  يـالاو  ترکف  راـکتبا  رب  نیرفآ  وت  ياـبیز  يهماـخ  زا  دـکچیم  مزمز  بآ  یقثولا  ةورع  [ . 6 . ] یسوبب

يادوس نیمث ، نیا  هتسجخ  مئاد  تدشاب  یـضترم  لیلـس  فقو  ياهدرک  ار  دوخ  رمع  وت  ياوأم  هن  هموصعم  ترـضح  راوج  رد  ي  ینابر ) )
تایانع زا  راشتنا  رـشن و  هتـشگ  دلجم ، نیدنچ  نونک  ات  وت  ياتکی  قلاخ  زا  تدشاب  نایاش  رجا  یلع  سابع  رهب  یتشون  ناشخر ) هرهچ   ) وت

هدش نوحـشم  باتک  نیا  وت  ياقثولا  ةورع  تمایق  زور  دوشیم  قح  فطل  زا  راشتنا ، هتـشگب  مه  مراچ  دـلج  وت  يالوم  نامز  بحاص  یلو 
وت يادیش  قشاع  هتـشگ  ینابر )  ) نیبب هو  البرک  تشد  رالاسهپـس  لضافابا )  ) ای وت  ياریگ  هماخ  رامـشیب  شالت  زا  یندناوخ  ياههتکن  زک 

رابکـشا رارقیب و  میوگب ، مرهب  هد  نذا  وت  ياروشاع  زور  ممـشچ  هب  هتـشگ  رگهولج  یـضترم  راـگدای  دیـشر و  رادـملع  يا  هحفص 13 ] ]
هـشیمه تیالاب  دـق و  وت  يامظع  مغ  زا  ردارب  منایرگ  تفگ  راکفلد  اب  هدـمآ  ردآرب  نیلاـب  هب  هش  وت  ياربک  متاـم  لاـح  فصو  زا  ياهمش 

مدـید هداتفا  كاخ  هب  نوچ  ینحنم  دـش  متماق  تسکـش و  مروجنر  تشپ  وت  يانعر  تماـق  نونکا  هداـتفا  كاـخ  يور  ناـبهیاس  مرهب  هدوب 
ایلاح ون  هام  مرهب  هدوب ز  وت  ناشخر  هرهچ  وت  ياوآ  هلان و  مدینش  هک  ینامز  زا  نم  رالاسهپس  يا  نایرگ  هتـشگ  مراز  مشچ  وت  يابیز  رکیپ 
ردیح لآ  دیهـش  يا  وت  ياضیب  دی  وک  سپ  یـضترم  زیزع  يا  یند  موق  هلمح  زا  نوگژاو  دش  تمچرپ  وت  يامیـس  هدـش  نینوخ  تمنیبیم 

وت يایرد  مغ  زا  هشیمه  متـسه  رابکـشا  رارقرب  يازع  مزب  نیا  رد  یناطلـس )  ) هدنب وت  ياتمه  قشاع  دراین  رگید  اهزور  داب  داش  تکاپ  حور 
هحفص 14] ( ] یناطلس  ) هب صلختم  يزیربت  يدمحم  ناطلس  هدورس :

سابعلا لضفلاوبا  فراعملا  ةرئاد 

هتـشر هب  ار  گرزب  سونایقا  نیا  دوشیم  رگم  دـشابیم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  فراعملا  ةرئاد  زا  دـلجم  نیمراـهچ  رـضاح  باـتک 
ترـضح گنـسنارگ  يهدوـمرف  مالـسلااهیلع  اـهیباما  ارهز  همطاـف  ترــضح  ناـیب  زا  هـک  سب  نـیمه  تـسا . نـکلا  ناـبز  دروآ  رد  ریرحت 
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نایب و  ص 315 ) ج 4 ، يربط ، خیرات  « ) مهئاج امع  مهلأست  تح  یخا  ای  تنا  یـسفنب  بکرا   » هدومرف هک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا 
زا مادک  ره  هادف  انحاورا  هللا  ۀیقب  ترـضح  رابررد  نایب  و  مالـسلاهیلع ، قداص  رفعج  ماما  نایب  مالـسلاهیلع و  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح 

دنوادـخ دوب  انب  رگا  هک  تسا  نآ  روطـس  نیا  هدنـسیون  رظن  اما  دـناهدروآ  نایم  هب  نخـس  ـالاو  تیـصخش  نیا  زا  مالـسلامهیلع  نیموصعم 
هجوت دروم  زیچان  تعاضب  نیا  ملق  هناتخبشوخ  دشیم . نآ  نیمهدزیس  راوگرزب  نیا  دادیم  همادا  ار  مالسلامهیلع  راهطا  همئا  هلسلس  لاعتم 
بسک ار  لوا  هبتر  هام 1383 ، دادرخ  رد 20  جـئاوحلا  باب  سابع  گرزب  شیامه  رد  باتک  نیا  تفرگ و  رارق  نادنمـشیدنا  ناگنازرف و 
یماحا ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللا  جئاوحلا و  باب  سابع  گرزب  هقباسم  دییامرفیم : هظحالم  هک  تسا  لیذ  حرش  هب  همانریدقت  نتم  هدومن ،
يهویش دزابیم و  گنر  هتفر  هتفر  دیدج  ندمت  ياهدرواتـسد  هک  یناهج  رد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیـش  جاح  یمارگ  ردارب  ینید  نع  ادبا 

بان ياههشیدـنا  یـسانشزاب  يارب  بساـنم  ياهنیمز  تسا ؛ هدـش  لدـب  هشیدـنا  هرطیـس  هعاـشا و  رازبا  نیرتدـیدج  هب  یماـظن  موجه  هنهک 
هبتر زئاح  باتک  شخب  رد  امش  رثا  هک  تسا  تاهابم  هیام  يراگتـسر ، تیاده و  هحفص 15 ]  ] ساسا نیمه  رب  تسا . هدمآ  مهارف  یمالسا 

لاـعتم دـنوادخ  زا  ار  امـش  نوزفازور  قیفوت  دوشیم . میدـقت  ریدـقت  حوـل  تیقفوـم ، نیا  هنارکـش  هب  دـش ، هتخانـش  ریدـقت  هتـسیاش  لوا و 
تدـحو و ظـفح  يارب  هک  تسا  رکذ  روـخ  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  يامیـس  ادـص و  ناـمزاس  سییر  یماغرـض  هللاتزع  میناـهاوخ .
ای صیخلت  نومضم ، انعم و  لماک  ظفح  اب  دراد ) رارق  همویگ  نایم  رد  هچنآ  زج   ) نوگانوگ ذخآم  زا  لوقنم  بلاطم  باتک  رثن  یگچراپکی 

هجرف یلاعت  هللا  جع  يرکـسعلا  نسحلا  نبا  ۀجح  مظعالا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  لوبق و  هجوت  دروم  زیچان  رثا  تسا  دـیما  تسا . هدـش  شیاریو 
یلص نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  نیلسرملا و  یلع  مالس  نوفـصی و  امع  ةزعلا  بر  کبر  ناحبـس  نیملاعلا . بر  نیمآ  دریگ . رارق  فیرـشلا 

یسمش يرجه  دادرم 1383  قباطم 31  يرمق  يرجه  یناثلا 1425  يدامج  موس  نیقتملل  ۀبقاعلا  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا 
یلاخلخ ینابر  یلع  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  مرح  مق  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  يربک  يهقیدـص  اهیباما  هنامولظم  تداهـش  زورلاـس 

هحفص 20] ]

ایند يهدنز  بهاذم  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  لیاضف 

ینابلآ روشک  رد  یمالسا  کسانم 

سابع یلع و  نیمزرس 

خیرات هظفاح  زا  یـشخب  هدنام و  یقاب  مدرم  رطاخ  رد  نیریـش  خلت و  صاخ  تاقافتا  تلع  هب  هک  دراد  دوجو  ییاهزور  یتلم  ره  خـیرات  رد 
اما تسا . تسد  نیا  زا  هریغ  نامرهق و  کی  دـلوت  رامعتـسا  زا  ییاهر  لالقتـسا  تسکـش  يزوریپ و  ياـهزور  دوشیم . بوسحم  تلم  نآ 

لها مان  اب  هژیو  هب  هک  ییاهزور  نینچ  اب  ام  تلم  تسا . هارمه  تسادـق  یعون  اب  نآ  خـیرات  تیمها  رب  هوالع  هک  دراد  دوجو  زین  ییاهزور 
هک دراد  دوجو  یتلم  اـپورا  بلق  رد  اـیند و  زا  يرگید  هشوگ  رد  اـما  درادیم  یمارگ  ار  اـهنآ  داـی  تسانـشآ و  یبوخ  هب  هدروخ  مقر  تیب 

هشوگ رد  اما  درادیم . یمارگ  ار  اهنآ  دای  تسانـشآ و  یبوخ  هب  هدروخ  مقر  تیب  لها  دای  مان و  تشادگرزب  يارب  ار  ییاهزور  ام  دننامه 
تراهط تمـصع و  تیب  لها  دای  مان و  تشادـگرزب  يارب  ار  ییاهزور  اـم  دـننامه  هک  دراد  دوجو  یتلم  اـپورا  بلق  رد  اـیند و  زا  يرگید 
ياسیلک هحفص 21 ]  ] کیلوتاک و ياسیلک  ناوریپ  هرـصاحم  رد  وس  ود  زا  لاس  اهدص  ینابلآ  تلم  تسا . هداد  صاصتخا  مالـسلامهیلع ) )

زا زین  دـعب  هب  مهدزناپ  نرق  زا  یمالـسا  تیمکاح  هرود  رد  یتح  تسا  هتـشگ  تسد  هب  تسد  ود  نآ  نیب  اـهراب  هتـشاد و  رارق  سکودـترا 
دودح هک  اهتسینومک  يدادبتـسا  تیمکاح  مود  یناهج  گنج  نایاپ  زا  سپ  رـصاعم و  هرود  رد  تسا . هدشن  هتـساک  اهراشف  نیا  تدش 

ره يدالیم  ههد 1960  طساوا  زا  دوب . هارمه  قباس  یتسینومک  ياـهروشک  ناـیم  رد  يزیتسنید  عون  نیرتدـب  اـب  دـیماجنا  لوط  هب  نرق  مین 
نیع رد  دندش  موکحم  مادعا  هب  ای  ینادـنز و  دـیعبت  یبهذـم  ناربهر  رثکا  دـش . مالعا  عونمم  روشک  نیا  رد  یبهذـم  تیلاعف  داقتعا و  عون 
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تیمکاح ندـش  هدـیچرب  دـندش  لیدـبت  یحیرفت  یـشزومآ و  یگنهرف  زکارم  هب  ای  لیطعت و  ای  زین  یبهذـم  ياهناکم  زکارم و  مامت  لاـح 
اهیـشاتکب هژیو  هب  يولع  قرف  ناربهر  دوب . هارمه  زین  یبهذم  تایح  دـیدجت  یعون  اب  ینابلآ  رد  يدالیم  ههد 90  لیاوا  رد  اهتسینومک 

رگید رانک  رد  دوخ  ناوریپ  دزن  یبهذـم  تاساسحا  ندرک  هدـنز  يارب  دـنهدیم  لیکـشت  ار  ینابلآ  تیعمج  زا  دـصرد  هب 20  کـیدزن  هک 
تلم هظفاح  زا  هاگچیه  تیب  لها  دای  مان و  اما  دش  هدرپس  یـشومارف  هتوب  هب  ینابلآ  رد  يزیتس  بهذم  ینالوط  ياهلاس  لوط  رد  بهاذـم 
روشک نیا  رـسارس  رد  یمـسر  لیطعت  کی  ناونع  هب  ینابلآ  رد  اروشاـع  زور  هک  دـنادب  ناریا  رد  یـسک  رتمک  دـیاش  دـشن . كاـپ  یناـبلآ 

رازگرب ایاکت  رد  روشک  نیا  یگنهرف  یـسایس و  هبتر  یلاع  تاماقم  يولع و  قرف  ناوریپ  روضح  اب  یهوکـشاب  ياهمسارم  هدش و  هتفریذپ 
یلع ترـضح  دـالیم  زور  دراد  داـقتعا  یناـبلآ  يولع  قرف  تسا و  فورعم  زورون  ناطلـس  هب  هک  نیدرورف  مود  زور  هک  نیا  اـی  دوـشیم .

هحفص . ] دوشیم رازگرب  روشک  نیا  رانک  هشوگ و  رد  یهوکـشاب  ياهنشج  هدش و  هتخانـش  یمـسر  لیطعت  کی  ناونع  هب  مالـسلاهیلع ) )
. تسا هدـش  نیزم  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  مان  اب  ینابلآ  رد  هک  مینک  دای  يرگید  گرزب  زور  زا  میراد  دـصق  هلاقم  نیا  رد  اـما  [ 22

سابع ناونع  هب  ناشیا  زا  ینابلآ  رد  هک  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  البرک  هسامح  عوقو  نامز  رد  هک  دنراد  داقتعا  هیـشاتکب  هقرف  ناوریپ 
نیا رب  داقتعا  نینچمه  تسا . هدـمآ  دورف  ینابلآ  رد  روموت  هوک  هلق  رد  هدرک و  زاورپ  بسا  رب  راوس  البرک  نیمزرـس  زا  دـننکیم  دای  یلع 

روموت هوک  زارف  هب  دوخ  اب  ار  البرک  كاخ  يرادقم  اجنآ  زا  هتفر و  البرک  ترایز  هب  ینابلآ  زا  یـشیورد  شیپ  لاس  دودح 300  هک  تسا 
هک روموت  هوک  تسا . هدش  زاغآ  خیرات  نامه  زا  زین  یلع  سابع  ترایز  هک  دوشیم  هتفگ  دنکیم . انب  ار  ياهیکت  اج  نامه  رد  دروآیم و 
هام طساوا  رد  هلاس  ره  تسا . یلع  سابع  هاگترایز  دوجو  هطساو  هب  رتشیب  شترهـش  نونکا  هدوب  فورعم  يریلیا  ياهههلا  ناونع  هب  ینامز 
رد یبهذم  تایح  دـیدجت  اب  لاس 1991  زا  دـنوشیم . روموت  هوک  مزاـع  تراـیز  يارب  هیـشاتکب  هقرف  ناوریپ  زا  رفن  رازه  اـههد  تسوگآ 

رارق روموت  هوک  یکیدزن  رد  هکمارب  رهـش  رد  مسارم  هتفه  کی  یط  رد  دوشیم . هدوزفا  یلع  سابع  نارئاز  دادـعت  رب  لاس  هب  لاس  یناـبلآ 
مـسارم هب  زیچ  همه  اـبیرقت  تسا  روموت  هوک  هب  لـحم  نیرتکـیدزن  هک  دوروج  رهـش  رد  دـننکیم . وـگتفگ  تراـیز  مسارم  زا  همه  دراد 

تسا یلاح  رد  نیا  دننکیم  یط  هدایپ  ياپ  اب  ار  هلق  روبعلابعص  ریسم  دنتـسه  هاگترایز  مزاع  هک  يدارفا  رثکا  تسا . هدش  هداد  صاصتخا 
عمجت اجنآ  رد  هک  هدش  انب  ياهیکت  هلق  نییاپ  رد  دـننکیم . لمح  دوخ  اب  هلق  يالاب  رد  ندرک  ینابرق  يارب  ار  يدنفـسوگ  الومعم  اهنآ  هک 
نارئاز هب  مسارم  يرازگرب  هتفه  کی  یط  رد  اهالاک  تامدخ و  زا  يرایسب  مه  اجنآ  رد  اههاگترایز  زا  يرایـسب  دننامه  تسا . رتشیب  دارفا 
نیرئاز هقرف  ناربهر  طسوت  ترایز  مسارم  زا  سپ  دوشیم . رازگرب  هقرف  ناربهر  روضح  اب  یلـصا  مسارم  تسوگآ  زور 22  دوشیم . هئارا 

ياهتشوگ نتخپ  يارب  مدرم  زین  هوک  هنماد  رانک  هشوگ و  رد  دـننکیم . هعجارم  راهان  فرـص  يارب  هلق  نییاپ  هیکت  هحفص 23 ]  ] هب دبعم 
ینابرق روموت  هوک  رد  ار  دنفـسوگ  کی  اههداوناخ  رثکا  ابیرقت  دنراد و  ندرک  ینابرق  هب  يدایز  داقتعا  اهیـشاتکب  دناهدرک . عمجت  ینابرق 

يدح هب  یلع  سابع  هب  داقتعا  دنلامیم . نانآ  ياهیناشیپ  هب  ار  ینابرق  نوخ  زا  يرادقم  دوخ  ناکدوک  یتمالـس  يارب  يرایـسب  دـننکیم .
. دنربیم ناشیاههداوناخ  يارب  دوخ  اب  ار  نآ  كاخ  زا  يرادقم  سدقم  ناکم  نیا  زا  تشگزاب  ماگنه  رد  مدرم  زا  يرایـسب  یتح  هک  تسا 

نانچ تیب  لها  نادناخ  هب  مدرم  نیا  قیمع  داقتعا  یلو  تسا  هتفای  هار  زین  هفارخ  تسردان و  ياهتنس  مسارم  هنوگنیا  يرازگرب  رد  هچرگ 
ینابلآ مدرم  هیحور  رب  یبولطمان  تاریثأـت  یبهذـم  مسارم  لاـمعا و  زا  يرود  اـهلاس  اـعطق  دوشیم . ياهدـننیب  ره  تریح  بجوم  هک  تسا 

نانمـشد دـنزگ  زا  ار  اهنآ  تسا و  ناییولع  یبهذـم  ننـس  يرادـهگن  ظفح و  رد  یمهم  لـماع  ناـنچمه  تیب  لـها  هب  قشع  یلو  هتـشاذگ 
هللا مسب  [ . 7 . ] دریگ ارف  ار  ناهج  رـسارس  دوش و  یهاگآ  اـب  ماوت  قشع  نیا  هک  نآ  دـیما  هب  درادیم . نوصم  تیب  لـها  یجراـخ  یلخاد و 

شون دشیم  زورما  ات  هچره  دـش  رتشیپ  زا  شاهولج  لالج و  رون و  رتشیب  دـش  رتشیب  شهوکـش  لطاب  يا  وت  مقر  یلع  قح  میحرلا  نمحرلا 
رب یبیغ  ریت  یمخز  مشچ  ولعی  مالـسالا  تفگ : يربهر  يوس  هب  ور  هحفـص 24 ]  ] ور هنب  قح  ياپ  ریز  وه  هبعک  رد  ایب  ات  دـش  رتشین  شناج 

ار قلخ  دـشابن  یقثولاةورع  وا  زا  رتمک  تلـالج  ردـق و  رد  دنتـسه  اـیبنا  وا  زا  رتمرحم  یمرحم ، دوبن  هبعک  میرح  رد  دز  فلخاـن  مشچ  ود 
تیب ترضح  مودق  كاخ  رب  هسوب  الاو  دقع  هناگی  نیا  یلاعت  قح  هاوگ  نآ  الاب  تفگ : الا  هکنآ  الاب  ورـس  نیا  تسا  دمحا  وا  زا  رتمکحم 
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رصع همه  رد  دش  للملانیب  عمجم  جح  ناما  طخ  دش  دروآ  اجب  یلوبقم  جح  جح  نامه  تنس  دش  دروآ  اجب  يروکشم  یعس  دز  فرـشلا 
ار اههدرپ  تقیقح  يور  زا  دیاب  دراد  شیپ  رد  مهم  کی  دراد  شیوخ  اب  یتولخ  دراد  شیدناریخ  بلق  دراد  شیب  مغ  همه  زا  جح  نامز  و 

يدهلاحابصم ةوکشم  مزتلم  شباکر  رد  دش  ادخ  رون  قرشم  تدحو  رون  زا  شاهنیس  دش  ادج  اهلد  هبعک  زا  رظن  لها  هلبق  دز  فرط  کی 
دز فدـه  رب  ار  اعد  ریت  کت  هوعدـلا  بیجم  نآ  دـمآ  هناورپ  اب  عمـش  دـماین  اهنت  دـمآ و  دـمآ  هناخ  فاوط  زا  دـمآ  هناناج  نم  ناـج  دـش 

دیدرگ قح  نید  مامت و  دش  قح  تمعن  لماح  شدوب  نیمالا  حور  دمآ و  لزنم  یحو  لماش  زاب  ار  ام  لاوحا  ادخ  تایانع  دش  هحفص 25 ] ]
يالـص ال قح  رما  هب  ار  وا  لیئربج  لگ  شاهچنغ  دشیمن  نوچ  لسوت  ناناج  رب  تشاد  لک  حلـصم  غلب  دـعب  لمحت  درکیم و  ربص  لماک 

هللا مسب  ءاـب  ص )  ) دـمحم يا  تسا  میقتـسملا  طارـص  لـصا  یلع  نیا  ص )  ) دـمحم يا  تسا  مـمر  مـظع  ییحم  مـکح  مـکح  دز  فـخت 
تآرم رمق  لب  شردب  رب  تسا  نینیـس  روط  شردق  تسا  ردـقلا  ۀـلیل  شردـب  هب  ترـصن  قح  هداد  ص )  ) دـمحم يا  تسا  میحرلا  نمحرلا 
يدـنلب دـمآ  دورف  مخ  ریدـغ  رد  یتسه  رالاس  هلفاق  تبغر  قوش و  اب  مرجال  دز  فص  تاـفاصلا  فص و  رد  وا  فصو  هاپـس  دوخ  شردـب 

ولاق همغن  ییالـص  قح  زا  دیونـشب  ییالب  ره  زا  دیهر  ات  ییالج  لد  زا  دیهد  ات  یتسم  دـیراذگب  دـییآ  دوخ  هب  مدرم  يا  تفگ  یتسپ  تفای 
یهللادی تسد  اب  هکنیا  متـسدب  شدنبرمک  لوحب هللا  دشابیم  هکنیا  هحفص 26 ]  ] دز فلـس  ام  دهع  مد ز  دیاب  تشذگب و  یـضم  ام  ییالب 

نیا قلطم  رون  نیا  یلع  نیا  قنور  هدیشخب  نیدب  نیا  قبسا  مالسا  رد  هکنیا  متسب  زین  توخا  دقع  لزا  زا  وا  اب  هکنیا  متسکش  ار  اهتب  شیپ 
لضف و ءایبنا  مامت  رب  ار  وا  تساوخ  نیوکت  عیرشت و  هدنامرف  ادخ  نوچ  دز  فرـش  جات  شرـس  رب  انحتف  انا  زا  دیاب  قح  رهظم  رون  نیا  یلع 

غـالبا مدرک  دـش  یلجنم  درک و  هوـلج  دـش  یلج  دـید و  ـالج  قـح  ار  وا  تسـالوم  یلع  نیا  میوا  يـالوم  نم  هک  ره  ار  وا  تساـه  فرش 
ردـق و نیا  یلع  نیا  بر  ای  اداع  نم  داع  بر ، ای  الاو  نم  لاو  بر  اـی  هللا  بزحب  دـش  تفـالخ  رما  راذـگاو  بر  اـی  هار  ریـسم  رد  تلاـسر 

غاد ههبج  دز  فلدزم  ماقم و  نکر و  مه  هورم  مه  افـص  مه  شناتـسآ  رب  اههسوب  شناتـساد ، دـشاب  هفحت  شناج  هب  هتـسب  نم  ناج  شنأش 
هو ییایر  رکذ  نیا  زا  ياو  نموم  لک  یلوم  یلوم  تحبـصأ  یلع  ای  نم  انأ  اولاق  هداد و  نامیا  داد  رهاظت  اب  نطاب  رفک  زا  نیبج  رب  تهاـفس 

ادـی تبت  یلوا  هحفـص 27 ]  ] دز فسا  تسد  رـس  هب  یهاوخدوخ  وت  یهاوـخدوخ  هک  سب  ییاـیب  يزور  دوـخب  رگ  ییاـیح  مرـشیب و  هچ 
یتشز ابیز و  ادج  دش  دش  بش  زور و  یلصیس  اران  همعط  مه  یموس  دش  بطحلا  لامح  یناث ، هخسن  مه  یمود  دش  بهلوب  لهج  موکحم 

مغ زا  بر  ای  دز  فرع  ام  زا  مد  دیدرگ و  تفرعم  نیا  زا  زجاع  یتشرـس  دـب  زا  دـش  قرغ  یتشک  دز ز  نوریب  همیخ  یتشهب  زا  مه  یخزود 
درادـن ناماس  رـس و  لد  ار  ام  دوعوم  يدـهم  ییامن  رهاظ  دوش  یک  ار  ام  دوصقم  هدـب  ینادیم  وت  ام  دـصقم  ار  ام  دوپ  راـت و  نوچ  یتفاـب 

هحفص 28]  ] دز فجن  ناویا  رب  الوم  قفش  دهاوخ  یک  هیکت  درادن  ناحیر  ام  حور  درادن  نامرد  ام  درد  درادن  ناج  ملاع  مسج 

تنس نآرق و  رظن  زا  یلع 

هراشا

هب هک  هتسج  کسمت  میرک  نآرق  زا  عضوم  تشه  داتشه و  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع تماما  ماقم  تابثا  يارب  قحلاجهن  باتک  رد  یلح  همالع 
هب نآرق  زا  زین  رگید  عوضوم  راهچ  دون و  قحلا  قاقحا  تاقحلم  رد  تسا . هدـش  لیان  ترـضح  نآ  تلیـضف  رد  ننـست  لها  دوخ  تداـهش 

يادخ دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  لص   ) مرکا لوسر  هک  تسا  جرد  ناشیا  بتک  رد  یتح  تسا . هدیدرگ  هفاضا  نآ  رب  تنس  لها  بتک  دانتسا 
ریما هدرکرـس و  مالـسلاهیلع )  ) یلع هکنیا  رگم  دشاب  هدـش  نامیا  لها  هب  باطخ  نآ  رد  هک  هدومرف  لزان  ياهیآ  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و 

راـصحا و دـح  زا  هدـش  لـقن  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤـملاریما  لـیاضف  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  لـص   ) مرکا ربـمغیپ  زا  هک  یثیداـحا  تسا . نآ 
هداد ننست  لها  بتک  زا  ترضح  نآ  لیاضف  لقن  هب  صاصتخا  روطق  دلج  دودح 8  قحلا ، قاقحا  تاقحلم  رد  اهنت  تسا . نوریب  شرامش 
یلع هک : هدومن  یحو  ادـخ  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  لص   ) ادـخ لوسر  مینکیم . لقن  اـجنیا  ار  نآ  زا  ياهنومن  طـقف  اـم  [ . 29 . ] تسا هدش 
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، نم ردارب  مالـسلاهیلع )  ) یلع دومرف : زین  [ 23 . ] تسا نادیفسور  ورشیپ  ناراگزیهرپ و  ماما  ناناملسم ، رورـس  مالـسلا ) هحفص 29 ]  ] هیلع )
یـصو و و  تسا ، ثراو  یـصو و  ياراد  يربمایپ  ره  زین  [ 24 . ] تشاذگ مهاوخ  ياج  هب  دوخ  زا  دـعب  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  نم و  ریزو 
رب و  یبنلا ، لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال  دوب : هتـشون  شرپ  کی  رب  مدید  دمآ  نم  شیپ  لیئربج  زین  [ . 25 . ] تسا بلاطیبا  نب  یلع  نم  ثراو 
رد یـسوم  هب  ملح و  رد  میهاربا  هب  يراگزیهرپ و  رد  حون  هب  ملع و  رد  مدآ  هب  درگنب  دـهاوخب  سک  ره  زین  [ . 26 . ] یصولا یلع  رگید : رپ 

. دشخردیم تشهب  لها  رب  يرحس  هراتس  دننام  یلع  زین  [ 27 . ] درگنب مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  یتسرپادخ ، رد  یسیع  هب  تبیه و 
اهسوه اهههاریب و  دینکن  يوریپ  وا  زا  رگا  تشگ و  دیهاوخن  دوبان  هدشن و  هارمگ  هاگچیه  دیتسه  یلع  یتسود  رد  ات  مدرم » يا   » زین [ 28]

. تسا رفاک  دـنک ، کـش  يو  رد  سک  ره  تسا و  رـشب  دارفا  نیرتهب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  زین  [ . 29 . ] درک دـهاوخ  هارمگ  ار  امش 

. هللا لوسر  وخأ  یلع  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  تسا ال  هتـشون  تشهب  رد  رب  نیمز ، اهنامـسآ و  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  زین  [ 23]
رد  ] ماـمت لاـس  رازه  هس  ياهدـنب  رگا  تسا . ملع  نزخم  وا  تسا و  نم  نوخ  وا  نوخ  نم و  تشوگ  یلع  تشوـگ  زین  هحفص 30 ] [ . ] 24]

منهج نایم  تمایق  زور  رد  ار  وا  ادـخ  درادـب  نمـشد  ار  یلع  گرم  لاح  رد  یلو  دـنک  تدابع  ار  ادـخ  ماـقم ، نکر و  نیب  مارحلادجـسم ]
رب مدـق  زا  مدـق  زیخاتـسر  زور  رد  يدرف  چـیه  زین  [ 26 . ] تسا دـنزرف  رب  ردـپ  قـح  دـننام  تما  نـیا  رب  یلع  قـح  زین  [ 25 . ] دـنک نوگنرس 
هب هچ  زا  ار  دوخ  ییاراد  هتخاس ؟ هدوسرف  هچ  رد  ار  دوخ  نت  هدرب ؟ رـس  هب  هنوگچ  ار  دوخ  رمع  دوش : یـسرپزاب  زیچ  راهچ  رد  ات  درادیمن 

شتآ زا  ییاهر  هیاـم  یلع ، یتسود  زین  [ . 27 [ ؟ تسا هدوب  هنوگچ  تیب  لها  اـم  تبحم  رد  و  هدرک ؟ فرـص  یهار  هچ  رد  هدروآ و  تسد 
رازه زین  دنک ، قافنا  الط  ادخ  هار  رد  دـحا  هوک  ردـق  هب  درب و  رـس  هب  تدابع  رد  حون ، رمع  يزارد  هب  ياهدـنب ، رگا  زین  [ 28 . ] تسا منهج 

نآ يوب  تفای و  دهاوخن  هار  تشهب  هب  دنکن ، یتسود  یلع  يا  وت  اب  یلو  دوش  هتـشک  مولظم  هورم  افـص و  نایم  رد  دروآ و  اج  هب  جـح  راب 
تسار ریت  دننام  هک  دنتسیاب  زامن  هب  نادنچ  دنوش و  هدیمخ  نامک  دننام  هک  دریگب  هزور  نادنچ  نم  تما  رگا  زین  [ . 29 ! ] دییوب دهاوخن  ار 

ناینج بکرم و  ایرد  دنشاب و  ملق  ناتخرد  رگا  زین  [ . 23 . ] دزادنا خزود  شتآ  رد  يور  هب  ار  نانآ  ادخ  دنرادب ، نمـشد  ار  وت  سپ  دنوش ،
مرکا یبـن  زا  نینچمه  [ 24 . ] دـمآ دـنهاوخن  رب  بلاطیبا  نب  یلع  لیاضف  ياصحا  شرامـش و  هحفص 31 ]  ] زا هدنسیون ، نایـسنا  رگباسح و 

: دومرف هدرک و  ایبنا  هب  یهجوت  تافتلا و  سدـقملاتیب  رد  جارعم  رد  ترـضح  هک  بش  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ترـضح یتسه و  وا  لوسر  وت  انامه  تسین و  هللا  زج  يدوبعم  هک  میهدیم  تداهـش  دنتـشاد : هضرع  دـیهدیم ؟ تداهـش  زیچ  هچ  هب  امش 

جارعم هب  دـندش و  راوس  نآ ، رب  هک  یبـکرم   ) قارب یناـشیپ  رب  دوـمرف : هک  هدـش  تیاور  زین  [ 25 . ] دشابیم نانمؤمریما  مالـسلاهیلع )  ) یلع
مدآ دوـمرف : زین  [ . 26 . ] مالـسلا هیلع  هللا  یلو  یلع  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال  دوب : هدـش  هتـشون  دـنتفر )
زین [ . 27 . ] مالـسلاهیلع نینمؤملاریمأ  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دمحم  دوب : هدش  هتـشون  هک  دـید  شرع  رد  مالـسلاهیلع 
هللا یلـص  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال  درکیم : ادـن  هک  مدـید  ار  یـسورخ  مراهچ  نامـسآ  رد  دـندرب ، جارعم  هب  ارم  هک  یبش  رد  دومرف :

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتـشگنا  نیگن  شقن  هللا  یلو  یلع  [ . 28 . ] مالـسلاهیلع هللا  یلو  نینمؤملاریما  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
رد دراد ، یناور  يوـنعم و  عفاـنم  يداـم و  عفاـنم  مه  هک  تسا  ندرک  تسد  هـب  رتـشگنا  یگدـنز ، ياـهییابیز  زا  یکی  هحفـص 32 ]  ] ملس
نآ زا  زورما  يرادا  ياهرهم  عاونا  ياج  هب  هک  دـیدرگیم  نییزت  ییاهشقن  تاراـبع و  ظاـفلا و  هب  يدرف  ره  رتشگنا  هتـشذگ  ناراـگزور 

ار ياهرطاخ  هلآ ) هیلع و  هللا  لص   ) ادـخ لوسر  رتشگنا  هب  تبـسن  دـندرکیم ، رهم  ار  یمـسر  ياههمان  نایاپ  نآ  اب  و  دـیدرگیم ، هدافتـسا 
هیلع هللا  لص   ) لوسر ترضح  دومرف : مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  تسا ، یندینش  هک  هدومرف  لقن  مالسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادبع  ابا  ترـضح 

نب دـمحم  هلمج  نآ  نیگن  يور  رب  هدرب و  يزاـسرتشگنا  هزاـغم  هب  اـت  داد  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  هب  ار  دوخ  رتشگنا  هلآ ) و 
هک درک  غالبا  ار  ادخ  لوسر  روتسد  داد و  لیوحت  زاسرتشگنا  داتسا  هب  ار  رتشگنا  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  دسیونب . ار  هللادبع 

دمحم : » تشون ار  هلمج  نیا  دـش و  هابتـشا  راچد  يراذـگشقن  ماگنه  هب  زاسرتشگنا  داتـسا  هللادـبع .» نب  دـمحم   » سیونب رتشگنا  يور  رب 
. مدوب هدادن  روتسد  هنوگ  نیا  وت  هب  نم  دومرف : دید  ار  رتشگنا  یتقو  تفر ، زاسرتشگنا  داتسا  دزن  یلبق  رارق  قبط  ریما  ترـضح  هللا .» لوسر 
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لوسر ترضح  هب  ار  رتشگنا  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  مدرک . هابتشا  يراذگشقن  ماگنه  هب  ییوگیم ، تسار  تفگ : زاسرتشگنا  داتـسا 
هابتشا هک  درک  یهاوخرذع  درکن و  لمع  دیدوب  هداد  روتـسد  امـش  هچنآ  هب  زاسرتشگنا  داتـسا  درک : ضرع  دناسر و  هلآ ) هیلع و  هللا  لص  )

نم یلع ! اـی  دوـمرف : درکیم  هاـگن  نآ  شقن  هب  هک  یلاـح  رد  تفرگ  لـیوحت  ار  رتـشگنا  هلآ ) هیلع و  هللا  لـص   ) ادـخ لوـسر  تسا . هدرک 
بش هحفص 33 ] . ] داد رارق  كرابم  تشگنا  رب  ار  رتشگنا  سپس  درادن . یلاکشا  متسه  ادخ  لوسر  دمحم  نم  و  متـسه ، هللادبع  نب  دمحم 

ریز هک : دومرف  هدهاشم  دومن و  رتشگنا  هب  هاگن  درک و  حبص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یتقو  دیـسر ، ارف  ناهاگحبـص  تشذگ و 
دورف لیئربج  هاگان  هک  درک  بجعت  هلآ ) هیلع و  هللا  لص   ) مالـسا ربمایپ  تسا . هدش  هتـشون  هللا » یلو  یلع   » هلمج هللا » لوسر  دـمحم   » هلمج

و یتشون ، يدرک  هدارا  هچنآ  امش  دمحم ! ای  داد : خساپ  لیئربج  تفگ . زاب  ار  رتشگنا  يارجام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  دمآ 
[ . 29 . ] میتشون میتساوخ  هچنآ  زین  ام 

تسادخ مشچ  یلع  مشچ  هکنیا  هب  رمع  فارتعا 

دوب فاوط  لوغشم  وا  ولج  رد  مه  مالسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  دوب و  فاوط  لاح  رد  رمع  هک  دومن  تیاور  لقن  يربط  نیدلابحم  همالع 
: تفگ درم  نآ  تسا ؟ رارق  هچ  زا  وت  قـح  تفگ : رمع  ریگب . بلاـطیبا  نب  یلع  زا  ارم  قـح  ریما ... يا  تفگ : رمع  هب  باـطخ  اـب  يدرم  هک 

درم نیا  مشچ  هب  وت  ایآ  تفگ : وا  هب  سپـس  دـش ، قحلم  يو  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ات  درک  فقوت  يردـق  رمع  سپ  دز . نم  مشچ  رب  یلیس 
: دومرف مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  تلع ؟ هچ  هب  تفگ : رمع  يرآ ... دوـمرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  نسحلاوـبا ؟ يا  ياهدز  یلیس 
ای تنـسحا  : » تـفگ رمع  دـنکیم . ینارچمـشچ  نینمؤـم  سوماـن  هـب  فاوـط  لاـح  رد  مدـید  فاوـطلا » یف  نینمؤـملا  مرح  لـماتی  هـتیأر  »

یمـشچ هللا » نویع  نم  نیع  کیلع  تعقو  : » تفگ درک و  درم  نآ  هب  هحفـص 34 ]  ] ور هاگنآ  نسحلاوبا ، يا  يدرک  یبوخ  راک  نسحلاوبا »
[ . 30 . ] منک تساوخزاب  ار  يو  نم  ات  يرادن  مالسلاهیلع )  ) یلع ندرگ  هب  یقح  سپ  دز -  یلیس  وت  رب  و  دید -  ار  وت  ادخ  نامشچ  زا 

دوشیم يراج  هیواعم  نابز  هب  قح 

هب همان  نداتسرف  اب  دشیم  لاؤس  يو  زا  ای  داتفایم  قافتا  وا  يارب  هک  یلئاسم  هرابرد  هیواعم  تسا : هتـشون  یبطرق  ربلادبع  نبا  خروم  همالع 
دیـسر وا  عالطا  هب  ترـضح  نآ  لتق  ربخ  نوچ  سپ  دـنک . لاؤس  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  ات  تساوخیم  اـهنآ  زا  دوخ  نایانـشآ 

هک هبتع  شردارب  عقوم  نیا  رد  تفر . نایم  زا  ملع  هقف و  بلاطیبا  رـسپ  گرم  اـب  [ . 31 « ] بلاـطیبا نبا  تومب  ملعلا  هقفلا و  بهذ  : » تفگ
یلوضف تفگ : هصالخ  هب  راذگاو و  دوخ  هب  ارم  تفگ : هیواعم  دـنریذپیمن . وت  زا  ار  فرح  نیا  ماش  مدرم  تفگ : دوب  سلجم  رد  رـضاح 

. درک راکنا  ناوتیمن  ار  تایعقاو  فوقوم و 

تسا تدابع  یلع  ترضح  تروص  هب  ندرک  هاگن 

یلع هرهچ  هب  هاگن  ناوارف  روط  هب  رکبوبا  مردـپ -  مدـید -  تفگ : هک  دـناهدرک  لقن  هشیاع  زا  دنـس  رکذ  اب  نارگید  یلزاغم و  نبا  همـالع 
لوسر مدینـش  مرتخد ! يا  تفگ : هحفـص 35 ] [ ؟ ینکیم هاگن  یلع  تروص  هب  داـیز  هک  منیبیم  ور  هچ  زا  ردـپ  يا  متفگ : سپ  دـنکیم ،
تدابع مالـسلاهیلع )  ) یلع تروص  هب  ندرک  هاـگن  هک  اـنامه  [ . 32 « ] هداـبع یلع  هجو  یلا  رظنلا  : » دومرفیم هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  باطخ  نب  رمع  هلمج  زا  هباحـص  زا  ياهدع  زا  لقن  هب  یقـشمد  ریثک  نبا  همالع  تسا .
زا دنـس ، رکذ  اب  یقـشمد  رکاسع  نبا  همالع  تسا . تدابع  مالـسلاهیلع )  ) یلع تروص  هب  هاـگن  [ 33 « ] ةداـبع یلع  هجو  یلا  رظنلا  : » دومرف

لضف زا  نخس  هک  تشاد  روضح  مه  مثکا  نب  ییحی  مدوب و  هداتسیا  نومأم  رس  الاب  نم  تفگ : هک  هدرک  لقن  دیـشرلا  نوراه  مالغ  سنوی 
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ترضح يزور  درک : لقن  سابع  نبا  زا  وا  یسابع و  يدهم  زا  دیشر ، مردپ ، تفگ  نومأم  سپ  دمآ . نایم  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 
يا ینکیم ، هاگن  نم  هب  هنوگ  نیا  ارچ  تفگ : نامثع  هب  دنکیم . قیمع  هاگن  هدش و  هریخ  وا  هب  نامثع  هک  دـش  هجوتم  مالـسلاهیلع )  ) یلع
نبا زا  يرشخمز  زین  [ . 34 « ] ةدابع یلع  هجو )  ) یلا رظنلا  : » دومرفیم هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  مدینـش  داد  خساپ  نامثع  نامثع ؟

ینارون ار  ناوج  نیا  ادخ  ردقچ  هللا . الا  هلا  دنتفگیم ال  مدرم  دـشیم  رهاظ  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  هک  یماگنه  دـنکیم  لقن  یبرع 
، یلع هرهچ  ندـید  سپ  تسا . هدومن  شعاجـش  هدرک و  شراـبدرب  میلح و  هتـشاد و  یمارگ  ار  وا  هداد و  ملع  وا  هب  ردـقچ  تسا ، هدـیرفآ 

ریدـقتلا ضیف  رد  يوانم  همالع  [ . 35 . ] ماـقم نیا  تسا  یتداعـس  هچ  درکیم و  راداو  هحفـص 36 ]  ] ادـخ رکذ  تدابع و  هب  ار  نارگاشامت 
لح ییاضق و  یملع و  تالکـشم  اب  دروخرب  رد  مه  رکبوبا  دسیونیم : باطخ ، نب  رمع  زا  رمع » کلهل  یلع  الول   » هملک لقن  نمـض  [ 36]

هک نانچمه  دوب . هدش  كاله  رکبوبا  دوبن  یلع  رگا  ینعی ، رکبوبا .» کلهل  یلع  الول  : » تفگیم مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  هلیـسو  هب  نآ 
یلع الول   » هملک اهنت  رمع  هک : نآ  ناگدـنناوخ  هجوت  لباق  دـسریم . رظن  هب  نامثع » کلهل  یلع  الول   » هملک زین  نامثع  تافارتعا  شخب  رد 
رارق هب  مدرم  تاقبط  دارفا و  روضح  رد  احیرـص  انلع و  درک و  داریا  فلتخم  ياهدـمآشیپ  رد  راب  اههد  هکلب  راب  کـی  هن  ار  رمع » کـلهل 

زا شترــضح  يراددوـخ  و  مالــسلاهیلع )  ) یلع ترــضح  تلاـخد  مدـع  اـی  یلع  ندوـبن  تروـص  رد  تکـاله  ضرعم  رد  دوـخ  نـتفرگ 
يدوهی دارفا  اب  شنانمشد  و  ناربمایپ ، اب  تمایق  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  ناتسود  ندوب  هجرد  مه  [ . 37 . ] دومن فارتعا  ییوگخساپ 

نم : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ تفگ : هک  درک  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  يذمرت  یفـشک  حلاص  دـمحم  دیـس  همالع  ینارـصن . ای 
وت هک  یسک  یلع  يا  [ . 38 «. ] اینارـصن وأ  ایدوهی  تام  یلابی  الف  کضغبی  تام  نم  و  ۀـمایقلا ، موی  مهتجرد  یف  نییبنلا  عم  یلع  ای  کبحا 
رد ار  وت  هنیک  ضغب و  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  یسک  و  دش ، هحفـص 37 ]  ] دهاوخ روشحم  ربمایپ  اب  هجرد  مه  تمایق  زور  دراد ، تسود  ار 
هب ناـمثع  هعجارم  ناتـساد  هـنیمز ، نـیا  رد  ینارـصن . اـی  دـشاب  يدوـهی  گرم  شگرم  هـک  دـنکیمن  یقرف  وا  يارب  سپ  دـشاب  هتـشاد  لد 

: تسا هتشون  يوهنکل  سابع  یتفم  ققحم  همالع  تسا : یندینش  يو  نتفگ  نامثع  کلهل  یلع  الول  ربق و  شتآ  یگنوگچ  رد  نینمؤملاریما 
دوشیم ناوختسا  نیا  ضرعتم  شتآ  هک  دیرادنپیم  امـش  تفگ  تفر و  نامثع  دزن  هدرم ، ناسنا  کی  همجمج  نتـشاد  تسد  رد  اب  يدرم 

دنام تکاس  نامثع  منکیمن !؟ شتآ  یمرگ  ساسحا  چیه  مهنیم و  نآ  يور  ار  متسد  نم  هک  یلاح  رد  ددرگیم ، باذع  راچد  ربق  رد  و 
هوبنا ناـیم  هک  یلاـح  رد  ناـمثع  دـش  دراو  شترـضح  نوچ  درواـیب . سلجم  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  اـت  داتـسرف  ار  یـسک  و 

نیا رد  درک ، وگزاـب  دوب  هتفگ  هک  ار  یبلطم  اددـجم  درم  نآ  نک . رارکت  یتـفگ  هک  ار  ینخـس  تفگ : درم  نآ  هب  دوب ، هتـسشن  شباحـصا 
درگوگ دـننامه  هک  يزیچ  اـی   ) درگوگ دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  وگب . ار  درم  نیا  خـساپ  نسحلاوـبا ، يا  تفگ : ناـمثع  عـقوم 

هدز و مهب  ار  ازشتآ  هیام  گنـس و  سلجم ، نارـضاح  رگید  درم و  نآ  ربارب  رد  دندروآ  هک  یماگنه  دیروایب . یگنـس  هعطق  اب  دوب ) ازـشتآ 
دومرف زین  يدرک ؟ شتآ  ترارح  ساسحا  ایآ  دومرف : سپـس  گنـس . نیا  هب  راذگب  ار  تتـسد  تفگ : درم  نآ  هب  هاگنآ  درک . شتآ  دـیلوت 

زا یمرگ  مه  دوب و  هدـید  ار  شتآ  مه  هک   ) درم نآ  يدومن ؟ شتآ  یمرگ  ساـسحا  اـیآ  دومرف : زاـب  درگوـگ و  نیا  رب  راذـگب  ار  تتـسد 
یلع رگا  [ 39  ] نامثع هحفـص 38 ]  ] کلهل یلع  الول  تفگ : نامثع  سپ  دـنام . ياج  رب  شوماـخ  هدزتهب و  درکیمن ) درگوگ  گـنس و 

. دوب هدش  كاله  نامثع  دوبن 

خیرات مولظم  یلع 

زا دعب  ار  وا  مسا  ادخ  تسادخ و  داز  هناخ  وا  هک  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تمظع  رد  تسا  مزال  اج  نیا  رد 
رمع دـناهتفگ و  املع  زا  یـضعب  هک  ییاهرظن  فالتخا  اب  هک  مینکیم  نایب  اجنیا  رد  اـم  دوش و  هدروآ  هداد  روتـسد  ناذا  رد  هللالوسر  مسا 

. دوش هتفگ  مونلا  نم  ریخ  ةالصلا  لمعلا ، ریخ  یلع  یح  ياج  هب  هک  هتشاذگ  یتعدب  زین 
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دنکیم لطاب  ار  وداج  رحس و  مامت  یلع  مان 

دیس جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  دنزرف  يدورهاش  يوضترم  ینیسح  مظاک  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج 
هب غیلبت  يارب  یتدم  ءاط  حاجن  خیـش  مان  هب  یقارع  نافلؤم  زا  یکی  دـندرک : لقن  هنوگ  نیا  هدنـسیون  يارب  هتاکرب  تماد  يدورهاش  دـمحم 
هللا یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  مولع  مالـسا و  سدقم  نید  يریگارف  يارب  اجنآ  زا  ياهدـع  ناشیا  تاغیلبت  ببـس  هب  دـنتفریم . نیچ  روشک 

: دنکیم لقن  حاجن  ياقآ  دنتفریم . نیچ  هب  غیلبت  يارب  یمالسا  مولع  يریگارف  یتدم و  زا  سپ  دندمآ . مق  هیملع  هزوح  هب  ملس  هلآ  هیلع و 
هبلط زا  یکی  دـنک . روبع  راوید  زا  دـناوتیم  یتح  دـهدیم ، ماـجنا  هداـعلاقوف  ياـهراک  تسا و  فورعم  روهـشم و  یـصخش  نیچ  رد  هک 
هبلط هب  ینیچ  ضاـترم  دوـشیم . وربور  هسلج  رد  ینیچ  درم  نآ  اـب  دوـب  هدـناوخ  سرد  مق  هیملع  هزوـح  رد  هـک  ینیچ  ياـه  هحفص 39 ] ]

وت دراد  ناکما  هک  نیا  يارب  مروذـعم ، نم  دـیوگیم : ضاترم  هب  خیـش  يوش . فورعم  ناـهج  رد  اـت  شاـب  نم  درگاـش  اـیب  وت  دـیوگیم :
هاـگ ماـمت  مناوـتیم  مهاوـخب  رگا  متـسه ، یمزتـلم  مدآ  نم  هن  دـیوگیم : ضاـترم  درم  دـشابن . حیحـص  اـم  نید  رد  هـک  ینکب  ییاـهراک 
درم متـسه . مزتـلم  متادـقتعم  هب  هک  تسا  نیا  يارب  منکیمن ؛ ار  راـک  نیا  مراد  نادـجو  نوچ  یلو  منکب ؛ یلاـخ  ار  اـهکناب  ياهقودـنص 

يرادقم دیوگیم : هبلط  هب  ینیچ  ضاترم  تسا . نآرق  نآ  میراد و  دیوگیم : هبلط  دیراد ؟ ینامـسآ  باتک  امـش  دیوگیم : هبلط  هب  سپس 
مامت هبلط  نآرق  توالت  ات  دـنکیم  هاـگن  هبلط  نیا  هب  روط  ناـمه  ضاـترم  درم  دوشیم . ندـناوخ  نآرق  لوغـشم  هبلط  ناوخب . نآرق  میارب 

؟ يدید هچ  دیوگیم : هبلط  دیدید ؟ مه  امش  مدید  نم  هک  يزیچ  نآ  دیوگیم : هبلط  نآ  هب  نآرق  تایآ  ندینـش  زا  سپ  ضاترم  دوشیم .
مامت امـش  ندناوخ  نآرق  یتقو  دـشیم . دـنلب  امـش  زا  يرون  نآرق  توالت  تقو  دـیوگیم : ضاترم  مدرکیم ؟ نآرق  توالت  نم  هک  یتقو 

ار رون  دیدوب  يوق  ناتنید  رد  امـش  رگا  دیتسین ، يوق  دیاهدیـشکن و  تمحز  ناتنید  رد  امـش  دیدرگ . شوماخ  دش و  مامت  مه  رون  نآ  دـش 
هحفص 40]  ] دیدیدیم

ناذا شخب  تنیز  یلع  یلوم  مان 

ناذا شیادیپ  یگنوگچ 

هللادبع هک  یباوخ  ساسا  رب  هک  دوب  هتفگ  غورد  هب  یخرب  دش ؟ تبحـص  ناذا  شیادیپ  یگنوگچ  زا  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  روضح  رد 
ادـخ لوسر  رب  اهنت  یحو  تشاد : راهظا  درک و  در  ار  هعیاش  نیا  هناـعطاق  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  دـش ، حرطم  ناذا  دوب  هدـید  دـیز  نب 
یلع مردپ  زا  هکلب  زگره ! هن  دناهتفرگ ؟ دایز  نب  هللادبع  زا  ار  نتفگ  ناذا  هک  دیاهدرک  نامگ  امـش  دـشیم و  لزان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

دنوادخ دیـشکیم  رپ  اهنامـسآ  يوس  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  یماگنه  جارعم  بش  رد  دومرف : هک  مدینـش  بلاطیبا  نب 
: دومرف لیئربج  سپـس  درک ، رارکت  هرابود  ار  یترابع  ره  درکیم و  تئارق  ار  هماقا  ناذا و  ترـضح  نآ  روضح  رد  ات  داتـسرف  ار  ياهتـشرف 

هحفص 41] [ . ] 40 . ] زامن ناذا  تسا  نینچ  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يا 

لمعلا ریخ  یلع  یح 

لطاب نآ  نودـب  ار  هماـقا  ناذا و  مینادیم و  هماـقا  ناذا و  ءزج  ار  لـمعلا » ریخ  یلع  یح   » مالـسلامهیلع موصعم  ناـیاوشیپ  زا  يوریپ  هب  اـم 
ریغ نایاوشیپ  زا  يوریپ  هب  تنس  لها  یلو  [ . 41 . ] تسا یعامجا  هعیش  ياهقف  نایم  رد  هماقا  ناذا و  رد  لصف  نیا  ندوب  ءزج  میرامـشیم .

تسین و هماقا  ناذا و  ءزج  لمعلا  ریخ  یلع  یح  دنیوگیم : دننادیم و  هورکم  ای  مارح و  ار  شنتفگ  دـننکیم و  كرت  ار  نآ  دوخ  موصعم 
عیرشت لصف  نیا  اب  مالسا  رد  هماقا  ناذا و  هک  تسین  يدیدرت  چیه  هعیـش  رظن  زا  [ 42 . ] تفگ هماقا  ناذا و  ياهلصف  نایم  رد  ار  نآ  دـیابن 
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: میهدیم رارق  هعلاطم  دروم  تنس  لها  رظن  زا  ار  هلئـسم  نیا  اج  نیا  رد  یلو  [ 43 . ] دشابیم هماقا  ناذا و  نالطب  بجوم  نآ  كرت  هدـش و 
یلو تسا  هدش  عیرـشت  لمعلا  ریخ  یلع  یح  اب  هارمه  هماقا ، ناذا و  هک  تسا  شریذپ  دروم  مه  تنـس  لها  رظن  زا  هلئـسم  نیا  هناتخبـشوخ 

خیرات ثیدح ، ياهباتک  رد  تنس  لها  نادنمشناد  زا  رفن  اههد  دناهدرک . فذح  هماقا  ناذا و  زا  ار  زارف  نیا  مود  هفیلخ  زا  يوریپ  هب  اهنآ 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نامز  رد  زیچ  هس  : » تفگ نینچ  تفرگ و  رارق  ربنم  زارف  رب  باطخ  نب  رمع  يزور  هک  دناهدرک  لقن  دیاقع  و 
هحفـص 42]  ] اهنآ منکیم ! ریزعت  باقع و  دوشب  اهنآ  بکترم  سک  ره  و  منکیم ! مارح  ار  اـهنآ  هدرک و  یهن  ار  اـهنآ  نم  هک  دوب  لـالح 

ریخ یلع  یح  هک  دنامیمن  يدـیدرت  چـیه  نایب  نیا  يور  [ . 44 . ] لمعلا ریخ  یلع  نتفگ  جـح  رد  عتمت  تقوم ) جاودزا   ) هعتم زا : دـنترابع 
تشادرب و هماقا  ناذا و  زا  ار  نآ  باطخ  نب  رمع  یلو  دـشیم  هتفگ  هماـقا  ناذا و  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  دـهع  رد  لـمعلا 
رب دناوتیم  هیقف  دوب و  هیقف  وا  هک  دروآیم  رذع  هفیلخ  فرط  زا  یجشوق  منکیم . یعرـش  ریزعت  ار  يو  دوش  نآ  بکترم  سک  ره  تفگ 

صن لباقم  رد  درادن  قح  هیقف  هاگ  چیه  الوا  تسا  یهیدب  [ . 45 ! ] دشاب فلاخم  نارگید  داهتجا  اب  هچرگا  دنک ، لمع  دوخ  داهتجا  ساسا 
هزیگنا هب  راک  نیا  هک  میراد  نیقی  ام  هوالع ، تسا ، هدـشن  تباث  ام  يارب  هفیلخ  ندوب  هیقف  ایناث  دـنک ، داهتجا  هلآ ) هیلع و  هللا  لـص   ) ربماـیپ

. دـناهدرک هراشا  نآ  هب  ننـست  ياملع  زا  یخرب  هک  درک  وجتـسج  يرگید  ياج  رد  ار  نآ  هزیگنا  دـیاب  تسا و  هدوبن  داـهتجا  رد  فـالتخا 
هیکت تفـالخ  تخت  رب  نارگید  دـش و  نیـشنهناخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  لـصفالب  نیـشناج  هک  دـندید  مدرم  هـک  یماـگنه 

ار نآ  دـندادیمن و  رثا  بیترت  گنج  هب  تموکح  نیا  ياهتوعد  هب  هجیتن  رد  تسین . عورـشم  تموکح ، نیا  هک  دـندش  هجوتم  دـناهداد ،
هب گنج و  يارب  ار  مدرم  تسه  هک  ياهشقن  ره  هب  دیـشوکیم  هحفـص 43 ]  ] هفیلخ ور  نیا  زا  دندروآیم ، باسح  هب  ییاشگروشک  یعون 

. تسا هدرک  فارتـعا  تسایـس  نیا  هب  رمع  دوـخ  هک  دوـش ، ثحب  رتـمک  رگید  ياـهتدابع  زا  دوـش و  دزـشوگ  مدرم  هـب  داـهج  حالطـصا 
، رمع دهع  زا  یتدم  زین  رکبوبا و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  لص   ) ربمایپ دهع  رد  دنیوگیم  تنس  لها  ياملع  رگید  یـضاق و  فسویوبا  هفینحوبا ،

زاـمن هب  مدرم  دوـش  هتفگ  هلمج  نیا  ناذا  رد  هراوـمه  رگا  مسرتیم  تفگ : رمع  ادـعب  یلو  دـشیم  هـتفگ  لـمعلا » ریخ  یلع  یح   » ناذا رد 
ماما رقاب و  ماما  زا  ناـیب  نیمه  نیع  [ 46 . ] دوشن هتفگ  لمعلا  ریخ  یلع  یح  هک  داد  روتـسد  هاگ  نآ  دـننک ! كرت  ار  داهج  دـنروایب و  يور 

: تفگ درک ؟ فذح  ناذا  زا  ار  لمعلا  ریخ  یلع  یح  رمع  ارچ  دندیـسرپ : سابع  نبا  زا  [ . 47 . ] تسا هدش  لقن  زین  مالسلاامهیلع )  ) قداص
یلع یح  دسیونیم : دضع  حرش  رب  شاهیـشاح  رد  ینازاتفت  [ . 48 ! ] دوشن شومارف  داهج  دـنرواین و  يور  زاـمن  هب  یلیخ  مدرم  هکنآ  يارب 
داـهج زا  مدرم  هک  دیـسرتیم  اریز  دـننک ، زیهرپ  نآ  زا  داد  روتـسد  رمع  دوـب و  تباـث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دـهع  رد  لـمعلا  ریخ 
بانج هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  یمسر  نذؤم  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  هچ  نآ  [ . 49 ! ] دننک هیکت  زامن  هب  دنوشب و  نادرگيور 

دنفرتعم دوخ  تنس  لها  دیامرفیم : يدهلا  ملع  یـضترم  دیـس  [ . 50 . ] تفگ راـب  ود  زین  ار  لـمعلا » ریخ  یلع  یح   » ناذا رد  هراومه  لـالب 
هک دناهدرک  اعدا  اهنآ  زا  یخرب  یلو  دـشیم  هتفگ  ناذا  رد  لمعلا » ریخ  یلع  یح  ( » هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا هحفص 44 ]  ] لوسر نامز 

باحصا زا  یعمج  مه  زاب  وا ، ناوریپ  رمع و  شالت  همه  نیا  مقر  یلع  [ . 51 . ] تسا هدش  خسن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دهع  رد 
. تسا رمع  رـسپ  هللادـبع »  » اهنآ هلمج  زا  هک  دـندرک ، تموادـم  نآ  هب  هماقا  ناذا و  رد  دـندرکن و  كرت  ار  لمعلا  ریخ  یلع  یح  نیعبات ، و 

لقن رمع » نب  هللادبع   » زا دوخ  دنس  هب  کی  ره  هبیش ، نبا  قازرلادبع و  قولعذ ، نب  رسن  نیریس ، نب  دمحم  دعـس ، نب  ثیل  سنا ، نب  کلام 
« فینح نب  لهس   » زا فلتخم  ياهدنـس  هب  نارگید  يربط و  یقهیب ، [ . 52 . ] تفگیم لمعلا » ریخ  یلع  یح   » هماقا ناذا و  رد  هک  دـننکیم 

ریخ یلع  یح  وا  نامز  رد  هک  دـنکیم  لـقن  جرفلاوبا  زا  یخونت  [ 53 . ] تشاد تموادـم  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » هب زین  وا  هک  دـناهدرک  لقن 
ياههیاپ لاس 570  رد  یبویا  نیدلاحالـص  هک  دـنکیم  لقن  سلاجم »  » رد يرتشوش  هللارون  یـضاق  [ . 54 . ] دـنتفگیم اهناذا  رد  ار  لمعلا 

بلح یکیدزن  رد  دمآ و  تاماش  هب  روظنم  نیا  هب  تشامگ و  تمه  ماش  دالب  ریخست  هب  سپس  تخاس ، مکحم  رـصم  رب  ار  دوخ  تموکح 
هب ار  اهنآ  درک و  يراتفرشوخ  تبحم و  راهظا  اهنآ  اب  دروآ و  درگ  ار  بلح  مدرم  دیدن . تمواقم  يارای  دوخ  رد  بلح  رادناتـسا  دز . ودرا 

هحفـص 45]  ] اهنآ زا  یکی  هک  دـندرک  حرطم  ار  یطیارـش  وا  داهنـشیپ  لوبق  يارب  بلح  مدرم  دومن . قیوشت  یبویا  نیدلاحالـص  اب  گـنج 
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اب هدرک و  عاـفد  وا  زا  هک  دنتـسب  ناـمیپ  وا  اـب  بلح  مدرم  تفریذـپ و  ار  اهطرـش  نیا  رادناتـسا  دوب . ناذا  هب  لـمعلا » ریخ  یلع  یح   » هداـعا
تیاور مالسلاهیلع )  ) نیدباعلانیز ماما  زا  تنـس  لها  عبانم  رگید  یقهیب و  ننـس  رد  هک  تسا  هجوت  بلاج  [ . 55 . ] دننک دربن  نیدلاحالص 

فیرحت ناذا  مالـسا و  ردـص  ناذا  ینعی  تسا » لوا  ناذا  نیا  : » دوـمرفیم تفگیم و  ار  لـمعلا » ریخ  یلع  یح   » ناذا رد  هـک  تـسا  هدـش 
رد ار  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » نایعیـش هیوب ، لآ  تلود  رد  هک  دـنکیم  لقن  یبلح  [ . 56 (. ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  نامز  هدشن 
نم ریخ  ةالصلا   » ناذا رد  نآ  ياج  هب  دندرک و  يریگولج  نآ  زا  تدش  هب  دندیسر  تردق  هب  نایقوجلـس  هک  یماگنه  یلو  دنتفگیم  ناذا 

[ . 57 . ] داتفا قافتا  لاس 448  رد  نیا  و  دنداد ، جاور  ار  مونلا »

ناذا رد  بیوثت 

نم ریخ  ةالـصلا   » حبـص ناذا  رد  نآ  ياج  هب  دننکیم و  يراددوخ  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » نتفگ زا  ناذا ، رد  رمع  زا  يوریپ  هب  تنـس  لها 
رد بیوثت  [ . 58 . ] دوشیم هدیمان  بیوثت »  » ثیدح هقف و  ياملع  حالطـصا  رد  ناذا ، رد  مونلا » نم  ریخ  ةالـصلا   » نتفگ دـنیوگیم . مونلا »

ناونع نینچ  ار  ناذا  مود  تسیب و  باب  هعیشلا » لئاسو   » بحاص تسا . مونلا » نم  ریخ  ةالصلا   » نتفگ يانعم  هب  هدوب  حلطصم  زین  هعیـش  هقف 
قداص ماما  زا  ار  یثیدـح  هاـگنآ  تسا » مونلا  نم  ریخ  ةالـصلا  : » نتفگ نآ  و  هماـقا ، ناذا و  رد  بیوثت  مدـع  باـب  هحفـص 46 ] : » ] دنکیم

نآ ام  تسا : هدومرف  ترضح  نآ  و  هدش ، لاوئس  هماقا  ناذا و  رد  بیوثت  دروم  رد  ترضح  نآ  زا  نآ ، قبط  هک  دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع ) )
ناهربلا عمجم  کلاسم ، دصاقملا ، عماج  زجوم ، نایب ، رئارـس ، هلیـسو ، ۀیاهن ، باتک  زا  رهاوج  بحاص  [ . 59 . ] میسانشیمن تیمسر  هب  ار 

بیوثت تسا . هدومن  عامجا  ياعدا  نآ  تمرح  رب  هک  دنکیم  لقن  رئارـس  بحاص  زا  دـناهدرک و  میرحت  ار  نآ  اقلطم  هک  دـنکیم  لقن  و ...
یلع یح   » نتفگ اب  نذؤم  هک  تسا  نیا  دنمانیم ، بیوثت  ار  مونلا » نم  ریخ  ةالصلا   » نتفگ هکنیا  تلع  تسا و  تشگزاب  يانعم  هب  تغل  رد 

« مونلا نم  ریخ  ةالـصلا  : » دـیوگب ددرگرب و  هک  یماگنه  دـناوخیم ، ارف  زاـمن  يوس  هب  ار  مدرم  ناذا  رد  زاـمن ) يوس  هب  باتـشب  « ) ةالـصلا
نیمه هب  و  [ 60  ] دـنیوگیم بیوثت  ار  نآ  رذـگهر  نیا  زا  تسا . هتـشگ  زاب  یلبق  بلطم  نومـضم  هب  عقاو  رد  تسا ) باوخ  زا  رتهب  زاـمن  )
یناـعم رد  ار  بیوثت »  » ظـفل تسا  نکمم  [ . 61 . ] تسا ناذا  لوصف  هب  تشگزاب  هماـقا  اریز  دـنمانیم ، بیوثت »  » زین ار  هماـقا  یهاـگ  لـیلد 

. تسا مونلا » نم  ریخ  ةالـصلا   » نتفگ نآ  درادـن و  رتشیب  ینعم  کی  ناذا » رد  بیوثت   » دوش هتفگ  اجک  ره  یلو  دـیربب ، راـک  هب  مه  يرگید 
تسا زیاج  ناذا  رد  بیوثت  هکنیا  دروم  رد  [ . 63 . ] تسا هحفص 47 ]  ] هتفریذپ ار  ینعم  نیا  طقف  رگید  یناعم  لقن  زا  سپ  زین  يذمرت  [ 62]

تسا و نالطب  بجوم  تدابع  رد  تعدـب  تسا و  تعدـب  اریز  دنتـسه ، تهارک  هب  لئاق  ابلاغ  تسه و  فالتخا  تنـس  لها  نایم  رد  هن ؟ ای 
[65 ! ] تسا هدـیمان  تعدـب  ار  نآ  زین  هفیلخ  صخـش  هک  تسا  تقد  نایاش  هجوت و  بلاـج  [ 64 . ] تسا هتـسناد  عورـشم  ریغ  ار  نآ  یعفاش 

زاـمن اـجنآ  رد  تفریم و  نوریب  دـشیم ، هتفگ  نآ  رد  تعدـب  نیا  هـک  يدجـسم  زا  تـسنادیم و  تعدـب  ار  راـک  نـیا  مـه  هـفیلخ  رـسپ 
ناذا نمـض  رد  تفگیم ، ناذا  نذؤم  میناوخب ، زامن  اجنآ  رد  هک  میدش  يدجـسم  دراو  رمع  نب  هللادبع  اب  دیوگیم : دـهاجم  دـناوخیمن .

نیا دزن  زا  هک  نوریب  ایب  شاب  دوز  دهاجم ، تفگ : نم  هب  دش و  جراخ  دجـسم  زا  هللادبع  تفگ ) مونلا  نم  ریخ  ةالـصلا  ینعی :  ) درک بیوثت 
رد هک  تسا  ظرق » دعس   » هدروآ نابز  هب  ناذا  رد  ار  تعدب  نیا  هک  یسک  نیتسخن  [ . 66 . ] دناوخن زامن  اجنآ  رد  و  میور ، نوریب  رازگتعدب 

لقن ام  يارب  لالب  ناذا  زا  هک  ثیدح  اههد  رد  [ . 67 . ] تسا تعدـب  نیا  هک  درک  ضارتعا  وا  هب  رمع  تفگ و  ناذا  رد  ار  نآ  رمع  تفالخ 
[ . 68 . ] تسا هدرک  لقن  بیوثت  نودب  ار  لالب  ناذا  تسا  لالب  ناذا  نایوار  زا  یکی  دوخ  هک  ظرق  دعـس  یتح  درادن . دوجو  بیوثت  هدـش ،
يو ات  تفر  وا  شیپ  رمع ، نذؤم  زور  کی  دسیونیم : نینچ  ار  تعدب  نیا  عورش  يارجام  اهیکلام ، ياوشیپ  سنأ ، نب  کلام  هحفص 48 ] ]

« مونلا نم  ریخ  ةالـصلا  : » تفگ دنلب  يادـص  اب  وا  ندرک  رادـیب  يارب  تفای . هدـیباوخ  ار  وا  دزاس ، هاگآ  حبـص  زامن  تقو  ندیـسر  ارف  زا  ار 
يارب لالب ، ناذا  ناـیوار  زا  یخرب  [ . 69 . ] دنیوگب حبـص  ناذا  رد  دننک و  ناذا  لخاد  ار  هلمج  نیا  داد  روتـسد  دش و  رادـیب  باوخ  زا  رمع 

نآ هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  یلو  لمعلا ، ریخ  یلع  یح  تفگیم : حبص  ناذا  رد  لالب  دنیوگیم : دننک  هئربت  ار  رمع  هک  نیا 
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ریخ ةالصلا   » هلمج هک  دراد  تحارـص  تنـس  لها  تیاور  اههد  هک  یلاح  رد  [ 70 . ] مونلا نم  ریخ  ةالـصلا  دـیوگب : نآ  ياج  هب  هک  دومرف 
تنس لها  خیرات  هقف و  ثیدح ، بتک  یسررب  زا  [ . 71 . ] دش هدوزفا  نآ  هب  رمع  دهع  رد  تشادن و  دوجو  ادخ  لوسر  دـهع  رد  مونلا » نم 

« حالفلا یلع  یح   » زا دـعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـهع  رد  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  اهنآ  رد  دوجوم  بیجع  تاـضقانت  و 
ماخ لایخ  هب  هکنیا  يارب  رمع  یلو  دوب ، جیار  زین  رکبوبا  دهع  رد  تنس  نیا  دشیم و  هتفگ  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » ترضح نآ  میلعت  قبط 

. درک عادبا  ار  مونلا » نم  ریخ  ةالصلا   » هلمج نآ ، یلاخ  ياج  ندرک  رپ  يارب  درک و  مالعا  عونمم  ار  نآ  دنک ، جیسب  داهج  هب  ار  مدرم  دوخ 
ار رمع  يراکتبا  ناذا  دیاش  ات  دندرک  لعج  هحفص 49 ]  ] ار یضقانتم  یلعج  ثیداحا  هتخادرپ ، ثیدح  لعج  هب  رویز  رز و  ناقـشاع  هاگنآ 

هویش نیمه  زین  رمع  تاراکتبا  رگید  دروم  رد  هک  نانچ  دننک . دادملق  عورشم  ار  نآ  دنهد و  تبـسن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هب 
نایعیش راعش  لمعلا  ریخ  یلع  یح  نوچ  هک : تسا  نیا  هدش ، لقن  لمعلا  ریخ  یلع  یح  اب  هطبار  رد  هک  یبلاج  ياهناتساد  زا  دوب . لومعم 
یقیناود روصنم  فرط  زا  هک  هنیدـم  رادـنامرف  درک . عورـش  لمعلا  ریخ  یلع  یح  راعـش  اب  ار  دوخ  تضهن  خـف ، بحاص  یلع  نیـسح  دوب ،

هب ریشمش  یلع  نب  نیسح  تفگیم : ناذا  دجـسم  هرانم  زارف  رب  نذؤم  دوب و  هتـسشن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دجـسم  رد  دوب  بوصنم 
دایرف دـید ، ار  ریـشمش  یتقو  دـنک ، عانتما  تساوخ  نذؤم  لمعلا . ریخ  یلع  یح  وگب : تفگ : نذؤم  هب  تفر و  ـالاب  هراـنم  زا  تفرگ  تسد 

دوخ فرـصت  هب  ار  هنیدـم  هدرک  مایق  اهيولع  زا  یکی  هک  درک  لایخ  دینـش ، ار  نآ  رادـنامرف  هک  یماگنه  لـمعلا » ریخ  یلع  یح  : » دیـشک
[ . 72 ! ] دیدنبب ار  اهرتسا  تفگ : دیدنبب ، ار  دجسم  ياهرد  دیوگب : تساوخ  تفرگ . ارف  ار  وا  دوجو  بارطضا  تشحو و  تسا . هدروآرد 

هثلاث تداهش 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تلاسر  ادـخ و  تینادـحو  هب  یهاوگ  زا  دـعب  مالـسلاهیلع )  ) یلع نانمؤمریما  تیـالو  هب  نداد  یهاوگ 
دهشا : » مییوگب رگا  هلآ ) هیلع و  هللا  لص   ) مالسا راوگرزب  لوسر  تلاسر  هب  تداهـش  زا  دعب  هماقا  ناذا و  رد  دوشیم . هدیمان  هثلاث  تداهش 
یکی تروص  هب  دراد و  جاور  هماقا  ناذا و  رد  هثلاث  تداهش  نیشنهعیش ، قطانم  مامت  رد  زورما  میاهتفگ . ار  هثلاث  تداهـش  هللا » یلو  ایلع  نا 

هتفگ فالتخا  هب  نخس  هتفای ، جاور  راعش  نیا  هنوگچ  یک و  زا  هک  نیا  دروم  رد  یلو  تسا . هدمآ  رد  نایعیـش  ياهراعـش  هحفص 50 ]  ] زا
یلص  ) مرکا لوسر  ددرگیم و  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دهع  هب  راعـش  نیا  زاغآ  هطقن  هک  دیآیم  رب  خیرات  يالهبال  زا  هدش ،

هللادبع خیش  دناهتشاد . تموادم  نآ  هب  هماقا  ناذا و  رد  راوگرزب  باحصا  زا  یهورگ  تسا و  هدومرف  دیکأت  ریرقت و  ار  نآ  هلآ ) هیلع و  هللا 
هللا یلص   ) مرکا لوسر  نامز  رد  یسراف  ناملس  دسیونیم : ۀفالخلا  رمأ  یف  ۀفالسلا  دوخ  باتک  رد  تنـس ، لها  فورعم  دنمـشناد  یغارم ،
زین مالـسلاهیلع )  ) یلع نانمؤمریما  تیالو  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تلاسر  هب  تداهـش  زا  دـعب  هماـقا  ناذا و  رد  هلآ ) هیلع و 
زیچ زورما  هللا ، لوسر  ای  تشاد : هضرع  هدـش ، بایفرـش  هلآ ) هیلع و  هللا  لـص   ) مرکا لوسر  رـضحم  هب  باحـصا  زا  یکی  دادیم . تداـهش 

هب تلاسر ، هب  تداهـش  زا  دعب  ناذا  رد  هک  مدید  ار  ناملـس  تفگ : يدینـش ؟ هچ  دومرف : دوب ! هدروخن  مشوگ  هب  زگره  هک  مدینـش  یبیجع 
دروم رد  [ . 73 . ] ياهدینش یبوخ  زیچ  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  دادیم ؟ تداهش  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تیالو 
رذوبا هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  هدش ، بایفرش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  تمدخ  هب  باحصا  زا  یکی  هک  دنکیم  لقن  زین  رذوبا 

هیلع هللا  یلص   ) مرکا لوسر  دادیم ! تداهش  زین  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تیالو  هب  تلاسر ، هب  تداهش  زا  دعب  ناذا  رد  هک  مدید  ار 
يالوم زین  یلع  مشاب ، هک  ره  يالوم  نم   ) هالوم یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم  متفگ : مخ  ریدـغ  رد  هک  ياهدرک  شومارف  رگم  دومرف : هلآ ) و 

ایلع نا  دهشا   » نتفگ الاب ، راتفگ  ساسا  رب  [ . 74 . ] دناسریمن بیسآ  شدوخ  هب  زج  دنکشب ، ار  نامیپ  نیا  سک  ره  تسوا .) هحفص 51 ] ]
هللا یلـص   ) مرکا لوسر  ياهریبعت  زا  و  ددرگیم . رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  نامز  هب  دراد و  ینالوط  هقباـس  ناذا  رد  هللا » یلو 

: تفگ ناوـتیم  ناـیب  نیا  يور  تسا . هدوـمرف  ریرقت »  » ار نآ  حالطـصا  هب  هتـشاذگ و  هحـص  نآ  رب  هک  تسا  نشور  ـالماک  هـلآ ) هـیلع و 
هتشذگ موصعم .» ریرقت  موصعم و  رادرک  مالسلاهیلع  موصعم  راتفگ   » زا تسا  ترابع  تنس »  » اریز تسا ، ادخ  لوسر  تنـس  هثلاث ، تداهش 
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هب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نامرف  نودـب  هک  دنتـسین  یناـسک  زا  رذوبا  ناملـس و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ریرقت  زا 
یـسک ناملـس  تسا . نشور  ناگمه  رب  اهنآ  خماش  ماقم  دـنیامن و  هفاضا  ناذا  تارقف  هب  ار  يزیچ  هنارـسدوخ  دـننک و  مادـقا  يراک  نینچ 

هک تسا  یسک  زین  رذوبا  و  [ . 75 . ] هتشگ رختفم  تیبلا » لها  انم  ناملـس  : » لادم هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  فرط  زا  هک  تسا 
نم یف  وأ  ـال  قدـصأ و  ۀـجهل  يذ  نم  ءاربـغلا  تلقا  ءارـضخلا و  تلظأ  اـم  : » تسا هدومرف  وا  قح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر 
دهع رد  [ 76 . ] دشاب رذوبا  زا  رتافواب  رتوگتـسار و  هک  ار  یـسک  هدرکن  لمح  دوخ  تشپ  رب  نیمز  هتخادنین و  هیاس  نامـسآ  ینعی ، رذیبأ .»

ار نآ  تردـق  دـندرکیم و  یگدـنز  قانتخا  ناقفخ و  تدـش  رد  تیب  لها  نارادـفرط  ناتـسود و  سابعینب ، هیماینب و  نیطالـس  اـفلخ و 
، درکیمن رهاظت  نآ  هب  زگره  تفگیم ، ار  نآ  یسک  رگا  دنهد و  رارق  دوخ  راعش  ینلع  روط  هب  ار  هحفص 52 ]  ] هثلاث تداهش  هک  دنتشادن 

یلع نانمؤمریما  هب  هعمج  زامن  ياههبطخ  اهتونق و  اهناذا و  رد  هیواهلا ) هیلع   ) هیواعم ناـمرف  هب  هک  دـندوب  تیب  لـها  نانمـشد  نیا  هکلب 
. دش هدیچرب  تشز ، تعدب  نیا  زیزعلادبع  نب  رمع  تسد  هب  هکنیا  ات  دوب ، هعمج  همئا  ابطخ و  راعـش  نیا  دـنتفگیم و  ازـسان  مالـسلاهیلع ) )
( ناهفـصا نوچ   ) اهرهـش یخرب  رد  هک  دش  ریزگان  زیزعلادبع  نب  رمع  هک  يدح  هب  دنداد ، ناشن  یتخـسرس  یتدـم  هیواعم  نارادـفرط  یلو 
هب تداهـش  دـندید ، ار  تیب  لها  نانمـشد  یتخـسرس  نایعیـش  هک  یماگنه  دوش . روز  هب  لسوتم  هدـیهوکن  تعدـب  نیا  زا  يریگولج  يارب 

تداهش زا  دعب  راب  جنپ  يزور  اههرانم  اههنذأم و  رس  رب  دنداد و  رارق  دوخ  راعش  هماقا  ناذا و  رد  ار  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تیالو 
ناملـس و نوچ  يراوگرزب  باحـصا  زا  هک  هدیدنـسپ  تنـس  نیا  دندومن . مالعا  رتاسر  هچره  ییادص  اب  ار  تیالو  رب  تداهـش  تلاسر ، هب 

رارق اهنآ  رئاعـش  ءزج  تخیمآرد و  هعیـش  گنهرف  اـب  دوب . هدیـسر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  دـییأت  هب  هدـنام و  راـگدای  هب  رذوبا 
رد بآم  یباهو  دارفا  فرط  زا  هک  يرارسا  راشف و  مغریلع  تیب  لها  نایعیـش  دیـسر . ام  تسد  هب  هعیـش  ياملع  هرمتـسم  هریـس  اب  تفرگ و 

دافم هللا ) یلو  ایلع  نا  دهشا   ) راعش نیا  اریز  دنباییمن ، یعرش  لاکـشا  چیه  هنیمز  رد  دننکیم و  تموادم  نآ  هب  دوشیم ، ماجنا  هنیمز  نیا 
ربارب رد  هفحج )  ) مخ ریدغ  نیمزرس  رد  جح  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  هک  تسا  عادولا  ۀجح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  نانخس 

«. هالوم یلع  اذـهف  هـالوم ، تنک  نم  : » دومرف هدرک  مـالعا  ادـخ  ناـمرف  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ناـنمؤمریما  لـصفالب  تفـالخ  رفن ، اـههد 
دـنوادخ و ییاتکی  هب  تداهـش  زا  سپ  هک  هدـش  رداص  ناـمرف  احیرـص  مالـسلامهیلع )  ) موصعم ناـیاوشیپ  زا  هحفـص 53 ]  ] هک صوصخب 

باتک رد  یسربط  موحرم  - 1 دوش : هداد  یهاوگ  زین  مالسلاهیلع )  ) یلع نانمؤمریما  تیالو  هب  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تلاسر 
ره دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  زا  یتیاور  نمـض  رد  هک  دـنکیم  لقن  هیواعم  نب  مساق  زا  جاـجتحا »  » جرا رپ 

نمـض رد  دوعـسم  نبا   - 2 [ . 77 «. ] نینمؤملاریما یلع  : » دـنک هفاضا  دـیاب  هللا » لوسر  دـمحم  هللا ، ـالا  هلا  ـال  : » دـیوگب امـش  زا  یکی  تقو 
ال : » دیوگب دیاب  دـنزب ، گنچ  یقثولا » ةورع   » هب دـهاوخب  سک  ره  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  زا  یتیاور 

ینتـسسگان دـنویپ  اـهنآ  زا  هک  میراد  يرگید  تاـیاور  قوف ، تیاور  ود  زا  هتـشذگ  [ . 78 «. ] هللا یلو  یلع  هللا ، لوـسر  دـمحم  هللا ، ـالا  هلا 
ماما زا  فیرط  نب  نانس   - 3 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دوشیم  صخشم  ینـشور  هب  تلاسر ، هب  تداهـش  اب  تیالو  هب  تداهش 

هک یماگنه  تسا . هدرک  دـنلب  ار  ام  مان  دـنوادخ  هک  میتسه  ینادـناخ  نیتسخن  ام  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) قداـص رفعج 
راب هس  هللا -  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  راب  هس  هللا -  الا  هلا  نا ال  دهـشا  دروآرب : گـناب  يداـنم  هک  دومرف  رما  دـیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و 

هک دـنکیم  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر  زا  دوعـسم  نـبا  [ . 79 . ] راب هس  اـقح -  نینمؤملاریما  اـیلع  نا  دهـشا  هحفص 54 ] ]
يا دش : باطخ  دـمحلا هللا .» : » تفگ درک و  ياهسطع  مالـسلاهیلع )  ) مدآ ترـضح  دـیرفآ ، ار  مدآ  ترـضح  دـنوادخ  هک  یماگنه  دومرف :

ار وت  زگره  دندوبن  اهنآ  رگا  هک  دیرفآ ، مهاوخ  ار  مناگدنب  زا  نت  ود  دـنگوس ، ملالج  تزع و  هب  يدرک . شیاتـس  ارم  نم ، هدـنب  يا  مدآ ،
ترضح رگنب . نک و  دنلب  ار  ترس  يرآ . دش : باطخ  دوب ؟ دنهاوخ  نم  لسن  زا  اهنآ  ایآ  دومرف : مالسلاهیلع )  ) مدآ ترـضح  مدیرفآیمن .

یلع ۀجحلا هللا  میقم  هللا  یلو  یلع  ۀمحرلا ، یبن  هللا  لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال  : » هدش هتـشون  شرع  رب  هک  دـید  درک و  دـنلب  ار  شرـس  مدآ 
: ینعی [ . 80 «. ] ینعاطا نا  هاصع و  نم  رانلا  لخدا  ینا  یتزعب  تمـسقا  باخ ، رفک و  قح  رکنا  نم  باـط و  یکز و  هقح  فرع  نم  هداـبع ،
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ناگدـنب رب  ادـخ  تجح  هدـنراد  اـپرب  هک  تسادـخ  یلو  یلع  تسا ، تمحر  لوسر  هک  تسا  هللا  هداتـسرف  دـمحم  تسین ، هللا  زج  يدوبعم 
دنگوس دوخ  تزع  هب  دوشیم . دیمون  رفاک و  دنک  راکنا  ار  وا  قح  سک  ره  دوشیم و  هزیکاپ  كاپ و  دسانـشب  ار  وا  قح  سک  ره  تسوا .

هللا یلـص   ) مرکا لوسر  زا  مالـس  نب  هللادبع  دربب . نامرف  نم  زا  هچرگا  منک  خزود  دراو  ار  يو  دـنک  ینامرفان  ار  وا  سک  ره  هک  مدرک  دای 
دمحم هللا  الا  هلا  ال  نیملاعلا ، بر  دـمحلا هللا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  هدـش : هتـشون  [ 81  ] دـمحلا ءاول  يور  هک  دـنکیم  لقن  هلآ ) هیلع و 

رد هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  هک  دنکیم  لقن  یلصفم  ثیدح  نمض  رد  دوعسم  نبا  [ . 82 . ] هللا یلو  یلع  هحفص 55 ]  ] هللا لوسر 
، هللا لوسر  دـمحم  هللا ، الا  هلا  ال  هدـش : هتـشون  تشهب  لوا  برد  رـس  رب  هک  دومرف  هدـهاشم  درک و  دـیدزاب  منهج  تشهب و  زا  جارعم  بش 
هیلع و هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نیگن  شقن  هک  دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع )  ) نیدباعلانیز ماما  شردـپ  زا  دیهـش ، دـیز  [ . 83 . ] هللا یلو  یلع 

دوخ نیعبرا  باتک  رد  سراوفلایبا  نبا  دـمحموبا ، ظفاح  ار  تیاور  نیا  [ . 84 . ] دوب هللا » یلو  یلع  هللا ، لوسر  دـمحم  هللا ، الا  هلا  ال  ( » هلآ
زا هک  تسا  مالـسلاهیلع )  ) یلع نانمؤمریما  تیالو  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  هنومن  دـنچ  اـهنیا  [ 85 . ] تسا هدرک  لقن  زین  تنـس  لها  قیرط  زا 
هب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  تداهـش  اب  تیالو  هب  تداهـش  ینتـسسگان  دنویپ  کیدزن و  هطبار  اهنآ 

اهنآ زا  یکی  هک  هدش ، دراو  هماقا  ناذا و  صوصخ  رد  هک  درک  هراشا  زین  رگید  ثیدـح  ود  هب  دـیاب  دروم ، نیا  رد  دوشیم . نشور  یبوخ 
تسد هب  هنافسأتم  ثیدح  ود  نیا  نتم  نینمؤملاریمأ ، ایلع  نأ  دهـشا  نتفگ : هب  يرگید  دهدیم و  روتـسد  هللا  یلو  ایلع  نا  دهـشا  نتفگ : هب 

: نتفگ : » دیامرفیم طوسبم  رد  یسوط  خیـش  موحرم  تسا . هدوب  هدیـسر  یـسوط  خیـش  نوچ  مجنپ  نرق  ياملع  تسد  هب  یلو  هدیـسرن ، ام 
هدـشن عقاو  لمع  دروم  ناذا  رد  تسا ، هدـش  دراو  ذاش  تایاور  رد  هک  هیربلا  ریخ  دـمحم  لآ  هحفص 56 ]  ] و نینمؤملاریمأ ، ایلع  نأ  دهـشا 

اهنآ هداد ، صیخشت  ذاش  ار  ثیدح  ود  نیا  هکنیا  هب  رظن  یسوط  خیش  موحرم  [ . 86 «. ] تسا هدرکن  هانگ  دیوگب  ار  نآ  یسک  رگا  تسا و 
«، دحللا یلا  دهملا  نم  یلع   » باتک بحاص  ینیوزق  مظاک  دیـس  هللا  ۀـیآ  موحرم  لوق  هب  [ 87 . ] تسا هدیـسرن  ام  تسد  هب  هدرکن و  لقن  ار 

لاجر و ملع  زا  هک  ینیزاوم  اب  ام ، ات  دندرکیم  لقن  ناشدنس  اب  ار  تایاور  نیا  امهیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یسوط  قودص و  خیش  شاک  يا 
نایم روهشم  میدادیم . صیخشت  ار  شیوخ  فیلکت  دوخ  و  هتخادرپ ، تایاور  نآ  نتم  دنس و  یسررب  هب  میراد ، تسد  رد  ثیدح  هیارد و 
هتبلا و  درادن ، یلاکشا  نمیت  كربت و  يارب  نآ  نتفگ  یلو  تسین  هماقا  ناذا و  ءزج  هللا » یلو  ایلع  نا  دهـشا   » هک تسا  نیا  ام  رـصع  ياهقف 
خیش جاح  هللا  ۀیآ  موحرم   - 1 مینکیم : هراشا  نانآ  یماسا  هب  هک  دناهتسناد  هماقا  ناذا و  ءزج  عطق  روط  هب  ار  نآ  رـصاعم  ياهقف  زا  یخرب 
هماقا ناذا و  ياهلصف  رگید  لثم  ار  تیالو  هب  تداهـش  یهقف ، لیلد  زا 10  شیب  دانتسا  هب  دوخ  یلالدتـسا  هقف  ثحب  رد  یقارع ، یبنلادبع 

یف ۀیالولاب  ةداهـشلا  نوک  یف  ۀیادهلا   » مان هب  هدـش و  هتـشون  شنادرگاش  زا  یکی  طسوت  موحرم  نآ  سرد  تاریرقت  درمـشیم . اهنآ  ءزج 
ناذا و ءزج  ار  تیالو  هب  تداهش  یتانابهطـصا  اقآ  ازریم  اقآ  هللا  ۀیآ  موحرم   - 2 تسا . هدش  رـشتنم  ءازجالا » رئاسک  اءزج  ۀماقالا  ناذالا و 
. دیامرف مالعا  یمالـسا  تما  هب  ار  نآ  هلآ ) هیلع و  هللا  لص   ) مرکا لوسر  هک  دشن  دعاسم  عاضوا  دـیامرفیم  دـنادیم و  هماقا  هحفص 57 ] ]
ار اهنآ  زا  یخرب  هک  دشاب  هماقا  ناذا و  ءزج  هثالث  تداهـش  هک  دناهداد  لامتحا  یلو  دناهتفگن  تیعطاق  نیا  هب  اهقف  زا  رگید  یهورگ  [ 88]
هب تداهش  هک  تسین  دیعب  دیامرفیم : راونالاراحب  جرا  رپ  باتک  رد  یفوتم 1110 )  ) یسلجم همالع  موحرم   - 1 میربیم : مان  اجنیا  رد  زین 

هدش دراو  هراب  نیا  رد  یثیداحا  هک  دناهدرک  حیرصت  لوا  دیهـش  یلح و  همالع  یـسوط ، خیـش  اریز  دشاب ، ناذا  هبحتـسم  يازجا  زا  تیالو 
دنکیم و دییأت  ار  نآ  یـسلجم  همالع  تانایب  لقن  زا  سپ  یفوتم 1186 )  ) ینارحب فسوی  خیش  موحرم  قئادح  بحاص   - 2 [ . 89 . ] تسا

يوتف نآ  هب  فلس  ياملع  هک  لیلد  نیا  هب  یلو  هدرک ، لیامت  نآ  تیئزج  هب  یفوتم 1266 )  ) رهاوج بحاص  موحرم   - 3 [ . 90 . ] دریذپیم
رب شاهیشاح  رد  یفوتم 1373  ءاطغلا  فشاک  نیسح  دمحم  خیـش  موحرم   - 4 [ . 91 . ] دنکیم يراددوخ  نآ  هب  نداد  يوتف  زا  دـناهدادن ،

هیلع و هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رب  تاولـص  تیالو و  رب  تداهـش  هک  مینک  هدافتـسا  هلدا  تایمومع  زا  تسا  نکمم  دیامرفیم : یقثولا  ةورع 
ام رصع  رد  دیامرفیم : ق ) یفوتم 1390 ه .  ) میکح هللا  تیآ  موحرم   - 5 هحفص 58 ] [ . ] 92 . ] تسا هماقا  ناذا و  هبحتـسم  يازجا  زا  هلآ )

دصق هب  هن  یلو  تسا  بجاو  نآ  نتفگ  یهاگ  و  دراد ، یعرش  ناحجر  مه  تهج  نیا  زا  تسا و  عیشت  زمر  نامیا و  رئاعش  زا  هثلاث  تداهش 
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، یـسوط خیـش  اریز  تسا ، هتـسناد  ناذا  یبحتـسم  ءزج  ار  تیـالو  هب  تداهـش  راونـالاراحب  رد  ارچ  هک  دوشیم  مولعم  اـجنیا  زا  و  تیئزج .
[ . 93 . ] دنکیم دییأت  ار  نآ  جاجتحا  ثیدح  و  تسا . هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  یثیداحا  هکنیا  هب  دناهداد  تداهش  اهنآ  ریغ  دیهـش و  همالع 
زا یهورگ  یماسا  هک  دناهداد  يوتف  نآ  یعرـش  بابحتـسا  هب  یلو  دننادیمن  هماقا  ناذا و  ءزج  ار  هثلاث  تداهـش  هعیـش ، ياهقف  زا  یهورگ 
اقآ [ . 95  ] ق یفوتم 1112 ه . يریازج ، هللا  ۀمعن  دیـس  [ . 94  ] ق یفوتم 1110 ه . یـسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  میروآیم : اجنیا  رد  ار  اهنآ 

مالسالا ۀجح  [ . 97  ] ق یفوتم 1244 ه . یقارن ، لضاف  دمحا  الم  دنوخآ  [ . 96  ] ق یفوتم 1230 ه . ضایر ، بحاص  ییابطابط ، یلع  دیس 
، يراصنا یضترم  خیش  هحفص 59 ] [ . ] 99  ] ق یفوتم 1266 ه . رهاوج ، بحاص  نسح ، دـمحم  خیـش  [ . 98  ] ق یفوتم 1260 ه . یتفش ،

[ . 102  ] ق یفوتم 1338 ه . ردص ، لیعامسا  دیـس  [ . 101  ] ق یفوتم 1312 ه . يزاریـش ، نسح  دمحم  ازریم  [ . 100  ] ق یفوتم 1281 ه .
یلع الم  [ . 104  ] ق یفوتم 1339 ه . يزاریـش ، یقت  دـمحم  ازریم  [ . 103  ] ق یفوتم 1337 ه . هورع ، بحاص  يدزی ، مظاک  دـمحم  دـیس 

فشاک دمحا  خیش  [ . 106  ] ق یفوتم 1309 ه . یناردنزام ، هللادبع  خیـش  [ . 105 . ] دعاوق رب  دوخ  حرـش  رد  ق  یفوتم 1290 ه . یناجنز ،
ق یفوتم 1377 ه . نیدلا ، فرش  نیـسحلادبع  دیـس  [ . 108  ] ق یفوتم 1354 ه . ردص ، نسح  خیـش  [ . 107  ] ق یفوتم 1344 ه . ءاطغلا ،

موحرم هحفص 60 ] [ . ] 111  ] ق یفوتم 1381 ه . يدرجورب ، هللا  ۀیآ  موحرم  [ . 110  ] ق یفوتم 1301 ه . رفظم ، نسح  دمحم  خیش  [ . 109]
کنیا و  تسا » بوخ  دوش  هتفگ  تبرق  دصق  هب  رگا  : » دناهدومرف یلو  دنرادن  بابحتسا  ریبعت  رـصاعم  عجارم  رتشیب  [ . 112  ] یئوخ هللا  ۀیآ 

یقت دـمحم  دیـس  موحرم  [ . 114  ] یناهفـصا نسحلاوبا  دیـس  اـقآ  موحرم  [ . 113  ] ینیئاـن نیـسح  ازریم  موحرم  اـهنآ : زا  یهورگ  یماـسا 
ینادـمه ققحم  نوچ  اـهقف  زا  یخرب  [ . 118  ] یناگیاپلگ هللا  ۀـیآ  [ . 117  ] یمق هللا  ۀـیآ  [ . 116  ] يراسناوخ هللا  ۀـیآ  [ . 115  ] يراسناوخ

جاح یناسارخ و  دـنوخآ  نوچ  اهقف  زا  یخرب  دـناهدومرف و  ریبعت  تامومع » لاثتما   » دـصق هب  [ 120  ] يدورهاـش هللا  تیآ  موحرم  و  [ 119]
موـحرم نوـچ  زین  رگید  یهورگ  هحفـص 61 ] [ . ] 121 . ] دـناهدرک دای  هسفن » یف  ناحجر   » دـصق ریبعت  اب  نآ  زا  يرئاـح  میرکلادـبع  خـیش 

یعیفر نسحلاوبا  دیـس  جاح  موحرم  دناهدرک . ریبعت  نیتداهـش  لمکم  ار  نآ  هورع ، رب  هیـشاح  رد  ینالیم  هللا  تیآ  هموظنم و  رد  مولعلارحب 
موحرم [ 122 . ] دوش ادا  نامیا  تیالو و  راهظا  دـصق  هب  دـیاب  هکلب  تسین ، هماـقا  ناذا و  ءزج  هللا » یلو  اـیلع  نا  دهـشا  : » دـیامرفیم ینیوزق 

نیتداهـش و ندش  لوبق  يارب  تیالو و  هب  رما  تباجا  دـصق  هب  ار  نآ  نانمـس ) میقم   ) یناردـنزام يرئاح  حـلاص  دـمحم  خیـش  جاح  همالع 
نیرتنـشور زا  ار  نآ  هورع  رب  ناشهیــشاح  رد  ق  ياـفوتم 1411 ه .  ) یـشعرم یفجن  هللا  تیآ  [ . 123 . ] تسا هدرک  ریبـعت  لاـمعا  تحص 

دننک يوریپ  دوخ  حلاص  فلخ  زا  هک  تسا  مزال  هعیـش  ناناوج  رب  دناهدومرف : یناجنز  رقاب  ازریم  جاح  موحرم  دناهدرک . ریبعت  هعیـش  رئاعش 
تیآ موحرم  [ 124 . ] دریگب هدرخ  نآ  رب  دناوتیمن  یسک  دناهداد و  يوتف  شبابحتسا  رب  اهقف  هک  دننکن  كرت  ار  دوخ  عورشم  رئاعش  نیا  و 

رب تسا  تدوم  تبحم و  زاربا  و  راوگرزب ، نآ  یماس  ماقم  رب  تسا  هدیقع  راهظا  ضحم  نآ  رکذ  دسیونیم : یناجنز  دمحا  دیـس  جاح  هللا 
تداهش هکنیا  دروم  رد  اما  [ . 125  ] دشاب هار  خیش  وگ  هنامز و  دهاز  وگ  تسا  رفاک  تسین  یلع  یتسود  هک  ار  نآ  هقلطم : تیالو  نادناخ 

ره نینمؤملاریما . ایلع  نا  دهشا  هحفـص 62 ] [ ؛ هللا یلو  ایلع  نا  دهـشا  هدش : دراو  ریبعت  ود  ثیداحا  رد  تفگ ؟ دـیاب  يریبعت  هچ  هب  ار  هثلاث 
رتهب دـناهدومرف : اهقف  زا  یخرب  یلو  تسا  هتفای  ماجنا  ییالو  ینامیا و  رئاعـش  هدـش و  لمع  تاـمومع  هب  دوش  هتفگ  ریبعت  ود  نیا  زا  مادـک 

هک ییاهقف  زا  دوش . لصاح  لاثتما  ثیدح  ود  ره  هب  دوش و  عمج  ثیدح  ود  نیب  ات  هللا ؛ یلو  نینمؤملاریما  ایلع  نا  دهـشا  دوش : هتفگ  تسا 
هحفص [ . ] 128 [ - ] 127 . ] دنرکذ لباق  یشورفراب  دمحم  الم  موحرم  و  [ 126  ] یتفش مالسالا  ۀجح  موحرم  دناهدرک  حیرـصت  هتکن  نیا  هب 

[63

اههشیدنا رظنم  رد  یلع 

هفاحقیبا نب  رکبوبا 
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یلع مکنم و  ریخب  تسل  ینولیقا  . ) تسامش نایم  یلع  هک  یلاح  رد  متسین  امـش  نیرتهب  نم  دیـشکب . تسد  نم  زا  دیراذگاو و  دوخ  هب  ارم 
يراکادـف و تمدـخ  زا  سک  نیرتـالاب  تلزنم و  رظن  زا  درف  نیرتهب  و  ادـخ ، هب  مدرم  نیرتـکیدزن  یلع  دـیوگیم : رگید  ياـج  رد  مکیف )

. تسا تدهاجم 

باطخ نب  رمع 

رمع هنیآ  ره  دوبن  یلع  رگا  دـیوگیم : رگید  ياج  رد  و  مینکیم . هاگن  ناگراتـس  رب  هک  میتسیرگنیم  یلع  هب  نانچ  ربمغیپ  ناـمز  رد  اـم ،
. دشیم كاله 

یعفاش بهذم  ياوشیپ  یعفاش  سیردا  نب  دمحم 

رد تسا ... خزود  تشهب و  هدننک  میسقت  یفطصم و  قح  هب  یصو  وا  تسا . نایرپ  اهناسنا و  ماما  وا  تسا . خزود  شتآ  رپس  یلع  یتسود 
. دندرکیم هدجس  وا  هب  همه  درکیم  رهاظ  دوب  هک  نانچنآ  ار  شیوخ  تیونعم  مالسلاهیلع )  ) یلع هحفص 64 ]  ] رگا دیوگیم : رگید  ياج 

بهذم ینس  گرزب  رسفم  يرشخمز 

زاب دنتشاد ، ناهنپ  میب  سرت و  زا  ناتـسود  دندرک . راکنا  دسح  ییوجهنیک و  هار  زا  نانمـشد  ار  وا  لیاضف  هک  يدرم  هرابرد  میوگب  هچ  نم 
. تفرگ ارف  ار  قرش  برغ و  هک  تفای  راشتنا  يو  ياهتلیضف  ردق  نآ  نایم  نیا  زا 

هلزتعم ینس  گرزب  نادنمشناد  زا  دیدحلایبا  نبا 

وت دوجو  رد  ثودـح  راثآ  رگا  تسا ، هتفرگ  ربرد  ار  وت  سدـقم  هثج  هک  تسا  یکاپ  تبرت  ناـمه  توکلم ، ناـهج  نیرب و  ملاـع  یلع  يا 
هتشاذگن رثا  وت  دوجو  رد  یعیبط  گرم  لماوع  رگا  ینارادناج ! ناج  هدنریگ  اهدبلاک و  يور  هدنـشخب  وت  متفگیم : دوب ، هتـشگن  راکـشآ 

هرابرد میوگب  هچ  دـیوگیم : رگید  ياـج  رد  یـشخبیم . یهاوخب  هنوگ  ره  داـیز  مک و  هک  ییوت  یناـگمه ! هد  يزور  وت  متفگیم : دوب ،
همه سیئر  تسوا  يرآ  دزاـسیم ، بوـسنم  وا  هب  ار  دوـخ  یهورگ  ره  بـتکم و  ره  دوـشیم و  یهتنم  وا  هـب  اهتلیـضف  هـمه  هـک  يدرم 

... اهتلیضف

دوصقملادبع حاتفلادبع 

هک ار  هـچنآ  یهلا و  ياـهتبهوم  قـالخا و  هراوـمه  نـم  دـسیونیم : یلع  ماـمالا  دنمـشزرا  باـتک  رد  رـصم  هیردنکـسا  هاگـشناد  داتـسا 
ار یـسک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم زا  دـعب  ور  نیا  زا  مهدیم . رارق  یناسنا  تمظع  نتخانـش  سایقم  تسا ، تیـصخش  هدنهدلیکـشت 

نب یلع  ینعی   » ربمایپ هدـیزگرب  كاپ و  نادـنزرف  ردـپ  زج  دـیایب ، شفیدر  رد  دـناوتب  ای  دریگ ، رارق  وا  زا  سپ  دـشاب  هتـسیاش  هک  ماهدـیدن 
. تسا ایوگ  نآ  هب  خیرات  قیاقح  هک  تسا  ییار  نیا  هکلب  ماهدـشن ، راداو  عیـشت  يرادـفرط  هب  نخـس  نیا  رد  هحفـص 65 ]  ] نم و  بلاطیبا »

رابخا يوجتـسج  هب  نابلطتیاده  هاگره  هک  تسوا  دییازن و  وا  نوچ  دوخ  رمع  نایاپ  ات  راگزور  ردام  هک  تسا  يدرم  نیرترب  یلع »  » ماما
هدش هتخیر  تیرـشب  بلاق  رد  هک  تسا  لامک  زا  ياهمـسجم  وا  يرآ ، دـشخردیم . یعاعـش  نانآ  يارب  يربخ  ره  زا  دـنیآرب ، شراتفگ  و 

... تسا
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يرصم روهشم  هدنسیون  دنمشناد و  نیسح  هط 

راتفر اب  و  دشاب ، هتشاد  اپ  هب  مدرم  يارب  ار  زامن  ینعی  دشاب ، هدرک  ادا  ار  مدرم  هعماج و  قح  هک  یتقو  رگم  دوبیمن  دونـشوخ  دوخ  زا  یلع 
هریـس و اب  ار  مدرم  یلع  دـشاب ... هدرک  زاینیب  لاؤس  زا  ار  ناجاتحم  دـشاب و  هداد  ار  ناریقف  ماـش  هاگنابـش  و  هداد ، میلعت  ار  مدرم  راـتفگ  و 

... نانآ ملعم  مه  دوب و  ماما  مه  وا  يرآ  درکیم . هظعوم  دوخ  راتفر 

داقع دمحم  سابع  روسفرپ 

هنومن ار  وا  دـناهتخادرپ و  هعلاطم  قیقحت و  ثحب و  هب  وا  هراـبرد  سوفن  اـهنویلیم  لاـس ، دصیـس  رازه و  زا  زواـجتم  هک  تسا  یـسک  یلع 
. دناهتخانش لماک  ناسنا  درف  هب  رصحنم  درف  هتسناد و  رشب  يالعا  لماک و 

برع یحیسم  روهشم  هدنسیون  همیعن  لییاخیم 

رازه رد  یتح  هک  درادن  ناکما  دشاب  مه  هغبان  جنـسهتکن و  تیـصخش ، اب  شوه و  اب  هک  هزادـنا  ره  هب  ياهدنـسیون  خروم و  ره  رب  عقاو  رد 
ياهدادیور هحفـص 66 ]  ] دـناوتب دزاس و  مسجم  امـش  يارب  دـشکب و  دنتـسه  یلع  فیدر  هک  یناـگرزب  زا  یلماـک  ریوصت  دـناوتب  هحفص 

هچنآ هدومن و  تقد  رکف و  نآ  هرابرد  یلع  هک  ار  هچنآ  سپ  دزاس  نشور  ياهتـسیاش  وحن  هب  هتـسویپ  عوقو  هب  نآ  نارود  رد  هک  ار  یمهم 
هدینشن و ار  نآ  یشوگ  چیه  زگره  هک  تسا  يروما  زا  تسا  هدرک  لمع  هتفگ و  دوخ  يادخ  دوخ و  نیب  یبرع  گرزب  تیصخش  نیا  هک 
تسا و هدرک  راکـشآ  شنابز  ملق و  اب  اـی  رادومن و  شتـسد  اـب  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  یلیخ  نآ  هتبلا  و  تسا . هدـیدن  ار  نآ  یمـشچ  چـیه 

. دوب دهاوخ  صقان  ریوصت  املسم  مینک  یشاقن  میسرت و  وا  زا  ام  هک  یتروص  ره  نیاربانب 

نادیز جرج 

رویغ صالخا و  اب  درم  نآ  وا  ایآ  دوبن ؟ رگداد  راگزیهرپ و  دنمـشناد  نآ  وا  ایآ  دوبن ؟ وا  داماد  نیـشناج و  ربماـیپ و  يومع  رـسپ  یلع  اـیآ 
دوب و هدیدنسپ  لاصخ  هنسح و  تافص  لماک  رهظم  یلع  صخـش  دنتفای ؟ تزع  ناناملـسم  مالـسا و  شتریغ  یگنادرم و  وترپ  رد  هک  دوبن 

. تشاد ینوزف  ربمایپ  نارای  مامت  رب 

یسیلگنا روهشم  هدنسیون  فوسلیف و  لیراک  ساموت 

زا دوـب . سفن  گرزب  رادـقم و  یلاـع  يدرمناوـج  وا  هچ  میزروـب ، قـشع  وا  هب  میرادـب و  تسود  ار  وا  هک  دـسرن  نیا  زج  ار  اـم  یلع ، اـما 
ریش زا  رتعاجش  دیشکیم . هنابز  يروالد  يدنمورین و  ياههلعش  شلد  زا  تشگیم ، ریزارس  اسآلیس  ییوکین  رهم و  شنادجو  همـشچرس 

... یمرنلد تفار و  فطل و  ینابرهم و  اب  جوزمم  یتعاجش  اما  دوب ، نایژ 

ناقشاع هاگهلبق 

یک سابع  تارف  رد  یمه  دـشونیم  همـشچرس  زا  قشاع  هحفـص 67 ]  ] بارـس ندید  ار  بآ  دواد  وچمه  بآ  رترب ز  یگنـشت  ینعی  قشع 
روناـبات هم  دـش  نیـسح  هللا  لوسر  نید  تنیز  بـالقنا  دـص  نآ  زا  دـشوجیم  هک  نوچ  ياهدـید  هدـیدن  تضهن  نینچ  نیا  بآ ؟ دیـشون 
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ام لقع  ایرد و  البرک  لعفنم  شمهف  كرد و  زا  شوه  لـقع و  باـجحیب  یهاـگن  اـب  ینیبب  رگ  تسین  رود  مه  زا  شرع  ـالبرک و  باـتفآ 
يدورهاش يوضترم  یفطصم  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  باقنیب  دش  نایع  اوأملا  ۀنج  ناقـشاع  هاگهلبق  دش  البرک  بابح 

لـته و رد  هدازیـشاک  فؤر  دـنزرف  هدازیـشاک  لوسرلادـبع  فراولا  هلظ  ماد  يدورهاـش  ینیـسح  دـمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  دـنزرف 
لته نز  نارگراک  زا  یکی  يزور  دنکیم : لقن  ناشیا  دوب . راک  هب  لوغشم  دنلیات ، تختیاپ  كوکناب ، رهش  رد  هللادبع  شناردارب  ناروتسر 

نم هک  راب  نیا  رد  مدرب و  دـننکیم  اوادـم  ار  اهيرامیب  وداج  رحـس و  اب  هک  یناکـشزپ  هب  ار  وا  اهنآ  یگداوناخ  مسر  هب  دوشیم و  راـمیب 
زا رگوداج  نآ  دنتـشگ . بجعتم  رما  نیا  زا  راـمیب  هداوناـخ  دـناسرب . ماـمتا  هب  ار  دوخ  راـک  تسناوتن  درک  یعـس  هچ  ره  مدوب  اـهنآ  هارمه 
هک تسا  يرس  صخش  نیا  رد  تفگ : رگوداج  دندرک . یفرعم  ارم  تسیک ؟ تسامش  هارمه  هب  هک  صخـش  نیا  هک  دیـسرپ  رامیب  هداوناخ 

متسه فجن  زا  متفگ : نم  دراد ؟ نامیا  هچ  هب  تسیچ و  وا  بهذم  هک  دیسرپب  وا  زا  دوشیم . لطاب  میوداج  رحـس و  منکیم  یعـس  هچ  ره 
ارم يوداج  رحس و  مامت  یلع  مان  هملک و  نیمه  تفگ : کشزپ  متسه . مالسلاهیلع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نایلاوم  زا  هعیش و  و 
اقآ نیا  تقو  ره  دینک ، نوریب  ار  وا  تسامـش . اب  درم  نیا  هک  یتقو  ات  منک  هجلاعم  ار  نز  نیا  مناوتیمن  نم  هجو  چیه  هب  و  دـنکیم . لطاب 
اهنآ هک  نیا  لایخ  هب  مدرک  رارف  رامیب  هداوناـخ  تسد  زا  هحفص 68 ]  ] نم دریگیم . ارف  ار  مرحـس  ار و  مدوخ  ارم و  هناخ  مامت  شتآ  دیایب 

هک تسا  يرحـس  هچ  نیا  هک  دندیـسرپ  هدش و  بجعتم  رما  نیا  زا  اهنآ  اما  دندرک . ارم  ندز  دصق  ناشدنزرف  هجلاعم  زا  تعنامم  تهج  هب 
هملک نیا  اب  هک  نانچ  دنکیم و  لطاب  ار  مامت  تسا  اقآ  نیا  ناج  نوخ و  رد  هک  یلع  ای  هملک  تفگ : تسامش ؟ يوداج  رحس و  زا  رتمهم 

[ . 129 . ] تسین وداج  رحس و  نیا  دنناوتیم و  دنورب  هار  بآ  يور  دیهاوخب  سدقم 

تعیبط راهب 

وت هک  شونب  هچ  نیشن و  هک  اب  نونک  هک  میوگن  نم  یشاب  لگ  رد  وت  دمدب و  لگ  یسب  هک  یشاب  لدشوخ  هک  شوک  نآ  رد  تسا  راهبون 
ره نمچ  رد  یـشاب  لباق  هک  دوس  دـنک  هاـگنآ  تظعو  یلو  دـنپ  تدـهدیم  نیمه  هدرپ  رد  گـنچ  یـشاب  لـقاع  كریز و  رگا  یناد  دوخ 

هـصق نیا  رد  زور  بش و  رگ  فازگ  هب  ایند  هصغ  دربب  ترمع  دـقن  یـشاب  لفاغ  همه  راک  هک ز  دـشاب  فیح  تسا  رگد  یلاـح  رتفد  یقرو 
دـشاب تدنلب  تخب  زا  ددم  رگ  اظفاح  یـشاب  لزنم  فقاو  را  دوب  ناسآ  نتفر  تسود  رب  ات  ام  میب ز  زا  رپ  تسا  یهار  هچرگ  یـشاب  لکـشم 

هحفص 69]  ] یشاب لیامش  عوبطم  دهاش  نآ  دیص 

مخ ریدغ  هعقاو 

هراشا

نیا ماجنا  راب  نیا  درک . تمیزع  هکم  هب  جح  مسارم  میلعت  هضیرف و  ماجنا  يارب  ترجه  مهد  لاس  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ 
ای يرفـسمه و  قوش  هب  هک  يدارفا  دـندیمان . عادولا » ۀـجح   » ار نآ  تهج  نیا  زا  دـش و  فداصم  زیزع  ربمایپ  رمع  لاس  نیرخآ  اـب  هضیرف 

یلص  ) مرکا ربمایپ  دیسر و  نایاپ  هب  جح  مسارم  دناهدش . هدز  نیمخت  رازه  تسیب  دص و  ات  دندوب  ترضح  نآ  هارمه  جح  مسارم  نتخومآ 
رد یگمه  دندوب  هتـسویپ  وا  هب  هکم  رد  هک  یناسک  زج  دندرکیم و  هقردب  ار  وا  هوبنا  یهورگ  هک  یلاح  رد  ار ، هنیدـم  هار  هلآ ) هیلع و  هللا 

یحو کیپ  دراد ، رارق  هفحج »  » یلیم هس  رد  هک  دیسر  مخ » ریدغ   » مان هب  یبآیب  هنهپ  هب  ناوراک  نوچ  تفرگ . شیپ  رد  دندوب ، وا  باکر 
فقوت زا  ناوراک  دنـسر . ارف  ناگدنامزاب  دنتـسیا و  زاب  تکرح  زا  همه  هک  داد  روتـسد  زین  ربمایپ  داد . فقوت  نامرف  ربمایپ  هب  دـمآ و  دورف 
هدـیتفت نیمز  هدـنزوس و  رایـسب  باتفآ  ترارح  هک  مرگ  يزورمین  رد  مه  نآ  بآیب ، هقطنم  نیا  رد  ربماـیپ  عقومیب  رهاـظ  هب  یناـهگان و 

سب نیمه  نامرف  تیمها  رد  هحفص 70 ]  ] تسا و هدیـسر  ادخ  بناج  زا  یگرزب  نامرف  دنتفگیم : دوخ  اب  مدرم  دندنام . تفگـش  رد  دوب ،
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هب ادـخ  دزن  نامرف  دـنک . غالبا  ار  ادـخ  نامرف  دراد و  زاب  تکرح  زا  ار  همه  دـعاسمان  عضو  نیا  رد  هک  تسا  هداد  تیرومأم  ربماـیپ  هب  هک 
نم کمـصع  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  : » دـش لزاـن  ریز  هیآ  یط  یمارگ  لوسر 

اج هب  ار  يادـخ  تلاسر  یناسر  رگا  ناسرب و  مدرم  هب  تسا  هدـمآ  دورف  وت  رب  تراـگدرورپ  زا  ار  هچنآ  ربماـیپ ، يا  ( » 67 هدئام : «. ) سانلا
هک ینامرف  الوا : دنکیم : تیادـه  ریز  تاکن  هب  ار  ام  هیآ  نومـضم  رد  تقد  دـنکیم .» ظفح  مدرم  دـنزگ  زا  ار  وت  دـنوادخ  و  ياهدرواین ؛
نآ ندناسر  رد  لاحم ) ضرف  رب   ) ربمایپ هاگره  هک  دوب  میظع  ریطخ و  نانچنآ  دوب  هدش  رومأم  نآ  غالبا  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

لیمکت يو  تلاسر  تیرومأم  نیا  ماجنا  اب  هکلب  دوب ، هدادن  ماجنا  ار  دوخ  یهلا  تلاسر  درکیمن  غالبا  ار  نآ  دادیم و  هار  دوخ  هب  یـسرت 
هک تسادـیپ  هتفگان  اریز  تسین . یمالـسا  ياهروتـسد  نآرق و  تایآ  عومجم  کیلا » لزنا  ام   » زا دوصقم  زگره  رگید ، ترابع  هب  دـشیم .

یهیدب رما  نینچ  کی  تسا و  هدادـن  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  دـنکن  غالبا  ار  یهلا  ياهروتـسد  عومجم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هاگره 
غالبا ات  دوشیم و  هدرمـش  تلاسر  لمکم  نآ  غـالبا  هک  تسا  یـصاخ  یـصخرم  رما  غـالبا  نآ  زا  دوصقم  هکلب  درادـن . هیآ  لوزن  هب  زاـین 
رگید اب  هک  دشاب  یمالـسا  مهم  لوصا  زا  یکی  تیرومأم  دروم  دـیاب  نیاربانب ، دریگیمن . دوخ  هب  لامک  گنر  تلاسر  ریطخ  هفیظو  دوشن 

تابـساحم رظن  زا  ایناث : دوش . هدرمـش  هلئـسم  نیرتمهم  ربمایپ  تلاـسر  ادـخ و  یگناـگی  زا  سپ  هتـشاد  یگتـسویپ  یمالـسا  عورف  لوصا و 
یبیسآ مدرم  بناج  زا  تسا  نکمم  تیرومأم  نیا  ماجنا  قیرط  رد  هک  هحفص 71 ]  ] دادیم لامتحا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ یعامتجا ،

رد یمالسا  نارسفم  هک  یتالامتحا  نایم  زا  دید  دیاب  نونکا  سانلا » نم  کمصعی  هللا  و  : » دیامرفیم وا  تیوقت  يارب  دنوادخ  دسرب و  وا  هب 
ننـست لها  گرزب  ناثدحم  زا  نت  یـس  نینچمه  هعیـش و  ناثدحم  تسا . کیدزن  هیآ  نومـضم  هب  مادک  دناهداد  تیرومأم  عوضوم  نییعت 

یلع ترـضح  هک  هداد  تیرومأم  هلآ ) هیلع و  هللا  لـص   ) ربماـیپ هب  ادـخ  نآ  یط  تسا و  هدـش  لزاـن  مخ  ریدـغ  رد  هیآ  هک  دـننآرب  [ 130]
هک دوب  یتیمها  رپ  ریطخ و  تاعوضوم  زا  ربمایپ  زا  سپ  ماما  ینیـشناج  تیالو و  دـنک . یفرعم  نانمؤم » يـالوم   » ناونع هب  ار  مالـسلاهیلع ) )

ربمایپ هک  تشاد  اج  نینچمه  دوش . هدرمـش  تلاسر  رما  رد  صقن  هیام  نآ ، نایب  زا  يراددوخ  دـشاب و  تلاسر  لمکم  نآ  غالبا  تشاد  اج 
یلع ترضح  دننام  یـصخش  ینیـشناج  تیاصو و  اریز  دهد ، هار  یبعر  فوخ و  دوخ  هب  یـسایس ، یعامتجا و  تابـساحم  رظن  زا  یمارگ ،

[131 . ] دوـب نارگ  رایـسب  دوـب  رتـالاب  بتارم  هب  وا  زا  لاـس  نس و  رظن  زا  هـک  یهورگ  رب  دوـب  هتـشذگن  وا  رمع  زا  شیب  هـک  مالـسلاهیلع ) )
تسد هب  دربن  ياههنحص  رد  دندوب  هتفرگ  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رود  هک  دارفا  نیمه  ناگتـسب  زا  يرایـسب  نوخ  نیا ، زا  هتـشذگ 
هوالع هب  دوب . دهاوخ  تخس  رایـسب  زوتهنیک  یمدرم  رب  يدرف  نینچ  تموکح  دوب و  هحفص 72 ]  ] هدش هتخیر  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح 

نیمضت مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  بصن  اب  ار  تضهن  يرادیاپ  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  دنوادخ  هنامیکح  هدارا  دعاسمان ، ياههنیمز  نیا 
: میریگیم یپ  ار  ریدـغ  هعقاو  حرـش  نونکا  دزاس . لیمکت  وا  زا  سپ  يامنهار  ربهر و  نییعت  اـب  ار  شیوخ  ربماـیپ  یناـهج  تلاـسر  دـنک و 

رازه داتفه  زا  ار  اهنآ  دادعت  خیرات  هک  یهوبنا  هورگ  دیباتیم  تدش  هب  مخ  ریدغ  نیمزرـس  رب  هجحلايذ  هام  مهدـجه  زورمین  غاد  باتفآ 
رـس هب  زور  نآ  یخیرات  هثداح  راظتنا  رد  دندوب و  هدـمآ  دورف  ادـخ  ربمایپ  نامرف  هب  لحم  نآ  رد  تسا  هدرک  طبـض  رازه  تسیب  دـص و  ات 

تاـظحل نآ  رد  دـندوب . هتخادـنا  اـپ  ریز  ار  رگید  مین  رـس و  رب  یمین  هدرک ، مین  ود  هب  ار  اـهادر  اـمرگ  تدـش  زا  هک  یلاـح  رد  دـندربیم ،
دـندرک و هدامآ  رهظ  زامن  يادا  يارب  ار  دوخ  مدرم  دـش . دـنلب  نذؤم  ریبکت  يادـن  تفرگ و  ارف  ار  ناـبایب  رـسارس  رهظ  ناذا  نینط  ساـسح 

تیعمج نایم  هب  سپـس  دروآ و  اجب  تشادـن ، رطاخ  هب  زگره  ار  نآ  ریظن  ریدـغ  نیمزرـس  هک  هوکـشرپ ، عامتجا  نآ  اب  ار  رهظ  زامن  ربمایپ 
نآ زا  شیاتـس  درک : داریا  ریز  حرـش  هب  ياهبطخ  دنلب  يادـص  اب  تفرگ و  رارق  دوب  هتفای  بیترت  نارتش  زاهج  زا  هک  يدـنلب  ربنم  رب  دـمآ و 

ییادخ هب  نامیاهرادرک  يدـب  شیوخ و  ياهـسفن  رـش  زا  مینکیم و  لکوت  وا  رب  میراد و  نامیا  وا  هب  میهاوخیم و  يرای  وا  زا  تسادـخ ،
. تسین ياهدـننک  هارمگ  وا  يارب  درک  تیادـه  ار  سک  ره  هک  ییادـخ  تسین ؛ ییامنهار  يداه و  ناـهارمگ  يارب  وا  زج  هک  میربیم  هاـنپ 
ار قح  توعد  نم  هک  تسا  کـیدزن  مدرم ، يا  ناـه  تسوا . هداتـسرف  ادـخ و  هدـنب  دـمحم  تسین و  وا  زج  ییادـخ  هک  میهدیم  یهاوـگ 

ربمایپ نارای  هحفـص 73 ] [ ؟ دـینکیم يرکف  هچ  نم  هرابرد  دـیتسه . لوئـسم  زین  امـش  ملوئـسم و  نم  مورب و  امـش  نایم  زا  میوگ و  کـیبل 
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يدیـشوک رایـسب  هار  نیا  رد  يدرک و  تحیـصن  یهاوخریخ و  ام  هب  تبـسن  يدرک و  غیلبت  ار  ادـخ  نییآ  وت  هک  میهدیم  یهاوگ  دـنتفگ :
امـش ایآ  دومرف : دش ، امرفمکح  تیعمج  رب  شمارآ  اددـجم  یتقو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دـهدب . کین  شاداپ  وت  هب  دـنوادخ 

زیخاتـسر زور  تسا و  قح  گرم  خزود و  تشهب و  تسوا ؟ ربمایپ  ادخ و  هدنب  دـمحم  تسین و  ییادـخ  ادـخ ، زج  هک  دـیهدیمن  یهاوگ 
یهاوگ يرآ ، دنتفگ : ربمایپ  نارای  درک ؟ دهاوخ  هدنز  دناهدش  ناهنپ  كاخ  رد  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  دیـسر و  دـهاوخ  ارف  کش  نودـب 
هلماـعم اـهنآ  اـب  هنوگچ  مراذـگیم ؛ راـگدای  هب  اـهبنارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  دـنداد : همادا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ میهدیم .
تسادخ باتک  ربکا  لقث  دندومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تسیچ ؟ اهبنارگ  زیچ  ود  نیا  زا  دوصقم  دیسرپ : یسانشان  درک ؟ دیهاوخ 

ترتع و رغـصا  لقث  و  دیوشن . هارمگ  ات  دینزب  گنچ  وا  باتک  هب  تسامـش . تسد  رد  شرگید  فرط  ادخ و  تسد  رد  نآ  فرط  کی  هک 
ادـخ و باتک  رب  مدرم ، يا  ناه  دـنوشیمن . ادـج  مه  زا  زیخاتـسر  زور  ات  نم  راـگدای  ود  هک  داد  ربخ  نم  هب  میادـخ  تسا . نم  تیب  لـها 

یلع تسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ عقوم  نیا  رد  هحفـص 74 ] . ] دیوشن دوبان  ات  دـینامن  بقع  ود  نآ  زا  دـیریگن و  یـشیپ  نم  ترتع 
رد ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  همه  دـش و  نایامن  مدرم  همه  رب  وا  لغب  ریز  يدیفـس  هک  ییاج  ات  درب ، ـالاب  تفرگ و  ار  مالـسلاهیلع ) )
هب طوبرم  هک  تسا  ياهلئـسم  عامتجا  نیا  زا  دوصقم  هک  دنتفایرد  دنتخانـش و  یبوخ  هب  ار  وا  دـندید و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رانک 

ربمایپ دنهد . ارف  شوگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نانخس  هب  هک  دندش  هدامآ  یصاخ  علو  اب  یگمه  تسا و  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح 
ربمایپ دنوادخ و  دنداد : خساپ  ربمایپ  نارای  تسیک ؟ نانآ  دوخ  زا  نانمؤم  رب  درف  نیرتراوازس  مدرم ، يا  ناه  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

یلوا و ناشدوخ  زا  اهنآ  رب  متـسه و  نانمؤم  يالوم  نم  نم و  يالوم  دـنوادخ  داد : همادا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دـننادیم . رتهب  وا 
هس ار  رخآ  هلمج  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تسوا ». ربهر  الوم و  یلع  متـسه ، وا  ربهر  الوم و  نم  هک  سک  ره  . » مرتراوازس

ار یلع  هک  ار  یسک  رادب  نمشد  درادب و  تسود  ار  یلع  هک  ار  یسک  رادب  تسود  اراگدرورپ ، داد : همادا  سپـس  و  [ 132  ] درک رارکت  راب 
سپـس هد . رارق  قح  وـحم  ار  یلع  اراـگدرورپ ، نادرگ . لـیلذ  راوـخ و  ار  وا  نانمـشد  نک و  يراـی  ار  یلع  ناراـی  ایادـخ ، درادـب . نمـشد 

هک دوب  یقاب  دوخ  لاح  اب  هوکشاب  عامتجا  زونه  هحفص 75 ] . ] دننک علطم  رما  نیا  زا  ار  نارگید  دنهد و  ربخ  نابیاغ  هب  نارـضاح  دندوزفا :
تمعن درک و  لـیمکت  ار  دوـخ  نید  زورما  دـنوادخ  هک  داد  تراـشب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ  هب  ددـمآ و  دورف  یحو  هتـشرف 

ار ادخ  دومرف : دش و  دنلب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ریبکت  يادص  هظحل ، نیا  رد  [ . 133 . ] تشاد ینازرا  همامت  هب  نانمؤم  رب  ار  شیوخ 
ربمایپ دش . دونـشخ  نم  زا  سپ  یلع  تیالو  نم و  تلاسر  زا  دیناسر و  نایاپ  هب  ار  دوخ  تمعن  درک و  لماک  ار  دوخ  نید  هک  مرازگـساپس 

درم ره  يالوم  دوخ و  يالوم  ار  وا  دنتفگیم و  کیربت  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  هب  هتسد ، هتـسد  وا ، نارای  دمآ و  دورف  دوخ  هاگیاج  زا 
يرعـش بلاق  رد  ار  یخیرات  گرزب  هعقاو  نیا  تساخرب و  ادـخ ، لوسر  رعاش  تباـث ، نب  ناـسح  عقوم  نیا  رد  دـندناوخیم . ینمؤم  نز  و 

: دومرف یلع  ترضح  هب  ربمایپ  میزادرپیم : تیب  ود  همجرت  هب  طقف  وا  فورعم  هماکچ  زا  دیشخب . ینادواج  گنر  نآ  هب  تخیر و  هوکشاب 
وا يـالوم  زین  یلع  متـسه ، وا  يـالوم  نم  هک  سک  ره  مدـیزگرب . دوخ  زا  سپ  ناـنآ ، ییاـمنهار  مدرم و  ییاوشیپ  هب  ار  وـت  نم  هک  زیخرب 

گرزب هعقاو  نیا  هصالخ  تفای  شراگن  هچنآ  [ . 134 . ] دیشاب یلع  یعقاو  نارادتسود  نیتسار و  ناوریپ  زا  تسا  مزال  امش  رب  مدرم ! تسا .
. تسا هدـش  نایب  رتهدرتسگ  روط  هب  هعقاو  نیا  هعیـش  ياهباتک  رد  تسا . هدـش  دراو  ننـست  لها  نادنمـشناد  كرادـم  رد  هک  دوب  یخیراـت 

نادـنمهقالع هک  دـنکیم  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  [ ) هحفـص 76  ] ربمایپ زا  یحورـشم  هبطخ  [ 135  ] جاجتحا باـتک  رد  یـسربط  موحرم 
. دننک هعجارم  باتک  نآ  هب  دنناوتیم 

دوشیمن شومارف  زگره  ریدغ  هعقاو 

تروص هب  اهلد و  رد  هدنز  تروص  هب  راصعا ، نورق و  مامت  رد  ریدـغ  یخیرات  هعقاو  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  دـنوادخ  هنامیکح  هدارا 
نخس نآ  زا  خیرات  مالک و  ثیدح و  ریسفت و  ياهباتک  رد  یمالسا  ناگدنسیون  ینامز  رصع و  ره  رد  دنامب و  بتک ، دانـسا و  رد  بوتکم 
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یلع ترـضح  راکنا  لباق  ریغ  لیاضف  زا  ار  نآ  دـنهد و  نخـس  داد  نآ  هرابرد  هباطخ  ظعو و  سلاجم  رد  یبهذـم  ناگدـنیوگ  دـنیوگب و 
ار دوخ  یبدا  قوذ  دناهتفرگ و  ماهلا  هعقاو  نیا  زا  يرایسب  ناگدنیارس  ارعـش و  هکلب  ناگدنیوگ ، هباطخ و  اهنت  هن  دنرامـشب . مالـسلاهیلع ) )
نوگانوگ و ياهتروص  هب  ار  تاعطق  نیرتیلاع  دناهتخاس و  لعتشم  تیالو  بحاص  هب  تبسن  صالخا  زا  هثداح و  نیا  هنیمز  رد  لمأت  زا 

معا نادنمـشناد ، هجوت  دروم  ریدغ  دادیور  نوچمه  یخیرات  هعقاو  رتمک  تهج ، نیا  زا  دـناهداهن . راگدای  هب  دوخ  زا  فلتخم  ياهنابز  هب 
تیانع نآ  هراـبرد  هزادـنا  نیا  اـت  تسا و  هتفرگ  رارق  سیونهریـس ، خروم و  رعاـش و  بیطخ و  فوسلیف و  ملکتم و  رـسفم و  ثدـحم و  زا 
يزور ات  و  [ 136  ] تسا هعقاو  نیا  هرابرد  میرک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  ود  لوزن  ثیدح ، نیا  ندوب  ینادواج  للع  زا  یکی  تسا . هدش  لوذبم 

ار نآ  هنیرید  راصعا  رد  یمالـسا  هعماج  دـش . دـهاوخن  وحم  اههرطاخ  زا  دوب و  دـهاوخ  یقاب  زین  یخیراـت  هعقاو  نیا  تسا  یقاـب  نآرق  هک 
داـیعا رگید  رد  هک  ار  یمـسارم  دـنریگیم و  دـیع  ار  زور  نیا  زین  نونکا  مه  نایعیـش  هحفـص 77 ]  ] دناهدرمـشیم و یبهذم  دایعا  زا  یکی 

رد ۀجحلايذ  مهدجه  زور  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  خیرات  هب  هعجارم  زا  دـنهدیم . ماجنا  زین  زور  نیا  رد  دـنرادیم و  اپرب  یمالـسا 
يرجه لاس 487  رد  دیوگیم : رصنتسملا  نب  یلعتسم  هرابرد  ناکلخ  نبا  هک  اجنآ  ات  تسا ، فورعم  ریدغ  دیع  زور  مان  هب  ناناملسم  نایم 

: دسیونیم هللااب  رصنتسملا  هرابرد  يدیبعلا  و  [ 137  ] دندرک تعیب  وا  اب  مدرم  تسا  مارحلا  ۀجحلايذ  مهدجه  زور  هک  ریدـغ  دـیع  زور  رد 
، ۀجحلايذ مهدجه  بش  نامه  بش  نیا  تشذگ . رد  هک  دوب  هدـنام  یقاب  ۀـجحلايذ  هام  رخآ  هب  بش  هدزاود  يرجه ، لاس 487  رد  يو 
زا ار  بش  نیا  زین  [ 139  ] یبلاعث و  [ 138  ] يدوعـسم هکلب  دمانیم ، ریدغ  دیع  بش  ار  بش  نیا  ناکلخ  نبا  اهنت  هن  تسا . ریدغ  دـیع  بش 

یلص  ) ربمایپ زور  نآ  رد  اریز  ددرگیم ، زاب  دیع  زور  دوخ  هب  یمالـسا  دیع  نیا  هشیر  دناهدرمـش . یمالـسا  تما  نایم  رد  فورعم  ياهبش 
نینچ دروم  رد  وا  هب  دـنوش و  دراو  مالـسلاهیلع )  ) یلع رب  هک  داد  روتـسد  دوـخ ، نارـسمه  هب  هکلب  راـصنا ، نیرجاـهم و  هب  هلآ ) هیلع و  هللا 

، نامثع رمع ، رکبوبا ، دـنداد  تسد  یلع  اب  هک  نیرجاهم  زا  یناـسک  نیتسخن  دـیوگیم : مقرا  نب  دـیز  دـنیوگب : کـیربت  یگرزب  تلیـضف 
دص و هک  تسا  یفاک  هزادنا  نیمه  یخیرات  دادـیور  نیا  تیمها  رد  تشاد . همادا  برغم  ات  تعیب  کیربت و  مسارم  دـندوب و  ریبز  هحلط و 

لقن ار  هثداح  دادعت  نیمه  اهنت  دایز  هورگ  نآ  زا  هک  تسین  نآ  ینعم  هب  بلطم  نیا  هتبلا  دناهدرک . لقن  ار  ریدـغ  ثیدـح  یباحـص  رفن  هد 
لص  ) ربمایپ هک  تسا  تسرد  دروخیم ، مشچ  هب  نت  هد  دص و  مان  ننـست  هحفص 78 ]  ] لها نادنمشناد  ياهباتک  رد  اهنت  هکلب  دناهدرک ،

زا دـندوب و  زاجح  تسدرود  طاقن  زا  نانآ  زا  يدایز  هورگ  یلو  درک ، ءاـقلا  يرفن  رازه  دـص  عاـمتجا  رد  ار  دوخ  نانخـس  هلآ ) هیلع و  هللا 
جرد مه  رگا  تسا و  هدـشن  نآ  جرد  هب  قفوم  خـیرات  دـناهدرک  لقن  ار  هعقاو  نیا  هک  زین  نانآ  زا  یهورگ  تسا . هدـشن  لقن  یثیدـح  نانآ 

. دـناهتخادرپ ثیدـح  نیا  لقن  هب  نانآ ، زا  نت  هن  وداتـشه  تسا ، ناعبات »  » رـصع هک  يرجه ، مود  نرق  رد  تسا . هدیـسرن  ام  تسد  هب  هدرک 
رد ار  ثیدـح  نیا  نانآ  زا  نت  تصـش  دصیـس و  دنتـسه و  ننـست  لها  نادنمـشناد  املع و  زا  ناـگمه  دـعب  ياـهنرق  رد  ثیدـح  ناـیوار 

مراهچ نرق  رد  دنمـشناد ، ود  دون و  موس  نرق  رد  دـناهدرک . فارتعا  نآ  يراوتـسا  تحـص و  هب  يدایز  هورگ  دـناهدروآ و  دوخ  ياـهباتک 
، هدزناش مهن  نرق  رد  هدجه ، متـشه  نرق  رد  کی ، تسیب و  متفه  نرق  رد  تسیب ، مشـش  نرق  رد  راهچ ، تسیب و  مجنپ  نرق  رد  هس ، لهچ و 

دنمـشناد تسیب  مهدراهچ  نرق  رد  هدزاود و  مهدزیـس  نرق  رد  هدزیـس ، مهدزاود  نرق  رد  هدزاود ، مهدزای  نرق  رد  هدراـهچ ، مهد  نرق  رد 
. دناهتـشون ییاهباتک  القتـسم  نآ  دافم  دانـسا و  هرابرد  هکلب  دناهدرکن  افتکا  ثیدح  لقن  هب  اهنت  زین  یهورگ  دناهدرک . لقن  ار  ثیدـح  نیا 

ربمایپ زا  قیرط  داتفه  زا  زواجتم  زا  ار  ثیدح  نیا  هتشون ، ریدغلا » ثیدح  قیرط  یف  ۀیآ  لولا   » مان هب  یباتک  یمالسا ، گرزب  خروم  يربط ،
دمحم رکبوبا  تسا . هدرک  لقن  جنپ  دص و  زا  ار  ثیدح  نیا  تیالو »  » هلاسر رد  یفوک  هدقع  نبا  تسا . هدرک  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

نآ وریپ  القتـسم  هک  یناـسک  دادـعت  و  تسا . هدرک  لـقن  قـیرط  جـنپ  تسیب و  زا  ار  ثیدـح  نـیا  یناـعج ، هـب  فورعم  يدادـغب ، رمع  نـب 
ياهباتک گرزب  هعقاو  نیا  هرابرد  هعیش  نادنمشناد  هحفص 79 ] . ] تسا رفن  شش  تسیب و  دناهتشون  باتک  یخیرات  هعقاو  نیا  تایصوصخ 

موحرم دهاجم  همالع  یمالـسا  یمان  هدنـسیون  ياناوت  هماخ  هب  هک  تسا  ریدـغلا »  » یخیرات باتک  همه  زا  رتعماج  هک  دناهتـشون  ياهدـنزرا 
هب یناوارف  هدافتـسا  فیرـش  باتک  نیا  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  یناگدـنز  زا  شخب  نیا  ریرحت  رد  تسا و  هتفای  شراـگن  ینیما  هللا  ۀـیآ 
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نآ هب  زیخاتسر  زور  ات  تما  هک  هچنآ  هب  و  یهلا ، ماکحا  تثارو  دوب و  يوبن  مولع  هنیجنگ  مرکا ، ربمایپ  حیرصت  هب  نانمؤمریما ، دمآ . لمع 
هدـش قفوم  نآ  زا  یتمـسق  طبـض  هب  خـیرات  هک  دروم ، اههد  رد  ور ، نیا  زا  دوبن . وا  زا  رتاناد  يدرف  تما  نایم  رد  دوب و  ملاـع  تشاد  زاـین 

لثم ندـلی  نأ  ءاسنلا  تزجع  : » دوب اهنآ  هباشم  ای  تالمج  نیا  وا  ناـبز  درو  درک و  هدافتـسا  مالـسلاهیلع )  ) ماـما مولع  زا  مود  هفیلخ  تسا ،
ربارب رد  ارم  ادـنوادخ ، بلاطیبأ » نبا  اهل  سیل  ۀلـضعمل  ینقبت  مهللا ال  . » دـنیازب ار  یلع  دـننام  هکنیا  زا  دـنناوتان  نانز  بلاطیبأ » نب  یلع 

هب دوخ  رسمه  زا  يدرم   - 1 میوشیم : روآدای  ار  دراوم  زا  یخرب  هنومن ، يارب  نونکا  دشابن . بلاطوبا  دنزرف  نآ  رد  هک  هدم  رارق  یلکشم 
ياهطبار یـسک  اب  البق  هک  تشادیم  راهظا  هتفریذپ ، ار  بلطم  زین  نز  تسا . هدروآ  هچب  یـسورع  زا  سپ  هام  شـش  هک  درب  تیاکـش  رمع 

رظن زا  نز ، هک  تفگ : درک و  يریگولج  دح  يارجا  زا  مالـسلاهیلع )  ) ماما یلو  دوش . راسگنـس  دـیاب  نز  هک  داد  رظن  هفیلخ  تسا . هتـشادن 
و [ » هحفـص 80 : ] تسا هدـش  نیعم  هام  یـس  يراوخریـش  يرادراب و  نارود  ياهیآ  رد  اریز  دروایب ، هچب  هام  شـش  رـس  رب  دـناوتیم  نآرق ،

نامقل « ) نیماع یف  هلاصف  و  : » تسا هدـش  رکذ  لاس  ود  نداد  ریـش  نارود  اهنت  رگید ، ياهیآ  رد  فاقحا 15 ) « ) ارهش نوثلث  هلاصف  هلمح و 
: تفگ مالـسلاهیلع )  ) ماما قطنم  ندینـش  زا  سپ  رمع  دنامیم . یقاب  هام  شـش  لمح  تدم  يارب  مینک  مک  هام  یـس  زا  ار  لاس  ود  رگا  ( 14

همه هرابرد  هفیلخ  دناهدش . تفع  یفانم  لمع  بکترم  رفن  جنپ  هک  دـش  تباث  مود  هفیلخ  هاگداد  رد   - 2 [ . 140 « ] رمع کلهل  یلع  الول  »
تالاح رگا  دوش . قیقحت  نانآ  عضو  زا  دیاب  هک  دومرف  تسنادن و  بئاص  ار  وا  رظن  مالـسلاهیلع )  ) ماما یلو  درک ، تواضق  ناسکی  هب  اهنآ 

ار یمود  دز ، ندرگ  دیاب  ار  یکی  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) ماما قیقحت ، زا  سپ  دوب . دهاوخ  فلتخم  زین  ادخ  مکح  اعبط  دشاب ، فلتخم  نانآ 
مکح فالتخا  زا  هفیلخ  درک . بدا  دیاب  ار  یمجنپ  دز ، هنایزات  هاجنپ  دیاب  ار  یمراهچ  دز ، هنایزات  دص  دیاب  ار  یموس  درک ، راسگنـس  دیاب 

هک تسا  مرتحم  یتقو  ات  رفاک  ناج  تسا و  یمذ  رفاک  یلوا  دندومرف : ماما  دیـسرپ و  ار  نآ  ببـس  تفرگ و  نادـند  هب  بجعت  تشگنا  ماما 
وا رفیک  تسا و  هدـش  نصحم  يانز  بکترم  یمود  تسا . نتـشک  وا  يازـس  داهن  اپ  ریز  ار  همذ  ماکحا  یتقو  اما  دـنک ، لمع  همذ  ماکحا  هب 

رفیک تسا و  مالغ  یمراهچ  تسا . هنایزات  دص  وا  يازج  هدرک و  هدولآ  ار  دوخ  هک  تسا  يدرجم  ناوج  یموس  تسا . راسگنس  مالـسا  رد 
ای اهیف  تسل  ۀـمأ  یف  تشع  ال  : » تفگ هفیلخ  ماـگنه  نیا  رد  هحفص 81 ] [ . ] 141 . ] تسا هناوـید  یمجنپ  تسا . دازآ  درف  رفیک  فـصن  وا 
ود تفریم . هار  تشاد  اپ  هب  ریجنز  هک  یلاح  رد  یمالغ   - 3 یـشابن . نایم  نآ  رد  نسحلاوبا  يا  وت  هک  مشابن  یعمج  نایم  رد  نسحلاابا »!

بحاص دزن  هب  ود  ره  دشاب ! هقالط  هس  شنز  دشابن  تسرد  وا  نخـس  رگا  تفگ  مادک  ره  دندرک و  ادیپ  رظن  فالتخا  نآ  نزو  رـس  رب  رفن 
نآ هک  ماهدرک  رذن  یفرط  زا  متسین و  هاگآ  نآ  نزو  زا  نم  تفگ : يو  دننک . نزو  ات  دنک  زاب  ار  ریجنز  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دندمآ و  مالغ 

ریجنز ندرک  زاب  زا  مالغ  بحاص  هک  نونکا  داد : رظن  يو  دندروآ . هفیلخ  دزن  هب  ار  هلأسم  مهد . هقدص  نآ  نزو  هب  هکنیا  رگم  منکن  زاب  ار 
. دنربب مالـسلاهیلع )  ) یلع دزن  ار  هعفارم  هک  دندرک  تساوخرد  هفیلخ  زا  نانآ  دنوش . ادج  دوخ  نانز  زا  صخـش  ود  نآ  دیاب  تسا ، روذعم 

نآ طسو  رد  هک  تساوخ  مـالغ  زا  دـنروایب و  یگرزب  تشط  هک  داد  روتـسد  هاـگنآ  تسا . ناـسآ  ریجنز  نزو  زا  یهاـگآ  دـندومرف : ماـما 
اج نآ  ات  دیـشک  الاب  خن  نآ  اب  ار  ریجنز  سپـس  درک . بآ  زا  رپ  ار  تشط  تسب و  نآ  هب  یخن  دروآ و  نییاپ  ار  ریجنز  ماما  سپـس  دتـسیاب .

ماجنارـس دـسرب و  بآ  زا  نآ  همه  هک  اجنآ  ات  دنـشک  ـالاب  خـن  نآ  اـب  ار  ریجنز  هک  داد  روتـسد  هاـگ  نآ  دـیآ . نوریب  بآ  زا  نآ  همه  هک 
رد ینز   - 4 [ . 142 . ] دـش نشور  رفن  هس  ره  فیلکت  قیرط ، نیا  هب  تسا ، ریجنز  نزو  نامه  اـهنآ ، نزو  دنـشکب . ار  اـههراپ  نهآ  دومرف :
بآ نز  هب  هک  درک  تقفاوم  طرـش  نیا  هب  وا  دـیبلط و  بآ  یناپوچ  زا  ریزگان  درک . هبلغ  وا  رب  تخـس  شطع  دـش و  یبآیب  راـچد  ناـبایب 

دومرف ترضح  درک . تروشم  مالسلاهیلع )  ) ماما اب  نز  مکح  هرابرد  مود  هفیلخ  دراذگب . ناپوچ  رایتخا  رد  هحفص 82 ]  ] ار دوخ  هک  دهدب 
زا یکاح  دوشیم ، لقن  اـضعب  هک  نآ ، ریاـظن  ناتـساد و  نیا  [ . 143 . ] تسین یمکح  رطـضم  رب  هدوب و  رطـضم  لمع  باـکترا  رد  نز  هک 
نز  - 5 تشاد . تلفغ  نآ  زا  هفیلخ  تسا و  هدش  دراو  ثیدح  نآرق و  رد  هک  تسا  مالـسا  یلک  نیناوق  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  هطاحا 
هللا یلـص   ) ربمایپ زا  یثیدح  يروآدای  اب  مالـسلاهیلع )  ) ماما یلو  درک ، موکحم  ار  وا  هفیلخ  دوب . هدش  تفع  یفانم  لمع  بکترم  ياهناوید 

. دوش بوخ  اـت  تسا  هناوید  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  هتـشادرب  هورگ  هس  زا  ملق  هک  تسا  نیا  ثیدـح  درک و  هئربـت  ار  وا  هلآ ) هیلع و 
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يارجا زا  مالـسلاهیلع )  ) ماما دـننک . راسگنـس  لاح  نامه  رد  ار  وا  هک  داد  روتـسد  هفیلخ  درک . هانگ  هب  فارتعا  يرادراب  نز   - 6 [ . 144]
اب مالـسلاهیلع )  ) ماما یهاگ   - 7 [ . 145 . ] تسوا محر  رد  هک  یکدوک  رب  هن  يراد ، طلـست  وا  ناـج  رب  وت  دوـمرف : درک و  يریگوـلج  دـح 
هک دوب  یعدم  تسوا و  ردام  هک  دش  نآ  رکنم  تسج و  يربت  دوخ  دنزرف  زا  ینز  يزور  درکیم . لح  ار  لکشم  یناور  لوصا  زا  هدافتسا 

. دننزب هنایزات  یتبسن  نینچ  ببس  هب  ناوج ، هب  داد  روتـسد  هفیلخ  تسوا . ردام  يو  هک  تشاد  رارـصا  ناوج  هک  یلاح  رد  تسا ، رکب  زونه 
سک ره  دقع  رد  هحفص 83 ]  ] ار يو  هک  تفرگ  رایتخا  وا  ناگتسب  نز و  زا  ترضح  نآ  دیـسر ، مالـسلاهیلع )  ) ماما عالطا  هب  ارجام  نوچ 

وت دـقع  رد  ار  نز  نیا  نم  تفگ : درک و  ناوج  نامه  هب  ور  ماما  دـندرک . لـیکو  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع زین  ناـنآ  دروآ و  رد  تساوخ  هک 
ار نز  نیا  تسد  تفگ : ناوج  داد و  رارق  نز  ربارب  رد  دوب  غلبم  ناـمه  يوتحم  هک  ياهسیک  سپـس  تسا . مهرد  وا 480  رهم  مدروآرد و 

هللاو وه  رانلا ، وه  هللا ، هللا ، : » تفگ نخس  نیا  ندینش  اب  نز  دشاب . وت  تروص  رس و  رب  یـسورع  راثآ  هک  نیا  رگم  ایم  نم  دزن  رگید  ریگب و 
وگزاب ار  دوخ  راکنا  تلع  سپـس  تسا . نم  رـسپ  نیا  مسق  ادـخ  هب  تسا ، شتآ  نایرج  نیا  هجیتن  ادـخ ، هب  هانپ  ادـخ  هب  هاـنپ  ینعی : ینبا »!

[ . 146 . ] درک

شسرپ ود  خساپ  قادرج و  جرج 

هینیسح رد  مدوب ، فرـشم  ظعاو  یعاجـش  مساق  دیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  مرتحم ، ظعاو  راوگرزب و  تسود  تمدخ  رد  هک  یلاس 
مالـسالا ۀجح  موحرم  يزاریـش ، دمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  ردارب  میکح و  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  ياههدازاقآ  دـندوب  هتفرگ  نشج  اهینارهت 

تروص مالـسلاهیلع )  ) یلع مامالا   » باتک بحاص   ) یحیـسم قادرج  جرج  نیوعدم ، هلمج  زا  دندوب . زین  يزاریـش  نسح  دیـس  جاح  دیهش 
تـشپ دش و  هینیـسح  دراو  هداعلاقوف  مارتحا  اب  دوب . زین  تسا ). هدـش  هتـشون  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما دروم  رد  هک  ۀـیناسنالا ،» ۀـلادعلا 

ود سلجم ) رگید  فرط  زا  يرگید  سلجم و  فرط  نـیا  زا  یکی   ) رفن ود  دـناوخب . ار  دوـخ  تشادداـی  هباـطخ و  اـت  تـفرگ  رارق  نوـبیرت 
لوا مهدیم . باوج  ار  هلمج  ود  نیا  طقف  نم  تفگ : سپـس  داهن . بیج  رد  ار  دوخ  هباطخ  نتم  دـناوخ و  ار  هماـن  ود  دـنداد . وا  هب  ذـغاک 

مناوتیمن ماهدـمآ ، ایند  هب  کیلوتاک  یبهذـم  هداوناخ  کـی  رد  نم  نوچ  حیـسم ؟ اـی  تسا  رتـالاب  یلع  هحفـص 84 ] : ] هک دناهدرک  لاوس 
تاظحل نآ  رد  نینمؤملاریما  دوخ  تسا . یلع  زا  رتالاب  حیـسم  میوگب  هک  مرادن  مه  ار  تأرج  نیا  اما  تسا ؛ حیـسم  زا  رتالاب  یلع  مییوگب 

ار هلمج  نیا  دیـسر و  حیـسم  ترـضح  هب  ات  داد  باوج  یکی  یکی  لیئارـساینب ؟ يایبنا  ای  دـیرتالاب  امـش  دـندرک : لاؤس  شنارای  هک  رخآ 
ال ةدابعلا ، تیب  اذـه  یجرخا ؛ مدرم  ای  دـمآ : باطخ  یـسیع ؛ ترـضح  تدـالو  عقوم  یلو  دوب ؛ سدـقملا  تیب  يهمداـخ  میرم  هک : دومرف 

نم ردام  هب  اما  یجرخا  میرم  ای  دـنتفگ : یـسیع  ردام  هب  تدالو ). ياج  هن  تسا ؛ تدابع  ياج  اـج  نیا  ور ، نوریب  اـمیرم !  ) ةدـالولا عضوم 
ماقم اج  نیا  رارطـضا  هب  سدـقم  تیب  ورب  نوریب  باطخ  شدـمآ  ضاخم  درد  تقو  هب  میرم  وش ) لخاد  همطاف !  ) یلخدا همطاف  ای  دـنتفگ :

دـسألا ۀـنبا  همطاف  ملعا ! يا  تسا  ملاع ، لد  نوچ  ملاع  نت  رد  هبعک  هناخ  رایتخا  نک  رگید  عضوم  لمح ، عضو  رب  دوب  ادـخ  يراب  تعاـط 
هب دـمآ  يو ، زا  نایع  عضو  راثآ  دـش  نوچ  مدـع  دوجو و  رمآ  رب  لمح  بلاطوبا  زا  تفرگب  هک  نوچ  میرم  شايزینک  زا  راختفا  دومن  هک 
مه رس  رب  تشه  راوید  ود  ره  سدق  يوناب  هناخ ، هب  لخاد  وچ  دش  مزمز  هبعک و  بر  نامز  نآ  قشنم  ار  هناخ  راوید  درک  مرح  يوس  زجع 
ملع رهد  هب  ینـشور  یپ  دز  یکیراـت  نورد  ناوـیح  بآ  هحفـص 85 ] ! ] مهفاف نیه ! تسا ، ياهتکن  نیا  ردـنا  هایـس  رون  قرغ  دـیدرگ  هناخ 
نیا مود  لاؤس  هللا  یلو  یلع  زا  ریغ  تسین  هاش  یتسه  کـلم  هب  تقیقح ، هک  متک  رـس  وا ز  تشادرب  هدرپ  دورـسب  نخـس  نیا  بیغ ، دـهاش 
یلع تالاح  هب  یتقو  متشاد ، یتاعلاطم  نایدا  ناگرزب  تالاح  رد  نم  نوچ  خساپ : دوب ؟ هچ  باتک  نیا  نتشون  يارب  امش  هزیگنا  هک : تسا 

ناونع هب  متساوخ  دناهدرک . بصغ  ار  وا  قح  هدرک و  هلماعم  وا  اب  هنامولظم  یلیخ  مدید  مدیسر ، امـش  نید  رد  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب 
هب مغ  هک  سب  زا  هقح . بصغ  نم  لوا  ای  مولظم ؛ لوا  ای  کیلع  مالسلا  مشاب . هدرک  عافد  مولظم  کی  قح  زا  امش ، بهذم  زا  جراخ  يدرف 

هاگن نابوخ  تشاد ز  هاگن  ناوتن  یلو  دور ؛ فک  زا  لد  دید ، هدید  وچ  مناد  ار  هآ  تسین ، دش  دـمآ و  لاجم  رگید  ار  هار  هتـسب  نم  يهنیس 
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ار

ناج قمع  زا  تیالو  شریذپ 

ره هب  يدرگاـش  ره  تسا . ینوناـق  ندرک  تعاـطا  زا  ریغ  تسین و  یناـسآ  راـک  یتسود  دـشاب . نادـناخ  نیا  تسود  دـناوتیمن  یـسک  ره 
هکلب مینک  لوبق  ام  طقف  دـنتفگ ، هچ  ره  هک  تسا  نآ  هن  یلع  دالوا  یلع و  یتسود  تسا . يرگید  زیچ  هقالع  هکلب  درادـن ؛ هقالع  يداتـسا 
مدرم دشابن ؛ ای  دشاب  اهتردقربا  مجاهت  دروم  ناریا  نوچ  ینیمزرس  رگا  میریذپب . لد  اب  دیاب  ار  اهنیا  تسا . تبحم  زا  نخس  تسا . نیا  قوف 

ار روشک  هنرگو  تسا . مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  هب  تبحم  رطاخ  هب  نیا  دنوشیم . تکلمم  زا  عافد  يارب  ایهم  هحفص 86 ]  ] هدامآ و
طبترم نادـناخ  نیا  هب  دیهـش  یتـقو  دـننادیم  نوـچ  تسا ؛ يرگید  زیچ  نادـناخ  نیا  تبحم  قـشع و  هبذـج  درکیمن . ظـفح  نـیا  زا  ریغ 
رتـشیب رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع نب  نسح  ترـضح  دـنانیمأت . طاـبترا  نیا  رثا  رد  ناگدـنامزاب  هدیـسر و  يدـبا  تداعـس  هب  دوـخ  دوـشیم ،

نیا زا  یکی  رد  دوب . هدایپ  رتشیب  ضیف  بسک  يارب  دنتـشاد ، راوهار  ياهبوکرم  هیلقن و  لـیاسو  هکنیا  اـب  هکم ، هب  دوخ  تکربرپ  ياـهرفس 
ياهرهچ هایـس  درم  رتولج  مدـق  دـنچ  ریگب و  ار  لوپ  نیا  دومرف : دوخ  رازگتمدـخ  هب  درک ؛ سامآ  ترـضح  نآ  كراـبم  ياـپ  اـهترفاسم 

اب دـید  تفر و  ولج  ترـضح  رازگتمدـخ  منک . هدافتـسا  نامرد  يارب  نآ  زا  ات  روایب  ریگب و  وا  زا  دراد  هک  ینغور  هدـب و  ار  لوپ  دـیآیم ،
- ؟ يراد دـشاب  دـیفم  اپ  مرو  يارب  هک  ینغور  دیـسرپ : وا  زا  دـیآیم . ياهرهچ  هایـس  يدرم  دومرف ، ماما  هک  یتایـصوصخ  هناـشن و  ناـمه 
نم يالوم  یلع  نب  نسح  مالـسلاهیلع - .)  ) یلع نب  نسح  يارب  یهاوخیم - ؟ هک  يارب  هدـب - . ار  نغور  نآ  ریگب و  ار  لوپ  نیا  يرآ - .

میـالوم روضح  هب  يراد  یتدارا  رگا  امـش  مرخب و  امـش  زا  ار  نغور  نیا  دـیاب  نم  ربـب - . ریگب و  ار  نغور  نیا  مراد . تدارا  وا  هب  تسا و 
. دـندش بایفرـش  مالـسلاهیلع )  ) یلع نب  نسح  روضح  هب  مه  اب  تفرگ و  ار  نغور  داد و  ار  لوپ  نک . تدارا  ضرع  اجنآ  رد  وش  بایفرش 
هب لزنم  زا  یتقو  هللا  لوسر  نباـی  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یبتجم ماـما  هب  نازوس  ياوه  نآ  رد  هنیدـم  هکم و  نیب  درم  نیا  هحفص 87 ] ]

یبتجم ماما  زا  اعد  نیرتهب  ناونع  هب  ار  نیا  دشاب . نایعیش  ناتسود و  زا  مدنزرف  دینک  اعد  دوب ؛ رادراب  مرـسمه  مدمآ ، نوریب  ترفاسم  دصق 
[ . 147 . ] دراد تسود  ار  ام  تسا و  هعیش  هک  داد  يدنزرف  وت  هب  ادخ  دومرف : ترضح  درک . تلئسم  مالسلاهیلع ) )

هقلطم تیالو  رهظم  نیرت  هتسجرب 

وا ربمایپ  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  دینادب  دیامرفیم : دوخ  یفرعم  رد  درادن  يدـننامه  ادـخ  لوسر  زا  سپ  هک  هیلع ) هللا  مالـس   ) ریما ترـضح 
زونه مدرک ، قیدصت  یحو  تلاسر و  هب  ار  ادخ  لوسر  نم  هک  هاگنآ  درک ، قیدـصت  ار  يو  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  وا و  رای  نیلوا  متـسه 

هتقدص و لوالا ، هقیدص  هللا و  لوسر  وخأ  هللادـبع و  ینا  الأ  : » دوب تداهـش  بیغ و  ملاع  نیب  مدآ  دوب و  هدـشن  مامت  مدآ  ترـضح  تقلخ 
ياهقلطم تیالو  مارتحا  ساپ  هب  دریگیم  رارق  ناگتشرف  همه  دوجسم  رـشبلاوبا  مدآ  رگا  دوشیم  مولعم  [ 148 «. ] دسجلا حورلا و  نیب  مدآ 

رد ادخ  لوسر  دنتسه . مالـسلاهیلع )  ) یلع دالوا  یلع و  وا  زا  رتهتـسجرب  تسا و  نآ  رهاظم  زا  یکی  مالـسلاهیلع )  ) مدآ ترـضح  هک  تسا 
ینلتق و دقف  کلتق  نم  یلع  ای  : » دومرف اذل  تسا  ربمایپ  ناج  هلزنم  هب  یلع  [ 149 « ] یلع نم  انأ  ینم و  یلع  : » دومرف مالسلاهیلع )  ) یلع نأش 

هدروآرد بضغ  هب  ارم  دروآرد  مشخ  هب  ار  وت  سک  ره  هتشک و  ارم  دشکب  ار  وت  سک  ره  [ 150 « ] ینضغبأ دقف  هحفص 88 ]  ] کضغبأ نم 
وبراحم : » دنیامرفیم امهرـس ) سدق   ) همالع موحرم  شدرگاش  یـسوط و  ققحم  موحرم  یمالک ، ياهباتک  رد  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  تسا .

«. یبرح کبرح  : » دومرف وا  يهرابرد  ربمایپ  اریز  تسا ؛ رفاک  تساخرب  مالسلاهیلع )  ) یلع گنج  هب  هک  یسک  ۀقـسف » هوفلاخمو  ةرفک  یلع 
. تسا قساف  دناعم ، هن  دشاب  فلاخم  مالسلاهیلع )  ) یلع اب  هک  یسک  و 

تشهب رادنامهم 
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، ۀحفـصلا یلع  ۀقلحلا  تقد  اذإف  بهذلا  حئافـص  یلع  ءارمح  ۀتوقای  نم  ۀنجلا  باب  ۀـقلح  نا  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
ندز رد  اریز  دننکیم ؛ بابلا  قد  حالطصا  هب  دنبوکیم ، ار  رد  هبوک  دنوشیم ، تشهب  دراو  نایتشهب  یتقو  [ 151 «. ] یلع ای  تلاق : تنط و 

زاب تشهب  رد  دنزب . رد  تسا  رتهب  دـشابن ، هتـسب  رد  هچرگ  دوشیم  دراو  ییاج  هب  هک  یـسک  تسا ، نامهم  يارب  بدا  تیاعر  یعون  دوخ 
ای یلع  ای  دوشیم : هدینـش  ادص  نیا  دـبوکیم ، ار  رد  هبوک  یتشهب  یتقو  دـننزیم . رد  دـنوشیم ، دراو  هک  تشهب  لها  نانمؤم  یلو  تسا ؛
رد هبوک  يادـص  ارچ  هکنیا  ثیدـح و  نیا  حرـش  رد  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) ییابطابط همـالع  موحرم  تسا . یلع » اـی   » هبوک نینط  یلع !
مان هناخ  بحاص  رگا  دـنزیم . ادـص  ار  هناخ  بحاـص  دوریم ، ياهناـخ  هب  یتقو  ناـمهم  هحفـص 89 ] : ] دـندومرفیم تسا  یلع  ای  تشهب 
نیا زا  تسا . هیلع ) هللا  مالس   ) بلاطیبا نب  یلع  تشهب ، رادنامهم  تشهب و  بحاص  دربیم . ار  نیعم  مان  نامه  نامهم  دشاب ، هتـشاد  ینیعم 
نیا نامهم  نادـناخ و  نیا  يربهر  تیادـه و  هیاس  رد  دوریم  تشهب  هب  یـسک  ره  نوچ  تسا . یلع » اـی   » مه تشهب  رد  هبوک  يادـص  ور 

تـشهب رد  نآلا  هک  مینک  ساـسحا  میناوتیم  یبوخ  هب  اـم  درکیمن . یط  ار  تشهب  هار  یـسک  دـندوبن ، هبیط  راونا  نیا  رگا  تسا . نادـناخ 
. هن ای  تسا  زاب  ام  يور  هب  تشهب  رد  هن ! ای  میتسه 

تمکح رهش 

تمکح نیا  متمکح و  رهـش  نم  [ 152 « ] اهباب یلع  ای  تنأ  ۀـنجلا و  یه  ۀـمکحلا و  ۀـنیدم  انأ  : » دومرف نینمؤملاریما  هب  ص )  ) ادـخ لوسر 
؛ تسا يرد  نآ  زا  ياهشوگ  طقف  تسا و  راوید  رهـش  فارطا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  هلمج  نیا  یتشهب . نیا  رد  وت  یلع  يا  و  تسا . تشهب 
هب لوا  دـیاب  دـسریمن . نم  هب  درذـگن  وت  زا  اـت  یلو  دـسریم ، نم  هب  دـهاوخب  هار  ره  زا  سک  ره  تسا و  رد  رهـش  نیا  فارطا  همه  هکلب 

ءامـسلا تحتف  و  : » دـنادیم رد  تمایق  لیکـشت  ماگنه  ار  اهنامـسآ  رـسارس  ادـخ  هکنیا  ریظن  دـنک . ادـیپ  هار  نم  هب  دـعب  دـیایب و  وت  روضح 
هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  نامسآ  زا  ینیعم  هشوگ  هکنیا  هن  درذگب ، اهنامسآ  زا  ناسنا  ات  تسا  رد  اهنامـسآ  رـسارس  [ 153 « ] اباوبأ تناکف 

. تسین نکمم  تراهط  تمصع و  تیب  لها  تیالو  زا  دادمتسا  نودب  تسا  تشهب  دوخ  هک  تمکح ، رهش  هب  ندیسر  هحفص 90 ] . ] دشاب

صاقو دعس  نایب  رد  یلع  لیاضف 

هراشا

هرابرد تلیـضف  تلـصخ و  راهچ  نم  دـیوگیم : دوب  هدرک  دروخرب  نانآ  اب  هکم  هار  رد  هک  رفن  ود  اب  وگتفگ  نمـض  صاـقویبا  نب  دـعس 
شزرا اـیند  همه  زا  شیب  میارب  دوـب ، هدـش  رداـص  نم  هراـبرد  دروـم  راـهچ  نآ  زا  یکی  رگا  هـک  مدینـش  مالـسلاهیلع )  ) بلاـطیبا نـب  یلع 

: تشادیم

تسا یلع  زا  ربمایپ  ربمایپ و  زا  یلع 

ات داد  رکبوبا  هب  ار  نآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـش ، لزان  تسا  رافک  زا  نیملـسم  راجزنا  مالعا  هک  هبوت »  » هکرابم هروس  یتقو 
وا زا  ار  تئارب »  » هروس دومرف : داتـسرف و  ار  مالـسلاهیلع )  ) ناـنمؤمریما ترـضح ، تفر ، ار  هار  زا  يرادـقم  یتقو  دـناوخب . هکم  مدرم  يارب 

ار هبوت  هروس  تفر و  هیلع ) هللا  مالـس   ) نانمؤمریما تسا . هتـسیاش  راک  نیا  يارب  هک  متـسرفب  ار  یـسک  اـت  رواـیب  نم  شیپ  ریگب و  لـیوحت 
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ادـخ لوسر  تسا ؟ هداـتفا  قاـفتا  ياهثداـح  اـیآ  دـنکن ؟ غـالبا  هکم  مدرم  هب  ار  هروس  نیا  رکبوبا  ارچ  درک : لاؤس  دروآ و  هتفرگ  لـیوحت 
يارب ار  هروس  نیا  وت  اصخـش  ای  ربمایپ  يا  کنم » لجر  وأ  تنأ  الا  کنع  يدؤی  ال  : » دروآ ماـیپ  ناحبـس  يادـخ  فرط  زا  لـیئربج  دومرف :

یلع زا  مه  نم  هحفـص 91 ]  ] تسا نم  زا  یلع  [ 154 « ] یلع نم  اـنأ  ینم و  یلع  و   » نک مازعا  دـشاب  وت  زا  هک  يدرم  اـی  ناوخب  هکم  مدرم 
: هدـمآ مالـسلاهیلع )  ) یلع نب  نیـسح  هرابرد  هک  یناـیب  دـناوخب . ناکرـشم  يارب  نم  فرط  زا  ار  تئارب  هروس  دـناوتیم  یلع  اـهنت  متـسه .

ضرع مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  شردپ  هب  رفعج  نب  هللادبع  تسا . هدمآ  زین  بلاطیبا  نب  یلع  هرابرد  [ 155 « ] نیسح نم  انأ  ینم و  نیسح  »
یسوم مردارب  هب  وت  يدنمهقالع  ارچ  تسا ، یکی  وا  نم و  دج  ردپ و  میتسه . يواسم  هیلع ) هللا  مالس   ) رفعج نب  یسوم  مردارب  نم و  درک :

قداص ماما  تسا ؟ زیزع  نینچ  امـش  شیپ  مردارب  ارچ  تسا . یکی  مه  ام  ود  ره  دج  یکی و  ام  ود  ره  ردـپ  هکنیا  اب  تسا ؟ رتشیب  رفعج  نب 
تردارب اما  یتسه ؛ نم  رسپ  وت  تسا . قرف  تردارب  وت و  نیب  [ 156 «. ] ینبا تنأ  یسفن و  نم  هنا  : » دومرف هللادبع  شدنزرف  هب  مالسلاهیلع ) )

قداص ماما  دنزرف  مه  نم  وگن  تسا . لیخد  نم  ناج  وا  یلجت  روهظ و  رد  اما  دوب ، لیخد  ندـب  وت  شیادـیپ  رد  تسا . نم  ناج  زا  یـسوم 
. تسا يرگید  بلطم  ندش  ماقم  ثراو  دراد و  ییانعم  يدنزرف  متسه ،

یلع هناخ  رد  زج  اهرد  نتسب 

نیا رد  هک  تشاد  هار  دجـسم  هب  فارطا  ياههناخ  فقـس و  نودـب  دوب  یهاگیاج  میتشاد . روضح  هنیدـم  دجـسم  رد  همه  هک  مراد  دای  هب 
. دندوب مه  رمع  رکبوبا و  یلع و  لآ  میدوب و  ربمایپ  دجسم  رد  همه  دننک . هدافتسا  هناخ  ياج  هب  نآ  زا  هدرک و  هتوتیب  دنتسناوتیم  دجـسم 

نوریب همه  دنامب . دجسم  رد  درادن  قح  یسک  یلع  لآ  و  هحفص 92 ]  ] لوسر لآ  زج  دیورب . نوریب  دجسم  زا  همه  هک  دیسر  روتسد  هنابش 
يدرک نوریب  دجسم  زا  ار  ام  همه  مالغلا » اذه  تنکسأ  انتجرخأ و  هللا  لوسر  ای  : » درک ضرع  هزمح »  » ربمایپ يومع  دش  حبص  یتقو  میتفر .

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  میتسه . امش  لها  ناریپ و  زا  امش و  ياهومع  ام  يداد ؟ هار  دجـسم  رد  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ینعی  ناوج  نیا  و 
دوخ هناخ  زا  هک  دنک  هدافتـسا  روط  نآ  دناوتیم  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  درک  رما  ادخ  مدرکن ؛ نوریب  ار  امـش  نم  دومرف : هلآ )

! ورب نوریب  سدق  زکرم  هناخ و  زا  هک  دسریم  روتـسد  ندش  ردام  ماگنه  مالـسلااهیلع )  ) میرم هب  تسا ؟ ماقم  ردقچ  نیا  دنکیم . هدافتـسا 
و  » تسا هدمآ  هبدن  ياعد  رد  هکنیا  دوشیم . هدوشگ  هبعک  راوید  لخاد و  ایب  هک ، دنیوگیم : مالسلااهیلع )  ) دسا تنب  همطاف  هب  باطخ  اما 

. دنکیم نایب  ار  هتکن  نیمه  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع هناخ  رد  رگم  تسب  ار  اهرد  مامت  هباب » الإ  باوبألا  دس 

ربیخ رادمچرپ 

، دنداتسرف ار  یضعب  لوسر  ترضح  هک  دوب  ربیخ  حتف  رد  نارگید ، يارب  هن  دوب  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يارب  هک  يرگید  تلیـضف 
« رارف ریغ  رارک  هلوسر ، هللا و  بحی  هلوسر و  هللا و  هبحی  الجر  ادغ  ۀـیارلا  نیطعأل  : » دومرف هدـش و  ینابـصع  ترـضح  دـندشن . زوریپ  اهنآ 

يور زا  دراد و  تسود  ار  لوسر  ادخ و  زین  ار  وا  دنراد و  تسود  ار  وا  ادخ  لوسر  ادخ و  هک ، مهدیم  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  نم  ادرف 
هک دندوب  دنمهقالع  همه  هحفص 93 ] . ] تسین گرم  گنج و  زا  تشحو  رارف و  لها  دروآیم و  موجه  هک  یـسک  دنکیم ، تدابع  تبحم 
(( مالـسلاهیلع  )) بلاطیبا نب  یلع  دومرف : دش ، ادرف  یتقو  دیامرفیم : فیرعت  وا  هرابرد  همه  نیا  ادخ  لوسر  هک  تسیک ؟ ناسنا  نیا  دننادب 

كرابم ناهد  بآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دوب . التبم  مشچ  يرامیب  هب  هک  یلاح  رد  دندرک  رضاح  ار  ترضح  دینک . رـضاح  ار 
یلع [ . 157 . ] دندش لئان  يزوریپ  نآ  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  داد و  يو  تسد  هب  ار  مچرپ  دـعب  دـنتخیر و  یلع  مشچ  رد  ار  دوخ 

ای مورب و  گرم  غارـس  هب  نم  هچ  تسا  ناسکی  نم  يارب  [ 158 «. ] یلا توملا  جرخ  وأ  توملا  یلا  تلخدأ  یلابأ  ال  : » دومرف مالـسلاهیلع ) )
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رارک : » دومرف وا  هرابرد  ادخ  لوسر  اذل  تشادن . تشپ  ترضح ، هرز  درکن ، رارف  ياهنحص  چیه  رد  ترضح  نآ  دیایب ، نم  غارس  هب  گرم 
( مالـسلاهیلع  ) نانمؤمریما دـنلب  تاملک  زا  ددرگیمن . رب  ربیخ  هعلق  حـتف  يزوریپ و  نودـب  وا  هیدـی » یلع  هللا  حـتفی  یتح  عجری  رارف ال  ریغ 
هب ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع نایهاپــس  اـهگنج ، زا  یکی  رد  [ . 159 . ] دـینکن دروخرب  یفطاـع  یگنج  یماـظن و  لـئاسم  رد  دومرف : هک  تسا 

: دومرف میریگب . رایتخا  رد  ياهجدوب  ناریـسا  يدازآ  روظنم  هب  لاملاتیب  زا  ام  دـیهدب  هزاجا  دـندرک : ضرع  ترـضح  هب  دـنتفرگ . تراسا 
یتماهـش دوشیم ، میلـست  هدرک  دنلب  تسد  اروف  هثداح ، كدنا  هب  هک  یـسک  اما  تسا ؛ هزرابم  همادا  تسا و  یبوخ  راک  ریـسا  ندرک  دازآ 
تمواقم هظحل  نیرخآ  ات  دوشیم  مولعم  نوچ  دینک ؛ دازآ  تساهنآ  ندب  يولج  رد  مخز  ریسا و  یمخز و  هحفص 94 ]  ] هک ار  اهنآ  درادن .

. دناهدرک ریگتـسد  ار  اهنآ  سپـس  هدرک و  رارف  دوشیم  مولعم  تسا ، ناشندب  تشپ  رد  مخز  هک  ییاهنآ  و  دناهدش . ریـسا  دـعب  دـناهدرک و 
ینعی گرم  دـنکیم  لایخ  تسا . هتخانـشن  ار  تداهـش  نوچ  دروخیمن . اـم  درد  هب  وا  دـنکیم  كرت  ار  گـنج  نادـیم  هک  یـسک  [ 160]

زا روبع  يارب  یلپ  طـقف  گرم  [ 161 « ] مکب ربعت  ةرطنق  الا  توملا  ام  : » هک دـنادیمن  وا  تسا . رتهب  وا  يارب  ندـنام  دـنکیم  رکف  يدوبان و 
هب نآ  زا  روبع  اب  تسین ، شیب  یلپ  گرم ، هک  مالسلاهیلع )  ) یلع نب  نیسح  ترـضح  زا  ابیز  تسا  ینایب  تسا . يدبا  يارـس  هب  ناهج  نیا 

نازابرس دهدیم  روتسد  دوخ  ریسا  نازابرس  ندرک  دازآ  ماگنه  دهدیم ، ریسا  هب  ار  دوخ  هیراطفا  هک  مالسلاهیلع )  ) یلع دیـسریم . تشهب 
نادـیم هک  یـسک  هدرک و  رارف  وا  دوـشیم  موـلعم  دـننکن . فرـص  يزیچ  لاـملاتیب  زا  وا  ندرک  دازآ  يارب  هدروـخ  مخز  تشپ  زا  هک  ار 

نامه و تداهـش  هک  دنادیمن . درمـشیم و  نید  زا  رتهب  ار  دوخ  وا  تسین . ام  هقالع  دروم  دنکیم ، رارف  دراذگیم و  رـس  تشپ  ار  گنج 
ۀیدسج ةوقب  ربیخ ... باب  تعلق  ام  : » دومرف تشون  يراصنا  فینح  نب  لهس  يارب  هک  ياهمان  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع نامه . تداعس  تشهب 
كاروخ اذغ و  رثا  زا  لصاح  يورین  اب  ار  ربیخ  هعلق  رد  نم  [ 162 « ] ۀئیـضم اهب  رونب  سفن  ۀیتوکلم و  ةوقب  تدیأ  ینکل  ۀیئاذغ  ۀکرح  و ال 

زا دوب  دوبن  خـبطم  زا  لـیئربج  توق  تشاداو . راـک  نیا  هب  ارم  یهلا  رون  هب  روـنم  سفن  یتوـکلم و  تردـق  نآ  هکلب  مدـنکن ؛ هحفص 95 ] ]
، هدارا تردق  ربارب  رد  زگره  [ . 164 « ] هینلا هیلع  تیوق  امع  ندب  فعض  ام  : » دومرف مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  [ . 163  ] دودو قالخ  رادید 

یلع هدارا  تسا . عاطم  زین  ندـب  دوب  فیعـض  هدارا  هک  هزادـنا  ره  تسا و  عباـت  ندـب  دـش ، يوق  هدارا  رگا  دـنکیمن . فعـض  راـهظا  ندـب 
. تفای هداعلاقوف  یتردق  نآ  عبت  هب  مه  ندب  دوب ، يوق  مالسلاهیلع ) )

ربمایپ لد  بوبحم 

هراشا

رارق دوخ  هفیلخ  ناونع  هب  هنیدم  رد  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  دنتفر و  نوریب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  كوبت  گنج  رد 
یلع تساوخیمن  ربماـیپ  دـنتفگ : دـندرک و  یقلت  یفعـض  هطقن  ار  تلیـضف  نیا  هدرک  تداـسح  ياهدـع  دـنک . ظـفح  ار  هنیدـم  اـت  دـنداد 

ضرع دمآ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  لابند  بلطم  نیا  ندینـش  زا  سپ  نانمؤمریما  دنک ! تکرـش  گنج  نیا  رد  مالـسلاهیلع ) )
ارم امش  دنیوگیم  شیرق  درک : ضرع  يدمآ ؟ هچ  يارب  دندومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  منکیمن . اهر  ار  امـش  نم  درک :

ترـضح يدانم  دینک . عمج  ار  مدرم  دومرف : ترـضح  منک . تکرـش  ههبج  رد  نم  دیدوبن  لیام  هکنیا  يارب  دیدربن ، ههبج  رد  ناتهارمه  هب 
بلاطیبأ نب  یلع  ناف  لجأ ، اولاـق  ۀـصاخ ؟ هلهأ  نم  هل  ـالا و  دـحأ  مکیفأ  ساـنلا  اـهیأ  [ » هحفـص 96 : ] دومرف دندش . عمج  همه  داد ؛ ادـن 

. دشاب امش  نانیمطا  دروم  کیدزن و  رایسب  امش  هب  هک  دیراد  یـسک  یگداوناخ  روما  رد  امـش  زا  مادک  ره  یبلق » یلا  یبیبح  یلهأ و  ۀصاخ 
رگید يزیچ  هب  ادـخ  هب  زج  ادـخ  لوسر  تسا . نم  لد  بوبحم  کیدزن و  ناگتـسب  زا  وا  تسا ؛ نینچ  نم  هب  تبـسن  مه  بلاـطیبا  نب  یلع 

وا یتسود  ادـخ و  رهظم  وا  نوچ  تشاد ؟ هقـالع  بلاـطیبا  نب  یلع  هب  ارچ  سپ  تشادـن  هقـالع  سک  چـیه  هب  ادـخ  هب  زج  دیـشیدنایمن و 
ینم نوکت  نأ  یـضرت  اما  . » دوب یـسوم  ریزو  نوراه  هک  روط  ناـمه  دومرف : مدرم  روضح  رد  هاـگنآ  تسین . هناـگیب  وا  تسادـخ . یتسود 
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؟ دـشاب یـسوم  هب  نوراه  تلزنم  دـننام  نم  هب  تبـسن  وت  تلزنم  يوشیمن  یـضار  ایآ  يدـعب » یبن  هنأ ال  ـالا  یـسوم ؟ نم  نوراـه  ۀـلزنمب 
. شلوسر ادخ و  زا  مدش  یضار  نم  [ 165 «. ] هلوسر هللا و  نع  تیضر  : » دومرف مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح 

نآرق کیرش 

تماـما و ماـقم  دـنکیم . طـبترم  مه  هب  ار  راـب  هگنل  ود  هک  دـنیوگیم  باـنط  زا  یهاـتوک  هعطق  هب  تسا و  یبرع  ياهژاو  کیرـش »  » تغل
نآرق کیرـش  ماما  اذل  نآرق ؛ هب  ار  تماما  مه  دـنکیم و  لصو  تماما  هب  ار  نآرق  مه  ماما  دـنانیزو . هنزو  لیقث و  لقث  ود  نآرق  تقیقح 
يارب مگنجب ؛ نوعرف  اب  دـیاب  نم  يداد . هحفـص 97 ]  ] رارق نم  شود  رب  ینیگنـس  راب  اراگدرورپ  درک : ضرع  ادخ  هب  میلک  ياسوم  تسا .
لوسر همانرب  تلاـسر و  نوچ  [ . 166 «. ] يرمأ یف  هکرـشأ  و   » هدـب رارق  نم  راک  کیرـش »  » ار نوراه  مردارب  موش  قفوم  راک  نیا  رد  هکنیا 
نآرق کیرـش  ینعی  دشاب ، ادخ  لوسر  کیرـش  یـسک  رگا  سپ  تسا . میرک  نآرق  مه  ادخ  لوسر  قالخا  تسا ، میرک  نآرق  نامه  ادـخ 

( مالـسلاهیلع  ) موصعم ماـما  هاگـشیپ  رد  تراـیز  ماـگنه  دـنکیم . طـبترم  یحو  تقیقح  اـب  ار  تماـما  هک  تسا  یباـنط  نآ  دـننام  هدـش و 
ترضح و  ماما ، نیلوا  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح  رگید . نیموصعم  همئا  هاوخ  نامز  ماما  هاوخ  ینآرق ؛ کیرش  وت  مییوگیم 

نآرق يوگنخـس  نم  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع دنتـسه . نآرق  کیرـش  ماما ، نیرخآ  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللالـجع   ) نسحلا نب  ۀـجح 
ربخاـب نآرق  زا  ار  امـش  نم  نکیل  دـیوگیمن و  نخـس  امـش  هب  وا  اـما  دـیروایب . رد  فرح  هب  ار  وا  تساراد . ار  قیاـقح  هـمه  نآرق  متـسه .

. دنکیم اعدا  نینچ  هک  تسا  نآرق  کیرش  وا  [ 167  ] منکیم

ربمایپ نیشناج 

مخ ریدغ  هب  یتقو  میدوب . عادولا  ۀجح  رد  ادخ  لوسر  اب  ام  مراد ؛ ناشن  مه  ار  یمجنپ  تلیـضف  نم  دـیوگیم : صاقو  یبا  نب  دعـس  سپس 
هاداع و نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلع  اذـهف  الوم  تنک  نم  : » دومرف هاـگنآ  نک . عمج  ار  مدرم  دـندرک  رما  يداـنم  هب  میدیـسر 

نمـشد سک  ره  ایادخ  تسوا . يالوم  یلع  نیا  متـسه  وا  يالوم  نم  سک  ره  هحفص 98 ] [ . ] 168 «. ] هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رـصنا 
وا مه  وت  دراذگ ، اهنت  ار  یلع  سک  ره  نک . يرای  ار  وا  وت  درک ، يرای  ار  یلع  هک  سک  ره  ایادـخ  شاب . وا  نمـشد  مه  وت  تسا  یلع  نیا 
رد [ 169 « ] هرأ مل  ابر  دـبعأ  تنک  ام  : » دومرف دـیحوت  رد  دوب . العا  لثم  تدابع ، داعبا  همه  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع راذـگب . اـهنت  راوخ و  ار 
نم نیقی  هب  يزیچ  ددرگ  شاف  رارـسا  همه  دوش و  فرطرب  اـههدرپ  رگا  [ 170 « ] انیقی تددزأ  ام  ءاطغلا  فشک  ول  : » دومرف داـعم  صوصخ 

اـهباتک و زا  یخرب  ماـن  کـنیا  و  دـشاب . تداـبع  تمکح  هب  ندیـسر  ناـسنا  ياـشگهار  دـناوتیم  ترـضح  نآ  نانخـس  دوشیمن . هدوزفا 
 - يدحاو فیلأت  لوزنلا  بابسا  ریـسفت   - 1 مینارذگیم : یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  زا  دـناهدرک  تبث  ار  هعقاو  نیا  هک  ار  یخیرات  كرادـم 

ج 1 ص هجام : نبا  ننس   - 3 تسا . نسح  حیحـص و  ثیدح  نیا  دیوگیم : هک  يذمرت ج 3 ص 298 : حیحص   - 2 غیلبت . هیآ  ریسفت  رد 
يوار دنچ  زا  ار  ریدـغ  هعقاو  ج 3 ص 109 و ص 533  مکاح : فلوم  حیحص  كردتـسم  - 5 ج 2 ص 119 . يوغب ، ننـس   - 4 29 ، 28

، يرجه لاس 310  هحفـص 99 ]  ] یفوتم يربط  ریرج  نب  دمحم  روهـشم  خروم  ریدغلا -  ثیدح  قیرط  یف  ۀیالولا   - 6 تسا . هدرک  تیاور 
يروط هب  دنک -  فیلأت  ار  باتک  نیا  يربط  دش  ثعاب  هک  ياهزیگنا  دنکیم . لقن  هار  يدنا  داتفه و  زا  ار  ریدغ  ثیدح  باتک  نیا  رد  هک 

تنـس لها  ياملع  زا  یکی  هک  تسا  نیا  دـنکیم -  لـقن  يربط  یفارگویب  رد  ج 18 ص 80  ءاـبدالا :» مجعم   » شباـتک رد  يومح  رد  هک 
یماگنه هدوب . نمی  رد  عادولا  ۀجح  زا  ربمایپ  تشگزاب  نامز  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  درک  اعدا  درک و  راکنا  ار  ریدغ  نایرج  دادغب 

عجار باتک  نیا  رد  يربط  دنک ، در  ار  يدادغب  درم  نآ  ياعدا  دسیونب و  ار  هدش  دای  باتک  تفرگ  میمصت  دینـش  ار  نایرج  نیا  يربط  هک 
ج 5 ص 208 ۀیاهنلا » ۀـیادبلا و   » شباتک رد  ریثک  نبا  دراد . یلـصفم  ثحب  دـناهدرک  لقن  ار  ریدـغ  نایرج  هک  یثیداحا  ندوب  حیحـص  هب 
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اب ار  ثیدح  نیا  هدرک و  قیقحت  ریدـغ  ثیدـح  هب  عجار  دوخ  باتک  رد  خـیرات  ریـسفت  باتک  بحاص  يربط  ریرج  نب  دـمحم  دـیوگیم :
: فلوم مخ -  ریدـغ  ثیدـح  يور  نم  باـتک   - 7 تسا . هدروآ  رد  باـتک  دـلج  ود  تروص  هب  نوگاـنوگ  ياـههار  زا  فلتخم و  ظاـفلا 
ج 1 بقانملا : باتک  رد  يو  رـس  دنکیم ، لقن  ار  ریدغ  ثیدـح  هار  زا 125  باـتک  نیا  رد  هک  يرجه  لاس 355  يافوتم  یباعج ، رکبوبا 

نیا رد  تسا ، دلج  ياراد 17  هک  یناتـسجس  ظفاح  فلؤم : ۀیالولا -  ثیدح  یف  ۀـیاردلا   - 8 دنکیم . لقن  ار  هدـش  دای  باتک  ص 529 
. یکجارک حوتفلاوبا  فلؤم : ریدغلا -  موی  جح  یف  ریـصبلا  ةدـع   - 9 دنکیم . لقن  ربمایپ  باحـصا  زا  رفن  زا 120  ار  ریدغ  ثیدـح  باتک 

هار زا 105  ار  ریدـغ  ثیدـح  نآ  رد  هـک  يرجه ، لاس 333  ياـفوتم  هدـقع  نبا  ظـفاح  فلؤم  ریدـغلا -  ثیدـح  قیرط  یف  ۀـیالولا   - 10
يذمرت و ار  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » ثیدح اما  دسیونیم : يرابلا  حتف  شباتک  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هحفص 100 ] . ] هدرک تیاور 

باتک کی  رد  ار  ثیدح  نیا  تایاور  اههار و  نیا  هدـقع  نبا  هک  هدـش -  لقن  یناوارف  ياههار  زا  ثیدـح  نیا  و  دـننکیم ، تیاور  یئاسن 
نبا ریسفت  ص 636 12 - ج 3  يزار : رخف  ریـسفت  - 11 دشابیم . نسح  حیحـص و  ثیدح  نیا  ياهدنـس  زا  يرایـسب  هدرک و  يروآعمج 

ج 2 ص یناکوش : ریسفت  ج 2 ص 259 15 - یطویس : روثنملا  ردلا  ریسفت  ج 6 ص 194 14 - يروباشین : ریسفت  ج 2 ص 14 13 - ریثک :
ام دزن  تسا  تباث  دیوگیم : نآ  رد  هک  ج 3 ص 350 و ج 3 ص 249  یسولآ : یناعملا  حور  ج 6 ص 464 17 - رانملا : ریسفت  - 16 57

ج 3 ص يربط : ریسفت  - 18 هالوم »... یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف مخ  ریدغ  رد  یلع  ترـضح  قح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک 
رد ینیرش -  فلؤم  رینملا -  جارسلا  ریسفت  غیلبت 21 - هیآ  ریسفت  رد  دوعسلاوبا -  ریسفت  غیلبت 20 - هیآ  ریسفت  رد  یبطرق  ریسفت  - 19 428

يربط بحم  یبقعلا  رئاخذ  ج 2 ص 373 24 - ربلادبع : نبا  باعیتسالا  ص 40 23 - یفنح : يزودـنق  ةدوملا  عیبانی  غیلبت 22 - هیآ  ریسفت 
دسا ج 6 ص 218 27 - یعفاش : يوانم  ریدقلا  ضیف  - 26 هحفص 101 ]  ] ص 25 یکلام : غابص  نبا  همهملا  لوصفلا  ص 67 25 - یعفاش :

ج يربط : نیدلا  بحم  ةرضنلا  ضایرلا  ص 130 و 35 29 - یفنح : یمزراوخ  بقانم  ج 3 ص 307 و ج 5 ص 205 28 - ریثا : نبا  ۀباغلا 
روهشم ریدغ »  » ثیدح نیا  هدمآ : باتک  نیا  رد  يرجه ، لاس 658  يافوتم  یجنگ  یعفاش  ظفاح  بلاطلا ص 19  ۀیافک  2 ص 169 30 -

. نآ لقن  ندوب  حیحص  رد  دوب  دهاوخ  تجح  ثیدح  نیا  ياهدنـس  ندرک  ممـضنم  و  دننکیم . تیاور  ار  نآ  هقث  دارفا  هک  تسا  نسح  و 
ۀیادبلا و ج 8 ص 209 و ج 7 ص 377 و ج 1 ص 47 33 - يدادغب : بیطخ  دادغب  خـیرات  ص 114 32 - یطویـس : ءافلخلا  خیرات  - 31

ءایلوألا ۀقیلح  شباتک 36 - همدقم  رد  نودلخ  نبا  خـیرات  رکاسع 35 - نبا  خیرات  ج 5 ص 308 و ج 7 ص 348 34 - ریثک : نبا  ۀیاهنلا 
ینالقسع ج 7 ص 337 رجح  نبا  ظفاح  بیذهتلا  بیذهت  ج 6 ص 398 و ج 2 ص 154 38 - لامعلا : زنک  ج 4 ص 23 37 - میعنیبا :
ج 4 ص 372 و ج 1 لبنح : نب  دمحا  ماما  دنسم  ج 7 ص 78 و ج 6 ص 323 و ج 2 ص 408 40 - ینالقـسع : رجح  نبا  ۀباصالا  - 39
ص 107 43- ج 9  یمثیه : دـئاوزلا  عمجم  - 42 دناهتـسناد . حیحـص  ار  ثیدح  ناشیا  ص 533 و  ج 3  یبـهذ : صیخلتلا  ص 118 41 -
ص 25 و رجح : نبا  هقرحملا  قعاوصلا  یئاسن ص 21 و 25 45 - ظفاح  هیولعلا ، صیاصخلا  - 44 هحفص 102 ]  ] یناربط ریبکلا -  مجعملا 
ج 7 ص 13 ینالطسق : ظفاح  هیندللا  بهاوملا  - 46 تسین . نآ  رد  ياههبش  یکـش و  چیه  تسا و  حیحـص  ریدغ  ثیدح  هتفگ : هک   - 75
-47 دشابیم . نسح  حیحـص و  ثیدح  نیا  ياهدنـس  زا  يرایـسب  تسا و  دایز  ثیدـح  نیا  لقن  ياههار  هدـش : روآدای  باتک  نیا  رد  هک 
ص 38 50- یشرق : رابخالا  سمش  يذمرت 49 - زا  لقن  هب  ص 16  یعفاش : هحلط  نبا  لوئسلا  بلاطم  ج 2 ص 303 48 - لادتعالا ، نازیم 
هتفگن و ینخس  یسک  نآ  تحص  هرابرد  تسا و  روهشم  حیحص و  ثیدح  نیا  هتـشون : شباتک  رد  ناشیا  ص 21 -  یشخدب : راربالا  لزن 

هدـش لقن  يدایز  ياههار  زا  ریدـغ  ثیدـح  اریز  تسین ، يرابتعا  ناـنیا  هتفگ  هب  هک  تقیقح  رکنم  بصعتم و  دارفا  رگم  هدرکن  یـضارتعا 
یناتسرهش 54- لحنلا  للملا و  ج 18 ص 84 53 - يومح : توقای  ءابدالا  مجعم  هبیتق ج 1 52 - نبا  ظفاح  ۀسایسلا  ۀمامالا و  - 51 تسا .

هدش لقن  ربتعم  دایز و  ياههار  زا  هالوم »... تنک  نم   » ثیدـح اما  دـسیونیم : باتک  نیا  رد  ج 3 ص 231 . یبهذ : ظفاح  ظافحلا  ةرکذت 
قیرط : » نآ مان  هتـشون و  ریدغ  هعقاو  هرابرد  ياهناگادج  باتک  یبهذ  ظفاح  هک  منکیم  يروآدای  ماهدرک .. تشاددای  ار  نآ  هناگادج  هک 

ینامرق لودـلا  رابخا  يزیرقم 57 - طـطخلا  يریون 56 - بدـالا  نوـنف  یف  برـالا  ۀـیاهن  - 55 هحفـص 103 ] . ] دشابیم ۀیالولا » ثیدـح 
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یفنح يزوج  نبا  طبس  همالا  صاوخ  ةرکذت  یلصوم 60 - یلعیوبا  دنسم  ج 3 ص 302 59 - یعفاش : یبلح  ۀبیلحلا ، ةریسلا  یقشمد 58 -
زا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ تشگزاب  زا  دـعب  ریدـغ  نایرج  هکنیا  رب  دـنقفتم  خـیرات  ياملع  دـیوگیم : باتک  نیا  رد  يو  ص 18 - 

اهنآ دادـعت  دومن و  عمج  ار  شباحـصا  ربماـیپ  ماـگنه  نآ  رد  هک  تسا ، هداد  يور  هجحيذ  هاـم  مهدـجیه  زور  رد  هدوـب و  عادوـلا  ۀـجح 
هینک و نودـب  حـضاو  ینانخـس  اب  حیرـص  نشور و  يروط  هب  و  هـالوم » یلعف  هـالوم  تنک  نم  : » دومرف دـندوب و  رفن  رازه  تسیب  دـصکی و 

 - یعفاش یلزاغم  نبا  بقاـنملا  - 62 يرجه . لاس 279  يافوتم  يواحط ، ظـفاح  ج 2 ص 308  راثآلا : لکـشم  - 61 دـندومرف . نایب  هراشا 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ زا  حیحص  ثیدح  نیا  دیوگیم : ریدغ  تیاور  لقن  زا  دعب  مساقلاوبا  شداتـسا  زا  ناشیا  يرجه -  لاس 483  يافوتم 

تشهب هدژم  اهنآ  هب  ربمایپ  هک  يرفن  هد  ةرشبم » ةرشع   » هلمج زا  دناهدرک  لقن  ار  نآ  باحصا  زا  رفن  تسیب  دصکی و  هدش و  تیاور  هلآ ) و 
درف هب  رصحنم  تلیـضف  نیا  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع و  دشابیم ، صقن  نودب  تباث و  ریدغ )  ) ثیدح نیا  و  ننـست » لها   » لقن هب  تسا  هداد 
حرش یف  ةاقرملا  ینالقاب 65 - نیدلا  لوصا  یف  دیهمتلا  یعفاش 64 - ینیوج  نیطمسلا  دئارف  - 63 تسین . کیرـش  وا  اب  سک  چیه  تسا و 

ثیدـح نیا  دـسیونیم : باـتک  نـیا  رد  يو  يرجه -   1014 هحفـص 104 ]  ] لاس ياـفوتم  یفنح  يراـق  يوره  ص 568  ج 5  ةاکـشملا :
دمحا تایاور  زا  یکی  رد  اریز  دناهتسناد ، رتاوتم  ثیداحا  ءزج  ار  نآ  ثیدح  ناظفاح  زا  یضعب  هکلب  تسین  نآ  رد  یکش  تسا و  حیحص 

بلاطیبا نب  یلع  يارب  دناهداد  یهاوگ  دناهدینش و  ار  ثیدح  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ باحـصا  زا  رفن  یـس  هک  هدمآ  لبنح  نب 
هزمح نبا  فیرعتلا  نایبلا و  یکلام 67 - یناقرز  بهاوملا  حرـش  - 66 تفالخ . هرابرد  دنتـشاد  عازن  وا  اب  هک  یعقوم  وا  تفالخ  ناـمز  رد 

، لوصا اب  تسا  قفاوم  هدرک و  لوبق  یمالـسا  تما  ار  ثیدح  نیا  تسا : هدـمآ  باتک  نیا  رد  یمـصاع -  یتفلا  نیز  یفنح 68 -  یقشمد 
باتک نیا  رد  يو  يرجه . لاس 505  يافوتم  یلازغ ، نیملاعلا ص 9 -  رس   - 69 دنکیم . لقن  فلتخم  ياههار  زا  ار  ثیدـح  نیا  سپس 

رب دنقفتم  همه  مخ و  ریدـغ  زور  رد  ربمایپ  هبطخ  ثیدـح و  نتم  رب  تسا  مدرم  عامجا  دـش  هتـشادرب  لیلد  تجح و  زا  باقن  تسا : هدروآ 
رد يرجه ، لاس 597  يافوتم  یلبنح -  يزوج  نبا  جرفلایبا  ظفاح  بقاـنملا  - 70 هالوم .».. یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف ربماـیپ  هک  نیا 

تسیب دصکی و  و  هدش -  عقاو  هجحيذ  مهدجه  رد  ریدغ  نایرج  هکنیا  رب  دنراد  رظن  قافتا  هریس  خیرات و  ياملع  تسا : هدمآ  باتک  نیا 
رد ءارعش  و  دندینـش ، ار  ربمغیپ  نانخـس  دندوب و  عادولا  ۀجح  رد  ربمایپ  هارمه  هنیدم  هکم و  فارطا  نکاس  بارعا  باحـصا و  زا  رفن  رازه 

. تسا هدیدرگ  پاچ  ص 153  راصبالا : رون  هیشاح  رد  هک  یعفاش  نابص  نیبغارلا -  فاعـسا   - 71 دناهدورس . يدایز  ياهرعش  هنیمز  نیا 
یکم ریثکاب  نب  دمحا  خیش  لآلا  بقانم  یف  لآملا  هلیـسو  ص 413 73 - یفنح : نساحملا  نبا  رصتخملا  نم  رصتعملا   - 72 هحفص 105 ] ]

هار زا 80  ریدغ  ثیدح  هک  يرجه ، يافوتم 833  یعفاش  یقشمد  يرزج  ص 3  بلاطیبا : نب  یلع  بقانم  یف  بلاطملا  ینسا  یعفاش 74 -
یب يور  زا  هک  یناسک  و  دناهدرک ، لقن  ار  نآ  يرایـسب  عمج  تسا ، هدـش  لقن  ربمایپ  زا  رتاوتم  ثیدـح  ینا  دـیوگیم : دـنکیم و  تیاور 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ باحصا  زا  یعمج  ناشیا  سپس  تسین ، اهنآ  لوق  هب  يرابتعا  دننک ، فیعضت  ار  ثیدح  نیا  دناهدرک  یعـس  یعالطا 

نب نمحرلادبع  صاقویبا و  نب  دعـس  ریبز و  هحلط و  رمع و  رکبوبا و  اهنآ  هلمج  زا  هک  دربیم  مان  دناهدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  هلآ ) و 
مخ ریدغ  زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  هالوم »... تنک  نم   » هبطخ نیا  هک  تسا  هدش  تباث  دـنکیم : هفاضا  يو  دنتـسه . فوع 

قیدـص نب  دـمحم  نب  دـمحا  ظـفاح  ص 77 ، ناذـالا : فینـشت  ص 227 76 - یعفاـش : یتوریب  بلاـطملا  ینــسا  - 75 تـسا . هدـش  داریا 
نآ رفن  هدیسر و 60  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  زا  رتاوت  هب  هالوم »... تنک  نم   » ثیدح اما  تسا : هدمآ  باتک  نیا  رد  یمرـضح ،
خیش یقثولا  ةورعلا  - 77 دـش . دـهاوخ  ینالوط  رایـسب  مینک  رکذ  ار  نایوار  همه  دنـس  میهاوخیم  رگا  هک  يروط  هب  دـننکیم ، تیاور  ار 
همه قافتا  دروم  ثیدح  نیا  تحـص  دیوگیم : ریدغ  ثیدح  رکذ  زا  دـعب  باتک  نیا  رد  يرجه ، لاس 736  يافوتم  ینانمـس  نیدلا  ءالع 

هحفـص  ] یتفم  ) یفنح يداه  رـصم ص 49  پاچ  ةرتاوتملا ، ثیداحالاب  ةرخاـفلا  ةالـصلا  يرذالب 79 - فارـشالا  باسنا  - 78 دشابیم .
هک اهنآ  ناظفاح  همئا و  تنـس و  لها  ياملع  كرادم  زا  كردم  ردصم و  مان 80  دوب  نیا  مرتحم : هدنناوخ  یبلعث  ریسفت  - 80 ماش ) [ 106

دنکن اعدا  یـسک  هکنیا  يارب  مدومنن ، لقن  ار  هعیـش  زا  كردم  کی  یتح  هک  شاب ، هاگآ  یمارگ : هدنناوخ  دـناهدرک . لقن  ار  ریدـغ  هعقاو 
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دوب انب  رگا  دناهدرک و  لقن  مه  تنس  لها  ياملع  درادن و  هعیش  هب  صاصتخا  مینادب  دیاب  هکلب  دننکیم ، لقن  نایعیش  طقف  ار  ریدغ  نایرج 
هب ار  تنـس  لها  كرادم  زا  يدایز  دادعت  هتبلا  و  دشیم . تنـس  لها  كرادم  ربارب  نیدـنچ  منک  لقن  هنیمز  نیا  رد  ار  هعیـش  كرادـم  مان 

ینیما همالع  موحرم  ریدـغلا  باتک  هب  دـنک  يرتشیب  قیقحت  دـهاوخب  یـسک  هچنانچ  و  میاهدربن . مان  باتک  ندوب  هصالخ  راصتخا و  تهج 
ربتعم ياهباتک  تنـس و  لها  كرادم  همه  نیا  رکذ  زا  دـعب  یمارگ !! هدـنناوخ  يا  لاح  و  دـیامن . هعجارم  لوا  دـلج  یلاعت ) هللا  ناوضر  )

راوازـس ایآ  و  تسا ؟ هدوب  ربمغیپ  لصفالب  نیـشناج  راوگرزب  نآ  هکنیا  بلاطیبا و  نب  یلع  تیالو  راکنا  يارب  دـنامیم  یقاـب  یهار  اـهنآ 
؟» لالضلا الا  قحلا  دعب  اذام  « ؟ تسا هدماین  اهنآ  هب  عجار  ربمغیپ  بناج  زا  یـشرافس  نایب و  صن و  چیه  هک  یناسک  زا  ندرک  يوریپ  تسا 
هب دهاوخب  سک  ره  سپ  دوب  ياهرکذـت  نیا  الیبس  هبر  یلا  ذـختا  ءاش  نمف  ةرکذـت  هذـه  نا  « ؟ تسه یهارمگ  زج  يزیچ  قح  زا  دـعب  ایآ 

هحفص 107] [ . ] 171 . ] دبایب یهار  شراگدرورپ  يوس 

نید ندش  لماک 

( مالسلاهیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح  يارب  مدرم  همه  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  هک  یماگنه  ریدغ ... نایرج  هب  میدرگزاب 
مالـسالا مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  : » دومن توالت  ار  هیآ  نیا  دـش و  لزان  لـیئاربج  تفرگ ، تعیب 

هللا دومرف : ربمایپ  مدیدنسپ . امش  يارب  نید  کی  ناونع  هب  ار  مالـسا  مدرک و  مامت  امـش  رب  ار  تمعن  دیدرگ و  لماک  امـش  نید  زورما  انید »
تمعن و نتشگ  مامت  نید و  ندوب  لماک  رب  ربکا  هللا  . » يدعب یلعل  ۀیالولا  یتلاسرب و  برلا  یـضر  ۀمعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا 

هعیـش نیثدـحم  نیرـسفم و  هکنیا  هب  مینکیم  بلج  ار  هدـنناوخ  رظن  اجنیا  رد  نم ». زا  دـعب  یلع  تیالو  تلاسر و  هب  مراگدرورپ  تیاضر 
زا دنـشابیم ، يأر  مه  نایعیـش  اب  اهنآ  نیثدحم  ناظفاح و  ننـست و  لها  ياملع  زا  يرایـسب  ریدغ و  زور  رد  هیآ  نیا  ندش  لزان  رب  دنقفتم 

ظفاح - 2 دنکیم . لقن  مقرا  دیز  زا  هک  يدنـس  اب  ۀیالولا  باتک  رد  يرجه  لاس 310  یفوتم  يربط  ریرج  نبا  خروم  ظـفاح و   - 1 هلمج :
ج 2 ریثک : نبا  ریسفت  رد  هک  نانچمه  دنکیم  لقن  هحفص 108 ]  ] يردخ دیعس  یبا  زا  هک  يرجه  لاس 310  يافوتم  یناهفصا  هیودرم  نبا 

 - 4 دنکیم . لقن  هریره  نبا  يردخ و  دیعـسیبا  هک  دلج 2 ص 259  شریسفت  رد  یطویـس  نیدلالالج  ظفاح   - 3 تسا . هدمآ  ص 14 
دهاوش باتک  رد  یناکـسح  ظـفاح   - 5 دـنکیم . لـقن  ةریرهیبا  زا  هک  ص 290  ج 8  دادـغب : خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  رکبوبا  ظفاح 
یلزاغم نبا  ظـفاح   - 8 ج 1 . نیطمـسلا : دـئارف  باتک  رد  یعفاش  ینیوج   - 7 ج 80 ص 94 . بقاـنم : رد  یمزراوـخ  بیطخ   - 6 لیزنتلا .
هظحالم تقد  اب  تسا  راوازس  هک  تسا  یمهم  رایسب  بلاطم  ياراد  هفیرـش  هیآ  نیا  یمارگ : هدنناوخ  نارگید . و  بقانم ، باتک  رد  یعفاش 

رد ادخ  هک  هدیسر  یئاج  هب  دراد و  تمظع  ردق  نآ  هک  تسا  يزور  هچ  دوصقم  زورما »  » ینعی مویلا »  » میسرپیم مویلا »  » هلمج زا  دییامرف :
یلع يراذـگجات  ربماـیپ  هک  تسا  يزور  تسا ، ریدـغ  نادـیواج  زور  هـک  تـسا  نـیا  خـساپ  و  هدـینادرگ ؟ لـماک  ار  دوـخ  نـید  زور  نآ 
نید زورما  مکنید » مکل  تلمکا  مویلا  . » دـنداهن وا  رـس  رب  ار  تیالو  تماما و  تفالخ و  تمظع  اب  جات  و  دـنتفرگ ، نشج  ار  مالـسلاهیلع ) )

( مالسلاهیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  نییعت  هلیـسو  هب  نآ  ندش  لماک  و  دوب ، صقان  ریدغ )  ) زورما زا  لبق  امـش  نید  ینعی  مدرک ، لماک  ار  امش 
دیآیم رامـش  هب  صقان  یلع  ترـضح  نودـب  نامیا  نید و  میوگب : رتهب  ای  دـشابیم . هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نیـشناج  ناونع  هب 

امـش رب  ار  تمعن  و  یتمعن » مکیلع  تممتا  و  . » دـشابیم صقان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  [ ) هحفـص 109  ] ربمغیپیب نامیا  نید و  هک  نانچمه 
هب دوشیم  قـقحم  یتـمعن  تسا ، هدیـسر  ماـمت  لاـمک و  هلحرم  هب  هک  تیـالو  تمعن  تیادـه و  تمعن  تسیچ ؟ تمعن  نیا  مدرک . لـماک 
هب دوشیم  ققحم  تیاده  رگید  ریبعت  هب  و  مالسلاهیلع )  ) یلع تماما  تیالو و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم توبن  هللا و  دیحوت  نتفریذپ 

و : » دومرف اریز  زور  نآ  ات  دـنادیم  صقان  ار  هتـشذگ  ياهتمعن  مامت  لاعتم  دـنوادخ  ایوگ  هللا . یلو  یلع  هللا ، لوسر  دـمحم  هللا ، ـالا  هلا  ـال 
مالسالا مکل  تیضر  و  . » بلاط یبا  نب  یلع  تماما  تیالو و  هلیـسو  هب  مه  نآ  مدرک  مامت  امـش  رب  ار  تمعن  زورما  یتمعن » مکیلع  تممتا 

رد هک  یمالسا  تسا ، تماما  توبن و  دیحوت و  زا  بکرم  هک  یمالسا  يرآ ... مدیدنسپ . امش  يارب  نید  کی  ناونع  هب  ار  مالسا  نید  انید »
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... تسا تماما  تیالو و  زا  رود  هک  یمالـسا  اما  تسادـخ . تیاضر  دروم  تسا  اهنآ  تمـصع  تماما و  هب  داقتعا  تیب و  لها  تیـالو  نآ 
ادـخ دزن  دـشاب  هدـش  يزیرهیاپ  تیب  لها  اب  ینمـشد  رب  هک  یمالـسا  تسا و  يراع  تیب  لها  تمـصع  تماما و  هب  داـقتعا  زا  هک  یمالـسا 

. تسین ادخ  ياضر  دروم  هدوبن و  لوبقم 

ینامسآ گنس 

ناوـنع هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  دـعب  هـب  نآ  زا  دـش ، مدرم  زور  نخـس  دـیدرگ و  رـشتنم  یحاوـن  عماـجم و  ماـمت  رد  ریدـغ »  » ربـخ
ترضح نانمشد  زا  یکی  هک  يرهف -  ثراح  هب  نامعن  مان  هب  نشخ  يدرم  دندزیم . ادص  ار  وا  بقل  نیا  اب  دشیم و  هتخانش  نینمؤملاریما 

نایغط وا  رد  یناطیش  لیامت  هداد ، رارق  شدوخ  هفیلخ  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع مالسا  ربمایپ  دینش  یتقو  دوب -  تیب  لها  هحفص 110 ]  ] یلع و
هراچیب دیامن ! داقتنا  كرابم  ماگ  نیا  زا  دیایب و  مرکا  ربمایپ  دزن  هک  تشادیم  نآ  رب  ار  وا  ترارـش  درکیم و  هراپ  ار  وا  هنیک  یئوگ  درک ،
لهاجت ای  هدرک  شومارف  یئوگ  تسا ، ادـخ  بناج  زا  مامت  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ياهراک  اـهماگ و  هک  تسنادیمن  ناداـن 

زامن ندناوخ  لوغـشم  حطبأ »  » يداو رد  ربمایپ  يرآ ، دنکیمن . يداهتجا  رظن و  راهظا  هنوگ  چیه  ادخ  نامرف  ربارب  رد  ربمایپ  هک  دوب  هدومن 
داتسیا ربمایپ  ربارب  رد  دش و  دراو  هنیک  ربکت و  ایند  کی  اب  تسب و  دجسم  برد  کیدزن  ار  دوخ  رتش  دش و  دراو  شکرس  درم  نیا  هک  دوب 

؟ تسیک دنزیم  ادص  مسا  هب  ار  ادخ  ربمایپ  هک  یـشحو  نیا  ایآ  درک . دنلب  ار  شرـس  مرکا  ربمایپ  دمحم ! دز : ادـص  هنایـشحو  ياهجهل  اب  و 
مکنیب لوسرلا  ءاعد  اولعجتال  : » هدومرفن ادخ  رگم  دننزب !؟ ادص  یـصخش  مسا  هب  ار  ربمایپ  هکنیا  زا  هدرکن  یهن  ار  ناناملـسم  دنوادخ  رگم 

ادخ رگم  دیهدن . رارق  رگیدـمه  ندرک  باطخ  دـننام  ناتدوخ  نایم  ار  ربمایپ  ندرک  باطخ  هیآ 63 ) رون /  هروس  « ) اضعب مکـضعب  ءاعدک 
درم نیا  دید  مرکا  ربمایپ  تسا !؟ ناربمایپ  متاخ  ادخ و  هداتـسرف  وا  هیآ 40 ) بازحا /  هروس  « ) نییبنلا متاـخ  هللا و  لوسر  نکل  و  : » هدومرفن

هب شوگ  دیوگب  خساپ  وا  هب  هکنآ  نودب  اذل  هتفاین ، شیارگ  نامیا  ندمت  هب  هتفریذـپن و  ار  یمالـسا  بادآ  زونه  هک  تسا  یناسک  زا  برع 
ام تسین  اـتکی  يادـخ  زج  یئادـخ  میهد  یهاوـگ  هک  يداد  ناـمرف  اـم  هب  ملـس ...) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم . » تـشاد ارف  یبارعا  ناـنخس 

زامن هب  ار  ام  میدرک . لوبق  دوب  يدیدرت  ام  لد  رد  هکنیا  دوجو  هحفص 111 ]  ] اب میهدب ، وت  تلاسر  هب  تداهش  هک  يداد  روتسد  میتفریذپ .
ام رب  ار  وا  یتفرگ و  ار  تیومع  رسپ  يوزاب  هکنیا  ات  يدرکن  افتکا  يدشن و  یضار  اهنیا  هب  میتفریذپ . يداد  نامرف  جح  تاکز و  هزور و  و 
»!؟ هدوب ادخ  نامرف  هب  ای  يدرک  تدوخ  شیپ  زا  ار  راک  نیا  ایآ  تسوا ؟ يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  سک  ره  یتفگ : يداد و  يرترب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ یلو  ءایبنا !؟ متاخ  زا  لاؤس  زرط  تسا  نیا  ایآ  یمرشیب ! نیا  زا  ابجع  يدنسپدوخ ! یخاتسگ و  نیا  زا  اتفگش 
نیا تسین  یئادـخ  وا  زج  هک  یئادـخ  هب  مسق  درم ، يا  : » دومرف تمحر  تمکح و  قطنم  قالخا و  يرابدرب و  نابز  اب  درک و  وا  هب  یهاگن 

مرکا ربمایپ  زا  تسین  مزال  ایآ  دیامن ؟ تعاطا  دوش و  میلست  دیابن  ایآ  تسیچ ؟ یبارعا  فیلکت  کنیا  هدوب » ادخ  نامرف  هب  هک  تسا  يراک 
هچنآ رگا  ایادـخ  : » تفگ تفریم  شبکرم  يوس  هب  هدرک و  تشپ  هک  یلاـح  رد  وا  درکن ، نینچ  یبارعا  اـما  دوش ؟ یـضار  دـنک و  يوریپ 

هک دوب  هدـشن  مامت  كدرم  ياعد  زونه  روآ .» دورف  ام  رب  یکاندرد  باذـع  ای  راـبب  گنـس  اـم  رب  نامـسآ  زا  تسا ، قح  دـیوگیم  دـمحم 
رب ریز  تایآ  وس  نآ  زا  دش . نیمز  رب  شقن  دیدرگ و  جراخ  وا  تحت  ام  زا  هک  دروآ  دورف  شرـس  رب  نامـسآ  زا  یکچوک  گنـس  دنوادخ 

لاوئس .( 1 هیآ 3 -  جراـعم /  هروس  « ) جراـعملا يذ  هللا  نم  عفاد -  هل  سیل  نیرفاـکلل  عقاو -  باذـعب  لـئاس  لأـس  : » دـیدرگ لزاـن  ربماـیپ 
، نانمشد رـس  رب  دوب  ياهقعاص  هیآ  نیا  درک . تساوخرد  درادن ، ياهدنرادزاب  دسریم و  نارفاک  هب  ادخ  فرط  زا  هک  ار  یباذع  ياهدننک ،
هایس و تشونرس  هب  ربمایپ و  ادخ و  مشخ  هب  ار  ریدغ  هعقاو  نینمؤملاریما و  نافلاخم  هحفص 112 ]  ] هک ناشکندرگ  ياهشوگ  رد  يدایرف  و 

لقن ار  لئاس » لأس   » هیآ لوزن  ببس  هثداح و  نیا  هک  یئاهباتک  كرادم و  مرتحم : هدنناوخ  داد . راطخا  كاندرد  باذع  کیرات و  ترخآ 
يور هکنآ  زا  شیپ  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  تفالخ  هک  دـینادب  ات  منکیم  هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  نم  هک  تسا  ناوارف  دـناهدرک 
يرای زا  تسد  هک  یناسک  دشخبیم و  ترـصن  دننکیم  يرای  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  ار  یناسک  ادخ  اققحم  تسا و  هدـش  حرطم  نیمز 
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نیمه ریسفت  رد  يوره ، نآرقلا  بیرغ  ریـسفت   - 2 ثحب . دروم  ریسفت  رد  یبطرق  ریـسفت   - 1 دنکیمن : يرای  ار  نانآ  ادخ  دـنرادیم  رب  وا 
ریسفت رد  رانملا : ریسفت   - 5 ج 2 ص 364 . یعفاش : ینیرش  فیلأت  رینملا  جارسلا  ریـسفت   - 4 ج 8 ص 292 . دوعسلایبا ، ریـسفت   - 3 هیآ .
ریسفت  - 8 روبزم . هیآ  ریـسفت  رد  نایبلا  عمجم  ریـسفت   - 7 روبزم . هیآ  ریـسفت  رد  ییابطابط  همالع  فیلأـت  نازیملا  ریـسفت   - 6 روبزم . هیآ 

ج 1 ینیومح : مالسالا  خیش  فیلأت  نیطمسلا  دئارف   - 10 ص 30 و 31 . یفنح : يزوج  نبا  طبس  يهرکذت   - 9 روبزم . هیآ  لیذ  رد  یفاص 
عماجلا حرـش  ریدـغلا  ضیف   - 12 یکلام ص 26 . غابـص  نبا  فیلأـت  ۀـمهملا  لوصفلا   - 11 يرجه . توریب 1400  پاـچ  و 83  ص 82 

ج 2 ص یعفاش : یطویس  فیلأت  ریغـصلا  عماجلا  حرـش   - 14 هحفص 113 ] . ] ص 302 ج 3  یبلح : هریـس   - 13 ص 218 . ج 6  ریغصلا :
هثداح نیا  رد  باذع  لوزن  يارجام  هک  دندوب  یکرادم  اهدص  زا  كردـم  هدزناپ  اهنیا  ص 78 . یعفاش : یجنلبش  راصبالا  رون   - 15 . 387

. دوب دهاوخ  یفاک  دوش  نشور  هلئسم  نیا  دروم  رد  دهاوخب  هک  یسک  يارب  نیا  دناهدرک و  حرطم  ار 

موصعم هدراهچ  ثیداحا  رد  ریدغ 

هراشا

تیالو تیمها  مخ و  ریدغ  فلتخم  داعبا  ثیداحا ، نیا  رد  تسا . هدش  دراو  تنـس  لها  هعیـش و  بتک  رد  یناوارف  ثیداحا  ریدـغ ، هرابرد 
ار تاـیاور  نیا  زا  یـشخب  تسا . هدـش  نییبـت  یمالـسا  رکفت  هعومجم  رد  نآ  هدـننک  نییعت  شقن  و  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤـملاریما ترـضح 

اجنیا رد  ام  هک  دـناهدروآ ، باب 52 )  ) ات 253 تاحفص 108  دـلج 37  راونالاراحب  میظع  باتک  رد  هرـسسدق )  ) یـسلجم همالع  موحرم 
: میروآیم ار  تایاور  نآ  زا  یبختنم 

مرکا ربمایپ 

يادخ هک  تسا  يزور  نآ  و  تسا . نم  تما  دایعا  نیرترب  مخ ، ریدغ  زور  دندومرف : هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا 
وا هلیسوب  نم ، زا  سپ  ات  منک ، یفرعم  متما  يارب  تیاده )  ) ملع ناونع  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  مردارب  دومرف  رما  نم  هب  لاعتم 

مالسا و  دومن . مامت  زور  نآ  رد  متما  رب  ار  تمعن  و  دومرف ؛ لماک  ار  نید  زور ، نآ  رد  يادخ ، هک  تسا  يزور  ریدغ ، زور  دنوش . تیاده 
هیلع و هللا  یلص   ) مرکا لوسر  هحفص 114 ] (. ] قودص یلاما  زا  لقن  هب  راونالاراحب ج 37 ص 109  . ) دیدنـسپ اهنآ  يارب  نید  ناونع  هب  ار 
، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  سأر  هک  دیـشاب  هاگآ  دـندومرف : مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما تیالو  مالعا  زا  سپ  هیریدـغ  هبطخ  رد  هلآ )

یلع ترـضح  تیـالو   ) نخـس نیا  لوـبق  هب  ار  اـهنآ  دـیناسرب . دـناهدوبن  رـضاح  اـجنیا  رد  هک  یناـسک  عـالطا  هب  ارم  راـتفگ  هک  تسا  نیا 
راونالاراحب ج  ) نم بناج  زا  و  لجوزع ، يادخ  بناج  زا  تسا  يرما  نیا  هک  دیراد ، زاب  شترـضح  تفلاخم  زا  و  دینک ؛ رما  مالـسلاهیلع )

(. یسربط جاجتحا  زا  لقن  هب  37 ص 215 

نینمؤملاریما ترضح 

لصفم ياهبطخ  زور  نآ  رد  ماما  دوب . هداتفا  زور  کی  هب  ریدغ  هعمج و  زور  مالسلاهیلع ،)  ) نینمؤملاریما ترضح  تفالخ  مایا  رد  يزور ،
يزور زورما ، دومرف : ریدغ  دـیع  هرابرد  هلمج  زا  و  تشاد ، نایب  تماما  توبن و  دـیحوت و  رد  يدنمـشزرا  قیمع و  ثحابم  و  دومرف . داریا 
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. نتفگ نخـس  صن  تحارـص و  هب  مالـسلاهیلع ) موـصعم  ماـما   ) كاـپ ماـقم  زا  تسا و  قـح  ندرک  نشور  زور  زورما ، تـسا . گرزب  سب 
ناطیـش ندـنار  زور  زورما ، تسا . نامیا  قیاـقح  ناـیب  زور  زورما ، تسا . ناـمیپ  دـهع و  زور  زورما ، تسا . نید  ندـش  لـماک  زور  زورما ،
هحفـص . ] تسا نایامنهر  هب  ینومنهار  زور  زورما ، تسا . نامدرم  ندومزآ  زور  زورما ، تسا . داـشرا  نداد و  ناـشن  هار  زور  زورما ، تسا .

لامعالا لابقا  باتک  رد  هبطخ  نیا  نتم  . ) تسا نارگید  ياهدیهمت  اهيزاسهنیمز و  هدیـشوپ و  دـصاقم  نتخاس  راکـشآ  زور  زورما ، [ 115
هدش لقن   72 یمیکح ص 63 -  اضر  دـمحم  فیلأـت  ریدـغ  هساـمح  باـتک  رد  نآ  همجرت  464 و  سوواط ص 461 -  نب  دیـس  باـنج 

و دروآیم . ریدغ  دیع  هرابرد  يرجه ) یفوتم 126   ) يدسا دـیز  نب  تیمک  بانج  هدیـصق  زا  یتایبا  بقانم ، باتک  رد  يزوج  نبا  تسا ).
ار تایبا  نیا  یبش  تفگیم : يو  درک . تیاکح  میارب  ینید  ناردارب  زا  یکی  هک  تسا ، تفگـش  یناتـساد  ار  تایبا  نیا  دـسیونیم : سپس 
هب ار  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  ایؤر  ملاـع  رد  بش ، دوبر . رد  ارم  باوخ  هک  نیا  اـت  مدرکیم ، هشیدـنا  اـهنآ  رد  مدـناوخیم و 

كاذ لثم  رأ  ملف  دوزفا : تیمک  رعش  هب  ار  تیب  نیا  ترضح  هاگنآ  مدناوخ . ناوخب . میارب  ار  تیمک  رعش  دندومرف : ترضح  مدید . باوخ 
هدش عیاض  زور  نآ  قح  دننام  هک  ماهدیدن  یقح  و  ماهدیدن ؛ يزور  مخ ) ریدغ  زور   ) زور نآ  لثم  نم  اعیـضأ  اقح  هلثم  رأ  مل  اموی و  مویلا 

(. راحبلا ج 2 ص 306 ۀنیفس  راونالاراحب ج 37 ص 151 -   ) دشاب

ارهز همطاف  ترضح 

روبق رـس  رب  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) ارهز همطاف  ترـضح  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  دیوگ : دـیبل  نب  دومحم 
لاح رد  هک  متفای  اـجنآ  رد  ار  اـهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاـف ترـضح  مدوب ؛ هتفر  ادهـشلادیس  هزمح  ربق  تراـیز  هب  يزور  دـمآیم . ادـهش 

هک مسرپـب  امـش  زا  ياهلئـسم  هراـبرد  مهاوخیم  نم ، يوناـب  مدرک : ضرع  هاـگنآ  دـش ... مارآ  شترـضح  اـت  مداتـسیا  نم  دوـب . نتـسیرگ 
تماما رب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ایآ  مدرک : ضرع  سرپب . دومرف : هحفص 116 ] . ] ماهتشاد هاگن  ماهنیـس  رد  تساهتدم 

سپس دیدرک ؟ شومارف  ار  مخ  ریدغ  زور  ایآ  مخ ؟ ریدغ  موی  متیسنا  هابجع ، او  دندومرف : ترـضح  دندومرف ؟ حیرـصت  مالـسلاهیلع )  ) یلع
يوریپ ادخ  ربمایپ  نادـناخ  زا  و  دنتـشاذگیم ، شلها  دزن  ار  قح  رگا  مسق  ادـخ  هب  دومرف : شنانخـس  نمـض  رد  هرهاط  هقیدـص  ترـضح 

ثرا هب  لسن ، هب  لسن  ار  قح  و  دنک ، فالتخا  مه  اب  دـیحوت ) لصا  و   ) یلاعت يادـخ  هرابرد  هک  دـشیمن  تفای  رفن  ود  زگره  دـندرکیم ،
تشاد رخؤم  شیادخ  هک  دنتشاد  مدقم  ار  یسک  اما  دنک . مایق  مالسلاهیلع ] نیسح  ماما  لسن  زا  ماما  نیمهن   ] ام مئاق  هکنیا  ات  دنتشاذگیم ،

ار هک  ره  تراـگدرورپ ، : » دوـمرف هک  دندینـشن  ار  یهلا  مـالک  اـیآ  اـهنآ ، رب  ياو  دوـمن ... مدـقم  شیادـخ  هک  دنتـشاد  رخؤـم  ار  یـسک  و 
، يرآ دـنرادن .». باـختنا  قـح  ناـنآ  شنیزگ ،) نیا  رد  . ) دـنیزگیم رب  توـبن ) تماـما و  هب  ، ) دـهاوخب ار  هک  ره  و  دـنیرفآیم . دـهاوخب ،
، تسا اههنیس  نورد  هک  ناشیاهلد  هکلب  تسین  روک  ناگدید  نایانیبان ،)  ) نانآ : » دومرف ناحبس  يادخ  هک  دنتسه  نانچ  نانآ  اما  و  دندینش .
، دندش رود  قح  زا  سپ  دندرک ، شومارف  ار  دوخ  گرم  و  دـنداد ، شرتسگ  ایند  رد  ار  ناشیاهوزرآ  تاهیه ، دـننالدروک .»)  ) تسا و روک 

هعقاو زا  سپ  هاـم  دـنچ  اـهنت  وگتفگ ، نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  (. 200 ص 198 -  یمق ، رازخ  نبا  رثالا ، ۀـیافک  . ) دـش مگ  ناـشلامعا  و 
. تسا هدش  ماجنا  ریدغ ،

یبتجم نسح  ماما 

رد و  دـناوخ . ياهبطخ  دـنک ، دـقعنم  هیواعم  اب  حلـص  نامیپ  تساوخیم  مالـسلاهیلع )  ) یبتجم نسح  ماما  هک  یناـمز  يرجه ، لاس 41  رد 
، مخ ریدغ  رد  ار  مردپ  تسد  هک  دندینش ، وا  زا  دندید و  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مدج هحفص 117 ]  ] تما نیا  دومرف : هبطخ  نآ  نمض 
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نارـضاح هک  دومرف  رما  اهنآ  هب  سپـس  هاداع . نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم . یلع  هالوم  تنک  نم  دومرف : اهنآ  هب  تفرگ و  تسد  هب 
(. ج 1 ص 198 ینیما ، همالع  ریدغلا ، . ) دنیوگب نابئاغ  هب 

نیسح ماما 

رد شترضح  دوب ، هیواعم  رمع  رخاوا  هک  لاس ، نآ  رد  دش . فرـشم  جح  هب  يرجه  ای 59  لاس 58  رد  مالسلاهیلع )  ) ءادهشلادیس ترضح 
ار امش  دندومرف : هلمج  زا  تفگ و  نخس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هباحـص  زا  نت  تسیود  راصنا و  زا  نت  دصتفه  عمج  رد  ینم ،
هب مخ  ریدغ  رد  ار  مالـسلا ) امهلآ  امهیلع و   ) یلع ترـضح  ادخ ، لوسر  هک  دیهدیم ) تداهـش  و   ) دینادیم ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخ  هب 

؟ دـنناسرب نابئاغ  هب  ار  ماغیپ  نیا  نارـضاح ، هک  دومن  رما  مدرم  هب  و  دومرف ، توعد  ناـشیا  تیـالو  هب  ار  مدرم  و  دومن . بوصنم  ینیـشناج 
ج 1 ص 199) ریدغلا ، . ) میهدیم تداهش  ایادخ  راب  يرآ ، دنتفگ : راصنا  هباحص و 

داجس ماما 

تنک نم  دومرف : هک  تسیچ ؟ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ راتفگ  ینعم  مدیسرپ : مالسلاهیلع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  زا  دیوگ : قاحـساوبا 
هب راونالاراحب ج 37 ص 223  . ) تسا ماما  شترضح  زا  سپ  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  داد ، ربخ  مدرم  هب  ربمایپ  دندومرف : هالوم ؟ یلعف  هالوم 

هحفص 118] (. ] قودص رابخالا  یناعم  زا  لقن 

رقاب دمحم  ماما 

زا ترضح  دیسرپ . مالسلاهیلع )  ) رقاب دمحم  ماما  زا  هالوم ] یلعف  هالوم  تنک  نم   ] ریدغ ثیدح  رد  ار  یلوم »  » هملک يانعم  بلغت ، نب  نابا 
مـالعا مدرم  هب  ادـخ  لوسر  هک ) تسا  نیا  یلوـم  هملک  زا  دارم  ( !؟ یـسرپیم يزیچ  نینچ  هراـبرد  وـت  دیعـسابا ، يا  دـندومرف : بجعت  رس 

. دـشابیم اراد  ار  توبن ] زج  هب   ] ترـضح نآ  نوؤش  ماـمت  و  تسا ، تما  ناـیم  رد  وا  نیـشناج  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  هک  دـندومرف 
( زجع فعض و  رس  زا   ) زور راهچ  سیلبا ، دندومرف : مالسلاهیلع )  ) رقاب دمحم  ماما  رابخالا .) یناعم  زا  لقن  هب  راونالاراحب ج 37 ص 223  )

توبن هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هک  يزور  دـش ، هداتـسرف  نم  هب  هک  يزور  تفرگ ، رارق  نعل  دروـم  هک  يزور  داد ، رـس  هلاـن 
( دانسالا برق  زا  لقن  هب  راونالاراحب ج 37 ص 121  . ) مخ ریدغ  زور  و  دش ، ثوعبم 

قداص رفعج  ماما 

دوجو اب  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما قح  اـما  دوشیم . هداد  دـهاش  ود  تداهـش  اـب  مدرم ، قح  دـندومرف : هیلع ) هللا  تاولـص   ) قداـص ماـما 
یثیل نسحلاوبا  یشایع .) ریسفت  بقانم و  زا  لقن  هب  راونالاراحب ج 37 ص 139 و 158  . ) دشن هداد  مخ ) ریدغ  رد   ) دـهاش نارازه  تداهش 

هک دیسانشیم  ار  يزور  ایآ  دندومرف : دندوب ، رضاح  ناشتمدخ  رد  هک  نایعیش  زا  یعمج  هب  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  هک  دنکیم  تیاور 
رارق دیع  زور  نامنایعیـش  و  هحفـص 119 ]  ] نارادتـسود ام و  يارب  تخاس ، رهاظ  نادب  ار  نید  رون  و  درک ، مکحم  نادب  ار  مالـسا  يادـخ ،

. هن دندومرف : تسا ؟ یحـضا  دیع  زور  دنتفگ : هن . دندومرف : تسا ؟ رطف  زور  ایآ  دنرتاناد . شلوسر  دنزرف  شلوسر و  ادـخ و  دـنتفگ : داد ؟
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. تسا ۀـجحلايذ  مهدـجه  زور  نآ  و  تسا ، ناـنیا  زا  رترب  نـید ، یناـشفارون  زور  نـکیل  دنتـسه ، یلیلج  فیرـش  ياـهزور  زور ، ود  نـیا 
(. لابقا زا  لقن  هب  ج 98 ص 300  راونالاراحب ، )

مظاک یسوم  ماما 

وا هب  مدرم ، اما  دومن ، توعد  مالـسلاهیلع )  ) یلع تیالو  هب  ار  مدرم  ادخ ، لوسر  دندومرف : هیلع ) هللا  تاولـص   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح 
ارم وگب  متـسین . یعفن  ررـض و  کلام  امـش  يارب  نم  وگب  : » دندومرف لزان  ار  تایآ  نیا  دـنوادخ ، دـندش . جراخ  شترـضح  دـندز  تمهت 

شلوسر ادـخ و  بناج  زا  ندـناسر  رگم  مباییمن  یهاـنپ  وا  زج  زگره  و  يدـحا ، منک ) نایـصع  ار  وا  رگا   ) ادـخ زا  دریگن  هاـنپ  رد  زگره 
يارب خزود  شتآ  هک  یتسرد  هب  دنک ، نایـصع  مالـسلاهیلع ) یلع  تیالو  هرابرد   ) ار شلوسر  ادـخ و  هک  ره  و  مالـسلاهیلع ) یلع  هرابرد  )

( مالسلاهیلع  ) يرکسع نسح  ماما  ریسفت  رد  بقانم ) زا  لقن  هب   162 راونالاراحب ج 37 ص 161 -  « ) دننادیواج نآ  رد  هشیمه  هک  تسوا ،
یسوم ترضح  زا  لصفم  یثیدح  ریدغ ، زور  زا  سپ  قفانم  نانمشد  رکم  دیک و  و  مخ ، ریدغ  هعقاو  هرابرد  هرقب  هروس   13 تایآ 7 -  لیذ 

دنیوگیم هک  دنتسه  یناسک  نامدرم ، هلمج  زا  و  . » میروآیم اجنیا  رد  ار  نآ  زا  یلمجم  هصالخ  هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) رفعج نب 
نمؤم ناـنآ  هک  یلاـح  رد  دومرف ) رما  تتما  ربدـم  ربـهر و  ماـما و  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  یلع  یفرعم  هب  ار  وت  هک   ) ادـخ هب  میدروآ  ناـمیا 

سپ مالسلاهیلع  یلع  تفلاخم  يارب  ار  دوخ  و  دنوشیم . هدامآ  مالسلاهیلع  یلع  وت و  كاله  يارب  هکلب  دننکیم . راهظا  هچنآ  هب   ) دنتـسین
ربمایپ اب  ینعی  دنزرویم » هعدخ  ادـخ  اب  رهاظ ] رد   ] نانیا : » دـیامرفیم شربمایپ  هب  لجوزع  يادـخ  دـننکیم ). هحفـص 120 ]  ] هدامآ وت  زا 

، نانآ سأر  رد  هک   ) دنزرویم هعدـخ  دـندروآ ، نامیا  هک  یناسک  اب  و  تسا ) ناشبولق  فالخ  رب  هچنآ  ندرک  راهظا  رد  دـننکیم  هعدـخ 
رب زج  هعدـخ ، نیا  اـب   ) دـننکیمن هعدـخ  ناـشدوخ  رب  زج  عقاو ] رد   ] هک یلاـح  رد  تسا ) مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ناـنآ  رترب  رورس 

دننادیمن و  تسا ، نینچ  بلطم  هک   ) دنمهفیمن ناشدوخ  و  تسا ). زاینیب  نانآ  يرای  نانآ و  زا  ادـخ  هک  ارچ  دـننزیمن ، ررـض  ناشدوخ 
زا نعل  نیا  و  دومرف ، رما  نکـشنامیپ  ناملاظ  نعل  هب  ار  وا  و  هتخاس ، علطم  نانآ  رفک  ییوگغورد و  قاـفن و  رب  ار  شربماـیپ  دـنوادخ ، هک 

رخآ ات  دنوشیم ). التبم  یهلا  دـیدش  باذـع  هب  ترخآ ، رد  و  دـننکیم . نعل  ار  اهنآ  ادـخ  هتـسیاش  ناگدـنب  ایند  رد  دوشیمن . ادـج  نانآ 
. ثیدح

اضر ماما 

. دوـب هیقت  لاـح  رد  هک  دوـمرف ، تلحر  یلاـح  رد  ربماـیپ  تسا : هتفگ  ریبز  نب  ةورع  دـش : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) اـضر ترـضح  روـضح  هب 
و تشادرب . نایم  زا  لجوزع  يادخ  تنامـض  هب  ار  ياهیقت  ره  غلب ]... لوسرلا  اهیا  ای   ] لجوزع يادخ  مالک  دـندومرف : باوج  رد  ترـضح 

لقن  123 راونالاراحب ج 37 ص 122 -  . ) داد ماجنا  نآ  زا  سپ  تشاد ، تسود  ار  هچنآ  شیرق ، نکیل  دومرف . نییبت  ار  لجوزع  يادخ  رما 
( مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  زا 

یقت دمحم  ماما 

رگزواجت نارگمتـس  هک   ] تنانمـشد زا  ار  تناتـسود  ماـقتنا  ایادـخ ، تسا : هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) یقت دـمحم  ماـما  زا  هک  یتونق  رد 
و دـنتفای ، وت  رب  هک  یتأرج  يور  زا  دنتـسشن ، وت  يایلوا  لحم  رد  نانآ  ریگب ... دنتـسه ] نید  زا  جراـخ  رگمتـس  هحفص 121 ]  ] نکشنامیپ
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ددجم نانآ  رب  ار  تمالع  و  امن ، دیدجت  تیب  لها  نانمشد  تنانمـشد و  رب  ار  دوخ  باذع )  ) شتآ دندومن و  ربمایپ  تیب  لها  رب  هک  یملظ 
تناتـسود و تیالو  هب  تراهط  زا  يدیـشخب  ام  نایعیـش  هب  هک  ار  هچنآ  ایادـخ  و  يرادیمن ... زاب  ناراکمتـس  هورگ  زا  هک  ار  یباذـع  نک ،

( تاوعدلاجهنم زا  لقن  هب   226 راونالاراحب ج 85 ص 225 -  ... ) نک ظفح  نانآ  يارب  تنانمشد ، زا  تئارب 

یقنلایلع ماما 

بقانم لئاضف و  رد  یمهم  بلاطم  رب  لمتشم  و  هدش ، لقن  هیلع ) هللا  تاولص   ) يداهلا یلع  ماما  ترـضح  زا  هک  هیریدغ  لصفم  ترایز  رد 
يادخ هک  مهدیم  تداهش  دیامرفیم : ریدغ  هعقاو  هرابرد  تسا ، نانمشد  نعاطم  و  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  یگدنز  خیرات  و 

، دنک راهظا  تما  هب  ار  وت  تماما  تیولوا  ات  تخاس  رومأم  ار  شربمغیپ  ادـخ  سپـس  دومرف . باجتـسم  وت  قح  رد  ار  شلوسر  ياعد  لاعتم 
عطق مدرم  ياههناهب  رذـع و  و  دوش ، دوبان  وحم و  نافلاخم  لـطاب  نانخـس  و  دوش ، راکـشآ  تما  رب  وت  تیناـقح  ناـهرب  وت و  نأـش  ولع  اـت 

نیملاعلا بر  يادخ  دوب ، رذح  رب  نیقفانم  زا  وت  هرابرد  تشاد و  میب  تفالخ ) رما  رد   ) ناقساف داسف  هنتف و  زا  مرکا ، لوسر  نوچ  و  ددرگ .
و داهن ، دوخ  رب  ار  رفس  ریسم  تمحز  لوسر ، هیآ ، لوزن  زا  سپ  کبر »... نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  : » داتـسرف یحو  وا  يوس  هب 

تماما هرابرد   ) ار ادـخ  مکح  و  دیناونـش ، تما  همه  هب  و  دومرف ، زاغآ  ياهبطخ  هفحج ) يارحـص   ) تخـس يامرگ  رازگـیر و  ناـبایب  رد 
هحفـص  ] همه مدـیناسر »؟ امـش  هب  ار  ادـخ  رما  نم  ایآ  مدرم ، يا  : » هک دیـسرپ  تما  مامت  زا  غالبا ، زا  سپ  و  دومن ، غالبا  مالـسلاهیلع ) یلع 

وت قح  رد  ادخ  هچنآ  هب  مدرم  نینمؤملاریما ) يا   ) سپ شاب ... هاوگ  ایادخ  درک : ضرع  نآ  زا  سپ  هللا . لوسر  ای  یلب  دندرک : ضرع  [ 122
 - راونالاراحب ج 100 ص 359 . ) دـندوزفین دوخ  رب  نایز  زج  ناشرثکا ، دـندرواین و  نامیا  یکدـنا ] تعامج  زج   ] دومرف لزان  شلوسر  هب 

( مالسلاهیلع نینمؤملاریما  هصوصخم  ترایز  رد  لصف 4  باب 3  نانجلاحیتافم  ، 368

يرکسع نسح  ماما  ترضح 

، ریدغ ثیدح  نایب  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دندومرف : دش . لاؤس  ریدغ  ثیدح  يانعم  هرابرد  مالسلاهیلع )  ) يرکـسع نسح  ماما  زا 
ناوریپ زا  ( ] شترـضح ناوریپ   ) هللا بزح  تافالتخا ، ماـگنه  رد  اـت  دـهد  رارق  روحم  نازیم و  ناونع  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـت  تساوخ 

( همغلا فشک  زا  لقن  هب  راونالاراحب ج 37 ص 223 ج 50 ص 290  . ) دوش زیامتم  لطاب ]

يدهم ترضح 

نینمؤملاریما شراوگرزب  دج  لئاضف  هب  هراشا  نمض  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نسحلا نب  ۀجح  ترـضح  هبدن ، فیرـش  ياعد  رد 
نب یلع  دوخ ، یلو  دیـسر ، نایاپ  هب  مرکا  لوسر  رمع  هرود  هک  ماگنه  نآ  سپ  : » دیامرفیم هدومن و  هراشا  ریدغ  ثیدح  هب  مالـسلاهیلع ) )

هک یلاـح  رد  سپ  تسا . يرگتیادـه  ار  یموـق  ره  و  دوـب ، هدـنهد  راذـنا  لوـسر ، هک  ارچ  دیناسانـش ، مدرم  هب  دوـمن و  یفرعم  ار  بلاـطیبا 
رـصنا هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : دندوب ، شکرابم  يور  شیپ  رد  مدرم  زا  يدایز  تعامج 

لصف 10) باب 3  نانجلا  هحفص 123 ]  ] حیتافم راونالاراحب ج 102 ص 106  . ) هلذخ نم  لذخا  رصن و  نم 

فده هب  نامیا  هناشن  يراکادف 
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نییعت فدـه  هب  ار  ناسنا  داقتعا  نامیا و  هزادـنا  يراکادـف  نازیم  اب  ناوتیم  هتـسویپ  تسا و  فدـه  هب  نامیا  هناشن  يراکادـف  يزاـبناج و 
. تسا فده  هار  رد  وا  تشذـگ  نازیم  درف ، کی  داقتعا  نازیم  ییاسانـش  يارب  سایقم  نیرتحیحـص  کحم و  نیرتیلاع  تقیقح  رد  درک .

اودـهاج اوباـتری و  مل  هلوـسر  نیذـلا و  نوـنمؤملا  اـمنا  . » تسا هدرک  ناـیب  تروـص  نیا  هب  دوـخ  تاـیآ  زا  یکی  رد  ار  تقیقح  نیا  نآرق 
نامیا وا  لوسر  ادـخ و  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمیا  اـب  دارفا  تارجح 15 ) «. ) نوقداـصلا مه  کـئلوا  هللا  لـیبس  یف  مهـسفنأ  مهلاومأـب و 

دوخ ياعدا  رد  نانآ  هک  اقح  دـندرک . داهج  دوخ  ياهناج  لاوما و  اب  ادـخ  هار  رد  دنتـشادن و  دـیدرت  کـش و  دوخ  ناـمیا  رد  دـندروآ و 
نایعدم زا  رایسب  نامیا  نازیم  نییعت  يارب  سایقم  نیرتیلاع  نمؤم و  ریغ  زا  نمؤم  نتخانش  يارب  کحم  نیرتهب  دحا  گنج  دننایوگتـسار .

گنج هنحـص  هب  دوخ  نادـنزرف  یپ  رد  هک  ناملـسم ، نانز  هک  دوب  زیگناریثأت  نانچ  گـنج  نیا  رد  ناناملـسم  زا  یهورگ  رارف  دوب . ناـمیا 
هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ دوجو  زا  هک  دندش  روبجم  دندادیم ، بآ  ار  ناگنـشت  دندرکیم و  يراتـسرپ  ار  ناحورجم  یهاگ  دندوب و  هدمآ 

هللا یلص   ) ادخ لوسر  زا  تفرگ و  تسد  هب  يریشمش  درک  هدهاشم  ار  نامیا  نایعدم  رارف  هبیـسن  مان  هب  ینز  هک  یماگنه  دننک . عافد  هلآ )
نز نیا  هراـبرد  ار  دوـخ  یخیراـت  هلمج  درک . هدـهاشم  نارگید  رارف  ربارب  رد  ار  نز  نیا  يزاـبناج  ربماـیپ  یتـقو  درک . عاـفد  هـلآ ) هـیلع و 

نالف و ماقم  زا  بعک  رتخد  هبیـسن  ماقم  « ) نالف نالف و  ماـقم  نم  ریخ  بعک  تنب  هبیـسن  ماـقم  : » دومرف درک و  ناـیب  راکادـف  هحفص 124 ] ]
(1 . ) تسا هدرواین  هدومرف ، احیرـص  ربمایپ  هک  ار  يدارفا  مان  هدرک ، تنایخ  ربمایپ  هب  يوار  دـیوگیم : دـیدحلایبا  نبا  تسا ). رتالاب  نـالف 
رد ناناملسم  ددجم  يزوریپ  تسا و  يراکادف  هنومن  مالـسا  خیرات  مامت  رد  هک  دنکیم  فارتعا  يرـسفا  راثیا  هب  خیرات  دارفا ، نیا  ربارب  رد 

رارف تلع  تسا . مالـسلاهیلع )  ) یلع نانمؤمریما ، نایقتم و  يالوم  یعقاو ، راکادف  نیا  دـشار ، رـسفا  نیا  تسوا . يزابناج  لولعم  دـحا  دربن 
دندمآ و رد  ياپ  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  هلیـسو  هب  نارگید  زا  سپ  یکی  نانآ  هناگهن  نارادمچرپ  هک  دوب  نیا  دربن  زاغآ  رد  شیرق 

(1 . ) دومن بلس  نانآ  زا  ار  تماقتسا  فقوت و  بات و  هک  داتفا  شیرق  لد  رد  يدیدش  بعر  هجیتنلاب 

ماما يراکادف  حرش 

لقاال ای  تسوا و  ماقم  هتسیاش  هکنانچ  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  قح  دناهدرک  لیلحت  ار  مالسا  عیاقو  هک  يرصم  رصاعم  ناگدنسیون 
مزـال ور  نیا  زا  دـناهداد . رارق  نارگید  فـیدر  رد  ار  ناـنمؤمریما  يراکادـف  دـناهدرکن و  ادا  تسا  هدـش  طبـض  خـیراوت  رد  هک  يوـحن  هب 

(2  ) دوـخ خــیرات  رد  ریثا  نـبا   - 1 میزاـس . سکعنم  اـجنیا  رد  ناـشدوخ  عباـنم  زا  ار  ترــضح  نآ  ياهيراکادـف  زا  یلاـمجا  مـینادیم 
ترضح نآ  هب  هک  ياهتسد  ره  تفرگ . رارق  شیرق  رکشل  زا  ییاههتسد  موجه  دروم  فرط  ره  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دسیونیم :

نایرج نیا  درکیم و  مهارف  ار  ناشقرفت  تاـبجوم  اـهنآ  هب  ربماـیپ  ناـمرف  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع هحفص 125 ]  ] ترـضح دندروآیم  هلمح 
تیاهن نیا  تفگ : دوتـس و  ربمایپ  دزن  ار  یلع  ترـضح  راثیا  دش و  لزان  یحو  نیما  يراکادف ، نیا  ساپ  هب  دـش . رارکت  دـحا  رد  راب  دـنچ 

سپـس تسا .» نم  زا  وا  یلع و  زا  نم  : » تفگ درک و  قیدـصت  ار  یحو  نیما  ادـخ  لوسر  دـهدیم . ناـشن  دوـخ  زا  وا  هک  تسا  يراکادـف 
يدرمناوج راقفلاوذ و  نوچ  يریـشمش  یلع » الا  یتف  ال  راقفلاوذ ، الا  فیـس  ال  : » دوب نینچ  نآ  نومـضم  هک  دش  هدینـش  نادیم  رد  ییادـن 

موـجه ربماـیپ  نتـشک  يارب  هـک  ياهتـسد  دـیوگیم : هدرک ، لـقن  رتحورـشم  يدـح  اـت  ار  ناـیرج  دـیدحلایبا  نـبا  تـسین . یلع  نوـچمه 
لقن ار  لیئربج  لوزن  نایرج  سپـس  تخاسیم . قرفتم  ار  اهنآ  دوب  هدایپ  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع دـندوب و  رفن  هاـجنپ  دـندروآیم 

زا قاحـسا  نب  دمحم  تاوزغ »  » باتک ياههخـسن  زا  یخرب  رد  نم  تسا ، ملـسم  خـیرات  رظن  زا  هک  بلطم  نیا  رب  هوالع  دـیوگیم : هدرک ،
خساپ رد  يو  دناهتشونن ؟ هناگشش  حاحص  نافلؤم  ار  حیحص  ربخ  نیا  ارچ  متفگ  وا  هب  نم  تسا . حیحـص  تفگ  يو  مدیـسرپ . نآ  تحص 

هک یحورـشم  ینارنخـس  رد   - 2 ( 1 ! ) دـناهدیزرو تلفغ  نآ  جرد  زا  حاحـص  ناگدنـسیون  هک  مـیراد  حیحـص  تاـیاور  زا  یلیخ  تـفگ :
هک یماگنه  دیامرفیم : هراشا  نینچ  دوخ  يراکادـف  هب  دومرف  داریا  دوخ  باحـصا  زا  یهورگ  رـضحم  رد  دوهیلا » سأر   » يارب نانمؤمریما 

. مدرک عافد  ترـضح  نآ  زا  مخز  داتفه  دوجو  اب  نم  دـنتفرگ . دوخ  هناخ  هار  نیرجاهم  راصنا و  درک ، هلمح  ام  رب  اسآلیـس  شیرق  شترا 
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لقن هب  یتـح  هحفـص 126 ] . ] دیـشک دوب ، یقاـب  اـهنآ  ياـههناشن  هک  مخز ، عـضاوم  يور  تسد  دز و  راـنک  هب  ار  اـبق  ترـضح  نآ  سپس 
هک درک  يراکادـف  يراشفاپ و  يردـق  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دوجو  زا  عافد  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  قودـص ، لاصخ » »

. دهد همادا  ادخ  هار  رد  دوخ  داهج  هب  نآ  هلیسو  هب  ات  دومن  تمحرم  يو  هب  دوب  راقفلاوذ  هک  ار  دوخ  ریشمش  ربمایپ  تسکـش و  وا  ریـشمش 

. تفرگ الاب  ترضح  نآ  يوس  هب  نمشد  هلمح  راشف  دنداهن  رارف  هب  اپ  ربمایپ  نارای  بلاغ  هک  یماگنه  دسیونیم : دیدحلایبا  نبا   - 3 ( 2)
یلع ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دروآ . موجه  ربمایپ  يوس  هب  دوب  رومان  ناـمرهق  راـهچ  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  فاـنم  دـبع  ینب  هلیبق  زا  ياهتـسد 

زواجت رفن  هاجنپ  زا  اهنآ  دادـعت  هک  یهورگ  درکیم . يریگولج  وا  هب  نمـشد  ندـش  کیدزن  زا  تشگیم و  ربماـیپ  دوجو  درگ  راوهناورپ 
یم درگ  ياهطقن  رد  زاب  نانآ  اما  درکیم . قرفتم  ار  نانآ  هک  دوب  یلع  ترـضح  نیـشتآ  تالمح  اهنت  دندرک و  ربمایپ  ناج  دـصق  درکیم 

هدرکن صخـشم  خیرات  ار  نانآ  یماسا  هک  رگید  رفن  هد  نامرهق و  راهچ  نآ  تالمح ، نیا  رد  دـنتفرگیم . رـس  زا  ار  دوخ  هلمح  دـندمآ و 
: دومرف ربمایپ  تفگ و  کیربت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  يراکادف  نیا  لیئربج  دـندش . هتـشک  تسا 
هب مچرپ  هتسویپ  هدوب و  رادروخرب  یگرزب  رایسب  تیعقوم  زا  رادمچرپ  هتـشذگ  ياهگنج  هنحـص  رد   - 4 متـسه .» وا  زا  نم  نم و  زا  یلع  »

هبرـض زا  يریگولج  يارب  دوب و  رگید  ناـیوجگنج  یمرگلد  بجوم  رادمچرپ  يرادـیاپ  تسا . هدـشیم  راذـگاو  اـناوت  ریلد و  دارفا  تسد 
هحفـص 127] . ] دریگب تسد  هب  ار  مچرپ  يرگید  دوش  هتـشک  یکی  رگا  ات  دشیم  نییعت  رادـمچرپ  ناونع  هب  رفن  دـنچ  نازابرـس  هب  یحور 

نیعم مچرپ  لماح  ناونع  هب  ار  دوخ  ناروالد  زا  يدایز  دادعت  ور ، نیا  زا  دوب . هاگآ  ردب  دربن  رد  ناناملـسم  يروالد  تعاجـش و  زا  شیرق 
تابرض اب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  يو  دوب . هحیلط  نب  هحلط  تشاد  هدهع  هب  ار  شیرق  يرادمچرپ  تیلوئسم  هک  یسک  نیتسخن  دوب . هدرک 
تابرـض اـب  یگمه  دـنتفرگ و  تسد  هب  تبوـن  هب  ریز  دارفا  ار  شیرق  مچرپ  وا  لـتق  زا  سپ  دـمآ . رد  ياـپ  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 

، نامثع نب  زیزع  هحلطیبا ، نب  ثراح  هحلط ، نب  عفاش  هحلط ، نب  نامثع  هحلط ، نب  دیعس  دندمآ : رد  ياپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
يزوریپ نیتسخن  هار  نیا  زا  هدراذـگ و  رارف  هب  اپ  شیرق  هاپـس  دارفا ، نیا  ندـش  هتـشک  اب  باوص . لیبحارـش ، نب  ةاـطرا  هلیمج ، نب  هللادـبع 

هک دنکیم  لقن  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  زا  داشرا  رد  دیفم  موحرم  ( 1 . ) دمآ تسد  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  يراکادف  اب  ناناملسم 
رد ماشه  نبا  دندمآ . رد  ياپ  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  تسد  هب  يرگید ، زا  سپ  یکی  یگمه ، دندوب و  رفن  هن  شیرق  نارادـمچرپ 

(2 . ) دندمآ رد  ياپ  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع تابرض  اب  تسخن  هلمح  رد  هک  دربیم  مان  يرگید  دارفا  زا  دارفا  نیا  رب  هوالع  دوخ  هریس 

كرش رب  مالسا  یعطق  يزوریپ 

هدرک رفح  نانآ  دورو  زا  شیپ  زور  شـش  ناناملـسم  هک  دندمآ  دورف  یفرژ  قدـنخ  رانک  رد  خـلم ، روم و  ناس  هب  تسرپتب ، بارعا  هاپس 
دندیدن و نانآ  زا  يرثا  راب  نیا  یلو  دش ، دنهاوخ  وربور  دحا  نابایب  رد  ناناملـسم  اب  هتـشذگ  نوچمه  هک  دـندرکیم  روصت  نانآ  دـندوب .

هنیدم ریذپبیسآ  طاقن  رد  فرژ  یقدنخ  هدهاشم  دندیـسر . هحفص 128 ]  ] هنیدم رهـش  هزاورد  هب  ات  دنداد  همادا  دوخ  يورـشیپ  هب  مرجال 
رفن رازه  هس  زا  مالـسا  نادـهاجم  هرامـش  هک  یلاح  رد  دوب ، زواجتم  رفن  رازه  هد  زا  نمـشد  نازابرـس  هرامـش  تخاس . هدزتریح  ار  ناـنآ 

تمواقم اب  دنداتفایم  قدنخ  زا  روبع  رکف  هب  هاگره  شیرق  نازابرس  دیـشک و  لوط  هام  کی  دودح  هنیدم  هرـصاحم  ( 1 . ) درکیمن زواجت 
فرط ود  ره  زا  يزادناریت  دندش . وربور  دندوب ، هتفرگ  عضوم  عافد  ياهرگنـس  رد  نآ  زا  یهاتوک  ياههلـصاف  رد  هک  قدـنخ ، نارادـساپ 

اوه و يدرس  اریز  دوب . نارگ  راوشد و  نمشد  هاپـس  يارب  عضو  نیا  همادا  دشیمن . زوریپ  يرگید  رب  کی  چیه  تشاد و  همادا  بش  زور و 
رد یگتـسخ  یتسـس و  دور و  نوریب  ناشیاهرـس  زا  گـنج  روش  هک  تفریم  درکیم و  دـیدهت  گرم  هب  ار  ناـنآ  ياـهماد  هفولع ، دوبمک 

شش دنهد . روبع  قدنخ  زا  ار  دوخ  ياناوت  تخسرس و  نادنمزر  هک  دندیدن  هراچ  نیا  زج  هاپس  نارس  ور ، نیا  زا  دنک . هنخر  نانآ  هیحور 
نادیم دراو  دندرک و  روبع  یکیراب  هطقن  زا  دندروآ و  رد  زات  تخات و  هب  قدنخ  فارطا  رد  ار  دوخ  ياهبـسا  شیرق  هاپـس  نانامرهق  زا  رفن 
رامـش هب  هریزج  هبـش  يوجگنج  نیرتروالد  نیرتدنمورین و  هک  دوب  دودـبع ، نب  رمع  برع ، یمان  نامرهق  رفن ، شـش  نیا  زا  یکی  دـندش .
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فوفـص ربارب  رد  تشاد و  رارق  هرز  زا  نیدالوف  یـششوپ  رد  يو  دندرمـشیم . ربارب  دندیجنـسیم و  یگنج  درم  رازه  اـب  ار  وا  تفریم و 
خزود هب  ارم  هک  تسین  رفن  کی  امـش  نایم  زا  ایآ  دنتـسه ؟ اجک  تشهب  نایعدـم  هک : دیـشکیم  داـیرف  دـیرغیم و  ریـش  دـننام  ناناملـسم 
ییوگ هک  دوب  هدـنکفا  اهلد  رد  یـسرت  نانچ  وا  یپایپ  ياههرعن  دوب و  گرم  يادـن  وا  تاملک  مزاس ؟ هناور  تشهب  هب  ار  وا  نم  ای  دتـسرفب 
ربارب رد  درک و  اهر  ار  دوخ  بسا  هناـهد  برع  هدروخلاـس  ناـمرهق  رگید  راـب  ( 1 . ) دوب هداتفا  راک  زا  باوج  يارب  اـهنابز  هتـسب و  اهـشوگ 

رب یناوج  طقف  دشیم  دنلب  هزرابم  يارب  برع  نامرهق  يادن  هک  راب  ره  دیبلط . زرابم  دـیمارخ و  دـیلاب و  ناناملـسم  فوفـص  هحفص 129 ] ]
ترضح ناوج  نآ  دشیم . وربور  ترضح  نآ  عانتما  تمواقم و  اب  هتسویپ  یلو  دورب  نادیم  هب  هک  تفرگیم  هزاجا  ربمایپ  زا  تساخیم و 

هرعن موس  راـب  يارب  رمع  تسا ! ورمع  نیا  نیـشنب  دومرفیم : وا  ياـضاقت  ربارب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دوب و  مالـسلاهیلع )  ) یلع
یلع ترـضح  زین  راب  نیا  دـهن ؟ ماـگ  نادـیم  هب  هک  تسین  یـسک  امـش  ناـیم  رد  اـیآ  تفرگ . ندیـشک  داـیرف  زا  میادـص  تفگ : دیـشک و 
ورمع بلط  هزرابم  نیا  دومرف : ربمایپ  دهد . هزرابم  نذا  يو  هب  هک  تساوخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  ناوارف  سامتلا  اب  مالسلاهیلع ) )

داد و وا  هب  ار  دوخ  ریـشمش  دومرف و  تقفاوم  يو  تساوخرد  اـب  ربماـیپ  ماجنارـس  دـشاب . درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  تسا .
ریـش دحا  رد  هدیبع و  ردب  رد  اراگدرورپ ، امرف . ظفح  يدب  زا  ار  یلع  ایادخ ، تفگ  و  ( 2  ) درک اعد  وا  قح  رد  تسب و  وا  رس  رب  ياهمامع 

ریخ تنأ  ادرف و  ینرذـت  بر ال  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  اـمرف . ظـفح  بیـسآ  زا  ار  یلع  ادـنوادخ ، یتفرگ ؛ نم  زا  ار  هزمح  ادـخ 
مه اب  كرـش  نامیا و  رهظم  ود  ینعی  هلک .» كرـشلا  یلا  هلک  نامیالا  زرب  : » دومرف نایب  ار  یخیراـت  هلمج  نیا  سپـس  ایبنا 89 .) « ) نیثراولا
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ دوصقم  دیاش  و  دوب . رفک  كرش و  لماک  رهظم  ورمع  نامیا و  رهظم  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  ( 1 . ) دندش وربور 

تیعقوم دربن  نیا  رد  تیعقوم  نیا  رد  ناـمیا  تسکـش  تسا و  هدـش  مک  رایـسب  كرـش  ناـمیا و  هلـصاف  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  هلآ ) و 
هب يزجر  هحفص 130 ]  ] دش و نادیم  راپسهر  تعرـس  هب  ریخأت ، ناربج  يارب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  دنکیم . میکحت  ناهج  رد  ار  كرش 

. تسا هدـمآ  وت  يادـن  هب  خـساپ  يارب  يدـنمورین  درم  نکم ؛ هلجع  هک : دوب  نیا  نآ  نومـضم  هک  دـناوخ  برع  نامرهق  زجر  هیفاـق  نزو و 
ترضح اب  ییانشآ  زا  سپ  برع  نامرهق  دیشخردیم . رفغم  نایم  زا  وا  نامشچ  تشاد و  نت  رب  نینهآ  یهرز  مالسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 
دیدـحلا یبا  نبا  مزیرب . ار  وا  دـنزرف  نوـخ  مهاوـخیمن  نم  دوـب و  نم  ناتـسود  زا  تردـپ  تفگ : درک و  يراددوـخ  وا  اـب  هلباـقم  زا  یلع 

زا تشاد و  تکرش  ردب  گنج  رد  ورمع  تفگ : نینچ  درکیم  سیردت  ار  خیرات  زا  تمسق  نیا  یتقو  ریخلاوبا  نم  خیرات  داتسا  دیوگیم :
وربور ینامرهق  نینچ  اـب  هک  دیـسرتیم  دروآیم و  هناـهب  ور ، نیا  زا  دوب . هدـید  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ياـهيروالد  تعاجـش و  کـیدزن 

، مدرگ زوریپ  هاوـخ  موـش و  هتـشک  هاوـخ  نـم ، روـخم . ارم  گرم  هـصغ  وـت  تـفگ : وا  هـب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  ماجنارــس  ددرگ .
: تفگ دز و  يدنخبل  ورمع  عقوم  نیا  رد  تسوت . راظتنا  رد  خزود  لاوحا  همه  رد  یلو  تسا ؛ تشهب  نم  هاگیاج  دوب و  مهاوخ  تخبشوخ 

يرذن دای  هب  ار  وا  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  هاگنآ  ( 2 . ) دـشاب وت  لاـم  ود  ره  خزود  تشهب و  تسین ؛ هنـالداع  میـسقت  نیا  هداز ! ردارب 
یلع ترـضح  تسا . نینچ  تفگ  ورمع  دریذـپب و  ار  یکی  دـنک  اـضاقت  ود  وا  زا  شیرق  زا  يدرف  رگا  هک  دوب  هدرک  ادـخ  اـب  هک  تخادـنا 

هب يزاین  ارم  هک  رذگب  تساوخرد  نیا  زا  تفگ : برع  نامرهق  ریذپب . ار  مالسا  هک  تسا  نیا  نم  تسخن  تساوخرد  تفگ : مالسلاهیلع ) )
هب ار  ربمایپ  راک  وش و  شیوخ  هاگداز  راپـسهر  نک و  رظنفرـص  گنج  زا  اـیب  تفگ : ( مالـسلاهیلع  ) یلع ترـضح  سپـس  تسین . وت  نید 

هدیشوپ لمع  هماج  دربن  نودب  وت  يوزرآ  دش  هتشک  رگا  شیرق و  يارب  تسا  یتداعـس  هحفص 131 ]  ] دش زوریپ  رگا  هک  راذگاو  نارگید 
تقو نونکا  ماهتفای و  تسد  دمحم  رب  هک  یلاح  رد  مدرگرب ، هنوگچ  دنیوگیمن . نخـس  نینچ  شیرق  نانز  تفگ : خـساپ  رد  ورمع  تسا .

زا ار  شیوخ  ماقتنا  ات  ملامن  نغور  مرـس  رب  هک  ماهدرک  رذـن  ردـب  گـنج  زا  سپ  نم  اریز  منک ؟ لـمع  دوخ  رذـن  هب  هک  تسا  هدیـسر  نآ 
رد مییاشگب . ریشمش  تابرض  زا  ار  راک  هرگ  یشاب و  دربن  هدامآ  دیاب  راچان  سپ  تفگ : مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  راب  نیا  مریگب . دمحم 

دوخ بسا  زا  دـید  هدایپ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نوچ  دـش و  نیـشتآ  دالوپ  ناس  هب  مشخ  ترثک  زا  هدروخلاس  ناـمرهق  عقوم  نیا 
. دروآ دورف  ترـضح  نآ  رـس  رب  تدش  هب  ار  نآ  تخات و  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  رب  دوخ  ریـشمش  اب  دومن و  یپ  ار  نآ  دـمآ و  دورف 
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ترـضح نآ  رـس  تسکـش و  مه  رد  زین  دوخ  هالک  دـش و  مین  ود  هب  رپس  یلو  درک  عفد  رپس  اب  ار  وا  تبرـض  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 
يادـص تخاـس . نیمز  رب  شقن  ار  وا  دروآ و  دورف  وا  رب  مکحم  یتبرـض  هدرمـش ، تمینغ  ار  تصرف  ماـما  هظحل  نـیمه  رد  دـش . حورجم 

يادص ناهگان  یتقو  اما  دننیبب . کیدزن  زا  ار  هزرابم  هجیتن  فرط  ود  نایهاپـس  هک  دوب  نآ  زا  عنام  نادیم  كاخ  درگ و  ریـشمش و  تابرض 
رب مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  هک  دنتفایرد  ناناملسم  تساخرب و  مالسا  هاپـس  زا  يداش  ویرغ  دش  دنلب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ریبکت 

نامرهق جـنپ  نآ  هک  دـش  ببـس  یمان  نامرهق  نیا  ندـش  هتـشک  تسا . هتخاس  هاتوک  ناناملـسم  رـس  زا  ار  وا  رـش  هتفای ، هبلغ  برع  ناـمرهق 
یلع و ترـضح  هزراـبم  هجیتن  رظتنم  هدرک ، روبع  قدـنخ  زا  ورمع  لاـبند  هب  هک  سادرم ، رارـض و  لـفون و  هریبه و  همرکع و  ینعی  رگید ،

نامرهق لتق  زا  ار  شیرق  دـنرذگب و  دوخ  هاگرکـشل  يوس  هب  قدـنخ  زا  دنتـسناوت  نانآ  زا  رفن  راـهچ  دنتـشاذگ . رارف  هب  اـپ  دـندوب ، ورمع 
رد هک  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  داتفا و  قدـنخ  رد  دوخ  بسا  اب  رارف  ماـگنه  هب  لـفون  یلو  دـنزاس ، هاـگآ  دوخ  گرزب  هحفص 132 ] ]

یـشوماخ هب  گنج  روش  هک  دش  ببـس  نامرهق  نیا  گرم  ( 1 . ) دروآ رد  ياپ  زا  تبرـض  کی  اـب  ار  وا  دـش و  قدـنخ  دراو  دوب  وا  بیقعت 
امرـس و اب  هک  يرفن  رازه  هد  هاپـس  هک  تشذگن  يزیچ  دـنتفیب . دوخ  هاگداز  هب  تشگزاب  رکف  هب  مادـک  ره  برع  فلتخم  لیابق  دـیارگ و 
رد دشیم ، دیدهت  نمـشد  نیرتدنمورین  فرط  زا  هک  مالـسا  ساسا  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  دوخ  ياههناخ  هار  دندوب  وربور  زین  هفولع  یمک 

. دنامب نوصم  ظوفحم و  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  يراکادف  وترپ 

يراکادف نیا  شزرا 

هدش یلوتسم  شیرق  یمان  نامرهق  ندیرغ  رثا  رد  نانآ  رب  هک  یسرت  زا  ناناملسم و  رابتقر  عاضوا  دربن و  نیا  ياهيراکهزیر  زا  هک  یناسک 
يارب یلو  دنربب . یپ  يراکادف  نیا  یعقاو  شزرا  هب  دنناوتیمن  دـنراد » شتآ  رب  رود  زا  یتسد   » حالطـصا هب  دـنرادن و  یلماک  یهاگآ  دوب 

شزرا تسا ، هدرک  لیلحت  هیزجت و  راوتـسا  حیحـص و  بولـسا  اب  ار  نآ  هدـناوخ ، تقد  هب  ار  مالـسا  خـیرات  زا  شخب  نیا  هک  ققحم  کـی 
هتفرن نمـشد  نادیم  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  رگا  مینادب  هک  تسا  یفاک  يرواد  نیا  رد  دوب . دـهاوخن  یفخم  يراکادـف  نیا  يالاو 
يادـن هب  هک  تسا  نیا  زرابم  شترا  کی  يارب  گنن  نیرتگرزب  و  دوبن ، زواجتم  نمـشد  اب  هزرابم  تأرج  ناناملـسم  زا  کـی  چـیه  رد  دوب 

زا سپ  درکیم و  رظنفرص  دربن  زا  نمـشد  رگا  یتح  دریگ . ارف  ار  نایهاپـس  ناور  حور و  سرت  دهدن و  تبثم  خساپ  نمـشد  یبلطهزرابم 
هحفص 133] . ] دنامیم یقاب  مالسا  یعافد  خیرات  یناشیپ  رب  دبا  يارب  راع  نیا  غاد  تشگیم ، زاب  دوخ  هاگداز  هب  هرصاحم  هقلح  نتـسکش 
« علـس  » هوک هنماد  رد  هک  ینازابرـس  قاـفتا  هب  بیرق  دـشیم  هتـشک  اـی  درکیمن و  تکرـش  دربـن  نیا  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  رگا 

نانچ دنتخیرگیم . هتفر و  الاب  علـس  هوک  زا  هدراذگ ، رارف  هب  اپ  دندیزرلیم ، دیب  لثم  برع  نامرهق  ياهـشرغ  زا  دندوب و  ربمایپ  درگادرگ 
رد هک  رامش  تشگنا  رفن  دنچ  زج  داد و  خر  تسا ، سکعنم  خیرات  رد  نآ  تشذگرس  هک  نینح ، دربن  دحا و  دربن  رد  نایرج  نیا  نیع  هک 

اهنت نادیم  رد  ار  ربمایپ  دنتـشاذگ و  رارف  هب  اپ  همه  دندرک ، عافد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ناج  زا  دـندیزرو و  تماقتـسا  دربن  نادـیم 
رانک رد  مالسا و  مچرپ  ریز  هب  علس  هوک  هنماد  رد  هک  ینازابرس  اهنت  هن  دروخیم ، تسکـش  هزرابم  نیا  رد  مالـسلاهیلع )  ) ماما رگا  دنداهن .

ار اهرگنس  دندوب ، هتفرگ  عضوم  هاتوک  ياههلـصاف  رد  قدنخ  طخ  لوط  رد  هک  یبقارم  نازابرـس  هکلب  دندرکیم ، رارف  دنتـشاد  رارق  ربمایپ 
ار شیرق  ياهنامرهق  زواجت  ولج  دربن  نیا  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  رگا  دـندربیم . هاـنپ  ياهشوگ  هب  مادـک  ره  دـندرکیم و  اـهر 

هجوتم نمشد  هاپس  ماجنارـس  دوب و  یعطق  ناسآ و  قدنخ  یعافد  طخ  زا  نمـشد  نازابرـس  روبع  دشیم ، هتـشک  هار  نیا  رد  ای  تفرگیمن 
مالسا هدنورپ  ندش  هتسب  دیحوت و  نییآ  رب  كرش  يزوریپ  زج  نآ  هجیتن  دنتخاتیم و  نادیم  هطقن  نیرخآ  ات  دشیم و  مالـسا  شترا  داتس 

زور نآ  رد  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  يراکادف  یهلا ، یحو  زا  ماهلا  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  تابساحم ، نیاربانب  دوبن .
نمـشد رب  قدنخ  زور  رد  یلع  هک  یتبرـض  شزرا  ( 1 « ) نیلقثلا ةدابع  نم  لضفأ  قدـنخلا  موی  یلع  ۀبرـض  : » دومرف درک و  یباـیزرا  نینچ 

نییآ دـشیمن  عقاو  يراکادـف  نیا  رگا  اریز  تسا : نشور  یباـیزرا  نیا  هفـسلف  هحفـص 134 ] . ] تسا رترب  ناـیناهج  تداـبع  زا  دروآ  دورف 
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تداـبع و هب  نآ  غورف  وـترپ  رد  دـنیآ و  درگ  نآ  رود  نیلقث  هک  دـنامیمن  یقاـب  یلعـشم  رگید  تـفرگیم و  ارف  ار  ناـهج  رـسارس  كرش 
دیحوت نییآ  ناوریپ  ناهج و  ناناملسم  دوخ  ریظنیب  يراکادف  اب  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  تفگ  دیاب  هک  تساجنیا  دنزادرپب . ادخ  شتـسرپ 

( مالسلاهیلع  ) ماما يراکادف  نوهرم  هتـشذگ  راصعا  نورق و  یط  رد  نامیا  مالـسا و  رگید ، نخـس  هب  تسا و  هداد  رارق  دوخ  تنم  نیرق  ار 
وا تمیق  رپ  هرز  هب  ورمع  نتـشک  زا  سپ  هک  دوب  يدح  هب  ( مالـسلاهیلع  ) یلع ترـضح  يدرمناوج  يراکادـف ، رب  هوالع  يراب ، تسا . هدوب 

یلع ترـضح  یلو  درک  شنزرـس  راک  نیا  رد  ار  وا  ورمع  هکنیا  اب  درک . كرت  نادـیم  رد  لاح  ناـمه  هب  ار  وا  ساـبل  شعن و  دزن و  تسد 
کـشا وـت  يارب  زگره  تفگ : نینچ  دـمآ  ردارب  نیلاـب  رب  ورمع  رهاوـخ  هک  یماـگنه  ور  نیا  زا  درکن . اـنتعا  وا  شنزرـس  هـب  ( مالـسلاهیلع )

. تسا هدزن  تسد  وت  یگنج  حالس  اهبنارگ و  ياههماج  هب  هک  ( 1  ) يدش هتشک  یمیرک  درف  تسد  هب  اریز  مزیریمن 

تادامج قطن 

عون رد  باتک  نیا  هماقم ،) هللا  یلعا   ) يدـنواهن ربکا  یلع  خیـش  جاح  همالع  موحرم  هدـنزرا  تافیلأت  زا  يربکا » رازلگ   » مان هب  تسا  یباتک 
مان ناسنا  ياهقطن  هب   » تادامج قطن  رد  باتک  نیا  مراهچ  تصـش و  نشلگ  تسا . یبلاـج  عونتم و  بلاـطم  يواـح  تسا و  ریظنمک  دوخ 

تسا یلت  تسا  خلب ) لباک و  نیب   ) ناتـسراخط دالب  زا  یکی  هک  نایماب  رد  هدمآ : باتک  نیا  هحفص 397  رد  هدش » يراذگ  هحفص 135 ] ]
. دوشیم هدینـش  یلع  ای  ظفل  باـتک  نیا  زا  دراد . یبیهم  يادـص  یلو  دـیآیم  ـالاب  یبآ  مکمک  فاکـش  نآ  زا  تسا . نآ  رد  یفاکـش  هک 
ار نآ  مدینش  ار  عوضوم  نیا  هک  اءادتبا  دیوگ : هیضق  لقان  دنبلطیم . تجاح  دننکیم و  حبذ  دنفسوگ  هدمآ و  اج  نآ  هب  هتسد  هتسد  مدرم 
رد و  ریدـق » یـش  لک  یلع  هللا  وه  : » متفگ مدومن  هدـهاشم  ار  نایرج  هک  کـیدزن  زا  متفر و  اـج  نآ  هب  مدوخ  هک  نآ  اـت  متـشادنپ  هناـسفا 

همه هک  يروط  دـنلب  يادـص  هب  یتشک  نآ  سپ  تخاس  مامت  ار  یتشک  یلاعت  يادـخ  رما  هب  حون  نوچ  هدـمآ : باـتک  ناـمه  هحفص 398 
رگم ییادـخ  تسین  کله ». ینع  فلخت  نم  اجن و  ینبکر  نم  یتلا  ۀنیفـسلا  انأ  نیرخألا . نیلوألا و  هللا  الا  هلا  ال  : » تفگ دندینـش  ناـمدرم 
سک ره  دباییم و  تاجن  نافوط ) مشخ  زا   ) دوش نم  رب  راوس  سک  ره  هک  متـسه  یتشک  نآ  نم  نیرخآ ، نیلوا و  يادـخ  هناگی ، يادـخ 

هحفص 136] . ] دش دهاوخ  كاله  دنک  نم  زا  فلخت 

نیلقث ثیدح 

هراشا

اقرتفی نل  امهب  متکسمت  نا  ام  اولظت  نل  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  »
هدش و تیاور  فلتخم  تارابع  ربتعم و  ياهدنـس  هب  هک  تسا  یعطق  ملـسم و  ثیداحا  زا  نیلقث  ثیدح  [ . 172 « ] ضوحلا یلع  ادری  یتح 

نایم رد  تمایق  ات  نآرق  هک  ناـنچ   - 1 دوشیم : هدافتسا  بلطم  دنچ  نآ  لاثما  ثیدح و  نیا  زا  دنراد . فارتعا  شتحـص  هب  هعیـش  ینس و 
ماما و دوجو  زا  نیمز  ینامز  چـیه  ینعی  دـنام ، دـهاوخ  یقاب  تمایق  ات  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترتع  دـنامیم ، یقاب  مدرم 

ینید یملع و  تاـجایتحا  ماـمت  گرزب  تناـما  ود  نیا  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربـمغیپ   - 2 دوشیمن . یلاـخ  یقیقح  ربهر 
3 تسا . هتسناد  ربتعم  ار  ناشلامعا  لاوقا و  هدرک ، یفرعم  نیملسم  هب  شناد  ملع و  عجرم  ناونع  هب  ار  شتیب  لها  هدرک و  نیمأت  ار  نیملسم 
زا ار  شدوخ  دـنک و  ضارعا  تیب  لـها  هحفـص 137 ]  ] مولع زا  درادن  قح  یناملـسم  چیه  دـنوش و  ادـج  مه  زا  دـیابن  تیب  لها  نآرق و  - 

هـشیمه دنوشیمن و  هارمگ  دـنیوج  کسمت  نانآ  لاوقا  هب  دـننک و  يوریپ  تیب  لها  زا  رگا  مدرم   - 4 دیامن . نوریب  نانآ  تیادـه  داشرا و 
هب و  دوشیمن ، هارمگ  دـنک  يوریپ  اهنآ  زا  سک  ره  تسا و  دوجوم  تیب  لـها  دزن  مدرم  ینید  تاـجایتحا  همه   - 5 تساهنآ . دزن  رد  قح 

ترتع تیب و  لها  زا  دارم  هک  دوشیم  مولعم  هنیرق  نیمه  اب  دـنموصعم و  هابتـشا  اطخ و  زا  تیب  لها  ینعی  ددرگیم . لیان  یقیقح  تداعس 
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نایصع اطخ و  دنلماک و  نید  مولع  تهج  زا  هک  دنتسه  ینیعم  دارفا  هکلب  تسین ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دالوا  ناشیوخ و  مامت 
زا سپ  یکی  هک  [ . 173  ] شدنزرف هدزای  بلاطیبا و  نب  یلع  زا  دنترابع  اهنآ  و  دنشاب . هتشاد  يربهر  تیحالص  ات  درادن  هار  ناشدوجو  رد 

لوسر هب  دیوگیم  سابع  نبا  هنومن : باب  زا  تسا . هدش  ریـسفت  انعم  نیمه  هب  زین  تیاور  رد  هک  نانچ  دـندش ، بوصنم  تماما  هب  يرگید 
[ . 174  ] مالـسلامهیلع نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دندومرف : دننایک ؟ تسا  بجاو  اهنآ  نتـشاد  تسود  هک  امـش  ناشیوخ  متفگ : ادخ 
ارم يهیرذ  یلو  داد  رارق  شدوخ  بلـص  رد  ار  يربمغیپ  ره  هیرذ  ادخ  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگیم : رباج 
رب [ 176 . ] تسا هدـش  رکذ  ثیدـح  ینـس 39  تاـیاور  رد  نیلقث  هب  کـسمت  بوـجو  رب  [ . 175 . ] داد رارق  مالـسلاهیلع )  ) یلع بلـص  رد 

[ . 177  ] تسا هدش  رکذ  ثیدح  هعیش 82  تایاور  رد  نیلقث  هب  کسمت  بوجو  هحفص 138 ] ]

تیاقس ماقم 

هک نانچ  تسا . بآ  دنمزاین  دوخ  ياقب  دشر و  رد  هکنیا  رگم  تسین  هدـنز  تادوجوم  ءازجا  زا  یئزج  چـیه  تسا و  ملاع  تایح  هیام  بآ 
مود رصیق  ینامز  [ . 178 . ] میداد رارق  بآ  زا  ار ، ياهدنز  دوجوم  ره  تایح  و  یح . ءیش  لک  ءاملا  نم  انلعج  و  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ 
نبا زا  امعم  نیا  فشک  رد  دـنام و  ریحتم  هیواعم  دـهد . رارق  يزیچ  ره  زا  نآ  رد  هک  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  ياهشیـش  هیواـعم  يارب  مور 

هک راذـگب  بآ  نآ  رد  تفگ : ساـبع  نبا  تسج . يراـی  تسا ، مالـسلاهیلع )  ) نینمؤـملاریما ملع  رحب  شوـنهعرج  تسنادیم  هـک  ساـبع ،
رد رـصیق  داتـسرف ، مور  هب  ار  بآ  هشیـش  دومن و  نینچ  هیواعم  نوچ  میداد . رارق  بآ  زا  ار  ياهدـنز  دوجوم  ره  تایح  و  هدومرف : دـنوادخ 

ناـگمه رب  دراد  تاـیح  شقن  رد  بآ  هک  یمیظع  تیمها  يرآ  [ . 179 . ] تفگ نیرفآ  امعم  نآ  هدننک  لح  یـشوهزیت  رب  دـنام و  تفگش 
زا دـشاب ، هتفرگ  ياج  وا  داهن  رد  تاـیح  هداـم  نیا  هئارا  هدروآ و  يور  تیاقـس  نداد و  بآ  هب  هک  یـسک  رگید ، فرط  زا  تسا . راکـشآ 

، نارگید ندرک  باریس  نوچ  یششخب  چیه  تسا و  هتسارآ  تفوطع  رهم و  دنمشزرا  هزیرغ  هب  هدوب و  رادروخرب  یصاخ  يرترب  تلیضف و 
یلاع تادوجوم  هب  نداد  بآ  هب  تبـسن  بتارم  توافت  رما  نیا  رد  هک  دـنچره  درادیمن ، رب  ناسنا  ناسحا  فطل و  زا  هدرپ  هحفص 139 ] ]

تیاقس رما  رب  مینیبیم  هک  مه  سدقم  عرـش  و  دیامنیم . اطع  نارگید  هب  ار  تایح  زمر  نیا  هک  یـسک  تهج  ره  هب  تسا . ظوحلم  یناد  ای 
هک دـیامن  هاگآ  ار  تما  دزاس و  نومنهر  ناشترطف  كانبات  ياـهدومن  هب  ار  مدرم  فرط  کـی  زا  هک  تسا  نآ  رب  دـیامنیم ، دـیکا  دـیکأت 

کی اهنت  نتخاس ، باریـس  هک  دـنک  داشرا  ار  نانآ  دـهاوخیم  رگید  فرط  زا  و  تسا ، یعیبط  زئارغ  يرـشب و  تایـسفن  اب  گـنهامه  نید 
دوشیم و وا  یئایربک  هاگراب  هب  نانآ  برقت  ببس  هدوب و  دنوادخ  ياضر  دروم  نیقی  هب  هک  تسا  یلمع  هکلب  تسین ، فرص  یعیبط  لمع 
و ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  زا  ینوگانوگ  ثیداحا  دروم  نیا  رد  ددرگیم . ایهم  ناشیارب  ترخآ  يارس  رد  یمیظع  باوث 
هچ رفاک ، هاوخ  نمؤم و  هاوخ  ناسنا ، هچ  ناویح و  هچ  تسا ، نارگید  هب  یناسربآ  تلیضف  رگنایب  هک  هدش  دراو  مالسلامهیلع )  ) راهطا همئا 

داربا هللا  دنع  لامعالا  لضفا  دیامرفیم : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ترـضح  هلمج  زا  دشابن ، هچ  دـشاب و  نآ  هب  مربم  زاین 
ریغ اـی  دـشاب  ناویح  هاوخ  تسا ، نازوـس  رگج  نتخاـس  کـنخ  دـنوادخ ، دزن  لاـمعا  نیرترب  [ . 180 . ] اـهریغ ۀـمیهب و  نم  يرحلا  دـبکلا 
نیا هک  اریز  دـشاب . بآ  هک  دریذـپ  تروص  ییاـج  رد  تیاقـس  نیا  هک  دـنچره  هک : تسا  هدـمآ  شترـضح  زا  رگید  ثیدـح  رد  ناویح .

هب دـنوادخ  تسا : هدـمآ  يوبن  رگید  ثیدـح  رد  و  [ . 181 . ] دوشیم تخرد  ياهگرب  ناسب  ناـهانگ  شزیر  ببـس  لـمع ، هحفص 140 ] ]
سودرف هبرـس  بارـش  زا  ار  وا  و  دـیامنیم ، اطع  وا  هب  تشهب  رد  هرقن ) الط و  زا  ولمم   ) گرزب یناـیمه  دـشخبیم ، هک  ياهرطق  ره  هزادـنا 

يدرم نینچمه ، [ . 182 . ] دش دهاوخ  سدق  ياهضوح  رب  دراو  ناربمایپ  اب  دهد ، بآ  یسک  هب  ینابایب  رد  رگا  و  دزاسیم . باریـس  نیرب ،
رخب و ون  یکـشم  دومرف : ترـضح  دـش . ایوج  دزاـس  کـیدزن  تشهب  هب  ار  وا  هک  یلمع  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  زا 
[183 . ] ياهداد ماجنا  یتشهب  یلمع  هک  تسا  راک  نیا  اب  دوش . هراپ  کشم  ات  زاس  باریس  ار  نارگید  نآ  اب  زاس و  رپ  بآ  زا  ار  نآ  ردقنآ 

دجوب عضوم ال  یف  ءاملا  یقس  نم  و  ۀبقر ، قتعأ  نمک  ناک  ءاملا  هیف  دجوی  غضوم  یف  ءاملا  یقـس  نم  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  . 
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هب دوـشیم  تفاـی  بآ  هک  ییاـج  رد  هک  یـسک  [ . 184 . ] نیعمجأ سانلا  ییحأ  اـمنأکاف  اـهایحأ  نم  و  اـسفن ، ییحأ  نمک  ناـک  ءاـملا  هیف 
ار يرگید  تسین  بآ  هک  یناـکم  رد  هک  یـسک  و  تسا . هتخاـس  دازآ  ياهدـنب  هک  تسا  یـسک  دـننام  دزادرپـب ، نارگید  نتخاـس  باریس 
ار مدرم  همه  هک  ییوگ  دراد ، هدـنز  ار  ناـسنا  هحفص 141 ]  ] هک یـسک  هدیـشخب و  تایح  ار  یناسنا  هک  تسا  یـسک  دننام  دزاس ، باریس 

ساسا نیا  رب  دراد و  تسا -  دوجو  ماظن  رارمتسا  ملاع و  تایح  ببس  هک  تیاقس -  تیمها  رب  تلالد  ثیداحا  نیا  تسا . هدیـشخب  تایح 
کی راصحنا  رد  اهنت  دـناوتیمن  یهلا  تمعن  نیا  دـنناسکی و  بآ  زا  يروهرهب  رد  ییانثتـسا  زاـیتما و  چـیه  نودـب  مدرم  یماـمت  هک  تسا 

بآ معط  هک  دیـسرپ  ناشیا  زا  یـسک  نوچ  یگدـنز  اب  بآ  هطبار  ناـیب  ماـقم  رد  مالـسلاهیلع )  ) قداـص ماـما  هک  ناـنچ  دریگ . رارق  هورگ 
نید تاروتـسد  نیرتفیرـش  زا  مالـسا ، سدـقم  تعیرـش  رد  تیاقـس  هک  تسا  ظاـحل  نیا  زا  یگدـنز .» تاـیح و  مـعط  : » دوـمرف تـسیچ ،
دوب يردقنارگ  لمع  برع  دزن  رد  تیاقس  و  تسا . نایمدآ  ياقب  تایح و  رد  نآ  هداعلاقوف  شقن  ببس  هب  تیمها  نیا  هتشگ و  بوسحم 

نانچمه تفریم . رامـش  هب  دوخ  موق  ياوشیپ  گرزب و  هدوب و  تدایـس  فرـش و  زا  رادروخرب  هکنیا  رگم  تخادرپیمن  نآ  هب  یـسک  هک 
یصق هلمج  زا  دوب . نانآ  بصنم  نیا  ياریذپ  شیرق  دنتشاد و  هدهع  هب  ار  مهم  نیا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  دادجا  هک 

نانادـب تخاسیم و  مهارف  ریـش  ای  زیوم ، بآ و  زا  یتبرـش  تخادرپیم و  نانآ  نتخاس  باریـس  هب  بارعا ، طسوت  هبعک  ترایز  ماگنه  رد 
اما دندومنیم . لمح  رهش  هب  هکم  جراخ  ياههاچ  زا  ار  دوخ  یفرصم  بآ  مدرم  تشادن و  بآ  هکم  یصق ، نامز  رد  [ . 185 . ] دیناشونیم

ار نآ  دومن و  رفح  تفرگ ، رارق  مالـسلاهیلع ) نینمؤملاریما  رهاوخ   ) یناـهما هناـخ  اهدـعب  هک  یلحم  رد  یهاـچ  راـب  نیتـسخن  يارب  یـصق 
منرت ار  هـمغن  نـیا  دـنتفرگیم و  رب  نآ  زا  دـندمآیم و  بارعا  دـش و  رفح  هـکم  رد  هـک  دوـب  يراوخـشبآ  نیتـسخن  نـیا  دـیمان و  لوـجع 

، میدرگیم زاب  میوشیم و  باریـس  لوجع  هاچ  زا  ام  قدص  دق  دق و  ایـصق  نا  قلطنت  مث  لوجعلا  یلع  يورن  هحفص 142 ] : ] هک دندرکیم 
دیمان و هلجـس  ار  نآ  دومن و  رفح  رگید  یهاچ  درمگرزب  نیا  سپـس  درب . راک  هب  ار  یتسار  قدص و  دومن و  افو  شاهدـعو  هب  یـصق  انامه 

هکنیا ات  مدومن ، رفح  ار  هلجـس  هاچ  متـسه و  یـصق  نم  [ . 186  ] ۀلغزف ۀلغز  جـیجحلا  يورت  هلجـس  ترفح  یـصق و  انأ  تفگ : شاهرابرد 
مزمز رانک  رد  مرچ  زا  ییاههچـضوح  جح  مسوم  رد  زین  مشاه  یـصق ، زا  دعب  دنوش . باریـس  نآ  زا  دنیآرد و  تبون  هب  ادـخ  هناخ  نیرئاز 

مه مشاه  نینچمه  [ 187 . ] دـننامن هنـشت  نازوس  ياوه  نآ  رد  نارئاز  ات  دومنیم  لمح  بآ  دوب ، مک  بآ  هک  زین  انم  هب  تخاسیم و  اـپرب 
يارب نآ  هک  تفگ : دشیم . هتشادرب  اج  دنچ  زا  نآ  بآ  هک  دش ، هدیمان  رذب  ببـس  نیدب  و  [ 188  ] دیمان رذـب  ار  نآ  و  دومن ، رفح  یهاچ 
شود هب  ار  شدادجا  ردپ و  فیاظو  تیلوئـسم و  مه  بلطملادبع  [ . 189 . ] دیامن عنم  نآ  زا  ار  نارگید  درادن  قح  یـسک  تسا و  ناگمه 

ار نآ  دمآ  الاب  هدـش  ناوارف  نآ  بآ  دومن و  رفح  ار  مزمز  هاچ  نوچ  دوب و  لئاق  یـصاخ  تیمها  تیاقـس ، رما  يارب  هلمج  زا  دیـشکیم و 
نآ يرترب  مارحلا و  دجـسم  هب  مزمز  یکیدزن  ببـس  هب  دـنداهناو و  دوب  هکم  جراخ  رد  هک  ار  ییاههاچ  مه  بارعا  درک ، لیبس  مدرم  يارب 

مزمز هناهد  رب  بلطملادبع  نمض ، رد  دندش . روآيور  نآ  هب  دوب -  مالسلاهیلع  لیعامسا  راگدای  هک  ارچ  اههاچ -  رگید  رب  هحفص 143 ] ]
لضف و نیا  تسناوتن  شیرق  اما  دـنتخاسیم . بآ  زا  زیربل  ار  ضوح  دندیـشکیم و  بآ  نآ  زا  ثرح  شدـنزرف  وا و  دومن و  اـنب  یـضوح 

نکیل دومن . نارمع  هرابود  ار  نآ  ادرف  هکم  گرزب  اما  دنتـسکش . مهرد  ار  نآ  هدـمآ و  ضوح  رـس  رب  ماگنه  بش  دـنک و  لمحت  ار  ماـقم 
نیدنچ رما  نیا  داهن . شداینب  مود  راب  يارب  بلطملادبع  هک  دنتخاس ، بارخ  بش  رد  ار  نآ  اددـجم  هتـشادنرب و  تداسح  زا  تسد  شیرق 

ددم وا  زا  تشادرب و  زاین  تسد  لاعتم  دنوادخ  دزن  بلطملادبع  دندنارذگ . دح  زا  ار  یشکرس  تداسح و  نیا  نوچ  اما  دش . رارکت  هبترم 
ندیشون يارب  اهنت  منادیمن و  زیاج  وشتسش  يارب  ار  بآ  نآ  نم  وگب  شیرق  هب  : » تفگ ودب  هک  دینـش  ییادن  باوخ  رد  بش  هک  تساوخ 

رد رگید  شیرق  زا  کی  چیه  سپ  دـیناسر ، ناگمه  عمـس  هب  دوب  هدـش  هتفگ  ودـب  باوخ  رد  هک  ار  هچنآ  دجـسم  رد  بلطملادـبع  تسا .»
مارتحا میلـست و  رـس  هکم  رالاس  نیا  ربارب  رد  هکنیا  ات  دـش . راتفرگ  یـضرم  درد و  هب  هکنیا  رگم  دـماینرب  ضوح  نآ  نتخاس  بارخ  دروم 

مزمز هاـچ  زا  تیاقـس  رـس  رب  بلطملادـبع  اـب  شیرق  هـک  رگید ، ییارجاـم  رد  [ . 190 . ] دندیـشک تـسد  يزرودـسح  زا  دـندروآ و  دورف 
رارق هکم  زا  رود  ياهطقن  رد  هک  میذـه ، نب  دهـس  هلیبق  زا  ياهنهاک  نز  دزن  ار  فالتخا  عفر  هک  دـنتفرگ  میمـصت  دـندرک ، ادـیپ  فـالتخا 
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دشیمن تفای  نآ  رد  بآ  هک  دندیسر  ینابایب  هب  هار  نایم  رد  دنداتفا . هار  هب  روظنم  نیا  يارب  شیرق  مشاهینب و  زا  هورگ  ود  دنرب . تشاد 
رما نیا  زا  دوخ  يدوجوم  بآ  ظفح  يارب  اهنآ  اما  دـندومن ، بآ  تساوخرد  شیرق  زا  نانآ  تشگ . مامت  مه  بلطملادـبع  ناوراک  بآ  و 

رتدوز هک  ره  دنیامن و  رفح  دوخ  يارب  ییاهربق  هک  تفگ  ار  دوخ  ناهارمه  بلطملادبع  دـش  عطق  هحفص 144 ]  ] اهدیما نوچ  دندومن ، ابا 
شمسج رفن  کی  رگا  اریز  دنامن ، یقاب  نفد  نودب  رفن  کی  زا  شیب  ماجرف  رد  هکنیا  ات  دنزاس . نفد  ار  وا  نارگید  دش  كاله  یگنـشت  زا 

نیا تفگ : بلطملادـبع  تفای  نایاپ  اـهربق  رفح  هکنیا  زا  دـعب  دـنوش . نینچ  یگمه  هک  دوب  نیا  زا  رتهب  تفرگیم  رارق  یهاـبت  ضرعم  رد 
زا دیامرف . نامیزور  یبآ  دنوادخ  دیاش  میئامن  وجتسج  یکدنا  هک  تسا  رتهب  تسام . فعض  زجع و  رگناشن  گرم ، ربارب  رد  ندش  میلـست 

. تفرگ ندیـشوج  شرتـشا  ياـپ  ریز  زا  راوگـشوخ  یبآ  همـشچ  هک  دوب  هتفرن  یهار  نادـنچ  زوـنه  دـش و  دوـخ  بکرم  راوـس  تهج  نیا 
دوس هب  دنوادخ  دنتفگ : سپس  دندومن و  بآ  زا  رپ  مه  ار  ناشیاهکشم  تخاس و  باریـس  ار  شنارای  دوخ و  تفگ و  ریبکت  بلطملادبع 

زا تیاقـس  وا  مه  دومن ، باریـس  ار  وت  نابایب  نیا  رد  هک  نآ  اریز  مینکیمن ، هعزانم  وت  اب  مزمز  دروم  رد  ام  دومن ، تواـضق  اـم  ناـیز  وت و 
زا یتبرـش  ادخ ، هناخ  نارئاز  تیاقـس  رب  هوالع  بلطملادبع  يراب ، درگزاب . یتخبکین  تداعـس و  اب  سپ  تسا . هداهن  ترایتخا  رد  ار  مزمز 
نآ زا  نایجاح  ات  دادیم  رارق  مرچ  زا  یفرظ  رد  لسع  اب  ار  نآ  دیـشودیم و  ریـش  رتش  زا  هک  ناـنچ  دـیناشونیم . ناـنآ  هب  مه  زیوم  بآ و 

یهتنم هکم  هب  هک  ياهداـج  ره  رـس  رد  تفرگ و  راـیتخا  رد  ار  ناـیجاح  تیاقـس  بصنم  بلاـطوبا  درمگرزب  نیا  زا  دـعب  [ . 191 . ] دنشونب
مدرم ات  دومنیم  لمح  بآ  یناوارف  رادقم  هب  مه  جح  عقوم  رگید  رد  و  دراذگیم ، بآ  زا  یـضوح  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  يارب  دـشیم ،
یقاس ار  يو  تهج  نآ  زا  دومنیم . لـیبس  هحفص 145 ]  ] يرتشیب بآ  رعـشم  تافرع و  فقوم  رد  هژیو  هب  دنـشابن  هقیـضم  رد  یبآ  مک  زا 

رایـسب هچ  و  دوب ، دـنمهرهب  هنامیرک  تفـص  نیا  زا  شراوگرزب  ردـپ  زا  رتشیب  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما اما  [ . 192 . ] دـنداهن مان  نایجاح 
هدش و راچد  بآ  دوبمک  هب  نیملـسم  هک  ردـب  گنج  رد  هلمج  زا  دـنتفاین . ار  نآ  ماجنا  يارای  نارگید  هک  شترـضح  تیاقـس  زا  يدراوم 

شیرق زا  سرت  ببـس  هب  بآ ، هیهت  يارب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رما  لاثتما  زا  دوب و  هتـشگ  روآيور  نانادـب  یگنـشت 
دش و ریزارس  هاچ  رد  تفگ و  کیبل  ار  شترضح  توعد  دوخ ، راشرس  مرک  میظع و  تریغ  ساسا  رب  نایقتم  يالوم  دندومنیم ، یچیپرس 
هک ماگنه  نآ  تسا . نیفـص  گـنج  رد  ترـضح  نآ  یندـشن  شومارف  هویـش  رگید ، [ . 193 . ] تخاس باریـس  ار  نیملـسم  بآ  ندروآ  اب 
هک اجنآ  ات  دروآ  لمع  هب  تعنامم  بآ ، زا  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما رکـشل  هدافتـسا  زا  دیـسر و  تارف  دور  رـس  رب  شهاپـس  اـب  هیواـعم 

دنیوگب وا  هب  ات  دنداتسرف  يو  دزن  ار  یعبر  نب  ثبش  ناحوص و  نب  ۀعصعص  شترـضح  دروآیم ، رد  ياپ  زا  تشاد  ار  ماما  نارای  یگنـشت 
: دوـمرف دوـخ  هاپـس  هب  ماـما  دـیامنن ، يریگوـلج  تسا  هداد  رارق  ناـسکی  شتاـقولخم  همه  يارب  ار  نآ  هدافتـسا  دـنوادخ  هـک  یبآ  زا  هـک 
. دنرب هلمح  ماش  هاپس  رب  هرابکی  هب  هک  داد  روتسد  رکشل  هب  ترضح  سپس  دیوش . باریـس  بآ  زا  ات  دیزاس  باریـس  نوخ  زا  ار  اهریـشمش 
هب کمن  نودب  هشوت  رگم  ایآ  تسا ، حبص  ادرف  هدیپس  زورما ، ام  هدعو  تفگ : رتشا  دندرب ، شروی  رفن  رازه  هدفه  اب  ثعـشا  رتشا و  [ 194]
ات دشاب  هدش  ناشیرپ  شیناشیپ  ياهوم  هک  یلاح  رد  مناریم ، تارف  لخاد  هب  ار  مبسا  هتبلا  تفگ : ثعـشا  و  دروخیم ؟ هحفص 146 ]  ] درد

سفن بحاص  اما  تفای . طلـست  تارف  رب  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما هاپـس  تفای و  نایاپ  يزوریپ  اب  هلمح  نیا  تسا . هدرم  دنیوگ  هک  اجنآ 
دوخ رب  گنج ، تسایس  هناهب  هب  درکن و  لثم  هب  هلباقم  تخاسن و  هشیپ  ار  نمشد  هویـش  تسا ، تالامک  لیاضف و  یمامت  عماج  هک  هیـسدق 

يدراوم اهنیا  [ . 195 . ] دنوشن بآ  زا  هدافتسا  يارب  هیواعم  هاپس  عنام  هک  داد  روتسد  ار  نایرکشل  و  دراذگب ، انگنت  رد  ار  نانآ  هک  دیدنسپن 
سفن تعانم  تزع و  يادنلب  رب  هدوب و  تمظع  هوکـش و  زا  رادروخرب  هک  نارورـس  نافیرـش و  نیا  طسوت  هک  دـشابیم  تیاقـس  هک  تسا 
تفـص نیا  زا  هرهبیب  دنتـسناوتیمن  دوخ ، هتـساریپ  تلاـصا  هدیدنـسپ و  قـالخا  ساـسا  رب  هک  ناـنامه  تسا . هتفرگ  ماـجنا  دنتـشاد ، رارق 

ره تلزنم  هک  دباییم  تسد  هتکن  نیدب  نادرمگرزب  نیا  کت  کت  تایصوصخ  هظحالم  اب  رگشهوژپ ، صخش  هک  دنچره  دشاب . هنامیرک 
ناوتیم مالسلاهیلع )  ) ءادهشلا دیس  ترضح  طسوت  ار  تیاقس  دروم  نیرترب  هکنیا  امک  تسا . توافتم  تلیضف  اب  رما  نیا  رد  نانآ  زا  کی 

هار ات  دوب  رومأم  وا  هکنیا  مغریلع  و  دیامنیم ، تاقالم  هفوک  هار  رد  رح ، هاپس  اب  مالـسلاهیلع )  ) ماما هک  تسا  یماگنه  نآ  دومن و  هدهاشم 
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دنراذگ و ناشلباقم  رد  ار  یبآ  ياهکشم  دنداد  روتـسد  ترـضح  دروآ ، لمع  هب  يریگولج  ماما  تکرح  زا  ددـنبب و  شترـضح  يارب  ار 
نیا تیاقس  اب  هک  تسنادیم  بوخ  مالسلاهیلع )  ) نادیهش هحفص 147 ]  ] رالاس اجنیا  رد  دنزاس . باریس  ار  ناشیاهبسا -  یتح  و  نانآ - 

اروشاع رد  رگید  يدـنچ  تسا و  ناشراظتنا  رد  يرابتماخو  هدـنیآ  داتفا و  دـهاوخ  یتخـس  هقیـضم و  هب  ناـشیاهبکرم ، يرفن و  رازه  هاـپس 
تلاسر و هلالـس  هک  تاهیه  اما  دیامن . لمحت  دـیاب  اهجنر  شباحـصا  نادـناخ و  دـش و  دـهاوخ  هتخیر  اهنوخ  بآ  ندروآ  تسد  هب  يارب 

لـضفلاوبا دروـم  رد  هـک  ناـنچمه  دزرو . یهاـتوک  تلیـضف  تفارـش و  نـیا  زا  دتــسیا و  زاـب  راـثیا  زا  مالــسلاهیلع )  ) یــضترم یلع  هداز 
هک تخاس  دنلب  تمه  هک  ماگنه  نآ  رد  و  تسا . هدوبر  ناگمه  زا  ار  تقبس  يوگ  تیاقس ، رما  رد  هک  تسا  نآ  نم  نامگ  مالـسلاهیلع ) )

تبالص و نانچ  دباتش ، تشگ -  یم  یلجتم  شترضح  رهطم  كاپ و  نادناخ  نتخاس  باریس  رد  هک  مالسلاهیلع - )  ) ادهـشلادیس يرای  هب 
نآ هب  دسر  هچ  ات  تخاسیم ، رابغ  ار  اهنآ  دندیشکیم  فص  شربارب  رد  اههوک  رگا  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  نمـشد  هوبنا  نایم  رد  یتماهش 

یگنشت مغریلع  داهن و  هعیرـش  رد  مدق  هک  دیـسر  جوا  هب  شفیرـش  دوجو  رد  هاگنآ  یگیامنارگ  نیا  و  تفـص . هبور  لذر  نارـصنع  تسپ 
هدیـسر و نیقی  هب  هک  ینامیا  اب  هارمه  هک  تساجنیا  رد  دیـشونن . بآ  زا  ياهعرج  دـیزرون و  رظتنم  نـالفط  ماـما و  رب  مدـقت  دوخ ، دـیدش 
هدیشک و رب  هتخآ  ریشمش  هک  یلاح  رد  و  دوشیم ، مرح  مایخ  هناور  دزاسیم و  رپ  بآ  زا  ار  کشم  هتـسویپ ، ناسحا  مرک و  هب  هک  یتبحم 

رتزیزع شناـج  زا  دوـب  هتخیوآ  ندرگ  رب  هک  ار  یکـشم  هچ  دزاـتیم ، شیپ  هب  تـسا ، زازتـحا  رد  شرـس  زارف  رب  اروشاـع ، تـضهن  مـچرپ 
ره ورنیا  زا  دـیامن . ظفح  یهلا  گرزب  شاداپ  اب  هارمه  ییاهبنارگ  هریخذ  ناونع  هب  ار  کشم  نآ  هک  دوب  شوخلد  نیدـب  اـهنت  درمـشیم و 

، داد تسد  زا  کشم  نآ  ظـفح  هار  رد  دـنوادخ  رـضحم  رد  دوب - ! تسار  شتـسد  ود  هک  هحفـص 148 ]  - ] ار شتـسار  پچ و  تسد  ود 
شندـب زا  ناج  بآ ، ياج  هب  تشادیم  تسود  هک  دـیرب  سابع  دـیما  ینامز  اهنت  و  دـیآ . لـیان  دوخ  يوزرآ  هب  گرم  زا  شیپ  هک  دـشاب 

ار نکفاریت  نآ  دـنک  تنعل  ادـخ  دور ... راک  هب  نهآ  دومع  شترـضح  تداهـش  يارب  هک  دوبن  یجایتحا  رگید  اجنیا  رد  يرآ  تفر . نوریب 
رد باحصا  و  مالسلاهیلع )  ) ءادهـشلادیس مرح  هب  یناسربآ  ببـس  هب  و  ار . راگزور  ناملاظ  همه  دنک  تنعل  ادخ  و  دز ، کشم  هب  ریت  هک 

چیه هک  تسا  یتاکرب  تاضویف و  بقل  نیا  بحاـص  يارب  و  [ 196 . ] تشگ اقس  هب  بقلم  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا هک  دوب  مرحم  لوا  ههد 
همـالع مرک . زا  لاـمالام  شلحاـس  تسا و  ناـسحا  شزیر  شیاـهجوم  ییآرد ، نآ  رب  هـنارک  ره  زا  تساـیرد ، وا  درادـن . يرـصح  دـح و 

رهن بآ  ق  لاس 1306 ه . رد  دیوگ : ءاشنالا » سورط   » باتک رد  هرـس ) سدق   ) ینیوزق يدهم  دیـس  هللا  تیآ  دنزرف  دـمحم  دیـس  گرزب ،
هک داد  روتـسد  ینامثع  تموکح  دیـسر و  تموکح  ضرع  هب  نایرج  دـنداتفا . یتخـس  رد  یبآیب  زا  البرک  مدرم  دـیدرگ و  عطق  ینیـسح 
هب نم  اقافتا  ماگنه  نیا  رد  دومن . يریگولج  رما  نیا  زا  يو  اما  دنیامن . رفح  دوب -  رادتقا  بحاص  هک  ناملـس -  دیـس  ياهنیمز  رد  یهاچ 

ار وا  هک  متشون  ار  رعش  نیا  وا  يارب  نم  مراگنب . دیس  هب  ياهتشون  دنتـساوخ  هحفص 149 ]  ] نم زا  نآ  یلاها  مدش و  فرـشم  البرک  ترایز 
یقاس ای  كارأ  اهاور و  دمتـست  کفک  ضیف  نم  امظلا  اورکـشت  ۀبـصع  البرک  یف  دومن : شنایرگ  البرک  لـها  لاـح  رب  تخاـس و  نوزحم 

یباریس وت  ناسحا  فک  زا  دنجنر و  رد  یگنشت  زا  هک  يراد  ینایرهشمه  وت  البرک  رد  اهءام  عنمت  ضوحلا  یقاس  كوبأ  البرک و  یـشاطع 
داد و هزاجا  ار  هاچ  رفح  دیـس  سپ  يرادیم !؟ غیرد  بآ  زا  وت  تسا و  رثوک  یقاس  تردـپ  البرک ! ناگنـشت  یقاس  يا  وت  اـما  دـنیوجیم .

هحفص 150] . ] دندش دنمهرهب  اقس »  » بقل نیا  تکرب  زا  البرک  مدرم 

مومذم حودمم و  ياهبآ 

هراشا

 - 2 مزمز . بآ   - 1 تسا . هدش  هدافتسا  یناتسلگ  دمحم  خیـش  جاح  ياقآ  ملق  هب  تایح » همـشچرس   » باتک زا  مومذم  حودمم و  ياهبآ 
ثیدح اما  و  لین . دور   - 5 رگید . ثیدـح  اما  و  هلجد . رهن   - 4 نوحیج . نوحیس و  رهن   - 3 تارف . بآ  اب  هچب  ماک  نتـشادرب  تارف . بآ 
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رگید یضعب  حدم و  دروم  ار  اهبآ  زا  یضعب  مالـسا ، ثیداحا  رابخا و  هحفص 151 ] . ] خلت يدرگوگ و  بآ   - 7 توهرب . بآ   - 6 رگید .
يدوجوم چـیه  شنیرفآ ، ناهج  نسحا  ماظن  رد  نوچ  تسین . دـب  اتاذ  هدـش  تمذـم  ياهبآ  هکنیا  رب  هجوت  اـب  تسا . هداد  رارق  مذ  دروم  ار 

اب تیاـهن  رد  هدوب  نوگاـنوگ  ياهتیـصاخ  ياراد  یمیلقا ، صاـخ  طیارـش  تحت  اـهنآ  زا  کـی  ره  هکلب  تسا . هدـماین  دوجو  هب  دـب  اـتاذ 
تسا نیا  رطاخ  هب  هن  هتفرگ . رارق  شهوکن  دروم  اهتیاور  یضعب  رد  هک  لین  دور  الثم  تسا . هتـشگ  وربور  یثیدح  توافتم  ياهدروخرب 

لین دور  تسا . هدـیدرگن  نایب  ام  يارب  ار  نآ  رارـسا  هک ، تسا  رگید  تاهج  ای  اوه  كاخ و  تارثا  هکلب  تسا . دـب  اتاذ  لین  دور  دوخ  هک ،
، تسا هتشاذگ  تشگنا  رصم  كاخ  يور  تایاور  اما  دیآیم . رامـش  هب  ناهج  دور  نیرتینالوط  و  دنکیم . روبع  فلتخم  روشک  تفه  زا 
و دـیئامرفیم . هعلاطم  دـعب  تاحفـص  رد  هک  ناهج ، رگید  ياـهدور  تسا  اتـسار  نیا  رد  دراد . رارق  نآ  ریـسم  رد  هک  ییاـهروشک  همه  هن 
هک یلاح  رد  تسا . هدومن  خـیبوت  هدرک و  عنم  ار  اهنآ  زا  افـشتسا  تایاور  زا  ياهدـع  رد  هک  یخلت  ای  يدرگوگ و  مرگ و  ياـهبآ  نینچمه 

. تسا هدـمآ  رد  گنهرف  کی  تروص  هب  اهبآ  نآ  اب  هجلاعم  هک  يروط  هب  تسا . هتفرگ  مات  ترهـش  اهبآ  لیبق  نیا  ندوب  عفاـن  مدرم  ناـیم 
رثا اهبآ  رد  هک  تسا  ینیمز  نورب  ینیمز و  نورد  تالاعفنا  لعف و  هکلب  میزاس ، هجوتم  اهبآ  دوخ  هب  ار  هدننک  شهوکن  تیاور  دـیابن  سپ 

صاوخ یندـعم و  مرگ و  بآ  ياههمـشچ  هرابرد  زونه  تسا ، فسأت  يهیام  هک  يزیچ  تسا . هدروآ  اهنآ  يور  يوناـث  ناونع  هتـشاذگ و 
هدنکارپ صقان و  رایـسب  هتفرگ ، تروص  هچنآ  هدـشن ؛ ماجنا  یمظنم  ریگارف و  یـسررب  رگید ، ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  ناریا  رد  هن  اهنآ ،

، هدروخن هحفص 152 ]  ] تسد یندعم  ياههمشچ  دنراد ، رارق  اهناشفشتآ  هزوح  رد  هک  یقطانم  زا  يرایـسب  رد  دسریم  رظن  هب  تسا  هدوب 
تیمها تیاهن ، رد  اههمشچ و  هنوگ  نیا  هداعلاقوف  نامرد  صاوخ  دراد . دوجو  تفای ، تسد  اهنادب  تلوهس  اب  ناوتب  هک  یمرگبآ  عبانم  و 

[ . 197 . ] دزاسیم يرورض  ار  ياهدرتسگ  مظنم و  ياهیسررب  هنیمز  نیا  رد  اهنآ ، راکنا  لباق  ریغ  يداصتقا 

مزمز بآ 

زا قداص  ماـما  [ . 198 « ] ضرالا هجو  یلع  ءام  ریخ  مزمز  ءاـم  (: » مالـسلاهیلع  ) نینمؤملاریما لاـق  لاـق : مالـسلاهیلع )  ) هللادـبعیبأ نع   - 1
: لاق مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما نع   - 2 تسا ». نیمز  يور  بآ  نیرتهب  مزمز  : » دومرفیم هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع )  ) نانمؤمریما
هیلع و هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  مالـسلاهیلع )  ) نانمؤمریما [ . 199 « ] هل برـش  امل  ءاود  مزمز  ءام  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق 

لاق هللادبع  نب  رباج  نع   - 3 تسا ». نآ  ياود  دوش ، هدیشون  هک  يدرد  ره  يارب  مزمز  بآ  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  هلآ )
ۀجاحل وا  هللا ، هعبـشأ  عوجل  وا  هللا  هافـش  ضرمل  هبرـش  نم  هل  برـش  امل  ءافـش  مزمز  ءام  لوقی  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمس 

نآ يافـش  مزمز  بآ  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  مدینـش  نم  دـیوگ : هللادـبع  نبا  رباج  [ . 200 « ] هللا هحفص 153 ]  ] ةاضف
هدروآرب تسا  یتجاـح  اـی  دوشیم  ریـس  تسا ، یگنـسرگ  يارب  افـش  تسا ، ضرم  يارب  رگا  دوش ، هدیـشون  نآ  رطاـخ  هب  هک  تسا  يزیچ 

ره يافـش  مزمز  بآ  : » دومرف قداص  ماما  [ . 201 « ] فوخ لک  نم  ءاود  ءاد و  لک  نم  مزمز  ءام  (: » مالـسلاهیلع  ) قداـصلا نع   - 4 دوش ».
ریغ درادیم ، رب  نیمز ، يور  زا  ار  اهبآ  یمامت  تمایق  زا  شیپ  دنوادخ  هک  تسا  تیاور  سابع  نبا  زا   - 5 تسا ». سرت  ره  زا  ناما  درد و 

شیافـش دـشونب ، افـش  يارب  یـسک  ره  تسا ، مشچ  يالج  ببـس  نآ  هب  ندرک  هاگن  تسا و  افـش  بت  درد و  ره  يارب  نآ  بآ  مزمز و  زا 
بآ : » دومرفیم مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  مدینش  دیوگ : رباج  نب  لیعامـسا   - 6 [ . 202 . ] دنک شریس  دشونب  یگنـسرگ  يارب  رگا  دهد و 

يارب تسافـش  مزمز ، بآ  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ نوچ  داباداب  هچ  ره  دومرف : منکیم  لایخ  تسافـش ». يدرد  ره  زا  مزمز 
هک ینکر  لباقم  بآ  زا  دربیم ، ار  درد  مزمز  هب  مدرک  هاـگن  : » دومرف ناـنمؤمریما   - 7 [ . 203 .« ] دوش هدیـشون  نآ  رطاخ  هب  هک  يزیچ  ره 

: ناحیج ناحیـس و  رهن  ود  و  لین ، تارف  هحفـص 154 ] ، ] تسا تشهب  زا  رهن  راهچ  رجح  ریز  رد  نوچ  دیـشونب  تسا ، نآ  رد  دوسـألارجح 
ره تسا ، يراج  مزمز  رب  یهلا  همـشچ  دوسالارجح  ریز  زا  : » دومرف دـش . مزمز  بآ  زا  يدای  مالـسلاهیلع )  ) قداـص ماـما  دزن   - 8 [ . 204]

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا نا  : » هیبأ نع  مالـسلاهیلع )  ) هللادـبعیبأ نع   - 9 [ . 205 « ] دوشیم نیریـش  مزمز  بآ  دوش ، دایز  همـشچ  نآ  تقو 
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هیلع و هللا  یلص   ) ربمغیپ دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع )  ) شراوگرزب ردپ  زا  قداص  ماما  [ . 206 « ] ۀنیدملاب وه  مزمز و  ءام  نم  يدهتسی  هلآ )
ره : » دومرف مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما   - 10 تساوخیم ». هیده  شدوخ  ای  دندروآیم ، هیدـه  وا  يارب  ار  مزمز  بآ  دوب  هنیدـم  رد  (: » هلآ

مزمز بآ  تقو  ره   - 11 [ . 207 « ] دنیوگیم مالس  وت  هب  تارف  مزمز و  بآ ! يا  دومرفیم : دادیم و  ناکت  ار  فرظ  دیشونیم ، بآ  تقو 
مزمز بآ  زا  هک  یتقو  مالـسلاهیلع )  ) نسحلاوبا و  مقـس ». ءاد و  لـک  نم  ءافـش  اعـساو و  اـقزر  اـعفان و  اـملع  هلعجا  مهللا  : » وگب يدـیماشآ 
عقوم ماـشایب و  مزمز  بآ  زا  افـص  هب  جورخ  زا  شیپ  یناوـتیم  رگا   - 12 [ . 208 « ] هللارکشا هللادمحلا و  هللا و  مسب  : » دومرفیم دیـشونیم ،

نب ۀیواعم  - 13 [ . 209 .« ] مقس هحفـص 155 ]  ] ءاد و لک  نم  ءافـش  اعـساو و  اقزر  اعفان و  املع  هلعجا  مهللا   » ناوخب ار  اعد  نیا  ندـیماشآ 
3 لیعامسا ، ةریفح   - 2 لیئربج ، ۀضعکر   - 1 تسا : تروص  نیدب  مزمز  ياهمان  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع )  ) هللادبعیبا زا  رامع 

[ . 210 « ] مقس ءافش   - 9 هعبش ،  - 8 معطم ، ماعط   - 7 ۀنومضملا ،  - 6 هرب ،  - 5 مزمز ،  - 4 بلطملادبع ، ةریفح  - 

تارف بآ 

هراشا

رد هیکرت و  يزکرم  ياـههوک  زا  دراد و  ناـیرج  رتمولیک  ( 673000  ) تحاـسم هب  ياهضوح  رد  رتمولیک  ( 3065  ) لوط اـب  هک  تارف  دور 
نیا رد  هک  دراد ، اج  هیکرت  كاخ  رد  نآ  يایلع  ریسم  زا  رتمولیک  ( 971  ) دزیخیم و رب  قامریا  لزق  ياههمشچرس  زا  یکدنا  رایسب  هلصاف 

هب یبرغ  لامـش  زا  يریـسم  یط  اـب  دوشیم و  هیروس  دراو  سپـس  دور  نیا  ددـنویپیم . نآ  هب  تسار  پچ و  زا  يدـنچ  ياـههخاش  شخب 
رـسارس تارف  دور  دنکیم . قارع  دراو  ار  دوخ  ياز  تکرب  ياهبآ  هاگنآ  دـنکیم . شخب  رباربان  همین  ود  هب  ار  روشک  نیا  یقرـش ، بونج 

دـنکیم و میـسقت  لکـش  مه  يواـسم و  اـبیرقت  مین  ود  هب  ار  روشک  نیا  ددرونیم و  رد  یقرـش  بونج  هب  یبرغ  لامـش  زا  ار  قارع  روشک 
تسا ناهج  بآ  رپ  ياهدور  زا  تارف  دزیریم . سراف  جیلخ  هب  برعلا ) طش   ) دور دنورا  لیکشت  اب  ددنویپیم و  هلجد  هب  هنرق  رد  ماجنارس 
هیلخت هحفص 156 ]  ] نازیم همه  نیا  اب  دوشیم . هدافتسا  نآ  زج  ورین و  دیلوت  يرایبآ و  راک  رد  بصم ، ات  همشچرس  زا  نآ ، بآ  زورما  هک 

هدرک داجیا  تارف  فارطا  رد  ار  یعیسو  ياهدس  هیکرت  روشک  ریخا  ياهلاس  رد  [ . 211 . ] دناهدرک دروآرب  هیناث  رد  ات 2 )  2500  ) ات ار  نآ 
کی زا  قارع  هیروس و  روشک  رد  نایم  گنج  زورب  ببـس  رود  هدـنیآ  رد  هدرکن ) يادـخ   ) دـیاش فالتخا و  رد  وگتفگ و  دروم  هک  تسا 

يرامـشیب تالکـشم  راچد  هدرک و  عطق  ار  روشک  ود  نیا  یتاـیح  نایرـش  عقاو  رد  هیکرت  نوچ  دوب . دـهاوخ  رگید  يوس  زا  هیکرت  وس و 
هب روشک  نیرتبآ  رپ  هیکرت  ایسآ ) یقرش  بونج  شدالگنب و  يانثتسا  هب   ) ناهج یمالـسا  ياهروشک  نایم  رد  دنامن  هتفگان  تسا . هتخاس 
رد تارف  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع [ . 213  ] ةرخا ایندلا و  یف  هایملا  دیس  تارفلا  لاق  مالـسلاهیلع )  ) یلع نع   - 1 [ . 212 . ] دوریم رامش 

دورف یکلم  بش  ره  تفگیم : مالسلاهیلع )  ) نیسح نب  یلع  مدینش  دیوگ : ریبج  نب  میکح   - 2 تسا . اهبآ  ياقآ )  ) رورس و ترخآ  ایند و 
. تسین نآ  زا  رتتکرب  اب  يرهن  برغ  قرـش و  رد  دزادـنایم . تارف  هب  و  دروآیم ، یتشهب  ياهکـشم  زا  کشم  لاقثم  هس  دوخ  اب  دـیآیم 
زا ییاههرطق  زور  ره  دومرف : قداص  ماـما  [ 215  ] ۀـنجلا نم  تارطق  موی  لک  تارفلا  یف  رطقی  مالـسلاهیلع )  ) هللادـبعیبأ نع   - 3 [ . 214]

سابل هب  مالسلا ) هحفـص 157 ]  ] هیلع  ) قداص ماما  حافـس  سابعلایبأ  نامز  رد  دیوگ : نامیلـس  نب  هللادـبع   - 4 دزیریم . تارف  هب  تـشهب 
رپ هتفرگ ، ار  یحالم  هزوک  مداخ ، روایب »! بآ  نم  يارب  : » دومرف شمالغ  هب  داتسیا  شبکرم  يالاب  هفوک  رسج  رانک  رد  دمآ ، هفوک  هب  رفس 

شنابل ناشـشیر و  كرابم و  ناهد  ياـههشوگ  زا  هک  دیـشونیم ، بآ  نآ  زا  ياهنوگ  هب  ترـضح  داد ، ترـضح  هب  هدرک و  تارف  بآ  زا 
نآ زا  هک  تسا  یبآ  رهن  : » دوـمرف دروآ ، ياـج  هب  ادـخ  دـمح  ندیـشون  زا  سپ  درک ، رتداـیز  مـالغ  نک » شرتداـیز  : » دوـمرف تخیریم ،
هب تسوا ، رد  یتـکرب  هچ  دنتـسنادیم ، مدرم  رگا  دزیریم  تارف  هب  تـشهب  زا  هرطق  تـفه  زور  ره  شاـب  هاـگآ  تـسین ، يرهن  رتتکرباـب 

رگم تفریمن  ورف  وا  هب  يدرد  بحاص  چیه  دندشیمن ، نآ  لخاد  ناراکاطخ ، رگا  دنتفرگیم . ار  شرود  و  دـندزیم ، رداچ  نآ  فارطا 
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وا زا  ترـضح  دیـسر  مالـسلاهیلع )  ) رقاب ماما  تمدـخ  هب  هفوک  لها  زا  يدرم  دـیوگ : ریدـس  نب  ناـنح   - 5 [ . 216 . ] تفاییم افـش  هکنیا 
: دومرف هن . تفگ : هام ؟ ره  دومرف : هن . تفگ  روطهچ ؟ هعمج  ره  دومرف : هن . درک  ضرع  ینکیم ؟ وشتـسش  تارف  رد  زور  ره  اـیآ  : » دیـسرپ

دیـس بآ ، : » دومرف مالـسلاهیلع )  ) نانمؤمریما  - 6 [ . 217 « ] یتـسه مورحم  تکرب  ریخ و  زا  دوـمرف : ترـضح  هن . تـفگ : لاـس ؟ ره  سپ 
، لسع لین : تسا ؛ بآ  تارف : ناحیج ؛ ناحیـس و  و  لـین ، تارف ، تسا ؛ تشهب  زا  اـیند  رد  رهن  راـهچ  تسا . ترخآ  اـیند و  ياهیندیـشون 

ياهرهن اهرهن و  نیا  نایم  تسا  كرتشم  اهمان  نیا  دـیاش  دـیوگ : هنع ) هللا  یـضر   ) یـسلجم همـالع  [ . 218 . ] ریـش ناحیج : رمخ ؛ ناحیس :
نیا هب  یتشهب  ياهرهن  زا  دیاش  دریگیم و  همشچرس  ماهلا  هحفص 158 ]  ] یحو و عبانم  زا  اهنآ  مان  نوچ  اهنآ ، تلیضف  نینچمه  و  تشهب .

امهانیوآ لجوزع و  هللا  لوق  یف  (: » مالـسلاهیلع  ) هللادـبعیبأ نع   - 7 [ . 219 . ] تسا هدـش  دراو  تارف  هرابرد  هک  روطنامه  دزیریم  اهرهن 
الاب هکرابم  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  [ 220 .« ] تارفلا نیعملا  ۀـفوکلا و  فجن  ةوبرلا  : » لاـق نیعم ». رارق و  تاذ  ةوـبر  یلا 
هللا هرکذ  يذـلا  نمیالا  داولا  ءیطاش  مالـسلاهیلع :)  ) هللادـبعوبأ لاق  لاـق : یعبر  نع   - 8 تسا . تارف  نیعم  هفوک و  فـجن  ةوـبر ، دوـمرف :

قداص ماما  دـیوگ : یعبر  [ . 221 ( ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم یه  ةرجـشلا  البرک و  یه  ۀکرابملا  ۀـعقبلا  تارفلا و  وه  هباتک  یف  یلاعت 
هعقب و  تسا ، تارف  تسا ، هدروآ  نایم  هب  يدای  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  نمیألا  يداو  ءیطاش  دومرف : هکراـبم  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع ) )

نم ناـبازیم  هیف  بصی  مـک  رهن  نا  مالـسلاهیلع :)  ) نینمؤـملاریما لاـق   - 9 تسا . هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ةرجـش  ـالبرک و  هکراـبم ،
هللادـبعوبأ لاق   - 10 دزیریم . یتـشهب  ياـهنادوان  زا  نادواـن ، ود  امـش  رهن  هب  دوـمرف : مالـسلاهیلع )  ) ناـنمؤمریما [ . 222 . ] ۀـنجلا بیزایم 

ای اـهلیم  تارف  نم و  ناـیم  رگا  دومرف : قداـص  ماـما  [ . 223  ] هنم هحفـص 159 ]  ] یفـشتسن هانیبی  لایمأ  هنیب  ینیب و  ناـک  ول  مالـسلاهیلع :) )
زا دـنوادخ  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبـن  دـیوگ : ساـبع  نبا   - 11 مدمآیم . نآ  زا  ءافـشتسا  يارب  دوبیم  هلـصاف  اهگنـسرف 

و تسا ، قارع  رهن  ود  تارف  هلجد و  تسا ، خـلب  رد  هک  نوـحیج  و  تـسا ، دـنه  رد  هـک  نوحیـس  رهن  تـسا . هدرک  لزاـن  رهن  جـنپ  تـشهب 
، مدرم یگدـنز  يارب  تخاـس و  يراـج  نیمز  رد  هدرک و  لزاـن  همـشچ  کـی  زا  ار  اـهنآ  همه  دـنوادخ  تسا . رـصم  رهن  هک  لـین  هرخـألاب 
« نورداقل هب  باهذ  یلع  انا  ضرا و  یف  هانکـساف  ردـقب  ءاـم  ءامـسلا  نم  اـنلزنا  و   » هکراـبم هیآ  زا  روظنم  داد و  رارق  اـهنآ  رد  ییاـهتعفنم 

ءام لوا  ضرأ و  لوا  تارفلا  ءام  البرک و  نا  لوقی و  (: » مالسلاهیلع  ) هللادبعابأ تعمس  لاق : لامجلا  ناوفـص  نع   - 12 تسا ». اهنیا  [ 224]
تارف بآ  البرک و  : » دومرف مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  مدینـش  دیوگ : نابرتش  ناوفـص  [ . 225 .« ] اهیلع كراب  یلاعت و  كرابت و  هللا  سدـق 

یف قفدی  : » لاق مالسلاهیلع )  ) هللادبعیبأ نع   - 13 تسا ». هداد  تکرب  وا  هب  هداد و  رارق  سدـقم  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  یبآ  نیمز و  نیلوا 
بآ تشهب  زا  تارف  هب  راـب  دـنچ  زور  ره  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) قداـص ماـما  هحفـص 160 ] [ . ] 226 « ] ۀـنجلا نم  تاقفد  موی  لـک  تارفلا 

« راهنلا یفرط  هیتا  نا  تببحی  اندـنع  ناک  ول  لاقف  هتربخأف  تارفلا  نیب  مکنیب و  مک  (: » مالـسلاهیلع  ) هللادـبعوبأ لاـق   - 14 دوشیم ». باترپ 
تسود دوب  ام  دزن  تارف  رگا  دومرف : مدرک  ضرع  ترـضح  هب  ار  شرادقم  تسا ؟ هار  ردقچ  تارف  امـش و  نایم  دومرف : ترـضح  [ . 227]

ۀنجلا و یثلث  ایندلا و  سمخ  یلع  نم  اهتلحن  تلعج  و  مالـسلاهیلع :)  ) رقابلا نع   - 15 میایب ». وا  رب  ماش ) حبص و  ، ) هبترم ود  يزور  متـشاد 
ماما [ . 228 « ] کتمال ۀنـس  نوکت  مهرد  ةأسمخب  تنأ  اهجوزف  خـلب  رهن  ناورهن و  رـصم و  لین  تارفلا و  راهنا  ۀـعبرأ  ضرا  یف  اهل  تلعج 
رارق تشهب  موس  ود  ایند و  مجنپ  کـی  یلع  فرط  زا  ار  ارهز  هیرهم  : » درک باـطخ  ربمغیپ  هب  لـجوزع  يادـخ  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) رقاـب

دـصناپ هب  وت ، دـمحم ) يا   ) یلو خـلب ، رهن  ناورهن و  رـصم ، لـین  دور  تارف و  مدرک ، تبث  وا  نیباـک  رد  ار  رهن  راـهچ  زین  اـیند  رد  و  مداد ،
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تسا : هدومن  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) نانمؤمریما  - 16 دـشاب . تنـس  وت  تما  رد  ات  نک  شجیوزت  مهرد 

ناحیج رمخلا و  ناحیس  لسعلا و  لینلا  ةرخالا و  ایندلا و  یف  أملا  تارفلا  ناحیج ، ناحیس و  لینلا و  تارفلا و  ۀنجلا  نم  راهنأ  ۀعبرأ  دومرف :
تسا و لسع  لین : ترخآ ، ایند و  رد  تسا  بآ  تارف : ناحیج ؛ ناحیـس و  لین و  تارف و  تسا : یتشهب  ياهرهن  زا  رهن  راهچ  [ 229 . ] نبللا

. تسا ریش  ناحیج : و  رمخ ؛ ناحیس : تسا و  لسع  لین : هحفص 161 ] . ] تسا ریش  ناحیج : و  رمخ ؛ ناحیس :

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 961 

http://www.ghaemiyeh.com


تارف زا  هچب  ماک  نتشادرب 

ماما [ 230 « ] ءامـسلا ءامبف  نکی  مل  ناف  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا ۀـبرتب  و  تارفلا ، ءاـمب  مکدـالوأ  اوکنح  (: » مالـسلاهیلع  ) قداـصلا نع   - 1
نع هنع   - 2 نامسآ . بآ  اب  دوبن  رگا  دیرادرب  مالسلاهیلع )  ) نیسح تبرت  اب  تارف و  بآ  اب  ار  ناتیاههچب  ماک  دومرف : مالسلاهیلع )  ) قداص
ماما زا  نوراه  نب  نامیلـس  [ 231 « ] تیبلا لهأ  انبحأ  الا  تارفلا  ءامب  کنحی  ادـحأ  لاخأ ) ام   ) نظأ ام  : » لاـق هنا  مالـسلاهیلع )  ) هللادـبعیبأ

، دنـشاب هتـشادرب  تارف  بآ  اب  ار  یـسک  ماک  منکیمن ) لایخ  هدومرف : تاـیاور  ضعب  رد  ، ) منکیمن ناـمگ  : » دومرف مالـسلاهیلع )  ) قداـص
انل ناک  الا  تارفلا  ءامب  کنحی  ادحأ  نظأ  ام  (: » مالسلاهیلع  ) هللادبعیبأ نع  نامثع  نب  نیـسحلا  نع   - 3 دشابن ». تیب  لها  ام  راد  تسود 

هتـشادرب تارف  بآ  اب  ار  یـسک  ماک  منکیمن  نامگ  : » دومرف دـنکیم ، لقن  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  زا  ناـمثع  نب  نیـسح  [ 232 « ] ۀعیش
رگا وگب و  هماقا  شپچ  شوگ  هب  ناذا و  شتـسار  شوگ  هب  تعاس  نامه  رد  دـش  دـلوتم  يدولوم  هک  ینامز   - 4 دوشن .». ام  هعیش  دنشاب ،
ردام همجن ، مدینـش : دیوگ : مثیممأ   - 5 هحفص 162 ] [ . ] 233 . ] دیرادرب لسع  اب  هنرگ  تارف و  بآ  اب  ار  شماک  دیـشاب  هتـشاد  یـسرتسد 
شوگ رد  مداد ، مالـسلاهیلع )  ) یـسوم ماما  هب  هدـیچیپ  يدیفـس  هچراپ  رد  دـمآ  ایند  هب  اضر  هک  یتقو  تفگیم : مالـسلاهیلع )  ) اضر ماـما 

(: مالسلاهیلع  ) قداص ماما   - 6 [ . 234 « ] تشادرب ار  شماک  نآ  اـب  و  تساوخ ، تارف  بآ  هتفگ و  هماـقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار 
ندمآ ایند  هب  عقوم  و  دـشونب ، تارف  بآ  زا  هک  یـسک  نمؤم » تارفلا  نی  انبحا  الا  دـلوأ  اذا  هب  کنحی  و  تارفلا . ءام  نم  برـشی  دـحا  ام  »

هک تسا  یئاـهبآ  زا  تارف  دوخ   ) تسا نمؤم  تارف  نوچ  تشاد ؛ دـهاوخ  تسود  ار  اـم  نیقی ) روط  هب   ) دـنرادرب تارف  بآ  اـب  ار  شماـک 
هعیـش زا  تارف  : » دومرف دروآ ، دای  هب  ار  تارف  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  دـیوگ : دـلاخ  نب  هبقع   - 7 [ . 235 « ] تسا هتفریذـپ  ار  ام  تیالو 

[ . 236 . ] دشاب ام  رادتسود  هکنیا  رگم  دوشیمن  هتشادرب  نآ  اب  یسک  ماک  و  تسا ، یلع 

نوحیج نوحیس و  رهن 

رد تسا . فورعم  ياـهرهن  زا  رهن  نیا  تسا ، هدـش  داـی  یبوـخ  هب  تارف  بآ  فـیدر  رد  ناـحیج  ناحیـس و  ماـن  اـب  رهن  ود  زا  تـیاور  رد 
هرامش 7 تحت  مزمز  بآ  لصف  رد  هرامش 6 و 11 و 16 و  تحت  تارف  لصف  رد  هک  تسا  هدیسر  ام  تسد  هب  یتایاور  رهن  ود  نیا  فیرعت 

هقطنم دور  نیرتمهم  هک  نوحیج  ای  ایردومآ -  میئامنیم . يراددوخ  اـهنآ  رارکت  زا  راـصتخا ، تیاـعر  نیا  رب  دـیدرگ ، رکذ  شخب  نیمه 
هب يروش  ناتـسناغفا و  زرم  هک  جـنپ  دـننام  ییاـههخاش  تفاـیرد  زا  سپ  دریگیم و  هحفـص 163 ]  ] همـشچرس ریماپ  ياهلاچخی  زا  تسا ،

يرادربهرهب يارب  يدـنچ  ياـههاربآ  نآ  يوـس  ره  زا  هک  ینهپ  رتـسب  رد  دوـشیم و  هضرع  مک  ياـهنابایب  دراو  شخو ، دوریم و  راـمش 
ایرد ریـس  دزیریم . لارآ  هب  درذگیم و  يروانهپ  ياتلد  زا  نآ  ياهبآ  هدنامیقاب  ماجنارـس  دنکیم و  ادیپ  نایرج  دوشیم ، ادج  يزرواشک 
هرد دور  نـیا  تساـیردومآ . زا  رتـکچوک  قـمع  ضرع و  رادـقم و  ظاـحل  زا  دزیخیم و  رب  ناـشنایت  فرب  رپ  ياـههوک  زا  نوحیـس  اـی  - 

ناتسکیجات و ياهيروهمج  هنایم  يایسآ  یقرش  بونج  بونج و  رد  دزیریم . لارآ  هب  ومآ  دننامه  دزاسیم و  باریـس  ار  هناغرف  فورعم 
ود نآ  یبآ  ياههکبـش  تـسا ، عـقاو  ریماـپ  ياـههوک  شیپ  يـالآ و  ناـشنایت ، یناتـسهوک  هـقطنم  رد  اـمامت  هـک  دراد  ياـج  ناتـسزیقرق ،

[ . 237 . ] دهدیم لیکشت  ایردریس  ایردومآ و  ياههخاشرس  رتشیب  ار  يروهمج 

خلب هلجد و  رهن ،

یقرش سوروت  ياههنماد  زا  دور  نیا  تسا . تارف  زا  رتمک  یـسب  ولیک 2 :)  375000  ) نآ هزوح  تعسو  و  رتمولیک )  1900  ) لوط هب  هلجد 
رد ار  روشک  نیا  لوط  دوشیم . قارع  كاخ  دراو  لصوم  لامـش  رد  يدـنچ  ياـههخاش  تفاـیرد  زا  سپ  دریگیم و  همـشچرس  هیکرت  رد 
دور ددنویپیمن ، نآ  هب  يرکذ  لباق  هخاش  قارع  رد  هک  تارف  فالخرب  دـنکیم . یط  دور ، دروخرب 2  ات  تارف  تازاوم  هب  ابیرقت  يریسم 
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دزیخیم و رب  سرگاز  یبرغ  ياـه  هحفـص 164 ]  ] هنماد زا  اهنآ  همه  هک  هخرک ، هلاید و  ریبک ، باز  ریغـص ، باز  زا  هخاـش  نیدـنچ  هلجد 
لین هب  هک  رـصم  نادوس و  دننامه  قارع  ینونک  رابتعا  یگدنز و  دـنکیم . رداص  قارع  هب  ار  ناریا  برغ  ياههضوح  بآ  زا  یمهم  شخب 

رد هدـلک  لباب و  ياهندـمت  اهنت  هن  هک  تسا  هدوب  اهدور  نیمه  دوجو  هجیتن  رد  دراد و  یگتـسب  هلجد  تارف و  ياـهدور  هب  تسا ، هتـسباو 
خلب رهن  [ . 238 . ] تسا هدمآ  دیدپ  نیمزرس  نیا  رد  فلتخم  نارود  رد  یمالسا  گنهرف  ندمت و  گرزب و  زکارم  هکلب  هتـشذگ ، ياهنامز 

زاب هک  هلجد  رهن  نینچمهو  تسا ؛ هدـش  هدرب  مان  یبوخ  هب  وا  زا  تارف  لصف 2  تیاور 11 و 15 و 16 و  رد  دـشاب  نوحیج  رهن  نامه  رگا 
رد هدـمآ ، باسح  هب  حودـمم  دومحم و  ياهبآ  زا  هدـش ، بوسحم  یتشهب  ياهرهن  هلمج  زا  سابع  نبا  زا  ناـیبلا  عمجم  تیاور  ناـمه  رد 

: لاق مالـسلاهیلع )  ) هللادبعیبأ نع  ریـصبیبأ  نع  رگید  ثیدح  اما  و  دـشابیم . مارتحا  دروم  زین  و  تسا ؛ هدـیدرگ  رکذ  تارف  بآ  فیدر 
ماما زا  ریصبیبا  [ . 239 « ] تارفلا ءامب  مکدالوأ  اوکنحف  تارفلا  رـصم و  لین  نانمؤملا  هلجد و  خـلب و  رهن  نارفاک ، نارهن  نانمؤم و  نارهن  »

اهنمؤم خـلب و  رهن  هلجد و  اهرفاک  تسا . رفاک  رهن  ود  نمؤم و  رهن  ود  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) قداـص
اما تسا ؛ هدومن  تمذم  ار  خلب  رهن  هلجد و  رهاظ  هب  ثیدح  نیا  دیرادرب . ماک  تارف  بآ  اب  ار  ناتدالوا  سپ  تسا ، تارف  رصم و  لین  دور 

نانمؤم و ناونع  هب  ار  اهرهن  هحفص 165 ]  ] نیا دیوگیم : وا  دنکیم . لح  ار  لکشم  ابیرقت  تسه ، يرزج  ریثا  نبا  ۀیاهنلا )  ) رد یحیـضوت 
نیمز حطس  رد  دسریم و  مدرم  تسد  هب  جرخیب  تمحز و  نودب  تارف  لین و  بآ  هک  دشاب  تهج  نیدب  دیاش  تسا ، هدرک  رکذ  نارفاک 

رد دایز  جراخم  اب  هک  رگید  ياتود  نآ  فالخرب  دسریم ، همه  هب  تمحزیب  ناشعفن  هک  نینمؤم  دـننام  دـنکیم ، باریـس  هدـش و  يراج 
. دریگیم رارق  مدرم  سرتسد 

لین دور 

رد تسا و  هتفرگ  رارق  اـقیرفآ  گرزب  يارحـص  یقرـش  هیـشاح  رد  رتمولیک )  6700  ) یبیرقت يازارد  هب  ناـهج  دور  نیرتلـیوط  لـین  دور 
و یبونج ) همـشچرس  یبونج  ضرع   50  ) دودـح رد  اقیرفآ  یقرـش  ياههچایرد  تاعافترا و  زا  رتمولیک )  2870000  ) تعسو هب  ياهضوح 

دور نیا  یبآ  هضوح  دراد  نایرج  نیمز  طیحم  مهد  کی  لوط  رد  دوخ  دزیریم و  هنارتیدـم  ياـیرد  هب  یلامـش ) ضرع   310  ) فارطا رد 
رد یلو  دریگیم ، رب  رد  ار  رـصم  نادوس و  تعـسو  یمامت  یپویتا و  ادـناگوا ، اینک ، ادـناور ، يدـنوروب ، اینازنات ، ياهروشک  زا  ییاهـشخب 

دنراد هچ  ره  رصم  نادوس و  نخس  رگید  هب  دراد . یگتسب  نادب  روشک  ود  نیا  یسایس  دوجو  يداصتقا و  تایح  هک  تسا  رـصم  نادوس و 
تـسا هداد  رارق  حدـم  فیرعت و  دروم  ار  نآ  تسد  کی  تسا ، هدـش  رداص  هنوگ  ود  رب  تیاور  رـصم  لین  دور  هراـبرد  ( 1  ) دنراد لین  زا 

حیرـصت نآ  دیجمت  فیرعت و  هب  هک  لصف 4  تیاور 1  مزمز و  بآ  لـصف  هرامش 7  تارف و  بآ  لصف 2  هرامش 6 و 15 و  تیاور  دننام 
نم مکسؤر  هحفص 166 ]  ] اولـسغتال بلقلا و  تیمی  رـصم  لین  ءام  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  لاق  رگید 1 -  ثیدـح  اما  تسا . هدرک 

ببـس نوچ  دیئوشن  نآ  لگ  اب  ار  ناترـس  دناریمیم ، ار  لد  رـصم  لین  بآ  دومرف : نانمؤمریما  [ . 240  ] ۀـثایدلا هنامزلا و  ثروت  اهناف  اهنیط 
بولقلا و تیمی  لین  ءاـم  ۀـبعکلا و  تحت  نم  نویعلا  ترجفت  مالـسلاهیلع )  ) قداـصلا نع   - 2 دوشیم . یتریغیب »  » یثوـید يریگنیمز و 

هبعک ریز  زا  اههمشچ  تسا ، مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  زا  [ 241  ] ۀـثایدلا ثروی  ةریغلاب و  بهذـی  اهنیطب  سأرلا  لسغ  اهراخف و  یف  لکیا 
. دنکیم تریغ  یب  دربیم و  ار  تریغ  نآ  لگ  اب  رس  نتـسش  نآ و  یلافـس  فورظ  رد  ندروخ  دناریمیم ، ار  اهلد  لین  بآ  و  دش ، هتفاکش 
هل و احدـم  نوکیف  بلقلا  ۀـقر  عوشخلا و  نیللا و  هنم  لـصحی  بلقلا و  ةوـسق  بهذـی  هنا  دارملا  نوـکی  نا  نکمی  هر )  ) یلماـعلا رحلا  لاـق 
( ةریغلاـب بهذـی   ) هلمج زا  تسا  نکمم  دـیامرفیم : هیلع  هللا  ۀـمحر  یلماـع  رح  [ 242 ، ] زاوـجلا یلع  لوـیا  ۀـهارکلا و  یلع  هلمح  نـکمی 
، ثیداحأ نیا  تروص  نیا  رد  دـنکیم ، عوشخ  شمرن و  داجیا  تنوشخ ، ياـج  هب  دربیم و  نیب  زا  ار  بلق  تواـسق  هک  دـشاب  نیا  روظنم ،

یلاـعت هللا  ناوـضر  یـسلجم  همـالع  مینک . لـمح  زاوـج  هب  ار  یلوا  تـهارک و  هـب  ار  نآ  تـسا  نـکمم  تـسا و  نآ  زا  دـیجمت  فـیرعت و 
نکی مل  هریغ  یف  يرج  ولف   » تسا رابخا  رد  هچنانچ  دـشاب ؛ رـصم  كاـخ  يدـب  رطاـخ  هب  نآ  لـها  تواقـش  دـیاش  لـین ، اـما  و  دـیوگیم :
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زا هقطنم  ره  كاخ  اوه و  بآ و  هحفص 167 ]  ] ریثأت هتبلا  دشیمن . روط  نیا  دوب  هدش  يراج  رـصم  كاخ  زا  ریغ  رد  رگا  [ 243 « ] کلاذک
تـسا هدـش  تباث  هبرجت  اب  تسا ، راکنا  لباق  ریغ  هقطنم  نامه  ناویح  ناـسنا و  تقلخ  رد  یتح  گـنهرف ، بادآ ، قـالخا ، رد  نیمز ، هرک 

نآ لباقم  هطقن  تسرد  رگید ، هقطنم  یلو  دنتـسه ، تشذـگاب  لاح  نیع  رد  دـنمتریغ و  عاجـش و  مرگنوخ و  هقطنم ، کی  ياـهناسنا  هک :
رد كاخ  ریثأت  سپ  نآ . ریغ  يرگید  پیتشوخ و  قاـچ و  ملاـس  ياـهناسنا  ییاـج  تسوپهایـس ، يرگید  تسوپدیفـس و  ياهقطنم  تسا ،
اب هدرک و  نآ  فلتخم  قطانم  ای  نیمز و  هرک  طاقن  یـصقا  هب  ییاهرفـس  رگا  دشابیم ، تردق  عضوم  رد  اهناسنا  ندـب  راتخاس  نامتخاس و 

یمشچهشوگ هاگن  رطاخ  هب  یلحم  رد  مینیبیم . ار  یندرکنرواب  قرف  شحاف و  توافت  میشاب ، هتـشاد  کیدزن  سامت  اهنآ  نینکاس  یلاها و 
يرگید رد  دـنمورین و  حور  لديوق و  سرتن ، اـهناسنا  ياهقطنم  رد  و  شیوخ ؛ زیزع  ناـج  نداد  تسد  زا  اـب  تسا  ربارب  یـسک  سوماـن  هب 

ملاعلا هللا  دـشاب و  هچ  اهتقیقح  اهتیعقاو و  نآ  الاح  دراد ، تراظن  تیعقاو  هب  ثیداحا  رابخا و  سپ  دـشابیم . فیعـض  ناوتاـن و  وسرت ،
. تساهزار رارسا و  ياناد  دنوادخ  تایفخلا . رسلاب و 

توهرب بآ 

، دایز تایاور  رد  تسا ، عقاو  نمی »  » یبرع روشک  رد  تومرـضح  نابایب  رد  رابـشتآ  مرگ  ياوه  کشخ و  ناـبایب  نازوس و  هقطنم  توهرب ،
، دـنوشیم بذـعم  اـجنآ  رد  نیقفاـنم  راـفک و  حاورا  خزرب ، ملاـع  رد  هک  دـیامرفیم : یتـح  تسا ، هدـمآ  ناـیم  هـب  هـقطنم  نـیا  زا  يرکذ 

رارق یـشوخ  يداش و  رد  مالـسلاهیلع )  ) نانمؤمریما یگیاـسمه  راوج و  رد  فرـشا  فجن  مالـسلا  يداو  رد  نینمؤم  حاورأ  هک  روطناـمه 
ءام رش  (: » مالـسلاهیلع  ) نانموملاریما هحفـص 168 ]  ] لاق مالـسلاامهیلع  هئابآ  نع  مالـسلاهیلع )  ) هللادبعیبأ نع  حادقلا  نع   - 1 دنریگیم .

ناردـپ و زا  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  زا  حادـق  [ 244 « ] لـیللاب راـفکلا  ماـه  هدری  تومرـضحب  يذـلا  وه  توهرب و  ءاـم  ضرا ، هجو  یلع 
رد هـک  تـسا  توـهرب  بآ  نـیمز ، يور  بآ  نیرتدـب  دوـمرف : مالــسلاهیلع )  ) ناـنمؤمریما دـنکیم  تـیاور  مالــسلاهیلع )  ) شناراوـگرزب

یلص  ) هللا لوسر  لاق  لاق : مالسلاهیلع )  ) هللادبعیبأ نع  ینوکسلا  نع   - 2 دنوشیم . دراو  نآ  هب  رافک  حاورا  اهبش  دراد ، رارق  تومرضح 
یلع ءام  رـش  ءام و  رـش  مزمز و  ءام  ضرا ، هجو  یلع  ءام  ریخ  نارجن و  يراصن  يراصنلا  رـش  ناـسیب و  دوهی  دوهیلا ، رـش  (: » هلآ هیلع و  هللا 

تیاور مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  زا  ینوکـس  [ . 245 « ] مهادـص راـفکلا و  ماـه  هیلع  درت  تومرـضحب  داو  وه  توهرب و  ءاـم  ضرا ، هجو 
تسا و نارجن »  » ياراصن يراصن ، نیرتدـب  و  ناـسیب »  » دوهی اـهيدوهی  نیرتدـب  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  دـنکیم :

.«. دوشیم دراو  نآ  رب  راـفک  نادـبأ  حاورأ و  هک  تومرـضح  رد  تسا  يداو  تدوهرب  بآ  نآ  نیرتدـب  مزمز و  نیمز ، يور  بآ  نیرتـهب 
هب اروشاع ) ات  هلهابم  زا   ) باتک رد  [ 246 (. ] نمی ماش و  زاجح و  نایم  رد  تسا ، یفورعم  لحم  نارجن ، ماش و  رد  تسا  یکرهـش  ناـسیب : )

هحفـص 169] . ] دوش هعجارم  اـجنآ  هب  ماهتـشون  یحرـش  ناـنآ  یتسد  عیانـص  نارجن و  لـها  لـحم و  تیعقوم  زا  یندـناوخ  لـصفم و  روط 
، هورگ سیئر ، زیچ ، ره  رـس  قرف  سأرلا ، ۀـماه  ماه و  « ) ۀـیاهنلا سوماقلا و  دـجنملا و   » دـنیوگیم گرم  زا  دـعب  ار  یمدآ  ندـب  يدـص : )

مهنا کلذ  ثیدحلا و  یف  دارملا  وه  رئاط و  مسا  سأرلا و  ۀماهلا : دیوگیم : ۀغللا  ۀیاهن  رد  « ) ۀیاهنلا سوماقلا و  دجنملا و   » مدرم تعامج ،
دیاش دننزیم و  دب  لاف  وا  اب  هک  دنیوگیم  ار  ياهدنرپ  رس  رـس و  يانعم  هب  هماه  [ . 247 ( ] ۀـموبلا یه  لیق : لیللا و  ریط  یه  اهب و  نؤماشتی 

هحفص 170] . ] دشاب موب  ای  هتخاف  ای  هرپبش  نامه 

تیاقس ماقم 

هک نانچ  تسا . بآ  دنمزاین  دوخ  ياقب  دشر و  رد  هکنیا  رگم  تسین  هدـنز  تادوجوم  ءازجا  زا  یئزج  چـیه  تسا و  ملاع  تایح  هیام  بآ 
مود رصیق  ینامز  [ . 248 . ] میداد رارق  بآ  زا  ار ، ياهدنز  دوجوم  ره  تایح  و  یح . ءیش  لک  ءاملا  نم  انلعج  و  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ 
نبا زا  انعم  نیا  فشک  رد  دـنام و  ریحتم  هیواـعم  دـهد . رارق  يزیچ  ره  زا  نآ  رد  هک  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  ياهشیـش  هیواـعم  يارب  مور 
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هک راذـگب  بآ  نآ  رد  تفگ : ساـبع  نبا  تسج . يراـی  تسا ، مالـسلاهیلع )  ) نینمؤـملاریما ملع  رحب  شوـنهعرج  تسنادیم  هـک  ساـبع ،
رد رـصیق  داتـسرف ، مور  هب  ار  بآ  هشیـش  دومن و  نینچ  هیواعم  نوچ  میداد . رارق  بآ  زا  ار  ياهدـنز  دوجوم  ره  تایح  و  هدومرف : دـنوادخ 

تاـیح شقن  رد  بآ  هک  یمیظع  تـیمها  يرآ  هحفص 171 ] [ . ] 249 . ] تفگ نیرفآ  امعم  نآ  هدـننک  لح  یـشوهزیت  رب  دـنام و  تفگش 
ياج وا  داهن  رد  تایح  هداـم  نیا  هئارا  هدروآ و  يور  تیاقـس  نداد و  بآ  هب  هک  یـسک  رگید ، فرط  زا  تسا . راکـشآ  ناـگمه  رب  دراد 

باریس نوچ  یششخب  چیه  تسا و  هتسارآ  تفوطع  رهم و  دنمشزرا  هزیرغ  هب  هدوب و  رادروخرب  یصاخ  يرترب  تلیـضف و  زا  دشاب ، هتفرگ 
یلاع تادوجوم  هب  نداد  بآ  هب  تبسن  بتارم  توافت  رما  نیا  رد  هک  دنچره  درادیمن ، رب  ناسنا  ناسحا  فطل و  زا  هدرپ  نارگید ، ندرک 

تیاقس رما  رب  مینیبیم  هک  مه  سدقم  عرـش  و  دیامنیم . اطع  نارگید  هب  ار  تایح  زمر  نیا  هک  یـسک  تهج  ره  هب  تسا . ظوحلم  یناد  ای 
نید هک  دیامن  هاگآ  ار  تما  دزاس و  دومنهر  ناشترطف  كانبات  ياهدومن  هب  ار  مدرم  فرط  کی  زا  هک  تسا  نآ  رب  دیامنیم ، دیکا  دیکأت 
لمع کی  اهنت  نتخاس ، باریـس  هک  دـنک  داشرا  ار  نانآ  دـهاوخیم  رگید  فرط  زا  و  تسا ، یعیبط  زئارغ  يرـشب و  تایـسفن  اب  گنهامه 
باوث دوشیم و  وا  یئایربک  هاگراب  هب  نانآ  برقت  ببس  هدوب و  دنوادخ  ياضر  دروم  نیقی  هب  هک  تسا  یلمع  هکلب  تسین ، فرص  یعیبط 

همئا و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  زا  ینوگانوگ  ثیداحا  دروم  نیا  رد  ددرگیم . ایهم  ناشیارب  ترخآ  يارـس  رد  یمیظع 
زاین هچ  رفاک ، هاوخ  نمؤم و  هاوخ  ناسنا ، هچ  ناویح و  هچ  تسا ، نارگید  هب  یناسربآ  تلیضف  رگنایب  هک  هدش  دراو  مالسلامهیلع )  ) راهطا

دبکلا داربا  هللا  دنع  لامعالا  لضفا  دیامرفیم : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ترـضح  هلمج  زا  دشابن ، هچ  دشاب و  نآ  هب  مربم 
ای هحفـص 172 ]  ] دـشاب ناویح  هاوخ  تسا ، نازوس  رگج  نتخاس  کنخ  دـنوادخ ، دزن  لامعا  نیرترب  [ . 250 . ] اهریغ ۀـمیهب و  نم  يرحلا 

نیا هک  اریز  دشاب . بآ  هک  دریذپ  تروص  ییاج  رد  تیاقـس  نیا  هک  دنچره  هک : تسا  هدمآ  شترـضح  زا  رگید  ثیدـح  رد  ناویح . ریغ 
ياهرطق ره  هزادنا  هب  دنوادخ  تسا : هدمآ  يوبن  رگید  ثیدـح  رد  و  [ . 251 . ] دوشیم تخرد  ياهگرب  ناسب  ناهانگ  شزیر  ببس  لمع ،

باریـس نیرب ، سودرف  هبرـس  بارـش  زا  ار  وا  و  دـیامنیم ، اـطع  وا  هب  تـشهب  رد  هرقن ) ـالط و  زا  وـلمم   ) گرزب یناـیمه  دـشخبیم ، هـک 
لوـسر زا  يدرم  نینچمه ، [ . 252 . ] دـش دـهاوخ  سدـق  ياهضوح  رب  دراو  ناربمایپ  اب  دـهد ، بآ  یـسک  هب  ینابایب  رد  رگا  و  دزاسیم .

ار نآ  ردقنآ  رخب و  ون  یکشم  دومرف : ترـضح  دش . ایوج  دزاس  کیدزن  تشهب  هب  ار  وا  هک  یلمع  زا  ملـسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا
قداص ماما  [ . 253 . ] ياهداد ماجنا  یتشهب  یلمع  هک  تسا  راک  نیا  اب  دوش . هراپ  کشم  ات  زاس  باریـس  ار  نارگید  نآ  اب  زاس و  رپ  بآ  زا 

ناک ءاملا  هیف  دجوب  عضوم ال  یف  ءاملا  یقس  نم  و  ۀبقر ، قتعأ  نمک  ناک  ءاملا  هیف  دجوی  غضوم  یف  ءاملا  یقس  نم  دومرف : مالـسلاهیلع ) )
هب دوشیم  تفاـی  بآ  هک  ییاـج  رد  هک  یـسک  هحفـص 173 ] [ . ] 254 . ] نیعمجأ ساـنلا  ییحأ  اـمنأکاف  اـهایحأ  نم  و  اـسفن ، ییحأ  نمک 

ار يرگید  تسین  بآ  هک  یناـکم  رد  هک  یـسک  و  تسا . هتخاـس  دازآ  ياهدـنب  هک  تسا  یـسک  دـننام  دزادرپـب ، نارگید  نتخاـس  باریس 
هدیشخب تایح  ار  مدرم  همه  هک  ییوگ  دراد ، هدنز  ار  ناسنا  هک  یـسک  هدیـشخب و  تایح  ار  یناسنا  هک  تسا  یـسک  دننام  دزاس ، باریس 

هک تسا  ساـسا  نیا  رب  دراد و  تسا -  دوجو  ماـظن  رارمتـسا  ملاـع و  تاـیح  ببـس  هک  تیاقـس -  تیمها  رب  تلـالد  ثیداـحا  نیا  تسا .
رارق هورگ  کی  راصحنا  رد  اهنت  دـناوتیمن  یهلا  تمعن  نیا  دـنناسکی و  بآ  زا  يروهرهب  رد  ییانثتـسا  زایتما و  چـیه  نودـب  مدرم  یمامت 

: دومرف تسیچ ، بآ  معط  هک  دیسرپ  ناشیا  زا  یـسک  نوچ  یگدنز  اب  بآ  هطبار  نایب  ماقم  رد  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  هک  نانچ  دریگ .
نیا هتشگ و  بوسحم  نید  تاروتسد  نیرتفیرـش  زا  مالـسا ، سدقم  تعیرـش  رد  تیاقـس  هک  تسا  ظاحل  نیا  زا  یگدنز .» تایح و  معط  »

نآ هب  یـسک  هک  دوب  يردـقنارگ  لـمع  برع  دزنرد  تیاقـس  و  تسا . ناـیمدآ  ياـقب  تاـیح و  رد  نآ  هداـعلاقوف  شقن  ببـس  هب  تیمها 
لوسر دادجا  هک  نانچمه  تفریم . رامـش  هب  دوخ  موق  ياوشیپ  گرزب و  هدوب و  تدایـس  فرـش و  زا  رادروخرب  هکنیا  رگم  تخادرپیمن 
ترایز ماگنه  رد  یصق  هلمج  زا  دوب . نانآ  بصنم  نیا  ياریذپ  شیرق  دنتشاد و  هدهع  هب  ار  مهم  نیا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا

[ . 255 . ] دیناشونیم نانادب  تخاسیم و  مهارف  ریش  ای  زیوم ، بآ و  زا  یتبرش  تخادرپیم و  نانآ  نتخاس  باریس  هب  بارعا ، طسوت  هبعک 
نیتسخن يارب  یصق  اما  دندومنیم . لمح  رهش  هب  هکم  جراخ  ياههاچ  زا  ار  دوخ  یفرصم  بآ  مدرم  تشادن و  بآ  هکم  یـصق ، نامز  رد 
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لوجع ار  نآ  دومن و  رفح  تفرگ ، رارق  مالـسلاهیلع ) نینمؤملاریما  رهاوـخ   ) یناـهما هناـخ  هحفـص 174 ]  ] اهدـعب هک  یلحم  رد  یهاچ  راب 
: هک دندرکیم  منرت  ار  همغن  نیا  دنتفرگیم و  رب  نآ  زا  دندمآیم و  بارعا  دش و  رفح  هکم  رد  هک  دوب  يراوخـشبآ  نیتسخن  نیا  دـیمان و 

افو شاهدعو  هب  یـصق  انامه  میدرگیم ، زاب  میوشیم و  باریـس  لوجع  هاچ  زا  ام  قدص  دق  دـق و  ایـصق  نا  قلطنت  مث  لوجعلا  یلع  يورن 
یصق و انأ  تفگ : شاهرابرد  دیمان و  هلجـس  ار  نآ  دومن و  رفح  رگید  یهاچ  درمگرزب  نیا  سپـس  درب . راک  هب  ار  یتسار  قدص و  دومن و 
رد تبون  هب  ادـخ  هناخ  نیرئاز  هکنیا  ات  مدومن ، رفح  ار  هلجـس  هاچ  متـسه و  یـصق  نم  [ . 256  ] ۀلغزف ۀلغز  جیجحلا  يورت  هلجـس  ترفح 
هک زین  انم  هب  تخاسیم و  اپرب  مزمز  رانک  رد  مرچ  زا  ییاههچضوح  جح  مسوم  رد  زین  مشاه  یـصق ، زا  دعب  دنوش . باریـس  نآ  زا  دنیآ و 

رذـب ار  نآ  و  دومن ، رفح  یهاچ  مه  مشاه  نینچمه  [ 257 . ] دننامن هنـشت  نازوس  ياوه  نآ  رد  نارئاز  ات  دومنیم  لمح  بآ  دوب ، مک  بآ 
درادن قح  یسک  تسا و  ناگمه  يارب  نآ  هک  تفگ : دشیم . هتشادرب  اج  دنچ  زا  نآ  بآ  هک  دش ، هدیمان  رذب  ببس  نیدب  و  [ 258  ] دیمان

هحفـص 175]  ] زا دیـشکیم و  شود  هب  ار  شدادجا  ردـپ و  فیاظو  تیلوئـسم و  مه  بلطملادـبع  [ . 259 . ] دـیامن عـنم  نآ  زا  ار  نارگید 
لیبس مدرم  يارب  ار  نآ  دمآ  الاب  هدش  ناوارف  نآ  بآ  دومن و  رفح  ار  مزمز  هاچ  نوچ  دوب و  لئاق  یصاخ  تیمها  تیاقـس ، رما  يارب  هلمج 

 - اههاچ رگید  رب  نآ  يرترب  مارحلا و  دجـسم  هب  مزمز  یکیدزن  ببـس  هب  دنداهناو و  دوب  هکم  جراخ  رد  هک  ار  ییاههاچ  مه  بارعا  درک ،
وا و دوـمن و  اـنب  یـضوح  مزمز  هناـهد  رب  بلطملادـبع  نمـض ، رد  دـندش . روآيور  نآ  هب  دوـب -  مالـسلاهیلع  لیعامـسا  راـگدای  هک  ارچ 

بش دنک و  لمحت  ار  ماقم  لضف و  نیا  تسناوتن  شیرق  اما  دنتخاسیم . بآ  زا  زیربل  ار  ضوح  دندیـشکیم و  بآ  نآ  زا  ثرح  شدنزرف 
تداـسح زا  تسد  شیرق  نکیل  دومن . نارمع  هراـبود  ار  نآ  ادرف  هکم  گرزب  اـما  دنتـسکش . مهرد  ار  نآ  هدـمآ و  ضوح  رـس  رب  ماـگنه 

نوچ اما  دش . رارکت  هبترم  نیدنچ  رما  نیا  داهن . شداینب  مود  راب  يارب  بلطملادبع  هک  دنتخاس ، بارخ  بش  رد  ار  نآ  اددجم  هتـشادنرب و 
رد بش  هک  تساوخ  ددـم  وا  زا  تشادرب و  زاین  تسد  لاعتم  دـنوادخ  دزن  بلطملادـبع  دـندنارذگ . دـح  زا  ار  یـشکرس  تداـسح و  نیا 

بلطملادبع تسا .» ندیـشون  يارب  اهنت  منادیمن و  زیاج  وشتـسش  يارب  ار  بآ  نآ  نم  وگب  شیرق  هب  : » تفگ ودب  هک  دینـش  ییادن  باوخ 
نتخاس بارخ  دروم  رد  رگید  شیرق  زا  کی  چیه  سپ  دیناسر ، ناگمه  عمـس  هب  دوب  هدـش  هتفگ  ودـب  باوخ  رد  هک  ار  هچنآ  دجـسم  رد 

زا دـندروآ و  دورف  مارتحا  میلـست و  رـس  هکم  رالاس  نیا  ربارب  رد  هکنیا  اـت  دـش . راـتفرگ  یـضرم  درد و  هب  هکنیا  رگم  دـماینرب  ضوح  نآ 
، دـندرک ادـیپ  فالتخا  مزمز  هاچ  زا  تیاقـس  رـس  رب  بلطملادـبع  اب  شیرق  هک  رگید ، ییارجاـم  رد  [ . 260 . ] دندیـشک تسد  يزرودسح 
زا هورگ  ود  دنرب . تشاد  رارق  هکم  زا  رود  ياهطقن  رد  هک  میذه ، نب  دهـس  هلیبق  زا  ياهنهاک  نز  دزن  ار  فالتخا  عفر  هک  دـنتفرگ  میمـصت 
بآ دـشیمن و  تفای  نآ  رد  بآ  هک  دندیـسر  یناـبایب  هب  هار  ناـیم  رد  دـنداتفا . هار  هب  روظنم  نیا  يارب  هحفـص 176 ]  ] شیرق مشاهینب و 

ابا رما  نیا  زا  دوخ  يدوجوم  بآ  ظفح  يارب  اـهنآ  اـما  دـندومن ، بآ  تساوخرد  شیرق  زا  ناـنآ  تشگ . ماـمت  مه  بلطملادـبع  ناوراـک 
یگنـشت زا  رتدوز  هک  ره  دـنیامن و  رفح  دوخ  يارب  ییاـهربق  هک  تفگ  ار  دوخ  ناـهارمه  بلطملادـبع  دـش ، عطق  اهدـیما  نوـچ  دـندومن ،

ضرعم رد  شمـسج  رفن  کی  رگا  اریز  دنامن ، یقاب  نفد  نودب  رفن  کی  زا  شیب  ماجرف  رد  هکنیا  ات  دنزاس . نفد  ار  وا  نارگید  دش  كاله 
ندش میلـست  نیا  تفگ : بلطملادبع  تفای  نایاپ  اهربق  رفح  هکنیا  زا  دـعب  دـنوش . نینچ  یگمه  هک  دوب  نیا  زا  رتهب  تفرگیم  رارق  یهابت 
تهج نیا  زا  دیامرف . نامیزور  یبآ  دنوادخ  دیاش  میئامن  وجتـسج  یکدـنا  هک  تسا  رتهب  تسام . فعـض  زجع و  رگناشن  گرم ، ربارب  رد 
ریبکت بلطملادبع  تفرگ . ندیشوج  شرتشا  ياپ  ریز  زا  راوگشوخ  یبآ  همشچ  هک  دوب  هتفرن  یهار  نادنچ  زونه  دش و  دوخ  بکرم  راوس 

ام ناـیز  وت و  دوس  هب  دـنوادخ  دـنتفگ : سپـس  دـندومن و  بآ  زا  رپ  مه  ار  ناـشیاهکشم  تخاـس و  باریـس  ار  شناراـی  دوخ و  تفگ و 
رد ار  مزمز  زا  تیاقـس  وا  مه  دومن ، باریـس  ار  وت  ناـبایب  نیا  رد  هک  نآ  اریز  مینکیمن ، هعزاـنم  وت  اـب  مزمز  دروم  رد  اـم  دومن ، تواـضق 

زیوم بآ و  زا  یتبرـش  ادخ ، هناخ  نارئاز  تیاقـس  رب  هوالع  بلطملادبع  يراب ، درگزاب . یتخبکین  تداعـس و  اب  سپ  تسا . هداهن  ترایتخا 
[261 . ] دنشونب نآ  زا  نایجاح  ات  دادیم  رارق  مرچ  زا  یفرظ  رد  لسع  اب  ار  نآ  دیشودیم و  ریـش  رتش  زا  هک  نانچ  دیناشونیم . نانآ  هب  مه 

یهتنم هکم  هب  هک  ياهداـج  ره  رـس  هحفـص 177 ]  ] رد تفرگ و  راـیتخا  رد  ار  ناـیجاح  تیاقـس  بصنم  بلاـطوبا  درمگرزب  نیا  زا  دـعب  . 
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مدرم ات  دومنیم  لمح  بآ  یناوارف  رادقم  هب  مه  جح  عقوم  رگید  رد  و  دراذگیم ، بآ  زا  یـضوح  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  يارب  دـشیم ،
مان ناـیجاح  یقاـس  ار  يو  تهج  نآ  زا  دومنیم . لـیبس  يرتشیب  بآ  رعـشم  تاـفرع و  فقوم  رد  هژیو  هب  دنـشابن  هقیـضم  رد  یبآ  مک  زا 

زا يدراوم  رایـسب  هچ  و  دوب ، دـنمهرهب  هناـمیرک  تفـص  نیا  زا  شراوگرزب  ردـپ  زا  رتشیب  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما اـما  [ . 262 . ] دنداهن
نانادب یگنشت  هدش و  راچد  بآ  دوبمک  هب  نیملسم  هک  ردب  گنج  رد  هلمج  زا  دنتفاین . ار  نآ  ماجنا  يارای  نارگید  هک  شترضح  تیاقس 

، دـندومنیم یچیپرـس  شیرق  زا  سرت  ببـس  هب  بآ ، هیهت  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رما  لاـثتما  زا  دوـب و  هتـشگ  روآيور 
بآ ندروآ  اب  دـش و  ریزارـس  هاـچ  رد  تفگ و  کـیبل  ار  شترـضح  توعد  دوخ ، راشرـس  مرک  میظع و  تریغ  ساـسا  رب  ناـیقتم  يـالوم 

شهاپس اب  هیواعم  هک  ماگنه  نآ  تسا . نیفص  گنج  رد  ترـضح  نآ  یندشن  شومارف  هویـش  رگید ، [ . 263 . ] تخاس باریس  ار  نیملسم 
ار ماما  نارای  یگنشت  هک  اجنآ  ات  دروآ  لمع  هب  تعنامم  بآ ، زا  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما رکـشل  هدافتـسا  زا  دیـسر و  تارف  دور  رـس  رب 
هک یبآ  زا  هک  دـنیوگب  وا  هب  اـت  دنداتـسرف  يو  دزن  ار  یعبر  نـب  ثبـش  ناـحوص و  نـب  ۀعـصعص  شترـضح  دروآیم ، رد  ياـپ  زا  تـشاد 

نوخ زا  ار  اهریـشمش  دومرف : دوخ  هاپـس  هب  ماما  دیامنن ، يریگولج  تسا  هداد  رارق  ناسکی  شتاقولخم  همه  يارب  ار  نآ  هدافتـسا  دـنوادخ 
[264 . ] دنرب هلمح  ماش  هاپس  رب  هرابکی  هحفص 178 ]  ] هب هک  داد  روتسد  رکشل  هب  ترضح  سپـس  دیوش . باریـس  بآ  زا  ات  دیزاس  باریس 

درد هب  کمن  نودب  هشوت  رگم  ایآ  تسا ، حبـص  ادرف  هدیپس  زورما ، ام  هدعو  تفگ : رتشا  دـندرب ، شروی  رفن  رازه  هدـفه  اب  ثعـشا  رتشا و 
دنیوگ هک  اجنآ  ات  دـشاب  هدـش  ناشیرپ  شیناشیپ  ياهوم  هک  یلاح  رد  مناریم ، تارف  لخاد  هب  ار  مبـسا  هتبلا  تفگ : ثعـشا  و  دروخیم ؟

عماج هک  هیسدق  سفن  بحاص  اما  تفای . طلـست  تارف  رب  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما هاپـس  تفای و  نایاپ  يزوریپ  اب  هلمح  نیا  تسا . هدرم 
نانآ هک  دیدنسپن  دوخ  رب  گنج ، تسایس  هناهب  هب  درکن و  لثم  هب  هلباقم  تخاسن و  هشیپ  ار  نمشد  هویش  تسا ، تالامک  لیاضف و  یمامت 

تیاقس هک  تسا  يدراوم  اهنیا  [ . 265 . ] دنوشن بآ  زا  هدافتسا  يارب  هیواعم  هاپس  عنام  هک  داد  روتسد  ار  نایرکشل  و  دراذگب ، انگنت  رد  ار 
ماجنا دنتشاد ، رارق  سفن  تعانم  تزع و  يادنلب  رب  هدوب و  تمظع  هوکش و  زا  رادروخرب  هک  نارورـس  نافیرـش و  نیا  طسوت  هک  دشابیم 

هک دنچره  دشاب . هنامیرک  تفص  نیا  زا  هرهبیب  دنتسناوتیمن  دوخ ، هتساریپ  تلاصا  هدیدنسپ و  قالخا  ساسا  رب  هک  نانامه  تسا . هتفرگ 
رما نیا  رد  نانآ  زا  کی  ره  تلزنم  هک  دباییم  تسد  هتکن  نیدب  نادرمگرزب  نیا  کت  کت  تایـصوصخ  هظحالم  اب  رگـشهوژپ ، صخش 

هدهاشم ناوتیم  هحفص 179 ] ( ] مالسلاهیلع  ) ءادهشلا دیس  ترضح  طسوت  ار  تیاقـس  دروم  نیرترب  هکنیا  امک  تسا . توافتم  تلیـضف  اب 
يارب ار  هار  ات  دوب  رومأم  وا  هکنیا  مغریلع  و  دیامنیم ، تاقالم  هفوک  هار  رد  رح ، هاپس  اب  مالـسلاهیلع )  ) ماما هک  تسا  یماگنه  نآ  دومن و 

و نانآ -  دنراذگ و  ناشلباقم  رد  ار  یبآ  ياهکشم  دنداد  روتسد  ترـضح  دروآ ، لمع  هب  يریگولج  ماما  تکرح  زا  ددنبب و  شترـضح 
يرفن و رازه  هاپـس  نیا  تیاقـس  اب  هک  تسنادیم  بوخ  مالـسلاهیلع )  ) نادیهـش رالاس  اـجنیا  رد  دـنزاس . باریـس  ار  ناـشیاهبسا -  یتح 

ندروآ تسد  هب  يارب  اروشاع  رد  رگید  يدنچ  تسا و  ناشراظتنا  رد  يرابتماخو  هدنیآ  داتفا و  دهاوخ  یتخس  هقیـضم و  هب  ناشیاهبکرم ،
یـضترم یلع  هداز  تلاسر و  هلالـس  هک  تاهیه  اما  دـیامن . لـمحت  دـیاب  اـهجنر  شباحـصا  نادـناخ و  دـش و  دـهاوخ  هتخیر  اـهنوخ  بآ 

نآ نم  نامگ  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا دروم  رد  هک  نانچمه  دزرو . یهاتوک  تلیضف  تفارـش و  نیا  زا  دتـسیا و  زاب  راثیا  زا  مالـسلاهیلع ) )
ادهـشلادیس يراـی  هب  هک  تخاـس  دـنلب  تمه  هک  ماـگنه  نآ  رد  و  تسا . هدوـبر  ناـگمه  زا  ار  تقبـس  يوـگ  تیاقـس ، رما  رد  هک  تـسا 

هوبنا نایم  رد  یتماهش  تبالص و  نانچ  دباتـش ، تشگ -  یلجتم  شترـضح  رهطم  كاپ و  نادناخ  نتخاس  باریـس  رد  هک  مالـسلاهیلع - ) )
لذر نارـصنع  تسپ  نآ  هب  دـسر  هچ  ات  تخاسیم ، رابغ  ار  اهنآ  دندیـشکیم  فص  شربارب  رد  اههوک  رگا  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  نمـشد 

رب مدقت  دوخ ، دیدش  یگنشت  مغریلع  داهن و  هعیرش  رد  مدق  هک  دیـسر  جوا  هب  شفیرـش  دوجو  رد  هاگنآ  یگیامنارگ  نیا  و  تفـص . هبور 
مرک و هب  هک  یتبحم  هدیـسر و  نیقی  هب  هک  یناـمیا  اـب  هارمه  هک  تساـجنیا  رد  دیـشونن . بآ  زا  ياهعرج  دـیزرون و  رظتنم  نـالفط  ماـما و 

مچرپ هدیشک و  رب  هتخآ  ریشمش  هک  یلاح  هحفص 180 ]  ] رد و  دوشیم ، مرح  مایخ  هناور  دزاسیم و  رپ  بآ  زا  ار  کشم  هتـسویپ ، ناسحا 
درمشیم و رتزیزع  شناج  زا  دوب  هتخیوآ  ندرگ  رب  هک  ار  یکـشم  هچ  دزاتیم ، شیپ  هب  تسا ، زازتحا  رد  شرـس  زارف  رب  اروشاع ، تضهن 
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تـسد ود  ره  ورنیا  زا  دـیامن . ظفح  یهلا  گرزب  شاداپ  اب  هارمه  ییاـهبنارگ  هریخذ  ناونع  هب  ار  کـشم  نآ  هک  دوب  شوخلد  نیدـب  اـهنت 
هب گرم  زا  شیپ  هک  دشاب  داد ، تسد  زا  کشم  نآ  ظفح  هار  رد  دنوادخ  رضحم  رد  دوب - ! تسار  شتـسد  ود  هک  ار -  شتـسار  پچ و 

اجنیا رد  يرآ  تفر . نوریب  شندـب  زا  ناج  بآ ، ياج  هب  تشادیم  تسود  هک  دـیرب  سابع  دـیما  ینامز  اهنت  و  دـیآ . لـیان  دوخ  يوزرآ 
ادخ و  دز ، کشم  هب  ریت  هک  ار  نکفاریت  نآ  دنک  تنعل  ادـخ  دور ... راک  هب  نهآ  دومع  شترـضح  تداهـش  يارب  هک  دوبن  یجایتحا  رگید 

هک دوـب  مرحم  لوا  ههد  رد  باحـصا  و  مالـسلاهیلع )  ) ءادهـشلادیس مرح  هب  یناـسربآ  ببـس  هب  و  ار . راـگزور  ناـملاظ  همه  دـنک  تنعل 
وا درادن . يرصح  دح و  چیه  هک  تسا  یتاکرب  تاضویف و  بقل  نیا  بحاص  يارب  و  [ 266 . ] تشگ اقس  هب  بقلم  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا

تیآ دنزرف  دمحم  دیس  گرزب ، همالع  مرک . زا  لامالام  شلحاس  تسا و  ناسحا  شزیر  شیاهجوم  ییآرد ، نآ  رب  هنارک  ره  زا  تسایرد ،
البرک مدرم  دیدرگ و  عطق  ینیـسح  رهن  بآ  ق  لاس 1306 ه . رد  دیوگ : ءاشنالا » سورط   » باتک رد  هرس ) سدق   ) ینیوزق يدهم  دیـس  هللا 

ياهنیمز رد  یهاچ  هک  داد  روتـسد  ینامثع  تموکح  دیـسر و  تموکح  ضرع  هب  ناـیرج  دـنداتفا . یتخـس  هحفـص 181 ]  ] رد یبآیب  زا 
فرشم البرک  ترایز  هب  نم  اقافتا  ماگنه  نیا  رد  دومن . يریگولج  رما  نیا  زا  يو  اما  دنیامن . رفح  دوب -  رادتقا  بحاص  هک  ناملس -  دیس 

البرک لها  لاح  رب  تخاس و  نوزحم  ار  وا  هک  متشون  ار  رعش  نیا  وا  يارب  نم  مراگنب . دیس  هب  ياهتشون  دنتـساوخ  نم  زا  نآ  یلاها  مدش و 
ضوحلا یقاس  كوبأ  البرک و  یشاطع  یقاس  ای  كارأ  اهاور و  دمتـست  کفک  ضیف  نم  امظلا  اورکـشت  ۀبـصع  البرک  یف  دومن : شنایرگ 
ناگنـشت یقاس  يا  وت  اما  دنیوجیم . یباریـس  وت  ناسحا  فک  زا  دـنجنر و  رد  یگنـشت  زا  هک  يراد  ینایرهـشمه  وت  البرک  رد  اهءام  عنمت 

« اقـس  » بقل نیا  تکرب  زا  البرک  مدرم  داد و  هزاجا  ار  هاچ  رفح  دیـس  سپ  يرادیم !؟ غیرد  بآ  زا  وت  تسا و  رثوک  یقاس  تردـپ  البرک !
لافطا تهج  هب  بآ  لیصحت  يارب  ترضح  نآ  شالت  البرک و  نادیم  هصرع  رد  مالسلا ) هیلع   ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  دندش . دنمهرهب 

اب دور  بآ  یپ  ات ز  الو  دیهـش  تزاجا ز  تفای  البرک  هش  رادـملع  ریم  ياهشمق  یهلا  موحرم  ناـبز  زا  مالـسلاهیلع )  ) ادهـشلادیس ترـضح 
شلد بآ و  رپ  هدـید  تفر  باـت  شطع  لاـفطا ز  لد  زک  تـفر  بآ  بـلط  رد  هپـس  ریم  هحفـص 182 ]  ] باهتلا درب  لافطا  لد  زو  باـتش 
تـسب هار  وا  رب  هاگآ و  دش  خرچ  تارف  طش  بناج  سرف  دـنار  تایح  بآ  یقاس  نآ  بل  هنـشت  ناشن  شناج  هب  روط  ررـش  زو  ناشفشتآ 
دنکفا رد  هزرل  ریش  هدنرغ  وچ  ریم  نآ  دش  دنت  هایس  ربا  وچ  رفک  هپـس  نآ  هام و  وچ  يدنلب  طرف  زا  شتمه  تسم  وید  یهرگ  طش  هر  تسب 

هپـس طش ، زا  دـش  رود  تخـس  درک  نایرکـشل  نآ  رب  هلمح  تفای  هار  طش  بل  رب  دـش و  دـنت  تفاکـش  ار  هپـس  بلق  دز و  غیت  ریثا  خرچ  هب 
دنچ نامسآ  نآ  دنکفا  نیمز  هب  ات  نامک  ریت و  هب  تساوخ  یمه  مصخ  مرح  لها  رب  بآ  درب  هک  ات  متس  جوف  هب  تخآ  یمه  غیت  تخبهریت 

رد هاش  نآ  ضرغلا  دنتخیر  ورف  راونازخ  هک  ای  دنتخیرگب  همه  شغیت  مد  زا  دـعر  وچ  شکنامک  دوب  طش  بل  رب  دعـس  روپ  فرط  زا  رازه 
رت یبل  هنـشت ، نآ  هک  تساوخ  درد  هودنا و  یمرگ و  ملا  زو  دربن  جـنر  هنـشت ز  شبل  تشگ  طخ  تفه  کلف  شروج  یپ  زو  طش  هب  دـمآ 
زا دنمـس  تخات  نورب  هنـشت  باحـس  نیگنـس  نوچ  کشم  نآ  رپ  درک  بآ  يور  فک  تخیر ز  ورف  بآ  دنک  ردارب  کشخ  بل  دای  دنک 

يوس هدید  مارخ  نودرگ  لد  ایرد  هش  نآ  دروآ  باتش  نالفط  رب  ات  دروآ  بآ  هک  تخات  تفـص  ربا  تایح  بآ  دش  هدنزوس  شتآ  تارف 
شطع دـناشنب  اـت  ناـمز  رود  هب  دوب  نیا  يو  یعـس  بآ  هب  دـناسرب  ار  نابلهنـشت  باتـش  اـب  رگم  درک ، یمه  هلمح  ماـیخ  رد  لد  نمـشد و 

زا ریرش  لیفط  نب  میکح  مان  ریگ  ریش  کلف  رکم  زا  یهبور  ودع  دنتـسرفن  شهار  رـس  رب  وخدنت  لدگنت  کلف  رگ  هحفص 183 ]  ] ناکدوک
تفر رگا  تفگ : ریرـش  هاپـس  هب  دز  دـب و ، داش  ریلد  ریما  تسد  کی  هب  زاـب  غیرد ! يا  غیرد  دـنکفا ، هش  تسد  غیت  هب  دـمآ  رب  لـخن  بقع 

دنزرف يرای  روهرهب  نید  يرای  زا  موش  ات  رس  تسد و  لد و  هب  مشوج  مشوک و  تساج  هب  نم  پچ  تسد  نید  هر  رد  تسار  تسد  نونک 
غیت رگد  تسم  هاـگان ز  هک  هآ  هاپـس  بلق  هب  درک  یمه  هلمح  هاـم  وچمه  وا  بش ، وچ  بش  رگـشل  منک  رونم  رهم  نآ  لد  داـش  منک  ربمیپ 
زاب بیهن  باکر و  برض  اب  هک  تساوخ  تفرگ  نادند  هب  کشم  ام  ورسخ  تفرگ  نارجه  رس  مه  شپچ  تسد  رگد  تسد  هب  دروخ  متس 

کـشم تخیر ز  دـنکف  رگید  ملاظ  رگد  ریت  نوگژاو ؟! کلف  رهپـس و  روج  نوچ  درک و  اههچ  هک  میوگ  هچ  هآ  بیرغ  هاش  هب  بآ  دـسر 
دیود هش  يوس  هناریلد  دنت و  دید  تسدیب  وچ  ریـش ، نآ  یهبور  لجخ  ردارب  لافطا  تشگ ز  لد  دـمآ ز  رب  سابع  هلان  دـنژن  كاخ  هب  بآ 
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تفگ و تساور !» نودیمه  غیت  منز  وت  رب  تساجب  ات  ارم  تفر  رگ  وت  تسد  « ؟! تنکفا ریلد  رابررش  غیت  تنکفا  ریش  يوزاب  دش  هچ  تفگ :
یخا دروآرب : هلان  داتفوا  كاپ  ملاع  رد  هلغلغ  داتفوا  كاخ  هب  هام و  نآ  دز  هلان  نارورس  هش  كاپ  رس  هب  دز  نارگ  يدومع  تشاد  فک  هب 

يا هک  هآ  دیشک  هاش  دید ؟ هچ  دیوگ  هچ  تفر و  وا  رس  رب  دینـش  ردارب  سابع ، هلان  هحفص 184 ]  ] یخساپ تبل  لعل  زا  دوب  شوخ  یخا  ای 
نم تشپ  مغ  تسکشب ز  ینتفر و  تسبب  نارود  هنتف  ارم  تسد  تسکش  متـشپ  یتفر و  یخا  تفگ  نم  تسباپ  وت  رهم  لزا  يا ز  نم  تسد 

زا دش  ود  ره  ادخ  هار  هب  تسد  ترگ  تفگ  وا  نیبناهج  مشچ  رهگ  تخیر  وا  نیلاب  هب  درک  یـسب  هیرگ  نم  تشگنا  مغ ، نادند  هب  دـنام 
یتفر ینز  ردیح  فک  زا  روهط  ماج  ینز  رپ  دبا  ناتـسلگ  هب  ات  لاب  رپ و  ادخ  فطل  ار  وت  داد  لاصو  دیون  بیغ  زا  یتفای  ادـج  تهام  رکیپ 

تـسشنب یتفر و  يدز  رثوک  یقاس  فک  یم ز  يدز  رپ  نانج  غاب  رد  یتفر و  راگزور  مغ  هودـنا و  زا  یتسر  راد  ریگ و  زا  يدـش  ناداش  و 
تسیز وت  قارف  هب  مناوتن  نوچ  یتخاس  نامک  رجه ، زا  متماق  یتخات  ناور  میلقا  يوس  شوخ  ملصاح  کلف  وت  غاد  تخوس ز  ملد  رب  تمغ 

هحفص 185]  ] بیبح راد  هب  تخر  مشک  وت  نوچ  بیرغ  راز  نم  رگید  تعاس  تسین  وت  دعب  رمع ز  زا  یلصاح 

نارهت ياههناخاقس 

هراشا

ربارب رد  تسا  دـنوادخ  تمحر  روآدای  تسا . نادیهـش  ورگ  هربقم و  زا  يراـگدای  هلزنم  هب  سدـقم و  یهاـگیاج  لاـح  نیع  رد  هناـخاقس 
يهعجاف نینچمه  تسا و  هتفای  یلجت  اهدور  ناراب و  شخبناج ، بآ  نیزاغآ  يزادرپداـمن  رد  هک  مالـسا ، ياـیند  کـشخ  ياـهنیمزرس 

دوخ يوس  هب  هزور  همه  ار  هنـشت  نارباع  هک  تسا  بآ  ندیـشون  یناگهمه  هاگیاج  ظاـحل ، کـی  زا  هناخاقـس  دروآیم . داـی  هب  ار  ـالبرک 
ظاحل زا  زاب  و  دـنزادرپیم ،... راکوکین  صاخـشا  ای  هیاـسمه  دـجاسم  ار  شجرخ  هک  تسا  یبهذـم  يداـمن  رگید ، ظاـحل  زا  دـناشکیم .

ص 38) نوسلیو :  ) تسا كربت  تسین ، بآ  افرص  هناخاقس  رگید 

ير رهش  ياههناخاقس 

هراشا

رثا رد  یلو  دیآیم . رامش  هب  ناریا  مهم  دابآ و  رایسب  طاقن  زا  یکی  ینامز  دراد  رارق  نارهت  ترواجم  رد  هک  ير  رهـش  تشذگ ، هک  نانچ 
ار دوخ  هتشذگ  تمظع  هوکش و  زین  يزاسزاب  زا  سپ  یتح  هک  يروط  هب  دش ، ناریو  الماک  رهـش  نیا  رگید ، یعیبط  حناوس  لوغم و  هلمح 

رظنراهظا ناوتن  رهـش ، نیا  رد  يزاسهناخاقـس  تمدـق  باب  رد  هک  هدـش  ثعاب  ير ، رد  هدـنام  ياج  هب  دـهاوش  راثآ و  دوبمک  تفاین . زاـب 
زین نایعیش و  رارقتسا  زکارم  مهم و  ياهرهش  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  تیمها  ير و  رهش  یخیرات  يهتـشذگ  یلو  درک . هحفص 186 ]  ] یعطق

یمالـسا و هیلوا  نرق  رد  اههناخاقـس  جاور  هکلب  دوجو و  لامتحا  هب  تسا ؛ هدش  اههناخاقـس  هب  رهـش ، يزاسزاب  زا  سپ  اهدـعب  هک  یتیانع 
دوجو ير ، رهـش  یلعف  ترهـش  نسح  لیالد  نیرتمهم  زا  یکی  دـشخبیم . توق  رهـش ، نیا  تمظع  ییافوکـش و  ياـههرود  رد  صوصخب 

هللا مالس   ) رهاط و  اهیلع ) هللا  مالس   ) هزمح تارضح  نأشلامیظع  ناگدازماما  و  [ 267 ( ] هیلع هللا  مالس   ) میظعلادبع ترضح  هکرابم  هناتسآ 
هاگراب نیا  هب  مدرم  رایـسب  تدارا  هب  رظن  ص 384 ) ، 1345 نامیرک : . ) تسا مالسلاهیلع )  ) هعیـش موصعم  يهمئا  ناگداون  زا  [ 268 ( ] هیلع

. دوشیم زاغآ  ضیف  رپ  ناتسآ  نیا  هب  طوبرم  ياههناخاقس  یسررب  اب  رهش ، نیا  ياههناخاقس  دروم  رد  ثحب  رهطم ،

میظعلادبع ترضح  ناتسآ  ياههناخاقس 
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هراشا

عالطا نآ ، یمیدـق  هینبا  ریاس  اههناخاقـس و  تیعـضو  یگنوگچ  زا  ياهثداح ، رپ  خـیرات  لوط  رد  ير  رهـش  ررکم  ياهيزاسزاب  لـیلد  هب 
. تسا دودحم  رایسب  زین  رصاعم  نورق  رد  یتح  رهـش  نیا  ياههناخاقـس  دروم  رد  ام  تاعالطا  هک  نیا  رب  فاضم  تسین . تسد  رد  ینادنچ 
رد رهطم  هاگراب  نیا  دیآیم ، رب  یلحم  لاسنهک  دارفا  و  هیلع ) هللا  مالس   ) میظعلادبع ترضح  هناتـسآ  یمیدق  مادخ  هتفگ  زا  هک  يروط  هب 

میجح و ياهنکدرـسبآ  زا  ییاههعومجم  زج  هزورما  هنافـسأتم  هک  هدوب  هناخاقـس  نیدنچ  دـجاو  شیپ  لاس  زا 60  شیب  هحفص 187 ] ]
، هدـش ناریو  زین  یگزاـت  هب  هک  ناتـسآ  نیا  هب  طوبرم  ياههناخاقـس  نیرتمهم  نیرتگرزب و  زا  یکی  تسین . یقاـب  نآ  زا  يرثا  بساـنتیب ،

تروص هب  هناخاقـس ، نیا  يانب  یلک  لکـش  دیآیم  رب  دوجوم  نیارق  زا  هک  يروط  هب  تسا . هدوب  نآ  يزکرم  نحـص  رد  عقاو  ياهناخاقس 
یگنس نوتـس  راهچ  انب  نیا  یلـصا  بعکم  ياههشوگ  رد  تسا . هدیـشخردیم  نآ  كرات  رب  ینیرز  ابیز و  دبنگ  هک  هدوب  یگنـس  یبعکم 

رد دوجوم  تازیهجت  هلمج  زا  تسا . هدیشخبیم  نامتخاس  نیا  یلصا  حرط  هب  ياهراتس  لکش  تیاهن ، رد  هک  هتـشاد  دوجو  زین  هدز  نوریب 
تظافح هدش  ینزملق  يابیز  يزلف  هچیرد  ود  اب  هک  هدوب  ياهناخ  عمش  بآ و  ریش  ود  هارمه  هب  يریـشاپ  ابیز ، هناخاقـس  نیا  يانب  هجو  ره 

نآ يزلف  کبـشم  يور  رب  رایـسب  يدنمرنه  اب  نیـسح » ای   » ترابع هک  هتـشاد  دوجو  يزلف  ياهرجنپ  علـض ، ره  رد  نینچمه  تسا . هدـشیم 
تظافح و هیلع ) هللا  مالس   ) میظعلادبع ترضح  ضیف  رپ  يهناتسآ  هزوم  رد  دنمشزرا  راثآ  نیا  زا  ییاهتمـسق  نونکا  مه  دوب . هدش  شقن 

طسوت هب  هک  هدوب ، انب  لخاد  رد  هچراپ  کی  یگنس  هچـضوح  دیآیم ، رب  نیارق  زا  هک  نانچ  هناخاقـس  نیا  بآ  نزخم  دوشیم . يرادهگن 
ياراوگ بآ  ندـنام  کنخ  هب  اههرجنپ ، نیا  قیرط  زا  اوه  لدابت  عقاو  رد  تسا . هتـشاد  طاـبترا  نوریب ، ياـضف  اـب  رکذـلا  قوف  ياـههرجنپ 

یتسد تروص  هب  نآ  بآ  نزخم  دنک ، ادیپ  هار  هناخاقـس  نیا  يانب  هب  یـشکهلول  بآ  هک  نیا  زا  لبق  تسا . هدرکیم  کمک  نزخم  نورد 
يهناتـسآ نیمه  تاـفوقوم  هلمج  زا  هدـشیم ، هدرمـش  كربـتم  همـشچ  نیا  تسا . هدـشیم  رپ  یلع » همـشچ   » هب موـسوم  ياهمـشچ  نآ  زا 

هدـش هدروآ  یطوط  غاب  دودـح  هب  باصق  درمناوج  هچغاب  يولج  زا  یهار ، بآ  طسوت  همـشچ  نیا  بآ  عقاو  رد  تسا . هدوب  نأـشلامیظع 
نایرج رد  ( 1345 ، 150 نامیرک : . ) تفرگیم رارق  هدافتسا  دروم  زین  هناتسآ  رگید  ياهتمـسق  رد  هناخاقـس ، زج  هب  هحفص 188 ]  ] دوب و
هدنام ياج  هب  راثآ  زا  يرایسب  دش ، زاغآ  یسمش  يرجه  لاس 1347  زا  هک  هیلع ) هللا  مالس   ) میظعلادبع ترضح  ناتسآ  یلک  ياهيزاسون 
اتبسن کچوک و  ياهانب  نیا  ياج  یقرب ، ياهنکدرـس  بآ  هب  زهجم  ياههناخاقـس  دندش و  هدیچرب  ناتـسآ ، نیا  یمیدق  ياههناخاقـس  زا 

رد دـنکیم : تیاکح  نینچ  اهنآ  يزاسون  تانایرج  زین  اههناخاقـس و  نیا  دادـعت  اب  هطبار  رد  روپیـسیع  ياـقآ  شرازگ  دـنتفرگ . ار  رقحم 
ياههاگتسد هب  زهجم  گرزب و  ياهناخاقس  دوش ، رکذ  شمان  تسا  هتساوخن  هک  راکوکین  ناسنا  کی  کمک  هب  رهطم  نحـص  یبرغ  علض 

...، دوب هکرابم  هناتسآ  نوئش  فالخ  شاهدننز  عضو  هک  گرزب  نحص  طسو  یتشادهب  ریغ  هناخاقس  تسا ، هدش  هتخاس  یقرب  نکدرسبآ 
رنه گنهرف و  ترازو  دییأت  بیوصت و  اب  دوب  یناتـساب  يرنه و  ياههبنج  دـقاف  تشذـگیمن و  شرمع  زا  لاس  ای 43  زا 42  شیب  زین  [و ]

تاحالـصا اب  دـیدج  ياج  رد  نونکا  دـش و  لقتنم  ناجیلع  هچغاب  هب  شیپ  لحم  زا  نآ ، نامتخاس  رد  فرـصت  لخد و  هنوگ  چـیه  نودـب 
یـصخش هنیزه  هب  زابهاط ، دمحا  ياقآ  راکوکین ، ناگدنامزاب  یفرط  زا  دریگیم ، رارق  نارئاز  هدافتـسا  دروم  نآ ]  ] بآ عبنم  بصن و  مزال 

اب الصا  هک  تخاس  گرزب ، نحـص  یطوط و  غاب  نایم  ورهار  رد  راکدوخ ، نکدرـس  بآ  هب  زهجم  یتشادهب و  نردم ، ياهناخاقـس  دوخ ] ]
رد اریخا  هک  یلصا  نحـص  هناخاقـس  زا  ییایاقب  رـضاح  لاح  رد  ( 49 ص 45 -  ، 1351 روپیـسیع : . ) تسین سایق  لباق  یلبق  يهناـخاقس 

ترـضح هناتـسآ  هزوم  رد  هدـش  ناریو  هتفرگ و  رارق  يرهمیب  دروم  اددـجم  رهطم ، ياقب  نیا  ياهینبا  ياهيزاسون  يزاسعیـسو و  ناـیرج 
، اضف دودحم  تاناکما  هب  رظن  هزوم و  نایلوتم  راکتبا  اب  رضاح  لاح  رد  دنمشزرا  راثآ  نیا  دوشیم . يرادهگن  هیلع ) هللا  مالس   ) میظعلادبع
هتشگ و نوگرگد  الماک  هناخاقس  نیا  یلک  تروص  هک  نیا  اب  تسا . هدش  يزاسزاب  یکچوک  یعلض  تشه  يانب  لکـش  هب  هحفص 189 ] ]

یمومع لابقتسا  اب  هتشاد و  ترهش  رهطم  ناتسآ  نیا  هناخاقـس  مان  هب  زونه  اما  درادن ، مه  يریگبآ  رگید  یتح  هتفای و  ینیئزت  افرـص  یتلاح 
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، هزوم نایلوتم  هتفگ  هب  هک  هدش  هدهاشم  هناخاقـس  هدش  موم  رهم و  یلخاد  ياضف  نورد  هدـش  زاین  رکذ  هب  مزال  تسا . وربور  مه  يرایـسب 
. دوشیم یبوررابغ  ناتسآ  نیا  نیلوئسم  روضح  رد  راب  کی  دنچ  ره 

هناتسآ هزوم  هناخاقس  تاصخشم 

هناخ عمـش  هب  طوبرم  هدـش ، ینزملق  گنر  ییالط  هچیرد  تفج  راهچ  هب  ناوتیم  هدـش ، يزاسزاب  ینییزت  هناخاقـس  نیا  یلـصا  يازجا  زا 
هک یکبـشم  يزلف  ياههرجنپ  نینچمه  دراد . نآ  هدـنزاس  راک  داتـسا  يدـنمرنه  زا  ناشن  زین  لوا  رظن  رد  هک  درک  هراشا  یمیدـق ، هناخاقس 
زا زین  دناهدش . هداد  الط  بآ  نآ ، ياهیـشاک  ناتـسآ ، نایلوتم  هتفگ  هب  هک  ینیرز  کچوک  دبنگ  دنراد و  دوخ  رب  ار  نیـسح » ای   » ترابع

هرقن زا  ياهرازا  ياراد  هزوم ، هناخاقس  هدش  يزاسزاب  يانب  تسا . هدش  هتفرگ  راک  هب  انب  نیا  رد  هک  دنتسه  یمیدق  هناخاقـس  يازجا  رگید 
يارب هدوب و  هیلع ) هللا  مالـس   ) میظعلادبع ترـضح  یمیدـق  حیرـض  هب  قلعتم  هزوم ، يامنهار  تاراهظا  قبط  هک  تسه  زین  هدـش  يراکانیم 

شوقنم یـشاک  باق  راهچ  دوجو  هدش ، يزاسزاب  هناخاقـس ، نیا  رگید  ياههصخـشم  زا  تسا . هدش  هفاضا  هناخاقـس  نیا  هب  رتشیب ، ییابیز 
قبط دنتـسه . البرک  راوگرزب  يادهـش  زا  ابیز  عیدب و  ییاهلاثمت  هب  نیزم  اهباق ، نیا  تسا . هدـش  بصن  نآ  یلخاد  ياهراوید  رب  هک  تسا 
رابنا رد  نونکا  مه  زین  اهنآ  يات  راهچ  هک  هدوب ، باق  تشه  قوف ، شوقنم  یـشاک  ياهباق  دادـعت  هزوم ، نیا  مرتحم  ياـمنهار  تاراـهظا 

نیا یمیدـق  هناخاقـس  زا  هدـنام  ياجرب  راثآ  رگید  زا  دنمـشزرا ، یـشاک  هحفـص 190 ]  ] ياهباق نیا  دوشیم . يرادـهگن  هناتـسآ  نیمه 
ماگنه دیآیم ، رب  هیلع ) هللا  مالس   ) میظعلادبع ترـضح  هکرابم  ناتـسآ  زوسلد  نایلوتم  زا  یکی  تارطاخ  زا  هک  يروط  هب  دنتـسه . ناتـسآ 

زا دیدزاب  ماگنه  دوب . هدش  دودسم  ياهچیرد  طسوت  هک  دناهدرک  دروخرب  نآ  ریز  رد  ياهبادرس  هب  یلصا ؛ نحص  یمیدق  هناخاقس  یناریو 
، رایـسب ياهيریگیپ  اب  اذل  تسا . هتـشاد  دوخ  رب  ار  نآ  فقو  هبیتک  هناخاقـس و  فقاو  مان  هک  دـنوشیم  يربق  گنـس  هجوتم  قوف ، هبادرس 

. دننکیم بسک  هزوم ، هب  ار  نآ  هدنام  یقاب  راثآ  لاقتنا  هناخاقس و  بیرخت  هزاجا  لکش  نیدب  هتفای و  ار  فقو  نآ  ناثراو 

ير رهش  رازاب  هناخاقس 

میظعلادـبع ترـضح  هفیرـش  رهطم  مرح  بنج  هک  رهـش ، رازاب  رد  عقاو  يهناخاقـس  هب  ناوتیم  ير ، رهـش  رد  ریاد  ياههناخاقـس  هلمج  زا 
یتمدق یتح  هک  تسین  دیعب  دراد و  لاس  زا 70  شیب  یمیدق  یلحم  دارفا  هتفگ  هب  هک  هناخاقس  نیا  درک . هراشا  دراد ، رارق  هیلع ) هللا  مالس  )

. تسا هدرک  ادیپ  یلک  تارییغت  نآ  دـننام  کقاتا  لکـش  هدـش و  يزاسون  يزاسزاب و  یگزات  هب  [ 269  ] دشاب هتـشاد  زین  رازاب  دوخ  اب  ربارب 
گرزب اتبـسن  یـشاک  باق  ود  دـنکیم ، بلج  دوخ  هب  ار  ياهدـننیب  ره  مشچ  رازاب ، هناخاقـس  یلعف  تأـیه  دوجو  اـب  لوا  رظن  رد  هک  هچنآ 

ساـبع ترـضح  دـمحم و  ترـضح  زا  ییاـهلاثمت  ـالبرک و  تشد  زا  يهرظاـنم  هب  شوقنم  هک  تسا  هناخاقـس  بنج  ود  رد  عقاو  يراوید 
يراکیشاک ياج  هب  یگزات ، هب  اههراگنیشاک  نیا  دنیوگیم  یلحم  دارفا  هک  يروط  هب  تسا . البرک  عیاقو  زا  ياهرظنم  رد  مالسلاهیلع ) )

یکی ياپ  هبیتک  نتم  دناهدش . هتخاس  دیدرگ ؛ بیرخت  رازاب  یعرف  رذگ  ياهيزاسون  نایرج  رد  هک  یمیدق ، هناخاقس  ياه  هحفص 191 ] ]
نیا هدش ؛» ماجنا  هدازروپ  نیسح  دمحم  طسوت  هناخاقس  يراکیشاک  یمالـسا  يروهمج  مایق  دای  هب   » هلمج نیا  اب  اهيراکیـشاک ، نیا  زا 

یعرف رذـگ  شبن  رد  لکـش  یناکد  ییانب  هتـشذگ  رد  هناخاقـس  نیا  لحم ، هبـسک  نانکاس و  تاراهظا  قبط  رب  دـنکیم . دـییأت  ار  عوضوم 
یقاب يرثا  هناخاقس ، لکش  کقاتا  ياضف  زا  رـضاح  لاح  رد  تسا . هتـشاد  دنکیم ، عطق  ار  یلـصا  هتـسار  رازاب ، هنایم  رد  ادودح  هک  رازاب 

. دـناهتفرگ ياج  هدـش ، زین  رتضیرع  هک  یعرف ، يهچرازاب  نیا  يدورو  لخدـم  يادـتبا  رد  قوف ، هدـش  يراکیـشاک  ياـهراوید  تسین و 
رد دعب  هتفرگ و  ار  نآ  ناج  يرادریش  يزلف  نزخم  ادتبا  هک  هدوب ، زین  یجوراس  یگنس  یبآ  عبنم  هناخعمش و  دجاو  یمیدق  هناخاقس  ایوگ 

هدش هتخاس  يدـننام  وکـس  یگدـمآشیپ  رازاب ، یعرف  رذـگ  پچ  تمـس  راوید  نییاپ  رد  نآ  ياج  هب  هدـش و  هتـشادرب  يزاسزاب ، نایرج 
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ریاس اههرجنپ و  زا  دزیریم . نآ  رانک  رد  یهاچ  هب  هدـش  جراـخ  راوید ، نیا  نییاـپ  ییوج  زا  هناخاقـس  نیا  بآ  ياهریـش  بالـضاف  تسا .
ياهتبـسانم رد  هک  دنتـسه  ینمؤم  نادـیرم  نارئاز و  زونه  ایوگ  لاح  نیا  اـب  تسین . دوجوم  يرثا  زین  اـنب  نیا  یمیدـق  هناخعمـش  تازیهجت 

. دننکیم هناخاقس  نیا  بایاپ  يوکس  يور  رد  عمش  نتخورفا  هب  مادقا  صاخ ،

ير رهش  ياههناخاقس  ریاس 

هلمج زا  یتنس ، ياهانب  زا  یناوارف  دادعت  یناریو  تابجوم  روشک ، ياهرهش  رگید  نوچ  زین  ير  رهش  رد  اههلحم  یتنس  ياهتفاب  عیرس  رییغت 
زا یکی  هحفـص 192 ] . ] دوشیم هراـشا  اههناخاقـس  نیا  زا  يدادـعت  هب  هنومن ، ناونع  هب  طـقف  اـجنیا  رد  تسا . هدرک  مهارف  ار  اـههناخاقس 

يهناخاقس نیا  دز . نیمخت  نآ  يارب  لاس  زا 100  شیب  ناوتب  دیاش  هک  هدوب  ناخمساق  رابنا  بآ  هناخاقـس و  اهانب ، هنوگ  نیا  نیرتیمیدق 
ره هک  دسریم  رظن  هب  تسا . هتشاد  رارق  ناخمساق  مان  هب  يرابنا  بآ  يدورو  رد  تسار  تمـس  رد  يرهـش ، ياقآ  تاراهظا  قبط  فقـسم 

میظعلادبع ترضح  ناتسآ  هب  یهتنم  يهداج  ضیرعت  اب  هدنام و  كورتم  نآ  هناخاقس  دعب  رابنا و  بآ  ادتبا  رابنا ؛ بآ  هناخاقس و  يانب  ود 
یتح هزورما  تسا . هدش  هداج  لخاد  مه  نآ  نیمز  یلک ، بیرختاب  سپس  هتفر و  نایم  زا  زین  اهانب  نیا  يرجآ  ياهنوتس  هیلع ،) هللا  مالـس  )

هب ناوتیم  ير  رهش  ياههناخاقـس  رگید  زا  تسا . دوجوم  یلحم  دارفا  ناهذا  رد  یمیدق ، رابنا  بآ  هناخاقـس و  نیا  زا  يدای  یمان و  رتمک 
هناخاقـس زین  و  هیلع ،) هللا  مالـس   ) میظعلادـبع ترـضح  مرح  یقرـش  علـض  بنج  رد  عقاو  داـبآرفن  يهچوک  كورتم  کـچوک و  هناـخاقس 

هتفرگ و رارق  یلاها  رایسب  یتیانعمک  دروم  رضاح  لاح  رد  زین  اههناخاقس  نیا  هنافسأتم  درک . هراشا  ير ، رهش  دابآ  مشاه  هلحم  رد  دوجوم 
. دنتسه حرطم  رهش ، نیا  یناریو  هب  فرشم  ای  كورتم  ياههناخاقس  زا  ییاههنومن  تروص  هب 

نارهت ياههناخاقس 

هراشا

بهذم اب  نآ  گنتاگنت  یگتـسب  لاح  نیا  اب  دراد ؛ صخـشمان  یتمدق  روشک ، ياهرهـش  رثکا  نوچ  زین  نارهت  رد  يزاسهناخاقـس  يهدیدپ 
ياهنامدای رثکا  نارهت ، رهش  تفاب  هدشن  لرتنک  تالوحت  ریغت و  عیرس  يهعسوت  دش ، هراشا  هچنانچ  تسین . راکنا  لباق  يور  چیه  هب  عیشت 

نیا رب  يدییأت  رهش  نیا  یمیدق  ياههلحم  رد  يرایـسب  دادعت  دوجو  تسا . رایـسب  تارییغت  یناریو و  شوختـسد  ار  اهانب  هنوگ  نیا  یمیدق 
اصوصخ دنـشاب . هدش  داجیا  صاخ  هحفـص 193 ]  ] ینامز يههرب  کی  رد  هک  دنتـسین  ياهداس  ياهراتخاس  رـصانع ، نیا  هک  تسا  هلأـسم 

نیا یناوارف  هکلب  دوجو و  لامتحا  دناهتـشاد ؛ هینبا  هنوگنیا  هب  زین  یـصاخ  تیاـنع  ارهاـظ  هک  نارهت ، يهقطنم  هب  يوفـص  ناـهاشداپ  هجوت 
نانچ تسا و  عوضوم  نیا  تابثا  رد  یگرزب  عنام  یفاک  كرادم  دوجو  مدع  اما  دشخبیم . توق  یقطنم  روط  هب  نارود  نیا  رد  ار ، رصانع 
هدرک رکذ  باب  هاش 3  یلعحتف  نارود  زا  لبق  اـت  ار  نارهت  فورعم  ياههناخاقـس  دادـعت  دراد ، نکاـما  هنوگ  نیا  هب  هراـشا  زین  ـالاب  رد  هک 

هب رتشیب  یخیرات  عنام  هک  ینارود  هب  نارهت ، ياههناخاقس  یعامتجا  تیعقوم  یسررب  رد  ار  ام  یخیرات ، كرادم  دوبمک  لاح  ره  هب  تسا .
هنوـگ نیا  ساـسا  رب  دـنکیم . دودـحم  دـهدیم ، يراـی  یمیدـق  ياـههلحم  یلاـها  هماـع و  هظفاـح  هک  یناـمز  زین  دـناهتخادرپ و  هینبا  نیا 

زا یهورگ  یلک  تایـصوصخ  نارهت ، یمیدـق  روهـشم و  ياههناخاقـس  یـسررب  نمـض  اـت  دوـشیم  یعــس  تمــسق  نـیا  رد  تاـظحالم ،
بیترت نیا  هب  ات  ددرگ ، هئارا  نارهت  ياههناخاقـس  زا  صقان ، دـنچ  ره  یتسرهف  دوش و  هدراذـگ  ثحب  هب  زین  نآ  ینونک  ریاد  ياـههناخاقس 

هب انمـض  دوش . رادومن  لاح  هتـشذگ و  رد  یبهذم ، یعامتجا و  هدیدپ  نیدب  تبـسن  مدرم  یمومع  لابقتـسا  یگنوگچ  یبسن و  یگدنکارپ 
مان و رظن  زا  یتاهباشت  هک  يدراوم  رد  و  ماـن ، ییاـبفلا  تسرهف  ساـسا  رب  تمـسق  نیا  بلاـطم ، هئارا  یـسررب و  رد  رتشیب  تلوهـس  روظنم 

. تسا هدش  هتفرگ  هرهب  رهش ، یمومع  نکاما  یلک  ترهش  زا  هباشت ، دراوم  رکذ  اب  هتشاد ، دوجو  اههناخاقس  ناکم 
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يداه خیش  اقآ  يهناخاقس 

هراشا

نیا دسریم . راجاق  يهرود  هب  نآ  تمدق  هک  تسا ، نارهت  روهشم  یمیدق و  ياههناخاقـس  زا  يداه  خیـشآ  ای  يداه  خیـش  اقآ  يهناخاقس 
زا هک  نارهت ، فورعم  هحفص 194 ]  ] هتسجرب و دهتجم  ملاع و  يدابآمجن  يداه  خیـش  اقآ  هب  بوسنم  يداه ، خیـشآ  يهلحم  رد  هناخاقس 

یناگدنز حرـش  رد  نارهت ، خیرات  باتک  تسا . هدیدرگ  انب  ص 15 ،) یشابکولب :  ) هتشاد تنوکـس  هلحم  نآ  رد  يرمق  يرجه  لاس 1305 
يرمق يرجه  لاس 1206  هب  دـلوتم  دـمحم  الم  جاح  شردـپ  و  نارهت ، دابآمجن  هیرق  زا  شلـصا  يو  دروآیم : نینچ  گرزب  دـهتجم  نیا 

، رصع نیدهتجم  هگرج  رد  هدوب و  هیعرش  تموکح  عجرم  هفالخلاراد و  ملسم  نیدهتجم  زا  وا  تسا . هدوب  رگنهآ ]  ] دادح رقاب  داتـسا  رـسپ 
ره بهذـم و  ره  ءاملع  اب  دوب و  لیدـع  مک  رایـسب  عرو  دـهز و  رد  يو  تسا . هتـشاد  صوصخم  يزایتما  یفلکتیب  يداـهن و  شیورد  هب 
هب دوـمرفیم و  تسلاـجم  هلحن ، ره  ینید  ياـسؤر  اـیند و  قرف  ناروـشناد  اـب  هناـکابیب  اـباحمیب و  تشادیم و  تسود  ار  نتخیمآ  ینییآ 

يهنایارگ يدازآ  دنمدوس و  نانخس  فصو  رد  و  ناریا ، رد  تیطورشم  عیشت و  باتک  دروآیمن . یتیانع  تقو  يالضف  يهنادقتنم  نانخس 
اهنآ هب  مدرم ، نوگانوگ  ياههورگ  ار  دوخ  یعامتجا  ياهترـشاعم  لالخ  رد  يداه  خیـش  : » هک نیا  هب  هک  دراد  هراـشا  گرزب  ملاـع  نیا 

ياهمسر اهتداع و  داقنا ، زا  سرت  هفارخ ، هک  تفگیم : وا  دنیوج . يرود  دب  ياههشیدنا  هناروکروک و  دیلقت  هفارخ ، زا  هک  دادیم  دـنپ 
لاس 1330 یناـثلايدامج  هاـم  مود  هبنـشجنپ  بش  رد  يو  تاـفو  ص 91 .) ، 1360 يرئاح : « ) دنیآیم رامـش  هب  رـشب  ياهيرامیب  زا  دـب ،

دنباییم ترهـش  يداه » خیـش  جاح   » ینعی وا ، دوخ  مان  هب  ود  ره  اهدـعب  هک  تسا  ینابایخ  رد  عقاو  ياهربقم  رد  شنفدـم  و  يرمق ، يرجه 
خیش اقآ   » مان هب  زین  رـضاح  لاح  رد  تسا ، ینونک  ینیمخ  ماما  نابایخ  زا  بعـشنم  هک  قوف  نابایخ  ص 232 ط .) ، 1350 یغالب : ینیسح  )
دروم رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا . هتشذگ  هثداح  رپ  ياهزور  روآدای  زونه  مه  نآ  روهشم  هداس و  يهناخاقـس  و  هدوب ، موسوم  يداه »
یناب اقآ  دوخ  هچ  لاح  ره  رد  یلو  تسا . هدش  رکذ  يرایسب  ضیقن  دض و  یتح  توافتم و  بلاطم  هناخاقـس ، فقاو  هحفص 195 ]  ] یناب و
فقو راوگرزب ، نآ  مان  دای و  هب  هناخاقـس  نیا  باوث  هتـشذگ ، ياهلاس  نوچ  زین  هزورما  يو ؛ نادیرم  یتح  ناگدـنامزاب و  ای  دـشاب و  نآ 

يرایـسب هجوت  زا  اهینارهت  دزن  رد  يداه  خیـش  اقآ  يهناخاقـس  تشذگ  هکنانچ  تسا . هدـش  يدابآمجن  يداه  خیـش  جاح  مرتحم  دـقرم 
یسایس شقن  راگزور ، نآ  يرهش  يهعماج  رد  دوخ  یتامدخ  یبهذم -  شقن  زا  هتـشذگ  هناخاقـس ، نیا  هک  ارچ  تسا ، هدوب و  رادروخرب 

نیا رد  دوشیم . شخپ  هناخاقـس  نیا  رد  ياهزجعم  عوقو  ربخ  هک  دـسریم  دوخ  جوا  هب  یماگنه  هجوت  نیا  دـنکیم . ادـیپ  زین  یخیراـت  - 
ياهناکد هارراهچ و  رس  بش  ره  زین  لحم  نابساک  هداتـسرف و  ضیف  رپ  طیحم  يارب  ار  نشج  تانیئزت  غارچ و  بابـسا  لحم ، نایعا  نامز 

یعون مدرم ، كاپ  تاداقتعا  زا  یشخب  نایب  نمض  هعقاو  نیا  هک  نیا  هب  رظن  ص 23 .) یشابکولب :  ) دننکیم ناغارچ  ار  نآ  شوح  لوح و 
زا نآ  حرش  هب  رصتخم  هک  يروطهب  دنکیم . حرطم  حولهداس  مدرم  یبهذم  ياهشیارگ  هب  تبسن  زین  ار  هنامرشیب  یـسایس  هدافتـسا  ءوس 

. دوشیم هتخادرپ  ناراگنخیرات  هاگدید 

يداه خیش  اقآ  يهناخاقس  هزجعم  يهعقاو 

ماگنه هب  اکیرمآ ، روشک  رومأم  يربمیا  روژام  ندش  هتشک  هئطوت  هب  طوبرم  ار  يداه  خیشآ  هناخاقس  ناوارف  تیفورعم  لیلد  خیراوت ، رثکا 
هب يربـمیا  ناـیرج  نیا  رد  دـننادیم . نآ ، هب  زاـین  رذـن و  لـسوت و  مسارم  قوف و  يهناخاقـس  زا  درم  هدافتـسا  یگنوگچ  زا  يرادربـسکع 
هب رارف  ماگنه  هتفرگ و  رارق  متـش  برـض و  دروم  دوب ، ناهنپ  یـصاخ  تسایـس  نآ  يارو  رد  هک  زومرم ، نایوجارجام  زا  یعمج  کـیرحت 
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یسمش يرجه  هامریت 1303  هعمج 27  زور  رهظ  زا  دعب  رد  هک  يربمیا  لتق  هعقاو  هحفص 196 ] (. ] ص 286 ، 1368 یمجن : . ) دسریم لتق 
اپورا رد  ناوارف ، گرب  خاش و  مامت و  بات  بآ و  اب  یجراخ  دـیارج  ناربخم  طسوت  هداتفا ، قافتا  يرمق  يرجه  هجحیذ 1345  اب 25  ربارب 

اب یگنتاگنت  طاـبترا  عوضوم  نیا  دـیآیم ، رب  دوجوم  نیارق  زا  هک  ناـنچ  دوشیم . ناـیناریا  تیثیح  هب  رایـسب  همطل  ثعاـب  هتفاـی و  راـشتنا 
دناهدروآ نینچ  عقوام  حرش  رد  لاح  ره  هب  ص 1354 .) ج 1 ، ، 1345 بحاصم : فراعملا  ةرئاد  . ) تسا هتشاد  ناریا  تفن  رودص  يهلئسم 

[ اهییاهب  ] اهیباب هک  نیا  هزجعم  عوضوم  تسا . هدرک  هزجعم  روبزم  يهناخاقـس  هک  دـش  عیاـش  لاـس  نیمه  هاـمریت  يهمین  دودـح  زا  هک :
هدش روک  شمشچ  ای  لش و  شتسد  دوب ، هدش  هداتسرف  راک  نیا  يارب  هک  یـسک  یلو  دننک  مومـسم  ار  هناخاقـس  بآ  دنتـساوخیم  [ 270]

هزجعم زا  يداه ، خیش  يهناخاقس  : » هک هدوب  نیا  راضح  زا  یـضعب  راعـش  هدش و  هدوزفا  هناخاقـس  زاین  رذن و  رب  ترهـش ، نیا  رثا  رب  تسا .
هب دوب ، مه  اکیرمآ  روشک  يایفارغج  هدـنیامن  انمـض  هک  اکیرمآ  لوسنک  يربمیا  روژام  یباب » مشچ  هدـش  روک  مالـسلا ،) هیلع   ) لـضفلاوبا
هب ص 207 ط ،) ، 1350 یغالب : ینیـسح   ) درکیم تمدـخ  ناریا  بونج  تفن  تکرـش  رد  هک  ییاـکیرمآ ، [ 271  ] رومیـس نیولاب  قافتا 
ای هدوب ؛ تسا  ناییاپورا  رثکا  هجوت  لحم  هک  ياهمانرفس  نییزت  میظنت و  طقف  اهنآ  دصق  دیاش  دنیآیم . یلاها  ششوج  هناخاقس و  ياشامت 

مسارم زا  هک  دناهتـشاد  میمـصت  لاح  ره  هب  اکیرمآ ، اب  ناریا  تفن  هحفص 197 ]  ] دادرارق زا  يریگولج  يارب  ناهنپ  یـسیلگنا و  ياهسیـسد 
دشکیم و دروخ  دز و  هب  راک  موسرم ، قالخا  تداع و  فالخ  رب  ارچ  تسین  مولعم  هدش و  ورهبور  مدرم  تعنامم  اب  یلو  دنرادرب  سکع 

همادا دیامنیم  رتبیرغ  هچنآ  دنناسریم . هیمظن  زکرم  هب  هدنکفا  ياهکـشرد  رد  ار  اهنآ  هیمظن ، نارومأم  طسوت  هدش و  یمخز  رفن  ود  نآ 
نیا رد  زین  رومیـس  دوـشیم و  یهتنم  وا  گرم  هـب  ماجنارــس  هـک  تـسا  يربـمیا  رازآ  هـمادا  و  هـیمظن ، زکرم  رد  مدرم  عـمجت  تـالمح و 

یتدم ایوگ  هک  ارچ  تسا  ریذـپانراکنا  تفن ، رودـص  يهعقاو  نیا  طابترا  ص 426 .) ، 1329 تیاده :  ) دوشیم یمخز  تخـس  شکاشک 
ییاـپورا لود  رظن  زا  هک  دوب  هدرک  دـقعنم  ناریا  اـب  ار  روشک  لامـش  تفن  جارختـسا  رب  ینبم  يدادرارق  اـکیرمآ  تلود  هعقاو ، نیا  زا  لـبق 

ناخ هب  اکیرمآ  دورو  رطخ  هدـش و  خـسف  قوف  دادرارق  قافتا ، نیا  زورب  اب  تسا . هدوبن  تحلـصم  هب  نورقم  نآ  يارجا  سیلگنا ، اصوصخ 
ءوس یگنوگچ  دشاب ، هک  تروص  ره  هب  هیضق  نیا  (. 116 ص 115 -  ج 5 ، : 1367 ير : رهش   ) ددرگیم یفتنم  ناریا ، تارداص  هدرتسگ 
رکذ هب  مزال  دهدیم . ناشن  یبوخ  هب  تافارخ  ذوفن  یمومع و  یهاگآ  مدع  زا  يریگهرهب  اب  ار ، مدرم  یبهذم  كاپ  تاساسحا  زا  هدافتـسا 

نادهتجم زا  [ 272  ] یـصلاخ يدـهم  خیـش  جاح  کیرحت  هب  يربمیا  لتق  هعقاو  هک  دوشیم  عیاـش  تاـقافتا ، نیا  لـیلد  هجوت  رد  هک  تسا 
هچ ات  ربخ  نیا  دربیم . رـس  هب  نارهت  رد  هک  دوب  یتدم  نامز  نیا  رد  هدمآ و  ناریا  هب  جـح ، رفـس  زا  سپ  يو  تسا . هتفرگ  تروص  قارع ،

، تقو تلود  ياـضاقت  هب  یـصلاخ  موحرم  هعقاو ، نیا  زا  سپ  یتدـم  لاـح  ره  هب  تسا ؛ ناوارف  لـمأت  لـحم  دـشاب  هتـشاد  تحـص  هزادـنا 
رد يرمق  يرجه  هنس 1343  ناضمر  مهدزاود  رد  مه  دعب  یکدنا  داد و  لاقتنا  سدقم  دهشم  هب  نارهت ، زا  ار  دوخ  هحفص 198 ]  ] هاگتماقا

(. ص 41 ، 1325 ینیوزق : همالع  . ) تفگ عادو  ار  یناف  راد  رهش ، نامه 

هنییآ ياههناخاقس 

هراشا

ناوتیم شیب  مک و  زین  هزورما  دـناهدوب . روهـشم  هنییآ » يهناخاقـس   » ماـن هب  هک  هتـشاد  دوجو  نارهت  رد  يددـعتم  ياههناخاقـس  میدـق  زا 
لیلد هب  تسا  مالـسلاهیلع )  ) راهطا همئا  اـی  یناـب  ماـن  زا  هتفرگرب  بلغا  هک  دوخ  صاـخ  ماـن  رب  هوـالع  هک  درک  هدـهاشم  ار  ییاـههناخاقس 
هدـش هدرب  مان  هنییآ  هناخاقـس  ناونع  اب  هناخاقـس  ود  زا  نارهت ، یخیرات  عبانم  رد  دـنوشیم . هدـناوخ  مه  مان  نیدـب  انب  يراکهنییآ  تانییزت 

: تسا
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هنمارا يهچوک  هنییآ  هناخاقس 

هک میدق  نارهت  تشه  شخب  رد  یشابرذگ  دجسم  لباقم  هنمارا و  هچوک  حتفلاوبا ، جاح  نابایخ  رد  هنییآ ، هب  مسوم  ياههناخاقس  زا  یکی 
زین ناوارف  نادـیرم  ینامز  تلع ، نیدـب  هک  هناخاقـس  نیا  تسا . هتـشاد  رارق  هدـشیم ، بوسحم  زین  رهـش  نیا  دـمآوتفر  رپ  ياهناکم  زا 

نادیم یسررب  رد  هک  يروط  هب  ص 58 ط .) ، 1350 یغالب : ینیسح   ) تسا هدوب  رادروخرب  مدرم  نیب  رد  یهجوت  لباق  ترهش  زا  هتـشاد ،
ياپ زورما  هب  ات  هتفر ، اهفیـصوت  زین  نآ  يابیز  فیرظ و  ياهيراکهنییآ  دروم  رد  هک  یمیدق ، اتبـسن  هناخاقـس  نیا  يانب  هدش ، صخـشم 

. دروخیمن مشچ  هب  نآ  رد  مه  ياهنییآ  یتح  تسین و  یقاب  يرثا  نآ ، هب  هدـش  هداد  تبـسن  تاـنییزت  همه  نآ  زا  هنافـسأتم  اـما  تساـجرب ؛
يزاسزاب و نیرخآ  نایرج  رد  هک  دـننکیم ، رکذ  نآ  ياـهيزاسهرابود  اـنب و  ررکم  ياـهيزوسشتآ  ار  یتیاـنعمک  نیا  لـیالد  زا  یکی 

دروم رد  ینادنچ  تاعالطا  لحم ، مدرم  اب  هبحاصم  دناهدیناشوپ . ياهداس  دیفس  یشاک  اب  رسارس  ار  هناخاقس  لخاد  هحفص 199 ] ، ] تمرم
یقطنم ریغ  ینادنچ  ناکم ، نیا  يارب  لاس  زا 80  شیب  یتمدق  نیمخت  دوجوم ، نیارق  هب  هجوت  اب  یلو  دراذگیمن ، رایتخا  رد  هناخاقس  یناب 

ياهنامتخاس نیب  رد  یباب ، کی  کچوک  ناکد  تروص  هب  [ 273 « ] هنییآ هناخاقس   » هب موسوم  هناخاقـس  نیا  یلعف  يانب  دسریمن . رظن  هب 
زا دراد . اـنب  تمدـق  زا  ناـشن  هـک  تـسا  يایبوـچ  ياـهكریت  ياراد  نآ  فقــس  و  هدوـب ، يرجآ  یــصخش  ياهناـخ  لـماش  هـک  فارطا 

کی زین  يزلف و  هدرشف  هکبش  دجاو  ياهرجنپ  لکش ، یلاله  هداس و  یقاط  زا  ناوتیم  هدش  يزاسزاب  هناخاقس  نیا  يانب  رگید  تاصخـشم 
هک هدوب ، یجوراس  یگنـس  یبآ  عبنم  هب  زهجم  هناخاقـس  زین  نآ  زا  لبق  هدش و  ماجنا  شیپ  لاس  یـس  دودح  رد  ایوگ  یـشکهلول  بآ  ریش 
رد عمش  نتخورفا  زا  یتح  تسا و  هناخعمش  دقاف  رـضاح  لاح  رد  هناخاقـس  نیا  تسین . یقاب  نآ  زا  یناشن  انب ، یلخاد  يوکـس  زج  هزورما 

هداس و انب  نیا  یلعف  تیلوت  دـننکیم . رکذ  شیپ  لاس  تسیب  دودـح  ار  هناخاقـس  نیا  يانب  تمرم  خـیرات  دوشیم . تعنامم  زین  نآ  لـخاد 
رییغت دوجو  اب  مه  زونه  تسا . هتفرگ  رارق  دراد  ترهش  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  مان  هب  هزورما  نآ ؛ لباقم  دجـسم  هدهع  رب  رقحم ،

رد رب  یتسد  اعد ، تباجا  يانمت  هب  هک  دید  ناوتیم  ار  صلخم  يدیرم  يدـنچ  زا  ره  زاب  مدرم ، رتمک  دـش  دـمآ و  هلحم و  نیا  تفاب  یلک 
هحفص 200] . ] دزیوآیم نآ  هداس  يزلف  يهرجنپ  رب  یلفق  ای  هدروآ و  يزاین  هدیشک ، هناخاقس  نیا 

مالسالاریهظ يهچوک  هنییآ  هناخاقس 

بعشنم مالسالاریهظ  هچوک  رد  عقاو  هدش ، رکذ  زین  نارهت  خیرات  عبانم  رد  شمان  هدوب و  موسوم  هنییآ  هناخاقـس  هب  هک  يرگید  يهناخاقس 
ص 460) ج 1 ، ، 1367 ير : رهـش   ) تـسا هتـشاد  رارق  میدـق  نارهت  مود  شخب  رد  هـک  تـسا  رالاسهپــس )  ) قباـس داـبآ  هاـش  ناـبایخ  زا 

هدش فورعم  مان  نیا  هب  شیابیز ، يراکهنییآ  تانییزت  لیلد  هب  یغالب  ینیـسح  ياقآ  هدـیقع  هب  هدوب و  میدـق  نارهت  فورعم  ياههناخاقس 
يرمق يرجه  ياهلاس 1304  دودـح  ار  نآ  يانب  خـیرات  هدـش و  شرازگ  دـنوخآ » ریم  جاح   » مان هب  یـصخش  ریخ ، لمع  نیا  یناب  تسا .

روبع لحم  نیا  زا  يزور ، دـنوخآریم  جاح  هک  تسا  نیا  رب  یمومع  داقتعا  دـیآیم ، رب  لـحم  هبـسک  اـب  هبحاـصم  زا  هک  ناـنچ  دـننادیم .
دزاسب و ياهناخاقـس  لحم  نیا  رب  دیآ  رب  شتجاح  رگا  هک  دنکیم  رذـن  دـنکیم و  هدـهاشم  هناخاقـس  یلبق  ناکم  رد  يرون  هک  هدرکیم 

جاح مان  هب  یـصخش  تمه  اب  هداتفا و  ناـبایخ  لـخاد  هب  یـسمش ، ياهیـشکنابایخ 1348  زا  دعب  هناخاقـس  نیا  لحم  دـنکیم . زین  نینچ 
هتخاس یلبق  يهناخاقس  دای  مان و  هب  يرگید  هناخاقس  دنتسه  یلعف  يهناخاقـس  یناب  عقاو  رد  هک  لحم  یلاها  کمک  تشهبیدرا و  یلعریم 

هک يراکهنییآ  يابیز  تانییزت  لکش و  یبارحم  رد  رـس  اب  تسا و  نارهت  ياههناخاقـس  نیرتللجم  زا  یکی  هزورما  هناخاقـس  نیا  دوشیم .
ینکدرـس بآ  انب ، نیا  یلعف  بآ  عبنم  داد . رارق  نارهت  ياههناخاقـس  نیرترادفرط  رپ  فیدر  رد  زونه  هدش ، ماجنا  نآ  یلخاد  ياهاضف  رد 

. دوشیم بوسحم  هناخاقـس  نیا  یلخاد  تازیهجت  رگید  زا  هدـش ، هیبـعت  يدـقن  تاروذـن  يروآعمج  يارب  هک  ياهچقودنـص  تسا . یقرب 
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هحفص 201] . ] تسین یقاب  اهنآ  زا  يرثا  هزورما  هک  هتشاد ، دوجو  هناخاقس  نیا  رد  زین  عمش  نتخورفا  يارب  ینیس  دنچ  البق  ایوگ 

نارهت رازاب  ياههناخاقس 

یغولش و هجیتن  رد  مدرم و  فلتخم  راشقا  ناوارف  دش  دمآ و  لیلد  هب  دناهتـشاد  ياج  اهرهـش  يزکرم  يهتـسه  رد  ابلاغ  هک  اهرازاب  الوصا 
يهبـسک زا  ارثکا  هک  اهانب ، هنوگنیا  ریخ  نایناب  دـندشیم . بوسحم  اههناخاقـس  نتخاس  رد  مهم  رایـسب  يرهـش  ياهاضف  زا  نآ ، ماـحدزا 

اهمیت و اهارـس  ياج  ياج  رد  هناخاقـس ، ثادـحا  هب  تبـسن  ادـخ ، ياضر  يارب  باوث  یلمع  ناونع  هب  دـندوب ، اـههچرازاب  اـی  رازاـب  نمؤم 
هک دوشیم  روهشم  هتفرگ و  رارق  مدرم  هجوت  دروم  نانچ  هچرازاب ، ای  رازاب  رد  بآ  هناخاقس  یهاگ  دنتشامگیم . تمه  رازاب ، ياههچمیت 

رارق هاشیلع  یفـص  دابآهاش و  نابایخ  نیب  هک  هناخاقـس » هچرازاب   » هب ناوتیم  هنومن  يارب  دندیمانیم . هناخاقـس  نآ  مان  هب  ار  هچرازاب  یتح 
هب هدوب  زین  ییابیز  ياهيراکهنییآ  دـجاو  هک  نآ ، هناخاقـس  هچرازاب و  نیا  دـیآیم  رب  دوجوم  عبانم  زا  هک  يروط  هب  درک . هراـشا  تشاد ،

لدكاپ یلاها  زاین  رذن و  دروم  هدنام و  اجرباپ  زونه  زین  شیپ  يدنچ  ات  دوب و  هدش  هتخاس  يزاریش  تاداس  مالسالاریهظ و  صخـش  تمه 
هچرازاب رازاب و  نیدنچ  دجاو  نآ ، نوزفا  زور  تیعمج  تعسو و  لیلد  هب  میدق  نارهت  ص 130 .) ، 1367 یمجن : . ) تسا هتشاد  رارق  لحم 

رب نوزفا  اهرازاب  نیا  دادعت  مهدزیس ، نرق  رد  نارهت  یعامتجا  خیرات  باتک  رد  دنتشاد . زین  یصاخ  قنور  یلحم ، تیعقوم  هب  هتـسب  هک  دوب 
راک رب  هک  دنتشاد  یناگهدرکرـس  بلغا  اههچرازاب  اهرازاب و  نیا  ص 319 .) ج 1 ، ، 1367 ير : رهش  . ) تسا هدش  رکذ  رازاب  شـش  یس و 

هب ارهاظ  هدوب ، نارهت  فورعم  ياههچرازاب  زا  هک  اقآ ، هچرازاب  الثم  دندرکیم . تراظن  نآ  ياههناخاقـس  ای  هناخاقـس  عضو  انایحا  رازاب و 
نیدب هبیتک  نآ  رد  رس  يالاب  رد  هک  هتشاد  زین  ياهناخاقس  هچرازاب  نیا  تسا . هتـشاد  قلعت  بیان  جاح  مان  هب  یلحم  ناگهدرکرـس  زا  یکی 

« تسا رظنم  شوخ  نیا  خـیرات  اه ، فاک و  نیـش و  نیغ و  ار  داینب  انب  نیا  یهاوخب  را  خـیرات  لاس  [ » هحفص 202 : ] دوب هدش  لقن  نومـضم 
هفاضا دیاب  هچرازاب  نیا  یلعف  تیعضو  دروم  رد  هتبلا  تسا . هتشاد  دوجو  قوف  هباشم  یتیعقوم  زین  هنطلسلا  بیان  هچرازاب  دروم  رد  [ . 274]

نآ و نورد  يرگید  و  هچرازاب ، لوا  رد  یکی  هک  تسا  هناخاقـس  ود  دجاو  هچرازاب  نیا  رـضاح  لاح  رد  ینونک ، تادهاشم  قبط  هک  درک 
نیرتمهم نیرتـگرزب و  دـنوشیم . يرادهگن  بساـنم ، اتبـسن  یتیعـضو  رد  ود  ره  دراد و  رارق  يرـصان  يهچوک  ماـن  خـی  بآ  هچوک  بنج 

، قرش رد  ناجالدوع  برغ و  رد  جلگنس  هلحم  ود  نیبام  میدق ، نارهت  يزکرم  يهتـسه  عقاو  رازاب  هب  موسوم  ياهلحم  رد  نارهت ، ياهرازاب 
، نامز رورم  هب  هک  تسا  یمیدـق  رازاب  ناـمه  عقاو  رد  دراد ، ترهـش  نارهت  گرزب  رازاـب  ماـن  هب  زین  نونکا  مه  هک  رازاـب  نیا  تشاد . رارق 

دادـعت هدـش ، هـئارا  نارهت  يهفـالخلاراد  راـما  باـتک  رد  هـک  یتاـعالطا  هـقبط  تـسا . هتفاـی  رایـسب  تعــسو  هدرک و  لـصاح  ینوـگرگد 
هب هتبلا  ص 305 .) ، 1368 نارهت : يهفالخلاراد  راما   ) تسا هدوب  باب  دودح 4  يرمق ، يرجه  لاس 1269  هب  رازاب  نیا  مهم  ياههناخاقس 

ياهتسایـس لیلد  هب  يولهپ ، میژر  تنطلـس  نارود  لیاوا  رد  یلو  تسا . هتفای  يرتشیب  شیازفا  دعب  ياههرود  رد  دادعت  نیا  دـسریم  رظن 
هک دیشکیمن  یلوط  لاح  نیا  اب  دناهتفای . تیهام  رییغت  ای  هدش و  هتسب  نوگانوگ  ياههناهب  هب  ار  نکاما  نیا  زا  يدادعت  تلود ، نآ  صاخ 

اددـجم ییاهتیدودـحم ، اب  هتفرگ و  قنور  هرابود  دنتـشاد ، هعماج  یبهذـم  گنهرف  رد  هشیر  هک  اهناکم  نیا  مدرم ، ياـهراشف  لـیلد  هب 
هب ات  هحفـص 203 ]  ] دوشیم یعـس  اج  نیا  رد  ص 116 .) ج 5 ، ، 1367 يرهـش :  ) دنوشیم دوخ  نادرگرـس  بلهنـشت و  نانامهم  ياریذپ 

رکذ هب  مزال  هتبلا  دوشب . یتاراشا  دنتسه ، يرادربهرهب  لباق  ریاد و  مه  زونه  هک  رازاب ، نیا  مهم  ياههناخاقس  زا  يدادعت  دروم  رد  راصتخا 
، اهارس يدورو  رانک  اههتسار و  ياج  ياج  رد  هک  تسا  ییاهلاچخی  اهعبنم و  اهنکدرسبآ و  دایز  لیخ  زا  ریغ  اههناخاقس ، نیا  هک  تسا 

. دنتسه رازاب  بلهنشت ، نایرتشم  ياریذپ 

نیمرحلا نیب  يهناخاقس 
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هک انب  نیا  تسا . نارهت  گرزب  رازاب  ياههناخاقس  نیرتروهشم  زا  یکی  دراد ، ترهـش  زین  کلم  هناخاقـس  هب  هک  نیمرحلا  نیب  يهناخاقس 
فارطا ياهناکد  هزادنا  هب  ابیرقت  یناکد  تروص  هب  دراد ، رارق  اهیتیوک  رازاب  بنج  جاتهم و  ژاساپ  يوربور  رازاب  نورد  رضاح  لاح  رد 

هب زین  شرتخد  هدوب و  کلم  ياقآ  نیـسح  جاح  موحرم  هناخاقـس  نیا  یناب  دوشیم ، هتفگ  هک  يروط  هب  تسا . هدش  هتخاس  هقبط  ود  رد  و 
باب دنچ  هناخباتک ، نوچ  يدایز  تافوقوم  ریخ  صخش  نیا  زا  هتبلا  تسا . هتفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  تظافح  یگداوناخ  تنـس  کی  تروص 

يهناخاقس دوشیم . تیلوت  روشک ، هیریخ  روما  فاقوا و  نامزاس  طسوت  یگمه  هزورما  هک  هدنام ، ياج  هب  زین  هریغ  و  ارـسناوراک ، هزاغم ،
يالاب هقبط  کقاتا  تسا . هدـش  انب  هقبط  ود  رد  شرواجم  ياهناکد  رثکا  دـننام  هک  تسا  لکـش  یناکد  ییاـضف  زا  لکـشتم  نیمرحلا  نیب 

، يو توف  زا  سپ  ایوگ  تسا . هتشاد  هدهع  هب  زین  ار  هناخاقس  زا  تظافح  هک  دوب  يدرمریپ  هاگتماقا  شیپ  لاس  دودح 10  ات  هناخاقس ، نیا 
هبـسک طسوت  راب  کی  دنچ  ره  هک  هناخاقـس ، نیا  ياضف  تسین . هدافتـسا  لباق  زین  یلعف  یطیارـش  رد  هدنام و  كورتم  یلاخ و  وا  هاگتماقا 

بآ ار  اضف  نیا  نورد  زا  یتمـسق  هزورما  تسا . هتفرگ  یـشاک  ياهراوید  يراکهنییآ و  فقـس  اب  یکقاتا  لکـش  هب  دوشیم ، تمرم  لحم 
رد رـس  دوشیم . تیاده  هدـش ، هیبعت  هناخاقـس  ریز  رد  دـسریم  رظن  هب  یهاچ  هب  نآ  بالـضاف  هک  هدرک  لاغـشا  هحفص 204 ]  ] ینکدرس

هدش ادج  نآ  یلخاد  ياضف  زا  گرزب  اتبسن  ياهرجنپ  طسوت  هب  تسا و  يراکهنییآ  عون  زا  ییابیز  تانییزت  ياراد  زین  هناخاقس  نیا  ینوریب 
زا ياهنحص  رد  مالسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  زا  یلاثمت  هب  نیزم  هک  یمیدق  یـسکع  باق  نکدرـس و  بآ  زج  هب  هناخاقـس  نیا  رد  تسا .

رـضاح لاح  رد  دننزیم . نیمخت  لاس  زا 60  شیب  ار  هناخاقـس  نیا  تمدق  یلاها ، دوشیمن . هدهاشم  رگید  يهلیـسو  تسا ؛ اروشاع  هعقاو 
. تسا هدش  انب  نیا  روما  هب  یگدیـسر  رادهدـهع  نارهت ، فاقوا  نامزاس  فرط  زا  هک  تسا  لحم  لدهداس  هبـسک  زا  یکی  ناکم  نیا  یلوتم 

. دهدیم ياج  هناخاقس  نیا  يولج  ياضف  زا  یتمسق  رد  ناوارف ، یمظن  طایتحا و  اب  زور  ره  ار  دوخ  رقحم  طاسب  يو 

نییبنلا متاخ  يهناخاقس 

گرزب و قوس  راهچ  فرط  هب  نارگنهآ  رازاب  ياهتنا  رد  عقاو  نییبنلا ، متاخ  دجـسم  هناخاقـس  نارهت ، گرزب  رازاب  رگید  ياههناخاقـس  زا 
رواجم دجـسم  هب  قلعتم  دننادیم ، لاس  زا 70  شیب  ار  شتمدـق  اهیلحم  هک  هناخاقـس  نیا  ياـنب  تسا . كالپ 3  هب  ناـبیرغ ، هچوک  بنج 

هب اهانب  هعومجم  نیا  شیپ ، لاس  دودح 35  رد  دناهدش . انب  ریخ  یصخش  ثاریم  ثلث  لحم  زا  شیپ ، اهلاس  هناخاقس  دجسم و  تسا . هدوب 
هتساک و هناخاقس  ياضف  زا  يزاسزاب ، نیا  نیح  رد  دوشیم و  يزاسزاب  بیرخت و  لحم  هقباس  رپ  هبـسک  زا  یلیجآ  مساقلاوبا  جاح  هلیـسو 

يامن هزورما  تسا . هتفای  دادتما  هناخاقس  يور  ات  هک  هدش  انب  یناتسبش  زین  دجسم  يالاب  هقبط  رد  انمض  ددرگیم . هفاضا  دجـسم  ياضف  هب 
همئا هـب  ییاـههبیتک  اهیــشاک و  اـب  هـک  هدــمآ  هحفـص 205 ]  ] رد دجــسم  راوـید  رد  يرــصتخم  یگتفرورف  تروـص  هـب  هناخاقــس  نـیا 
متاخ دجسم  هناخاقس  یلبق  يانب  ایوگ  هتبلا  دراد . زین  کچوک  يریگبآ  اب  هارمه  یبآ  ریش  هناخاقس  نیا  تسا . هدش  نیزم  مالـسلامهیلع ،) )

یمیدـق هناخاقـس  رد  نینچمه  تسا . هدـش  بـیرخت  يزاـسزاب ، تـمرم و  نـیح  هـک  هتـشاد  زین  یباگنـس  یتـح  هدوـب و  رتلـصفم  نییبـنلا ،
قیرط زا  هناخاقس  نیا  بالـضاف  تسین . یقاب  يرثا  مه  نآ  زا  هزورما  هنافـسأتم  هتـشاد ، دوجو  زین  نادعمـش  يدادعت  هب  زهجم  ياهناخعمش 

. دوشیم تیاده  هچرازاب  طسو  يوج  هب  یکچوک  هاربآ 

ماما دجسم  يهناخاقس 

، دوشیم بوسحم  گرزب  رازاب  مهم  ياهيدورو  زا  یکی  هک  قباس ) هاش  دجـسم   ) ماما دجـسم  لـباقم  يدورو  يورهار  رد  هناخاقـس  نیا 
زا طقف  هناخاقس ، نیا  هزورما  دیآیم . رامش  هب  نارهت  روهشم  یمیدق و  ياههناخاقس  هلمج  زا  زین  ماما  دجـسم  هناخاقـس  تسا . هتفرگ  رارق 

نیا دوـجو  تمدـق  تسا . شرایـسب  نیعجارم  ياریذـپ  نآ  فارطا  رد  دـنچ  یبآ  ریـش  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  ییاـبیز  گرزب و  باـگنس 
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ياضف رد  ررکم  ياهيزاسون  اهيزاسزاب و  هجیتن  ناکم ، نیا  یلعف  تأیه  یلو  دننکیم  رکذ  دجسم  دوخ  يانب  زا  شیب  یتح ، ار  هناخاقس 
یکیدزن رد  يرهن  زا  یتسد  روط  هب  یشکهلول  بآ  ندمآ  زا  لبق  ار  هناخاقس  نیا  روهـشم  باگنـس  ایوگ  تسا . دجـسم  یجراخ  یلخاد و 

رد باگنـس  ياـههنومن  دودـعم  زا  یکی  هناخاقـس ، نیا  رادشقن  اـبیز و  هدـش  يزاـجح  باگنـس  تروـص  ره  هـب  دـندرکیم . بآ  رازاـب ،
. تسا نارهت  ياههناخاقس 

نارهت عماج  دجسم  هناخاقس 

هناخاقس نیا  دراد . رارق  نارهت  عماج  دجسم  هحفص 206 ]  ] نحـص لخاد  رد  دوشیم ؛ دای  نآ  زا  اجنیا  رد  هک  يرگید  روهـشم  يهناخاقس 
ییاهنوتس دوخ ، هشوگ  راهچ  رد  هک  تسا ، یگنس  لکـش  بعکم  يانب  لماش  درک ، دای  لقتـسم  ياههناخاقـس  عون  زا  ناوتیم  ار  نآ  هک 

تظاـفح ار  ینینهآ  کبـشم  هرجنپ  ـالاب  رد  واـگ و  ریـش  اـنب ، هجو  ره  نییاـپ  رد  هک  دـناهدش  هیبـعت  ياهنوگ  هب  اهنوتـس  نیا  دراد . یگنس 
علض هتبلا  تسا . هدش  بصن  ییابیز  طخ  اب  دیزی » رب  تنعل  نیسح و  رب  مالـس   » ترابع انب ، هجو  ره  ياههرجنپ  يزلف  هکبـش  يور  دننکیم .

ار نآ  مراهچ  علض  يروخبآ  تیعضو  نیمه  دسریمن ، رظن  هب  نآ  هب  هتسباو  نادنچ  یلو  دراد  هیکت  دجسم  راوید  هب  هناخاقـس  نیا  مراهچ 
لیـالد هب  تسین . صخـشم  قیقد  روـط  هب  زین  هناخاقـس  نیا  تخاـس  ناـمز  تسا . هدرک  يرادربهرهب  لـباق  ریغ  ندوـب  دوـجوم  تروـص  رد 

. تسا هدـش  زاغآ  هرابود  نآ  زا  يرادربهرهب  هک  تسا  یلاس  کـی  دودـح  رد  اریخا  هدـش و  هتـسب  هناخاقـس  لاـس  دودـح 20  زا  یمولعمان 
يو هب  دجسم  تیلوت  زین  تیلوئـسم و  نیا  نارهت ، فاقوا  نامزاس  يوس  زا  هک  تسا  یلحم  نیدمتعم  زا  یـصخش  اب  هناخاقـس  یلعف  تیلوت 

. تسا هدش  ضیوفت 

هللازیزع دیس  اقآ  دجسم  هناخاقس 

تمدـق تسا . نارهت  گرزب  رازاب  مهم  ياههناخاقـس  ءزج  دوشیمن ، يرادربهرهب  نآ  زا  العف  هک  نیا  اب  زین  هللازیزع  اـقآ  دجـسم  هناـخاقس 
رـضاح لاح  رد  تسا . هدـش  یلک  تمرم  ریمعت و  دجـسم  زین  هاـش  نیدلارـصان  ناـمز  رد  و  دـسریم . هاـش  یلعحتف  ناـمز  هب  دجـسم  دوخ 

عقاو رد  تمـسق  نیا  دوشیمن . هدز  نیمخت  لاس  ات 40  زا 35  شیب  نآ  تمدق  یلو  هدش  بوسحم  دجـسم  يانب  زا  یتمـسق  ءزج  هناخاقس ،
رد هک  تسا ، هدوب  ياهناخاقـس  دـجاو  زین  البق  دجـسم ، نیا  ایوگ  دـناهدش . هفاضا  دجـسم  نامتخاس  هب  اهدـعب  هک  تسا  ياهینبا  رامـش  رد 

ثادـحا نآ  ياج  هب  رتاراک ، ارهاظ  یتروص  هب  دـیدج  هناخاقـس  هحفص 207 ]  ] هتـشگ و ناریو  نآ  ياهاضف  هب  ندیـشخب  تعـسو  نایرج 
تیلوت یلعف ، هناخاقـس  یناب  یلو  هدوب  هللازیزع  دیـس  جاح  مان  هب  یـصخش  تسا  ادیپ  نآ  مان  زا  هک  نانچ  دجـسم  نیا  یناب  تسا . هدیدرگ 
هرجنپ اب  هک  تسا  يراکهنییآ  رـسارس  یکقاتا  تروص  هب  هللازیزع ، دیـس  اـقآ  دجـسم  یلعف  هناخاقـس  یلخاد  ياـضف  تسا . دجـسم  ینونک 

مشچ هب  نآ ، سیفن  ياهيراکهنییآ  زج  هب  ياهژیو ، تانییزت  هناخاقس  نیا  یلخاد  ياضف  رد  تسا . هدش  ادج  نآ  ینوریب  ياضف  زا  گرزب 
رد تسا . قیلعتسن  طخ  هب  ياهبیتک  ياراد  هک  دوشیم  هدهاشم  هدش  يراجح  یگنس  هعطق  هناخاقـس ، نیا  یجراخ  تمـسق  رد  دروخیمن .

لیلد درادن و  یبآ  هک  تسا  یلاس  دنچ  تدم  هناخاقس  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هناخاقـس  بآ  هدش  هتـسب  هلول  یگنـس ، هبیتک  نییاپ  تمـسق 
دنچ نیا  هب  نارهت  رازاب  ياههناخاقـس  رامـش  هتبلا  دـننکیم . رکذ  نامتخاس  یپ  هب  هدیـسر  همدـص  لامتحا  لـحم و  تبوطر  زین  ار  رما  نیا 

یناگدازماما هب  بوسنم  ياههناخاقس  دش ، دهاوخ  هدروآ  نارهت  هکربتم  عاقب  هناخاقـس و  ثحب  رد  هک  يروط  هب  دوشیمن . دودحم  هنومن 
رد نانآ ، رهطم  عاقب  هک  ار  هیلع ) هللا  مالس   ) دیز هدازماما  و  هیلع ) هللا  مالس   ) لیعامسا دیس  هدازماما  هیلع ،) هللا  مالـس   ) ییحی هدازماما  نوچ 
دای زین  یکرحتم  ياههناخاقـس  ریثک  لیخ  زا  ناوتیم  نینچمه  درک . هفاضا  رامـش  نیا  هب  دیاب  زین  هتفرگ  رارق  گرزب  رازاب  هدودـحم  لخاد 

هب ار  رازاب  يوهایه  زا  هتـسخ  نارذـگهر  ات  دوشیم  هداد  رارق  اههچرازاب  اههچمیت و  اـهمیت و  اهارـس و  رد  لاـس ، مرگ  لوصف  رد  هک  درک 
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زور تارییغت  هعسوت و  هک  درک  هفاضا  دیاب  انمـض  دننک . نامهم  البرک ، يارحـص  بلهنـشت  نادیهـش  تدای  هب  تنمیب  کنخ و  یبآ  هعرج 
ره هب  تسا . هدرک  مهارف  ار  هلحم  نیا  یلامتحا  ياههناخاقـس  یناریو  تابجوم  هک  دشاب  یلیالد  زا  دناوتیم  زین  رازاب  یمیدـق  هلحم  نوزفا 

. دماین تسد  هب  ینادنچ  عالطا  یلامتحا ، ياههناخاقس  هحفص 208 ]  ] هنوگ نیا  باب  رد  ینادیم  یسررب  رد  لاح 

نارهت يهکورتم  عاقب  رد  هناخاقس 

، دراد دوجو  يدـکؤم  ياهشرافـس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تیب  لـها  هب  مارتـحا  تبحم و  موزل  باـب  رد  یمالـسا ، عباـنم  رد 
، ياهبطخ رخآ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هک  هدـش  لقن  ینیلک  قوقعی  نب  دـمحم  زا  میعنلا » ۀـنج   » باـتک رد  هک  نادـنچ 

هیقف ،...« ) نم زا  دـعب  نم و  یگدـنز  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوـسر تیب  لـها  دـییامن  مارتـحا  مـیظعت و  مدرم  يا  : » دـندومرف اراکـشآ 
هکربتم و نکاما  هب  صوصخب  یبهذـم ، رئاعـش  هب  ناوارف  هجوت  زین  نارهت  مدرم  یعامتجا  ياهیگژیو  زا  یکی  ص 52 .) ، 1378 يدمحم :

تسا هتـشاد  دوجو  هکربتم  هعقب  هدازماما و  دصراهچ  زا  شیب  نآ  فارطا  نارهت و  رد  هتـشذگ  رد  یـشرازگ ، قبط  تسا . ناگدازماما  عاقب 
هب کیدزن  ای  هدوب  دوخ  هب  صوصخم  ياهدازماما  ياراد  ای  نارهت  ياههلحم  زا  کی  ره  هک  يروط  هب  ص 429 .) ج 1 ، ، 1367 ير : رهش  )

هدودـحم رد  یبسامهط  هاش  راصح  ییاپرب  هرود  ات  هدـش  ماجنا  تاـقیقحت  ساـسا  رب  تسا . هتـشاد  رارق  سدـقم  یهاـگترایز  هدازماـما و 
، نارهت قرـشم  رد  عقاو  ییحی  هدازماما  دـناهدش : هدرب  مان  لـیذ  حرـش  هب  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  سدـقم  هاـگترایز  هدازماـما و   16 نارهت ،

دیس هعقب  رازاب ، رد  یلو  دیس  هعقب  یقرش ، بونج  رد  لیعامسا  دیس  هعقب  یبرغ ، بونج  رد  نیدلارصن  دیـس  هعقب  بونج ، رد  دیز  هدازماما 
قوس راهچ  نییاپ  رازاب  رد  نت  تفه  هعقب  نویامه ، باب  نابایخ  رد  مظاکلا  یـسوم  نب  هللا  حور  هدازماما  هناـخ ، كروبنز  دوگ  رد  میهاربا 
هعقب ناـیمیلک ، هلحم  ناـجالدوع  رد  راـطع  ریپ  هاـگترایز  لیعامـسا ، دیـس  گرزب و  قوـس  راـهچ  ناـیم  رازاـب  رد  نت  لـهچ  هعقب  گرزب ،

دجسم یلامـش  ناخولج  رد  عقاو  ناخ  زورون  هناخاقـس  ناخ ، یلقاضر  هحفص 209 ]  ] هیکت کیدزن  همـشچرس  رد  نارتخد  تفه  کچوک 
هدازماما و  نوتاخ ، کلم  دیـس  هعقب  تفر ، نایم  زا  هپـس  نادـیم  نتخاس  اب  هک  یبیغ  هدازماما  هعقب  خـیرات ، زا  شیپ  هقباس  اب  الامتحا  هاـش و 

: نویامه لیمکت   ) تسا هدـش  رکذ  باب  هس  نارود ، نیا  رد  نارهت  مهم  ياههناخاقـس  دادـعت  قیقحت  نیمه  لیذ  رد  نینچمه  یلع . نب  لها 
زا هک  دوشیم  طابنتـسا  نینچ  هدمآ ، لمع  هب  نارهت  هکربتم  نکاما  زا  يدادـعت  دروم  رد  هک  ینادـیم  قیقحت  زا  (. 144 ص 143 -  ، 1377
هک تساهتدـم  نونکا  یلو  دـناهدوب . رقحم  کچوک و  دـنچره  ییاهيروخبآ ، دـجاو  دوخ ، ياهانب  هعومجم  رد  اهنآ  رثکا  مایالا  میدـق 

عـالطا اـهنآ  هیلوا  تیعـضو  یگنوـگچ  زا  تلع  نیمه  هب  دناهتـشگ و  رادهدـهع  ار  هـفیظو  نـیا  یقرب ، ياهنکدرـسبآ  یـشکهلول و  بآ 
نکاما نیا  سدقم  نالکوم  زا  تناعتـسا  فده  هب  هک  هکربتم ، عاقب  نیا  هب  بوسنم  ياههناخاقـس  رثکا  نینچمه  تسین . تسد  رد  ینادنچ 

ياـههچوک اـههلحم و  تفاـب  رییغت  هجیتن  رد  هنافـسأتم  هک  دناهتـشاد  رارق  هاـگترایز  نیا  بنج  فارطا و  ياـههچوک  رد  دـندوب ؛ هدـش  اـنب 
یقاب اهنآ  زا  یمان  رتمک  یتح  هزورما  هک  يروط  هب  دناهدش . هدرپس  یـشومارف  هب  زین  جیردت  هب  هدـش  ناریو  اههناخاقـس  نیا  بلغا  فارطا ،

يدادعت تیعضو  یگنوگچ  حرش  هب  دوجوم  كرادم  ساسا  رب  ثحب ، زا  تمسق  نیا  رد  نکاما ، نیا  زا  یضعب  یبسن  ترهش  هب  رظن  تسا .
. دوشیم هتخادرپ  هاگترایز ، نیا  هب  بوسنم  ياههناخاقس  زا 

لیعامسا دیس  هدازماما  هعقب  هناخاقس 

دیس رازاب  بنج  رد  عقاو  مالسلاهیلع )  ) لیعامسا دیس  هدازماما  هناخاقس  هب  ناوتیم  نارهت ، ياههدازماما  عاقب  هب  بستنم  هناخاقـس  هنومن  زا 
رازاب ینونک  ياضف  هب  بوسنم  يهطوحم  رد  مرتحم  هدازماما  نیا  هعقب  درک . هراشا  سوریس  نابایخ  برغ  هحفص 210 ]  ] رد عقاو  لیعامسا 

ثادحا لیالد  زا  یکی  دـناهدرکیم . هعجارم  كرابم  هناتـسآ  نیا  هب  ترایز  يارب  یناوارف  نادـیرم  زاب  رید  زا  هتفرگ و  رارق  نارهت ، گرزب 
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هدازماما هب  بوسنم  رقحم  کچوک و  هناخاقـس  تسا . هدوب  ردـقلالیلج  دیـس  نیمه  كرابم  هعقب  دوجو  الامتحا  زین  لیعامـسا ، دیـس  رازاب 
ياراد زین  هزورما  دراد و  رارق  لیعامــسا ، دیــس  رازاـب  بـنج  رد  دراد ، لاـس  زا 60  شیب  یتمدـق  ارهاظ  هک  مالـسلاهیلع )  ) لیعامـسا دـیس 

هک دنراد  هراشا  قیقد  نادنچ  هن  ینایب  اب  یلحم  ناگدروخلاس  دنزورفایم . نآ  ياپ  رد  رذن  هب  دـنچ  یعمـش  یهاگهگ  هک  تسا  ینادـیرم 
هک هتـشاد  دوجو  مالـسلاهیلع )  ) لیعامـسا دیـس  هدازماما  يهعقب  يدورو  رد  ترواجم  رد  مان ، نیمه  اب  زین  يرگید  کچوک  هناخاقـس  البق 

تـسین دیعب  هک  دوشیم  هدهاشم  یگرزب  اتبـسن  نکدرـس  بآ  هدازماما ، نیا  هعقب  طایح  نحـص  رد  هزورما  تسا . هدش  ناریو  تسا  اهتدـم 
زا مالسلاهیلع ،)  ) لیعامسا دیـس  هدازماما  هب  بوسنم  ینونک  هناخاقـس  بآ  لاح ، ره  هب  دشاب . هدوب  یلامتحا  هناخاقـس  نیا  يارب  نیزگیاج 

ناـنامهم ياریذـپ  نآ ، یلخاد  ياـضف  رد  يزلف  ینکدرـس  بآ  نینچمه  دوشیم . نیمأـت  تسا ، لـصتم  رهـش  یـشکهلول  بآ  هب  هک  يریش 
. تسا هناخاقس  نیا  بلهنشت 

نیدلارصن دیس  هدازماما  يهعقب  يهناخاقس 

ترهش نیدلارصن  دیس  هب  مدرم  نایم  رد  هک  مالسلاهیلع )  ) نیدلارصان دیـس  ترـضح  رهطم  مرح  نارهت ، ناگدازماما  هکربتم  عاقب  رگید  زا 
هحفــص 211]  ] ناـیرج رد  سدـقم  ناـکم  نـیا  عیــسو  نحــص  زا  یتمــسق  هنافــسأتم  تـسا . ماـیخ  ناـبایخ  یبرغ  علــض  رد  عـقاو  دراد ؛

فرط رد  تارجح  یتمـس و  رد  هعقب  نیا  هربقم  هزورما  هک  يروط  هب  تسا  هدـش  نابایخ  لخاد  يولهپ ، ناخاضر  ناـمز  ياهیـشکنابایخ 
، هعقب نیا  نحـص  رد  لقتـسم  ياهناخاقـس  دوجو  مدـع  ای  دوجو  باب  رد  ص 427 .) ج 1 ، ، 1367 يرهـش :  ) دـناهتفرگ رارق  نابایخ  لباقم 

هدهاشم يددـعتم  ياههناخاقـس  دایز  نادـنچ  هن  لصاوف  اب  سدـقم ، ناکم  نیا  فارطا  ياههچوک  رد  یلو  تسین . تسد  رد  یقیقد  عالطا 
لکـشم هکربتم ، هعقب  نیا  فارطا  ياههچوک  رد  تفاب  رییغت  تشذـگ  هک  نانچ  دنتـسه . لـحم  یلاـها  تیاـنع  دروم  مه  زونه  هک  دوشیم 

نورد البق  هلحم ، لاس  نهک  یلاها  زا  يدادـعت  تاراهظا  قبط  تسا . هدومن  داجیا  ناکم  نیا  هب  بوسنم  ياههناخاقـس  یـسررب  رد  یگرزب 
. تسا هدش  ناریو  تساهتدم  نونکا  هک  دوب  هدـش  كرادـت  نارئاز  يهدافتـسا  يارب  رقحم  کچوک و  هناخاقـس  هعقب ، نیا  بنج  ياهچوک 

رارق هعقب  نیا  یبونج  علض  زا  رود  نادنچ  هن  ياهلصاف  رد  یقاتشم و  دیهش  هچوک  رد  مالسلاهیلع ،)  ) لضفلاوبا هب  موسوم  ياهناخاقـس  هتبلا 
يرتـشیب بلاـطم  نارهت  ریاد  ياههناخاقـس  ثحب  رد  هناخاقـس  نیا  دروم  رد  دوشیم . هدـناوخ  هکربـتم  هعقب  نیا  هب  بوسنم  هاـگ  هک  دراد 

. دمآ دهاوخ 

دیز هدازماما  يهعقب  هناخاقس 

هتفرگ رارق  نارهت  گرزب  رازاـب  هطوحم  رد  هزورما ، هک  تسا  نارهت  یتراـیز  نکاـما  رگید  زا  مالـسلاهیلع ،)  ) دـیز هدازماـما  كربت  يهعقب 
، ترایز قوش  هب  کیدزن  رود و  ياههلحم  زا  هک  يروط  هب  هدوب  نارهت  یلاها  تیانع  دروم  رود ، ياهنامز  زا  زین  سدـقم  ناکم  نیا  تسا .

هحفـص  ] ياضف جراخ و  رد  زین  نأشلامیظع  هدازماما  نیا  هب  بوسنم  هناخاقـس  هزورما  دـندرکیم . زاین  بلط  هدـمآ و  كربتم  ناکم  نیا  هب 
ياضف رد  هتشاد و  هداس  رایسب  ییامن  رقحم ، هناخاقس  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  سدقم  ناکم  نیا  نحـص  یقرـش  علـض  بنج  یکچوک  [ 212
یمامت ابیرقت  هک  یقرب ، ینکدرـس  بآ  زج  رـضاح  لاـح  رد  ناـکم  نیا  تسا . هتفرگ  ياـج  نحـص ، راوید  یگتفروت  زا  لـصاح  یکچوک 

هداس يروخبآ  ماج  دنچ  درادن . يرگید  ینییزت  هصخـشم  هداس ، اتبـسن  يزلف  ياههدرن  زا  لکـشتم  یهاگرد  هدرک و  لاغـشا  ار  نآ  ياضف 
. دنتسه هناخاقس  نیا  هب  طوبرم  تازیهجت  رگید  رامش  رد  زین  دناهدش  ریجنز  هناخاقس  نیا  نکدرسبآ  هب  هک 

ییحی هدازماما  يهعقب  هناخاقس 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 980 

http://www.ghaemiyeh.com


هدازماما رهطم  مرح  رابتعا  هب  دوشیم ، دادملق  زین  نارهت  روهـشم  یمیدق  ياههناخاقـس  هلمج  زا  هک  مالـسلاهیلع )  ) ییحی هدازماما  هناخاقس 
مرتحم هدازماما  نیا  رابنا  بآ  کیدزن  قوف  هناخاقس  ادتبا  رد  هتبلا  دوب . هدش  انب  سدقم ، ناکم  نیا  ناریاز  هافر  يارب  و  مالسلاهیلع )  ) ییحی

. دنتفای درکراک  رییغت  هتشگ و  ناریو  هناخاقس  سپس  رابنا و  بآ  ادتبا  اهنآ ، ندنام  هدافتـسا  الب  یـشکهلول و  بآ  ندمآ  اب  هک  تشاد  رارق 
،1350 یغالب : ینیـسح   ) تسا هدش  رکذ  عبرم  رتم   4 تشاد ، رارق  ناجالدوع ) هلحم   ) میدـق نارهت  شخب 9  رد  هک  هناخاقـس  نیا  تحاسم 
و مالـسلاهیلع )  ) ییحی هدازماما  هکربتم  هعقب  هب  نآ  باستنا  هناخاقـس ، نیا  رابتعا  لیالد  نیرتمهم  زا  تشذگ  هکنانچ  208 ط .) ص 205 ،

نیا رهطم  دــقرم  ص 197 .) ، 1349 یتاوکـشم :  ) تـسا مالـسلاهیلع )  ) نیدـباعلانیز ماـما  ناـگداون  زا  مالــسلاهیلع ،)  ) دـمحم هدازماـما 
داجـس ماـما  راوگرزب  يهداون  ود  نیا  هک  درک  هفاـضا  دـیاب  تسا . هدوب  نارهت  مدرم  مارتـحا  تیاـنع و  دروـم  ماـیالا  میدـق  زا  ناـگدازماما 
تروص نارهت  هک  اهدعب  دناهدیسر . تداهش  هب  ناکم  نیمه  رد  هحفص 213 ] (. ] ق 255 ه .  - 356  ) یسابع يرتهم  دهع  رد  مالسلاهیلع ،) )

(. ص 20 م ، 1350 یغالب : ینیـسح   ) دـمآرد نارهت  دـمآ  تفر و  رپ  تعیمج و  رپ  طاقن  زا  یکی  تروص  هب  زین  هقطنم  نیا  تفاـی ، يرهش 
، بادرس يراکهنییآ ، مرح  حیرض ، قاور ، ناویا ، دجـسم ، عیـسو ، نحـص  لماش  مالـسلاهیلع )  ) ییحی هدازماما  هعقب  لصفم  یمیدق و  يانب 

دوشیم هداد  تبسن  لوغم  هرود  هب  انب  یلصا  نامتخاس  تسا . هدوب  یهافر  ياهنامتخاس  ریاس  و  هناخاقس ، لکـش ، یطورخم  یـشاک  دبنگ 
، هناخاقـس یناریو  لیلد  هب  هنافـسأتم  ص 197 .) ، 1349 یتاوکـشم :  ) دـناهدش تبث  نارهت  یخیرات  راثآ  ءزج  اهتمـسق ، ریاس  قاـفتا  هب  و 

هدیدرگ نشور  ردق  نیمه  طقف  تسین . تسد  رد  نآ  يانب  یگنوگچ  تاصخـشم و  تخاس ، نامز  فقاو ، مان  اب  هطبار  رد  ینادـنچ  عالطا 
. تسا هتفریم  رامش  هب  رهطم  هناتسآ  نیا  يانب  یلصا  تاقحلم  ءازجا و  زا  قوف ، هناخاقس  هک 

نارهت هکربتم  عاقب  ریاس  رد  هناخاقس 

تمدـق یگنوگچ و  هعلاـطم  يارب  یلو  تسا . هدوب  داـیز  رایـسب  نارهت  يهدودـحم  رد  دوـجوم  يهکربـتم  عاـقب  دادـعت  تشذـگ  هکناـنچ 
هدودـحم نیا  لخاد  نارهت  رهـش  هعـسوت  زا  سپ  نکاـما  نیا  زا  يدادـعت  ـالوا  هک : تشاد  هجوت  دـیاب  نکاـما  نیا  هب  طوبرم  ياـههناخاقس 

زین میدق  نارهت  هدودحم  رد  دوجوم  هکربتم  نکاما  زا  يدادعت  ایناث  تسا . هدش  يرایسب  تارییغت  راچد  اهنآ  فارطا  ياهانب  اعبط  دناهدش و 
هک نانچ  مه  نارهت  تالحم  عیرـس  تفاب  رییغت  اـهنیا ، رب  فاـضم  دـناهدیدرگ . ناریو  یلک  هب  يزاسرهـش ، هعـسوت و  تاـیلمع  يهجیتن  رد 
رد ار  ناوارف  ياهيراوشد  تاظحالم ، نیمه  تسا . هتـشگ  بجوم  ار  اههناخاقـس  نیا  زا  يرگید  هورگ  درکراک  رییغت  یناریو و  تشذگ ؛
هب ناکما  دح  ات  ثحب ، همادا  رد  اذل  دـناهدرک . داجیا  نارهت ، هکربتم  نکاما  هب  بوسنم  هحفص 214 ]  ] ياههناخاقس دروم  رد  قیقحت  دنور 

میهاربا هدازماما  هعقب  زا  رود  نادنچ  هن  ياهلصاف  رد  دش - . هتخادرپ  اههناخاقس ، نیا  زا  يدادعت  دروم  رد  يرگید  هاتوک  ياهشرازگ  هئارا 
، هناخاقس نیا  تسا . هدنام  بآ  نودب  كورتم و  هک  دراد  دوجو  يرقحم  کچوک و  هناخاقس  هناخ ، كروبنز  دوگ  رد  عقاو  مالـسلاهیلع ) )

نیا ثادحا  لیالد  زا  یکی  كربتم  عاقب  نیا  هب  کسمت  الامتحا  تسا . هدمآ  دـیدپ  دجـسم  رواجم  هناخ  راوید  رد  يرـصتخم  یگتفروت  زا 
رد دوخ ، فالـسا  رگید  نوچ  هک  تسا  بیرق  نع  هتـشادن و  ینادنچ  ییاراک  ناکم ، نیا  هزورما  هک  دسریم  رظن  هب  تسا . هدوب  هناخاقس 

هتـشاد ياهناخاقـس  زین  نویامه  باب  نابایخ  رد  عقاو  مالـسلاهیلع ،)  ) مظاک یـسوم  نب  هللاحور  هدازماما  اـیوگ  دریگ - . رارق  یناریو  فرش 
هجیتنیب نآ ، هب  بوسنم  هناخاقـس  نتفای  يارب  وجتـسج  هدازماما ، فارطا  ياـهنابایخ  هلحم و  تفاـب  دـیدش  تارییغت  تلع  هب  نکیل  تسا .

دییأت يدودـح  ات  ار  ياهناخاقـس  نینچ  دوجو  هقباس  هعقب ، نیا  فارطا  ياهناکد  راـنک  رد  ددـعتم  ياهنکدرـس  بآ  لاـح  نیا  اـب  دـنام .
ایاعرلا مظاـن  هناخاقـس  هب  موسوم  ياهناخاقـس  ولهدـنبادخ ، هچوک  رد  مالـسلاهیلع )  ) قاحـسا دیـس  هدازماـما  يهعقب  لـباقم  رد  دـنکیم - .

لیلد هب  تسا  يدنچ  دراد ؛ لاس  زا 60  شیب  یتمدق  هک  هناخاقـس  نیا  تسا . هدش  انب  هکربتم ، ناکم  نیمه  يارب  ارهاظ  هک  هدش ، هدـهاشم 
ینوکسم هناخ  بنج  رد  هک  تسا  ایاعرلامظان  مان  هب  یصخش  يهفوقوم  زا  یتمسق  هناخاقـس  نیا  تسا . یناریو  هب  ور  نالوئـسم  یهجوتیب 

قوف هناخاقـس  يانب  تسا . نآ  زیمآراختفا  هتـشذگ  تزع و  نارود  ایوگ  کچوک ، هناخ  نیا  يابیز  یـشاک  تانییزت  تسا . هتفرگ  رارق  يو 
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رد هاگراک  يدادـعت  تروص  هب  هزورما  هک  مامح -  راـبنا و  بآ  ینوکـسم ، هحفـص 215 ]  ] هناخ لماش  هک  ییاـهانب  يهعومجم  هارمه  هب 
لباـق نادـنچ  نارهت ، فاـقوا  ناـمزاس  يوـس  زا  نآ  هراـجا  تیکلاـم و  تیعــضو  ندـنام  شودـخم  لـیلد  هـب  ـالعف  دـنوشیم  دـناهدمآ - 

زا دنچ ، یقریب  نشور و  یغارچ  طقف  یسررب ، ماگنه  رد  تسا . هدش  هتـسب  هک  تسا  یتدم  مه  هناخاقـس  نیا  يریگبآ  تسین . يرادربهرهب 
هدازماما هعقب  دروم  رد  دوب . سدقم  ناکم  نیا  لکوم  هب  نالـسوتم  كدنا  هورگ  ياریذپ  كورتم  همین  هناخاقـس  نیا  يهتـسب  هرجنپ  نورد 

ددـعتم و ياهنکدرـس  بآ  دوـجو  اـب  هک  تـفگ  دـیاب  زین  نارهت  بوـنج  رد  مالـسلاهیلع ،)  ) نـسح هدازماـما  زین  و  مالـسلاهیلع )  ) موـصعم
هدـهاشم كربتم  عاقب  نیا  هب  بوسنم  صاـخ و  ياهناخاقـس  هکربتم ، نکاـما  نیا  فارطا  ياـههچوک  ناوارف  رایـس  یتقوم و  ياـههناخاقس 

هناشن هب  عونتم  یتانییزت  ياراد  يرادازع  مایا  رد  صوصخ  هب  هلحم  نیا  یتقوم  ياههناخاقس  ياهعبنم  اهنکدرـس و  بآ  یمامت  هتبلا  دشن .
هعقب نورد  یکیدزن و  رد  دنتسه . مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  ترضح  و  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  بآ  لکوم  زا  تناعتـسا  لسوت و 

، دـناهدش نکاـس  فارطا  نیا  رد  یگزاـت  هب  ارثـکا  هک  یلاـها  هظفاـح  دـشن و  هدـهاشم  ياهناخاقـس  زین  اهزودیـسرا  رازاـب  رد  عـقاو  دـیس 
هراشا ناخزورون  هناخاقـس  هب  ناوتیم  نارهت  هکربتم  عاـقب  ياههناخاقـس  رگید  زا  دادـن . تسد  هب  مه  ار  ییاـنب  نینچ  دوجو  زا  ياهرطاـخ 

ریاس رد  هناخاقـس  دوجو  باب  رد  انمـض  دش . دهاوخ  هتخادرپ  نادب  رتشیب  لیـصفت  اب  رگید  ییاج  رد  نآ  تیمها  تمدـق و  هب  رظن  هک  درک 
، نکدرس بآ  ياههاگتسد  یتقوم و  ياههناخاقـس  ياهعبنم  ینیزگیاج  زین  اههلحم و  تفاب  تارییغت  لیلد  هب  زین  نارهت  یـسررب  دروم  عاقب 

هحفص 216] . ] دماین تسد  هب  يدانتسا  لباق  هجیتن 

ریعم ياههناخاقس 

هدیمان ریعم  هناخاقس  مان  هب  هک  هتشاد  دوجو  هناخاقـس  نیدنچ  نارهت  رد  دیآیم ، رب  ینادیم  تاقیقحت  ياهناخباتک و  عبانم  زا  هک  يروط  هب 
، هدـش دای  نآ  زا  نارهت ، روهـشم  ياههناخاقـس  زا  ياهنومن  ناونع  هب  زین  نارهت  خـیرات  باتک  رد  هک  اههناخاقـس  نیا  زا  یکی  دـناهدشیم .
هب دـلوت   ] یناث هلودـلا  کلامملا  ریعم  ناخیلعتـسود  هناخاقـس ، نیا  یناب  دـناهدروآ  هک  نانچ  تسا . ریعم  هلودـلا  ماظن  هب  بوسنم  هناخاقس 
هاش نیدلارـصان  زا  وا  دـیدرگ . هیلام  ریزو  لاس 1288  رد  تفاـی و  ار  وا  لغـش  لاـس 1247  رد  ردـپ ، زا  سپ  هک  تـسا . ق ] لاس 1236 ه .
زا ص 189 م .) ، 1350 یغالب : ینیـسح   ) تسا هدـش  شرازگ  يرمق  يرجه  لاـس 1290  هب  يو  تاـفو  تفرگ . ار  يریعم  بقل  بصنم و 

نیا تسا . هدـنام  ياج  هب  دـناموسوم ، شدوخ  مان  هب  یگمه  هک  هناخاقـس ، رابنا و  بآ  دجـسم ، هسردـم ، نوچ  یتاـفوقوم  کـلامملاریعم 
. دـناهدیدرگ تبث  دابآیناخ ، ] یلاوح   ] نارهت جـنپ  شخب  رد  عقاو  كالپ 356  هب  رتم ، هن  داتـشه و  دصـشش و  رازه و  تحاسم  هب  تاـبقر 

نینچمه اـهنآ و  فقو  خـیرات  و  هدـش ، فقو  ناـنآ  مزاوـل  ینید و  موـلع  نیلـصحم  تهج  ياهسردـم  فـقو  لـیذ  تاـبقر  نیا  اـیوگ  هتبلا 
لمع هب  نکاما  نیا  اـب  هطبار  رد  هک  ینادـیم  یـسررب  ص 189 م .) ، 1350 یغالب : ینیـسح   ) تسا يرمق  يرجه  زا 1290  لبق  هناـخاقس ،
يانب یلو  تسا . هدش  ناریو  هک  تسا  اهتدـم  هتـشاد ، رارق  کلامملا  ریعم  دجـسم  تهج  رد  ایوگ  هک  نآ  هناخاقـس  هک  تسا  مولعم  دـمآ ،

زا بعشنم  ریعم  رابنا  بآ  هب  موسوم  ياهچوک  رد  یبولطم ، اتبسن  تیعضو  رد  کلامملاریعم  مان  هب  ياهفوقوم  مامح  زین  گرزب و  يدجسم 
. دنراد رارق  مالـسلاهیلع )  ) نیدلارـصان دیـس  هدازماما  يهعقب  یکیدزن  رد  تافوقوم  نیا  انمـض  تسا . نیعجارم  ياریذپ  زونه  مایخ ، نابایخ 

ياههلحم رد  ینادیم  شهوژپ  نیح  دناموسوم و  مان  نیمه  هب  هک  نارهت  رگید  يهناخاقـس  ود  زا  اجنیا  رد  هک  تسا  بسانم  هحفص 217 ] ]
. دوش هدروآ  یحرش  دندش ، هدهاشم  نارهت 

نایدمحا يهچوک  ریعم ، هناخاقس 

نایدمحا هللادبع  يهچوک  کلامملا ] ریعم  هچرازاب   ] روپاش هچرازاب  رد  عقاو  ياهناخاقس  کلامملا ، ریعم  هب  بوسنم  ياههناخاقس  رگید  زا 
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راتفگ زا  هک  يروط  هب  تسا . هدـنامن  یقاـب  نآ  زا  يزیچ  هدـش ، زاـب  هزاـت  يربعم  راوید  رب  رادشقن  یـشاک  عطق  ود  ءزج  هزورما  هک  تسا 
زا شیب  هناخاقـس  نیا  تمدق  دناهدوب . کلامملا  ریعم  يهفوقوم  نآ ، ياههزاغم  زا  يدادعت  هچرازاب و  نوچ  قوف  هناخاقـس  تسادیپ ، مدرم 

ناکم نآ  ایوگ  دنتـسه . لیاق  يرایـسب  مارتحا  نآ  زا  هدـنام  ياج  هب  راثآ  كدـنا  يارب  یتح  یلحم ، مدرم  دوشیم و  هدز  نیمخت  لاـس   70
ناخ هللادـسا  مان  هب  یـصخش  هک  نآ  یلوتم  رخاوا  نیمه  ات  نآ  يالاب  هقبط  رد  هک  تسا ، هدوب  هقبط  ود  رد  یباب  کـی  ناـکد  کـی  لـماش 

ندرک بارخ  هب  مادقا  هناخاقس ، رانک  ربعم  ندرک  داشگ  يهناهب  هب  سانشان  یهورگ  يو ، توف  زا  سپ  تسا . هتشاد  تنوکس  هدوب ، يرانا 
زا یهورگ  دوشیم  هتفگ  لاح  نیا  اب  دوشیمن . يزاسزاب  هناخاقـس  نیا  رگید  مه  دـعب  هب  نآ  زا  دـننکیم و  نآ  يالاب  کقاتا  هناـخاقس و 

همئا زا  ییاـهلاثمت  هب  نـیزم  هـک  هناخاقـس ، نـیا  زا  هدـنام  ياـج  هـب  ياـبیز  ياهیـشاک  راـنک  رد  يرادازع ، ياـهبش  رد  صلخم ، مدرم 
هحفص 218] . ] دنزورفایم عمش  تسا ، مالسلامهیلع ) )

ریعم دیهش  هچوک  ریعم ، هناخاقس 

رد قوف ، هناخاقس  هب  تبسن  رود  نادنچ  هن  ياهلصاف  اب  هلحم و  نیمه  رد  دراد ، ترهـش  ریعم  يهناخاقـس  هب  زین  نآ  هک  يرگید  يهناخاقس 
ياهناخاقس هدش  يزاسزاب  تمرم و  عقاو  رد  دسریم و  رظن  هب  دیدج  اتبسن  هناخاقس ، نیا  يانب  دراد . رارق  ریعم  دیهـش  هب  موسوم  ياهچوک 

ياهلاس رد  یلو  تسین ، صخشم  هنافسأتم  هناخاقس  نیا  يهیلوا  یناب  دراد . راگدای  هب  لحم  یلاها  ناهذا  رد  ار  لاس  یتمدق 60  هک  تسا 
يرجآ و يانب  تسا . هدـش  یـشکهلول  بآ  ياراد  هدـش و  يزاسزاب  لحم ، نیمرتحم  زا  يریـصن  دـمحم  دیـس  مان  هب  یـصخش  طسوت  ریخا 

حطس رد  هک  تسا  یگرزب  اتبسن  کقاتا  لماش  هدش ، هتخاس  فارطا  ياهانب  زا  لقتسم  ابیرقت  ياهنوگ  هب  هک  هناخاقـس ، نیا  لکـش  یبعکم 
هبیتک دـجاو  فقـس ، هرازا  ریز  رد  هدـمآرد ، یبآ  گنر  هب  هکنیا  نمـض  انب  یجراخ  حطـس  هدـش و  دودـنا  چـگ  زا  ياهیال  اـب  نآ ، یلخاد 

نآ هرازا  هبل  تسا و  حطسم  هداس و  انب ، نیا  فقس  تسا . هدش  هدیشک  انب  رود  ات  رود  هک  هدوب  يدروجال  يهنیمز  رد  گنر  دیفس  یـشاک 
نتـشادن لیلد  هب  هک  دوب  يدرمریپ  نمأم  هدهاشم ، ماگنه  رد  هناخاقـس  نیا  تسا . هدـش  هدـیناشوپ  ياهداس  تخت و  ياهگنـس  هعطق  اب  زین 
. دوبن هدافتسا  لباق  نآ  يروخبآ  لیلد  نیمه  هب  درکیم و  هدافتسا  امرگ  امرس و  زا  نمیا  نادنچ  هن  یکقاطا  ناونع  هب  نآ  زا  لزنم ،

ناخزورون هناخاقس 

هراشا

تـشاد رارق  تفریم ، عماج  دجـسم  اهزاسیبلح و  رازاب  هب  هک  یهار  رـس  رد  يرهمج ، رذوب  نابایخ  بونج  رد  عقاو  ناخزورون  هناـخاقس 
ص ، 1367 یمجن :  ) تسا میدق  نارهت  ياههناخاقـس  نیرتلصفم  نیرتفورعم و  زا  هناخاقـس  نیا  ص 208 ط .) ، 1350 یغالب : ینیسح  )

هطساو هب  هتفای و  صیصخت  لصفم  گرزب و  هناخاقس  هب  هک  هحفص 219 ]  ] تسا ناکد  باب  کی  لماش  رضاح  لاح  رد  ناکم  نیا  (. 286
هک ياهناخاقس  ياج  هب  یلعف  هناخاقس  ص 161 .) ، 1356 نامیرک :  ) دراد هار  نآ ، هب  فرشم  دجسم  یناقوف  هقبط  هب  نآ  بنج  رد  یناکلپ 

هچوک لحم  زا  زین  قوف  هچرازاب  هدـش و  هتخاس  دوب ، عقاو  ناخزورون  هب  فورعم  هچرازاـب  ریز  رد  يرهمج  رذوب  ناـبایخ  ثادـحا  زا  شیپ 
نیرتمهم زا  ص 82 .) ، 1361 يوفطصم :  ) تسا هتشاد  دادتما  یلعف ] ماما  دجسم   ] قباس هاش  دجسم  ناخولج  يوس  هب  یلعف  هناخاقس  بنج 

تروص هب  ار  ناکم  نیا  هدش و  هتسناد  كربتم  رایسب  هک  تسا ، نآ  رد  عقاو  یگنس  ياپ  ياج  دوجو  هناخاقـس ، نیا  رایـسب  ترهـش  لیالد 
نکاما زا  یکی  ناونع  هب  ناـکم  نیا  دـش ، هدروآ  زین  نارهت  هکربتم  عاـقب  ثحب  رد  هک  ناـنچ  هدروآ  رد  نارهت  هقباـسرپ  هاـگترایز  زا  یکی 
یلاها یمومع  لابقتـسا  هجوت و  دروم  هتـشاد و  دوجو  رهـش  رد  مه  بسامهط  هاش  راصح  ییاپرب  زا  لبق  ات  هک  هدش  هتخانـش  نارهت  هکربتم 
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(. ص 142 ، 1377 نویامه : لیمکت   ) تسا هدوب 

هناخاقس هیلوا  تیعضو 

نارای زا  راجاق ، يول  نیدلازع  ناخ  يدروهلا  رسپ  ناخزورون  دراد . ترهش  نآ  یناب  یساقآ ، کیشیا  ناخزورون  مان  هب  هناخاقس  نیا  يانب 
کیـشیا تمـس  راـجاق ، هاـش  یلعحتف  تنطلــس  هرود  رد  يو  ص 858 .) ج 1 ، ، 1364 هنطلـسلا : دامتعا   ) دوب راـجاق  ناـخ  نسحدـمحم 
هناخاقـس ناـخزورون ، هـیکت  تیـصخش ، نـیا  هـب  بوـسنم  راـثآ  زا  تـسا . هتـشاد  ار  وا  يراـب  بجاـح  و  تافیرـشت ] سیئر   ] یـشابیساقآ

اهتدـم ات  شاهناخاقـس  هیکت و  زا  يراثآ  یلو  هتفر ، نایم  زا  یلک  هب  بارخ و  نآ  مامح  هک  هدوب  نارهت  رد  ناخزورون ، مامح  ناخزورون و 
زین هنطلـسلا  ماسح  يهیکت  ار  ناخزورون  هیکت  یهاگ  هتبلا  ص 394 .) ج 3 ، ، 1347 دادماب :  ) تسا هتشاد  ترهـش  وا  مان  هب  هدنام و  رادیاپ 

تقیقح رد  ناخزورون و  هناخاقـس  کیدزن  هحفص 220 ]  ] وا عیـسو  ياههناخ  هک  تسا  ازریم ، دارم  هنطلـسلا  ماسح  روظنم  هک  دنناوخیم ،
ياقآ هدـیقع  هب  و  ص 52 ط ) ، 1350 یغالب : ینیـسح   ) دوب تاره  حـتاف  هاش و  نیدلارـصان  يومع  يو  تشاد . رارق  رازاـب ، هلحم  لوا  رد 
يارب صاخ  نکاما  هنوگ  نیا  ارچ  هکنیا  تسا . هنطلـسلا  ماسح  زا  هیفـصآ ، هسردم  برق  رد  عقاو  ناخزورون  يهیکت  يانب  یغالب ، ینیـسح 
يروط هب  تسا ، هتشاد  راجاق  ناخزورون و  نامز  زا  رتیمیدق  ياهشیر  تشذگ  زین  البق  هکنانچ  هدشیم ، هتفرگ  رظن  رد  هناخاقـس  هیکت و 

لصا و هک  دیاش  هتـشاد و  هید  تروص  نارهت  هک  تسا  يراگزور  هب  قلعتم  راثآ  نیا  رتشیب  دایز ، لامتحا  هب  نامیرک  ياقآ  يهدیقع  هب  هک 
ریدقت ره  هب  ص 161 .) ، 1356 نامیرک :  ) دـسرب زین  نارهط  هید  مالـسا  زا  شیپ  راگزور  هب  یتح  نارهت ، هکربتم  نکاـما  زا  ياهراـپ  أـشنم 

رهش رسارس  رد  ار  ناخزورون  هناخاقس  نآ ، یگنس  ياپ  ياج  هارمه  هب  هناخاقـس ، یلخاد  تانییزت  و  انب ، ياهيدنبهیارآ  هناخاقـس ، تمدق 
درگ هناخاقـس ، نیا  یگنـس  ياپ  ياج  ترایز  يارب  کیدزن ، رود و  طاقن  زا  رهـش  نیا  مدرم  هک  دوب  ینامز  رید  دوب . هدرک  روهـشم  نارهت 

. دندرکیم زاین  رذن و  دندرکیم و  نشور  عمش  هتساوخ و  دارم  نآ  ياپ  رد  دندمآیم و 

هناخاقس ینونک  تیعقوم 

هناخاقـس هچرازاب و  هک  دوب  يرهمج  رذوب  نابایخ  نتخاس  ماگنه  هب  دوب . اپرب  يولهپ ، ناخاضر  تنطلـس  نامز  اـت  ناـخزورون  يهناـخاقس 
نابایخ یبونج  ههبج  رد  يرگید  هناخاقـس  نیا  ياج  هب  مدرم ، دـیدش  تدارا  هب  رظن  دـندرک و  ناـبایخ  ءزج  هدرک ، بیرخت  ار  ناـخزورون 
ياهزات يانب  ینونک  هناخاقـس  هحفص 221 ] . ] دنتخاس یلعف  ماما  دجـسم  قباس و  هاش  دجـسم  یلامـش  ناخولج  قرـشم  رد  يرهمج و  رذوب 

دیس تمه  هب  ادتبا  رد  دیدج ، يانب  نیا  ص 15 .) یـشابکولب :  ) دنناوخیم مان  نآ  هب  ناخزورون ، میدق  هناخاقـس  رابتعا  هب  ار  نآ  هک  تسا 
لاس 1363 رد  دوب ، زین  افرعلا  سمـش  ترـضح  ردارب  هک  یلم ، يروشلاراد  سلجم  مظان  لامک  دیـس  اقآ  هب  روهـشم  ییاضر ، خیـش  لامک 

دادتما هناخاقس  ماب  تشپ  ات  نآ  ناتسبش  هک  هدش  انب  ياهنذأم ، دجسم و  زین  قوف  يهناخاقـس  بنج  رد  تسا . هدش  يزاسزاب  يرمق  يرجه 
نانکاس هجوت  دروم  رایسب  زورون  هناخاقس  دش ، هراشا  هک  يروط  هب  ص 82 .) ، 1361 يوفطصم :  ) تسا قنور  رپ  دابآ و  مه  زونه  هتشاد و 

یعـس هک  مه  ینامز  دـندشیم . نآ  لکوم  هب  لسوتم  و  هدروآ ، يور  نادـب  زاین  بلط  يارب  کـیدزن  رود و  طاـقن  زا  مدرم  و  هدوب ، نارهت 
نآ بآ  زا  هدافتـسا  زا  دـندز و  شرد  هب  ییاهلفق  دـندرک ، ینهآ  ار  نآ  ياههرجنپ  هک  نیا  اب  دـننک ، عنم  نآ  هب  لسوت  زا  ار  مدرم  ات  دـش 

(. ص 127 ج 5 ، ، 1367 يرهـش :  ) دنتخیریم نآ  لخاد  ار  دوخ  تاروذن  دنتـسجیم و  لسوت  نادب  نانچمه  مدرم  زاب  دندرک ؛ يریگولج 
ینهآ ياههرجنپ  یلو  دندروآ ؛ رد  یتشادهب  تروص  هب  ار  نآ  بآ  هدرک و  مهارف  یتادـیهمت  مکمک  هک  دوب  لابقتـسا  هجوت و  نیا  هب  رظن 

هداد و همادا  زورما  هب  ات  ار  دوخ  یعامتجا  تایح  نارهت ، ياههناخاقس  نیرتروهـشم  زا  یکی  تروص  هب  هناخاقـس  نیا  دنام . یقاب  نانچمه 
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، ناخزورون هناخاقـس  یلبق  يانب  بیرخت  یـشک و  نابایخ  نایرج  رد  ناققحم  شرازگ  قبط  تسا . هدـنام  یقاب  قنور  رپ  راوتـسا و  نانچمه 
نیا زا  ریخا  تادهاشم  ساسا و  رب  یلو  دشاب . هدـنام  نابایخ  ریز  رد  اپ ، ياج  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  دـش . دوقفم  نآ  یگنـس  ياپ  ياج 

هب هک  یلاح  رد  یگنـس ، ياپاج  نیا  هزورما  دـش . هدـهاشم  هناخاقـس  يزاسون  يزاسزاب و  لاح  رد  يانب  رد  یگنـس  ياـپ  ياـج  هناـخاقس ،
بلج هناخاقس  يهرجنپ  لباقم  رد  یلخاد و  راوید  رب  رتمامت  هچ  ره  یتهبا  اب  تسا ، هتفرگ  ياج  یگنس  یباق  رد  هدش و  نیزم  یئالط  گنر 

رد يانب  تانییزت  ریاس  هلمج  زا  دروخیم . مشچ  هب  یگنـس  ياپ  اج  نیا  حطـس  رب  زین  دـنچ  ییاهكرت  هتبلا  دـنکیم . هحفص 222 ]  ] هجوت
دوشیم هدـهاشم  هکنانچ  درک . هراشا  نآ  يابیز  يراکیـشاک  تانییزت  اهيراکهنییآ و  هب  ناوتیم  ناخزورون ، هناخاقـس  يزاـسزاب  لاـح 

انمض تسین . یقاب  يرثا  یمیدق ، هناخاقس  يابیز  هراگن  یشاک  ياههبیتک  زا  هتفای و  یلک  تارییغت  يزاسون ، نایرج  رد  هناخاقس  نیا  تأیه 
مئاد روط  هب  نآ ، نادیرم  رایـسب  لابقتـسا  تهج  هب  هک  هتـشاد  لصفم  اتبـسن  ياهناخ  عمـش  هتـشذگ  رد  هناخاقـس  نیا  هک  درک  هفاضا  دـیاب 

هک نیا  رب  فاضم  تسین  یقاب  یناشن  هناخعمـش ، نیا  زا  زورما  اما  ص 403 .) ، 1355 هسام :  ) تسا هدوب  نآ  ضیفرپ  ياضف  شخبینـشور 
. دوشیم تعنامم  يرادازع ] مایا  رد  زج  هب   ] مه نآ  هاگرد  يهبل  رب  عمش  نتخورفا  زا  یتح 

نارهت رگید  ياههناخاقس 

ییاراک زا  یمیدـق  ياههلحم  يرهـش  تفاب  رد  رییغت  لیلد  هب  نامز  نیا  رد  دـسریم  رظن  هب  هک  نآ  اـب  نارهت ، ینونک  ياههناخاقـس  راـمش 
دادـعت مهدزیـس ، نرق  رد  نارهت  یعاـمتجا  خـیرات  باـتک  زا  یـشرازگ  تـسا . ياهظحـالم  لـباق  اتبـسن  مـقر  دنـشابن ؛ رادروـخرب  ینادـنچ 

دادعت نیا  هتبلا  تسا . هدرک  رکذ  ریگبآ  دودح 45  هدش ، هدروآ  رهش  یمومع  نکاما  تسرهف  رد  هک  ار  نارهت  نامز  نآ  ریاد  ياههناخاقس 
هتفای و شیازفا  اههناخاقـس  نیا  دادـعت  نامز  زا  ياههرب  رد  یهاگ  هک  يروط  هب  تسا . هدرک  ادـیپ  رییغت  شحاف  روط  هب  دـعب  ياـهلاس  رد 

نیا هب  تسا . هدوبن  مکاح  لود  ياهتسایـس  زج  يزیچ  زین  رما  نیا  تلع  تسا . هدش  هتـساک  اهنآ  دادـعت  زا  نوگانوگ  لیالد  هب  زین  ینامز 
هب یتنطلـس ، هناخاقـس  يدـصت  یتح  دـنباییم و  شزرا  ناکم  نیا  يزاسهناخاقـس ، هب  تبـسن  راجاق  ناهاشداپ  صاـخ  هجوت  اـب  هک  بیترت 

نیا راختفا  دروم  باقلا  زا  زین  یـشاباقس »  » بقل و  ص 2 ) ج 1 ، ، 1347 دادماب :  ) دیآیم هحفـص 223 ]  ] رد مهم  لغاشم  زا  یکی  تروص 
رد زین  يدودـح  ات  دـیاش  هک  تلود  يراج  ياهتسایـس  لیلد  هب  هدـش و  لمع  سکع  هب  يولهپ  تموکح  ناـمز  رد  یلو  دوشیم . نارود 

. دننکیم اههناخاقس  زا  يرایـسب  دادعت  ندرک  لیطعت  نتـسب و  هب  مادقا  تسا ، هدرکیم  لمع  ناشتناید  مدرم و  نیب  نتخادنا  هلـصاف  تهج 
زا یتمسق  ءزج  یتح  هدمآیم و  رامش  هب  یمالـسا  عماوج  تایرورـض  زا  مدرم ، ناگیار  تیاقـس  تهج  ییانب  نتخاس  هک  ییاجنآ  زا  نکیل 

يدادعت مدرم ، شـشوک  اب  هدش و  هجاوم  یمدرم  ياهتفلاخم  اب  تلود  درکلمع  نیا  تسا ، هدـشیم  بوسحم  ناریا  مدرم  یلم  یگنهرف 
، یتقوم رایـس و  حالطـصا  هب  ياههناخاقـس  زا  يریثک  لیخ  ییاپرب  اـب  نینچمه  دـنوشیم . ییاـشگزاب  ظـفح و  هراـبود  اههناخاقـس  نیا  زا 
زا رگید  يرامش  زا  یحرش  مان و  راصتخا ، هب  ادتبا  ات  تسا  نیا  رب  یعـس  تمـسق  نیا  رد  دوشیم . ناربج  یعامتجا  ترورـض  نیا  دوبمک ،
رد یبلاطم  هئارا  اب  هاگنآ  دوش . هئارا  هدمآ ، یغالب  ینیسح  ياقآ  تاموقرم  صوصخب  یخیرات و  عبانم  رد  هک  نارهت ، یمیدق  ياههناخاقس 
رد اهنآ  زا  یمان  رتمک  مه  ابلاغ  هک  نکاما  نیا  زا  يرگید  دادعت  نارهت ، ینونک  ریاد و  ياههناخاقس  زا  یهورگ  یگنوگچ  تیعضو و  باب 

. دـنوش یفرعم  دنتـسه ؛ اهینارهت  ناهذا  رد  یعامتجا  یبهذـم و  کچوک  ياـهانب  نیا  هرطاـخ  رادثاریم  مه  زونه  هتفر و  یخیراـت  عباـنم 
مان ناوتیم  لیذ  حرـش  هب  تمدق ، باستحا  بیترت  هب  هدمآ ، یخیرات  عبانم  رد  اهنآ  زا  يرکذ  هک  ار  نارهت  میدق  ياههناخاقـس  زا  يرامش 

، تـسا هدـشیم  بوـسحم  نارهت  هفـالخلاراد  رد  راـجاق  ناخدـمحم  اـقآ  دـهع  تاـفوقوم  ءزج  هـک  اههناخاقـس  لـیبق  نـیا  زا  یکی  درب - :
نارهت تافوقوم  تسرهف  رد  زین  نآ  ماـن  و  هتـشاد ، رارق  كرمگ ] هلحم   ] میدـق نارهت  هحفص 224 ]  ] شـش شخب  رد  هک  تسا  ياهناخاقس 
ناـکم نیا  فقاو  دـندوب . هدرک  فقو  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يرادهیزعت  رد  هدافتـسا  تهج  هب  ار  هناخاقـس  نیا  تسا . هدـمآ 

: یغالب ینیـسح   ) تسا هدـیدرگ  تبث  يرمق  يرجه  لاس 1203  هب  زین  نآ  فقو  خـیرات  و  هدـش ، رکذ  یناهفـصا  یلعبجر  مان  هب  یـصخش 
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هفوقوم تابقر  زا  عبرم ، رتم  تفه  تحاسم  هب  ناجالدوع ]  ] نارهت شخب 9  رد  عقاو  ناخیلقاضر  هیکت  هناخاقس  ص 65 م - .) ج 1 ، ، 1350
نیمه هب  زین  نآ  هناخاقـس  الامتحا  هدـش ، رکذ  لاس  تسیب  دـص و  زا  شیب  قوف  هیکت  تمدـق  هک  اجنآ  زا  تسا . هدوب  ناـخ  یلقاـضر  هیکت 

، يدیواج اضر  دیهـش  هچوک  ناتـسراهب ، نادـیم  یناشن  هب  مان  نیمه  هب  زین  ياهیکت  هناخاقـس و  هزورما  هک  درک  هفاضا  دـیاب  تسا . تمدـق 
رد هک  هناخاقـس ، نیا  يانب  هنافـسأتم  دشاب . هتـشاد  يرایـسب  تمدق  دـسریم  رظن  هب  هک  دراد  دوجو  ناخ ، یلقاضر  هیکت  هناخاقـس ، هچوک 
. - تسا یناریو  لاـح  رد  هتـشادن و  يدـعاسم  تیعـضو  رـضاح  لاـح  رد  هتفرگ ، رارق  یمیدـق  ینوکـسم و  ياهناـخ  بنج  هیکت و  جراـخ 

تحاسم هدوب و  هنطلـسلاازریم  مان  هب  یمناخ  تافوقوم  زا  ییزج  هک  داـبآیناخ ]  ] نارهت جـنپ  شخب  رد  عقاو  كالپ 64  مان  هب  ياهناـخاقس 
، هناخاقس نیا  ینونک  تیعضو  یعقاو و  تمدق  دروم  رد  ص 155 ش .) ج 1 ، ، 1350 یغالب : ینیـسح   ) تسا هدش  رکذ  عبرم  رتم  کی  نآ 

هلمج زا  دـشاب و  لاـس  زا 90  شیب  دـیاب  الامتحا  هناخاقـس  نیا  تمدـق  هک  هدـش  نشور  ردـقنیمه  طقف  هدـماین ، تسد  هب  ینادـنچ  عالطا 
رتم تحاسم 9  هب  کلملارخف ، جاح  هب  موسوم  يرگید  هفوقوم  هناخاقس  دروم  رد  نینچمه  دیآیم - . رامش  هب  نارهت  هفوقوم  ياههناخاقس 

رب یناشن  زین  هناخاقس  نیا  زا  هزورما  تسا . هتـشاد  رارق  میدق  نارهت  شخب 9  رد  هناخاقس  نیا  دراد . دوجو  قوف  هباشم  یتیعـضو  زین  عبرم ،
هدودحم  ] نارهت شخب 2  رد  هک  عـبرم  رتـم  تحاـسم 4  اـب  ملق ، نیرز  زیزع و  دیـس  هب  بوـسنم  هناخاقـس  هحفـص 225 - ] . ] تسین ياج 

نیا تمدـق  دوشیم . بوـسحم  نارهت  یمیدـق  ياههناخاقـس  رگید  رامـش  رد  زین  هلودـلانیما ، ] كراـپ  رازهلـال و  داـبآهاش ، ياـهنابایخ 
میدق نارهت  شخب 9  رد  هک  عـبرم ، رتـم  تحاسم 6  هب  اـهیناقرخ  هچوک  هناخاقـس  تسا - . هدـش  هدز  نیمخت  لاـس  زا 80  شیب  هناـخاقس 

یمیدق ياههناخاقس  رگید  رامـش  رد  هقطنم ، نیمه  رد  عبرم  رتم  تحاسم 4  اب  هناخپاچ  هچوک  هناخاقـس  زین  دوب و  هدش  عقاو  ناجالدوع ] ]
ناینارهت دومحم  يهناخاقس  دماین - . تسد  هب  يروخ  رد  عالطا  اهنآ ، یگنوگچ  زین  هناخاقس و  نیا  تمدق  باب  رد  دناهدش . هدروآ  نارهت 

دومحم ماـن  هب  یـصخش  هناخاقـس  نیا  یناـب  تسا . اههناخاقـس  هنوگ  نیا  زا  يرگید  هنومن  نارهت ، شخب 11  ءزج  باون  ناـبایخ  رد  عـقاو 
: یغالب ینیـسح  . ) تسا يرمق  يرجه  هدـیدرگ 1330  موقرم  نآ  ینوریب  یـشاک  رب  هک  يروط  هب  نآ ، تخاس  لاس  هدـش و  رکذ  ناـینارهت 

نارهت یتامدخ  نکاما  رامـش  لیذ  رد  هک  دوش  ياهناخاقـس  هب  زین  ياهراشا  تسا  بسانم  تسرهف ، نیا  همتاخ  رد  ص 208 ط - .) ، 1350
ناشود نابایخ  رد  هتشاد ، ترهش  لیعامسا » يدهـشم   » هناخاقـس مان  هب  هک  هناخاقـس  نیا  تسا . هدش  هدروآ  يرمق  يرجه  لاس 1317  رد 

(. ص 371 ، 1368 نارهت : هفالخلاراد  اما   ) دوب هتفرگ  رارق  ناخدمحم ، مان  هب  یـصخش  هناخ  زین  هلودلانیما و  ترامع  كراپ و  زا  دـعب  هپت 
. تسین تسد  رد  یتاعالطا  مه  انب  نیا  یعقاو  تمدق  یگنوگچ و  دروم  رد 

نارهت ریاد  ياههناخاقس  زا  رگید  ییاههنومن 

هراشا

هدـهاشم ساسا  رب  هک  نارهت ، ینونک  ریاد و  ياههناخاقـس  زا  يرگید  هورگ  یگنوگچ  باـب  رد  رـصتخم ، یـشرازگ  عقاو  رد  تمـسق  نیا 
. تسا هدـش  میظنت  نارهت ، یمیدـق  ياههلحم  هدروخلاس  یلاها  علطم و  دارفا  زا  تاعالطا  يروآ  هحفص 226 ]  ] عمج هبحاصم و  میقتـسم ،

رتدنتـسم هار  رد  ینادـنچ  کمک  تسناوتن  نالوئـسم ، نیا  زا  یهورگ  اب  يروضح  هبحاـصم  نارهت و  فاـقوا  ناـمزاس  هب  ررکم  تاـعجارم 
صوصخ رد  يدانـسا  همان و  فقو  دقاف  نارهت ، ینونک  ياههناخاقـس  رثکا  نالوئـسم ، نیا  تاراهظا  قبط  هک  ارچ  دنک . شرازگ  نیا  ندش 

اههنیزه نیمأت  ار  دوخ  لحم ، یلاها  ناگدنامزاب و  هدش و  لمع  یثوروم  یتنس و  لکش  هب  رتشیب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دنتـسه و  لحم  فقو 
، اههناخاقس زا  يرایسب  يهیلوا  نایناب  مان  تخاس و  لاس  ات  هدش  بجوم  لیالد  نیمه  دناهدرک . تمه  اههناخاقس  هنوگ  نیا  زا  يرادهگن  و 

دناوتیمن ررکم ، اهيزاسون  اهيزاسزاب و  تلع  هب  زین  نکاما  نیا  ینونک  تیعـضو  یتح  دوش و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ناـمز  رورم  هب 
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یهورگ یلعف  تیعضو  یگنوگچ و  حرش  هب  تسا  رودقم  هک  ییاج  ات  تمسق  نیا  لیذ  رد  اذل  دهد . هئارا  دراوم  نیا  رد  يدیفم  تاعالطا 
دانتسا هب  زین  انب  نیا  یلبق  تیعقوم  نایناب و  باب  رد  هتخادرپ و  ناکم  ترهـش  مان و  ییابفلا  تسرهف  بیترت  ظفح  اب  هتبلا  اههناخاقـس  نیا  زا 

. دش دهاوخ  هئارا  دنچ  یبلاطم  یلحم ، دارفا  تاراهظا 

لضفلاوبا ترضح  هناخاقس 

لضفلاوبا ترضح  تداهش  صوصخ  هب  اروشاع ، رابفـسا  هعقاو  اب  یگنتاگنت  طابترا  اههناخاقـس  ثادحا  هفـسلف  الوصا  دش  هراشا  هکنانچ 
ناوتیم نارهت  رد  ار  يددـعتم  ياههناخاقـس  نیاربانب  دوشیم . هدرمـش  زین  اهناکم  هنوگنیا  بآ  یلـصا  لـکوم  هک  دراد ، مالـسلاهیلع ) )
يرگید ياهمان  هب  هک  ییاههناخاقس  رگید  دروم  رد  هتبلا  دناهتشگ . یمسم  هعیش ، گرزب  تیـصخش  نیا  باقلا  ای  مان  هب  هک  درک  هدهاشم 

ترهش هک  توافت  نیا  اب  تسا ، قوف  هنوگ  هب  تیعضو  عقاو  رد  زین  هحفص 227 ]  ] دنتسه هرهش  رذگ ، هچوک و  هلحم ، مان  ای  یناب  مان  نوچ 
مهارف هلحم  رد  دوجوم  یلامتحا  ياههناخاقـس  رگید  زا  اههناخاقـس ، نیا  ندرک  صخـشم  يارب  یتابجوم  رظن ، دروم  قطاـنم  اـی  صاخـشا 

مک ار  تساهنآ -  ثادحا  یلـصا  لیلد  هک  سدـقم -  ياهناکم  نیا  لکوم  هب  تدارا  تیمها و  زا  هجو  چـیه  هب  عضوم  نیا  تسا و  هدرک 
لیذ دراوم  هب  ناوتیم  دنتسه ، هرهـش  مالـسا  گرزب  رادرـس  نیا  باقلا  ای  مان  هب  هک  ییاههناخاقـس  زا  دنچ  ییاههنومن  ناونع  هب  دنکیمن .

هنومن زا  هک  يرفـص ؛ هچوک  ياـهتنا  یقاتـشم ، هچوک  ماـیخ ، ناـبایخ  رد  عقاو  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  هناخاقـس  درک - : هراـشا 
لکـش هب  دوـشیم ، هدـناوخ  زین  نیدلارـصن  دیـس  يهناخاقـس  ماـن  هب  هاـگ  هک  هناخاقـس  نیا  تسا . نارهت  رقحم  کـچوک و  ياـههناخاقس 

رکذ لاس  دودح 70  ار  کچوک  هناخاقس  نیا  تمدق  یلحم  دارفا  تسا . دوخ  رواجم  هناخ  يرجآ  راوید  یلکـش  یفر  رـصتخم  یگتفرورف 
دوشیم و هرادا  لقتسم  تروص  هب  العف  یلو  تسا ، دوخ  کلم  زا  یئزج  عقاو  رد  هک  نیا  اب  تسین و  صخشم  هناخاقس  نیا  یناب  دننکیم .
زا هدیشوپ  هدش ، تمرم  اهراب  نامز  لوط  رد  هک  هناخاقس  نیا  یلخاد  ياضف  رـضاح  لاح  رد  دناهتفرگ . هدهعرب  لحم  یلاها  ار  نآ  تیلوت 

کچوک ياـضف  هداـس ، يزلف  هچیرد  ود  ددرگیم . نیمأـت  يرهـش  یـشکهلول  زا  زین  نیا  بآ  عبنم  تسا و  ياهداـس  گـنر  دیفـس  یـشاک 
ییاهعمـش زا  ولمم  ناکم ، نیا  لخاد  میدق  رد  دنرادیم  راهظا  لحم  یلاها  هک  يروط  هب  دـننکیم . تظافح  نوریب  زا  ار  هناخاقـس  یلخاد 

هنومن تسا - . هدوب  يوک  نیا  نارذگهر  يامنهار  نیرتهب  کیرات ، ياهبش  رد  نآ  بسچلد  ییانـشور  هتـشگ و  نشور  رذـن  هب  هک  هدوب 
لـضفلاوبا ترـضحهناخاقس  هب  موسوم  ياهناخاقـس  دراد ، رارق  یبوخ  اتبـسن  تیعـضو  رد  هک  نارهت  ینونک  ریاد  ياههناخاقـس  زا  يرگید 

دود یلخاد و  ياـضف  تـسا . كالپ 70  هرامـش  هب  يدـحا ، نایودـهم  هچوک  ریعم  راـبنا  بآ  هچوک  هحفص 228 ]  ] رد عقاو  مالـسلاهیلع ) )
لماش زین  هناخاقـس  نیا  بآ  همـشچ  تسا . يدنمـشزرا  ابیز و  ياهيراکهنییآ  يراکچگ و  تانییزت  دجاو  کچوک ، هناخاقـس  نیا  هتفرگ 
شیب ار  هناخاقس  نیا  يانب  تمدق  دوشیم . هتسب  الومعم  لاس  درـس  لوصف  رد  هدوب و  لصتم  يرهـش  یـشکهلول  بآ  هب  هک  تسا  یبآ  ریش 

يو هناخ  بنج  رد  قوف ، هناخاقس  يرجآ  يانب  هک  هدوب  یقاتشم  ياقآ  مان  هب  یصخش  هناخاقـس  نیا  ریخ  یناب  دننزیم . نیمخت  لاس  زا 35 
لـضفلاوبا ترـضح  يهناخاقـس  تـسا - . هناـخ  ینوـنک  بحاـص  هدـع  رب  يرجآ  ياـنب  نـیا  تیلوـت  رـضاح  لاـح  رد  تـسا . هتــشاد  رارق 

يانب تسا . اههناخاقـس  لیبق  نیا  زا  يرگید  هنومن  زین  راشبآ ، هچوک  میهاربا ، دیـس  هچرازاب  بـالود ، هزاورد  هلحم  رد  عقاو  مالـسلاهیلع ) )
دودح یلحم ، نیمدقتم  لوق  هب  انب  نیا  تمدق  دناهتسب . نآ  رب  دنچ  یلیخد  لفق و  هک  تسا  يزلف  هرجنپ  ياراد  هناخاقس ، نیا  نیرجآ  هداس 

لاس دودح 25  رد  تسا و  لحم  یمیدق  يهناخاقس  هدش  يزاسهرابود  تروص  عقاو  رد  رـضاح  يانب  هتبلا  دوشیم . هدز  نیمخت  لاس   100
هدش صخشم  ردقنیمه  طقف  تسین . تسد  رد  ینادنچ  عالطا  هناخاقس  نیا  هیلوا  يانب  تانییزت  تاصخشم و  باب  رد  تسا . هدش  انب  شیپ 
هتفر نیب  زا  یلک  هب  يزاسزاب  نیح  هدـید و  یناوارف  تامدـص  ناـمز  رورم  لـیلد  هب  هک  هدوب  ییاهيراکیـشراک  ياراد  یمیدـق  ياـنب  هک 

زا يرگید  هنومن  كالپ 118 ، دیواج ، اضریلع  دیهش  هچوک  ریبکریما ، نابایخ  رد  عقاو  يریازج ] دیس  ای   ] جئاوحلاباب هناخاقـس  تسا - .

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 987 

http://www.ghaemiyeh.com


، ناکم نیا  یناب  دننزیم . نیمخت  لاس  زا 70  شیب  ار  هناخاقس  نیا  تمدق  تسا . مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  هب  بستنم  ياههناخاقس 
هب یلکـش ، ياهناوتـسا  يرـساترس  یگتفرورف  تروص  هب  هناخاقـس  نیا  دـشابیم . لحم  نادـمتعم  زا  يریازج  ربکا  یلع  جاـح  گرزب  دـج 

یلخاد ياضف  رادـج  هدوب و  رجآ  زا  انب  نیا  حـلاصم  تسا . يریازج  ياقآ  ینوکـسم  هناخ  راوید  رد  رتم ، هحفـص 229 ]  ] ود دودح  عافترا 
رد رـس  فارطا  ینوریب و  تمـسق  نینچمه  تسا . هدـش  هدودـنا  دراد  نآ  ررکم  ياهتمرم  زا  ناشن  هک  چـگ  زا  یمیخـض  ياههیال  اـب  نآ 

یلع نب  نیسح  ترضح  يانث  مالس و  زین  هناخاقس و  مان  باب  رد  ینوتم  هب  نیزم  يرادهبیتک ، ياهیشاک  زا  هدیشوپ  انب ، نیا  لکش  یـسوق 
بآ ندمآ  زا  لبق  ایوگ  تسا . هدـش  رکذ  هللادـسا  داتـسا  اههبیتک ، نیا  لیذ  رد  راکیـشاک  داتـسا  مان  تسا . يو  باحـصا  و  مالـسلاهیلع ) )

رد تسا . هدشیم  رپ  اضریلع  جاح  تانق  بآ  زا  یتسد  لکش  هب  هک  دوب  هتشگ  هیبعت  يزلف  بآ  عبنم  هناخاقس ، نیا  لخاد  رد  یـشکهلول ،
نآ رب  دـنچ  یلیخد  لفق و  هک  نینهآ  ياههدرن  اب  ياهرجنپ  تسا . بآ  دـقاف  نآ ، لخاد  یـشکهلول  دوجو  اب  هناخاقـس  نیا  زا  رـضاح  لاـح 
زا يرگید  ناشن  نآ ، لخاد  هتخوس  مین  عمش  يدادعت  یعمش و  اج  ینیس  تسا . هناخاقـس  نیا  فلکتیب  یلخاد  ياضف  ظفاح  زین  دناهتـسب 

یقت جاح  هچرازاب  رد  عقاو  مشاهینب ، رمق  هدش  يزاسون  الماک  هناخاقس  هب  زین  ياهراشا  تسا  هتـسیاش  تسا - . ناکم  نیا  نادیرم  تدارا 
نیمخت لاس  زا 60  شیب  لحم ، هبسک  ياهکمک  یلحم  هناخاقـس  نیا  دوجو  تمدق  دوشب . قباس ] هلودلاماوق  ای  روپاش  هچرازاب   ] یناخرط

رد هک  هناخاقس  نیا  يانب  رد  عقاو  یمیدق  يایشا  زا  تسا . هتـشگ  لدبم  ییابیز  یـشاک  تانییزت  اب  يرجآ ، ینامتخاس  هب  تسا و  هدش  هدز 
هموحرم مان  هب  یمناخ  هفوقوم  هک  ینکدرـسبآ  لاچخی  ار  نآ  ریگبآ  رـضاح  لاـح  رد  تسا . یقاـب  يرثا  هدوب ، يرجآ  یتشخ و  هتـشذگ 

؛ تسا يدـقن  الومعم  هک  ار  نآ  تاروذـن  درادـن و  هناخ  عمـش  رـضاح  لاح  رد  هناخاقـس  نیا  دـهدیم . لیکـشت  تسا ، دومحم  هاش  مناـخ 
هحفص 230] . ] دنکیم نآ  ياههنیزه  جراخم و  فرص  يروآعمج و  لحم  دمتعم 

زربلا يهناخاقس 

رد حرطم  ياهدامن  مامت  اـبیرقت  هک  تسا  گرزب  ياهناخاقـس  هتفرگ  رارق  زربلا  ناـبایخ  ظـفاح ، ناـبایخ  یمالـسا ، تدـحو  نادـیم  رد  هک 
انب يرجآ  هاگرد  يالاب  اـت  هک  تسا  ییاـبیز  ياهيراکیـشاک  ياراد  اـنب ، نیا  لکـش  یلـاله  رد  رـس  دراد . دوخ  رد  ار  ـالبرک  يهساـمح 
مه مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  هدش  باق  لیامش  و  هتشگ ، نیزم  ییابیز  ینییزت  ياهیشاک  اب  زین  هناخاقس  یلخاد  تسا . هتفای  دادتما 

شطع نآ  کنخ  ابلاغ  بآ  هک  هتفرگ  رارق  یبآ  زا  رپ  يزلف  عبنم  هناخاقـس ، یلخاد  يوکـس  رب  تسا . یناحور  ياـضف  نیا  هدـننک  لـیمکت 
اب فلتخم و  ياههجنپ  اب  نآ  يور  هدـش و  یحارط  یگرزب  تسد  هجنپ  لکـش  هب  هناخاقـس  نیا  کبـشم  هرجنپ  دـناشنیم . ورف  ار  ناعجارم 

ياههناخاقس نیرترادفرطرپ  زا  یکی  هک  ناکم  نیا  دنتـسه . هناخاقـس  نیا  ینییزت  يازجا  رگید  زا  البرک ، يادهـش  زا  ریدقت  رد  ییاهراعش 
. دزاسیم نایامن  یناوخهیبش ، مسارم و  اب  ار  اههناخاقس  ياضف  نیب  طابترا  یبوخ  هب  تسا ؛ نارهت  ینونک 

ناتسراهب هناخاقس 

هدش هتسب  مولعمان  لیلد  هب  تسا  یتدم  هناخاقس  نیا  روهشم . نادنچ  هن  تسا  ياهناخاقس  دادما ، يهتیمک  بنج  ناتـسراهب ، نادیم  رد  عقاو 
یبآ و ياهیـشاک  تسا . هتفرگ  تروص  دراد ] رارق  هناخاقـس  بنج  رد  نآ  نامتخاس  هک   ] دادما هتیمک  بناج  زا  مادـقا  نیا  نایوگ  تسا .

یلخاد ياضف  دـهدیم  ناکم  نیا  هب  يزاونلد  هرظنم  رود  زا  تسا و  هدـناشوپ  ار  هداس  اتبـسن  انب  نیا  هاگرد  رود  اـت  رود  یگنر  يدروجـال 
هحفص 231] . ] درادن یصاخ  هصخشم  کچوک  هناخاقس  نیا  لکش  بعکم 
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رانماپ هناخاقس 

هدز نیمخت  لاـس  دودـح 40  هناخاقـس  نیا  تمدـق  درادـن . ینادـنچ  نییزت  هک  تسا  ياهداس  کچوک و  هناخاقـس  رانماپ ، هار  هس  رد  عقاو 
عمـش نتخورفا  يارب  کچوک  ياضف  دوخ  هداس  يزلف  هرجنپ  نوریب  رد  هناخاقـس  نیا  تسین . صخـشم  نادـنچ  زین  نآ  یناب  مان  دوشیم و 

رب یلیخد  لـفق و  مدرم  هاـگهگ  زوـنه  لاـح  نیا  اـب  تسا . هدـشن  تمرم  هک  تساهتدـم  هناخاقـس  يرجآ  ياـنب  هک  دـسریم  رظن  هب  دراد .
بنج يزاریـش و  یلها  هچوـک  رد  هـک  رداـهب ، ریما  لـپ  هناخاقـس  دـنزورفایم - . نآ  رد  یعمــش  دـننزیم و  نآ  يهرجنپ  يزلف  ياـههدرن 
يارب بساـنم  یلحم  زونه  مارآ ، اتبـسن  هچوـک  رد  رقحم  کـچوک و  هناخاقـس  نیا  دراد . رارق  زاوآشوـخ ، ناگدـنرپ  ماـن  هب  یهاگـشورف 
رضاح لاح  رد  دراد و  لاس  زا 40  شیب  یتمدق  هناخاقس  نیا  يانب  دننک . يزاین  بلط  هتخورفا و  نآ  رد  یعمش  ات  تسا  نادیرم  ناقاتشم و 

. تسا هدماین  تسد  هب  نآ  یناب  دروم  رد  یقیقد  عالطا  درادن . یبآ  عبنم 

كالپ 11 هناخاقس 

رد هتفرورف  ییاضف  لماش  لکـش ، یفر  هناخاقـس  نیا  دراد . رارق  روضح  نیما  هار  هس  هب  هدیـسرن  یبرغ ، رادرد  هچوک  ير ، ناـبایخ  رد  هک 
هارمه هب  گرزب  اتبسن  ینیـس  کی  درادن . یـصاخ  ینییزت  هصخـشم  هناخاقـس  دراد . لاس  زا 60  شیب  یتمدـق  تسا و  رواـجم  هناـخ  راوید 

اب هداس ، رایسب  نآ  رادهدرن  هرجنپ  دهدیم ، لیکشت  ار  نآ  هناخعمش  تسا . لصتم  هناخاقس  یلخاد  راوید  هب  هک  نینهآ  هداس  ياهنادعمش 
هللا تزع  مان  هب  یصخش  هناخاقس  نیا  یناب  دناهتـسب . نآ  رب  زین  لیخد  لفق و  يدادعت  هک  تسا . هدش  هیبعت  هگنل  ود  رد  يردبرـض و  حرط 

هحفص 232]  ] دجاو هناخاقس  یـشکهلول ، بآ  ندمآ  زا  لبق  ات  لحم ، یمیدق  یلاها  تاراهظا  قبط  تسا . نآ  رواجم  هناخ  بحاص  یفطل ،
. تسا هدشن  هیهت  نآ  يارب  یبآ  عبنم  زا  دعب  هدش و  ناریو  تساهتدم  هک  هدوب  یجوراس  بآ  عبنم 

كالپ 29 هناخاقس 

هک تسا  لکـش  یفر  کچوک و  ياههناخاقـس  هلمج  زا  لدیب ، هچوک  باون ، ماـمح  هچرازاـب  یبرغ ، رادرد  هچوک  ير ، ناـبایخ  رد  عقاو 
يارب طـقف  هزورما  تسا و  هدـشن  تمرم  هک  تساهتدـم  دوـلآدود ، ناـکم  نـیا  درادـن . یـصاخ  تاـنییزت  دراد و  لاـس  دودح 40  یتمدـق 

یکبشم هداس و  يزلف  هرجنپ  نآ  ياههصخشم  رگید  زا  تسا . هدوب  بآ  عبنم  دقاف  ادتبا  زا  هناخاقس  نیا  ایوگ  دراد . دربراک  عمش  نتخورفا 
. دنکیم تظافح  ار  هناخاقس  نیا  هتفرگدود  ياضف  هک  تسا 

كالپ 40 هناخاقس 

یناب ایوگ  تسا . لکش  یفر  ياههناخاقـس  هلمج  زا  زین  قباس ، ياهيدنه  دجـسم  بنج  ینالـصا ، رتکد  هچوک  ریبک ، ریما  نابایخ  رد  عقاو 
لضفلاوبا ترضح  هاگراب  هب  لسوت  تین  اب  ار  هناخاقس  شیپ  لاس  دودح 90  هک  هدوب ، ینالصا  مشتحم  رتکد  مان  هب  یصخش  هناخاقس  نیا 

نادـناخ نیا  نادـنزرف  فرط  زا  یگداوناخ ، یتنـس  تروص  هب  هناخاقـس  نیا  تسا . هتخاس  دوخ  ینوکـسم  هناـخ  بنج  رد  مالـسلاهیلع ،) )
کبـشم ناوتیم  تسا . یقرب  نکدرـس  بآ  هب  زهجم  هک  نآ  بآ  همـشچ  زج  هب  هناخاقـس  نیا  ياهیگژیو  زا  دوشیم . تظاـفح  تیلوت و 

زا لبق  تسا . هتفرگ  ياج  ییابیز  رپ  راهچ  لگ  نآ ، هناخ  ره  رب  هدش و  یحارط  یجنرطـش  ياهنوگ  هب  هک  درب ، مان  ار  نآ  ياههرجنپ  يابیز 
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. تسا هدشیم  رپ  یتسد  تروص  هب  هک  هحفص 233 ]  ] هدوب يزلف  بآ  عبنم  زا  لکشتم  هناخاقس  نیا  ریگبآ  یشکهلول ، بآ  ندمآ 

یبوچ وسراهچ  هناخاقس 

دیمحلادبع جاح  مان  هب  یصخش  نآ  یناب  دراد . رارق  ییاکذ ، دیهـش  يرافغ و  دیهـش  هچوک  عطاقت  تداعـس ، هاگتـسیا  يولوم ، نابایخ  رد 
بآ هناخعمـش و  ياراد  تسا و  لکـش  یناکد  هناخاقـس  یلک  ياـضف  تسا . هتخاـس  ار  هناخاقـس  نیا  شیپ  لاـس  دودـح 60  رد  هک  هدوب 

نایرج رد  تسا . هدمآ  دوجو  هب  هدش ؛ ماجنا  شیپ  لاس  دودح 8  رد  هک  ییاهيزاسزاب  لابند  هب  هناخاقس  یلعف  يانب  تسا . یقرب  ینکدرس 
يزاسزاب طقف  رـضاح  لاح  رد  یلو  دناهدش ؛ بیرخت  رگید  هفوقوم  هزاغم  دنچ  مامح و  هارمه  هب  هناخاقـس ، یمیدق  نامتخاس  اهيزاسزاب ،

، يددعتم ياههبیتک  هک  دراد  یشاک  رجآ و  يابیز  تانییزت  اب  نیزم  یقانج ، يردرس  هناخاقـس ، نیا  تسا . هدیـسر  مامتا  هب  هناخاقـس  يانب 
هناخاقس نیا  یلخاد  ياضف  هدننک  تظافح  اتبسن  کبشم  هاگرد  دناهدش . شقن  نآ  ياهیشاک  رب  مالـسلاهیلع ،)  ) همئا زا  یتایاور  هب  نیزم 

. تسا

ینیمخ ماما  نابایخ  هناخاقس 

هک هدوب  یباتک  ياقآ  مان  هب  یصخش  ناکم  نیا  یناب  تسا . هتفرگ  رارق  قوثو  راکلگ و  اهنابایخ  نیب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رد  هناخاقس  نیا 
ایوگ دننزیم و  نیمخت  لاس  دودح 40  ار  هناخاقس  نیا  تمدق  تسا . هتشاد  لاغتشا  يزاسقودنص  يراجن و  لغش  هب  هلحم  نیمه  رد  البق 

هک يزلف  ياهدرن  هرجنپ  زج  هب  کچوک  هناخاقـس  نیا  دراد . دوجو  نآ  بیرخت  هب  تبـسن  يداـیز  لاـمتحا  يرهـش ، ورتم  هعـسوت  لـیلد  هب 
. تسا هدنام  كورتم  هک  تساهتدم  دیآیم ، رب  انب  نیا  یلک  تأیه  زا  هکنانچ  درادن و  يرگید  هصخـشم  تسا ، بصن  نآ  رب  دـنچ  یلیخد 

هحفص 234] ]

ریبکریما نابایخ  هناخاقس 

هعجارم نادب  عمش  نتخورفا  يارب  مدرم  هاگهگ  دراد . قوف  هناخاقس  اب  هباشم  یتیعضو  مه  تسا  هتفرگ  رارق  ون  ناتسلگ  مامح  زا  رتالاب  هک 
نآ رواجم  هناخ  یلبق  بحاص  دایز ، لامتحا  هب  ناکم  نیا  یناب  دـننکیم . رکذ  لاـس  دودح 40  ار  هناخاقـس  نیا  تمدق  اهیلحم  دننکیم .

. تسا ریگبآ  دقاف  هناخاقس  نیا  تسا . هدوب 

هیریما نابایخ  هناخاقس 

رد هناخاقس  نیا  لکـش  بعکم  ياضف  تسا . هتفرگ  رارق  سورد  دوعـسم  دیهـش  نابایخ  ناهفـصا ، عطاقت  ناتـسملق ، هارراهچ  یناشن  هب  هک 
نیا زا  دراد و  نابایخ  فرط  هب  ياهرجنپ  هناخاقس  نیا  دوشیم . زاب  نآ  يدورو  يورهار  هب  هناخاقس ، برد  هک  تسا  ینوکـسم  هناخ  عقاو 
هیلوا بحاص  ار  هناخاقـس  یناب  یلاها ، دـننزیم . نیمخت  لاس  دودح 50  ار  انب  نیا  تمدق  دـنکیم . باریـس  ار  دوخ  هنـشت  ناعجارم  قیرط 

، یمیدق سکع  باق  دنچ  تسا . هدش  هتـشاذگ  شدنزرف  يهدهع  رب  يو ، زا  دعب  نآ  زا  يرادهگن  هفیظو  هک  دننادیم  ینوکـسم  هناخ  نیا 
شقن نآ  رب  یپاچ  ياههبیتک  هک  لکـشم  هچراپ  دـنچ  هداس و  ینادعمـش  مالـسلاهیلع ،)  ) لضفلاوبا ترـضح  زا  یپاچ  ییاـهلاثمت  يواـح 
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هداد رارق  نآ  هارمه  هناخ  کچوک  طایح  لخاد  رد  هناخاقس  نیا  نادعمش  ینیس  دنتسه . هناخاقس  نیا  یلخاد  ياههیارآ  بابسا و  زا  هدش ،
. دننکیم هعجارم  ناکم  نیا  هب  عمش  نتخورفا  يارب  نارادرذن  هدش و 

قرب غارچ  نابایخ  هناخاقس 

ینییزت هصخـشم  دـقاف  هناخاقـس  نیا  لکـش  بعکم  هداس و  يانب  دراد . رارق  نارهت  گرزب  رازاب  لباقم  اـبیرقت  قرب و  غارچ  ناـبایخ  رد  هک 
رواجم هناخ  بحاص  کچوک ، هناخاقس  نیا  یناب  دننزیم . نیمخت  ناکم  نیا  يارب  لاس  زا 30  هحفص 235 ]  ] شیب تمدق  اهیلحم  تسا .

. تسا نآ 

ير نابایخ  هناخاقس 

یتمدق تسا . لکـش  یفر  ياههناخاقـس  هنومن  زا  زین  هناخاقـس  نیا  هتـشرف . هبامرگ  بنج  هیدـهم ، دجـسم  يوربور  راشبآ ، هچوک  رد  عقاو 
بحاص ناکم ، نیا  ریخ  یناب  دـنزورفایم . نآ  رد  هناخاقـس ، لکوم  هب  لسوت  تین  هب  دـنچ  یعمـش  هاگهگ  هزورما  دراد . لاـس  دودح 40 

. تسا هدوب  شرواجم  هناخ  هیلوا 

نئاق نابایخ  يهناخاقس 

تاصخـشم زا  تسا . نارهت  یناریو  فرـش  رد  یمیدـق  ياههناخاقـس  زا  هک  نئاـق ، ناـبایخ  نیزنب  پمپ  بنج  ناتـسراهب ، نادـیم  رد  عـقاو 
رب هک  مالسلاهیلع ،)  ) سابع ترـضح  لیامـش  زا  هک  تسا  ياهنادنمرنه  هراگن  یـشاک  دراد ، لاس  زا 50  شیب  یتمدق  هک  انب ، نیا  هتـسجرب 

ياهيراکیشاک اهيراکرجآ و  ياراد  انب  نیا  ینییزت  رد  رس  نینچمه  تسا . هتفرگ  رارق  هناخاقس  نیا  لکش  بعکم  یلخاد  ياضف  راوید 
. دادن تسد  هب  ینادنچ  عالطا  هناخاقس  نیا  یناب  دروم  رد  یلحم  تاقیقحت  تسا . ییابیز 

تلم نابایخ  هناخاقس 

نابایخ يورهدایپ  رد  هک  تسا  لکـش  یبعکم  ياضف  انب ، نیا  یلک  تأـیه  تسا . هتفرگ  رارق  قباـس ] زاـگ  غارچ   ] سوط رذآ  هچوک  رد  هک 
يرجآ هناخاقس  هحفـص 236 ]  ] نیا يارب  هک  یتمدق  تسا . هتـشگ  لدـبم  یتاغیلبت  يولبات  هب  هناخاقـس  نیا  هزورما  تسا . هتفرگ  رارق  تلم 

رد دراد . دوخ  يزلف  کبشم  هرجنپ  تشپ  رد  بآ  ریش  دنچ  اب  ینکدرس  بآ  هناخاقـس  نیا  هزورما  تسا . لاس  دودح 60  دننزیم ، نیمخت 
. دروخیمن مشچ  هب  يرگید  ینییزت  هصخشم  نآ  يرجآ  يانب 

یناخ يدهم  نابایخ  هناخاقس 

، زاسهزات هناخاقـس  نیا  تمدق  تسا . عقاو  یـضورع ، هچوک  زا  دـعب  قباس ، ] لباب   ] يریزو دـمحم  هچوک  هک  یناخيدـهم ، نابایخ  رد  هک 
تسا لصو  يرهش  یشکهلول  هب  هک  یبآ  ریش  زج  هب  تسا و  هداس  یبعکم  هناخاقـس  نیا  يانب  لکـش  دوشیم . هدز  نیمخت  لاس  دودح 30 
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. درادن يرگید  هصخشم  گنر  زبس  ياهرجنپ  و 

دنوامد هناخاقس 

هاگـشناد زا  ياهبعـش  ترواجم  لیلد  هب  هک  تسا  یلاس  دـنچ  هچرازاب ؛ بنج  دـنوامد ، نابایخ  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  نادـیم  یناشن  هب 
، ناوج لسن  هقالع  هجوت و  زا  ياهناشن  هک  ارچ  تسا  يراودیما  یسب  ياج  رما  نیا  تسا . هدش  هدوزفا  نآ  نادیرم  دادعت  رب  یمالـسا ، دازآ 

دننزیم نیمخت  لاس  زا 10  شیب  ار  هناخاقس  نیا  يرجآ  هداس  يانب  تمدق  اهیلحم  تسا . روشک  یتنس  یگنهرف و  اهنامدای  هنوگ  نیا  هب 
عبنم نداد  رارق  يارب  یناکم  هارمه  هب  یبآ  ریـش  هناخاقـس  نیا  یلخاد  ياضف  رد  تسا . هدش  تمرم  راب  نیدـنچ  نامز  نیا  یط  رد  هتبلا  هک 

هناخعمش طقف  رضاح  لاح  رد  تسا . هدش  جراخ  نآ  عبنم  هتـسب و  نآ  بآ  ریـش  شیپ ، لاس  زا 10  شیب  زا  ایوگ  هک  دوشیم  هدـهاشم  نآ 
هلـصاف هب  هناخاقـس  نیا  یکیدزن  رد  هتبلا  تسا . ناکم  نیا  ماقم  ـالاو  لـکوم  هناتـسآ  هب  نآ ، نادـیرم  لـسوت  هجوت و  لـحم  هناخاقـس  نیا 
رصتخم هحفص 237 ]  ] تانییزت هلمج  زا  تسا . دوخ  دایز  اتبسن  ناعجارم  ياریذپ  هک  هتفرگ  رارق  گرزب  اتبـسن  ینکدرـس  بآ  رتم ، نیدنچ 

، هتـشگ نیزم  ییابیز  زبس  گنر  هب  هک  نآ  ياهداس  ياهدرن  هرجنپ  نینچمه  هاگرد ، روداترود  ياـههبیتک  یـشاک  هب  ناوتیم  هناخاقـس  نیا 
. درک هراشا 

یگند هناخاقس 

تسا و لکش  یفر  کچوک  ياههناخاقـس  هلمج  زا  ناکم  نیا  یگند . دجـسم  شبن  یقداص ، نسح  دیهـش  هچوک  یگناد ، هار  هس  رد  عقاو 
کچوک و ناکم  نیا  يزلف  هرجنپ  هب  هدش  هتـسب  ياهلیخد  اهلفق و  تسا . نآ  نادیرم  ییاریذـپ  هداس ، ییاضف  نورد  اهنت  یبآ  ریـش  طقف 

نبا هچوک  يولوم ، رازاب  رد  هک  اهغابد ، هناخاقـس  دراد - . مدرم  دزن  رد  هناخاقـس  نیا  ییاور  تجاح  هب  داـمتعا  لـسوت و  زا  ناـشن  رقحم ،
لاس دودـح 50  ار  ناکم  ود  ره  نیا  تمدـق  هتـشاد و  قوف  هناخاقـس  هباشم  ـالماک  یتیعـضو  زین  هناخاقـس  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  ناـطلس ،

. دننزیم نیمخت 

اقآ بیان  هچرازاب  ریز  هناخاقس 

هزورما هناخاقـس  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هچرازاب  ریز  نایدومحم و  دیهـش  هچوک  شزورف ، دیهـش  نابایخ  یمالـسا ، تدـحو  نادـیم  رد  هک 
لاس دودح 100  ار  ناکم  نیا  تمدق  یلحم  دارفا  دوشیم . بوسحم  نارهت  یمیدق  ياههناخاقـس  هلمج  زا  دراد ، رارق  لحم  ییاونان  بنج 
عبنم هدوب ] ياهداس  باگنس  الامتحا  هک   ] یگنس يرغت  میدق ، رد  ایوگ  تسا و  لکش  یناکد  هناخاقـس  نیا  یلخاد  ياضف  دننزیم . نیمخت 

هناخاقس نیا  دهدیم . لیکـشت  ار  نآ  بآ  ریـش  رـضاح  لاح  رد  تسین . دوجوم  نآ  زا  يرثا  هزورما  هک  تسا  هدادیم  لیکـشت  ار  نآ  بآ 
. دـنزورفایم نآ  يابیز  ياهدرن  هرجنپ  يولج  يوکـس  هحفـص 238 ]  ] يور ار  دوخ  هدـش  زاین  ياهعمـش  نآ  نادـیرم  درادـن و  هناخ  عمش 

نآ تیلوت  طـسوت  راـب  کـی  دـنچره  هدـش و  هتخیر  هناخاقـس  لـخاد  رد  هک  تسا  يدـقن  تروص  هب  رتـشیب  ناـکم  نیا  هب  مدرم  تاروذـن 
ار هناخاقس  ینوریب  ازع و  ياهمچرپ  دیدزاب ، ماگنه  رد  دوشیم . دنمزاین  دارفا  هناخاقس و  نیا  جراخم  رگید  تمرم و  فرص  يروآعمج و 

هدـهع هب  ار  نآ  زا  يرادهگن  تیلوت و  لحم ، يهبـسک  العف  تسین و  تسد  رد  یقیقد  عالطا  ناکم  نیا  هیلوا  یناب  دروم  رد  دوب . هدـیناشوپ 
. دنراد
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تداعس هناخاقس 

تدحو نادیم  زا  بعـشنم  یناخيدـهم ]  ] شزورف نابایخ  رد  هک  تسا  نارهت  ریاد  ياههناخاقـس  نیرتلصفم  نیرتابیز و  زا  هناخاقـس  نیا 
هتشاد ترهش  زین  ناخزیزع  هناخاقس  مان  هب  لحم ، رد  هناخاقس  نیا  تسا . هدش  عقاو  كالپ 229 ، هرامش  هب  تداعس ، هچوک  شبن  یمالسا ،

تمرم و روشک ، یگنهرف  ثاریم  نامزاس  ناسانـشراک  طسوت  ناکم  نیا  اریخا  تسا . کیدزن  رود و  ياههلحم  مدرم  هجوت  دروم  رایـسب  و 
لباق ابیز و  تانییزت  رایسب  دادعت  هلمج  زا  دننکیم . رکذ  لاس  زا 200  شیب  ار  هناخاقس  نیا  هیلوا  يانب  تمدق  یلاها ، تسا . هدش  تظافح 

رب هک  یگنـس ، ياهبیتک  هب  ناوتیم  دنتـسه ، هریغ  يراجح و  اـبیز ، يرجآ  تاـنییزت  يراـکهنییآ ، يراکیـشاک ، لـماش  هک  اـنب ، نیا  هجوت 
نیا رد  هدش  يراجح  تاموقرم  زا  درک . هراشا  تسا ، هناخاقـس  دوخ  تمدـق  زا  رتدـیدج  رایـسب  نآ  تخاس  خـیرات  مدرم  تاراهظا  ساسا 
لیذ هک  هدوب  دمحم  زیزع  موحرم  دنزرف  یلعسابع  جاح  مان  هب  یـصخش  نآ ] هدننک  يزاسزاب  ای   ] لحم نیا  یناب  هک  دیآیم  رب  نینچ  هبیتک 

هحفص  ] تاروذن تسا و  هناخعمش  یتشادهب و  بآ  دجاو  رضاح  لاح  رد  هناخاقـس  نیا  تسا . هدش  جرد  يرمق  يرجه  خیرات 1299  نآ 
نیا رد  هتفر  راـک  هب  ياهیـشاک  هک  درک  هراـشا  دـیاب  انمـض  تسا . سدـقم  ناـکم  نیا  هـب  مدرم  هژیو  تدارا  زا  یکاـح  نآ  ناوارف  [ 239

. دنیآیم رامش  هب  نارهت  ياههناخاقس  یشاک  تانییزت  نیرتسیفن  هلمج  زا  هناخاقس 

هیدشر هار  هس  هناخاقس 

رامش هب  نارهت  رادفرطرپ  اتبسن  ياههناخاقـس  زا  یکی  مه  هناخاقـس  نیا  تسا . هدش  عقاو  هیدشر ، هار  هس  ناجیابرذآ ، نابایخ  یناشن  هب  هک 
تاراهظا زا  هچنانچ  تسا . هدـش  دـیق  يرمق  يرجه  نآ 1328  ياههراگن  یـشاک  زا  یکی  لیذ  رد  هناخاقـس ، نیا  تخاس  ناـمز  دـیآیم .

هب تسا . هتشاد  دوجو  يرابهرت  نادیم  طقف  هدوبن و  لحم  رد  ینادنچ  ینوکسم  لزنم  زونه  هناخاقـس ، نیا  يانب  ماگنه  رد  دیآیم  رب  یلاها 
رد ياهناخاقس  نتخاس  هب  مادقا  راکوکین  يدرف  نادیم ، نیا  ياههکشرد  اهيراگ و  مدرم و  رذگ  ریسم  تینما  نتشاد و  هگن  نشور  روظنم 

، هناخاقـس نیا  تاـنییزت  هلمج  زا  تسا . هدـمآ  رد  ینونک  تروص  هب  هتفاـی و  يرتـشیب  یگژیو  اهدـعب  ناـکم  نیا  هتبلا  دـنکیم . لـحم  نیا 
عاونا زا  ولمم  هناخاقس  نیا  ياههدرن  دناهدش . هتخاس  هتسجرب  باعل  اب  گنر  تفه  یشاک  شور  هب  هک  تسا  نآ  يابیز  ياههراگن  یـشاک 

هک دوب  ياهتخوسمین  هتخورفا و  ياهعمش  زا  رپ  دیدزاب  ماگنه  رد  نآ  هناخعمش  دناهدش . هتسب  زاین  بلط  هب  هک  تسا  ییاهلیخد  اهلفق و 
یبآ ریـش  ار  هناخاقـس  نیا  بآ  همـشچ  دـباییم . هظحالم  لباق  یـشیازفا  اهنآ  دادـعت  مرحم ، هام  لوا  ههد  يرادازع  مایا  تبـسانم  هب  اـیوگ 

يرجآ يانب  تمدـق  هتفرگ و  رارق  تمرم  دروم  اهراب  ناکم ، نیا  تسا . نآ  ناوارف  نادـیرم  ياریذـپ  اهناتـسبات ، رد  هک  دـهدیم  لیکـشت 
اونـشان و دارفا  زا  یـصخش  اب  هناخاقـس  نیا  یلعف  تیلوت  دننزیم . نیمخت  شیپ ، لاس  لهچ  دودـح  ياهيزاسزاب  هب  طوبرم  ار  نآ  ینونک 

. دشورفیم هحفص 240 ]  ] عمش هناخاقس  نیمه  ياپ  رد  هک  تسا  یلحم  تعاضب  مک 

همشچرس هناخاقس 

يانب تمدـق  درادـن . ینادـنچ  تانییزت  هک  تسا  نارهت  هداس  کچوک و  ياههناخاقـس  هلمج  زا  یحور ، هچوک  سوریـس ، نابایخ  رد  عقاو 
حلاصم زا  هناخاقـس  نیا  لکـش  یبعکم  يانب  تسا . صخـشمان  نآ  هیلوا  یناـب  دوشیم و  هدز  نیمخت  لاـس  دودح 50  هناخاقـس  نیا  یلعف 

زا يزلف ، ياهدرن  هرجنپ  هارمه  هب  دودسم  یبآ  ریـش  تسا . هدش  دودـنا  چـگ ، زا  ياهداس  هیال  اب  نآ  یلخاد  حطـس  هک  هدـش  هتخاس  يرجآ 
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. دنیآیم رامش  هب  هناخاقس  نیا  رصتخم  تازیهجت 

تارف هناخاقس 

یلخاد ياضف  هناخاقـس ، نیا  يرجآ  يانب  يورم . يهچوک  لـباقم  ناـخیلع و  هچغاـب  ولهدـنبادخ ، ناـبایخ  ورـسخ ، رـصان  ناـبایخ  رد  عقاو 
نییاپ تسمق  دیآیم  رب  لحم  یلاها  تاراهظا  زا  هک  نانچ  تسا . هدش  میسقت  تمسق  ود  هب  ییوکـس  اب  هک  هدرک  داجیا  ار  یلکـش  بعکم 

رپ يرهـش  بآ  یـشکهلول  طسوت  اهدـعب  یتسد و  تروص  هب  ادـتبا  هک  هتـشاد  صاـصتخا  هناخاقـس  یجوراـس  یگنـس و  بآ  عبنم  هب  ـالبق 
لیاسو نداد  رارق  يارب  ار  یبسانم  ناکم  هدـنام و  یقاب  نانچمه  نآ  يوکـس  یلو  هدـش  بیرخت  عبنم  نیا  رـضاح  لاح  رد  تسا . هدـشیم 

یلعف یلوتم  طـسوت  هک  دراد  رارق  یکچوـک  ریگبآ  وکـس ، نیا  نییاـپ  رد  هزورما  تسا . هدروآ  دـیدپ  سدـقم ، ناـکم  نیا  هب  هدـش  هیدـه 
یـشاقن شیپ  لاس  دنچ  زا  ار  نآ  يور  هک  تسا  ییابیز  يراکرجآ  تانییزت  دجاو  انب ، نیا  هزاورد  رـس  فارطا  تسا . هدش  نیمأت  هناخاقس 
رادهدرن ياهشیش و  هرجنپ  تشپ  وکـس و  يور  رد  هک  للجم  اتبـسن  هناخاقـس  هحفص 241 ]  ] نیا بابـسا  هلمج  زا  دناهدرک . یـسیونراوید  و 
يزیمور هنییآ ، باق  کی  رادهیاپ ، غارچ  دنچ  اروشاع ، عیاقو  زا  یپاچ  يریواصت  هارمه  سکع  باق  دنچ  هب  ناوتیم  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ 

نآ نورد  یقرب  پمال  هزورما  هک  گرزب ، اتبـسن  کبـشم و  نیجنرب  لیدنق  کی  زین  و  هدش ، يزودقوجنم  يزودلگ و  تسد  اب  هک  لمخم 
لاس 1300 دودـح  هک  هدوب  تاداسلا  بیقن  ماـن  هب  یـصخش  هناخاقـس  نیا  هیلوا  یناـب  درک . هراـشا  تسا ، هناخاقـس  ياـضف  شخبینـشور 

هدوب لاقب ، نیسحمالغ  جاح  مان  هب  یصخش  يهدهع  رب  اهتدم  هناخاقس ، نیا  تیلوت  تسا . هدرک  هناخاقـس  نیا  يانب  هب  مادقا  يرمق  يرجه 
خیرات تسا . هتفرگ  رارق  لحم  هبـسک  یلاها و  هدهع  هب  هناخاقـس ، نیا  زا  يرادـهگن  نآ  زا  دـعب  دومن و  توف  یـسمش  لاس 1356  رد  هک 

. دننکیم رکذ  شیپ  لاس  دودح 40  ار  انب  نیا  یلک  تمرم  نیرخآ 

هناسفا هچوک  هناخاقس 

رارق يرهمیب  دروم  اهتدـم  کچوک  هناخاقـس  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  دراد . رارق  هناـسفا  هچوک  هواـک ، هچوک  يروهمج ، ناـبایخ  رد  هک 
هب ینادنچ  عالطا  هناخاقس  نیا  یناب  دروم  رد  دراد . رارق  یناریو  هب  ور  كورتم و  ياهناخ  رانک  رد  ناکم  نیا  رضاح  لاح  رد  تسا . هتفرگ 

نیا البق  ایوگ  دـننزیم . نیمخت  نآ  يارب  ار  لاـس  زا 50  شیب  یتمدـق  یلاها  درادـن و  یبآ  هک  تسا  نامزرید  هناخاقـس  نیا  دـماین . تسد 
هب یتیانع  نادنچ  یلاها ، دمآ  تفر و  ندش  مک  هلحم و  تفاب  رییغت  لیلد  هب  هک  تسا  یلاس  دنچ  یلو  هدوب  مدرم  هجوت  دروم  رایـسب  ناکم 

هارمه هب  يراکرجآ ، هرازا  انب ، ردرس  رد  یسدنه  شوقن  اب  ییاهیشاک  دراد . یصاخ  ییابیز  یگدولآ ، رابغ  ار  نآ  حطـس  دوشیمن و  نآ 
هاگهگ هناخاقس  نیا  زا  یلحم  نادیرم  دناهدیشخب . كورتم  هناخاقس  نیا  هب  یـصاخ  ییابیز  چیپرام ، ياهلگ  اهشقن و  اب  يزلف  ياهرجنپ 

. دننکیم هدافتسا  عمش  نتخورفا  يارب  یناکم  هحفص 242 ]  ] ناونع هب 

روالد نسح  هچوک  هناخاقس 

زا جراخ ] تمـسق  رد  لقاال   ] هناخاقـس نیا  يانب  تسا . لکـش  یناکد  ياههناخاقـس  زا  هنومن  روـالد ، نسح  هچوک  تلم ، ناـبایخ  رد  عقاو 
اب رادهیبتک  ییاهیـشاک  هناخاقـس ، نیا  ردرـس  رد  تسا . هدرک  نیزم  ییابیز  يرجآ  تانییزت  ار  نآ  هرجنپ  رود  ات  رود  هدش و  هتخاس  رجآ 

يزول هدرـشف  هکبـش  زا  ناکم  نیا  يزلف  هرجنپ  دوشیم . هدـهاشم  مالـسلاهیلع )  ) ساـبع ترـضح  ـالبرک  تشد  ياقـس  حدـم  رد  یتاراـبع 
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يوکس هلیسوب  هناخاقـس  نیا  یلخاد  ياضف  دزاسیم . نکممان  ار  لخاد  ياضف  هب  یـسرتسد  ندوب ، هتـسب  ماگنه  هک  هدش  لیکـشت  يدننام 
شیب هناخاقس  نیا  تمدق  تسا . هتشگ  هیبعت  نآ  هناخعمش  يارب  یلحم  بیترت  نیا  هب  هدش و  میسقت  تمسق  ود  هب  یلکـش  ياهناوتـسا  همین 

، هناخاقـس نیا  تشپ  رد  دـیدزاب  ماـگنه  رد  تسین . تسد  رد  یتاـعالطا  نآ  يهـیلوا  یناـب  دروـم  رد  دوـشیم و  هدز  نـیمخت  لاـس  زا 40 
. دزاس مهارف  ار  کچوک  هناخاقس  نیا  یناریو  تابجوم  دعب ، يدنچات  هک  تسین  دیعب  هک  دوب  ثادحا  لاح  رد  یمیظع  نامتخاس 

یمساق هچوک  هناخاقس 

لکـش یناکد  ياههناخاقـس  عاونا  زا  هناخاقـس  نیا  یلود . لزنم  بنج  یمـساق ، ربکا  یلع  دیهـش  هچوک  يادـتبا  يولوم ، نابایخ  یناشن  هب 
هتخاس دوخ  یصخش  هناخ  ترواجم  رد  ار  للجم  اتبسن  هناخاقـس  نیا  هک  هدوب  یلود  هللاتمعن  جاح  مان  هب  یـصخش  ناکم  نیا  یناب  تسا .

تبث انب  یگنـس  ياههبیتک  زا  یکی  لـیذ  رد  هک  نآ ، تمرم  خـیرات  یلو  تسین . صخـشم  نادـنچ  هناخاقـس  نیا  ياـنب  قیقد  خـیرات  تسا .
هک دوشیم ، میـسقت  تمـسق  ود  هب  ییوکـس  يهلیـسو  هب  هناخاقـس  نیا  یلخاد  ياضف  تسا . یـسمش  هحفص 243 ]  ] لاس 1324 هدـیدرگ 

ییابیز هدرشف و  يراکهنییآ  تانییزت  دجاو  انب ، زا  تمسق  نیا  فقس  اهراوید و  دهدیم . لیکشت  ار  هناخاقس  هناخعمـش  نآ  يالاب  تمـسق 
هداس یبآ  ریـش  زا  هناخاقـس  نیا  بآ  يهمـشچ  دوشیم . تعنامم  يرادازع  مایا  رد  زج  هب  ناـکم ، نیا  رد  عمـش  نتخورفا  زا  هزورما  تسا .
بآ عبنم  یشکهلول  بآ  ندمآ  زا  لبق  یلود ، موحرم  رسمه  تاراهظا  قبط  تسا . هتفرگ  ياج  هناخاقس  نییاپ  يوکس  رد  هک  هدش  لیکشت 

يابیز تانییزت  رگید  زا  دناهتشادیمرب . بآ  نآ  زا  ییاهماج  طسوت  هب  مدرم  هک  هدادیم ، لیکـشت  ینامیـس  ياهچـضوح  ار  هناخاقـس  نیا 
راجح دـنمرنه  مان  رکذ  اب  نآ ، لیذ  رد  تشذـگ  هک  نانچ  درب و  ماـن  ار  هناخاقـس  هاـگرد  روداـترود  یگنـس  هبیتک  ناوتیم  هناخاقـس  نیا 

تظافح ار  هناخاقس  یلخاد  ياضف  ياهدرشف  ینهآ و  کبـشم  هچیرد  تسا . هدش  دیق  یـسمش  يرجه  خیرات 1324  راجح » دمحم  لمع  »
. تسا هدش  هتسب  نآ  رب  یهاوخدارم  هناشن  هب  زین  دنچ  یلیخد  لفق و  دنکیم و 

يدروجال هچوک  هناخاقس 

یفقس اب  یمیدق ، ياهزاغم  یلک  تأیه  رد  هناخاقـس  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  كالپ 42 ، يدروجال ، هچوک  نیدلارصن ، دیـس  نابایخ  رد  هک 
رتدنلب نیمز  حطس  زا  رتمیتناس  دودح 80  هک  دوشیم  هدهاشم  ییوکس  انب  نیا  لخاد  رد  تسا . هدش  انب  يرجآ  یتشخ و  حلاصم  یبوچ و 

نیا بیرخت  هب  ور  كورتم و  يانب  تمدـق  دراد . ياج  وکـس  نیمه  نییاـپ  رد  هدـش ، هتـسب  تسا  یتدـم  هک  هناخاقـس  نیا  بآ  هلول  تسا .
ناکم ایوگ  دناهدرک . دودسم  لماک  روط  هب  يزلف  هرکرک  اب  ار  هناخاقـس  يولج  هک  تسا  یلاس  هدش و 10  رکذ  لاس  دودح 60  هناخاقس ،

هحفـص 244]  ] دجـسم و یناب  نامه  زین  هناخاقـس  یناب  ارهاظ  هدوب و  هناخاقـس  یکیدزن  رد  داـبآکلم  ماـن  هب  دجـسم  فقو  هناخاقـس  نیا 
مداخ يهدـهع  رب  شیپ  لاس  دودـح 20  ات  هناخاقـس  تیلوت  دـماین . تسد  هب  ینادـنچ  عالطا  وا  دروم  رد  هک  تسا  کلم  ماـن  هب  یـصخش 

نودـب زین  هناخاقـس  وا ، ترجاهم  هناخ و  ندـش  هبورخم  اب  یلو  تسا . هدوب  تشاد ؛ رارق  هناخاقـس  نیا  ترواجم  رد  شاهناخ  هک  دجـسم ،
. درک هراـشا  اـنب  ردرـس  يـالاب  یـشاک  هبیتـک  هب  ناوتیم  یناریو  هب  ور  هناخاقـس  نیا  رد  دوجوم  رـصتخم  تاـنییزت  زا  تسا . هدـنام  تیلوت 

نانمشد نعل  و  مالسلاهیلع )  ) راهطا همئا  يانث  رد  یتارابع  هدش ، شقن  يدروجال  یشاک  هنیمز  رد  دیفـس و  طخ  هب  هک  هبیتک  نیا  نومـضم 
. تسا اهنآ 

زارمه يهچوک  هناخاقس 
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. تسا يدنبهتـسد  لباق  لکـش ، یفر  ياههناخاقـس  ءزج  زورما  هک  هناخاقـس  نیا  زارمه . هچوک  مهدزناپ ، هچوک  دابآرخف ، نابایخ  رد  عقاو 

. تسا هتشاد  رارق  هدوب ؛ يزعم  مان  هب  یصخش  هک  نآ  یناب  ینوکـسم  هناخ  بنج  رد  لکـش ، یناکد  ياهناخاقـس  تروص  هب  ادتبا  رد  ایوگ 
زا ردپ  هک  دنیبیم  باوخ  رد  یبش  یلو  دننکیم . بیرخت  زین  ار  هناخاقـس  هتـشاد ، هناخ  يزاسزاب  هب  میمـصت  وا  رـسپ  رتکد ، گرم  زا  سپ 

یلو رتکچوک ، يداعبا  رد  ار  یلعف  يانب  هدش و  دیدج  ياهناخاقس  ثادحا  هب  ممـصم  هجیتن  رد  تسا . نیگمغ  تحاران و  رایـسب  يو  لمع 
هتشادن و یصاخ  یگژیو  دراد ؛ لاس  دودح 35  یتمدق  هک  هناخاقس  نیا  هزورما  دهنیم . ناینب  یمیدق  هناخاقـس  ياج  هب  ییاراک ، نامه  اب 
هک تسا  ینادیرم  ياریذپ  زین  هناخاقس  نیا  رـصتخم  ریگبآ  دنکیم . تظافح  ار  نآ  یلخاد  ياضف  زا  هک  دراد  ینینهآ  ياهدرن  هرجنپ  طقف 

هحفص 245] . ] دنزورفایم زاین  هب  یعمش  نآ ، هرجنپ  رانک  رب  هاگهگ 

يدنز اضرمالغ  يهچوک  هناخاقس 

زا شیب  یتمدـق  هک  تسا  ياهداس  لکـش  یفر  هناخاقـس  لماش  ناکم  نیا  دراد . رارق  يدـنز ، اـضرمالغ  هچوک  وسراـهچ ، هچرازاـب  رد  هک 
[ هتـشگ تسد  هب  تسد  اهراب  هک   ] نآ رواجم  هناخ  هیلوا  بحاص  ـالامتحا  هناخاقـس  نیا  یناـب  دوشیم . هدز  نیمخت  نآ  يارب  لاـس ، لـهچ 
هب انب ، یلخاد  هتفرگ  دود  ياضف  دوشیم . هتخورفا  دنچ  عمش  نآ  يوکس  يور  یهاگهگ  طقف  درادن و  يریگبآ  هناخاقـس  نیا  تسا . هدوب 

. تسا هتفرگ  رارق  تمرم  هجوت و  دروم  تساهتدم  هک  دیامنیم  یبوخ 

یلق رذگ  هناخاقس 

، دراد لاس  دودح 35  یتمدق  هک  زاسهزات  اتبسن  هناخاقس  نیا  تسبنب . هچوک  بنج  یحاتف ، هچوک  یقاتـشم ، هچوک  مایخ ، نابایخ  رد  عقاو 
دیـس ماـن  هب  یـصخش  ناـکم ، نیا  یلعف  یلوتم  دوشیم . بوسحم  نآ  رواـجم  هقبط  هس  هناـخ  زا  یتمـسق  عقاو  رد  هک  تسا  یفقو  یناـکم 

رد رـضاح  لاح  رد  هتفرگ و  رارق  تمرم  دروم  شیپ  لاس  هس  دودح  هناخاقـس  نیا  دراد . تنوکـس  هناخاقـس  یکیدزن  رد  هک  تسا  دـمحم 
تمسق ياهیشاک  هتبلا  هک  درب  مان  ار  انب  یلخاد  ياهيراکیشاک  ناوتیم  هناخاقس  نیا  يانب  تانییزت  زا  دراد . رارق  یبوخ  اتبسن  تیعضو 

هک تسا  هتـسجرب  باعل  اب  گنر ، تفه  یـشاک  عون  زا  انب ، نیا  رد  هتفر  راک  هب  ياهیـشاک  دـنرادروخرب . يرتشیب  تمـسق  زا  اـنب ، یلخاد 
دایز رایسب  هناخاقـس  نیا  زا  یلاها  لابقتـسا  تسا  دوهـشم  هک  نانچ  تسا . هدش  شقن  اهنآ  رب  مالـسلاهیلع )  ) راهطا همئا  ياثر  رد  یتارابع 

هن تمدـق  دوجو  اـب  هناخاقـس  نیا  دـننکیم . هعجارم  لـحم  نیا  هب  عمـش  نتخورفا  يارب  يرایـسب  هورگ  هعمج ، ياـهبش  رثـکا  رد  هدوب و 
هحفص 246] . ] دنراد خسار  داقتعا  نادب  یلاها  تسا و  روهشم  یگدنهددارم  هب  شدایز ، نادنچ 

ناتسلگ هناخاقس 

یمامت هک  تسا  یلکـش  بعکم  کچوک و  يانب  لماش  هناخاقـس  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  ون ، ناتـسلگ  مامح  شبن  ریبکریما ، ناـبایخ  رد  هک 
يرگید يهصخشم  ینهآ ، ياهرجنپ  بآ و  ریش  زج  هب  هناخاقس  نیا  تسا . هدش  هدیناشوپ  ياهداس  دیفـس  ياهیـشاک  اب  نآ  یلخاد  ياضف 

. دناهدز نیمخت  لاس  دودح 40  ار  انب  نیا  تمدق  یلاها  درادن .
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دجسم هناخاقس 

، تاداس راهچ  دجسم  بنج  قباس ] باهش  روسفورپ   ] راشفا نیـسح  دمحم  دیهـش  هچوک  قباس ] سوریـس   ] ینیمخ یفطـصم  نابایخ  رد  هک 
، اههزاغم نآ  جراخم  زا  ات  دوب  هدـش  فقو  مناخ  زیزع  مان  هب  یمناخ  فرط  زا  هزاـغم ، باـب  ود  ماـمظنا  هب  هناخاقـس  نیا  ناـکم  دراد . رارق 

کچوک دجسم  هفاضا  هب  هزاغم  باب  ود  نآ  هناخاقس و  یـسمش  يرجه  دودح 1358  رد  یلو  دوش . يرادهگن  يزادـنابآ و  زین  هناخاقس 
هداد ياج  دوخ  قرش  راوید  رد  ار  یلعف  هداس  اتبـسن  هناخاقـس  هک  هدیدرگ  انب  رتگرزب  يدجـسم  اهنآ  ياج  هب  هدش و  بیرخت  اهنآ ، رواجم 

هلصاف نیمز  حطـس  زا  رتمیتناس  عافترا 80  هب  ییوکـس  طسوت  هک  تسا  کچوک  یکقاتا  لماش  هناخاقـس ، نیا  ياـنب  ینونک  لکـش  تسا .
یجراخ و حوطـس  یمامت  دراد . زین  ياهناخعمـش  هناخاقـس  نیا  تسا . نآ  ناـعجارم  ياریذـپ  اـضف ، نیا  رد  یبآ  ریـش  اـهنت  تسا و  هتفرگ 

عالطا یمیدـق  هناخاقـس  ییادـتبا  تیعـضو  یگنوگچ  زا  تسا . هدـیناشوپ  دیفـس  ینییزت  گنـس  اب  نآ ، رواجم  دجـسم  هناخاقـس و  یلخاد 
یگنـس بآ  عبنم  هک  هدوبیم  یمور  فقـس  اب  یکقاتا  لماش  یمیدـق  يانب  هک  دـش  صخـشم  ردـق  نیمه  طـقف  تسین . تسد  رد  ینادـنچ 

هحفص 247] . ] تسا هدادیم  ياج  دوخ  رد  ار  هناخاقس  یجوراس 

قحلا باب  دجسم  هناخاقس 

يرجه لاس 1356  هناخاقـس  نیا  يانب  تخاس  خیرات  تسا . هتفرگ  رارق  دجـسم  هچوک  قباس ] زازب  لیعامـسا   ] يولوم نابایخ  یناشن  هب  هک 
هتشذگ نوچ  زونه  هک  تسا  ياهداس  یمیدق  ياههناخاقـس  هلمج  زا  انب  نیا  ص 13 ط .) ، 1350 یغالب : ینیسح  . ) تسا هدش  رکذ  يرمق 

هارمه هب  هتخوس ، عمش  يدادعت  يایاقب  يزلف و  ینیس  کی  زا  لکشتم  ياهناخعمش  رصتخم ، يریگبآ  دراد . رارق  لحم  یلاها  تیانع  دروم 
. دنتسه کچوک ، هناخاقس  نیا  رد  دوجوم  كدنا  تازیهجت  هلمج  زا  چیپرام ، ياهدرن  اب  ياهرجنپ 

يدنق دجسم  هناخاقس 

شتمدق درادـن . یـصاخ  يهصخـشم  هداس ، کچوک و  هناخاقـس  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  يدـنق  دجـسم  تشپ  یناخيدـهم ، نابایخ  رد  هک 
رد یلو  تسا . هدـش  هتخاس  لحم  یمیدـق  هناخاقـس  ياج  هب  انب  نیا  ایوگ  دـنزیم . نیمخت  انب  نیا  یلعف  تروص  يارب  ار  لاس  زا 35  شیب 

. دماین تسد  هب  ینادنچ  عالطا  یمیدق ، هناخاقس  یلامتحا  تمدق  یناب و  باب 

ریشم هناخاقس 

ربانب تسا . هتفرگ  رارق  ینونک ] ياصقالا  دجسم   ] هنطلسلاریشم تعاس  دجـسم  تشپ  هک  تسا  نارهت  ریاد  یمیدق و  ياههناخاقـس  هلمج  زا 
. تــسا يرمق  يرجه  دودـح 1221  ینعی  هنطلـسلاریشم ، تعاـس  دوخ  اـب  لداـعم  هناخاقـس  نیا  تمدـق  لـحم ، یمیدـق  هبـسک  تاراـهظا 

رارق يزاسزاب  تمرم و  دروم  اررکم  نامز  لوط  رد  کـچوک ، لکـش  یبعکم  ياـنب  نیا  هتبلا  هحفص 248 ] (. ] ص 61 ، 1373 روپییحی : )
یبآ رـضاح  لاح  رد  هناخاقـس  نیا  دـننزیم . نآ  ینهآ  هرجنپ  رب  یلیخد  هتـسج و  لسوت  نآ  لکوم  هب  دـنچ ، ینادـیرم  زونه  تسا . هتفرگ 

. درادن
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دابآزوریف رهن  هناخاقس 

. تسا هتفرگ  رارق  يرفعج ، نابایخ  يوربور  يدمحم ، خیش  اضرالم  نابایخ  موصعم ، هدازماما  لپرس  رمحا ، لاله  نابایخ  رد  هناخاقـس  نیا 
کچوک و ياضف  تسا . فلکتیب  هداـس و  ياـنب  نیا  هب  یلاـها ، رایـسب  تدارا  هناـشن  هناخاقـس  نیا  هب  هدـش  هدز  ياـهلیخد  لـفق و  هوبنا 
زا ولمم  یکی  گنر  زبس  يزلف  ياههدرن  تشذـگ ، هک  نانچ  هک  دـباییم  طابترا  نوریب  اب  هچیرد  ود  طـسوت  هناخاقـس ، نیا  لکـش  بعکم 

تیلوت تسا . هتـشگ  هیبعت  مدرم  يدقن  تاروذـن  نتخیر  يارب  تسه . زین  رتکچوک  هک  رگید  هچیرد  تسا و  هدـش  هتـسب  ياهلیخد  لفق و 
يروآعمج ار  تاروذـن  دـیآیم و  راب  کی  دـنچره  هک  دراد  رارق  تعاضب  مک  ینزریپ  زین  لحم و  هبـسک  هدـهع  رب  هداـس  ياـنب  نیا  یلعف 

( مالـسلاهیلع  ) همئا زا  هداس  یپاچ  ریوصت  دـنچ  نآ  رد  هدـش و  هدـناشوپ  چـگ  زا  ياهداس  دودـنا  اب  هناخاقـس ، نیا  یلخاد  ياضف  دـنکیم .
لاس زا 50  شیب  ار  هناخاقس  نیا  تمدق  اهیلحم  درادن . یـصاخ  هصخـشم  هناخاقـس ، نیا  يرجآ  يانب  یجراخ  تمـسق  دوشیم . هدهاشم 

. دننزیم نیمخت 

نارهت یلامش  ياههلحم  رد  هناخاقس 

قطانم هب  دودـحم  طـقف  رما  نیا  دناهتـشاد . يزاسهناخاقـس  هناخاقـس و  هب  يرایـسب  هجوت  میدـق ، ياـهینارهت  دـش  هظحـالم  هک  يروط  هب 
رد هحفـص 249 ]  ] هکلب دـشیمن . تشاد ، ییاسرفتقاط  تارح  لاس  مرگ  لوصف  رد  اـبلاغ  دوب و  دـمآ  تفر و  رپ  اـعبط  هک  رهـش ، يزکرم 

عبانم زا  هک  يروط  هب  دنتشاد . صاخ  یهجوت  تنـس ، نیا  هب  مدرم  زین  هتـشاد  رتمک  یتیعمج  رتعوبطم و  ییاوه  هک  نارهت  یلامـش  تالحم 
هتفرگیم رارق  اهینارهت  رثکا  هدافتـسا  دروم  یقالیی  نوچمه  لاس ، مرگ  لوصف  رد  قطانم  نیا  شیپ  اهتدم  زا  دـیآیم ، رب  دوجوم  یخیرات 

رد اههناخاقـس ، رتـشیب  زکرمت  يارب  بساـنم  یهجوت  رما  نیمه  تسا . هدوب  یحاوـن  نیا  هکربـتم  نکاـما  ناـگدازماما و  عاـقب  اـنامه  تسا ،
یلامش قطانم  یمیدق  ياههناخاقـس  دروم  رد  یتاعالطا  رـصتخم  هک  یعبانم  هلمج  زا  تسا . نارهت  یلامـش  ياههلحم  هکربتم  عاقب  فارطا 

یفقو يانب  هب  طوبرم  دانسا  ندرمش  رب  نمض  باتک ، نیا  فلؤم  تسا . یغالب  ینیـسح  نارهت » خیرات   » باتک دراذگیم ، رایتخا  رد  نارهت 
زا نارامج ، هقطنم  هب  طوبرم  تافوقوم  هلمج  زا  دنکیم : دای  حرـش  نیدـب  زین  هفوقوم  هناخاقـس  يدادـعت  زا  ناماس ، نیا  فلتخم  ياههلحم 

هدـش شرازگ  عبرم  رتم  ود  هناخاقـس  نیا  تحاسم  تسا . هدـیدرگ  فقو  رانچ  تخرد  هلـصا  کی  قافتا  هب  هک  هدـش  هدرب  مان  ياهناخاقس 
هارمه هب  هناخاقـس  نیا  تسا . هدش  هراشا  عبرم  رتم  کی  تحاسم  اب  ياهناخاقـس  هب  بیـشازد ، هبـصق  تافوقوم  تسرهف  رد  نینچمه  تسا .

، قطانم نیا  یفقو  ياههناخاقس  زا  رگید  ياهنومن  دناهدیسر . تبث  هب  هدش و  عقاو  حلاص  هدازماما  یقرش  رتم  کی  هلصاف  رد  تافوقوم  ریاس 
هعلق سپ  هد  رد  عقاو  هیلع ،) هللا  مالس   ) میهاربا هدازماما  ترضح  رهطم  هناتسآ  فقو  هک  عبرم ، رتم  کی  تحاسم  هب  تسا  ياهناخاقس  يانب 
طقف قوف ، رد  هدـش  هراـشا  دراوم  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  هب  هجوـت  (. 47 ص 41 -  ج 1 ، ، 1350 یغالب : ینیـسح   ) تسا هدـش  ناریمش 

ياههناخاقـس رثکا  هک  دوش  هجوت  هتکن  نیا  هب  رگا  تسا . دوجوم  اهنآ  یفقو  دانـسا  هک  تسا  ياهفوقوم  ياههناخاقـس  زا  هتـسد  نآ  لماش 
ساپ هب  لحم ، یلاها  يراکمه  اب  ای  هدیدرگ و  ظفح  ثادـحا و  یثوروم  یتنـس  هحفص 250 ]  ] اب ابلاغ  هکلب  هدوب ، یفقو  دنـس  دقاف  نارهت 

یحاون نیا  ياههناخاقـس  دادعت  امتح  هک  دباییم  توق  رییغت  نیا  دناهدشیم ؛ تسارح  يرادهگن و  اهنآ ، هیلوا  نایناب  ریخ  لمع  زا  يزوریپ 
[ . 275 . ] تسا هدوب  هدش  هراشا  دادعت  زا  شیب 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ای  کیلع  مالسلا 

ماما دنکیم : لقن  ینارعش  باهولادبع  همالع  شداتسا  زا  هحفص 73  فارـشالا » بح  هب  فاحتال   » باتک رد  یعفاش  نیاوربش  هللادبع  خیش 
بآ زا  راشرس  نیرولب  ماج  ود  نانآ  دنتخاس  عونمم  بآ  زا  مرگ  رایـسب  زور  رد  ار  يو  دوب  هلاس  تداهش 56  ماگنه  هنع  هللا  یضر  نیسح 
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ورف نادب  ار  مرگج  شبآ  ات  دیهدب  نم  هب  یبآ  هعرج  هک  مهدیم  دـنگوس  مدـج  هب  ار  امـش  دومرفیم  وا  دـندادیم و  ناشن  يو  هب  ار  درس 
بیقن دوعسم  دیس  ياقآ  باطتسم  بانج  همان  هحفص 251 ]  ] نسحلاوبا داتـسا  زا  لقن  دندرکیمن . تباجا  ار  يو  تساوخرد  نانآ  مناشن و 

مالـسالا و تجح  باطتـسم  بانج  دـنمجرا ، ققحم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیـش  جاح  مالـسالا  ۀـجح  هب  یلاـخلخ 
تامارک تیـصخش و  تمظع و  هب  عجار  رمألابسح ، تدارا  دـیدجت  مالـس و  ضرع  اب  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياـقآ  نیملـسملا 
ترـضح صوصخ  رد  مرحم  هام  مسارم  هب  طوبرم  شخب  ریهاشم ) لاخلخ و   ) باتک رد  هچنآ  مالـسلاهیلع ،)  ) سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح 

هفاضا هب  ماهتشاگن و  راوگرزب  نآ  هب  عجار  ناجیابرذآ ) رد  مرحم   ) ناونع تحت  دوخ  تاقیقحت  رد  هچنآ  اب  ماهتشون و  مالسلاهیلع )  ) سابع
لاسرا فیرش  رضحم  هب  متفای  تسد  نادب  ناجیابرذآ  طاقن  زا  رگید  یـضعب  زیربت و  لاخلخ و  ياهرهـش  رد  لاسما  مرحم  رد  هک  يدراوم 

. منکیم ینادردق  رکشت و  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ناشخرد  هرهچ  دنمدوس  باتک  دلج  هس  نیودت  رد  بانج  نآ  تامحز  زا  هدومن و 
هحفـص . ] مراد تلأسم  بانج  نآ  يارب  رتشیب  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  ماهدرب . رفاو  هرهب  هدـناوخ و  لماک  روط  هب  ار  نآ  دـلج  هس  ره  هدـنب 

[252

لاخلخ ناتسرهش  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهش  رالاس  ترضح  يرادازع 

هراشا

یهاتوک هراشا  لاخلخ  رد  مرحم  مسارم  ماجنا  هوحن  هب  راصتخا  هب  همدـقم و  ناونع  هب  منادیم  مزال  مزادرپب  بلطم  لصا  هب  هک  نیا  زا  لبق 
: مینک رکذ  ار  صوصخ  نیا  رد  ریظنیب  دروم  دنچ  سپ  هدومن ،

مرحم مسارم 

مایا اهتافو و  اهتدالو و  رد  دنتـسه و  مالـسلامهیلع )  ) تراهط تمـصع و  نادـناخ  ناـبحم  زا  تیـالو و  قشاـع  اـمومع  لاـخلخ  یلاـها 
هللادـبع ابا  ترـضح  يرادازع  مایا  رد  صوصخ  هب  دـنهدیم . ناشن  یـصاخ  قوش  روش و  یبهذـم  داـیعا  ریاـس  موصعم و  ناـماما  تداـهش 

رد هدمآ و  لاخلخ  هب  اهزور  نیا  رد  زین  اهرهـش  ریاس  میقم  ياهیلاخلخ  رتشیب  یتح  هدش و  رادازع  هچراپکی  مدرم  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا
ریظنیب یتح  ریظنمک و  اهاج  ریاس  رد  یـضعب  دریگیم  تروص  رفـص  رخآ  ات  مرحم و  هاـم  هب  هدـنام  زور  دـنچ  دـننکیم . تکرـش  مسارم 

كرادـت و هیهت و  رد  کیدزن  زا  هتفاـی و  روضح  اههنحـص  نیا  رد  اـهلاس  هدوب و  مسارم  نیا  دـهاش  دوخ  هک  روطـس  نیا  هدـنراگن  تسا .
هحفص 253] . ] دنکیم هراشا  اهنآ  زا  ياهراپ  هب  لامجا  هب  دراد  هنیمز  رد  مه  یتاقیقحت  تسا و  هتشاد  تکرش  اهنآ  زا  یضعب  تاناکما 

اراقراق

رد هک  ار  يروطق  دـنلب و  رانچ  تخرد  لصا  کی  هلحم  ره  رد  لاخلخ  یلاها  مرحم ، هام  ندیـسر  ارف  زا  لـبق  هجحیذ و  هاـم  هعمج  نیرخآ 
نیعم و رهـش ، فارطا  تاغاب  زا  ار  هدش  يرادیرخ  اتردـن  ییادـها و  يرذـن و  تروص  هب  ابلاغ  دـنیوگ و  اراقراق »  » نآ هب  یلحم  حالطـصا 
و نیسح » ای   » دایرف اب  هتسب و  نآ  هب  ییاهکتسد  یفاضا ، ياههخاش  ندیرب  زا  دعب  هدومن و  عطق  تاولص  مالس و  اب  ار  نآ  هدرک و  صخـشم 
هتفرگ و شود  هب  ار  نآ  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  ای  تسا  کمک  تقو  نونکا  ینعی : اقآ  سابع  ترـضح  رود  یتقو  ددم  يدنیا  راعش :
هب زبس  هایـس و  کچوک  ياهقریب  هچراپ و  نآ  ياهتنا  هب  هک  یلاح  رد  دـنروآیم و  دجـسم  ولج  هب  ازع  لبط  نتخاون  اب  روپیـش و  لبط و  اب 

هلئب نوـهورگ  یـسناه  دـنیوگیم : ار  راعـش  نیا  زین  تکرح  ریـسم  رد  دـنراکیم . دجـسم  لـباقم  نادـیم  طـسو  رد  دناهتـسب  ازع  تمـالع 
هحفـص 254] . ] دراد ییالوم  نینچنیا  هورگ  مادـک  دـنراد ؛ سابع  ترـضح  نایعیـش  ینعی : راو  یـسابع  ترـضح  نورل  هعیـش  راویـسالوم 
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دوجو للع  زا  یکی  دیاش  دننکیم . شوپهایـس  ار  نکاما  رازاب و  دجاسم و  دـنوریم و  مرحم  لابقتـسا  هب  مدرم  مسارم ، نیا  زا  دـعب  الومعم 
نآ ياـههخاش  هنت و  زا  تشادـن ، دوجو  زورما  دـننام  تاـناکما ، ریاـس  یتـخوس و  داوـم  هتـشذگ  رد  نوـچ  هک  تسا  نیا  اراـقراق »  » مسارم

. دندرکیم هدافتسا  رگید  هباشم  دراوم  ناتسمز و  رد  دجاسم  ندرک  مرگ  يارب  هیاپ  نوتس و  ناونع  هب  تخرد 

« ءیصخاش  » نیسح ياو  نیسح  هاش 

رازگرب ءاشع  برغم و  زاـمن  زا  سپ  بش  ره  اروشاـع  بش  اـت  اراـقراق »  » ندروآ زا  دـعب  ینعی  هاـم ، هب  هدـنام  زور  هس  اـی  ود  زا  مسارم  نیا 
هنیـس هب  تسار  تسد  اب  هتفرگ و  ار  رگیدـمه  رمک  پچ  تسد  اب  هک  یلاـح  رد  هرفن  دـص  دـنچ  هدرـشف  ياـهفص  رد  نارادازع  دوشیم .

هب هدش و  عمج  مه  رود  هب  نایاپ  رد  هدومن و  تکرح  راوهریاد  دجاسم  لباقم  رد  و  هحفص 255 ]  ] هدرک یط  ار  هدش  نییعت  ریسم  دننزیم ،
رایـسب هدنبوک و  زین  مسارم  نیا  راعـشا  اصوصخم  تسا . يرادازع  تاجتـسد  نیرتهدننیبرپ  زا  مسارم  نیا  دـنزادرپیم . ءاکب  یناوخهحون و 

نیرفآروش زیگنانزح و  رایسب  مسارم  لوط  رد  سابع ، ای  لضفلاوبا ، ای  مالسلاهیلع ،)  ) نیـسح ای  سدقم  یماسا  رارکت  هژیو  هب  تسا . جیهم 
یبالقنا ياهراعـش  نداد  اب  و  هر )  ) ینیمخ ماما  ياهدومنهر  زا  ماهلا  اب  هللا  بزح  دهعتم و  ناناوج  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  تسا .

يدایز دادعت  اروشاع  بش  رد  صوصخ  هب  هحفص 256 ] . ] دندیشخب ياهزات  حور  مسارم ، هنوگنیا  هب  یسامح  راعشا  ندناوخ  یمالسا و  و 
نمـض هدرک و  تکرح  مظنم  بترم و  رایـسب  ياهفـص  اب  ادهـش ، سکع  البرک و  سدـق و  ياهتکام  لمح  اب  هدیـشوپ و  نفک  ناناوج  زا 

. دنراذگیم شیامن  هب  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  نوچمه  يربهر ، هیقف و  تیالو  زا  تیعبت  رد  ار  دوخ  یگدامآ  یناوخهیثرم ، ءاکب و 

يرادازع تاجتسد  يراذگتشط و 

تاجهتـسد رگید  ياـهزور  عماـج و  دجـسم  يراذـگتشط  موس  زور  هعمج و  دجـسم  يراذـگتشط  مرحم  هاـم  مود  زور  لومعم ، قـبط 
قریب لتک و  ملع و  تیعمج  سپ  اههتسدرس و  تاجهتـسد ، شیپاشیپ  رد  يراذگتشط  مسارم  رد  دوشیم . رازگرب  دجاسم  ریاس  يرادازع 

ناکدوک و صوصخم  هورگ  تاجهتسد  زا  یـضعب  رد  دننکیم . تکرح  اهنزجنـس  لابط و  یچروپیـش و  دجـسم و  ره  ادج  ياههتـسد  هب 
شطعلا دنیوگیم : یناوخهحون  نمض  رد  دنزادرپیم و  یناوخهحون  هب  هدرک و  تکرح  مه  لباقم  هحفص 257 ]  ] فیدر ود  رد  ناناوجون 

هب هک  یلاح  رد  مه و  رس  تشپ  رد  فیدر و  ود  رد  مه  نزهنیس  ياههتسد  تخوس  میاهبل  سابع )  ) ومع ماهنـشت  ینعی : مریبل  يدنای  ومع 
ياـهماج اـهتشط و  لـمح  دـننکیم . تکرح  دـنراد  شود  هب  يدومع  روـط  هب  ار  اـهنآ  هک  اـهتشط  همیخ و  نـالماح  زین  اـهنآ  لاـبند 

تـساوخرد بآ  سابع  ترـضح  زا  هک  ناـکدوک  صوصخب  مرح  لـها  یگنـشت  ـالبرک و  ياههنحـص  زا  تسا  يداـمن  هلزنم  هب  کـچوک 
دعب هتفر  دجسم  هب  رخآ  رد  هدرک و  یط  ار  یصاخ  ریسم  مادک  ره  تاجهتسد  نیا  دنتـسه . نانزریجنز  هتـسد  زین  هورگ  نیرخآ  دندرکیم .

ضوع نآ  متیر  هحون و  عون  یتقو  نانزریجنز  هتـسد  رد  هکنیا  رب  افاضم  دـنهدیم . ارف  شوگ  یناحور  نانخـس  هب  یناوخهحون  رـصتخم  زا 
: دننکیم همزمز  ار  راعش  نیا  ابلاغ  هدش و  لسوتم  سابع  ترـضح  هب  دننک  لیدبت  ار  ریجنز  هبرـض  هس  هب  هبرـض  ود  زا  دنهاوخیم  ای  دش و 

هحفـص  ] جـئاوحلا باب  ایا  خوللوا  يراوز  نوربق  جـئاوحلا  باب  ایا  خوللوا  ینابرق  نورآ  ای : لضفلاابا  ملق  يرـالوق  لـضفلاابا  ملع  بحاـص 
[258

اروشاع اعوسات و  زور  رد 

ار يرتشیب  ریسم  الومعم  دتفایم و  هار  هب  صاخ  تهبا  هوکش و  اب  يرادازع  باجتـسد  رهظ ، زا  دعب  تسا و  لیطعت  اج  همه  اعوسات  زور  رد 
دوب هدروآ  سابع  ترـضح  يارب  نوعلم  رمـش  هک  همانناما »  » عوضوم هب  زور  نیا  رد  اهناوخهحون  دـننکیم . یط  لبق  ياـهزور  هب  تبـسن 

بورغ لیاوا  زا  ناناوج  ناناوجون و  اروشاع  بش  رد  دننکیم . یناوخهیثرم  ترـضح  نآ  تعاجـش  تماهـش و  زا  رتشیب  دـننکیم و  هراشا 
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عمـش ياهدع  دنوریم و  اههینیـسح  لزانم و  دجاسم و  هب  عادولا » عادولا ، عادولا ، : » راعـش نتفگ  اب  رایـسب و  هودـنا  نوخ و  اب  هتـسد  هتـسد 
. دنزادرپیم یناوخ  هحفـص 259 ]  ] هحون ینزهنیـس و  هب  هدش و  تیعمج  زا  ولمم  دجاسم  اشع  برغم و  زامن  دعب  دـننکیم . نشور  يرذـن 

همین دودح  رد  ینارنخس  نایاپ  زا  دعب  دنیوگیم و  نخس  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  مایق  هزیگنا  اروشاع و  بش  تلیضف  زا  نانارنخس  سپس 
دندرگیم و رب  دجسم  هب  حبص  ناذا  نراقم  صوصخم ، ياهریسم  یط  دعب  هدرک و  تکرح  دجسم  ره  لباقم  زا  يرادازع  باجتـسد  بش ،

رتشیب هودنا  نزح و  اب  رتمامت و  هچره  تمظع  هوکش و  اب  يرادازع  باجتسد  حبص  هد  تعاس  زا  اروشاع  زور  دننکیم . هماقا  حبـص  زامن 
ره لباقم  رد  صوصخم  ياهریسم  یط  دعب  دننکیم  لمح  هدناباوخ  روط  هب  هدناشوپ و  هرسکی  هایـس  هچراپ  کی  اب  ار  اهملع  هک  یلاح  رد 

، لتق مسارم  رد  دننکیم . رازگرب  لتق »  » مسارم هتفر و  دوخ  دجـسم  هب  هلحم  ره  تاجتـسد  سپـس  هتخادرپ و  یناوخهحون  اکب و  هب  دجـسم 
اب هژیو  هب  اهنآ  نانخـس  اهزجر و  رکذ  اب  البرک و  يادهـش  ياهتداشر  اهتعاجـش و  نایب  نمـض  هتفر و  ربنم  هب  دجـسم  یناحور  تسخن 

صوصخ هب  مالسلاهیلع ،)  ) ربکا یلع  ترضح  مالـسلاهیلع ،)  ) نسح نب  مساق  ترـضح  رهاظم و  نب  بیبح  یحایر ، دیزی  نب  رح  يروآدای 
هب هراشا  اـب  تیاـهن  رد  هتخادرپ و  اـهنآ  تداهـش  هوحن  هب  و  مالـسلاهیلع )  ) یلع نب  ساـبع  ترـضح  يزاـبناج  يراکادـف و  تعاجـش و  هب 
اب هتفگ و  نخس  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  ترضح  ریظنیب  تماقتسا  تعاجش و  زا  مالسلاهیلع ،)  ) رغصا یلع  ترضح  تداهـش  یگنوگچ 

دنهدیم ماجنا  يروط  ار  همانرب  نیا  دنکیم . هراشا  راوگرزب  نآ  تداهـش  رخآ  هظحل  هب  ترـضح  نآ  ياههبطخ  اهشیامرف و  یخرب  رکذ 
هب نانچمه  زین  تیعمج  دنهدیم و  رـس  ناذا  توص  نارادازع ، زا  نت  دنچ  نذؤم و  هظحل  نیا  رد  تسرد  دبای و  همتاخ  رهظ  ناذا  نراقم  ات 

. دوشیم هحفص 260 ]  ] هماقا رصع  رهظ و  زامن  ناذا ، مامتا  زا  دعب  دنزادرپیم و  يراز  نویش و 

ناسحا مانتبث و  مسارم  لزانم و 

هراشا

تروص نیا  هب  نآ  و  دراد . نایرج  لاخلخ  ناتـسرهش  رد  طقف  هک  تسا  يریظنیب  دراوم  زا  یکی  اهنآ  رد  مانتبث  هوحن  اهلزنم و  عوضوم 
هب هناگادج و  تروص  هب  یگرزب  ياهنلاس  نکاما و  هعمج ، دجسم  عماج و  دجسم  صوصخ  هب  دجسم ، ره  نوماریپ  ای  راوج  رد  هک  تسا 

موسرم دنیوگ . لزانم »  » اعومجم و  لزنم »  » اهنآ زا  کی  ره  هب  احالطصا  هک  دنتـسه  هیرغـصا ، هیمـساق ، هیربکا ، هیـسابع ، هینیـسح ، ياهمان 
نادیفسشیر روضح  اب  یصاخ  ياههمانرب  مسارم و  یط  دلوت ، لوا  لاس  رد  ار  دوخ  دالوا  لفط ، نآ  یلو  دش ، دلوتم  یکدوک  یتقو  تسا 

ماما اب  یکدوک  زا  ار  لفط  هدیدنسپ ، رایـسب  لمع  نیا  تقیقح  رد  دنیامنیم . مانتبث  دنتـسه  دنمقالع  هک  یلزنم »  » رد تاولـص  مالـس  اب  و 
ینا  » رب ینبم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تیـصو  یتسار  هب  دـنکیم و  انـشآ  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح

هک ار  ناگدـننکمانتبث  زا  ياهعوـمجم  هحفـص 261 ] . ] دریذـپیم ققحت  كدوک  هشیدـنا  رد  یترتـع » هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت 
. دنوریم رامش  هب  لزنم  ناگدننادرگ  هک  دراد  هتـسدرس »  » رفن دنچ  زین  لزنم  ره  دنیوگ و  هتـسد » لها   » دنوشیم بوسحم  لزنم »  » ياضعا
فورظ و هناخزپشآ ، رادرتفد ، رادـباسح و  هناگادـج ، روط  هب  کی  ره  تسا و  لزنم  نآ  ياضعا  روخارف  هب  لزانم  نیا  زا  کی  ره  تعـسو 
. دنکیم ادیپ  يرتشیب  تمظع  هوکـش و  مهدزاود  ات  موس  زا  صوصخ  هب  مرحم  مایا  رد  لزانم  نیا  دـنراد . مه  زپشآ  یتح  مزال و  تاناکما 
رد رابود  الومعم ، تدم ، نیا  رد  دنوشیم . دنمهرهب  ناسحا  نیا  زا  زین  اهنادنز  اهناتـسرامیب ، اههناخرفاسم ، بیرغ و  ناسحا  مایا ، نیا  رد 

هحفص  ] يارب مدرم  زین  عقاوم  یضعب  رد  دوشیم و  ییاریذپ  اضعا  زا  هتسد ، لها  ياههناخ  هب  ناسحا  نداتسرف  اب  زین  راب  کی  لزانم و  دوخ 
رد ار  اذـغ  هک  بیترت  نیا  هب  دراد . یـصاخ  يوـنعم  هرظنم  اـههناخ  هـب  اذـغ  نداتـسرف  دـننکیم . هـعجارم  لزاـنم  هـب  كربـت  نـتفرگ  [ 262
هد تروص  هب  ناناوج  دنهدیم . رارق  یسم  هعمجم )  ) هعومجم رد  ار  يدادعت  هتشاذگ و  صوصخم  شوپرس  اهنآ  يور  هتخیر و  اهباقشب 

تـسا هدرک  مانتبث  لزنم  نآ  رد  هک  یـسک  ماـن  هب  هدرب و  اـههناخ  هب  فلتخم  تـالحم  رد  هدرک و  لـمح  رـس  يور  ار  اـههعومجم  هرفن ،
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هتـسد لـها  هب  هدرک  پاـچ  ار  صوـصخم  ياـهتراک  اـهلزنم  زا  یـضعب  رتـشیب ، طاـبظنا  مظن و  تیاـعر  تهج  ریخا  ياـهلاس  رد  دـنهدیم .
نامزمه روط  هب  لزانم  مامت  رد  مرحم  مهدزاود  مشـش و  ياهبـش  دـنیامن . تفایرد  ار  دوخ  ناسحا  هیمهـس  تراک  نآ  هئارا  اب  اـت  دـنهدیم 

اخ ای   » بش نآ  هب  احالطصا  هک  مهدزاود  بش  رد  تسا . یناوخهیثرم  ظعو و  اب  مأوت  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دراد  دوجو  ناسحا  ماش و  همانرب 
لزنم ره  دنهدیم . اهلزنم  رادباسح  هب  دنـشاب  هتـشاد  مه  یتاروذن  رگا  یلام و  ياهکمک  هتـسد  لها  دنیوگ ، هقی » نتـسب   » ینعی امالغاب »
هنوگ ره  هدرک و  تبث  قیقد  روط  هب  ار  نایفوتم  یتح  هتـسد و  لها  سردآ  تاصخـشم و  یگداوناخ و  مان  مان و  هک  دراد  صوصخم  رتاـفد 
نیا زا  کی  ره  هتسد  لها  دوبن . هزورما  تاناکما  لیاسو و  هک  هتـشذگ  رد  دنـسیونیم . صوصخم  رتافد  رد  ار  یـسنج  یلام و  ياهکمک 

ریغ ثداوح  زورب  رد  هژیو  هب  مایا  ریاس  رد  یتح  دـندادیم . ماـجنا  يرفن  هد  تروص  هب  ـالومعم  هک  دنتـشاد  هدـهع  هب  ار  یفیاـظو  لزاـنم ،
دندرکیم يریگتسد  ناهانپیب  افعض و  زا  دنتخادرپیم و  یناسرکمک  دادما و  هب  يرورـض  عقاوم  رد  ای  امرـس  امرگ و  تدش  رد  هبقرتم ،

. دوشیم هراشا  الامجا  اههتسد  لها  اهلزنم و  فیاظو  زا  یضعب  هب  الیذ  تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  زین  نونکا  روما ، نیا  زا  یـضعب  رثا  هک 
هحفص 263] ]

هینیسح

نانامهیم و زا  توعد  يرادازع و  باجتـسد  بیترت  ییامیپهار و  مظن و  رارقـسا  شاهتـسد  لها  دنیوگ . زین  هناخـشارف »  » نآ هب  هک  هینیـسح 
. دنیوگ شارف »  » هتسد لها  زا  کی  ره  هب  دنریگیم و  هدهع  هب  ار  طوبرم  ياههمانرب  یئارجا  هرادا  لزنم و  ياضعا 

هیسابع

بآ ياهگید  ندرک  رپ  صوصخم و  ياهکشم  اب  اههمشچ  زا  بآ  ندروآ  هتسد  نیا  دارفا  دنیوگیم . زین  هناخاقس »  » نآ هب  هک  هیـسابع 
زا کی  ره  هب  دنتشاد و  هدهع  هب  ار  نارادازع  هدافتسا  يارب  تاجتـسد  ریـسم  رد  بآ  رپ  ياهکشم  لمح  روطنیمه  يرورـض و  عقاوم  رد 

. دنیوگیم اقس »  » هتسد لها 

هیربکا

اههرفـس و ندرک  نهپ  دـجاسم و  اهلزنم و  ندرک  وراج  فیظنت و  هتـسد  نیا  دارفا  دـنیوگیم . زین  هناخ » تمدـخ  شیپ   » نآ هب  هک  هیربکا 
هدهع هب  ار  فورظ  نتـسش  روطنیمه  اذـغ و  زا  دـعب  لبق و  نانامهیم ، تسد  نتـسش  يارب  نگل  هباتفآ  ندروآ  بآ و  ياچ و  اذـغ و  نداد 

. دنیوگیم تمدخ » شیپ   » هتسد لها  زا  کی  ره  هب  دنتشاد و 

هیمساق

هیهت یمیدق و  رادهلال  ياهغارچ  اهسوناف و  اهلعشم و  ندرک  مهارف  هتـسد  نیا  دارفا  دنیوگیم . زین  هناخ » رادلعـشم   » نآ هب  هک  هیمـساق 
هتـسد لـها  زا  کـی  ره  هب  دنتـشاد و  هدـهع  هب  ار  سلاـجم  دـجاسم و  اـهلزنم و  رد  اـی  تاجتـسد  هحفـص 264 ]  ] ریـسم رد  یتخوس  داوم 

. دنیوگیم رادلعشم » »

هیرغصا
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لمح کچوک و  ياهسوناف  اهغارچ و  اهعمش و  ندومن  نشور  ابلاغ  هتسد ، نیا  دارفا  دنیوگیم . زین  هناخ » یچغارچ   » نآ هب  هک  هیرغـصا 
رد دنیوگیم . زین  هناخاقس » ، » هیسابع هب  دش  رکذ  هک  يروط  هب  دنیوگیم . رادغارچ »  » هتسد لها  زا  کی  ره  هب  دنتـشاد و  هدهع  هب  ار  اهنآ 

. دوشیم هراشا  نآ  مهم  دروم  دنچ  هب  هک  دراد  دوجو  لاخلخ  رد  هناخاقس  هیسابع و  هد  زا  شیب  عومجم 

یسوم ییالبرک  هیسابع 

نیا لوط  رد  دوب و  هدـش  هتخاس  یـسوم  ییالبرک  مان  هب  يدرف  تسد  هب  شیپ  لاـس  دـصکی  دودـح  یگرزب  اتبـسن  هطوحم  رد  هیـسابع  نیا 
. دراد هتسد ) لها   ) وضع رفن  هب 1300  کیدزن  هیـسابع  نیا  تسا . هدش  ریمعت  راب  دنچ  نآ  نامتخاس  هدیدرگ و  لوحت  رییغت و  راچد  تدم 

اجنیا هب  ناسحا  ذخا  تهج  شاهتسد  لها  هزور  همه  تسا و  ریاد  مرحم  مهدزاود  ات  مراهچ  زا  تسا  یبسانم  نامتخاس  هک  نآ  هناخزپشآ 
هحفص . ] تسا هتـشاد  ناسحا  يارب  ینابرق  دنفـسوگ  سأر  جـنرب 24  نت  کی  دودـح  1423 ق )  ) لاسما مرحم  رد  اـهنت  دـننکیم . هعجارم 

[267

داوج دیس  اقآ  هیسابع 

هکنیا تلع  هب  تسا و  دجسم  هب  فرشم  نآ  ياههرجنپ  دراد و  رارق  عماج  دجسم  تازاوم  رد  یقرـش  تمـسق  یناقوف  هقبط  رد  هیـسابع  نیا 
ییازجم هناخزپشآ  هیسابع ، نیا  تسا . هدش  دوهشم  مان  نآ  هب  هتشاد  نآ  نیمأت  رد  يرثؤم  شقن  لاخلخ  ياملع  زا  ینیـسح  داوج  دیـس  اقآ 
هعجارم كربت  ذـخأ  تهج  رفن  دودـح 130  طـسوتم  روط  هب  زور  ره  تدـم  نیا  لوط  رد  تسا و  ریاد  مرحم  مهدزاود  اـت  مجنپ  زا  دراد و 

هحفص 270] . ] دوشیم هداد  ماش  ناسحا  دوخ  هتسد  لها  هب  زین  راب  ود  یلاس  هدرک و  مانتبث  رفن  دودح 850  هیسابع ، نیا  رد  دننکیم .

(1  ) عماج دجسم  هیسابع 

اتبسن هیسابع  نیا  نلاس  دراد . رارق  عماج  دجسم  یلامش  تمسق  رد  تسا  فورعم  گرزب  هیسابع  ینعی  هیـسابع » كویب   » هب هک  هیـسابع  نیا 
رد هیـسابع  نیا  تسا . زین  نآرق  بتکم  تیلاعف  لحم  العف  هک  دـناهدرک  هفاضا  نآ  هب  زین  یکچوک  نلاـس  ریخا  ياـهلاس  رد  تسا و  گرزب 

عمج اجنآ  هبنـشجنپ  ياهزور  الومعم  لاخلخ  یلاها  هک  دوب  لاخلخ  رد  یگنهرف  یملع ، ياهینارنخـس  لحم  شیپ  لاـس  داـتفه  تصش - 
يازجم زهجم و  هناخزپشآ  ياراد  دراد و  هتـسد » لها   » وضع رفن  دودح 3000  هیسابع  نیا  دندرکیم . هدافتسا  نانارنخـس  راتفگ  زا  هدش و 

. دـننکیم هعجارم  اجنآ  هب  كربت  تفاـیرد  يارب  رفن  دودـح 150  زور  ره  تسا و  ریاد  هزور  همه  مرحم  مهدزاود  اـت  مـجنپ  زا  هـک  تـسا 
بـش رد  اصوصخم  دوشیم . هداد  ماـش  ناـسحا  دوخ  هتـسد  لـها  هب  هیـسابع  لـحم  رد  زین  بش  ود  مرحم  هاـم  رد  لاـس  ره  نآ ، رب  هوـالع 
کی دنفسوگ و  سأر  جنرب و 35  ولیک  دودح 1300  لاسما 1413  مرحم  رد  اهنت  دنهدیم . ماش  يرس  ود  دایز ، هعجارم  تلع  هب  مهدزاود 

هحفص 272] . ] تسا هدش  فورعم  ناسحا  يارب  ینابرق  ناونع  هب  هحفص 271 ]  ] واگ سأر 

(2  ) عماج دجسم  هیسابع 

نیا دراد . هدیبسچ  مه  هب  گرزب  نلاس  ود  و  تسا . دجسم  رب  فرـشم  نآ  ياههرجنپ  هدش و  عقاو  دجـسم  یلامـش  تمـسق  رد  هیـسابع  نیا 
« هتسد لها   » وضع دودـح 600  هیـسابع ، نیا  رد  تسا . رتگرزب  لاخلخ  ياهلزنم  همه  زا  هتـسد » لها   » اضعا ترثک  اج و  رظن  زا  هیـسابع 
. تسا ریاد  بترم  روط  هب  مرحم  مهدراهچ  ات  مود  زا  تسا و  لماک  اتبـسن  نآ  تازیهجت  هک  دراد  ياهناگادـج  هناخزپشآ  هدرک و  ماـن  تبث 

هداد ماـش  يرـس  ود  داـیز ، تعیمج  ماـحدزا  تلع  هب  مرحم  مهدزیـس  بش  رد  هک  دوـشیم  هداد  یعمج  ناـسحا  بش  ود  هیـسابع ، نیا  رد 
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زین یلک  يروط  هب  تسا . هدـش  یفرعم  ناسحا  يارب  دنفـسوگ  سأر  جنرب و 56  ولیک  دودح 2500  1413 ق )  ) لاسما مرحم  رد  دوشیم .
راو میبتکم  سدقم  مسابع  نم  رعـش : هحفـص 275 ] . ] دننکیم تفایرد  كربت  و  هحفـص 273 ]  ] هعجارم اجنآ  هب  رفن  دودـح 180  زور  ره 

بتکم متـسه ، سابع  نم  رعـش : همجرت  راو  میبصنم  جـئاوحلا  باب  مینم  زمیتق  شوب  نادـموپاق  لئاس  نلگ  راو  میبر  ای  بر  ای  رکذ  هدـیملد 
هحفـص  ] مراد جـئاوحلا  باب  بصنم  نم  ددرگیمنرب  یلاخ  تسد  مهاگرد  زا  دـنمتجاح  تسا  بر  اـی  بر  اـی  رکذ  ملد  رد  مراد  سدـقم 

[276

نیجوخ هیسابع 

بوسحم رهـش  ءزج  نیجوخ  ياتـسور  دوخ  رهـش ، شرتسگ  هب  هجوت  اب  کنیا  تسا . لاـخلخ  يرتمولیک  هس  رد  یگرزب  ياتـسور  نیجوخ 
تسا یهوکشاب  زهجم و  هناخزپشآ  ياراد  هدش ، يزاسزاب  ریمعت و  یهوکـشاب  زرط  هب  یلاها  تمه  هب  اریخا  هک  نیجوخ  هیـسابع  دوشیم .

هب دوشیم ، هداد  جـنرب  اهبـش  تشوگبآ و  اـهرهظ  هزور  همه  تدـم  نیا  لوـط  رد  تسا و  ریاد  مرحم  مهدراـهچ  اـت  لوا  زا  هلاـس  همه  هک 
. دـنهدیم ماش  ار  رتشیب  یهاـگ  رفن و  ای 500  دودـح 400  هیـسابع  تیفرظ  رباـنب  یلبق و  توعد  اـب  مرحم  لوا  ههد  رد  بش  ره  هک  يروط 

دیس هعقب  هب  هیسابع  نیا  زا  هدایپ  ياپ  نانزریجنز  گرزب  هتسد  اعوسات  زور  دنتفایم و  هار  هیسابع  نیا  زا  يرادازع  ياههتسد  هحفص 277 ] ]
یکی هلمج : زا  دوشیم ، لقن  یتامارک  هیـسابع  نیا  زا  دـنوریم . تسا -  نیجوخ  يرتمولیک  هس  تاداس -  هاقناخ  ياتـسور  رد  عقاو  لایناد 

هک يرذـن  اب  هدـش و  لیخد  ناتـسآ  نیا  هب  دوب  هدـش  ریذـپانجالع  هدـیرب و  ناـمرد  وراد و  زا  هدوب و  راـمیب  ادـیدش  هک  نیجوخ  یلاـها  زا 
. دهدیم همادا  دوخ  یگدنز  هب  ملاس  حیحـص و  هتفر و  نیب  زا  يرامیب  یمک  تدم  رد  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  هجوت  رثا  رد  دنکیم 

مسارم مامتا  هب  هجوت  اب  یلو  دندروخیم . هیـسابع  نآ  رد  دیاب  اتدعاق  زین  ار  ماش  دوب و  هدمآ  اجنآ  هب  نالیگ  زا  هک  هرفن  داتفه  تئیه  کی 
جنرب اب  ات  هدرک  هحفـص 278 ]  ] هعجارم هناخزپشآ  هب  دـننکیم و  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  هیـسابع  روما  ناراکردـناتسد  ناسحا ، ماش و 

، ار يرفن  دنچ  داتفه و  تئیه  نآ  رصتخم  جنرب  نامه  اب  تریح  لامک  اب  یلو  دننک . ییاریذپ  نانامهیم  زا  هدوب  گید  هت  رد  هک  يرـصتخم 
ردام و  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  مان  هب  لاخلخ  ياهنآرقلاراد  یبهذم و  ياهتئیه  دجاسم و  دنامیم . یقاب  زین  يرادقم  ییاریذـپ و 
باب دجسم   - 1 یماسا : هب  دجـسم  هس  دادعت  نیا  زا  دراد  دوجو  یبهذم  تئیه  دجسم و 50  دودح 18  لاخلخ  ناتسرهش  رد  شاهمرکم :
تفه و   - 4 مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  دجـسم   - 3 هحفص 279 ] ( ] مالسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترـضح  دجـسم   - 2 مالسلاهیلع )  ) جئاوحلا

 - 7 رهش ) میقم  ياهیچورپ   ) لضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 6 مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تئیه   - 5 یماسا : هب  یبهذم  تئیه 
ناقشاع تئیه   - 10 مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  تئیه   - 9 قدـنرب )  ) لضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 8 لیلب )  ) لضفلاوبا ترـضح  تئیه 

 - 1 دراد : دوجو  ریز  یماسا  هب  زین  نآرقلاراد  هس  و  داـبآیلع .) ( ) مالـسلاهیلع  ) مشاـهینب رمق  تئیه   - 11 مالسلاهیلع )  ) البرک رالاسهپس 
انمض اهیلع ) هللا  مالـس   ) نینبلاما نآرق  تئیه   - 3 اهیلع ) هللا  مالـس   ) نینبلاما نآرقلاراد   - 2 مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  نآرق  تئیه 
کی و  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  مان  هب  يدجسم  دوب ) لاخلخ  ياهشخب  زا  یکی  البق  هک  قباس  دبجنس  شخب   ) رثوک ناتسرهش  رد 

شروخ و  دورماما )  ) دورهاـش ياـهشخب  رد  يراذـگتشط  مسارم  دـش  رکذ  هک  يروط  هب  دراد . دوجو  ماـن  ناـمه  هب  زین  یبهذـم  تئیه 
. دوشیم رازگرب  یصاخ  تیونعم  قوش و  روش و  اب  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  مان  دای و  هب  رثوک  ناتسرهش  رد  نینچمه  لاخلخ و  متسر 

هحفص 280] ]

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهش  رالاس  ترضح  يرادازع 

یبرغ ناجیابرذآ  ژد -  نیهاش 
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سابع ترـضح  دای  ماـن و  هب  مرحم و  هاـم  رد  هک  یمـسارم  هلمج  زا  دراد . ماـن  داـبآدومحم  هک  تسا  یناتـسهد  ژد  نیهاـش  ناتـسرهش  رد 
درف هک  تسا  قـیرط  نیا  هب  مسارم  نیا  تـسا . نـتفرگ  مـلع  مـسارم  دریگیم  تروـص  ناتـسهد  نآ  ینیـشنهعیش  قطاـنم  رد  مالـسلاهیلع ) )
ولج رد  الومعم  هتـشارفارب و  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  ـالبرک  رادـملع  ملع  داـی  هب  دراد و  یـصاخ  لکـش  هک  ار  یملع  دـنمتجاح 

تاجاح یلوبق  يارب  حادـم  ای  یناحور  تلاح ، نیا  رد  دـنکیم . تباجا  اـعد و  تساوخرد  هتفرگ و  تسد  اـب  دـنهدیم ، تکرح  اههتـسد 
. دنیوگیم ینیمآ  دنلب  يادص  اب  ادص و  کی  هنحص  رد  رضاح  تیعمج  دنکیم و  اعد  صخش  نآ  یعرش 

یقرش ناجیابرذآ  هغارم - 

تسا و مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  سدقم  مان  هب  نیزم  تئیه  شـش  هک  دراد  دوجو  يرادازع  تئیه  هاجنپ  دودح  هغارم  ناتـسرهش  رد 
هللا لجع   ) رصعیلو كرهش  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تئیه   - 2 مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  تئیه   - 1 زا : دنترابع  اهنآ 

تئیه  - 5 مالـسلاهیلع )  ) اضر ماما  ناگداپ  مالـسلاهیلع )  ) مشاـهینب رینم  رمق  تئیه  جـئاوحلا 4 -  باب  تئیه   - 3 فیرـشلا ) هجرف  یلاعت 
، يراذـگتشط مسارم  رب  هوالع  هغارم  رد  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تئیه   - 6 مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  ناقـشاع 
رد تسا ، روهـشم  يدنبملع  هب  مرحم  هام  موس  هلمج : زا  دناهتـشاذگ  یـصاخ  ياه  هحفـص 281 ]  ] مان ار  مرحم  مهدزاود  ات  لوا  ياـهزور 
رپ زا  و  تسا ، رادروخرب  یصاخ  ترهش  زا  هزاورد  هلحم  يدنبملع  دوشیم . اپرب  يدنبملع  صاخ  مسارم  یط  ياهلحم  ره  رد  يزور  نینچ 
اب هدش  ادا  ناشرذن  ای  دـنراد  زاین  رذـن و  هک  اهنآ  ملع ، ندرک  دـنلب  زا  لبق  مسارم  نیا  رد  دوریم . رامـش  هب  يرادازع  مسارم  نیرتتیعمج 

البرک رادـملع  ملع  زا  ياهناشن  هک  مچرپ  نیا  هب  ار  شیوخ  تدارا  ناسحا  رذـن و  نداد  ملع و  هب  هچراپ  نتـسب  دنفـسوگ و  ندرک  یناـبرق 
رادمچرپ یگدامآ  مالعا  ینعی  تسا ، روهشم  کچوک  ياعوسات  هب  مرحم  متشه  زور  دنهدیم . ناشن  تسا ، مالسلاهیلع )  ) سابع ترـضح 

رد تسا . مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  ترضح  شردارب  زا  تعاطا  کمک و  عافد و  يارب  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  البرک  رادهپـس  و 
ساسحا روش و  ینزریجنز و  ینزهنیس و  اب  هدیلام و  لگ  ار  دوخ  تروص  رـس و  تئیه ، لها  اصوصخم  مدرم  زا  رایـسب  ياهدع  مسارم ، نیا 

: دنهدیم رس  ار  راعش  نیا  هدز ، دوخ  تروص  رـس و  هب  ادص  کی  هچراپکی و  تیعمج  دنزادرپیم و  یناوخهحون  يرادازع و  هب  یـصاخ 
ندروآ همانناما  يهمانرب  عوضوم و  اهتئیه  زا  یـضعب  رد  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا مویلا  یکبأ  مویلا ، اذـه  سابعلا  و  اـسابع -  او  اـسابع ، او 

هک تسا ، زور  نآ  ياههمانرب  نیرتیندـید  زا  هماـنرب  نیا  هک  دوشیم  ارجا  مالـسلاهیلع )  ) ساـبع ترـضح  هب  نوعلم  نشوجلايذ  نب  رمش 
هحفص 282] . ] دهدیم رارق  دیدش  ریثأت  تحت  ار  هنحص  نآ  رد  رضاح  مدرم 

یقرش ناجیابرذآ  ناکلم - 

ابا ترـضح  یگنـشت  و  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  ندروآ  بآ  دای  هب  يراذـگتشط  مسارم  مرحم  هام  لیاوا  رد  ناکلم  ناتـسرهش  رد 
هدومن و بآ  زا  رپ  ار  صوصخم  ياهتشط  لخاد  هتخاس و  یهاـگیاج  روظنم ، نیا  يارب  دوشیم . رازگرب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادـبع 

تاجتسد ولج  رد  زین  اعوسات  زور  رد  دننکیم . يرادازع  ییارـسهحون و  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  ياهيراثنناج  دای  هب  نآ  رانک  رد 
. دننکیم حبذ  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  مان  هب  دنفسوگ  يدایز  دادعت  ینزریجنز  ینزهنیس و  زا  معا  يرادازع 

یقرش ناجیابرذآ  رهش -  رذآ 

ناذا زا  لبق  اعوسات  زور  حبـص  هک  تروص  نیدـب  تسا ؛ اعوسات  زور  حبـص  همانرب  هژیو  رهـشرذآ  ناتـسرهش  رد  يرادازع  مسارم  زا  یکی 
هیثرم راعشا و  هدش ، يراذگمان  لضفلاوبا  ترـضح  البرک  ياقـس  مان  هب  زور  نآ  هدرک و  عامتجا  نادیم  رد  ینیـسح  باجتـسد  مامت  حبص 

. دننکیم ینابرق  دنفسوگ  يدایز  دادعت  هدومن و  ادا  ار  دوخ  رذن  يرادازع  زا  دعب  دنناوخیم و  ترضح  نآ  صوصخ  رد 
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یقرش ناجیابرذآ  ربیلک - 

زا هک  تئیه  نیا  مسارم  تسا . مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  ینزریجنز  تئیه  ربـیلک ، ناتـسرهش  رد  يرادازع  تئیه  نیرتیمیدـق  زا 
رد زین  مرحم  مهدزاود  زا  دعب  ددرگیم ، رازگرب  یصاخ  تمظع  هوکش و  اب  مرحم  مهدزاود  ات  مراهچ  زا  تسا  رادروخرب  يرتشیب  ياضعا 

ترـضح تـئیه  ماـن  هـب  زین  يرگید  يرادازع  تـئیه  هحفـص 283 ] . ] دـننکیم يرادازع  لزاـنم  رد  یهاـگ  دـجاسم و  رد  هـعمج  ياـهبش 
هدش و عورش  هجحیذ  هام  رخاوا  زا  نآ  مسارم  هک  دراد  دوجو  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) رصع یلو  دجسم  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا

ياهتروص هب  اـی  دنفـسوگ  زا  معا  ار  مدرم  يایادـه  تاروذـن و  تئیه  نیا  نالوئـسم  دـننکیم . يرادازع  تبون  هس  رد  لاـعف  تروص  هب 
هس اب  یناوراک  زین  هلاس  همه  دنهدیم و  ناسحا  هدرتسگ  رایسب  حطس  رد  مرحم  مهدزاود  زور  رد  هدومن  يروآعمج  تسا  یسنج  يدقن و 

مسارم مرحم ، زا  دعب  تئیه  نیا  دنوریم . سدقم  دهشم  هب  ار  رفص  هام  رخآ  ههد  الومعم  دنوشیم و  سدقم  دهشم  مزاع  سوبوتا  راهچ  ای 
. دنهدیم همادا  هعمج  ياهبش  رد  صاخشا  لزانم  ای  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) رصع یلو  دجسم  رد  ار  دوخ  يرادازع 

لیبدرا ناتسا  رهش -  نیکشم 

يارب یـصوصخم  لـحم  دـجاسم ، زا  يرایـسب  رد  دریگیم . ماـجنا  يراذـگتشط »  » هـب فورعم  يرادازع  مـسارم  هـجحیذ  زور 27  رـصع 
رد هلحم  ره  نارادازع  يراذـگتشط ، زور  رد  دـننکیم . نییزت  لیامـش  مچرپ و  اـب  ار  اـجنآ  دوـشیم و  هتفرگ  رظن  رد  اـهتشط  رارقتـسا 

ترـضح تماهـش  تعاجـش و  رد  الومعم  یثارم  راعـشا و  دننکیم . ییارـسهحون  يرادازع و  دـنیآیم و  مه  درگ  دوخ  هینیـسح  دجـسم و 
هام لوط  رد  دنوریم . اهنابایخ  هب  يرادازع  ياههتـسد  يراذـگتشط  نایاپ  زا  دـعب  تسا . ناشیا  لاح  فصو  و  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا
زا رپ  هک  ییاهتشط  زا  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  طسوت  ینتفایافـش  تاجاح و  یلوبق  تین  هب  نارامیب  نادـنمتجاح و  رفـص ، مرحم و 

هحفص . ] تسا دوجوم  اهتشط  لخاد  رد  هشیمه  رفص  هام  نایاپ  ات  الومعم  تبرش  بآ و  نیا  دنشونیم . ياهعرج  تسا ، تبرـش  ای  بآ و 
[285

لیبدرا رد  نادیهش  رالاس  يرادازع  مسارم 

لابقتسا هب  مرحم  هام  زا  لبق  هتفه  کی  دودح  لیبدرا  مدرم  تسا . یندید  هجوت و  بلاج  رایسب  لیبدرا  ناتـسرهش  رد  مرحم  هام  ياههمانرب 
اههناخ اههزاغم و  رد  رس  رتشیب  هدرک و  نت  هب  ازع  هناشن  هب  هایس  سابل  ارثکا  مامت  هام  ود  و  دنوریم . مالسلاهیلع )  ) نیسحلا هللادبعابا  يازع 

یتح ریظنیب و  دوخ  عون  رد  هک  يراوگوس  يرادازع و  مسارم  رب  هوـالع  دـننکیم . بصن  هایـس  مچرپ  ار  اههینیـسح  اـیاکت و  دـجاسم و  و 
ییازسب ترهش  لیبدرا  رد  مه  یناوخهحون  یتح  ییارسهحون و  یثارم و  یحادم و  عون  تسا ، لیبدرا  هب  رصحنم  اهنت  هک  مسارم  زا  یضعب 

اـصوصخم دجاسم  رد  اههلحم  يراذگتشط  تسا . يراذگتشط »  » مسارم مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  يرادازع  ياههمانرب  زا  یکی  دراد .
. دوریم رامش  هب  يداقتعا  یبهذم ، یگنهرف ، داعبا  زا  یکی  تقیقح  رد  هدوب و  زیگنانزح  بلاج و  رایسب  روشرپ و  مسارم  زا  عماج  دجسم 
زا رفن  نارازه  مسارم ، نیا  يرازگرب  زور  رد  تسا . رادروخرب  يرتشیب  ترهش  زا  زین  رگید  ياهاج  رد  لیبدرا  يراذگتشط  هک  يروط  هب 
رد هحفـص 286 ]  ] هدمآ و لیبدرا  هب  زور  نیا  رد  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  هب  نادـنمهقالع  الک  زین  رگید  ياهاج  زا  یتح  لیبدرا و  مدرم 

الومعم دوشیم . زاغآ  مرحم  هام  يراوگوس  يرادازع و  ياههمانرب  يراذگتشط ، مسارم  زا  دعب  دننکیم . تکرـش  يراذـگتشط  مسارم 
يراذگتشط مسارم  ایاکت  دجاسم و  ریاس  رد  هجحیذ  گرزب و 29  تالحم  رد  هجحیذ  عماج و 28  دجسم  يراذگتشط  هجحیذ  رد 27 

ترضح سدقم  مان  هک  دنراد  یصاخ  مجح  لکـش و  سم و  سنج  زا  اهتشط  نیا  دراد . صوصخم  ياهتشط  هلحم  ره  دوشیم . ماجنا 
رد اهتشط  یضعب  رد  تسا . هدیدرگ  کح  نآ  رد  رگید  يادهش  زا  یضعب  و  مالسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما 
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ار اـهتشط  يریگدرگ و  ار  اـهتشط  رارقتـسا  لـحم  دـنمهقالع ، مدرم  مـسارم  يارجا  زا  لـبق  هـک  دـنراد  یـصوصخم  هاـگیاج  دجــسم ،
. دننکیم يدنبنیذآ  سکع  هحون و  رعش و  نتشون  اب  هدناشوپ و  هایـس  ياههچراپ  اهقریب و  اب  ار  اهتشط  رودارود  فارطا و  دنیوشیم و 

هلحم ياهتشط  هک  ییاج  هب  نادیفـسشیر  ناگرزب و  اهنآ  شیپاشیپ  رد  ینزریجنز و  ینزهنیـس و  باجتـسد  يراذـگتشط ، مسارم  رد 
اـملع و هدرک و  تکرح  هتـسد  وـلج  رد  هک  دنتـسه  یـصوصخ  هب  دارفا  نادیفـسشیر و  تشط  نـالماح  دـنوریم . دـنراد ، رارق  اـجنآ  رد 
ار مسارم  نیا  صوصخم  هحون  هکیلاـح  رد  ناـناوخهحون  دـننکیم . تکرح  صاـخ  هنینأـمط  راـقو و  اـب  ناـنآ  شیپاـشیپ  رد  زین  ناـگرزب 

هدش دجسم  دراو  نازیرکشا  نانزهنیس و  میرادملع » میلضفلاوبا -   » ای ياو » مینیسح  ياو -  مینیـسح   » رارکت اب  زین  يرادازع  دنناوخیم و 
بآ ار  اـهنآ  لـخاد  هداد و  رارق  دوخ  صوصخم  لـحم  رد  ار  اـهتشط  نویـش  هیرگ و  هحون و  اـب  دجـسم  لـخاد  رد  ندز  رود  زا  دـعب  و 

رد دنهدیم . همادا  ار  يرادازع  يزیگنانزح  رایسب  ياضف  رد  دننکیم و  نشور  هدش  هیبعت  اهتشط  فارطا  رد  هک  ییاهعمـش  دنزیریم و 
هحفص 287]  ] البرک ياقـس  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  نادیهـش  رالاس  دای  هب  دنوریم و  اهتشط  يوس  هب  مدرم  مسارم  نایاپ 

اهنآ لخاد  بآ  اهتشط و  نیا  هب  یبیجع  داقتعا  مدرم  دنشونیم . افش  كربت و  ناونع  هب  ار  بآ  زا  ياهعرج  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح 
سابع ترـضح  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  هب  اجنآ  رد  نادنمتجاح  دـنوشیم و  لیخد  اهتشط  رانک  رد  جالعلابعـص  نارامیب  دـنراد ،

دراد دوجو  دجسم  یبهذم و 120  تئیه  لیبدرا 200  ناتسرهش  رد  دنهاوخیم . دنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  هدش و  لسوتم  مالـسلاهیلع ) )
ساـبعلا مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 2 فرـشا ؛ ریم  هـلحم  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  تـئیه   - 1 زا : دـنترابع  هـک 

( مالـسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 4 نآرق ؛) ( ) مالـسلاهیلع  ) سابعلا مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 3 مالسلاهیلع ؛) )
( مالـسلاهیلع  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تئیه   - 6 مالـسلاهیلع ؛)  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  جـئاوحلا  باب  تئیه   - 5 لیبدرا ؛ ناتـسا 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  نیلـسوتم  تئیه   - 8 دابآرهم ؛ هلحم  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 7 نآرق ؛)  ) دابآ دیـشمج  هلحم 
ناناوخهحون ارعـش و  تئیه   - 10 نآرق ؛)  ) دابآمظاک هلحم  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  تئیه   - 9 ردام ؛ ریپ  مالـسلاهیلع ) )

تئیه  - 14 جـئاوحلا ؛ باـب  نازرورهم  تئیه   - 13 دابآناملـس ؛ مشاـهینب  رمق  تئیه   - 12 راـین ؛ هیـسابع  تئیه   - 11 لیبدرا ؛ یـسابع 
؛ لیبدرا ياهیرژون  مالـسلاهیلع )  ) سابع لـضفلاوبا  ترـضح  تئیه   - 15 دابآسابع ؛ هلحم  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  ناـنزریجنز 

لضفلاوبا ترضح  تئیه   - 18 دوج ؛ ناتسهد  لضفلاوبا  ترضح  هیـسابع  تئیه   - 17 روح ؛ ياتسور  هیـسابع  تئیه   - 16 هحفص 288 ] ]
21 مالسلاهیلع ؛)  ) لضفلاوبا ترضح  جئاوحلاباب  تئیه   - 20 لیبدرا ؛ میقم  ياهيوایخ  جئاوحلاباب  تئیه   - 19 مالسلاهیلع ؛)  ) سابعلا

ترضح نیلـسوتم  تئیه   - 23 دابآرهم ؛ هینیـسح  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 22 رایرهـش ؛ هلحم  سابع  ترـضح  تئیه  - 
لـضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 26 اـهیلع ؛) هللا  مالـس   ) نینبلاما ترـضح  تـئیه   - 25 قاـنرز ؛ جـئاوحلاباب  تئیه   - 24 بارتا ؛ لـضفلاوبا 

29 تشرم ؛ ياتسور  لضفلاوبا  ترـضح  تئیه   - 28 مالسلاهیلع ؛)  ) لضفلاوبا ترـضح  ناراثناج  تئیه   - 27 لیبدرا ؛ میقم  ياهیچزقس 
سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تئیه   - 31 رایرهش ؛ هلحم  نینبلاما  تئیه   - 30 هیضیف ؛ هلحم  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تئیه  - 
جئاوحلا باـب  تئیه   - 33 لیبدرا ؛ میقم  ياهیرسالک  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 32 لیبدرا ؛ میقم  نویرانآ  مالـسلاهیلع ) )

مرکا لوسر  هلحم  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 35 لضفلاوبا ؛ ترـضح  جئاوحلا  باب  نیلـسوتم  تئیه   - 34 لیبدرا ؛ ناتسا 
؛ البرک رادملع  تئیه   - 37 قیروید ؛ ياتسور  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  تئیه   - 36 هحفص 289 ] [ ؛) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  رداـم  نینبلاما  تئیه   - 39 ناگرک ؛ ياتـسور  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  ناـناوج  تئیه   - 38
1 زا : دنترابع  لیبدرا  ناتسرهش  رد  زین  ترضح  نآ  باقلا  مان و  هب  دجاسم  اهیلع ؛) هللا  مالس   ) نینبلاما ترـضح  تئیه   - 40 مالسلاهیلع ؛) )

سابع هلحم  لضفلاوبا  ترضح  دجسم   - 3 دابآدیشمج ؛ هلحم  لضفلاوبا  ترضح  دجسم   - 2 هیرفعج ؛ هلحم  لضفلاوبا  ترضح  دجسم  - 
تدحو سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  دجسم   - 6 هیظفاح ؛ لضفلاوبا  ترضح  دجسم   - 5 فرشا ؛ ریم  هلحم  مشاهینب  رمق  دجسم   - 4 دابآ ؛

دجسم  - 10 فرشا ؛ ریم  هیـسابع  دجـسم   - 9 ییاجر ؛ دیهش  كرهش  لضفلاوبا  ترـضح  دجـسم   - 8 دابآ ؛ هانپ  هیـسابع  دجـسم   - 7 1 ؛

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1007 

http://www.ghaemiyeh.com


دجسم  - 13 دمحا ؛ خیـش  هچوک  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  دجـسم   - 12 لضفلاوبا ؛ ترضح  دجـسم   - 11 دابآ ؛ مالسا  هلحم  هیـسابع 
هحفص 290] [ ؛ تدحو 4 هیسابع  دجسم   - 14 دابآ ؛ رهم  هلحم  لضفلاوبا  ترضح 

یقرش ناجیابرذآ  دابآدنش - 

ینزهنیس و باجتسد  مرحم ، هام  مایا  رد  دوشیم . زاغآ  يرادازع  مرحم  هام  هب  هدنام  زور  دنچ  رتسبش ، ناتسرهش  عباوت  زا  دابآدنش  رهش  رد 
تمظعاب يرادازع  اروشاع  اعوسات و  ياهزور  رد  دنوریم . رگید  ياههلحم  هب  دوخ  هلحم  زا  هدرک و  یط  ار  یصاخ  ياهریـسم  ینزریجنز 

. تسا یناوخهیبش  دریگیم ، تروص  باجتسد  تکرح  ریسم  رد  اروشاع  زور  رد  هک  يریظنمک  دراوم  مسارم و  زا  ددرگیم . رتهوکـشاب  و 
ضرعم هب  ار  راوگرزب  نآ  تعاجـش  راثیا و  هدـش و  بسا  رب  راوس  هک  تسا  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  یناوخهیبش  دراوم  نیا  زا  یکی 

رد هدش و  هتشون  اهنآ  يور  رد  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  سدقم  مان  هک  تسا  ییاهمچرپ  زین ، رگید  دراوم  زا  دراذگیم . شیامن 
هحفص 292] . ] دوشیم لمح  يرادازع  باجتسد  يولج 

دنراد ار  نینبلاما  ترضح  شدنمجرا  ردام  سابع و  ترضح  كرابم  مان  هک  زیربت  ناتسرهش  رد  مرتحم  ياهتأیه  نادیهش و  رالاس  يرادازع  مسارم 

تدالو و ياهزور  داـیعا و  رد  دـنراد . مالـسلامهیلع  نیموصعم  ناـماما  هب  یـصاخ  هقـالع  دنتـسه و  تماـما  تیـالو و  قشاـع  زیربت  مدرم 
رد مالسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  يراوگوس  يرادازع و  مسارم  دننکیم . رازگرب  یهوکـشاب  سلاجم  ناراوگرزب  نآ  تداهش 

لابقتسا هب  بیترت  نیا  هب  دوش و  یم  عورش  ءیصخاش -  نیـسح - » او  نیـسح  هاش   » ياههتـسد يرازگرب  اب  ریدغ  دیع  زا  دعب  الومعم  زیربت 
هتسد هلحم  ره  رد  دنک . یم  ادیپ  همادا  دادماب  ود  کی و  تعاس  ات  هدش و  عورش  تعاس 10  زا  دعب  اهبش  مسارم  نیا  دنوریم . مرحم  هام 

هک تسه  نیسح » او  نیسح  هاش   » يرادازع باجتسد  هلحم  ره  دجسم  دادعت  هب  ارثکا  تفگ  ناوتیم  دراد و  دوجو  نیسح » او  نیـسح  هاش  »
تالحم زا  يرادازع  باجتـسد  مرحم  مهدزاود  ات  اروشاع  اعوسات و  ياهزور  رد  دننکیم . یط  ار  ياهژیو  ریـسم  یـصاخ  بیترت  مظن و  اب 

هتـسد هلحم و  ره  دنزادرپیم . ینزریجنز  هحفص 293 ]  ] ینزهنیـس و یناوخهحون و  هب  زیربت  فورعم  هدیـشوپرس و  رازاب  رد  رهـش  فلتخم 
( مالسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترضح  سدقم  مان  زین  اهمچرپ  زا  یضعب  رد  تسا و  یمیدق  رایـسب  یـضعب  دراد ؛ صوصخم  ياهمچرپ  اهملع و 

اضر ماما  ترضح  تداهش  زور  رفص و  نیعبرا و 28  زور  رد  ینزریجنز  ینزهنیس و  مسارم  تسا . هدش  هتشون  ابیز  رایـسب  طخ  راعـشا و  اب 
الماک رفـص  هام  نایاپ  ات  مرحم  لوا  زا  الک  رازاب  دوشیم . لـیطعت  یلک  روطب  زیربت  رازاـب  اـهزور  نیا  رد  دـباییم . همادا  زین  مالـسلاهیلع ) )

يرادازع هضور و  مسارم  مرحم  هام  رد  زین  اههرجح  نیا  رثکا  رد  دـننک و  یم  بصن  يدایز  ياـهمچرپ  اـههرجح  رد  دوشیم و  شوپهاـیس 
اههتسد یضعب  و  اهمجع ، هتسد  اهبرع ، هتسد  نانزریجنز ، هتسد  تروص : هب  هتسد  هس  الومعم  هلحم  زا 27  رضاح  لاح  رد  ددرگیم . اپرب 

همتاخ هیرفظم  رازاب  رد  هدرک و  تکرح  هدش  نییعت  ریـسم  رد  رازاب  يادتبا  زا  یـصاخ  بیترت  مظن و  اب  هنینأمط و  تهبا و  اب  هورگ  دنچ  رد 
نآ يراکادـف  راثیا و  تعاجـش و  تماهـش و  هب  عجار  و  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  صوصخ  رد  رتشیب  اعوسات  زور  رد  دـنکیم . ادـیپ 

ناناوخهحون تسا . انعمرپ  نیتم و  راعـشا  ابلاغ  دوشیم ، هدناوخ  اهزور  نیا  رد  هک  ییاههحون  راعـشا و  دنناوخیم . هحون  رعـش و  راوگرزب 
ترثک و رظن  زا  زیربت  رد  يرادازع  تأیه  تسا . زیربت  يرادازع  تأیه  هوکشاب ، بلاج و  ياههمانرب  زا  یکی  دنتسه . ییالاب  حطس  رد  ارثکا 
رد رفص ، مرحم و  هام  رب  هوالع  اهتئیه  نیا  دنیوگیم . تآئیهلا » ما   » رهش ار  زیربت  یلک  روط  هب  تسا . ریظنیب  رصحنم و  تیمک  تیفیک و 

تالحم اهنابایخ و  رثکا  رد  هعمج  هبنـشجنپ و  ياـهزور  یلک  روط  هب  دـننکیم و  رازگرب  مسارم  زین  هتفه  ره  هعمج  هبنـشجنپ و  ياـهزور 
مدرم تسه  مه  تمالع  هحفص 294 ]  ] یعون هک  اهمچرپ  نیا  بصن  دوشیم . بصن  فلتخم  ياهتئیه  سردآ  مان و  اب  يدایز  ياهمچرپ 
دوجو زیربت  رد  یبهذـم  تئیه  زا 800  شیب  دـننکیم . تیادـه  لزانم  ای  دـجاسم  رد  تئیه  نآ  نارادازع  عمجت  لحم  هب  ار  نادـنمهقالع  و 

 - 1 زا : دنترابع  اهنآ  یماسا  تسا و  نیزم  مالسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  سدقم  باقلا  مان و  هب  تئیه  دودح 114  دادعت  نیا  زا  هک  دراد 
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مـشاهینب رمق  تئیه   - 3 دابآدـمحا ؛) هلحم  ( ) مالـسلاهیلع  ) مشاهینب رمق  تئیه   - 2 بالیس ؛) ( ) مالسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترـضح  تئیه 
نارادازع تـئیه   - 6 یسابع ؛) ( ) مالـسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترـضح  نارادازع  تئیه   - 5 یتشهب ؛ دیهـش  جـئاوحلاباب  تئیه   - 4 باخرس ؛

؛) یسابع  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  نارادازع  تئیه   - 8 هشیمغاب ؛) ( ) مالسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترضح  ناراثناج  تئیه   - 7 زیربت ؛ هیسابع 
( مالسلاهیلع  ) جئاوحلاباب ناقشاع  تئیه   - 10 دیهش ؛) زابرس  ( ) مالسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترـضح  ناراثناج  نارادازع و  بکوم  تئیه   - 9

 - 13 زیربت ؛ میقم  ياهولـسخلاس  جـئاوحلاباب  تئیه   - 12 رایرهـش ؛ يوک  لضفلاوبا  ترـضح  ناقـشاع  تئیه   - 11 بالیس ؛) هچرازاب  )
؛) ادهـش يوک  هشیمغاب   ) لضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 15 یـسابع ؛)  ) البرک رادـملع  نرادازع  تئیه   - 14 یـسابع ؛)  ) مشاهینب رمق  تئیه 

تئیه  - 18 ناگدازآ ؛) يوک   ) لـضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 17 ییاجر ؛) كرهـش   ) مشاـهینب رمق  نارادازع  تئیه   - 16 هحفص 295 ] ]
 - 21 یلگ ؛) لئا   ) مشاهینب رمق  تئیه   - 20 یسابع ؛) نابایخ   ) زیربت لضفلاوبا  ترضح  ناقـشاع  تئیه   - 19 رجف ؛ كرهش  جئاوحلاباب 

لضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 23 رـصع ؛) یلو   ) سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  تئیه   - 22 تشگلگ ؛)  ) لضفلاوبا ترـضح  ناقـشاع  تئیه 
برع تئیه   - 26 مزمز ؛) يوک   ) لضفلاوبا ترضح  تئیه   - 25 يرظتنم ؛) دیهش   ) نانزریجنز جئاوحلا  باب  تئیه   - 24 بالقنا ؛) يوک  )
دمحم ماما  دجـسم   ) لضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 28 هیلالج ؛) يوک   ) سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  تئیه   - 27 نالارام ؛)  ) مشاـهینب رمق 

 - 31 ناـحیروبا ؛) هار  هس   ) لـضفلاوبا ترـضح  نارادازع  تـئیه   - 30 هلال ؛) هارراهچ   ) لـضفلاوبا ترـضح  ناقـشاع  تئیه   - 29 یقت ؛)
جئاوحلاباـب تئیه   - 33 رذوبا ؛) يوـک   ) لـضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 32 هینارفعز ؛)  ) سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  مشاـهینب  رمق  تئیه 

؛) يرکاب دیهش  كرهش   ) مشاهینب رمق  ترضح  تئیه   - 35 زیربت ؛) میقم  ياهیناقمآ   ) لضفلاوبا ترضح  تئیه   - 34 اضر ؛) ماما  يوک  )
ناقشاع تئیه   - 38 هلال ؛) دابآ  مالسا   ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تئیه   - 37 هحفص 296 ] [ ؛ زیربت سابعلا  بکوم  ناقشاع  تئیه   - 36

مشاهینب رمق  تئیه   - 41 هیقامخآ ؛)  ) جـئاوحلاباب تئیه   - 40 لضفلاوبا ؛ ترضح  نیلـسوتم  تئیه   - 39 البرک ؛ رادملع  جئاوحلاباب 
تئیه  - 44 جزید ؛) يوـک   ) مشاـهینب رمق  نارادازع  تـئیه   - 43 ماغرـض ؛) يوک   ) مشاـهینب رمق  ترـضح  تئیه   - 42 افـص ؛) يوک  )

؛) هیقامخآ  ) هیـسابع نارادازع  تئیه   - 46 نارمچ ؛) دیهش  كرهـش   ) مشاهینب رمق  تئیه   - 45 داهج ؛) نابایخ   ) مشاـهینب رمق  نارادازع 
تئیه  - 49 نارمچ ؛) دیهـش  كرهـش   ) لـضفلاوبا ناقـشاع  تئیه   - 48 داـبآمکح ؛)  ) لـضفلاوبا ترـضح  دجـسم  نارادازع  تئیه   - 47

؛) ناساور  ) مشاهینب رمق  نارادازع  تئیه   - 51 نارمچ ؛) دیهش  كرهش   ) البرک ياقس  تئیه   - 50 هیقامخآ ؛) مق  غاب   ) لضفلاوبا ترضح 
جاح هچوک   ) لـضفلاوبا ترـضح  ناـنزریجنز  تئیه   - 54 نـینبلاما ؛ نارادازع  تـئیه  تـئیه   - 53 ناـساور ؛)  ) جـئاوحلاباب تئیه   - 52
تئیه  - 57 يرفعج ؛) داتسا  نابایخ   ) مشاهینب رمق  تئیه   - 56 رلیچکیپیا ؛) هچوک   ) لضفلاوبا ترضح  نانزریجنز  تئیه   - 55 قداص ؛)

رمق تـئیه   - 59 هحفـص 297 ] [ ؛) رلیچکیپیا  ) سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  نرادازع  تئیه   - 58 رگ ؛) هر   ) لـضفلاوبا ترـضح  نارادازع 
نایقوراب  ) لـضفلاوبا ترـضح  نارادازع  تئیه   - 61 زیربت ؛ يـالبرک  رادـملع  نارادازع  تئیه   - 60 ربکا ؛) یلع  جاح  دجـسم   ) مشاـهینب

لـضفلاوبا ترــضح  تـئیه   - 64 داــبآتمه ؛)  ) جــئاوحلاباب تـئیه   - 63 ماـمح ؛) دــنبرد   ) جــئاوحلاباب تـئیه   - 62 زیربـت ؛) مـیقم 
تئیه  - 67 هاگدورف ؛) هداج   ) مشاـهینب رمق  تئیه   - 66 ییاجر ؛) دیهش  هلحم   ) لضفلاوبا ترـضح  نارادازع  تئیه   - 65 دابآنمهب ؛) )

ياهقبنا هیرق   ) جئاوحلاباب تئیه   - 69 مجنم ؛)  ) مشاـهینب رمق  نارادازع  تئیه   - 68 نایردیح ؛) هلحم   ) لضفلاوبا ترـضح  نانزریجنز 
نانزهنیـس و تئیه   - 72 يرتم ؛)  42  ) مشاـهینب رمق  تـئیه   - 71 یندـم ؛) دیهـش  يوک   ) لضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 70 زیربـت ؛) میقم 

رادمچرپ تـئیه   - 74 ییاجر ؛) دیهـش  هلحم   ) لـضفلاوبا ترـضح  نزریجنز  نارادازع  تئیه   - 73 يرتم ؛)  42  ) جئاوحلاباب نانزریجنز 
لضفلاوبا ترضح  تئیه   - 77 رهشناوضر ؛) نارادساپ -   ) لضفلاوبا ترضح  تئیه   - 76 مرا ؛)  ) لضفلاوبا ترضح  تئیه   - 75 البرک ؛

ناقشاع تئیه   - 80 يرتم ؛)  42  ) مشاهینب رمق  ترـضح  تئیه   - 79 يرتم ؛)  42  ) رالاسهپـس نارادازع  تئیه   - 78 نارادساپ ؛) نابایخ  )
لیلخ  ) سابعلا لضفلاوبا  تئیه   - 82 رهشناوضر ؛)  ) مشاه ینب  رمق  تئیه   - 81 هحفص 298 ] [ ؛) یناقلاط يرتم  تشه   ) لضفلاوبا ترضح 

سابعلا لضفلاوبا  تئیه   - 85 ناکد ؛) هکی   ) لضفلاوبا ترـضح  نارادازع  تئیه   - 84 حتفم ؛) نابایخ   ) البرک ياقـس  تئیه   - 83 دابآ ؛)
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تئیه  - 88 روپدارم ؛) دیهش   ) لضفلاوبا ترضح  نارادازع  تئیه   - 87 هاگراتشک ؛) تشپ   ) لضفلاوبا ترضح  تئیه   - 86 يرتم ؛)  42)
لضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 90 هاگدورف ؛) نابایخ   ) مشاـهینب رمق  ـالبرک  رادـملع  تئیه   - 89 مرا ؛) كرهـش   ) مشاـهینب رمق  نارادازع 
مــشاهینب رینم  رمق  ناــناوج  نارادازع  تـئیه   - 92 داـبآتمه ؛)  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  تـئیه   - 91 هدازساـبع ؛) دیهـش  يوک  )

نارادازع تــئیه   - 95 زیربـت ؛ مـیقم  ياــهینابنل  تـئیه   - 94 مرا ؛) كرهــش   ) مشاــهینب رینم  رمق  ناــناوج  تـئیه   - 93 رهـشناوضر ؛) )
سمش  ) لضفلاوبا ترـضح  نارادازع  تئیه   - 97 زیربـت ؛) میقم  قجنلا   ) مشاـهینب رینم  رمق  تئیه   - 96 دابآتمه ؛) رخآ   ) جـئاوحلاباب
تئیه  - 100 حـتفم ؛) نابایخ  رخآ   ) مشاـهینب رمق  نارادازع  تئیه   - 99 هقطنم 9 ؛) مرا   ) مشاـهینب رمق  ترـضح  تئیه   - 98 يزیربت ؛)

؛) یغابهرق دیهش  يوک   ) جئاوحلاباب تئیه   - 102 هحفص 299 ] [ ؛ هقطنم 2 مرا  كرهش  هیـسابع  تئیه   - 101 يرتم ؛)  42  ) البرک ياقس 
ترضح تئیه   - 105 ناجیابرذآ ؛) نابایخ   ) مشاهینب رمق  ناناوج  تئیه   - 104 زیربت ؛) میقم  ياهیناردـفه   ) مشاهینب رمق  تئیه   - 103

ناـنزریجنز نارادازع و  تئیه   - 107 يرتم ؛) مالـسالا 12  ۀقث   ) لضفلاوبا ترـضح  تئیه   - 106 نارادـساپ ؛) نابایخ   ) سابعلا لضفلاوبا 
تئیه  - 110 داـبآلیلخ ؛) رخآ   ) مشاـهینب رمق  تـئیه   - 109 دیهـش ؛) زابرـس   ) مشاـهینب رمق  تئیه   - 108 بالیـس ؛)  ) البرک رادملع 

؛) ینابرق يوک  مالسالا  ۀقث   ) لضفلاوبا ترضح  تئیه   - 112 عبنم ؛)  ) مشاهینب رمق  نارادازع  تئیه   - 111 دیهش ؛) زابرس   ) جئاوحلاباب
دیس یناقلاط ؛) هچوک  ینابرق  يوک   ) لضفلاوبا ترضح  تئیه   - 114 دابآدیعس ؛) يرتم  مالسالا 55  ۀقث   ) سابعلا لضفلاوبا  تئیه   - 113

هحفص 300]  ] بیقن دوعسم  دمحم 

ناجنفسا رد  لضفلاوبا  ترضح  دجسم 

یتسرد عالطا  نآ  نیتسخن  يانب  زا  دراد . رارق  زیربت  عباوت  زا  وکسا  ناتسرهش  يرتمولیک  راهچ  رد  عقاو  ناجنفـسا  ناتـسهد  رد  دجـسم  نیا 
اب عبرم  رتم   337 تحاسم 5 / هب  ینیمز  رد  هعـسوت  زا  سپ  لـحم ، مرتحم  یلاـها  تمه  هب  یـسمش  لاـس 1349  رد  نکیل  تسین  تـسد  رد 

بونج تمس  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دجسم -  فک  تسا . ابیز  رایسب  هرانم  ود  ياراد  هوکـشاب ، يانب  نیا  تسا . هدش  هتخاس  دیدج  کبس 
دجـسم یبونج  علـض  هیحان  رد  تسا . عفترم  رتم  ود  ابیرقت  هداج  حطـس  زا  هتفرگ -  رارق  ناودنک  یتسیروت  هدـکهد  فرط  هب  وکـسا  هداج 

هیحان رد  اهنیا  رب  هوالع  تسا . هتـسب  شقن  مالـسلاهیلع » لضفلاوبا  ترـضح  دجـسم   » هلمج نآ  رـس  يالاب  رد  هک  دراد  دوجو  ابیز  یبارحم 
شرف هتخت  جنپ  تسیب و  دجـسم : لوقنم  لاوما  تسا . ناوناب  هژیو  هک  هدش  هتخاس  عبرم  رتم  دودح 90  رد  یناقوف  هقبط  کی  دجسم  لامش 

روکذم دجسم  هب  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  ناگتفیـش  يوس  زا  يرذن  ناونع  هب  هتخت  یـس  هلاس  همه  هک  وتپ  هتخت  هاجنپ  فابتـسد ؛
نیا دننکیم . هنیزه  كاپ  ناکم  نآ  هحفص 301 ]  ] يرورض مزاول  ریاس  رد  هتخورف و  ار  نآ  دجـسم  زاین  مدع  لیلد  هب  یلو  ددرگیم  ادها 
مدرم تسا . مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  اونین ، تشد  نابلهنشت  ياقس  البرک و  نارادرس  ناقـشاع  هاگداعیم  تیونعم ، تمظع و  اب  دجـسم 

تجاح ضرع  يارب  هاگیاج  نیرتهب  ار  نآ  هداد و  رارق  يونعم  هاگهانپ  دوخ  يارب  ار  سدقم  ناکم  نآ  مایألا  میدق  زا  راتفرگ  دـنمتجاح و 
یصاخ مارتحا  ناجنفـسا ، مرتحم  یلاها  هژیو  هب  هقطنم  مدرم  دزن  روبزم  دجـسم  نیاربانب  دننادیم . مالـسلاهیلع )  ) البرک رادملع  هاگـشیپ  هب 
نیـسح ماما  رکـشلرس  هب  نوچ  روکذم  دجـسم  دنراد ، رواب  ناماس  نیا  مدرم  هک  ياهنوگ  هب  دشابیم  رادروخرب  ییالاو  شزرا  زا  هتـشاد و 

. دراد تلالد  اعدم  نیا  رب  فیرش ، ناکم  نیا  زا  ناوارف  تامارک  زورب  هک  نانچ  دوشیمن . در  نآ  رد  تجاح  ضرع  اعد و  تسا  بوسنم 

ومنهک لضفلاوبا  ترضح  دجسم 

هراشا

نآ و نایناب  ای  یناـب  زا  دراد . رارق  زیربت  فارطا  ياهرهـش  زا  وکـسا  یقرـش  بونج  يرتمولیک  هد  رد  عقاو  ومنهک  ياتـسور  رد  دجـسم  نیا 
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، لحم ناسانـشرس  ناهاگآ و  یخرب  راهظا  هب  انب  اما  تسین . تسد  رد  یتاعالطا  قیقد ، روط  هب  سدقم  ناکم  نیا  يانب  نیتسخن  زا  نینچمه 
عقاو تاحالصا  تاریمعت و  دروم  فلتخم  نورق  رد  هتـسویپ  فیرـش  ناکم  نیا  ثادحا ، نامز  زا  دسریم . شیپ  لاس  اهدص  هب  نآ  تمدق 

هب نآ  یمیدق  يانب  روبزم . ياتـسور  مرتحم  یلاها  تمه  هب  یـسمش  لاس 1378  رد  هژیو  هب  تسا  هتفای  ماـجنا  نآ  رد  یتارییغت  هدـیدرگ و 
لماش هک  هدوب  عبرم  رتم  تسیود  دودـح  رد  دجـسم  تحاسم  تسا . هدـش  هتخاس  نآ  ياـج  رد  دجـسم  ینونک  ناـمتخاس  بیرخت و  یلک 

هقبط نیا  هک  یناقوف  هقبط   - 3 فکمه ؛ هقبط  کی   - 2 بادرس ؛ هقبط  کی   - 1 تسا : ریز  رارق  هب  هک  انبریز  هحفص 302 ]  ] عبرم رتم   480
. تسا هدش  ثادحا  ناوناب  هدافتسا  تهج  تمسق  نیا  دیآ و  یم  رامش  هب  موس  هقبط  عقاو  رد 

دجسم لاوما 

اجنیا رد  اـهنآ  رگید  مزاوـل  هناخرادـبآ و  مزاوـل  فورظ و  يرادـقم  دنتـسه و  تفابتـسد  هیقب  نآ  هتخت  هس  زا  ریغ  هب  هک  شرف  هـتخت  یس 
مان هب  هتفای و  مان  رییغت  یسمش  لاس 1378  رد  یلو  دوب  ناویا  دجسم  فیرش  ناکم  نیا  نیـشیپ  مان  تسا ، رکذ  نایاش  مینکیم . رظنفرص 

( مالسلاهیلع  ) سابع ترضح  البرک  رادرس  هب  شباستنا  رطاخ  هب  روکذم  دجـسم  تسا . هدش  يراذگمان  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح 
ياهتئیه امومع و  اتسور  نیا  مدرم  هک  يروط  هب  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  مارکا  مارتحا و  زا  ومنهک  هیرق  دنمتفارـش  نیدتم و  یلاها  دزن 

رخآ ههد  مارحلا و  مرحم  هام  هژیو  هب  يراوگوس  مایا  رد  مالـسلاهیلع )  ) ادهـشلادیس ترـضح  مرتحم  تئیه  صخالاب  اصوصخ و  يرادازع 
ینامز زا  روبزم  دجسم  هک  نیا  نخس  هاتوک  دنزادرپیم . يرادازع  هب  نآ  رد  مالسلامهیلع )  ) راهطا همئا  تداهش  مایا  هرخالاب  ریخلا و  رفص 

هدش رتشیب  زورهبزور  فیرش ، ناکم  نآ  هب  لحم  مدرم  قایتشا  تبغر و  هدیدرگ ، نیزم  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  سدقم  مان  اب  هک 
هک هداد  رارق  مدرم  لد  قامعا  رد  نانچ  نآ  ار  هتـسجخ  يامه  نآ  مان  دای و  لاـعتم  دـنوادخ  يرآ ، تسا . رادروخرب  ییازـسب  تیمها  زا  و 
نآ يدونـشخ  تیاضر و  هار  رد  دنرـضاح  هک  دـناهدش  خـیرات  درمگرزب  نآ  لامج  هتفیـش  هنوگ  نیا  وا  يراکادـف  راثیا و  ساـپ  هب  اـهنآ 

رامـش هب  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  زا  یگرزب  تمارک  دوخ  نیا  هحفـص 303 ]  ] دننک و ادـف  ار  دوخ  لام  ناج و  ترـضح 
. دوریم

ناگوگ رد  لضفلاوبا  ترضح  دجسم 

هراشا

تسین صخشم  قیقد  روط  هب  نآ  نیتسخن  يانب  دراد . رارق  هر )  ) ماما نابایخ  بونج  تمس  رد  ناگوگ  رهش  رد  لضفلاوبا  ترضح  دجـسم 
شـضرع 14 ادودح  تسا : ریز  حرـش  هب  سدقم  ناکم  نیا  یبیرقت  هزادنا  و  تسا . هدش  یـساسا  ریمعت  انب و  دـیدجت  ریخا  ياهلاس  رد  اما 

انب عبرم  رتم  یبیرقت 36  رادقم  هب  یناقوف  کچوک  هقبط  کی  هک  تسا  لکـش  نیدب  دجـسم  تخاس  تیفیک  تسا . مدق  شلوط 12  ماگ و 
هناخرادـبآ ورهار و  تمــسق  ریز  رد  دراد و  رارق  ياهناخرادـبآ  دجــسم  يدورو  رد  يذاـحم  رد  دراد . صاـصتخا  ناوناـب  هـب  هدـیدرگ و 

، دجسم بونج  تمـس  راوید  یکیدزن  رد  دوشیم . هدافتـسا  هناخزپشآ  ناونع  هب  نآ  زا  هک  هدش  هتخاس  یکچوک  بادرـس  هدش ، فوصوم 
قودنص و نیمه  مک  یلیخ  هلصاف  رد  دننک . زیراو  نآ  رد  ار  دوخ  يدقن  يایاده  تاروذن و  مدرم  ات  هدیدرگ  هیبعت  يزلف  یگرزب  قودنص 

گنر زبس  هچراـپ  اـب  ار  نآ  يور  هدـمآ و  ـالاب  دجـسم  فک  زا  رتم  مین  هب  بیرق  هک  ربق  کـی  دـننام  لکـش  لیطتـسم  ییاـمن  سدـقم  ربنم 
( مالسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترـضح  البرک  رادرـس  سدقم  دوجو  قباس ، نامز  رد  نیرمعم ، زا  یخرب  هتفگ  هب  تسا . هدش  هتخاس  دناهدناشوپ ،
رد روـبزم  لکـش  هب  ار  دجـسم  فـک  زا  رادـقم  نیا  ناـیرج ، نآ  زا  سپ  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  هدـهاشم  دجـسم  سدـقم  تمـسق  نیا  رد 

یندنام دای  هب  هرطاخ  زین  دنامب . ظوفحم  كاپ  ناکم  نآ  میرح  تسادق و  قیرط  نیدب  هتـشاذگن و  اپ  ریز  ار  هطقن  نآ  یـسک  ات  دناهدروآ ،
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شورفم ینیشام  اضعب  فابتسد و  ياهشرف  زا  اعون  مه  دجسم  فک  هحفص 304 ] . ] دوشن شومارف  نامز  تشذگ  رثا  رب  فیرش  هطقن  نآ 
یلاها زا  یخرب  تاراهظا  هب  انب  درادن  يدوبمک  هنوگ  چیه  ارهاظ  تسا و  رادروخرب  مزال  تاناکما  همه  زا  دجـسم  لاح ، ره  هب  تسا . هدش 
تسا فیرش  ناکم  نیا  هب  قلعتم  هک  دراد  دوجو  روبزم  دجسم  يذاحم  ابیرقت  رکذلاقباس ، نابایخ  لامش  بناج  رد  لزنم  باب  کی  لحم ،

. دوشیم هدافتسا  ییوشتسد  يرابنا و  ناونع  هب  نآ  زا  و 

دجسم یعامتجا  تیعقوم 

هژیو هب  مارحلامرحم  هام  و  اصوصخ ، ردق  یلایل  و  امومع ، ناضمر  كرابم  هام  زییاپ و  لصف  صوصخب  لاس  لوط  رد  هدـش  فصو  دجـسم 
دای ياهزور  رد  تسا . رادروخرب  یصاخ  ياوه  لاح و  زا  یمالسا  تایفو  دایعا و  رد  یلک  روط  هب  مهدزیـس و  اروشاع و  اعوسات و  ياهبش 

، کیدزن رود و  اتسور و  رهش و  نزرب ، يوک و  ره  زا  رفاسم -  رضاح و  زا  معا  مالسلاهیلع - )  ) تراهط تمصع و  نادناخ  ناگتفیـش  هدش 
( مالـسلاهیلع  ) سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  جئاوحلاباب  ترـضح  زا  ار  دوخ  نارامیب  يافـش  جئاوح و  دنیآیم و  كربتم  ناکم  نیا  هب 

ياهلیبموتا ناگدننار  زا  یخرب  دننکیم . میدقت  فیرـش  ناکم  نیا  هب  يدقن -  ریغ  يدقن و  ار -  شیوخ  تاروذـن  ایادـه و  دـنریگیم و 
دجـسم هب  ار  رفـس  نآ  عفانم  دمآرد و  زا  يدصرد  دـندرگیمرب ، هناخ  هب  هحناس  نودـب  یتمالـس و  اب  هک  یترفاسم  ره  زا  هقطنم  نیا  يراب 

رد دنروآیم و  ار  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  يرذن  هلاسوگ  دنفـسوگ و  مدرم ، هدش  هدهاشم  اضعب  دننکیم . ادها  روکذم 
، هموح رهش و  نیا  نیدتم  مدرم  زا  هک  هدش  هدید  زین  دننکیم . ناسحا  ماعطا و  نادنمزاین  ارقف و  هب  ار  شتشوگ  هدرک  ینابرق  دجـسم  راوج 

ياقـس البرک  رادمچرپ  زا  دـنیآیم و  دجـسم  هحفـص 305 ]  ] نیا هب  دوخ ، جالعال  ناراـمیب  اـی  جالعلابعـص و  ناراـمیب  هجلاـعم  زا  شیپ 
زکارم هب  هاگ  نآ  دنوشیم . راتـساوخ  نایرگ ، مچرپ  اب  هنازجاع و  روط  هب  ار  اهنآ  يافـش  حلاص  دبع  جئاوحلاباب و  اونین ، تشد  نابلهنـشت 

هب اـهتجاح  هئارا  اـهتدارا و  ضرع  هنوگ  نیا  زا  ددرگ . عقاو  رثؤم  ناـشنارامیب  هجلاـعم  رد  يرهاـظ  بابـسا  اـت  دـننکیم  هعجارم  یناـمرد 
هدنراگن يارب  دنراد . رواب  دوخ  راک  هجیتن  تالسوت و  هب  ناشیا  هک  دوشیم  هدیمهف  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترـضح  سدقم  تحاس 

، دـشیم ادـیپ  یعازن  فالتخا و  یقح ، ای  لام  رـس  رب  مدرم  هک  ینامز  فارطا  هقطنم و  مدرم  نیب  رد  دـناهدرک : لقن  نینچ  قثوم  صاخـشا 
دجـسم ربـنم  يور  مدروآیم و  ار  اوعد  دروم  نیع  اـی  فـالتخا  دروـم  قـح  نم  هک : دـنکیم  داهنـشیپ  یعدـم  درف  هب  رکنم  صخـش  اـبلاغ 

. دبای همتاخ  فالتخا  عازن و  قیرط  نیدب  ات  نک ! کلمت  رادرب و  ار  نآ  يراد  تأرج  رگا  وت  مراذگیم ، مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح 
زا دشابن ، قداص  شیاعدا  رد  یعدـم  رگا  یلو  دوشیم . متخ  هلحرم  نیمه  رد  عازن  دومن  لمع  هدـناوخ  هتـساوخ  هب  ناهاوخ  رگا  نیاربانب ،

. دنکیم يراددوخ  لباقم  فرط  داهنـشیپ  هب  ندرک  لمع  زا  دریگ  رارق  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  بضغ  دروم  ادابم  هک  نیا  سرت 
نیا هدـنراگن  دـننکیم . لصف  لح و  هریغ -  هحلاصم و  ای  ییاضق  مکاـحم  هب  هعفارم  لـیبق  زا  يرگید -  قیرط  زا  ار  فـالتخا  نیا  ۀـیاهنلا ،

یلیعامسا رغصا  یلع  جاح  ياقآ  بانج  رایخالا  ةدمع  قافتا  هب  حبص   9 تعاس 30 /  هعمج  رد  یسمش  هام 1380  يد  مهدراهچ  رد  لاقم 
نیا رد  دجسم ، رئاز  رفن  هد  دادعت  هب  ابیرقت  مدرک  دیدزاب  روبزم ، دجسم  زا  قالشق  هیرق  لها  یلیعامسا  يدروادخ  ياقآ  شدنمجرا  رسپ  و 

نم تشاد : راهظا  هدرک و  یفرعم  ناگوگ  لها  ار  شدوخ  صخـش  هدش  دای  تیعمج  نایم  زا  هحفص 306 ] . ] دنتشاد روضح  فیرش  ناکم 
هب هدروآ و  دوخ  اب  ار  هنهک  شرف  هتخت  کی  ناگوگ ، رهـش  فارطا  یلاها  زا  ینز  مدـید  مدوب ، هدـمآ  دجـسم  نیا  هب  زییاپ  لصف  لاـسراپ ،
نم تفگ : خـساپ  رد  منادـب ؟ ار  نآ  تلع  مناوتیم  ایآ  و  يداد ؟ ناکم  نیا  هب  ار  یلاق  نیا  ارچ  مناـخ  مدیـسرپ : درک . ادـها  دجـسم  نیمه 
نیب زا  دراد  مرـسپ  ياهمـشچ  مدـید  دوب ، هدروخ  گنـس  شیاهمشچ  هب  راـک  ياـنثا  رد  يزور  دـنکیم ، راـک  ندـعم  رد  هک  مراد  يرـسپ 
نیا هک  منکیم  رذن  نم  ریگب . لاعتم  ادخ  زا  ار  مدنزرف  يافش  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  ای  مدرک : ضرع  نیاربانب  دوریم .

لـضفلاوبا ترـضح  طسوت  هک  مرازگـساپس  ار  لاعتم  يادـخ  مهدـب . ناگوگ  لضفلاوبا  ترـضح  دجـسم  هب  هدرک و  عمج  ار  ملزنم  شرف 
ناـکیدزن و زا  ار  شدوـخ  هک  يرگید  صخـش  مه  زاـب  مـنکیم . ادا  ار  مرذـن  ینیبیم  هـک  مـه  نـم  داد و  افـش  ار  مدـنزرف  مالـسلاهیلع ) )
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هک ار  يرتـم ) هدزاود  فابتـسد  شرف  هتخت  کـی  هب  دومن  هراـشا   ) شرف هتخت  کـی  نیا  تفگ : هدرک و  یفرعم  دجـسم ، نیمه  ناـگیاسمه 
هک دوب  هدیدرگ  دیدش  یگتخوس  راچد  هحناس  رثا  رب  ماهچب  تفگ : نمض  رد  هدرک و  ادها  دجـسم  نیا  هب  نز  کی  شیپ  يدنچ  دینیبیم ،

ترـضح ای  متفگ : هدرک و  رذـن  ار  شرف  نیا  لکـشم  نآ  رطاخ  هب  هدوب  بسانمان  هدـننک و  نارگن  میخو و  رایـسب  يو  ینامـسج  تیعـضو 
( مالـسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترـضح  زا  نیاربانب  مهدیم  روکذم  دجـسم  هب  ار  شرف  نیا  یهدب ، ار  مدـنزرف  يافـش  رگا  مالـسلاهیلع )  ) سابع

لـضفلاوبا ترـضح  تیانع  هجوت و  دروم  هراومه  روبزم  دجـسم  مدرکیم . اـفو  مرذـن  هب  مه  نم  داد . ار  مدـنزرف  يافـش  هک  مرازگـساپس 
هحفص . ] دوشیم بوسحم  ناگوگ  رهش  راختفا  رپ  هکربتم  نکاما  زا  یکی  فیرش  ناکم  نیا  تسا و  مالـسلا ) هحفص 307 ]  ] هیلع  ) سابعلا

[308

ولیدان رد  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  دجسم 

هراشا

تاراهظا ساسا  رب  دراد . رارق  یقرـش  ناجیابرذآ  ناتـسا  رد  رهـشرذآ  ناتـسرهش  يرتمولیک  جـنپ  رد  عقاو  ولیداـن  ياتـسور  در  دجـسم  نیا 
لاس اهدـص  هب  نآ  سیـسأت  دوجوم ، نئارق  هب  هجوت  اب  یلو  تسین  مولعم  اقیقد  نآ  نیتسخن  ياـنب  لـحم ، مرتحم  یلاـها  ناـهاگآ  زا  یخرب 

هب و  بیرخت ، الک  قباس  ياـنب  هقطنم ، ریخ  دارفا  روبزم و  هیرق  نیدـتم  مدرم  تمه  هب   1370 ياهلاس 1371 -  دودح  رد  دوشیم . طوبرم 
اتبسن هرانم  ود  ياراد  انب  نیا  هدش . هتخاس  عیدب  بولسا  دیدج و  کبـس  اب  عبرم  رتم  تحاسم 380  هب  ینیمز  رد  یلعف  نامتخاس  نآ ، ياج 
مسارم يرازگرب  عقاوم  رد  هک  هدش  داجیا  یناقوف  هقبط  کی  دجسم  لامش  تمس  رد  دشابیم . هرجنپ  تشه  و  ابیز ، رایـسب  هبق  کی  دنلب و 

رتم تسیب  داعبا  رد  هناخزپشآ  باب  کی  دجسم  فکمه  رد  تهج  نیمه  رد  زاب  دوشیم . هداد  صاصتخا  ناوناب  يارب  يرادازع  سلاجم  و 
نیدتم مدرم  ار  هیقب  هتخت  جنپ  زج  هب  هک  ینیشام  تفابتسد و  شرف  هتخت  داتفه  وتپ ، هتخت  دصیس  دجـسم : لوقنم  لاوما  تسا . هدش  انب  عبرم 

مدرم عاـمتجا  لـحم  دجـسم  نیا  رگید . مزاوـل  هحفـص 309 ]  ] نردم و يوگدـنلب  هاگتـسد  هس  دـناهدرک ؛ میدـقت  دجـسم  هب  يرذـن  تباب 
مایا رد  راوگوس  مدرم  عامتجا  لحم  دوب و  رادروخرب  یـصاخ  یعامتجا  تیعقوم  زا  هدـش  داـی  دجـسم  تسا . يرادازع  ماـیا  رد  يراوگوس 

رد يراوگوس  سلاجم  يرادازع و  مسارم  رفـص ، هام  رخآ  ههد  اروشاـع و  ههد  صوصخ  هب  مرحم  ناـضمر و  ياـههام  رد  تسا . يرادازع 
زور هلاس  همه  و  دنوشیم . ماعطا  رادازع  مدرم  هیرق ، یلاها  يوس  زا  ناکم  نیا  رد  زور  هدفه  مرحم  هام  رد  و  دوشیم . رازگرب  دجـسم  نیا 
نیا دـنیوگیم . لضفلاوبا » ترـضح  جرخ   » نآ هب  هک  دـنراد  یماعطا  ولیدان  مدرم  فوصوم  دجـسم  رد  مالـسلاهیلع )  ) ینیـسح ياروشاـع 

هجوت تیانع و  هرابرد  روکذـم ، هیرق  یلاها  سانـشرس  صاخـشا  زا  یخرب  تسا . مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  تیاـنع  دروم  دجـسم 
هحفـص 310]  ] زا میراد و  عالطا  ام  هک  اـجنآ  اـت  تفگ : هدـنراگن  يارب  ثحب  دروم  دجـسم  هب  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  صاـخ 

یلاها اهنت  هن  هک  يروط  هب  تسا . هدوب  مالسلاهیلع )  ) جئاوحلاباب تیانع  هجوت و  دروم  هتسویپ  سدقم  ناکم  نیا  میاهدینـش ، دوخ  ناکاین 
يوس هب  زیربت و ... نارهت ، دننام  رود  ياهرهـش  زا  هکلب  دـننادیم  يونعم  هاگهانپ  دـیما و  هیام  شیوخ  يارب  ار  دجـسم  نیا  رهـشرذآ  هطخ 
دروم دجـسم  نیا  يردـق  هب  دـنروآیم  ور  دوخ ، یمـسج  یحور و  يونعم و  يدام و  تالکـشم  هرگ  ندوشگ  تهج  فیرـش  ناـکم  نیا 

زا بقل  نیا  باختنا  تسا . فورعم  رلزجعم » دجسم   » هب روبزم  ياتسور  مدرم  نایم  رد  هک  هدوب  مالسلامهیلع )  ) تیب لها  ناگتفیش  تیمها 
( مالـسلاهیلع  ) مشاهینب رمق  ترـضح  ناقـشاع  يرآ ، دنراد . تیاکح  نآ  تمارک  ترثک  زا  روکذـم ، دجـسم  يارب  هیرق  نیا  یلاها  يوس 

ندـش هدروآرب  زا  سپ  رذـن و  كربتم  ناکم  نیا  يارب  دوخ ، نارامیب  يافـش  جـئاوح و  ندـش  هدروآرب  يارب  فانکا  لحم و  یلاها  زا  معا 
یبورراـبغ و يارب  ریـشبجع  ناتـسرهش  ناـنز  زا  ياهدـع  ناـضمر ، هاـم  زا  شیپ  لاـس  ره  رد  دـننکیم . میدـقت  دجــسم  هـب  ار  نآ  تجاـح 

هدروآرب جئاوح  دجـسم  نیا  رد  دنیوگیم : دنزادرپیم و  نآ  یگزیکاپ  تراظن و  هب  دنیآیم و  ولیدان  هیرق  هب  روکذم  دجـسم  یـشکوراج 
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لها روپانیم  هللا  فیـس  ياقآ  يزور  دوزفا : نمـض  رد  يو  مینکیم . زاربا  نآ  هب  ار  شیوخ  تدارا  هقالع و  هلیـسو  نیدب  مه  ام  اذـل  هدـش ،
تسا هدش  لوبق  مرذن  تفگ : خساپ  رد  وا  دنک . لوبق  ار  ترذن  ادخ  متفگ : وا  هب  نم  درک . ادها  روبزم  دجـسم  هب  سیفن  رتسول  کی  ولیدان 

لقن میارب  تسا  راوجمه  ولیدان  ياتـسور  اب  هک  هاگمدـق  هیرق  یلاـها  زا  یـصخش  تفگ : ناـشیا  زاـب  ماهدروآ . دجـسم  هب  ار  رتسول  نیا  هک 
ولیدان مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  دجـسم  يارب  ار  نآ  هک  متفرگ  میمـصت  مدید و  رتسول  کی  ياهزاغم  يوت  نارهت  رد  يزور  درک :

تفه هک  لاح  نیع  رد  تسا . ناموت  رازه  داتـشه  دـصکی و  تفگ : رادهزاـغم  مدـش ، اـیوج  ار  نآ  ياـهب  ور  هحفـص 311 ]  ] نیا زا  مرخب .
زا سپ  هجیتن  رد  مرخیم . ار  نآ  میآیم ، نارهت  هب  هک  ترفاسم  رد  متفگ  هدرک و  رظنفرـص  نآ  ندـیرخ  زا  متـشاد  هارمه  ناموت  نویلیم 

روبزم غلبم  رگا  هک  ماهتفرگ  میمـصت  ناوارف ، تمادـن  زا  سپ  ـالاح  تفر . نوریب  متـسد  زا  ناـموت  نوـیلیم  تفه  غـلبم  دـیرخ ، زا  فارـصنا 
هیلاراشم زین  مرخب . مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  دجسم  يارب  ار  نآ  دننام  ای  ار  رتسول  نآ  نارهت  موریم  اددجم  دسرب  متسد  هب  هرابود 

، ور نیا  زا  میتشاذـگ . یقاب  ار  شیاهراوید  یلو  هتـشادرب  ار  نآ  فقـس  میدرکیم  يزاسون  ار  دجـسم  نیا  هک  یماگنه  درک : ناشن  رطاـخ 
رد دـییایب  متفگ : راوگوس  ياهتئیه  باجتـسد و  هب  هدـنب  دیـسر ، ارف  مرحم  هام  ماگنه  نیا  رد  دـمآرد . يراوید  راهچ  تروص  هب  دجـسم 
رد هک  میدش  ممصم  هظحل  نیمه  زا  دنتسیرگ . رایسب  هداد و  ماجنا  ياهتسیاش  يرادازع  هدمآ و  زین  اهنآ  دینک . يرادازع  دجـسم  نیا  نیمز 

ناکم نیا  يارب  دـندروآ و  ار  ناشیاهالط  نانز  دوخ و  ياـهکلق  اـههچب  تسخن  هک  ناسنیدـب  میـشاب . رتيدـج  دجـسم ، ياـنب  دـیدجت 
تروص ناگدرب  ماـن  يوس  زا  هک  هنادنـسپادخ  راـک  نیا  هجیتن  رد  و  دـندرک . ادـها  فیرـش  ناـکم  نیا  هجیتن  رد  و  دـندرک . ادـها  فیرش 

( مالسلاهیلع  ) مشاهینب رمق  ترضح  ناگتفیـش  ریخ و  مدرم  تدعاسم  اب  هدمآ و  لمع  هب  رتشیب  تعرـس  روبزم ، دجـسم  نتخاس  رد  تفرگ 
رانک زا  دجسم  رد  مدید ، ایؤر  ملاع  رد  یبش  تفگ : هک  مدینش  ولیدان  نکاس  هدازشاداد  ياقآ  بانج  زا  اهنیا  رب  هوالع  دیدرگ . انب  دیدجت 

هتسویپ هدش و  عمج  نآ  فارطا  رد  يدایز  هدع  هتشگ و  عطاس  نامسآ  يوس  هب  يرون  هدیدرگ  بصن  هناخرادبآ  رد  يورهبور  هک  ینوتس 
زا هنافـسأتم  مینک ، ترایز  میورب  مه  اب  ایب  باـصق ، نیـسح  جاـح  مدز : ادـص  مدـید ، ار  هرظنم  نیا  هک  هدـنب  دـننکیم . تراـیز  ار  رون  نآ 

دناسریم و ار  هتکن  کی  یگمه  دش  لقن  الاب  روطس  رد  هک  یبلاطم  دیوگ : هدنراگن  مدش . رادیب  هحفص 312 ]  ] باوخ زا  شیوخ  يادص 
نیا دنمتفارـش  مدرم  مارتـحا  تیمها و  دروم  و  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  هجوت  دروم  هراومه  روبزم  دجـسم  هک : نیا  نآ 

. تسا هموح  يدابآ و 

دنریس لضفلاوبا  ترضح  تئیه 

هراشا

ترـضح دجـسم  لماش  ناـمرک ، دـنرز  ناتـسرهش  عباوت  زا  دنریـس  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  یبهذـم  یگنهرف  هعومجم 
تهج  ) ملاع هناخ  انبریز ، عبرم  رتم  اب 400  مالسلاهیلع ،)  ) لضفلاوبا ترضح  هناخاقـس  انب ، ریز  عبرم  رتم  اب 1000  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا

. دش سیسأت  لاس 1362  رد  هک  غیلبت ) مایا  رد  نویناحور  ناکسا 

دنریس لضفلاوبا  ترضح  تئیه  ياهتیلاعف 

 - 2 هتـسجرب . نویناحور  زا  توعد  ناضمر و  كرابم  هام  هیمطاف ، مایا  رفـص ، مرحم ، مایا  رد  يراوگوس  يرادازع و  مسارم  يرازگرب   - 1
هام مایا  رد  سدقم  دهشم  هب  هنالاس  تمیزع   - 3 مالسلامهیلع .)  ) راهطا همئا  تداهش  تافو و  رد  يراوگوس  يرادازع و  مسارم  يرازگرب 
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اب ناضمر  كراـبم  هاـم  همین  رد  نآرق  اـب  یبش  مسارم  يرازگرب   - 4 مالـسلاهیلع .)  ) اضر ترـضح  مرح  راوج  رد  يرادازع  مسارم  رفص و 
داـیعا صخـالاب  همئا  دـیلاوم  داـیعا و  يرازگرب   - 5 روشک . هتـسجرب  ناـیراق  زا  توعد  و  مالـسلاهیلع )  ) یبـتجم نسح  ماـما  تدـالو  بش 

. تسا هدش  هیهت  يرفعج  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  بانج  ياهتشاددای  زا  هدافتسا  اب  الاب  بلاطم  هحفص 313 ] . ] هینابعش

یقرش ناجیابرذآ  رد  شیاشخب  لضفلاوبا  ترضح  دجسم 

دناهدرک لاسرا  ار  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترـضح  تایانع  تامارک و  زا  ياهنومن  ياهمان ، هارمه  هب  یـشیاشخب  یقیقع  داتـسا  بانج 
نارادتسود عقاو  رد  هک  وا  نارادتسود  ناوارف و  ملاع  طاقن  یصقا  رد  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  تیانع  تمارک و  دینکیم : هظحالم  هک 

، هناـسفا هن  تسا  تیعقاو  دوشیم و  لـقن  هک  یناتـساد  دنتـسه . ناوارف  ناـهج  حطـس  رد  دنـشابیم ، تورم  افـص و  تعاجـش و  تلیـضف و 
؛ دشابیم شیاشخب »  » نآ مان  هک  یقرش  ناجیابرذآ  ياهكرهش  زا  یکرهـش  رد  راوگرزب . نآ  صاخ  زا  یناشن  و  هفارخ ، هن  تسا  تقیقح 

نآ لحم  یلاها  زا  یعمج  تشاد . شرتسگ  هعسوت و  هب  زاین  لحم  تیعمج  ترثک  رثا  رد  هک  دوب  هدش  هتخاس  راوگرزب  نآ  مان  هب  يدجسم 
یگتسیاش هک  دجسم  يانما  تئیه  زا  یکی  دنیازفیب . نآ  رب  دنراد  رایتخا  رد  هک  یضایب  نیمز  زا  دنهد و  هعـسوت  هک  دیما  نیا  هب  بیرخت  ار 

وا هب  فاقوا  فرط  زا  ناموت  نویلیم  تفه  هک  یهاو  هناهب  نیا  هب  دوب  نآ  هعـسوت  يانب و  دیدجت  زا  عنام  تشادن  ار  دجـسم  نآ  ندوب  نیما 
يراک نینچ  هزاجا  تفگیم و  روز  نارگید  هب  تهج  نیا  هب  دیامن . زاغآ  ار  دیدج  يانب  ات  دنهد  رارق  شرایتخا  رد  هک  تسا ، هدش  هدـعو 

دجـسم نیا  تفرگ . لوپ  هرادا  زا  ناوتیمن  رگید  ددرگیم و  عیاـض  فاـقوا  لوـپ  هدـعو  تفگیم : تخادـنایم و  هار  اوـعد  دادیمن و  ار 
تاـناویح هک  دوب  هدـش  فورعم  هحفـص 314 ] . ] تشادـن یمدـقشیپ  تأرج  یـسک  دوب و  هدـنامیقاب  هرجنپ  رد و  نودـب  زابور و  نانچمه 

مـسا یمان و  مان  دراد و  ار  ندوب  دجـسم  هقباس  هک  یلحم  دروم  رد  اصوصخ  دوبن  لمحت  لباق  رما  نیا  دنراد و  دمآ  تفر و  دجـسم  لخاد 
ار دجسم  ییانما  تئیه  ناونع  مه  وا  هک  لحم  نیدمعتم  زا  یکی  یسورع  سلجم  رد  يزور  دراد . دوخ  يور  ار  نینزان  رادرـس  نآ  یمارگ 

لـضفلاوبا ترـضح  دجـسم  رد  ادرف  یتـسه  رــضاح  اـیآ  دـیوگیم : سلجم  نآ  رد  رــضاح  ياـهانب  زا  یکی  هـب  لـحم  یناـحور  تـشاد ؛
هسام و نش و  دبلطیم و  رجآ  ییانب  یلو  درادن  یعنام  دیوگیم : خساپ  رد  وا  یهد ؟ ماجنا  ار  دجسم  یشوپور  و  ینک ؟ راک  مالسلاهیلع ) )

روبزم یناحور  تسین . راک  رد  ياهجدوب  دشابیم و  لیاسو  نیا  مامت  دقاف  هدربمان  دجـسم  مراد  عالطا  نم  هچنآ  ینامتخاس و  مزاول  رگید 
لضفلاوبا اقآ  اب  اهراک  هیقب  دیشاب ، رضاح  راکرس  رگراک  دنچ  اب  حبص  فرط  طقف  دیشاب  هتشادن  اهراک  نیا  هب  يراک  امـش  درادیم  مالعا 

انب داتسا  حبص  ادرف  دنیامن . يرگراک  يراختفا  تروص  هب  ادرف  هک  دنیامنیم  یگدامآ  مالعا  مه  رفن  دنچ  سلجم  نامه  رد  مالسلاهیلع .) )
دیدـجت عنام  هک  ییاقآ  هک  دـننیبیم  روفلایف  دـنکیم . ادـیپ  روضح  نارگراـک  زا  رتولج  مه  یناـحور  دـندرگیم و  رـضاح  نارگراـک  و 

ار ادخ  يهناخ  میهاوخیم  دـیوگیم : یناحور  دـینک ؟ راکچ  دـیهاوخیم  دـیوگیم : یناحور  هب  باطخ  دوشیم و  رـضاح  دوب  نامتخاس 
نیا هب  امـش  دـیناوتیمن  الوا  دـیروآیم ؟ شیپ  ار  یلکـشم  هچ  دوخ  راک  نیا  اب  دـینادیم  دـیوگیم  ددـشت  تینابـصع و  اـب  وا  مینک . داـبآ 

هب دامتعا  اب  ادخ و  هب  لکوت  اب  ام  دیوگیم : یناحور  دـیزاسیم . هابت  ار  فاقوا  هدـعو  نویلیم  تفه  ایناث  دـیناسرب و  ناماس  هب  ار  نامتخاس 
دندرک تمحرم  فاقوا  هچره  هک  میهدیم  دنـس  هحفص 315 ]  ] امـش هب  مه  ابتک  مینکیم و  عورـش  ار  اهراک  نیا  جئاوحلاباب  اقآ  نایعیش 

هک دنیبیم  ددرگیمرب و  تینابـصع  اب  وا  دشاب . هتـشادن  یـضارتعا  دروم  نیا  رد  يدحا  هک  میهدیم  نانیمطا  ام  دـشاب و  امـش  نآ  زا  همه 
لـضفلاوبا اقآ  یمان  مان  یلو  تسین  طاسب  رد  هجدوب  يرانید  دـنچره  تسادـخ  هناخ  دجـسم و  ندرک  داـبآ  هب  ناـنآ  ماـمتها  مدرم و  يأر 

اب ناوارف و  تبغر  لیم و  اب  تسا  يزاسزاب  لاح  رد  دجسم  هک  دننکیم  ادیپ  عالطا  لحم  یلاها  یتقو  تسا . ام  لمع  نابیتشپ  مالسلاهیلع ) )
رد دسریم و  رس  رجآ  نویماک  کی  روفلایف  دننکیم . عورش  ار  تیلاعف  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا اقآ  رهاط  بیط و  حور  هب  تاولـص  رکذ 

رادرس یمان  مان  تکرب  هب  مدرم  قایتشا  هقالع و  یلام . کمک  لوپ و  يرگید  هرجنپ و  یکی  نآ  نهآ و  يرگد  نآ  دننکیم  یلاخ  راک  رس 
هب زور  هدزناپ  تدم  رد  دیـسریم  نایاپ  هب  هام  کی  رد  لقادح  تسیابیم  نآ  نامتخاس  هحفص 316 ]  ] هک دریگیم  ینوزف  نانچنآ  البرک 
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نیمأت و فقس  یشوپور  اروف  دریگیم و  هدهع  رب  ار  دجسم  لخاد  ماب و  تشپ  تلافسآ  يراکوکین  درف  دسریم و  فقـس  ییاهن و  هلحرم 
هنوگچ دـننکیم  بجعت  نارظان  دورب . صاخ  یلام  دـهعت  ای  ضرق  راب  ریز  یناـحور  دوخ  هکنآیب  ددرگیم  مهارف  نآ  ییاـنب  مزاول  ماـمت 

ینیبشیپ مامت  نویلیم  تفه  تسا و  هتفریذپ  نایاپ  زور  هدزناپ  ضرع  رد  دسرب  نایاپ  هب  هام  کی  لقادح  تدم  رد  تسیابیم  هک  يدجسم 
طسوت ناهفـصا  یلاع  یـشاک  اب  نآ  بارحم  راب  نیتسخن  سپـس  تسا و  هدیـسر  نایاپ  هب  ناموت ، رازه  دصتـشه  دصتفه و  زا  رتمک  اب  هدش 

زا یکی  دجـسم  نیا  زورما  تسا .) هدرک  يراکیـشاک  ار  مق  مظعا  دجـسم  هک  یـسدنهم  . ) ددرگیم نیزم  یماسح  ياقآ  فورعم  دنمرنه 
لـضفلاوبا ترـضح  مچرپ  دـناسریم و  ناملـسم  مدرم  ماشم  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلـضفلاوبا رطع  يوب  هک  تسا  یلاها  هجوت  دروم  دـجاسم 

هک دوشیم  هتخیر  نآ  قودنـص  واگ  هب  زاـین  رذـن و  ناـموت  نویلیم  مین  زا  شیب  هاـم  ره  تسا و  زازتحا  رد  نآ  ماـبتشپ  رد  مالـسلاهیلع ) )
هناخزپشآ نآ  یـشاک  قرعم و  بارحم  رب  هوالع  اریخا  دسریم و  دجـسم  فرـصم  هب  لحم  نیدمتعم  نادیفـسشیر و  زا  رفن  تفه  طسوت 

دنراد تنوکس  لحم  رد  هک  نانآ  هچ  دنتسه و  نارهت  رد  هک  نانآ  هچ  شیاشخب  مدرم  تسا و  هدمآ  مهارف  مه  نانز  نمیشن  لحم  زهجم و 
نآ تیانع  زا  ياهمـشچ  هک  دجـسم  نیا  دـنیآیم و  لیان  زین  شیوخ  جـئاوح  هب  دـننکیم و  زیراو  دجـسم  قودنـص  هب  ار  دوخ  زاین  رذـن و 

رایـسب دشابیم و  راوگرزب  نآ  هدرک  رظن  هک  تسا  فورعم  تسا و  ماع  صاخ و  دزنابز  هدوب و  راهتـشا  رد  زور  هب  زور  دشابیم  راوگرزب 
دیدـجت دروم  رد  یلحم  رعاـش  داد و  خر  يرمق  يرجه  خـیرات 1420  رد  دادـخر  نیا  هموح . لحم و  مدرم  صاـخ  تدارا  مارتحا و  دروم 

ندـع تـشهب  نـیا  رد  ددـجم  ياـنب  هدـش  ترجه  زا  سپ  متــسیب  دـصراهچ و  رازه و  هحفـص 317 ] : ] تسا هدورـس  نینچ  نـیا  نآ  ياـنب 
دریذپ ماجنا  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا اقآ  یمان  مان  هب  هچنآ  ره  يرآ  نسح  لوبق  اب  دـنوادخ  لوبق  دـنک  لحم  لها  مومع  هدومنب  تکراشم 

. دوب راوگرزب  عطاق و  تبالـص و  اب  مه  الاو  ماـن  نیا  یلـصا  بحاـص  نوچ  تفر  دـهاوخ  شیپ  صاـخ  تبالـص  اـب  یتوف  يروف و  عیرس و 
هحفص 318] ]

ناگرگ رد  یلعسابع  نادیم 

بآ ناگرگ  هجاوخ  رـس  زا  کشم  اب  شیپ  لاس  تسیود  دودـح  تسا . نادـیم  هارراهچ  ناگرگ  ینیمخ  ماـما  ناـبایخ  رد  عقاو  ناـکم  نیا 
ابا ترـضح  یگنـشت  دای  هب  بآ  ندیـشون  اب  نارذگهر  هتخیر و  دوب  بصن  اجنآ  هک  ياهشوگ  شـش  گنـس  لخاد  ار  نآ  دـندروآیم و 
نآ نالتاق  دنداتفایم و  اروشاع  زور  رد  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  هژیو  هب  شیافو  اب  باحصا  تیبلها و  مالسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادبع 

يروخبآ گنـس  رانک  رد  هک  یگنـس  دندیـشونیم . بآ  نامه  زا  هتخیر و  لوپ  بآ  نیا  لخاد  رد  مدرم  دـندومنیم و  نعل  ار  ترـضح 
هدروآ ناکم  نیا  هب  یلعم  يالبرک  زا  لبق  لاس  داتشه  دودح  گنـس  نیا  هک  تسا  نآ  يور  هجنپ  ياج  هدوب و  رمرم  سنج  زا  هدش  بصن 
یمامت زا  يرادازع  تاجتـسد  هلاس  همه  هدـش ، يراذـگمان  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  ماـن  هب  لـحم  نیا  هک  ییاـج  نآ  زا  تسا . هدـش 
تحاس هب  هدمآ و  ناکم  نیا  هب  مرحم  هام  رد  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  يرادازع  هماقا  يارب  فارطا  ياهاتـسور  رهـش و  یبهذم  ياهتئیه 

زین مرحم  متفه  بـش  رد  دریگیم و  تروـص  یهدماـعطا  بـش  ره  زین  مرحم  هـهد  رد  دـییامنیم . تدارا  راـهظا  ـالبرک  نادیهـش  سدـقم 
صاخ مسارم  مالسلامهیلع )  ) راهطا همئا  تداهش  تدالو و  مایا  مامت  رد  زین  لاس  یط  رد  دوشیم . ماجنا  نادنبقوط  مسارم  هحفص 319 ] ]
بحاص زین  نونکا  مه  فسوی و  دـمحم  موحرم  يداه و  دـمحم  موحرم  مان  هب  لـضفلاوبا  مداـخ  هداوناـخ  زا  لـسن  هس  دریگیم . اـپرب  نآ 
ینارهط ياقآ  مان  هب  یصخش  یسمش  لاس 1301  رد  تسا . ناکم  نیمه  رد  زین  رفن  ود  نیا  هربقم  دنتسه . تمدخ  لوغشم  لضفلاوبا  مداخ 

گنس اب  ار  ناکم  نیا  ناویا  تفرگ  افش  شرامیب  رگا  هک  دنکیم  رذن  دتفایم و  اجنیا  هب  شرذگ  دوب  سدقم  دهشم  مزاع  ناهفصا  زا  هک 
هدناشوپ زبس  گنر  هب  ییاهگنـس  اب  ناکم  نیا  ناویا  نونکا  مه  دنکیم و  لمع  دوخ  رذـن  هب  دوشیم و  هدروآرب  شتجاح  هک  دـناشوپب .

هک تسا  موسرم  و  دـننکیم ، رذـن  تسام  نان و  تجاـح  نتفرگ  تهج  تیب  لـها  نادـناخ  هب  نادـنمهقالع  زین  رهـش  ماـمت  رد  تسا . هدـش 
سابع ترـضح  تسام  نان و  هک  [ 276  ] دـننکیم میـسقت  اج  نیمه  رد  مدرم  نیب  ار  نامداخ  تساـم  ناـن و  نیا  هتفه  ره  هبنـشجنپ  بورغ 
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هحفص 320] . ] دشابیم رادروخرب  ییالاب  ترهش  زا  مالسلاهیلع ) )

هسدقم نکاما  حیرض و  ندیسوب 

هراشا

نینچمه ناماما و  حیرـض  ندیـسوب  دنیوگیم : دننکیم و  ضارتعا  عالطایب  ناتـسود  زا  یهورگ  نیدناعم و  نیفلاخم و  زا  یـضعب  یهاگ 
هرقن الط و  تازلف و  يرادقم  زا  هک  حیرـض  ندیـسوب  اریز  تشاد ، دهاوخن  ياهجیتن  تسا و  تعدب  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  حـیرض 
رظن رد  تقو  همه  فلاخم  نمشد و  صخش  اریز  دنتسه ، دراو  ریغ  تاضارتعا  هنوگنیا  هچرگ  درادن . يرثا  جئاوح  نارود  رد  هدش  هتخاس 
نوچ دوشیم و  راپسهر  یهارمگ  فرط  هب  یعالطایب  ظاحل  زا  مه  عالطایب  تسود  دروآ و  تسدب  تقیقح  قح و  زا  یفعض  هطقن  دراد 

تاضارتعا هنوگنیا  لباقم  رد  یباوج  دنمـشناد  دارفا  هک  تسا  يرگید  تاهج  تهج و  نیدـب  دریذـپب . ار  قح  بلطم  دـناوتیمن  عـالطایب 
رظن هب  یناوارف  ياهباوج  دراو  ریغ  تاـضارتعا  نیا  لـباقم  رد  هچرگ  هصـالخ  دـناهدومن . تعاـنق  یباوج  رـصتخم  هب  هکنیا  اـی  دـنرادن و 

. یلقن يرگید  یلقع و  یکی  میئامنیم : افتکا  باوج  ود  لقن  هب  ام  لاح  نیع  رد  یلو  دسریم 

یلقع باوج 

يرثا ایناث  هدش و  هتخاس  زلف  زا  الوا  حیرـض  هحفص 321 ]  ] هک دنتسه  هجوتم  ردقنیا  دنسوبیم  ار  حیرـض  دنوریم و  ترایز  هب  هک  يدارفا 
هقالع راهظا  هکنیا  يارب  كربت و  نمیت و  باـب  زا  اذـل  دـسریمن  روبزم  صخـش  هب  ناـشیا  تسد  نوچ  یلو  درادـن  تجاـح  ندـش  اور  رد 

زا ناشیا  روظنم  هکلب  دوش  اور  نانآ  تجاح  هک  تسین  نیا  دنـسوبیم  ار  حیرـض  راوز  هکنیا  زا  روظنم  دنـسوبیم . ار  حیرـض  دنـشاب  هدرک 
رمأ  - 1 دیامنیم : نشور  حضاو و  الماک  ار  بلطم  نیا  درذگیم  امش  رظن  زا  الیذ  هک  يرعش  تسا . ندرک  هقالع  راهظا  حیرـض  ندیـسوب 
نایم رد  نم  ینعی  ارایدلا 1 -  نکس  نم  بح  نکال  یبلق و  نفغش  رایدلا  بح  ام  و  ارادجلا 2 -  اذ  رادجلا و  اذ  لبقا  یلیل  راید  رایدلا  یلع 

تبحم و هکلب  دـشاب  هدرب  ارم  لد  اـههناخ  تبحم  هک  تـسین  روـطنیا   - 2 مسوبیم . ار  اهراوید  نآ  منکیم و  روبع  ـالیل  هناـخ  هب  اـههناخ 
. تسا هدرب  ارم  لد  دناهدوب  اههناخ  نآ  نکاس  هک  يدارفا  نآ  یتسود 

یلقن باوج 

هراشا

رظن زا  یلو  دنبئاغ  ام  مشچ  زا  قح  يوک  نایئادف  هچرگ  دندوهـشم ، دیجم  نآرق  رظن  زا  یلو  دـندوقفم  ام  رظن  زا  ادـخ  هار  نادیهـش  هچرگ 
رد دناهدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  يدارفا  هب  عجار  هتفرگ  ارف  ار  ناهج  شتمظع  هک  میظع  نآرق  دندهاش . ام  لاعفا  لامعا و  رب  میرک  نآرق 

زگره ینعی  نوقزری . مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحت  و ال  دـیامرفیم : يهیآ 168  نارمع ، لآ  هکراـبم  هروس 
ناشیا هب  يزور  قزر و  ادـخ  فرط  زا  دـناهدنز و  نانآ  همه  هکلب  دـناهدرم ، دـناهدش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  يدارفا  نآ  دـینکن  ناـمگ 

مومع لاـح  لـماش  هفیرـش  هیآ  نیا  قـالطا  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا ، دـحا  يادهـش  هراـبرد  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  هچرگ  دـسریم .
ماما زا  دعب  هک  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترـضح  تسین : يدـیدرت  لیـصا  هحفـص 322 ]  ] لصا نیا  يور  دوشیم . ادـخ  هار  نادـیهش 
هدرک یفرعم  هدنز  ار  ادخ  هار  دیجم  نآرق  هک  روط  نیمه  تسا . هدنز  دنوریم  رامش  هب  قح  هار  نادیهش  نیرتگرزب  مالسلاهیلع ،)  ) نیـسح
يارب دـنیامنیم و  دـییأت  ار  مهم  عوـضوم  نیا  زین  هدـنام  راـگدای  هب  هعیـش  سدـقم  بهذـم  ناـماما  فرط  زا  هک  یثیداـحا  راـبخا و  تـسا 
باتک نیا  نوچ  دراذگیمن . یقاب  دناهدنز ، دناهدش  دیهش  ادخ  هار  رد  هک  یناماما  هکنیا  رد  يدیدرت  تماما  توبن و  هاگتـسد  هب  نیدقتعم 
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ملاعم  ) باتک هب  دوشیم  اضاقت  دـنیامن  هعلاطم  ار  اهنآ  هیلک  دـنهاوخب  هک  يدارفا  زا  اذـل  دـنرادن  ار  ثیداحا  رابخا و  نآ  لقن  شیاـجنگ 
كرابم رظن  زا  هک  یلقن  یلقع و  ياهلیلد  نیا  رب  هوالع  دـننک . هعجارم  دـعب ) هب  هحفص 111  ینارحب ، مشاه  دیـس  موحرم  فیلأت  یفلزلا ،

قداص رفعج  ماما  ترضح  زا  هک  تسا  يروتسد  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترضح  حیرض  ربق و  ندیـسوب  تشذگ  فصنم  ناگدنناوخ 
، راحب رازم  باتک ، رد  یـسلجم  همالع  مییامنیم . ءافتکا  اهنآ  زا  یتمـسق  لقن  هب  هنومن ، باب  زا  ام  تسا و  هدـنام  راـگدای  هب  مالـسلاهیلع ) )

ترـضح ربق  ترایز  هب  یتقو  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع )  ) قداص رفعج  ماـما  زا  ناـبرتش ، ینعی  لاـمج  ناوهـص  زا  هحفص 180 
: ییوگیم یـسوبیم و  ار  نآ  یتفایم و  راوگرزب  نآ  كرابم  ربق  يور  يدناوخ  ار  ترـضح  نآ  همانترایز  یتفر و  مالـسلاهیلع )  ) سابع

لاثما تیاور و  نیا  رخآ .. یلا  ادخ ، نید  هدننک  يرای  يا  داب ، وت  يادف  هب  مردام  ردـپ و  ینعی  رخآ »... یلا  هللا ، نید  رـصان  ای  یما  یباب و  »
لاکشا هنوگچیه  فصنم  دارفا  يارب  دیامنیم و  مزال  هکلب  تباث ، ار  مالسلاهیلع )  ) لضفلاابا ترضح  حیرض  ربق و  ندیسوب  تیعورشم  نآ 

اقآ ینعی  دوخ  نامز  ياـقتا  ملعا و  هحفـص 323 ]  ] عجرم و نیرتگرزب  هک  دوب  رگید  تاهج  تهج و  نیدب  دراذـگیمن . یقاب  ار  يداریا  و 
فرـشم مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  ترایز  هب  هاگره  دراگنیم -  ةداهـشلا  رارـسا  باتک  هحفـص 66  رد  هک  نانچ  هر )  ) یناـهبهب رقاـب 

کی لمع  دیدرگیم . فرشم  مرح  هب  عضاوت  مارتحا و  هب  نیا  زا  دعب  دیـسوبیم و  ار  ترـضح  نآ  سدقم  مرح  برد  هناتـسآ  لوا  دشیم 
داوج دمحم  مالـسالا  ۀجح  ناشخرد -  ناگراتـس  باتک  هدنراگن  يوق . تسا  یناهرب  تجح و  مدرم  يارب  ماقم  یلاع  ملاع  عجرم و  نینچ 

مـشاهینب رمق  حیرـض  هاوـخ  ناـماما و  حیرـض  هاوـخ  حیرـض  ندیـسوب  هک  دـش : موـلعم  رکذـلا  قباـس  تاـعوضوم  نـیا  لـقن  اـب  یفجن - 
رما هک  لاح  نیع  رد  یلو  دوب . دهاوخ  مه  باوث  ياراد  مزال و  تسا  ماما  رما  نوچ  هکلب  دوخ ، ياج  هب  درادـن  هک  یلاکـشا  مالـسلاهیلع ) )

. دوب دهاوخن  بحتسم  لمع  کی  زا  رتالاب  رتشیب و  دشابیم  ماما 

هجوت لباق  رکذت  کی 

دندمآ يریثک  دارفا  دوب  دهاوخن  تسین و  هاگآ  نآ  ياهتنا  ادتبا و  زا  يدحا  راگدرورپ  ترضح  سدقم  تاذ  زج  هک  روانهپ  ناهج  نیا  رد 
رارق نارگید  ناگدنامزاب و  سرتسد  رد  امومع  ناگتشذگ  رد  رباقم  دنادیمن . یسک  میلع  يادخ  زج  زین  ار  ناگتشذگ  ربق  هرامش  دنتفر . و 

دهاوخن راک  رد  یعنام  دهدب  رارق  شیوخ  جئاوح  ندش  اور  هلیسو  ار  اهنآ  دورب و  روبق  نآ  رـس  رب  دهاوخب  سک  ره  هاگره  تسا و  هتفرگ 
هجیتـن ارچ  سپ  دـهد  رارق  هچناـنچ  اـیناث  و  دـهدیمن ؟ رارق  نتـشیوخ  تجاـح  ندـش  اور  هلیـسو  ار  يربـق  ره  یــسک  ـالوا  ارچ  سپ  دوـب .

ره تیمها  هک  دوشیم  نشور  حضاو و  الماک  میداد  هک  یحرـش  نیا  زا  دنباییمن ؟! ترهـش  ارچ  سپ  دنتفرگیم  هجیتن  رگا  و  دریگیمن ؟
روهظ و هب  یتاـمارک  فشک و  يربق  زا  هاـگره  هک  ینعم  نیا  هب  دوب . هحفـص 324 ]  ] دهاوخ نآ  بحاص  رطاخ  هب  ناهج  يادـخ  دزن  يربق 

دناهدش یئادف  دیهـش و  ادخ  هار  رد  هک  يدارفا  يارب  رگا  نیاربانب  تسا . دنموربآ  ادخ  دزن  ربق  نآ  بحاص  هک  دوشیم  مولعم  دـسرب  زورب 
صالخا اب  نادنمتسم  نادنمزاین و  جئاوح  ندش  اور  هلیـسو  ار  نانآ  روبق  اناوت  يادخ  هک  نیمه  دوبن  راک  رد  یتیمها  تیلـضفا و  هنوگچیه 

رارق نادنمتجاح  تجاح  ندش  اور  هلیـسو  ار  نانآ  روبق  میکح  يادخ  هک  ینادیهـش  هلمج  زا  دوب . یفاک  ناشیا  يارب  دـهدیم  هداد و  رارق 
ادـخ یحو  لوزن  لـحم  هک  تسا  راوـگرزب  نآ  لآ  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللادـبع نـب  دـمحم  ترـضح  نادـناخ  يادهـش  هداد 

هار زابرس  دیهش و  نیرتگرزب  هک  ترضح  نآ  لصفالب  هفیلخ  هدزای  مالـسا و  مظعا  ربمایپ  سدقم  روبق  رد  هک  یتامارک  فشک و  دشابیم .
هحفص 329] . ] تسین راکنا  لباق  ضرغیب  فصنم و  دارفا  يارب  دوشیم  هدش و  هدهاشم  دندوب  ادخ 

مالسلا هیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  تامارک 

نایعیش هب  مشاهینب  رمق  ترضح  تایانع 
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مرذگیمن هدیرب  ار  مسابع  ناتسد  هک  یسک  زا  دندومرف : ارهز  همطاف 

رتکد ياقآ  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  ناصلخم  زا  یکی  تمدخ   11 تعاس 30 /  یسمش  لاس 1382  رویرهش  زور 13  رد 
مـشاهینب رمق  ترـضح  تیـصخش  تمظع و  زا  نابرهم  قیلخ و  رتکد  نیا  مدیـسر . مق  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  شهوژپ  لک  ریدم  رفینخ ،

همالع بانج  زا  لایناد  شوش  لها  هطسوتم ) ملعم   ) ایفارغج سانشراک  ینیسح ، ناندع  دیس  ياقآ  تاداسلا  ۀلالـس  بانج  زا  مالـسلاهیلع ) )
رگا مدرکیم ، رکف  مدوب ، هتسشن  یبش  نم  دندومرف : يرتشوش  هللا  تیآ  هک  دندرک  لقن  يرتشوش  رفعج  خیـش  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  گرزب 

ییارغ هدیـصق  دـش و  يراج  منابز  رب  رعـش  همـشچرس  هک  نیا  ات  مناوخب . يزیچ  اـی  مراـگنب  يزیچ  اـی  منیـشنب  گوس  هب  اـیآ  منکب  يراـک 
هب بش  توکس  رد  مه  یشوخ  لاح  دوب و  هتشذگ  بش  زا  یساپ  نوچ  مناوخب و  هرابود  ار  نآ  مدش  قاتشم  هدیصق  نایاپ  زا  سپ  متـشون .

دربراک رد  ادابم  هحفص 330 ] ، ] تشادرب ارم  سرت  لوح و  مدیـسر  نآ  رخآ  هب  یتقو  مدرک . همزمز  هرابود  ار  هدیـصق  دوب . هداد  تسد  نم 
میهفت ماهیا و  نیا  اب  اذل  ماهدرب . رتالاب  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا هللادبعابا  ترضح  زا  ار  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  رخافم  میهافم و  ظافلا و 

ارهز همطاف  باوخ  رد  هک  نیا  ات  متفر . باوخ  هب  مدرک و  ناهنپ  اهباتک  يالهبال  ياهشوگ  رد  مدرک و  هراـپ  ار  هدیـصق  هاـنگ  ساـسحا  و 
بل هناضرتعم  هک  تسا . اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ترـضح  دوخ  هک  مدیمهف  دوب و  تحاران  نیگهودنا و  مدید ، ار  اهیلع ) هللا  مالـس  )

زا ییاطخ  هچ  نم  يوناب  مدرک : ضرع  ناسرت  همیـسارس و  يدـش ؟ بکترم  هک  تسا  ییاطخ  هچ  نیا  رفعج  خیـش  ياـقآ  دومرف : دوشگ و 
نیـسح ماـما  ناـتهشوگ ، رگج  هب  اداـبم  هک  مدیـسرت  مدرک : ضرع  يدرک ؟ هراـپ  ار  مدـنزرف  هدیـصق  ارچ  دـندومرف : تـسا ؟ هدز  رـس  نـم 
يدرک رکف  وت  تسا ، نم  دنزرف  مه  وا  تسین ؟ نم  هشوگ  رگج  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ایآ  دندومرف : مشاب . هدرک  فاحجا  مالـسلاهیلع ) )
لوسر ترـضح  میآیم و  هتـسکش  وـلهپ  هک  تماـیق  زور  هک  نادـب  میاهدرک . يراـج  تناـبز  رب  اـم  اـی  ياهتـشون  دوـخ  ار  هدیـصق  نآ  هک 

تعافـش دـهاوخیم و  ار  نسحم  لتاق  تعافـش  دریگیم و  ارم  نابراض  تیاضر  یتقو  ارهز » ای  کب  ـالها  ـالهم و  ـالهم  ینب  : » دـیامرفیم
مدوخ نابراض  زا  مدیهش و  نسحم  لتاق  زا  رغصایلع و  لتاق  زا  ربکایلع  لتاق  زا  دیاش  دهدیم ، رارق  نایعیش  ضیف  طساوا  رد  ار  ربکایلع 

متـشون و ار  هدیـصق  هرابود  دیوگیم : خیـش  سیونب . ار  هدیـصق  هرابود  مرذگیمن . دـیرب  ار  مسابع  ناتـسد  هک  یـسک  زا  اما  مرذـگب ، مه 
رد لوفزد ، فارطا  رد  تفگیم : يرگنس  رتکد  هحفص 331 ] : ] دوزفا نایاپ  رد  رقینخ  رتکد  ياقآ  مدرک ، ششخب  بلط  متـشاگن و  اددجم 

ساسحا هک  مدش  رثأتم  يدح  هب  مدـناوخ  یتقو  هک  هاتوک  هلمج  نیا  اب  دوب  تدـش  بصن  هچراپ  هک  مدـش  ینارنخـس  هب  توعد  ییاتـسور 
لوبق ارهز  ترضح  نوچ  ار  وت  تسد  وت  ياهتسد  سابع » ینعی  ردارب  : » دوب نیا  هلمج  نآ  و  تسا . رتدنمشزرا  نم  ینارنخس  اههد  زا  مدرک 

درک لوـقع  ریحتم  تیئاـشگ ، لکـشم  تسا  هـتفرگ  تتـسد  وـچ  نیـسح ، اـمن  زجعم  درک  لوـسر  طبـس  وـت ، تـسد  ود  رب  هسوـب  سپ  درک 
يداش دیـشروخ  البرک  هام  يا  تاهصغ  تسا  هدنیاپ  درک  لوتب  نوچ  ار ، وت  باطخ  دوخ  دـنزرف  رختفم  تشگ  ناهج ، ود  ره  هب  نینبلاما » »

درک لودع  تدوم  هار  ز  ناسح )  ) هک ره  قح  ياضر  تشهب  هب  دسریمن  زگره  درک  لوفا  نوچ  وت ، مغ  زا 

دندرک هعطق  هعطق  ار  مسابع  ندب  دندومرف : ارهز  ترضح 

مرحم متفه  زور  رد  رایـسب ، تافیلأت  بحاص  رادمان و  بیطخ  ردقنارگ و  ياملع  زا  هرـس ) سدـق   ) ینیوزق مظاک  دیـس  هللا  تیآ  ترـضح 
همـالع موحرم  - 1 هحفــص 332 ] : ] دـندومرف ربـنم  يور  دوـمنیم . دــقعنم  اروشاـع  زور  رد  هـک  ناـشدوخ  لزنم  سلجم  رد  لاس 1413 
بادرـس رد  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  مرح  راددیلک  دوب و  هدش  فرـشم  البرک  اروشاع ، مایا  هیلع ) هللا  ۀـمحر   ) مولعلارحب

: دندرک ضرع  نایفارطا  دندوب . هدش  بادرـس  دراو  ناشدوخ  صاوخ  زا  رفن  هس  ود  اب  ناشیا  درک و  زاب  ناشیا  مارتحا  هب  ار  ترـضح  دـقرم 
. منادیمن ار  تلع  مه  نم  دومرف : تسا ؟ کچوک  ردقنیا  ترضح  ربق  ارچ  سپ  دندوب ، تماق  دنلب  یلیخ  ترضح  دنیوگیم  هکنیا  هن  رگم 

مولعلارحب همالع  دعب  زور  میهاوخیم . امـش  زا  ار  شباوج  دـندرک : ضرع  تسا  لصتم  تیالو  ملاع  اب  ناشیا  هک  دنتـسنادیم  ناشیا  نوچ 
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ار لاوئس  نیمه  مدش و  فرشم  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ترضح  تمدخ  باوخ  ملاع  رد  بشید  متفرگ . ار  شباوج  دندومرف : هللا ) ۀمحر  )
ناج هک  ملضفلاوبا  نم  تسود » مزب  .« » دندرک هعطق  هعطق  ار  مسابع  ندب  : » دندومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  مدومن ، ترضح  نآ  زا 

اب مهدیم  ناراهب  يوب  افو ، راثیا و  يوب  مردح  نینبلاما و  تماق  ابز  ورس  مهدیم  نآرق  نید و  يارب  زا  ار  دوخ  ناج  مهدیم  ناناج  هار  رد 
درگ قـشع  دیـشروخ  همطاـف ، نسح  نید و  هم  نم  مهدیم  ناطلـس ، رـالاس و  دیـس و  دـیوگ  هچ  ره  ماهتـسب  تدوـم  دـهع  لزا  زا  منیـسح 
ناج الب ، يارحص  هب  نازوس  لد  اب  باهتلا  رد  یگنـشت  زا  اههمیخ  رد  ناکدوک  هحفص 333 ]  ] مهدیم ناناج  هب  ار  ناج  ناهج ، دیـشروخ 

فاصم رد  مکرات  رب  دنز  نمـشد  نینهآ ، دومع  اب  مهدیم  نارب  غیت  لادـج  رد  ار  مرکیپ  ناگنـشت  ياههمیخ  رد  ار  بآ  مناسر  ات  مهدیم 
مهدیم نادـند  هب  ار  نآ  تیراـع ، رد  ياهظحل  نیمز  يور  رب  بآ  کـشم  عـطق و  دـش  نم  تـسد  مـهدیم  ناتـسد  ود  ره  ناـمیا ، رفک و 
ناکدوک زا  لجخ  متـشگ  نم  یلاخ و  دـش  کشم  مهدیم  نانآ  تسد  ار ، یهت  کشم  مرج  هدز ال  اذـیا  هقلح  مرود  هب  وس  ره  زا  نمـشد 

ات مهدیم  ناهنپ  زار  حرـش  هدیکـشخ  بل  اب  مایخ  يوس  مرگید  دـشابن  نتـشگرب  يور  مهدیم  ناـماک  هنـشت  نآ  رب  هیدـه  ار  دوخ  کـشا 
زور نیـسح  ناوخ  انث  یفاص » نسحم   » نوچ دـش  هک  ره  مهدیم  نایاپ  تسود ، مزب  هب  ار  مرمع  عمـش  يدـمحا  كاپ  نییآ  نادواج  دـنامب 

82  / 12  / 10 یفاص -  نسحم  مرحم 1425 - مهدیم 8  ناوارف  رجا  وا  هب  نم  رشحم ،

يرصم نامعن  یضاق 

سابع ترضح  تبیصم  دندوب و  ربنم  يالاب  هحفـص 334 ]  ] یناسارخ يراودیما  ياقآ  بانج  يرمق  يرجه  لاس 1423  ياعوسات  بش  رد 
مظاک خیـش  جاح  هللا  يهیآ  موحرم  دنزرف  اج  نیا  رد  دننکیم . لقن  ار  يرـصم  نامعن  یـضاق  هصق  ربنم  يالاب  دندناوخیم . مالـسلاهیلع ) )

، دش تبیـصم  ندناوخ  لوغـشم  درکیم و  لقن  ار  يرـصم  نامعن  یـضاق  نایرج  نیا  يراودیما  ياقآ  هک  یتقو  دننکیم : لقن  هر )  ) يزیربت
یـضاق نابز  زا  مه  هصق  ایوگ  مدـید . دوخ  هالک  هرز و  نودـب  ربنم  يالاب  رد  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  كرابم  دوجو  هعفد  کـی  نم 

هدش عطق  مه  میاهاپ  هکلب  هن  تسا ، هدـش  عطق  نم  ياهتسد  هک  دـینکیم  لقن  یلیخ  امـش  دومرفیم : و  دـشیم . هدـناوخ  يرـصم  نامعن 
هدـش عطق  ياهتسد  زا  یلو  دوبن  مولعم  یگتـسکش  ناـشیا  ندـب  رد  درکیم : لـقن  يزیربت  هداز  هللا  ۀـیآ  دروخیمن . ناـکت  بسا  تسا و 
هرظنم نیا  ندید  لمحت  نوچ  دش ، بلقنم  ملاح  مدز و  دایرف  منک و  لرتنک  ار  مدوخ  متـسناوتن  مدید و  ار  هرظنم  نیا  نم  دـیکچیم . نوخ 

لقن يراودیما  ياقآ  يارب  ار  نایرج  هیمطاف  مایا  رد  هام ، دنچ  زا  دعب  متفگن . یـسک  هب  مه  ار  هصق  مدـش . شوهیب  مدز و  دایرف  متـشادن ؛ ار 
. يرمق يرجه  هجحیذ 1423  بش 23  مدرک .

نک ظفح  ارم  يوربآ  اقآ  هک  مدز  ادص 

رـسپ زا  هلآ ؛) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم لآ  دـمحم و  تیبلها  بتکم  جورم  ظعاو و  یـسردم  اضر  دیـس  جاح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و 
هک دوخ  تنطلس  تدم  لوط  رد  ناخاضر  دندرک : لقن  نینچ  نیا  یتمارک  یبوتکم  یط  دندوب  مق  رهش  نینیدتم  زا  هک  رهلک  سابع  موحرم 

هزرابم یتایح  یمالسا و  هلأسم  هس  اب  ناگناگیب  کیرحت  هب  دناسر ، هجرد  ياهتنا  هب  هحفص 335 ]  ] ناریا تکلمم  رد  ار  يرگدادیب  ملظ و 
-3 مالـسلاهیلع .)  ) نیـسحلا هللادـبعابا  نادیهـش  رالاس  نرادازع  ندرب  نیب  زا  - 2 مرتحم . نویناحور  زا  هماـمع و  اـبع و  نتـشادرب  - 1 درک :

مان هب  نامز  نآ  نارومأم  زا  یکی  دنـشاب . هتـشادن  یباجح  اهنز  هک  نیا  ات  هبجحم  ياهنز  رـس  زا  يرـسور  ندرک  هراـپ  رداـچ و  ندیـشک 
لئاسم ظفح  هب  تبسن  وا  دوب . بصعتم  نامیا و  اب  يدرم  وا  تشاد . تنوکس  شخبرس  دیـس  هلحم  رد  مق  رذآ  نابایخ  یلاها  زا  رهلک  رفعج 

وا نامز  نآ  ياهنز  دیشکن . ینز  رس  يور  زا  ار  يرداچ  شتیرومأم  نارود  رد  يو  دوب . دقتعم  رایـسب  یـسومان  لئاسم  اصوصخ  یمالـسا 
دادیم تمالع  وا  هب  داتفایم  ینز  هب  شهاگن  ات  دـندادیم ، تیرومأم  وا  هب  یتقو  دوب . فورعم  رفعج  اباب  هب  دـندرکیم و  باـطخ  ردـپ  ار 
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زا یـضعب  نامز  نآ  رد  یتقو  دـندرکیم . اعد  ار  وا  دـندادیم و  همادا  دوخ  هار  هب  سرت  نودـب  اـهنز  و  ورب ، اـیب  متـسه  رفعج  اـباب  نم  هک 
اهنآ هب  دیاب  دنیآیم و  نوریب  لزنم  زا  تاداس  نانز  زور  نالف  هک  دنتفگیم : رگیدـمه  هب  دنتـشاد و  هسلج  هیمظن  رد  نارومأم  هک  اهبش 
لزنم زا  اهنز  ادرف  دیـشاب و  بظاوم  تفگیم  دادیم و  ربخ  اههداوناخ  هب  تفریم و  تاداـس  هناـخ  رد  هنابـش  رفعج  موحرم  دـینک ، هلمح 
سیئر هب  دهدیم و  ماجنا  ییاهراک  رفعج  هک  دـندش  هجوتم  نارومأم  زا  ياهدـع  دـنراد . ار  ثیبخ  میمـصت  نیا  نارومأم  هک  دـنیاین  نوریب 
يزور تسا . هدوب  ناخ  ترـصن  مان  هب  هیمظن  لوئـسم  دوب . نسح  دیـس  جاح  هیکت  رد  نامز  نآ  رد  مه  هیمظن  لحم  دنداد . شرازگ  هیمظن 

رفعج تساوخ ، ار  وا  هیمظن  سیئر  یتقو  یهدیمن ؟ ماجنا  بوخ  ار  تیرومأم  ارچ  هک  درک  يدـنت  وا  هب  تساوخ و  ار  رفعج  هیمظن  سیئر 
زا يزور  اـت  ورب . تفگ : مهدیم . ماـجنا  هجو  نیرتهب  هب  ار  هناـکولم  ناـمرف  هحفـص 336 ]  ] نم دناهدناسر ؛ ضرع  هب  هابتـشا  نابرق  تفگ :
اب بصعتم و  رومأم  نیا  اما  تفرگ  ارف  ار  وا  زرل  سرت و  داتفا  رفعج  هب  شهاگن  ات  دنک . روبع  تساوخیم  یلع  نابعش  جاح  دجـسم  هچوک 

راوید رانک  رد  نز  دتسیاب . نز  نیا  وگب  رفعج  دز : ادص  دید ، ار  هنحـص  هیمظن  سیئر  انثا  نیمه  رد  ورب . ایب  تسا  رفعج  اباب  دز  ادص  نامیا 
رومأـم نیا  يدیـشکن ؟ ار  وا  رداـچ  ارچ  دوشیم ، اوسر  وـگغورد  يدـید  تفگ : رفعج  هب  هیمظن  سیئر  درک . ندـیزرل  هب  عورـش  داتـسیا و 

نوچ هدب ! متاجن  اقآ  مدرک : ضرع  مدش و  لسوتم  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  هب  هظحل  کی  دیوگیم : نیدتم 
ندیـشکن تلع  وگب  سیئر  هب  دیوگیم  نم  هب  یـصخش  مدش  هجوتم  هعفدکی  دشیم . هیبنت  تخـس  درکیمن  ارجا  ار  روتـسد  يرومأم  رگا 

وا متفگ ؛ سیئر  هب  ار  فرح  نیمه  مه  نم  تسا . ساـت  شرـس  درادـن و  رـس  يوم  نز  هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  يرـسور  نتـشادنرب  رداـچ و 
تینابـصع و اـب  سیئر  دوبن . نز  نآ  رـس  رد  وم  کـی  متـشادرب  شرـس  يور  زا  ار  يرـسور  رداـچ و  یتقو  منیبب . رادرب  ار  شرداـچ  تفگ :
. نابرق ریخ  متفگ : یتخانـشیم ؟ ار  نز  نیا  تفگ : درک و  نم  هب  باطخ  وا  متفر ، نم  اـیب ، هیمظن  هب  تفگ : نم  هب  ورب و  تفگ : یقالخادـب 
، نابرق متفگ : مداد و  حرش  وا  يارب  ار  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوت  نایرج  درادن ؟ وم  هک  یتسنادیم  اجک  زا  تفگ :

امـش هک  زورما  ات  ماهدیـشکن . ینز  رـس  زا  رداچ  کی  یتح  تیرومأم  تدم  نیا  رد  نم  تسا ، تسرد  دناهتفگ  امـش  هب  نم  هرابرد  هچ  ره 
زا یتیانع  نیا  نک و  ظفح  ارم  يوربآ  اقآ  هک  مدز  ادص  ار  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هتسکش  یلد  اب  نم  دیدید و  ار  هنحص 

هحفص 337]  ] مه وا  تخادنا و  نیئاپ  ار  دوخ  رس  سیئر  مدید  هبترم  کی  دیوگیم : رفعج  موحرم  دوب . مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  فرط 
نم مرادـن ، ياهراـچ  مه  نم  رادـن  رب  تاهدـیقع  زا  تسد  رفعج  تفگ : نم  هب  درک و  دـنلب  ار  دوـخ  رـس  هاـگنآ  تـفرگ . رارق  ریثأـت  تـحت 

لوالا 1424 ه.ق عیبر  یسردم 28  اضر  دیس  مالسلاو . دهدب . مه  نم  هب  ار  ياهدیقع  نینچ  نیا  دنوادخ  مراودیما  مرومأم ،

تفر مهاوخ  هکم  هب  هنوگچ  تیعضو  نیا  اب 

نابایخ زیربت  نکاس  دابآ  ترـصن  هدکهد  لها  مدـقا  ینیـسح  دـمحم  دیـس  ياقآ  بانج  تاداسلا  هلالـس  یـسمش  هاـم 1381  يد  موس  رد 
ریز رد  هک  دـندرک  لقن  ار  ییارجام  دوخ ، هب  تبـسن  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تیانع  صوصخ  رد  ناشخرد  يداـنق  يورهبور  بـالقنا 

ور نیا  زا  مرادرب  مه  مدق  دنچ  یتح  متسناوتیمن  هک  يروط  هب  مدوب  هدش  راچد  مسیتامور  يرامیب  هب  یـسمش  لاس 1380  رد  دیناوخیم :
قبط مادـک  ره  اـهسکع ، اـهشیامزآ و  باوـج  تیور  تاـنیاعم و  زا  سپ  هک  مدرک  هـعجارم  زیربـت  رد  قذاـح  ناکـشزپ  زا  رفن  دـنچ  هـب 

ار اهوراد  نآ  همه  هک  نیا  اب  دیدرگن  عقاو  رثؤم  نم  رد  اهنآ  تاجلاعم  هنافـسأتم  دندرک ؛ میاوادـم  هدومن و  زیوجت  وراد  دوخ ، صیخـشت 
رایـسب اهزور  نآ  مدش و  نیگهودنا  رطاخ و  هدرـسفا  رایـسب  نیاربانب  مدـیدن  يدوبهب  رثا  نیرتکچوک  دوخ  رد  یلو  مدوب  هدرک  فرـصم 
هنوگچ تیعضو  نیا  اب  متفگ : دوخ  اب  يزور  یتح  متشگ  دیماان  شیوخ  یتمالس  يدوبهب و  زا  رگید  هک  ياهنوگ  هب  تشذگ  تخس  میارب 

ای متفگ : لد  هت  زا  اذـل  دوب  هدـش  هدـیرب  اج  همه  زا  مدـیما  متـسین !؟ تکرح  هب  رداق  هک  نم  تفر  مهاوخ  ادـخ  هناخ  تراـیز  يارب  هکم  هب 
نیا زا  ینامز  كدنا  زا  سپ  هرخالاب  میامنیم . هماقا  ار  امش  هضور  زور  جنپ  منکیم  رذن  نم  یهدب ، ار  میافش  رگا  مالسلاهیلع )  ) لضفلاابا

هحفص 338] . ] متفای لماک  يدوبهب  یلک  روط  هب  منیبیمن و  يرامیب  زا  يرثا  هنوگ  چیه  دوخ  رد  هک  مدیدرگ  هجوتم  يزور  تشذگ  هصق 
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دمآ مهاوخن  تمرح  هب  رگید  ینکن  لح  ار  ملکشم  رگا 

: دوشیم نایب  لیذ  رد  هک  دناهدش  رکذتم  ار  تمارک  ود  مالسلاهیلع ،)  ) نیسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ياهمان  یط  نایرامعم  اضر  ياقآ 
نامزاس رظنتحت  لاس  دودح 4  هک  يروط  هب  متـشاد  قارع  تقو  تموکح  اب  یتالکـشم  شیپ  لاس  دودـح 35  نایرامعم ، اضر  بناجنیا 

نآ رد  نم  هک  یـسوبوتا  البرک  فرط  هب  تکرح  ریـسم  رد  زور  کی  مدوب . رارف  لاح  رد  مادم  رطاخ  نیمه  هب  مدوب و  قارع  تلود  تینما 
( مالـسلاهیلع  ) سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  ار  دوخ  و  مزیرگب . اـهنآ  تسد  زا  متـسناوت  ادـخ  دـیما  هب  اـما  دـندرک ؛ هرـصاحم  مدوب 

تمرح هب  رگید  ینکن  لح  رگید  هام  کی  ات  ارم  لکشم  رگا  جئاوحلا  باب  ای  متفگ : مدرک و  ترضح  هب  ور  مدش  مرح  دراو  یتقو  مناسرب .
هب لاعتم  دـنوادخ  فطل  زا  طقف  نم  شـشخب  وفع و  نآ  منادیم  و  مدـش . وفع  هدـنب  هک  دـش  مـالعا  نم  هب  زور  زا 29  دعب  دـمآ . مهاوخن 

. مزیریم کشا  رایتخایب  متفایم  اهزور  نآ  داـی  هب  تقو  ره  هدـنب  و  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  جـئاوحلا  باـب  هطـساو 
. مدرک ادا  مه  ار  مرذن  هک  مدوب  هدرک  رذن  دنفسوگ  کی  هدنب  ترضح  تمارک  نیا  زا  دعب  هک  تسا  رکذ  نایاش 

سابع ترضح  دای  هب 

يرتسب ناهفصا  ینوفع  ياهناتسرامیب  زا  یکی  رد  ار  مردارب  تسا . هدش  التبم  يرامیب  هب  ناهفـصا  رد  مردارب  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  يزور 
سابع ترـضح  هحفــص 339 ]  ] داـی هـب  راـیتخایب  مدـید  ار  مردارب  فیعــض  فـیحن و  رایــسب  درز و  يور  گـنر و  یتـقو  دـندوب . هدرک 
هدـنب ترـضح ، تمارک  نیا  زا  دـعب  تفاـی . افـش  مردارب  یتدـم  زا  دـعب  هللادـمحلا  مدـش . ترـضح  نآ  هب  لـسوتم  و  مداـتفا ؛ مالـسلاهیلع ) )

لـضفلاوبا ترـضح  هب  لسوتم  كاپ  تین  هتـسکش و  یلد  اب  یـسک  ره  مییوگب  دیاب  رخآ  رد  مدرک . ادا  مدوب  هدرک  رذن  هک  ار  يدنفـسوگ 
نایرامعم اضر  اعد : سمتلم  دیسر . دهاوخ  دوخ  دارم  هب  هللاءاشنا  تفرگ و  دهاوخ  باوج  امتح  دوشب ، مالسلاهیلع ) )

راوز يارب  سابع  ترضح  تاروذن 

لـضفلاوبا ترـضح  هب  يرذـن  هراوشوگ  هقلح  کـی  مرـسمه  مدوب  هتفر  تاـیلاع  تاـبتع  تراـیز  هب  دوب . یـسمش  مرحم 1332  لوا  هــهد 
ترضح ترایز  فرشم و  زا  سپ  منک . میدقت  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  حیرض  هب  ار  اهنآ  هک  دندرک  شرافس  و  دنتشاد . مالـسلاهیلع ) )

هک درک  روـطخ  منهذ  هب  رهطم  حیرـض  لـباقم  ترـضح  رـس  يـالاب  رد  مدرک  زاـب  شاهچراـپ  يوـت  زا  مدروآرد  مـبیج  زا  ار  اـههراوشوگ 
دوخ قح  هب  مدمآ  ترضح  ياپ  نییاپ  فرط  هب  دیدرت  اب  مراد  قاقحتسا  راوز و  مه  نم  دنناسریم و  راوز  فرـص  هب  ار  ترـضح  تاروذن 

مریگب رارق  ترضح  بوضغم  ادخ و  بوضغم  مدوب  تحاران  ادیدش  ربکا و  هللا  دش  هچ  مدیمهفن  اههراوشوگ  متشم  يوت  زا  مسق  ترـضح 
مردپ تارف  دس  رانک  رد  سنوی  ترـضح  فیرـش  ماقم  رد  دش . فرطرب  بارطـضا  دیدرگ  مبلق  شمارآ  نآ  هدهاشم  یتمارک  دعب  زور  ود 

ربخ ناشیا  نم  ندش  فرشم  زا  متشادن و  ربخ  نم  ناشیا  ندش  فرشم  زا  مدوب  مق  نکاس  نم  هغارم و  نکاس  مردپ  نوچ  مدرک  تاقالم  ار 
هیحاـن زا  ضاـمتعا  وفع و  هنیرق  بارطـضا و  عفر  هحفـص 340 ]  ] دایز و شمارآ  نم  يارب  رورـس  حرف و  داجیا  ناـشیا  تاـقالم  دنتـشادن .

. دشن اههراوشوگ 

تسا یشوماخ  نادان  خساپ 

يدرم نیعبرا ، زا  دعب  زور  کی  دوب . هضور  ياههد  متفریم  ربنم  اج  نآ  رد  اهلاس  نم  هک  مالسلاهیلع )  ) تیبلها نیـصلخم  زا  یکی  لزنم 
رعش ناوید  نیعبرا ، رصع  زورید ، تفگ : تینابصع  اب  دیـسر و  نم  هب  دنوریم  فرط  نآ  هب  دزویم  فرط  ره  زا  داب  هک  ییاهناسنا  نآ  زا 
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یلو درک ؛ ور  كراپ  نالف  هب  هژر ، يارب  ییوگب  یهاوخیم  هک  دـمآ  ملایخ  هب  دـش ؛»... بسا  راوس  هش  : » ياهتفگ مدـید  مدرک و  زاب  ار  وت 
تخاس نوگرگد  ار  ملاح  هچوک  نآ  رد  يروط  ثیبخ ، نادان  نآ  فرح  نیا  دیدنخ . هاگ  نآ  درک !» ور  نادـیم  هب  رـس  اب  يدوب ...« : هتفگ 

رهـش همه  هک  ار  یحادـم  تساوـخیم  هراـچیب ؛ درم  نیا  منک . یـضار  ار  دوـخ  متـسناوتن  یلو  منک ؛ نیرفن  ار  وا  متـساوخ  اـج  ناـمه  هک 
يرعش ناوید  نیعبرا ، رصع  نیا  رد  دیوگب : هک  نآ  ياج  هب  وا  دنک . ناحتما  دوریمن  يرگید  ياج  تیب ، لها  هناخ  ناتسآ  زج  دنتسنادیم 

هتفگ دوخ  اب  مزیرب ، یکـشا  هرطق  ردام  ردپ و  دوخ و  شزرمآ  يارب  منک و  زاب  درادن  ینخـس  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  يارب  زج  هک  ار 
هن رو  شوپ  هدرپ  دـشوپ  هدرپ  بیع  هب  ات  ناشوپ  هدرپ  منک !! ریقحت  ار  وا  ات  مبایب  مناوتیم  وا  رعـش  ناوید  زا  ياهلمج  هچ  منیبب  مدرگب ؛ دوب :

( یناهفصا ریغص   ) ینک اوسر  نارگید  رگ  يوش ، اوسر  دوخ 

دیاهتفرگ ار  شلوپ  دیاهدناوخ و  هضور  امش 

باجتسم یفطـصم  دیـس  ياقآ  هلآ ) هیلع و  هللا  هحفـص 341 ]  ] لص  ) دمحم لآ  دـمحم و  بتکم  یماح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  زا  ار  هزجعم  ناینواعم  ياقآ  باـنج  يدـشرا  ياـقآ  لزنم  رد  دوب ؛ رفـص 1424  هام  لئاوا  دندرک : لقن  هوعدـلا 

ربنم يارب  ییاج  مارحلا  مرحم  مایا  دوب . ناوخهضور  درمریپ  دیـس  کی  دوب  هیراـجاق  ناـهاشداپ  ناـمز  رد  هک  دـندرک : ناـیب  مالـسلاهیلع ) )
ماما اب  بشما  نم  دـیورب  امـش  تفگ : شیاههچب  هب  تسا و  تحاران  هک  دـندید  شیاههچب  دـش . اروشاع  بش  اـت  دـندوب ، هدرکن  شتوعد 

دنیبیم هعفدکی  دنکیم . تبحص  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  اب  اهنت  قاتا  رد  يردق  ناوخهضور  صخش  نآ  مراد . راک  مالسلاهیلع )  ) نیسح
: دندومرف ناوخهضور  هب  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  دندش  قاتا  دراو  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاابا  ترـضح  نیـسح و  ماما  ترـضح  هک 
. دنربیم فیرشت  سپس  و  دیاهدش » تحاران  دیاهدروخ و  صرح  ام  يارب  امش  یک  دیاهتفرگ . مه  ار  شلوپ  دیاهدناوخ و  هضور  امـش  هک  »

فرط زا  يرومأم  دشیم ، اروشاع  حبص  هک  زور  نآ  يادرف  دوشیم . سویأم  مه  اج  نیا  دیوگیمن  زیچ  چیه  رگید  ناوخهضور  دیـس  نآ 
ود مکاح  شیپ  هب  نتفرن  نتفر و  نیب  ناشیا  هدرک . راضحا  ار  امـش  مکاح  دـیوگیم : وا  هب  دـیآیم و  ناوخهضور  هناخ  رد  هب  زیربت  مکاح 

هدرک و شوپهایس  ار  هناخ  مامت  مکاح  هک  دنیبیم  دسریم  مکاح  شیپ  یتقو  دورب . مکاح  شیپ  دریگیم  میمصت  ماجنارس  و  دنامیم ، لد 
نیا هک : دوشیم  رکذـتم  مکاح  سپـس  دـهدیم و  وا  هب  یبوخ  لوپ  مکاح  سپـس  دـناوخیم . ياهضور  مکاح  تساوخرد  هب  ناوخهضور 

( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  مرسپ  ناوخهضور و  نیبام  هک  تسا  هدرک  شرافـس  ناشیا  تسا و  مالـسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  ترـضح  شرافس 
هضور زور  هس  زا  سپ  دوشیم . تحاران  دروخیم و  صرح  زور  هس  تدم  هب  ناوخهضور  دیس  نایرج  نیا  زا  سپ  تسا . هدش  بآ  رکش 

. دوریم ایند  زا  هحفص 342 ]  ] ناوخ

لضفلاوبا ترضح  تیانع  هب  مرتخد  مشچ  يافش 

افش هیـضق  تسا : هتـشاگن  نینچ  شتارطاخ  رد  هرـس ) سدق   ) یلمآ یقت  دمحم  خیـش  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  هتـسراو  هیقف  راوگرزب  ملاع 
نم اب  هک  ياهقالع  تدش  يارب  مردام  ردپ و  دوب  نیا  هیـضق  نآ  حرـش  و  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  تمارک  هب  مرتخد  مشچ  نتفای 
نم هب  دـنوادخ  دـندومن و  جـیوزت  فیلکت  يادـتبا  رد  ارم  دنتـشادن  نم  زا  ریغ  هب  يرـسپ  تقو  نآ  رد  هک  نیا  هطـساو  هب  دنتـشاد  فـیعض 

رد رتخد  نآ  مدوب و  هلاس  هدجیه  تقو  نآ  رد  نم  هیفرـشلاتمصع و  هب  دش  بقلم  اهدعب  مداهن . هنیکـس  ار  وا  مان  دومرف و  تیانع  يرتخد 
یلع ازریم  موحرم  بطم  هب  درک . ادیپ  تبوعـص  شاهجلاعم  دش و  ادیپ  کل  هعطق  کی  شمـشچ  رد  دـش و  مشچ  درد  هب  التبم  یگلاس  ود 
یکی دوب  هضور  سلجم  اهبش  ام  لزنم  رد  ءاروشاع و  مایا  اب  دـش  فداصم  هک  نآ  ات  دوب  هدیـشک  لوط  شمیدرب و  ءامکحلا  رـصان  ناخ 

رد تروص  ره  رد  یثلاث . صخـش  ای  هیبص  هدلاو  ای  مدوب  مدوخ  هک  تسین  مدای  ار  هدـننیب  باوخ  کنیا  هک  دـش  هدـید  یباوخ  اهبـش  نآ  زا 
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نآ مشچ  لاعتم  يادخ  ناشفیرش  مدقم  رثا  زا  هدروآ  فیرـشت  سلجم  نآ  هب  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  هک  دوب  هدش  هدید  باوخ 
رد یگلاس  لهچ  نس  رد  رتخد  نآ  دیدن و  مشچ  درد  رمع  رخآ  ات  دش و  بوخ  هچب  نآ  نامشچ  هک  دیشکن  یلوط  دیشخب و  افش  ار  رتخد 
غاد هب  ارم  تشاذـگ و  یقاـب  دوخ  زا  رـسپ  رتخد و  راـهچ  دومن و  توف  فرـشا  فجن  رد  شرهوش  توف  زا  دـعب  يرمق  يرجه  هنس 1361 

هحفص 343] . ] درک نیگمغ  دوخ 

؟ ياهتشونن یباتک  نم  هرابرد  ارچ 

لکـشم عفر  تهج  درک : لقن  هیلع ) هللا  ۀـمحر   ) يزاریـشلا ینیـسح  دـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  ناکیدزن  زا  یکی 
هدـش لسوتم  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  جـئاوحلا  باـب  هب  دوب و  هدـمآ  شیپ  هعیـش  راوگرزب  عجرم  نآ  يارب  هک  یمیظع 

نیا دوجو  اب  ارچ  وگب  دمحم  اقآ  هب  دیامرفیم : وا  هب  هک  دنیبیم  ار  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  ایؤر  ملاع  رد  یصخش  دندوب .
سابعلا مان  هب  یباتک  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هرابرد  اقآ  موحرم  نآ  زا  دـعب  ياهتـشونن ؟! یباتک  نم  هرابرد  فیلأـت  همه 

[ . 277  ] دوشیم لح  ناشیا  لکشم  ادخ  لضف  هب  دنسیونیم و 

ینیسح سلاجم  نارازگتمدخ  هب  مشاهینب  رمق  ترضح  تیانع 

یط يدیـشروخ ، اضردـمحم  خیـش  ياقآ  مالـسالاۀجح  ياقآ  بانج  مالـسلامهیلع )  ) تراهط تمـصع و  تیبلها  بتکم  جورم  یماح و 
زا یکی  نکاس  یلعلادبع  - 1 دیناوخیم : الیذ  هک  دناهدومرف  لاسرا  تمارک  راهچ  مالسلاهیلع )  ) نیـسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ياهمان 

نطاب يافص  ياراد  ادخ و  نادرم  زا  يو  درادن  ینادنچ  داوس  هکنیا  اب  تسا . لوغشم  يدایص  يرگیهام و  لغش  هب  ناریا ، یبونج  ياهرهش 
نامزلا بحاص  تایانع  لوغشم  و  مالـسلا ) هحفـص 344 ]  ] هیلع  ) مشاهینب رمق  ترـضح  هب  لسوتم  تالاح  همه  رد  بیجع ، تادـهاشم  و 

زا یکی  زا  البق  ار  یلعلادبع  ياقآ  هب  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  تیانع  ینعی  لیذ  تمارک  تسا . فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  )
لقن ار  نآ  نومـضم  هک  مدینـش  یلعلادـبع  ياـقآ  دوخ  ناـبز  زا  ار  نآ  يونعم  یـسلجم  رد  ادـعب  هناتخبـشوخ  مدوـب و  هدینـش  ناراوـگرزب 

يزپشآ رد  متفگ  هچ  ره  نم  مریگب و  هدـهع  هب  نم  ار  نآ  يزپشآ  هک  دنتـساوخ  نم  زا  لـحم  مدرم  مرحم  ههد  ياـهبش  زا  یبش  منکیم :
همیق تشروخ  مه  بش  نآ  ياذغ  مدش . يزپشآ  لوغشم  هدرک و  لوبق  منادنزرف  مرسمه و  يراکمه  اب  ماجنارـس  دنتفریذپن . مرادن  تراهم 

دیـسر و ارف  بش  متـشاذگ و ... قاجا  يور  یگید  رد  نآ  تافلخم  هارمه  هدامآ و  ار  ولیک » هاجنپ  ارهاـظ   » تشوگ يداـیز  رادـقم  هک  دوب 
؟ یتسه اجنیا  ارچ  تفگ : نم  هب  دـمآ و  مرـسمه  هاـگان  هک  اـهنآ  اـب  هارمه  مه  نم  دـندوب و  يرادازع  ینزهنیـس و  مرگ  هینیـسح  رد  مدرم 

ماـمت مدـید  هک  متـشادرب  ار  گـید  رد  متفر  همیـسارس  تسا ! هدـش  هایـس  هتخوس و  ماـمت  تشروخ  هک  نیبـب  اـیب  تفگ : روـط ؟ هچ  متفگ :
هب دوخ  نامه ، نارادازع  لباقم  رد  یگدنمرـش  رکف  نامه و  هنحـص  نیا  ندـید  تسا . هتخوس  هدـش و  لاـغز  هرـسکی  تشوگ  تشروخ و 

مداتفا هار  اتسور  يدابآ و  زا  نوریب  فرط  هب  طقف  مدوب ، هدش  ریس  یگدنز  زا  متخانشیمن ، ار  یـسک  رگید  متفرگ  شیپ  ار  نابایب  هار  دوخ 
يروط مدش و ... هراچیب  نک ، مکمک  مدـش ، تخبدـب  مدـش ، هایـس  ور  سرب ، مداد  هب  لضفلاوبا  ای  لضفلاوبا ! ای  : » مدزیم ادـص  هرـسکی  و 
هجوتم نم  دوب و  يراـج  نوخ  مایناـشیپ  رـس و  زا  هک  مدـیبوک  نآ  هب  ار  مایناـشیپ  ناـنچ  مدیـسر و  یقرب  ریت  هب  هار  رد  هک  مدوب  دوـخیب 

گنر دیفس  دنلب  یبرع  نهاریپ  تماق ، دنلب  ياقآ  لباقمزا  مدید  هعفدکی  هک  لضافوبا ... ای  لضافوبا ... ای  مدزیم : ادص  مدکی  طقف  مدوبن و 
هچ یلع  دبع  تفگ : و  هحفص 345 ]  ] دمآ نم  يوس  هرهچ  رب  باقن  رـس و  رب  ياهیفچ  نهاریپ و  يور  رب  گنر  زبس  ارهاظ  ياهقیلج  نت ، رب 

يروط هن ، دومرف : ینابرهم  لامک  اب  راوگرزب  نآ  هک  دش ... لاغز  تخوس و  تشروخ  مدش ، وربآ  یب  مدش ، هراچیب  مدرک : ضرع  هدـش !؟
هاگن نم  و  تسا ، ملاس  اذغ  هدشن ، يروط  نک ، هاگن  ایب  دومرف : نم  هب  هتـشادرب و  ار  گید  رد  دنتفر و  تشروخ  گید  فرط  هب  و  هدـشن ،
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مـسق دومرف ، تیانع  راوگرزب  نیا  مدیمهف  رطعم و ... بلاج و  ییاذغ  درادن  لبق  هظحل  دنچ  هتخوس  تشروخ  اب  یتهابـش  چیه  مدید  مدرک 
مـشهینب رمق  لـضفلاوبا  ترـضح  مدـید  دز  راـنک  ینارون  هرهچ  زا  ار  باـقن  یتقو  منیبب ، ار  كراـبم  تروص  دـینزب  راـنک  ار  باـقن  مداد 

نآ هارمه  هب  مه  نم  دـندش و  امرف  فیرـشت  هینیـسح  لـخاد  هب  اـقآ  هظحل  نیا  رد  مدرک . رکـشت  بدا و  مدرک  ضرع  تسا . مالـسلاهیلع ) )
يور هب  ور  مه  نم  دـندش و  دـندوب  ینزهنیـس  مرگ  هـک  رادازع  مدرم  ياـشامت  لوغـشم  دنتـسشن و  هینیـسح  رد  ترـضح  مـتفر . راوـگرزب 

« هدب ار  مدرم  ياذغ  بوخ  دومرف : نم  هب  ارهاظ  ، » دنتساخرب ترضح  یتدم  زا  دعب  مدرکیم ، وا  سدقم  تروص  ياشامت  هتسشن ، ترضح 
ام لحم  هب  فارطا  تاهد  مدرم  مدـید  ناهگان  هک  مدیـشک  ار  نارادازع  ياذـغ  هتفر  اذـغ  گـید  فرط  نم  دـندرب . فیرـشت  هینیـسح  زا  و 
هب نآ  معط  رطع و  يوـب  هک  تسیچ ؟ امـش  بشما  ياذـغ  دندیـسرپیم : بجعت  اـب  و  دوـب ] بش  همین  کـیدزن  هک  نـیا  اـب   ] دـندش ریزارس 

يردق هب  دندش  هاگآ  بشما  ياذغ  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  تیانع  هزجعم و  زا  مدرم  یتقو  متفگ . ار  نایرج  نم  دسریم ؟ ام  ياهاتـسور 
دنتـسشنیم و اقآ  تیاـنع  دروم  گـید  نآ  لـخاد  افـش  كربت و  يارب  دـندمآیم و  تشروخ  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  هک  دـندش  هدزناـجیه 

هعطق کی  لثم  تشروخ  تشوگ و  ولیک  کی  گید  هت  رد  هک  دوب  نیا  بیجع  دندیلامیم . گید  فارطا  هب  ار  دوخ  ندب  دندیخرچیم و 
یقاتا رد  دربیمن . مباوخ  یلو  متفر  هناخ  هب  نم  دش و  مامت  ماعطا  مسارم  دنامب . یقاب  هحفص 346 ]  ] تیانع زا  ياهناشن  هک  دوب  هایس  لاغذ 

اهنت ياهنت  منک . ترایز  ار  امـش  هرابود  ات  دـیروایب  فیرـشت  رگید  رابکی  هک  مدادیم  مسق  ار  اـقآ  بترم  مدرکیم و  هیرگ  هتـسشن و  اـهنت 
ود دودح  هک  مداد  مسق  ار  اقآ  مدرک و  هیرگ  ردق  نآ  مدوب . هتخادنا  ار  نآ  تفچ  یتح  مدوب و  هدرک  لفق  لخاد  زا  مه  ار  قاتا  رد  مدوب و 

مالـسلاهیلع لضفلاوبا  ترـضح  دـش و  زاـب  مارآ  مارآ  داـتفا و  تفر و  ـالاب  دوخ  هب  دوخ  رد  تفچ  مدـش  هجوتم  بش  همین  زا  دـعب  تعاـس 
اقآ مدرک : ضرع  نمض  رد  مدش و ... اقآ  اب  يراز  تاجانم و  هیرگ  مدرکیم و  ترایز  ار  اقآ  مود  راب  يارب  هعفد  نیا  دندش ، امرف  فیرشت 

میراد و ار  وت  ياوه  مه  ام  نکب و  يزپشآ  سلاـجم  يارب  رگید  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  هب  یلو  يدـیرخ  ار  میوربآ  بشما  هک  منونمم 
. دندرب فیرشت  یتدم  زا  دعب 

مهدب افش  ار  وت  مدمآ  متسه  لضفلاوبا  نم 

نیا قشع  تدارا و  نیدـت و  بتارم  کیدزن  زا  تسا  يداـیز  ناـیلاس  بناـجنیا  هک  ياـقآ ... باـنج  مالـسالاۀجح  همرتحم  نمؤم و  رـسمه 
نیا رد  تیبلها  رکون  ود  نیا  تاراختفا  زا  یکی  نیا ، رب  هوالع  متسه . علطم  دهاش و  مالـسلامهیلع  تیبلها  سدقم  تحاس  هب  ار  هداوناخ 

لضفلاوبا ترضح  تمارک  نیا  یتبسانم  هب  یسلجم  رد  نیدتم  نز  نیا  دنراد . هدهع  هب  مه  ار  یبهذم  تاسلج  هرادا  یتسرپرس و  هک  تسا 
هرابود متفگ : مرسمه  هب  بلطم  دیکأت  يارب  هام  دنچ  زا  سپ  دومن . وگزاب  نم  يارب  ناشیا  درک و  لقن  ریقح  هداوناخ  يارب  ار  مالسلاهیلع ) )

رد مراگنیم : ار  نآ  نومـضم  درک  لقن  ار  تمارک  مود  راب  يارب  هک  نیا  زا  دـعب  دـنک و  هحفـص 347 ]  ] لاؤس ار  تمارک  نایرج  ناشیا  زا 
عالطا ام  هب  لباب  ناتـسرهش  زا  دـش . ام  بیـصن  یلعم  يالبرک  ترایز  وزرآ ، يرمع  زا  سپ  يرمق )  1423  ) هیمطاف مایا  رد  ناتسبات 1381 

مه ام  میشاب و  ناوراک  نیا  رد  نایانشآ  ناگتسب و  زا  ياهدع  رهوش و  نم و  دوب  رارق  تسا . هدنیآ  هتفه  البرک  هب  تکرح  خیرات  هک  دنداد 
متـسد يور  ندیود  يزاب و  لاح  رد  مايرتخد  هون  هک  مدوب  هدیباوخ  زور  کی  اهزور  نامه  رد  هک  میدوب  رفـس  تامدقم  هدامآ  هناقاتـشم 

ندراذگ مهرم  هجلاعم و  اب  وا  مدرک و  هعجارم  یمیدق  دنبهتـسکش  مناخ  هب  مدش . رادیب  قفرم  لصفم  هیحان  رد  درد  ساسحا  اب  نم  داتفا و 
ياهچراپ اب  متسد  رگید  دش . رتشیب  تسد  مرو  مک  مک  دشیم و  رتدیدش  درد  تعاس  ره  تشذگ  اب  یلو  درک  صخرم  ارم  تسد  نتـسب  و 

رایسب میارب  ندناوخ  زامن  نتفرگ و  وضو  یتح  منک  یگدیسر  ار  هناخ  ياهراک  هن  منک  راک  متسد  اب  متسناوتیم  هن  دوب ، نازیوآ  مندرگ  هب 
مناخ هب  راچان  دوب  رگید  زور  هس  هد  مه  البرک  هب  رفـس  تکرح  نامز  یفرط  زا  دـش و  مامت  متقاـط  رگید  هک  زور  هس  زا  دـعب  دوب . لکـشم 
تدم نیا  رد  دوب و  هتخادنا  اج  یهابتشا  ار  ناوختسا  دنبهتسکش  مناخ  هک  دش  مولعم  هنیاعم  زا  سپ  مدرک  هعجارم  حارج  صـصختم  رتکد 

اج ار  ناوختسا  ادعب  هدیشک ، نوریب  ناوختسا  لخاد  زا  ار  نوخ  هدش  یحارج  لمع  ادتبا  دیاب  نیاربانب ، تسا . هتفر  اهناوختسا  لخاد  نوخ 
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رد هناخ  لها  یناتـسبات  بش  نآ  رد  مدمآ . هناخ  هب  دش . حبـص  ادرف  يارب  هجلاعم  يرادربسکع و  تبون  دنریگب . چگ  ار  تسد  هتخادـنا و 
اب مدزیم  راز  مدرکیم و  هیرگ  تدش  هب  البرک و ... رفس  متسد و  تیعضو  مدوخ و  يراتفرگ  رکف  هب  نم  یلو  دندوب  هدیباوخ  هناخ  طایح 

مـشچ ترـسح ، همه  نیا  وت ، ترایز  يوزرآ  يرمع  زا  دـعب  ینعی  اقآ  مدـش : يراز  هوکـش و  وگتفگ و  مرگ  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما 
راظتنا تبون و  مان و  تبث  هحفص 348 ]  ] ندز و رد  نآ  رد و  نیا  دایز و  شالت  لاس ، یس  زا  سپ  البرک  هار  ندش  زاب  یلاحشوخ  يراظتنا ،

... هابتشا و هجلاعم  رد  دنکـشب و  متـسد  دهد و  خر  ياهثداح  دیاب  تسا  تکرح  رگید  هتفه  کی  دنداد  عالطا  هک  نیمه  الاح  ریخأت و ... و 
یتشاد وربآ  نیـسح  ماما  دزن  رگا  هک  مهدب  هچ  ار  اهلیماف  نایانـشآ و  باوج  الوا  دنریگب : چگ  دـننک و  یحارج  لمع  ار  متـسد  ادرف  رگا 
هنوگچ تدابع ، لامعا و  ترایز  هنوگچ  میایب  ترایز  هب  هنوگچ  نازیوآ  ندرگ  هب  تسد  نیا  اـب  مدوخ  اـیناث  دـشیمن . روط  نیا  وت  تسد 

هک یهاوخیمن  ارم  وت  هک  تسا  مولعم  سپ  متفگ : هک  نیا  ات  مدرکیم  هیرگ  بترم  میایب و ... روطچ  مریگب ؟ وضو  هنوگچ  مناوخب ؟ زاـمن 
طایح ینوریب  رد  مدید  باوخ  ملاع  رد  درب . مباوخ  مکمک  یگتسخ  هیرگ و  زا  و  میآیمن . هتسکش  تسد  اب  تسا  روط  نیا  هک  لاح  میایب 

ناهگان هک  مهد » افـشار  وت  مدمآ  ملـضفلاوبا ، نم   » دمآ ادص  یتسیک ؟ مدز : داد  باوخ  ملاع  رد  دیآیم . یبسا  مس  يادص  هدش  زاب  لزنم 
راوس نآ  رب  دراد  زبس  باقن  سدقم  تروص  یتح  تسا  شوپ  زبس  شندـب  ياپ  اترـس  هک  للجم  یـصخش  هدـش و  طایح  دراو  یبسا  مدـید 

تـسد اب  ناتـشگنا و  يور  ات  فتک  رـس  زا  تخادنا  ماهتـسکش  تسد  يور  يزبس  هچراپ  بسا  يالاب  نامه  زا  دـمآ و  نم  فرط  هب  تسا .
فیرـشت دعب  و  يوشیم . بوخ  هللاءاشنا  دومرف : دیـشک و  تسد  ار  ناتـشگنا  رـس  ات  فتک  يالاب  زا  زبس  هچراپ  نامه  يور  دوخ  كرابم 

لـضفلاوبا ایآ  دندومرف ؟ تیانع  اعقاو  ایآ  دوب . ياهنحـص  هچ  نیا  مدرکیم  رکف  دوخ  اب  مدش . رادیب  مدیرپ و  باوخ  زا  نم  ناهگان  دندرب .
ار ریش  یتحار  هب  مدید  متفر ، بآ  ریش  رانک  منک . زاب  ار  ریش  متسناوتیمن  هک  البق  مورب ، بآ  ریـش  رانک  متفگ  داد . افـش  ارم  مالـسلاهیلع ) )

ترـضح : » مدز ادـص  ار  مرتخد  یلاحـشوخ  زا  درادـن ، درد  ساسحا  الـصا  دوریم و  نییاپ  الاب و  متـسد  مدـید  بجعت  لامک  اب  مدرک  زاب 
ینکب راک  دیابن  تفگیم : مرتخد  مدش  اهفرظ  نتسش  لوغشم  متفر  هناخزپشآ  هب  بش  همین  نامه  داد ». افش  هحفص 349 ]  ] ارم لضفلاوبا 

يرادربسکع و يارب  تفگ : مرتخد  حبص  داد . افـش  ارم  اقآ  دیراد  راک  هچ  امـش  متفگ : متـشاد  نانیمطا  مدوخ  نتفای  افـش  هب  هک  نم  یلو 
هب هرابود  ارچ  يوشیم  بوخ  هک  دندومرف  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یتقو  هک  متفگ : مدرک و  هراپ  ار  هخسن  اروف  نم  یلو  میورب  هجلاعم 
هب یباداش  یلاحـشوخ و  اـب  ررقم  دـعوم  رد  دـعب  زور  هس  ود  ملاـس  تسد  اـب  مالـسلاهیلع )  ) جـئاوحلا باـب  تیاـنع  زا  منک ؟ هعجارم  رتکد 

وراد صرق و  چیه  نودب  رتکد و  هب  هعجارم  نودـب  درذـگیم  لاس  کی  دودـح  هک  نونک  ات  خـیرات  نآ  زا  میدـش . فرـشم  البرک  ترایز 
. مدرکن مه  درد  ساسحا  نیرتمک  مشابیم و  یگدنز  هناخ و  هرمزور  ياهراک  لوغشم  هللادمحب 

نآ هجیتن  لضفلاوبا و  ترضح  هب  غورد  مسق 

تدارا قشع و  هبنج  رد  تسا و  مالسلامهیلع )  ) تیبلها ثیداحا  حرش  هنیمز  رد  شالترپ  ناگدنسیون  زا  هک  دیس ... مالسالاۀجح  ترضح 
يرادرهـش نادـنمراک  زا  یتـئیه  هفوـک  يرادرهـش  رد  میدرکیم ، یگدـنز  هک  هفوـک  رد  درک : لـقن  ریقح  يارب  ریظن  مک  مه  تیبلـها  هب 

نآرد لوـپ  هاوـخلد  هـب  هـک  دوـب  صوـصخم  قودنــص  يرادازع  هـنیزه  يارب  دـندرکیم و  اـپرب  تکراـشم  تروـص  هـب  يرادازع  سلجم 
قودنـص هب  یـسک  هعفدکی  دوب . تاقبط  همه  لوبق  دروم  نیما و  صخـش  هک  دشیم  يرادهگن  مردـپ  موحرم  دزن  قودنـص  دـنتخادنایم .

هب تراسج  لامک  اب  وا  یلو  دنتشاد  کش  وا  هب  دارفا  دوب و  دب  رفن  کی  نادنمراک  نیب  رد  دش . مگ  قراس  درب و  ار  نآ  لوپ  دز و  دربتـسد 
هدش فرشم  البرک  هب  یعمج  تروص  هب  دش  رارق  ماجنارس  تشاد . مه  رارـصا  تمهت  نیا  رد  دادیم و  يدزد  تبـسن  مردپ  هحفص 350 ] ]
لاس هاجنپ  لهچ  دودح  نامز  نآ  رد  هک  نیا  هجوت  لباق  دوش ، مولعم  قراس  ات  دنروخب  دنگوس  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  مرح  رد 

اب وا  دنتفریم و  وا  دزن  مصاختم  دارفا  تشاد و  دنگوس  رد  یصصخت  هک  دوب  یـصوصخم  مداخ  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  مرح  رد  لبق 
یتـح همه  دـشیم . مولعم  لـطاب  قح و  دـندروخیم و  مسق  ظاـفلا  نآ  هب  دارفا  دادیم و  مسق  لـضفلاوبا  هب  ار  دارفا  یـصوصخم  تاـملک 
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ار مسق  تاملک  صوصخم  مداخ  نامه  دندش و  رـضاح  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا مرح  رد  هدـش  فرـشم  البرک  هب  هفوک  زا  مردـپ ، موحرم 
لوغـشم وا  دزیم . تمهت  مردپ  هب  هک  دیـسر  یـصخش  نامه  هب  تبون  ات  دـنتفریم  رانک  دـندرکیم و  رارکت  یکی  یکی  دارفا  تفگیم و 

تفرگ و نابز  تنکل  دمآ و  دنب  وا  نابز  ناهگان  هک  قودنـص ... لوپ  نآ  مردپ ) موحرم   ) دیـس نیا  مسق  لضفلاوبا  هب  الثم  هک  دش  دنگوس 
زا دـنک و  مامت  ار  دـنگوس  تاملک  نامه  تسناوتن  هصالخ  درک و  ادـیپ  هدـننز  ياهفایق  تفر و  الاب  فرط  هب  دـش و  جـک  وا  کف  ناـهد و 

. تشگرب هفوک  هب  ییوربآیب  اب  هدیدزد و  ار  قودنص  لوپ  شدوخ  دش  مولعم  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  الوم  تئیه  تکرب 

اروشاع بش  رد  مشاهینب  رمق  ترضح  طسوت  انیبان  يافش 

کی ياهینیـسح ، ره  رانک  رد  الومعم  لباب  ناتـسرهش  اـصوصخم  ناردـنزام  ناتـسا  رد  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  تمارک  نیا  نتـشون  زا  شیپ 
هک تسا  یکچوک  قاتا  یناردنزام  نامز  رد  راقن  دوش . هحفص 351 ]  ] یم هدیمان  رافناقس  مان  هب  هک  دوشیم  هتخاس  رتکچوک  نامتخاس 

هیبش هینیـسح  راـنک  صوصخم  ياـنب  نآ  نوچ  دوشیم و  هتخاـس  تاـغاب  عرازم و  رد  یبوچ ، ياـههیاپ  يور  رب  صوصخم  ياـهبوچ  زا 
ناناوج و يرادازع  و  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  صوصخم  تاروذـن  نارامیب و  نتـسب  لیخد  لحم  رافناقـس  دـنمانیم . راقن  نامه 

نآ ثادحا  زا  لاس  یـس  دص و  کی  دودح  هک  تسا  لباب  هیکت  اجیک  هلحم  رد  ناردـنزام  رد  راقناقـس  يانب  نیرتیمیدـق  تسا  ناناوجون 
هچخیراـت و هراـبرد  هک  نیا  بلاـج  و  دوشیم . تظاـفح  ناریا  یگنهرف  ثاریم  هرادا  تراـظن  تحت  یناتـساب  راـثآ  ناونع  هب  درذـگیم و 
هب لصفم  یصصخت و  ياهلاقم  دوشیم  پاچ  هیریخ  روما  فاقوا و  نامزاس  طسوت  هک  ثاریم  هلجم  ناردنزام  رد  رافناقس  تنـس  مسارم و 

ياقآ منکیم : بلج  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  هزجعم  نیا  هب  ار  ناگدـنناوخ  هجوت  همدـقم ، نیا  رکذ  زا  سپ  تسا . هدیـسر  باچ 
فیرش باتک  نیمه  رد  ناشیا  نابز  زا  ياهزجعم  تسه و  مالسلامهیلع )  ) تیبلها نیحادم  نارکون و  زا  هک  حادم  نیـسح  دیـس  ییالبرک 

. تسا دوجوم  ریقح  دزن  هک  دنتـشون  مه  یبتک  روط  هب  درک و  فیرعت  اهافـش  میارب  هک  تسا  هدـش  لـقن  هزجعم 47 ] موس ص 362  دـلج  ]
ربارب يرمق   1424  » لاسما ینیـسح  اروشاع  بش  رد  جریزوم ] هلحم   ] لباب نکاس  هلاس  هدزیـس  رابت  مساـق  داجـس  دیـس  ماـن  هب  ياهچب  رـسپ 

ناتساد دش . انیب  هتفرگ  افـش  دوب  يدازردام  انیبان  هک  وا  تسار  مشچ  دنمهرهب و  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  تیانع  زا  یـسمش »  1381
هک تسا  هتفگ  ملعم  ياقآ  تفگ : شرداـم  هب  دـمآ  لزنم  هب  هحفص 352 ]  ] هسردم زا  هک  شیپ  لاس  ود  داجـس  دیـس  هک  تسا  رارق  نیا  زا 

ردام دراد . یلکشم  امـش  دنزرف  تسار  مشچ  هک  نیا  لثم  مناخ  دیوگیم : ملعم  دوریم . هسردم  هب  شردام  دینک . هعجارم  هسردم  هب  امش 
. تشادن ربخ  وا  تسار  مشچ  ییانیبان  زا  یسک  تقو  نآ  ات  دوبن و  داجس  دیـس  ياهمشچ  نیب  یتوافت  يرهاظ  رظن  زا  نوچ  دنکیمن ، لوبق 

دوب نآ  زا  سپ  يدازردام . ییانیبان  مه  نآ  درک  دیکأت  وا  ییانیب  مدع  کشزپ  دندرب و  کشزپ  مشچ  دزن  ار  وا  يروابان  لامک  رد  ماجنارس 
رد مه  یتدم  هک  نیا  ات  دندرکیم  يدیماان  راهظا  همه  دندرب و  مشچ  ددعتم  ياهرتکد  دزن  ار  وا  دیدش  ینارگن  اب  داجس  دیـس  هداوناخ  هک 

شاهداوناخ هب  تیاهن  رد  دوب و  يرتسب  دراد ] ار  مشچ  صصختم  ناکشزپ  نیرتهب  تسا و  مشچ  صوصخم  هک   ] نارهت یبایراف  ناتـسرامیب 
وا يارب  مه  جراخ  ياهروشک  هب  هعجارم  یتح  میتسین و  نامرد  هب  رداق  اههاگتـسد  نیرتزهجم  اب  ام  تسا و  يدازردام  ییانیبان  نیا  دنتفگ :

رمق هب  لسوتم  هک  دنیبیم  باوخ  يزور  شردام  دنروآیم . لباب  رد  وا  لزنم  هب  ار  داجـس  دیـس  دوش . ياهزجعم  هک  نیا  رگم  درادن  هدـیاف 
دـننکیم و ینابرق  هدومن  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا رذـن  يدنفـسوگ  يرادـیب  زا  دـعب  دوشیم  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  مشاـهینب 

هرابود یتدم  زا  سپ  دشن . رهاظ  ياهجیتن  یلو  دروخیم  وا  دنهدیم و  داجس  دیس  هب  يرادقم  دندرک و  میسقت  ناگیاسمه  نیب  ار  تشوگ 
رد ییاتسور  نارکیلت  دیربب . نارکیلت  ياتسور  رد  لضفلاوبا  ترـضح  رافناقـس  هب  ار  تدنزرف  دنیوگیم : وا  هب  هک  دنیبیم  باوخ  شردام 
وا اروشاع  بش  رد  ناگتسب ، زا  ياهدع  هارمه  هب  داجـس  دیـس  ردام  نیاربانب ، دنتـسه . تاداس  نآ  یلاها  قافتا  هب  بیرق  تسا و  لباب  هموح 
اقآ دعب  هظحل  دـنچ  دـنوشیم . هحفـص 353 ]  ] لسوتم مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  هب  دـندروآیم و  روکذـم  ياتـسور  رافناقـس  هب  ار 

ملاس و مشچ  اب  ار  داجس  دیس  اقآ  تیانع  فطل و  زا  رکاش  لاحـشوخ و  لیماف  هیقب  ردام و  دنهدیم و  افـش  ار  داجـس  دیـس  هدومرف  تیانع 
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نارکیلت دجـسم  رد  مرحم » مهدزاود  بش   » اروشاع موس  بش  رد  نارادازع  زا  ياهدع  اب  ام  دـنیوگیم : حادـم  ياقآ  دـندروآ . هناخ  هب  انیب 
ردام دـش  مولعم  میدرک ، لاؤس  درک . دوخ  هب  هجوتم  ار  ام  تیعمج  مالـس  تاولـص و  يادـص  هک  میدوب  یناوخ  هحون  يرادازع و  لوغـشم 

هک دندروآ  رافناقس  هب  ار  وا  شرـسپ  يافـش  زا  سپ  بش  هس  الاح  دوب و  هدرک  لضفلاوبا  رافناقـس  يارب  ینیریـش  ياچ و  رذن  داجـس  دیس 
دوخ عمج  رد  ملاس  نامشچ  اب  ار  وا  هرابود  الاح  دندوب و  داجس  دیس  نتفرگ  افش  دهاش  اروشاع  بش  هک  اتسور  مدرم  دنک و  ادا  ار  شرذن 

هب ار  داجـس  دیـس  هدـنیآ  ياهزور  دـننکیم . تدارا  ضرع  مشاـهینب  رمق  هاـگرد  هب  دـنربیم و  كربت  ناونع  هب  ار  وا  ياـهسابل  دـندید 
. تسا هزجعم  مه  وا  تمالس  تسا و  ملاس  داجس  دیس  مشچ  هک  دندرک  دییأت  همه  تانیاعم  زا  سپ  دندرب و  ددعتم  صصختم  ناکشزپ 

مشاهینب رمق  مان  طقف 

بتکم تاراشتنا  رتفد  هب  مق  دابآدنز  رد  عقاو  مشاهینب  رمق  ترضح  هینیسح  زا  رفعج  روپ  داوج  خیش  ياقآ  نیملسملا  مالسالاۀجح و  همان 
هزع ماد  یلاخلخ  ینابر  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالسالاۀجح و  یمارگ  قیفر  مرتحم و  روضح  تمارک . هس  لاسرا  و  مالسلاهیلع )  ) نیـسحلا

زا دروم  نیدنچ  مشابیم ، تمدخ  لوغـشم  مق  يدـنوش  يرتم  دابآدـنز 16  رد  عقاو  مشاهینب  رمق  هینیـسح  رد  رفعج  روپ  داوج  بناـجنیا 
ناتروضح هب  هدش  رهاظ  هینیـسح  نآ  رد  هک  مالـسلاهیلع ،)  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  جئاوحلا  هحفـص 354 ]  ] باب تازجعم  تامارک و 

هینیسح نامتخاس  دوخ  يالاو  تمه  اب  مق  میقم  کلتـسأ »  » ياتـسور مرتحم  یلاها  دییامرف . موقرم  ناتباتک  دـلج 4  رد  هک  ددرگیم  لاسرا 
تامارک و هینیـسح  رد  و  دـنناسریم ، مامتا  هب  يدـب  دـمآشیپ  چـیه  نودـب  هام  ود  زا  رتمک  تدـم  رد  یهوکـش  اب  وحن  هب  هقبط  هس  رد  ار 
: دوشیم هراشا  اهنآ  دروم  هس  هب  اهنت  دـشابیم . یلاها  نینمؤم و  سلاجم  لفاحم و  لقن  مه  نالا  هک  هدـش  رهاظ  لاح  اـت  يداـیز  تازجعم 

قفاوت دروم  مان  مق ، یمسر  دانسا  تبث  رتفد  رد  هینیسح  مان  تبث  عقوم  رد  دنیوگیم : يدنوش  رفص  جاح  ياقآ  بانج  هینیـسح : يراذگ  مان 
منابز هب  مسجم و  منهذ  رد  هاگآدوخان  مشاهینب » رمق   » مان طقف  دـماین ، مداـیب  مدرک  رکف  هچ  ره  تفر  مداـی  زا  هنیـسح  اـنما  تئیه  ءاـضعا 

هب یلاها  همه  هک  دش  مولعم  دعب  یلو  دندرک ، تبث  رتفد  رد  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  مان  هب  ار  هینیسح  مه ، رتفد  نیلوئسم  و  دش ، يراج 
. دناهدوب دنمهقالع  یلیخ  يراذگمان  نیا 

؟ دیهدیمن بآ  البرک  ياقس  نارادازع  هب  اعوسات  بش  رد  امش 

رد يرهـش  يرایبآ  دوبن  بآ و  دایز  فرـصم  رثا  رب  دـندوب  يرادازع  لوغـشم  هینیـسح  رد  یلاها  همه  هک  ینیـسح  ياروشاـع  ههد  ماـیا  رد 
مق يرایبآ  هرادا  هب  اعوسات  زور  رد  دـنوشیم  روبجم  اـنما  تئیه  ءاـضعا  هک  يروط  هب  دـنوشیم  ورهبور  يدـج  لکـشم  اـب  مدرم  هینیـسح 
هب هرادا  باسح  هب  یغلبم  دـیاب  ایناث  تسا و  لیطعت  هرادا  الوا  دـنیوگیم : هرادا  نیلوئـسم  دـنیامنیم . یـشکهلول  بآ  ياـضاقت  و  هعجارم ،

ماما موس  زا  دـعب  هحفـص 355 ] . ] میهدیمن بآ  امـش  هب  سپ  تسا . لیطعت  مه  اهکناب  دـیهدب و  هدـنورپ  لیکـشت  هدومن و  زیراو  کـناب 
بآ البرک  ياقـس  نارادازع  هب  اعوسات  بش  رد  امـش  سپ  دنیوگیم : يدیماان  اب  انما  تئیه  دـیهدب . ماجنا  ار  شیاهراک  دـیایب  مالـسلاهیلع 

هداد و ناکت  يردق  هب  ار  هرادا  نیلوئسم  هلمج  نیا  دشاب . مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اب  ناتباسح  دیرتدب ؟ تارف  نیلکوم  زا  امش  دیهدیمن ؟
بآ دیآیم و  رومأم  رهظ  زا  دعب  زورما  دیورب  امش  تسین  مزال  مه  هدنورپ  میهاوخیمن و  لوپ  امـش  زا  العف  دنیوگیم : دوشیم  عقاو  رثؤم 

رـصع البرک  ياقـس  نارادازع  همه  اقآ  تیانع  زا  هجیتن  رد  دـیهد . ماجنا  ار  شیاهراک  دـیایب و  ماـما  موس  زا  دـعب  امـش  دـنکیم . لـصو  ار 
. دنوشیم دنمرهب  یشکهلول  بآ  زا  هینیسح  رد  اعوسات 

دوشیم رهاظ  البرک  ياقس  تکرب  زا  نیریش  بآ 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1028 

http://www.ghaemiyeh.com


هاچ يرتم  رد 20  تداع  راظتنا و  فالخرب  یلو  دوشیم ، هدز  بالـضاف  يارب  یهاـچ  هینیـسح  نیمزریز  رد  هک ، تسا  رارق  نیا  زا  ناـیرج 
اب هزجعم  نیا  زا  ندش  ربخ  زا  دعب  یلاها  دوشیم . هاچ  ندنک  عنام  هک  يروط  هب  دوشیم  رهاظ  البرک  ياقس  تکرب  زا  اراوگ  نیریش و  بآ 

رگیدـمه هب  افـشتسا  يارب  ینالوط  فص  رد  هینیـسح  يولج  رد  تسد  هب  فرظ  همه  ریذـپانفصو  هقـالع  روش و  اـب  روآبجعت  تریح و 
هتـشاد و همادا  راک  نیا  زور  ره  هام  نیدنچ  تدم  رد  دـننکیم . میـسقت  مدرم  نیب  هدیـشک  ار  بآ  ولد  اب  مه  ياهدـع  و  دـنریگیم ، تقبس 

مان هب  رفن  کی  ار  اهنآ  زا  هنومن  کی  اهنت  دوشیم ، لکـشم  لح  هتفای و  افـش  هینیـسح  بآ  زا  ءافـشتسا  اـب  اـهراتفرگ  اـهضیرم و  زا  یلیخ 
هینیسح بآ  زا  هدوب  هدش  سویأم  اهرتکد  زا  هدوب و  ضیرم  ادیدش  مناخ  کی  هک  درک  فیرعت  هدنب  يارب  هدوب  مه  هینسح  مداخ  هک  هزمح 
نیریش یبآ  ندش  رهاظ  هک  منکیم  يریگهجیتن  نایاپ  رد  دنکیم . یگدنز  لماک  یتمالـس  اب  مه  زونه  دریگیم و  افـش  دنکیم و  افـشتسا 

زیچ البرک  ياقـس  تیاـنع  هزجعم و  زا  ریغ  هینـسح  یکیدزن  رد  قیمع  هحفـص 356 ]  ] هاچ نودـب  مق و  ریوک  كاـخ  رد  مهنآ  مک  قمع  رد 
تسا تقلخ  ناهج  يونعم  يدام و  طایح  عیام  هک  بآ  دنامهفب  همه  هب  هزجعم  نیا  اب  هتـساوخ  ترـضح  دشاب . دناوتیمن  هدوبن و  يرگید 

راوگرزب نآ  بآ  کشم  زا  ات  دوشب  لسوتم  مشاهینب » رمق   » البرک ياقـس  هب  دیاب  دوشب ؟ دنمهرهب  يدبا  طایح  بآ  زا  دهاوخب  سک  ره  و 
للع هب  تسین  يربـخ  هاـچ  بآ و  نآ  زا  ـالعف  هنافـساتم  تـسا : رکذـت  هـب  مزـال  تـسا . يدوباـن  گرم و  هـب  موـکحم  ـالا  ددرگ و  باریس 

هتـسناد و ناشدوخ  هب  ار  ترـضح  تیانع  هزجعم و  نیا  شزرا  یلاها  اـنما و  تئیه  هک  تسا  دـیما  تسا ، هدـش  دودـسم  هاـچ  ياهتخانـشان 
هللا ۀیقب  ترضح  روهظ  ات  دروایب و  شوج  هب  ار  نیریش  بآ  نامه  هدومن  یتیانع  مه  زاب  ترـضح  هک  دشاب  دنیامن ، ایحا  ار  هاچ  نآ  هرابود 

هنـشت ناضیرم و  زاب  تسا  نارگید  تربع  هیام  یلاها و  راختفا  هک  هزجعم  نیا  زا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نسحلا  نب  ۀجح  مظعألا 
(. مالسلاهیلع  ) مشاهینب رمق  هینیسح  تعامج  ماما  رفعج  روپ  داوج  خیش  امش  دنمتدارا  هللا . ءاشنا  دنریگب . هزات  ناج  باریس و  ناماک 

بآ رد  رو  هطوغ 

نیا اب  دوب  هدرب  یپ  زیچ  همه  هب  شرسمه  هرهچ  تلاح  زا  هک  ینیما  مناخ  دیسر . هار  زا  ینیما  ياقآ  هک  دوب  هدنام  باتفآ  بورغ  هب  یتعاس 
هحفـص 357] [ ؟ يدیمهف اجک  زا  وگب  اما  هلب  تسا - ؟ تسرد  دندرک . تقفاوم  تایـصخرم  اب  هرخالاب  دیـسرپ : رطاخ  نانیمطا  يارب  لاح 

يرـس ینیما  ياقآ  موشن . مه  هداس  ياهزیچ  نیا  هجوتم  یگدنز ، لاس  تفه  شـش  زا  دعب  ینعی  تفگ : دناشن و  بل  رب  يدنخبل  ناوج  نز 
ادرف نک  هداـمآ  ار  لـیاسو  نیارباـنب  ماهتفرگ . مه  طـیلب  حبـص  ادرف  يارب  نم  یتسار  تسوت ... اـب  قح  بخ ، تفگ : یمارآ  هب  داد و  ناـکت 

هاگداز ياتسور  ات  ریالم  زا  دیـسر . ماجنا  هب  یـشوخ  یبوخ و  هب  ینیما  ياقآ  هرفن  راهچ  هداوناخ  هتعاس  دنچ  ترفاسم  میوشب . ریالم  هناور 
یتعاس زور  نآ  يادرف  دندش . ینیما  ياقآ  يردپ  ناخ  هناور  اتـسور ، هب  دورو  ضحم  هب  اهنآ ، دوبن . هار  تعاس  کی  زا  شیب  ینیما  ياقآ 
بقارم درک : دیکات  شرـسمه  هب  راب  دـنچ  نتفر  ماگنه  وا  دـنک . هزات  يرادـید  شناردارب  اب  ات  دـش  ریالم  یهار  ینیما  ياقآ  رهظ  هب  هدـنام 

اهنآ بقارم  الماک  هک  داد  لوق  ینیما  مناخ  و  دـنکیم . ناشدـیدهت  يدایز  تارطخ  دنتـسین و  انـشآ  اتـسور  هب  اـهنآ  شاـب . میرم  ارتیم و 
هـس هلاس و  راهچ  ياهرتخد  هک  دندوب  هرفـس  لیاسو  يروآعمج  لاح  رد  شرهوش  ردام  ینیما و  مناخ  راهان ، فرـص  زا  سپ  دوب . دهاوخ 

هزور دنچ  نیا  رد  شیاههچب  تشاد  تسود  هک  ینیما  مناخ  دـننک . يزاب  ناتخرد ، هیاس  ریز  طایح و  رد  هک  دـنتفرگ  هزاجا  وا  زا  شاهلاس 
زا سپ  یتعاس  مین  دـندش . طایح  هناور  ینامداش  اب  اههچب  بیترت  نیا  هب  دـننک . يزاب  هناخ  طایح  رد  طقف  هک  داد  هزاجا  دـننارذگب  شوخ 
مه اب  دنیـشنب و  شرهوش  ردام  رانک  ات  دـمآ  تخیر و  ياچ  ناکتـسا  ود  دوب ، هدـش  غراف  اهفرظ  نتـسش  زا  هک  یلاح  رد  ینیما  مناخ  نآ 

، یتسه اپ  رـس  هک  الاح  مونـشیمن  طایح  زا  ار  اههچب  يادـص  مسورع ، تفگ : طایح  هب  هراشا  لاح  رد  ینیما ، ياقآ  رداـم  دـننک . لد  درد 
نیمز هحفـص 358 ]  ] يور ار  ياچ  ینیـس  دوب ، هدـش  ینارگن  راچد  راـیتخایب  مه  شدوخ  هک  ینیما  مناـخ  درگرب . نزب و  اـههچب  هب  يرس 

: دیـسرپ وا  زا  ینارگن  اب  ینیما  مناخ  دـش . ور  رد  ور  شردام  اب  هدـیرپ ، گنر  اب  ارتیم  هظحل ، نامه  تفر  طایح  هب  ور  هلجع  اـب  تشاذـگ و 
ینیما ياقآ  ردام  دوبن . زیاج  یلطعم  بآ ... يوت ... داتفا ... وا ... تفگ : دوب  هدـش  تنکل  راچد  سرت  زا  هک  لاـسدرخ  رتخد  وک ؟ میرم  سپ 
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هار زا  ناود  ناود  مه  ارتیم  اهنآ ، رـس  تشپ  دـندناسر . هچوک  هب  ار  دوخ  نانز ، رـس  رب  هنهرب و  ياـپ  اـب  نز ، ود  تساـخرب و  هلجع  اـب  مه 
ناشهاگن دنتـشاذگ و  هچوک  هب  مدق  هکنآ  ضحم  هب  شرهوش ، ردام  ینیما و  مناخ  اما  دهدب . ناشن  بآ  رد  ار  میرم  نداتفا  لحم  ات  دیـسر 

هب هدرک ، طوقـس  مطالتم  بآ  يوج  لخاد  هب  يزاب ، بآ  ماگنه  هلاس ، هس  میرم  دـندش . زیچ  همه  هجوتم  داتفا ، هناخ  لـباقم  نینهآ  لـپ  هب 
زا شارخرگج ، ییاهدایرف  اب  شرهوش ، ردام  ینیما و  مناخ  دنک . زیر  رـس  هچوک  لخاد  هب  لپ  يادتبا  زا  بآ  هک  دوب  هدش  هدیـشک  لپ  ریز 

چیه شالت  اما  دنتفاتـش . کمک  هب  بوچ  گنلک و  لیب و  اب  يدایز  هدع  یندز ، مه  هب  مشچ  رد  دنتـساوخ . کمک  اههیاسمه  نارذگهر و 
يراـک مه  وا  زا  اـما  درک  زارد  لـپ  ریز  هب  ار  شیاـهاپ  دوب  یمادـنا  رغـال  درم  هک  اـههیاسمه  زا  یکی  دوـبن . شخب  هجیتـن  اـهنآ ، زا  کـی 

مه ندز  فرح  يارب  قمر  رگید  هک  ینیما  مناـخ  دـندوب . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  دـیما  همه  رگید  دوب . هتـشذگ  عبر  کـی  دودـح  دـماینرب .
. مینک بارخ  ار  لپ  تسا  رتهب  تفگ : يدرم  طیارش  نآ  رد  داد . رـس  يزیگنا  نزح  هلان  تسـشن و  راوید  رانک  نایرگ  ینامـشچ  اب  تشادن ،

هفخ الاح  ات  هک  ياهچب  يارب  رگید  تفگ : نایم  نآ  زا  یکی  دـنیبب . همدـص  هچب  تسا  نکمم  مینک ، بارخ  ار  لپ  رگا  تفگ : يرگید  درم 
نیا يادا  زا  سپ  يدید  هچ  ار  ادخ  تردق  ریگب ... زاگ  ار  تنابز  تفگ : یتحاران  اب  مود  درم  ای .. دنیبب  همدص  هک  دـنکیم  یقرف  هچ  هدـش 
دنچ هزادنا  هب  ار  لپ  رگید  درم  دـنچ  کمک  اب  تخادـنا و  لپ  ریز  هب  هلجع  اب  دروآ . ار  يروطق  دـنلب و  بوچ  ناشهناخ  زا  دـیود و  هلمج ،
درک ندیزرل  هب  عورش  هراب  کی  مشاهینب ... رمق  ای  لضفلاابا ... ای  درکیم : هلان  مادم  هک  ینیما  مناخ  هحفص 359 ] . ] دندروآ الاب  رتمیتناس 

درک و زارد  تسد  مادنا  رغال  درم  نامه  میرم ، ندش  اجهباج  بآ و  راشف  اب  هرخالاب  دـنک . لرتنک  ار  دوخ  تسناوتیمن  هجو  چـیه  هب  وا  و 
دوخ زا  یتکرح  چیه  هدش و  دوبک  الماک  موصعم  لفط  تروص  دیشک . نوریب  لپ  ریز  زا  ار  وا  تفرگ و  ار  میرم  ياهتسد  مامت  تقشم  اب 

، دندوب هدرک  هطاحا  ار  وا  هک  ییاهنز  دوب . نیگنـس  تخـس و  رایـسب  ینیما  مناخ  يارب  تسا  هدرک  مامت  میرم  هک  نیا  رواب  دادیمن . ناشن 
هدنز هچب  رکش ... ایادخ  ياهدایرف  درک . داجیا  اضف  رد  ار  یندرکن  رواب  توکس  میرم ، هیرگ  يادص  هرابکی  دندادیم . شايرادلد  مادم 
دوب اجنآ  رد  هک  یناوج  کشزپ  دـندناسر . هاگنامرد  هب  ار  میرم  یقیاقد ، زا  سپ  دروآ . دوجو  هب  ار  یناحور  هوکـش و  اب  ییاضف  تسا ...
مین دودـح  هچب  نیا  هک  تسا  نکمم  روطچ  تسین . یندرک  رواب  میارب  الـصا  تفگ : یتفگـش  تریح و  اـب  ولوچوک ، رتخد  هنیاـعم  زا  سپ 

رتملاس مه  نم  زا  هتـشادن و  رب  مه  کچوک  شارخ  کـی  یتح  وا ، دـشاب . هداـتفاین  شیارب  یقاـفتا  دـشاب و  هدوب  روهطوغ  بآ  رد  تعاـس 
، هاگنامرد زا  جورخ  هظحل  رد  دـشاب  تحار  الماک  ناتلایخ  دـیربب و  ار  هچب  تسا . یهلا  هزجعم  کی  طـقف  نیا  ادـخ ، يدـنوادخ  هب  تسا .
ای تفگ : راوهمزمز  تخادـنا و  شموـصعم  رتـخد  رهوـش و  رداـم  هـب  یهاـگن  دوـب ، هتفاـی  نادـنچ  دـص  یتردـق  ناوـت و  هـک  ینیما  مناـخ 

کچرق زا  یناهیک  نسح  ياقآ  باطتسم  بانج  همان  [ . 278 . ] منکیم نهپ  اتسور  نیمه  رد  ماهدرک ، رذن  هک  ار  ادرف  نیمه  ات  لضفلاابا ...
هب فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  جع  [ ) هحفـص 360  ] نامز ماما  مظعألا  هللا  هیقب  ترـضح  دلوت  نابعـش  همین  تینهت  کیربت و  نمـض  نیمارو 

دوبعم مان  هب  حـلاصابا  ای  دـیامرفیم : هظحالم  کنیا  هک  دـناهدرک  لقن  تمارک  ود  نآ  رد  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد 
نایامن نآ  رد  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم مان  هب  نابات  يدیشروخ  هک  يرهاظ  يارـس  هنحـص  نیا  یتیگ و  شخب  یتسه  هناگی 

باتفآ يا  منک . وت  يادف  تساهیبوخ  اهییابیز و  زا  لامالام  هک  مقشع  زا  نیجع  یکیپ  مهاوخیم  ناقشاع  رالاس  يا  يدهم ، ای  دوشیم .
قـشع نم  یتسه  همه  يا  نامرآ و  مه  يا  شخبافـش . تمارک  زا  ار  محور  زاـس و  روهلعـش  تیناـمحر  رون  هب  ار  مدوجو  نیمز  نامـسآ و 

تیاخس دوج و  میـسن  زا  شاک  يا  فیرـشلا ،) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهملا حلاص  ابا  ای  تسابیز . ردق  هچ  وت  نوچ  ییالوم  هب  ندیزرو 
وت هک  سب  نیمه  میوگ ، هچ  ره  هک  وت  يانث  رد  میوگ  هچ  دیامن . یلجت  نم  بلق  رد  رگد  يراب  قشع  يهدیپس  هک  دیاش  دزوب . نم  بلق  رب 

ناهج هب  ناج  میدرکیمن و  گنرد  ياهظحل  یناف  يایند  نیا  رد  هنرگ  تسا و  وت  ندـش  رهاظ  هب  ام  تاـیح  هللا ، تجح  اـی  یماـمتان . قشع 
يهویم تیرشب  ملاع  یجنم  هناگی  تدالو  نابعش  همین  ندیـسر  ارف  تبـسانم  هب  کیربت  مالـس و  ضرع  نمـض  میدرکیم . میلـست  شنیرفآ 

( هتاکرب تماد   ) یلاخلخ ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  بانج  مرتحم  لضاف  دنمـشناد و  كراـبم  رـضحم  هب  ار  دوعوم  يدـهم  رهطا  يارهز 
یمالـسا و ياهشزرا  ظفح  ياتـسار  رد  یلاع  بانج  تامحز  زا  شیپاـشیپ  یناـهیک  نسح  بناـج  هحفـص 361 ]  ] نیا میوگیم . کیربت 
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منک و هعلاطم  ار  امـش  باتک  دلج  هس  ره  هک  مدش  قفوم  هدنب  نمـض  رد  منکیم . ار  رکـشت  لامک  يدـمحم  بان  نیئآ  نید و  هب  تمدـخ 
اب مدرب . تذل  رتشیب  دوب  فلتخم  نایدا  هرابرد  هک  یشخب  زا  هتبلا  دش . ملصاح  یناوارف  يونعم  ياههدافتسا  هللادمحب  مدرب و  تذل  رایـسب 

. تفای ینوزف  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  سابعلا  لضفلاابا  میالوم  هب  اصوصخ  مالـسلامهیلع )  ) تیبلها هب  هدنب  قشع  باتک ، نیا  هعلاطم 
لاسرا ناتتمدـخ  ار  میالوم  تامارک  زا  تمارک  ود  هک  نیا  اـت  دروآ  رد  قاـیتشا  هب  ارم  هدـش  ادـیپ  مدوجو  رد  هک  یناوارف  قشع  نیمه  اذـل 

. میامن

دیربب هانپ  لضفلاوبا  ام  يومع  سلجم  هب  دینک  ترایز  ار  ام  دیتساوخ 

هجرف یلاعت  هللا  لـجع   ) ناـمز ماـما  لاـمج  تسم  دـنیبیم و  هفـشاکم  ملاـع  رد  ار  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع   ) ناـمز ماـما  یملاـع 
ره ات  دیهد  ام  هب  ياهخسن  حلاصابا ، ای  دنرادیم : هضرع  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) رصع یلو  ترضح  هب  ناشیا  دوشیم . فیرشلا )

نامز ماما  مینک . ترایز  ار  امش  میناوتب  هشیمه  ام  میـسرب و  نامدارم  هب  نآ  طسوت  دش  گنت  امـش  ینارون  ابیز و  لامج  يارب  ناملد  ینامز 
لضفلاابا ام  يومع  سلجم  هب  دینک  ترایز  ار  ام  دیتساوخ  دش و  گنت  ام  يارب  امـش  تقو  ره  دندومرف : فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  )

ناحادـم زا  یکی  طسوت  لاس 80  رد  نارکمج  دجـسم  لسوت  ياعد  دنـس : هحفص 362 ] [ . ] 279 . ] دیربب هانپ  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق 
هک یباـتفآ  لـثم  هن  وت  یتسـشن  ملد  رد  وت  هک  مدوبن  نم  زوـنه  هک  یتـسم  راـمخ  نیا  زا  رـس  مرادـن  رب  رمع  همه  مالـسلامهیلع )  ) تیبلـها

یتسه هک  نانچمه  وت  دنیآ و  دنور و  ناگمه  دتفا  تبیغ  روضح 

ماهدروآ بآ  امش  يارب  دیباوخن ، رگید  ادخ  هب  ار  امش  ناج  اقآ 

نم دنتشاد : هضرع  دوب  یحادم  لوغـشم  هک  يزیزع  نآ  مالـسلاهیلع )  ) ینـسحلا میظعلادبع  ترـضح  نحـص  رد  لاس 79  هفرع  ياـعد  رد 
نز کی  ناهگان  هک  مدوب  یحادم  لوغـشم  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  يارـس  نحـص و  رد  مدش و  فرـشم  یلعم  البرک  هب  لاسما  نیمه 

يرآ يراز . هیرگ و  هلان و  هب  درک  عورش  تفرگ و  حیرـض  هب  تسد  دش . نحـص  دراو  تشاد  تسد  رد  بآ  ياهشیـش  هک  یلاح  رد  برع 
( مالـسلاهیلع  ) نیـسح ماما  نالفط  زا  رگید  ماهدروآ . بآ  امـش  يارب  دـیباوخن . رگید  ادـخ  هب  ار  وت  ناج  اـقآ  تفگیم : دزیم و  هلاـن  یه 

راوز همه  برع  نز  نآ  راک  اب  دیدرگ و  اپ  رب  ياهلولو  اقآ  نحـص  رد  مدید  ناهگان  دینک . باریـس  ار  اههچب  بآ  نیا  اب  دیـشکن . تلاجخ 
هحفص 363] . ] دندمآ رد  هیرگ  هب  اقآ 

تسا فورعم  اهیباخلب  دزن  رد  ناتساد  نیا 

نحـص و رد  هلاس  همه  باخلب ، رد  اروشاع  زور  يرادازع  مسارم  مایالا  میدـق  زا  دـش . فداصم  ناتـسبات  طساوا  اـب  لاس 1337  مرحم  هاـم 
نیسح نیدلالالج  دیـس  ریم  دنزرف  یلع  دیـس  ریم  ترـضح  دوشیم . اپرب  باخلب -  تاداس  مامت  دج  یلو -  یلع  دیـس  ریم  ترـضح  مرح 

همانهرجش دسریم . مالسلاامهیلع )  ) نیسحلا نب  یلع  نیدباعلانیز ، مامانبا  دیهش  دیز  بانج  هب  دسریم  بسن  هلـسلس  هک  تسا  یئاراخلب 
( تاکربلاوبا  ) یلو یلع  دیس  ریم  ترضح  دندومرف . دییأت  هرس ) سدق   ) یفجن یشعرم  هللا  تیآ  ترضح  نامز ، هباسن  ار  باخلب  تاداس  ام 

شدزن زا  هدــش  اورتجاـح  اـب  اـهيراتفرگ  دــنوشیم و  فرــشم  شتراـیز  هـب  کـیدزن  اـی  رود  ياــههار  زا  مدرم  دراد . يداــیز  نارئاز 
ياـهتئیه اههتـسد و  لیکـشت  اـب  کـیدزن ، طاـفن  یخــسرف و  هد  قطاـنم  زا  رادازع ، تاجهتــسد  مدرم و  اروشاـع ، زور  رد  دـندرگیمرب .

یناوخهحون و لوغـشم  تیعمج  زا  ییایرد  نحـص  فارطا  رد  هدش و  نحـص  لخاد  حانجلاوذ و ... هیبش  بسا  ریجنز و  ملع و  اب  راوگوس ،
دراو رجنخ  ریشمش و  اب  دنشوپیم و  نفک  كوز ، مان  هب  ییاتسور  رادازع  مدرم  رهظ ، هب  هدنام  تعاس  ود  دنوشیم . ینزریجنز  ینزهنیس و 
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يولج زا  مالـسلاهیلع )  ) رغـصا یلع  ترـضح  هیبش  ياهقادـنق  حانجلاوذ و  هیبش  بسا  اب  ياهدـع  دـنوشیم . یلع  دیـس  ریم  يارـس  نحص و 
نایوگ نیسح  ای  نحـص ، لخاد  تیعمج  دنیآیم . مرح  هب  ور  يروآ  رثأت  تلاح  اب  دننکیم . تکرح  رـس  تشپ  زا  ناشوپ  نفک  تیعمج و 

اهنآ هب  یبیجع  هیرگ  ازع و  تلاح  دـنریگیم ، رارق  مه  يور  رد  ور  یتقو  هتـسد  ود  دـنوریم . اهنآ  لابقتـسا  هب  ناـنز ، هنیـس  رـس و  رب  و 
ینزریشمش و هب  هحفـص 364 ]  ] و دنخرچیم ، یلع  دیـس  ریم  مرح  دبنگ  رود  انیـسح ، او  رکذ  هلغلغ و  هیرگ و  نویـش و  اب  دـهدیم . تسد 
هب یخرب ، تسد  زا  ار  رجنخ  دندشیم . دوخیب  دوخ  زا  دشیم  يراج  نوخ  یتقو  دوب . موسرم  نینچ  لبق  اهلاس  دننکیم  مادقا  ینزرجنخ 

( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  هک  ییاروشاع  نآ  دنکیم . روصت  ناسنا  هک  دنـشکیم  دایرف  نانچ  زوس ، ناج  ياههلان  اب  مدرم  دنتفرگیم . روز 
هویـش یعون  يروآعمج  لوغـشم  ترایز  زا  رتالاب  ياههوک  رد  هک  یبصاـن  ياهینـس  دـنچ  تسا  هدوب  زور  نیمه  رد  دـناهدرک ، دیهـش  ار 

رد دـندرگیمرب . دناهتـشاد ، تاقالم  لحم  نآ  رد  هک  يراسهوک  فرط  رد  مسارم  ياشامت  زا  سپ  دـناهدوب ، هزوفنا  مان  هب  یهایگ  يوراد 
ار شفک  رخسمت  يور  زا  دریگیم ، تسد  هب  ار  دوخ  شفک  دریگیم ؛ هرخـسم  داب  هب  ار  نایعیـش  ینزریجنز  ینزهنیـس و  ناشرفن  کی  هار 

عنم نیهوت  تراسج و  نیا  زا  ار  وا  شیاقفر  دیوگیم . لضفلاوبا  لضفلاوبا ، دنزیم و  هنیس  رس و  رب  ازهتسا  هدنخ و  اب  هدرک ، ضرف  ریجنز 
، تخبدـب نآ  هارمه  رفن  ود  دوشیم . اهر  یگرزب  گنـس  هوک  لد  زا  ناهگان  دـهدیم . همادا  دوخ  تراسج  هب  يزابجل ، هب  وا  اما  دـننکیم 

رگنیهوت یقش  نآ  زا  رتولج  ام  دننکیم : فیرعت  روط  نیا  ار  هیـضق  دننکیم و  هدهاشم  هوک  هنیـس  زا  ار  گرزب  گنـس  ندش  ادج  هرظنم 
. دمآیم ام  لابند  هب  تفگیم ، نیسح  ای  لضفلاوبا و  دزیم و  هنیس  رس و  رب  ار  شفک  هک  یلاح  رد  يرگهرخسم  یتسمرس و  اب  وا  میدوب و 
و تفریم . نامـسآ  فرط  هب  يدـیدش  ناـفوط  راـبغ و  درگ و  ادـص  هارمه  هب  میدـید  میدینـش و  ار  یبیهم  يادـص  هوک  ناـیم  زا  ناـهگان 

میدید درک . رارف  ولج  هب  ور  تشاد  هلصاف  ام  زا  یمک  هک  رگنیهوت  دمآیم . ام  فرط  هب  دایز  شرپ  اب  گرزب  یگنـس  هک  میدرک  هدهاشم 
هزادنا هب  هک  گرزب  گنس  تسشن . يراخ  تخرد  خیب  دیود و  تشگرب ؛ بقع  هب  ور  زاب  دومن . جک  وا  يوس  هب  الاب  زا  ار  شریـسم  گنس 

رد تخبدب  یقـش  نآ  دسج  دـنک . نب  خـیب و  زا  ار  تخرد  داتفا و  هحفـص 365 ]  ] راخ تخرد  يور  مکحم  شرپ  کی  اب  دوب  همیخ  کـی 
رد هداج  يرتمولیک  مین  رد  ار  دسج  يایاقب  دننکیم و  ربخ  ار  یلو  یلع  دیـس  ریم  مادخ  دـنوریم و  شیاقفر  دوب . هدـش  هل  اهراخ  يالهبال 

یخـسرف جـنپ  تسیب و  رد  هک   ) هک يو  ریاشع  ماوقا  یتقو  تسا  فورعم  اهيروکاک  ناتـسربق  ناونع  هب  العف  هک  دـننکیم  نفد  هوک  نماد 
راوس اهنآ  زا  رفن  دنچ  دنوشیم  علطم  يو  گرم  زا  دندوب  لوغشم  ینارچرتش  يرادهلگ و  هب  لگنج  رس  ناتـسهوک  رد  عقاو  باخلب  برغ 

نادرم یتقو  دـنوشیم . باخلب  یهار  مالـسلاهیلع ،)  ) لضفلاوبا ترـضح  نارادازع  تاداس و  زا  ماقتنا  دـصق  هب  شود  رب  گنفت  بسا و  رب 
ناهگان دنوشیم . راوس  اهبسا  رب  هرابود  هدرک و  روبع  نادرم ) هاش  لپ  هب  فورعم   ) نآ یبوچ  لپ  زا  دنسریم ، رادخاش  هقطنم  هب  حلـسم 

، دنتـسیایم هک  اهبسا  دنریگیم . مکحم  ار  بسا  ماگل  اهنآ  دـنکیم . هلمح  اهنآ  يوس  هب  دوشیم و  ادـیپ  ناشلباقم  رد  ياهدـنرد  ریش 
تسد راهچ  رس  هک  تسا  نینچ  بسا  تداع  دننامیم . توهبم  تام و  اهبسا  يور  ریش ، سرت  زا  هقیقد  دنچ  دتـسیایم . شرغ  اب  مه  ریش 
بـسا هک  هظحل  ره  دوریم . ولج  هب  دننک ، لش  ار  ماگل  رگا  ددرگیمرب و  بقع  بقع  دنـشکب  یلیخ  ار  شماجل  رگا  دریگیمن . مارآ  اپ  و 

هداتـسیایم شیاج  رـس  مه  ریـش  دـناهتفریم ، بقع  هک  اهبسا  هدـش . روهلمح  دـیآیم و  شرغ  هب  ریـش  درادیمرب ، ولج  هب  ماگ  اهیبسان 
رذـن ناونع  هب  ار  يدنفـسوگ  مادـک  ره  هظحل  نامه  رد  دـنرادرب . تسد  ناشموش  دوصقم  زا  دـیاب  هک  دوشیم  ماهلا  اهنآ  بلق  رد  تسا .

لضفلاوبا و ترـضح  نارادازع  تاداس و  هیلع  دوخ  دوصقم  زا  ات  دـنبای . تاجن  گرم  رطخ  زا  اـت  دـنروآیم  تین  رد  لـضفلاوبا  ترـضح 
رانا ناتساد  هک  نانچمه  تسا  فورعم  اهیباخلب  دزن  رد  ناتساد  نیا  دوشیم ... دیدپان  ناشرظن  زا  ریش  دننکیم ، رظنفرـص  ادهـشلادیس ،

. دشابیم روهشم  هحفص 366 ]  ] نیرحب لها  دزن  رد 

تسا هدومن  باسح  سابع  دیس  اقآ  ار  وراد  لوپ 

نابایخ نکاس  یـسمش -  لاس 1370  مرحم  رد  دنکیم : لقن  داژنیمـشاه ) داوج  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  رـسمه   ) بناجنیا هیبص 
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تخس يدهلا  تنب  مان  هب  منارتخد  زا  یکی  دربیم . رـس  هب  یغیلبت  ترفاسم  رد  مرـسمه  میدوب . هیدنولا  دجـسم  کیدزن  مق -  نادرم  راهچ 
متفر هناخوراد  هب  میتشادن . یلوپ  وراد  هیهت  يارب  دش و  هخـسن و ... رتکد و  هنیزه  فرـص  شاهمه  دوب  هناخ  رد  هک  یلوپ  رادقم  دش . رامیب 

( سردم یلظاف  جاح  مالسالاۀجح   ) مردپ هناخ  هب  لوپ  هیهت  يارب  مروایب . منک و  ضرق  لوپ  مورب و  نم  ات  دیچیپب  ار  اههخـسن  نیا  متفگ : و 
دیـس اقآ  مان  هب  یـصخش  ار  امـش  هخـسن  لوپ  مناخ  : » دـنتفگ مدرک ، میدـقت  ار  اهوراد  لوپ  هکنیمه  متـشگ و  زاب  هناخوراد  هب  یتقو  متفر .

، دوبن ام  یلوپیب  نایرج  رد  یسک  یفرط  زا  متخانشیمن و  سابع  دیس  مان  هب  ار  یسک  اریز  مدش . هدزتفگش  تسا » هدومن  باسح  سابع ،
و تشادن . ار  يراک  نینچ  ناوت  دوب و  لاس  نس و  مک  رایسب  دوبیم ، رگا  یفرط  زا  تشادن و  روضح  سابع ، دیـس  مان  هب  مناردارب  زا  یکی 

. میدومن یقلت  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تیانع  تمارک و  کی  ام  ار  هثداح  نیا 

! نک عفد  مرس  زا  ار ، رام  رطخ 

ماکحا نایب  تاهوجو و  ذخا  روما  رد  یباخلب  یجاح  ياقآ  هللا  ۀیآ  موحرم  لیکو  هک  میرک ) نآرق  تسدربز  يراق   ) راوز یقت  الم  موحرم 
روبع یلو  یلع  دیـس  ریم  مرح  راـنک  زا  مدوب و  بسا  رب  راوـس  يزور  هحفـص 367 ] : ] دـنکیم لـقن  هلوغ ) ریپ  رازم و  هرد  هقطنم  رد  . ) دوب

مدوصقم متـشذگیم  نحـص  بنج  هداـج  زا  راوس  متـشاد و  هلجع  نم  اـما  دـنکن . روبع  اـج  نآ  زا  هراوس  یـسک  دوب  مسر  هتبلا  مدرکیم ؛
هب ولآدرز  تخرد  ياههخاش  زا  یکی  عضوم  نآ  رد  تشذگیم . ولآدرز ، غاب  نیب  زا  هداج  كوز ، هیرق  يادتبا  رد  دوب . هلوغ  ریپ  ياتسور 

دروخرب هخاش  هب  ات  درکیم ، مخ  ار  شاهنت  مین  رس و  تسیابیم  درکیم  روبع  اج  نآ  زا  یصخش  رگا  هک  دوب  هدش  مخ  هداج  يور  يردق 
هخاش رود  ار  شاهنت  هک  داتفا  یهایـس  رام  هب  ممـشچ  هبترم  کی  مدیـسر ؛ تخرد  هخاـش  کـیدزن  یتقو  دـیوگیم : راوز  یقت  ـالم  دـنکن .

کیدزن تخرد  هخاش  رام و  اب  ماهلـصاف  ردق  نآ  دوب . هدرک  نازیوآ  نییاپ  فرط  هب  عارز  کی  هزادنا  هب  ار  شرـس  و  دوب . هدـیچیپ  تخرد 
هک یعقوم  دینک . عفد  مرس  زا  ار  رام  رطخ  امش ، رذن  دنفسوگ  کی  مشاهینب  رمق  ای  متفگ : روفلا  یف  متـشادن . فقوت  تصرف  هک  دوب  هدش 

مدـشیم و نیمز  شقن  رام  شین  اب  دوبیمن  مشاـهینب  رمق  تمارک  رگا  دوب  هدرب  ـالاب  ار  شرـس  راـم  منک ، روبع  راـم  هلک  ریز  زا  متـساوخ 
. مدرک میسقت  لضفلاوبا  ترضح  نارادازع  نیب  ار  شتشوگ  حبذ و  ار  يدنفسوگ  هناخ ، هب  تشگزاب  رد  منامب . هدنز  هک  دوبن  مولعم 

ینیسح ياروشاع  هب  ییانتعایب 

ناتـسدرا عباوت  زا  راـغم  هقطنم  رد  غلبم  ناونع  هب  یـسمش  لاس 1352  ناضمر  كرابم  هام  رد  سردـم ،) یلظاف  یلع  دیـس  جاح   ) بناـجنیا
دساف ناشهدیقع  هک  اکیرمآ  هدرک  لیصحت  ناوج  رفن  هس  لبق ، لاس  داتـشه  دودح  دندرکیم : لقن  اج  نآ  نینیدتم  مدرکیم . هفیظو  يادا 
دندوب ینزهنیس  يرادازع و  لوغشم  يدابآ  تیعمج  مامت  لاح  نآ  رد  دندیشونیم . بارش  ياهتسب ، قاطا  لخاد  اروشاع  زور  رد  دوب ، هدش 

هداب هب  هدراذـگ و  اپ  ریز  ار  ینیـسح  ياروشاع  مارتحا  ایحیب ، ياهناوج  دناهتـشاد . بل  رب  لضفلاابا  ای  نیـسح و  ای  هحفص 368 ]  ] رکذ و 
لخاد زا  مدرم  هک  بیترت  نیا  هب  دنریگیم . رارق  یهلا  بضغ  دروم  البرک  رادملع  تمارک  اب  هعفد  کی  اما  دـنهدیم ؛ همادا  دوخ  يراسگ 

دراو دـننکیم و  اج  زا  ار  رد  مدرم  دوب ، لفق  لخاد  تمـس  زا  رد  هک  اج  نآ  زا  متخوس ... هآ  متخوس  خآ  دنونـشیم : ار  اهادـص  نیا  قاطا 
رفح ار  نیمز  دوشیم . هدینـش  نیمز  قمع  زا  متخوس ، متخوس ، يادـص  هراـبود  تسا . یلاـخ  قاـتا  دـننیبیم  یتفگـش  اـب  دـنوشیم ؛ قاـتا 
لوا عضوم  يرتم  دنچ  زا  ادص  یلو  دننکیم ؛ رفح  يردق  ار  ادص  عضوم  زاب  دنونـشیم . قاتا  نوریب  زا  ار  ادص  نامه  راب  نیا  اما  دـننکیم 

ات دنربیم . هانپ  راوجمه  ياهاتـسور  هب  دنیوگیم و  كرت  ار  اتـسور  و  دنوشیم ، يراوتم  اتـسور  مدرم  اهادص  نیا  رثا  زا  دوشیم . هدـینش 
هدمآ گنت  هب  عضو  نیا  زا  هک  يدابآ  مدرم  تسا . هدیـسریم  ياهدنونـش  ره  شوگ  هب  متخوس » متخوس   » يادـص زور  بش و  زور ، لهچ 

حبذ مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  رذن  هب  دنفـسوگ  واگ و  نیدـنچ  دـنوشیم ؛ لسوتم  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  هب  یگمه  دـندوب 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1033 

http://www.ghaemiyeh.com


مـشاهینب هام  ناماد  هب  یمکحم  لسوت  کی  هب  تسد  هتـسکش ، بولق  اب  دننکیم و  توعد  اتـسور  نیدنچ  زا  ار  نانمؤم  املع و  دـننکیم .
. دنوشیم شوماخ  اهادص  هکنیا  ات  دننزیم  مالسلاهیلع ) )

! مکیلع مالس  نیدلارصن : دیس 

دیس هب  فورعم   ) نیدلارصن دیس  موحرم  درک : لقن  ناشاک ، لگدیب  نارآ و  یلعف  نکاس  ناتسناغفا و  فیرش  رازم  لها  يرورس  قازرلادبع 
یگدـنز فیرـش  رازم  رهـش  رد  رمع  رخاوا  رد  و  هحفـص 369 ] . ] دوب ناتـسکاپ  شترا  ياهراد  هجرد  زا  یکی  لـبق  ياـهنامز  رد  يروط )

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  ناقـشاع  نایعیـش و  زا  ياهدع  شترا ، رد  متیلوسم  نامز  رد  تفگ : موحرم  نآ  دوب . هینیـسح  ياراد  درکیم و 
تاماقم زا  هزاجا  نودـب  شترا و  نیـشام  اب  مدرواین و  بات  متـشاد ، ییوزرآ  نینچ  هک  دوب  اهلاس  دـندوب . ـالبرک  راپـسهر  مالـسلاهیلع ،) )

تکرح هزاـجا  نودـب  نوـچ  مدرک . تکرح  قارع  روـشک  ـالبرک و  دـصق  هب  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  قـشع  هب  دـشرا ،
نابایب نیا  رد  ایادخ  متفگ : مدش و  تحاران  یلیخ  دنام . اهنش  نیب  رد  منیـشام  هار  نیب  رد  مدرک . باختنا  نابایب  هار  زا  ار  ریـسم  مدرکیم ،

اقآ هب  باطخ  دـشاب . تهج  نآ  رد  ترـضح  مرح  مدادیم  لامتحا  هک  مدومن  یتهج  هب  ار  میور  هتخوس  یلد  اب  لاـح  ناـمه  رد  منک ؟ هچ 
ورف رکف  رد  يدـیدش  یتحاران  اب  منامب ؟ نابایب  نیا  رد  هک  تسا  تسرد  نیا  الاح  مدـمآیم ؛ یـسوب  اپ  هب  نم  سابعلا ، لضفلاوبا  ای  متفگ :

، نیدلارـصن دیـس  : » دومرف دیـسر  مکیدزن  ات  دیآیم  نم  فرط  هب  بسا  رب  راوس  برع ، يدرم  نابایب  هشوگ  زا  مدـش  هجوتم  ناهگان  متفر .
: تفگ برع  درم  دـیراذگب . میاهنت  دـیرادرب و  نم  رـس  زا  تسد  متفگ : ینکیم ؟ هچ  نابایب  نیا  رد  دوزفا : وا  مداد . باوج  مکیلع » مـالس 

داد یناکت  منیشام  هب  مدید  مدرکیم . هاگن  وا  هب  نیشام  هنیآ  زا  متفر . نامرف  تشپ  هب  دایز  رارصا  اب  نامرف . تشپ  ورب  ایب و  نیدلارصن  دیس 
هک مدیمهف  یتقو  تسنادیم و ... ارم  مان  روط  هچ  و  تسیک ؟ وا  هک  دیسرن  منهذ  هب  الـصا  هظحل  نآ  ات  دش . جراخ  اهنش  نیب  زا  نیـشام  و 

دیـس موحرم  مدـیدن . ار  یـسک  اما  منکب ، ترایز  ار  اقآ  ات  متخادـنا  نییاپ  هب  نامرف  تشپ  زا  ار  مدوخ  تسا ، لضفلاوبا  ترـضح  اـقآ ، نآ 
هحفص 370] . ] متخانشن ار  میاقآ  نم  تفگیم : دشیم و  يراج  شیاهکشا  ندرک  تبحص  لاح  رد  نیدلارصن 

سابع ترضح  تاجن  دنزرف و  هد  تافو 

هدـش و مرای  قیفوت  هک  تسا  لاس  هد  زا  شیب  هللادـمحلا  مالـسلامهیلع )  ) تیبلـها تکرب  هب  سردـم ) یلـضاف  یلع  دیـس  جاـح   ) بناـجنیا
نایم رد  ار  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  بنیز و  ترضح  و  مالسلامهیلع )  ) نیموصعم تدالو  تداهـش و  سلاجم  میاهتـسناوت 

يزادناهار و هداوناخ  دص  نایم  رد  نارزاگ ) مق و  زنظن ، ناشاک ، دورداب ، ياهرهـش  رد  ... ) یلپرـس و یکراچ و  گنـس  یباخلب ، نیرجاهم 
رمک تاداس  مرتحم  ماوقا  هلمج  زا  باخلب  فلتخم  قطانم  یبهذـم  مدرم  ار  دورداب  ناـیناب  رثکا  میهدـب . همادا  هلاـس  همه  مییاـمن و  جـیورت 

هد دودح  درکیم : لقن  مرکا » ربمایپ  تلحر  رفص ، یناب 28   » يدیس مساق  دیس  جاح  ياقآ  بانج  اهنآ ، گرزب  دنهدیم . لیکـشت  ثایغ ،
زا مدش . لسوتم  جئاوحلا  باب  ترـضح  هب  مدش ، فرـشم  یلعم  يالبرک  هب  یتقو  دندرکیم . تافو  یپ  رد  یپ  تیلوفط ، نینـس  رد  دـنزرف 

اهنآ زا  هک  ردیح ) دیس  یلع و  دمحم  دیس  ياهمان  هب   ) دومرف تیانع  میارب  دنزرف  ود  دنوادخ  ترـضح ، نآ  تیانع  یـسوب و  هبتع  تکرب 
. متسه هون  بحاص 

هدب متاجن  سابع  ترضح  ای 

یکی بابرا )  ) راد هیرق  هللادبع  درک : لقن  بجر ) ناضمر و 13  بش 19  یناب   ) ینیسح ردیح  دیـس  ياقآ  مان  هب  مرتحم  ياهلیماف  زا  یکی 
شیاپ هدرمهد ، هوک  هلق  رس  زا  ياهثداح  رثا  رب  كراچ ) گنس  عباوت  زا  ، ) زبس دجسم  هدرمهد  هقطنم  ینـس  ياهبابرا  اهراد و  هیامرـس  زا 
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: دنزیم ادص  راب  دـنچ  لاح  نامه  رد  دوش . هحفص 371 ]  ] یم ریزارـس  هدوب ، عافترا  رتم  دص  دنچ  ياراد  هک  ياهرد  تمـس  هب  دزغلیم و 
: دنزیم دایرف  بلق  میمـص  زا  هراب  کی  دـسریم ، هک  هاگترپ  کیدزن  دوشیمن . يربخ  اما  دـیهدب »! متاجن  نامثع ، ای  رمع ، ای  رکبیبا ، ای  »

ادـص ار  اقآ  ات  منکیم ». امـش  رذـن  مراد ، مزال  يزرواشک  تهج  هک  ار  نز  مخـش  واگ  نالف  نک ، مظفح  هدـب ، متاجن  سابع  ترـضح  ای  »
زاب هناخ  هب  یتقو  دناسریم . يراومه  حطـس  هب  ار  دوخ  شالت ، زیخهنیـس و  اب  دنکیم ؛ دروخرب  یگنـس  تشپ  هب  شیاپ  هعفد  کی  دنزیم .

( ینافرع رفز  یلع  خیـش  جاح  موحرم   ) نالک بآ  ياملع  زا  یکی  سپـس  دنکیم . فیرعت  شماوقا  هچب و  نز و  يارب  ار  نایرج  ددرگیم ،
ار مدرم  مشاهینب  رمق  ترضح  هضور  مسارم  زا  دعب  دناوخیم و  ارف  ار  هدرمهد  مدرم  هیلک  هدومن ، حبذ  ار  يرذن  واگ  دنکیم ؛ توعد  ار 
نآ تنس  لها  ياههچب  رطاخ  نیمه  هب  تسا  روهشم  شراوج  مه  ياهيدابآ  هدرمهد و  مدرم  ياهنابز  رـس  رب  تمارک  نیا  دهدیم . راهن 
هللا هب  فراع   ) ام دـلاو  موحرم  زا  نینمؤم  دـنناوخیم . هحون  اـهيرادازع  رد  دـننکیم و  تکرـش  زبس  دجـسم  نایعیـش  هینیـسح  رد  یحاون 

ینـس ياهناوخ  هحون  دومرفیم : يوبا  مییامن ؟ راـتفر  هنوگچ  ینـس  ياـهناوخ  هحون  اـب  دندیـسرپیم : هر ) یباـخلب  هنهد  ياـقآ  ترـضح 
نایعیش وزج  هتفر  هتفر  دریگ و  رارق  ناشیاهلد  رد  مالسلامهیلع )  ) تیبلها بح  ات  دیهدب ، لوپ  دینک و  مارتحا  قیوشت و  رتشیب  ار  بهذم 

. دنوش بوسحم  ناموصعم  ناوریپ  و 

دش اونش  مشوگ 

ماهضور ینارنخس و  يالهبال  رد  دوب . ریاد  مالسلاهیلع )  ) یبتجم نسح  ماما  هضور  شلزنم  رد  مرتحم ، ياهلیماف  زا  ناخ  دمحا  دیـس  ياقآ 
زا سپ  مدوـمن . تئارق  سلجم  لـها  يارب  ار  مالـسلا ) هحفـص 372 ]  ] هیلع  ) مشاهینب رمق  ناـشخرد  هرهچ  باـتک  موس  دـلج  زا  یتاـمارک 
هوق يرمق ، لاس 1422  هجحیذ  لیاوا  رد  درک : فیرعت  نیـسح ) دیـس  موحرم  دـنزرف   ) یکویـس ینیـسح  نیـسح  ازریم  دیـس  ياقآ  مسارم ،

. مدومن رذـن  ياهلاغزب  مدز . مالـسلاهیلع )  ) جـئاوحلا باب  ترـضح  نماد  هب  لـسوت  تسد  مدـش . رک  مداد و  تسد  زا  یلک  هب  ار  ماییاونش 
. مدروآ تسد  هب  ار  ماییاونش  دش و  ملاس  مشوگ 

باخلب هنهد  هینیسح 

هب یترفاسم  يدرخ ) دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  موحرم  ، ) بناج نیا  هجوزلاوبا  دنزرف  يوضر  اضر  دیـس  مالـسالا  ۀقث  موحرم 
شناهارمه دراد . هگن  بسا  يور  ار  شدوخ  تسناوتیمن  هک  يدـح  هب  دـش  التبم  يدـیدش  يرامیب  هب  اـج  نآ  رد  دومن . كراـچ  گـنس 

سپـس دـندنبب . باوـخ  تخت  تلاـح  هب  بسا  نـیز  فارطا  رب  دـنیامن و  رپ  هاـک  زا  ار  گرزب  ینوـگ  ود  دـندش  روـبجم  يو  ندروآ  يارب 
دومن مشاهینب  رمق  رذن  ار  يدنفسوگ  شردپ ، دنروآیم . باخلب  هب  ار  يو  شور  نیا  هب  دنراذگیم و  نآ  طسو  رد  ار  ضیرم  ناهارمه ،
دمحم دیس  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم   ) يوبا باخلب ، مدرم  دمآرد . راضتحا  تلاح  هب  دشن و  بوخ  رامیب  اما  دومن . میـسقت  اههیاسمه  نیب  رد  و 

زا هجوزلاوبا  دـنتفگیم . يدرخ  یجاح  ياقآ  ار  هجوزلاوبا )  ) ناشیا هدـنیامن  دـندرکیم و  باطخ  گرزب  نالک  یجاح  ياقآ  ار  هر ) هنهد 
يوبا غاب )...، نهد  يرازوج ، تخت ، امرخ  رانچ ، مخ  ناخ ، رتخا  يرجت ، دـننام :  ) دـندوب هدـنیامن  رادـخاش و ... زا  یقطانم  رد  يوبا  يوس 

( مالـسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترـضح  رذـن  ناشیا ، روتـسد  قبط  دومرف : هجوزلاوبا  هب  گرزب ) یجاح  ياـقآ  ترـضح  هحفـص 373 ]  ] موحرم )
ره دندومن . تمسق  هس  ار  شتشوگ  دندومن . حبذ  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  رذن  يارب  ار  یگرزب  واگ  ناشروتسد ، قبط  اذل  دریگ . ماجنا 

دمحم دیس  یضاق  بأم  تلیضف  موحرم  نامدج  شسوم  هک  يوبا  هینیـسح  رد  دندومن و  خبط  مدرم  هزور ) کی   ) راهن يارب  ار  تمـسق  هس 
دننام ار  هینیسح  تسا . هدش  ثادحا  باخلب  رد  هک  تسا  یمسر  هینیسح  نیلوا  روکذم  هینیسح  دش . راوگرزب  اعد  هضور و  مسارم  دوب ، هللا 
مدرم یپایپ  زور  هس  دـندومن . اپ  رب  ار  يرادازع  مسارم  مرحم  ههد  دـننام  مدرم  دـندوب و  هدومن  مظنم  بترم و  اروشاع  اـعوسات و  ياـهزور 
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وضو همه  زامن ، ماگنه  نایاپ ، رد  دندناوخیم . ار  جئاوحلا  باب  ترضح  تبیصم  طقف  اهناوخ  هضور  ات 11.30  تعاس 9  زا  دندمآیم و 
هرفـس نآ ، تابیقعت  رکذ  زامن و  زا  سپ  دندرکیم . هماقا  ار  زامن  هنهد  یجاح  ياقآ  ترـضح  تماما  هب  هینیـسح ، دجـسم  رد  دنتفرگیم و 
تیفیک نامه  اب  لسوت  هضور و  همانرب  موس  مود و  ياهزور  رد  دـشیم . نهپ  نارادازع  يور  رب  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح 

ار یناوخهضور  يادـص  یتقو  متـشاد . رارق  راضتحا  تلاح  رد  مدوب و  هدـیباوخ  تخت  يور  دـنکیم : لقن  يوضر  موحرم  دـش . يرازگرب 
؛ تفرگربرد تشحو  سرت و  ار  مدوجو  رـسارس  تفرگ ؛ ار  متـسد  چـم  تبیهرپ ، لکیه  کی  شوهیب  ملاع  رد  مدـش . لاحیب  مدینـشیم ،

تسد زا  ار  متسد  چم  دش و  ادیپ  ینارون  تیصخش  ناهگان  دنک . حور  ضبق  ارم  ات  هدمآ  تسا و  توملا  کلم  ترضح  وا  هک  مدرک  نیقی 
لاـح هب  نآ ، زا  دـعب  تفگیم : يوضر  دـنک »! بیقعت  ار  وت  مراذـگیمن  مریگیم و  مکحم  ار  وا  نم  نک ، رارف  : » تفگ نم  هب  دـیناهر . وا 

هینیسح زا  مدرم  دش ، مامت  هک  اعد  مدینشیم . ار  لضفلاوبا  ترضح  رادازع  لسوتم و  هحفص 374 ]  ] تیعمج نیمآ ، نیمآ  يادص  مدمآ و 
زا نالک  یجاح  ياقآ  ترـضح  هللا  ۀـیآ  موحرم  هک  مدـش  هجوتم  تشاد . رارق  ممـشچ  ولج  رد  هینیـسح  هچوک  هرظنم  دـندمآ  نوریب  هنهد 

ملاس يوضر  تسد  رد  ار  متسد  دندیسر  یتقو  دندمآیم ، ام  لزنم  فرط  هب  ياهدع  اب  ياقآ  دوب . ششود  هب  ینیتسوپ  دش . نوریب  هینیسح 
. تسویپ یهللا  تمحر  راوج  هب  هاگ  نآ  درک . یگدنز  اهلاس  دش و 

دوب شدوخ  لفط  هدشمگ ، دازون 

دارم موحرم  هدازردارب  لوسر  جاح  ياقآ  بانج  مدوب . زابرـس  ناغربش  رهـش  رد  هک  یناـمز  سردـم ) یلـضاف  یلع  دیـس  جاـح   ) بناـجنیا
مسارم و زا  سپ  دومن . توعد  شاهینیسح  هب  ار  هماع  دئاوف  ریدم  ياهعمج  بش  دوب ، ناغربش  رهش  رد  نایعیش  هینیسح  لوئـسم  هک  راکوید 
میراد و ار  هینیـسح  نیمه  طقف  ناغربش  نکاس  هعیـش  هناخ  دـنچ  ام  تفگ : درک و  یفرعم  ریدـم  هب  ار  بناجنیا  راکوید  ياقآ  ماـش ، فرص 
، ناشردـپ نادرگاش  زا  یکی  یلـضاف ، ياقآ  تفگ : دومن و  هراشا  هدـنب  هب  مینک  توعد  یناحور  رگید  ییاج  زا  ات  تسین  رودـقم  ناـمیارب 

هدـهع رب  مه  ار  ناغربش  نایعیـش  ام  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نمـض  رد  دوب و  زابرـس  ناغربش  رد  باخلب  لـها  يرقبع  یـسیع  خـیش 
دنشاب و زامن  شیپ  ماما و  یلضاف  ياقآ  ات  دییامن  يراکمه  ات  هک  مینکیم  شهاوخ  امش  زا  يرقبع  یسیع  خیش  ياقآ  زا  سپ  لاح  تشاد .
ات دنوش  رضاح  تیرومأم  لحم  رد  هحفص 375 ]  ] يزابرس سابل  اب  یلـضاف  ياقآ  دمآ ، هماع  داوف  تئیه  یتقو  دنزومایب . ار  یعرـش  لئاسم 

هینیـسح رد  زامنشیپ  غلبم و  ناونع  هب  ار  لاس  ود  یقاب  هک  دوب  نیا  دـننکن . بارخ  ناغربش ، یلاو  دزن  ار  دیـس  ام و  راک  اـهکشوگ  هاـیس 
رد هینیسح و  یکیدزن  رد  میدشیم . رـضاح  هماع  داوف  تیریدم  هرادا  لحم  رد  يزابرـس  سابل  اب  مه  یهاگ  و  میدنارذگ . ناغربش  نایعیش 

لحم تشاد و  رارق  ياهناخنامهم  نامتخاس ، زا  یتمسق  رد  درکیم . یگدنز  نموع  هفیلخ  مان  هب  ياهعیش  راکوید ، دارم  موحرم  رسپ  لزنم 
مدآ هک  نموع  هفیلخ  دادیم . ماجنا  مه  ار  اـم  ياـهراک  روکذـم  صخـش  راـکوید ، دارم  موحرم  شرافـس  هب  دوب . اـج  نآ  رد  اـم  تنوکس 
رمق زا  مهم ، رایـسب  یتمارک  مدرکیم . یگدـنز  یچارک ) ردـنب   ) ناتـسکاپ قباس  تختیاپ  رد  لـبق  لاـس  دـنچ  درکیم : لـقن  دوب  يدـقتعم 

جئاوحلا باب  ترـضح  هب  تشادـن ، يدـنزرف  هک  یچارک  هعیـش  مهم  نارجاـت  زا  یکی  هک  تیفیک  نیا  هب  مدینـش  مالـسلاهیلع )  ) مشاـهینب
تیانع يرسپ  شیارب  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  يوربآ  هب  دنوادخ  رگا  هک  دنکیم  رذن  دوشیم و  لسوتم  مالسلاهیلع )  ) سابع ترـضح 

... دنک و حبذ  دنفـسوگ  نیدنچ  ترـضح  نحـص  رد  دربب و  البرک  هب  ار  اهنآ  شردام  هارمه  هب  دراذـگب و  سابع  مالغ  ار  شمـسا  دومن ،
زا هک  شدیدج  رـسمه  اب  رجات  دنکیم . شیاطع  يرـسپ  مالـسلاهیلع ،)  ) سابعلا لضفلاوبا  اقآ  تکرب  هب  دـنوادخ  دوشیم و  لوبق  شرذـن 

، دنـسریم هک  روش  يایرد  طسو  رد  دوشیم . البرک  یهار  نامع  يایرد  ریـسم  زا  شاهمداخ  راوخ و  ریـش  دـنزرف  هدوب و  یبهذـم  هداوناخ 
تـسد يور  رب  ار  دازون  دـنک  يرادهگن  هزات  ياوه  رد  لـفط  زا  یتاـظحل  اـت  یتشک ، زاـب  ياـضف  رد  دربیم . شرداـم  دزن  ار  هچب  همداـخ ،

هحفـص 376]  ] كدوک نیدـلاو  زینک ، داد  غیج و  زا  دـتفایم . ایرد  طسو  رد  همداخ  تسد  زا  هچب  ایرد  مطالت  رطاخ  هب  ناـهگان  دریگیم .
هرـصب ردـنب  هب  یتـقو  دـننکیم . دـیما  عطق  هچب  تاـیح  زا  دوشیم . قرغ  هچب  دـسریمن و  ییاـج  هب  ناـشدایرف  داد و  اـما  دـنوشیم . علطم 
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هرـصب رد  ار  مناـخ  دـنکیم . عاـنتما  شرـسمه  دـنکیم  رارـصا  هچ  ره  هچب  ردـپ  موریمن ، ـالبرک  هب  نـم  دـیوگیم  هـچب  رداـم  دنـسریم 
مالعا مرح  يوگدـنلب  زا  هظحل  نامه  رد  دوشیم . مشاـهینب  رمق  نحـص  دراو  نیگهودـنا  یبلق  اـب  دوریم و  ـالبرک  هب  اـهنت  دراذـگیم و 

هک تسا  نئمطم  هک  يدوجو  اب  ناتـسکاپ  رجات  دیامن . هعجارم  شدـنزرف  لیوحت  يارب  هدرک  مگ  ياهلاس  کی  لفط  سک  ره  هک  دوشیم 
دنیبیم مامت  یتفگـش  اب  دنکیم و  هعجارم  اههدـشمگ  لحم  هب  دریگیمن و  مارآ  شلد  زاب  اما  هدـش ، قرغ  هداتفا و  اهبآ  رعق  رد  شاهچب 
لیوحت مرح  مادـخ  تسد  هب  هتفای و  تاجن  اهبآ  رعق  زا  لفط  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  تمارک  زا  تسا . شدوخ  لفط  لـفط ، نآ  هک 

یسوب ناتـسآ  هب  لفط  همداخ  ردام و  هارمه  هب  تقو  نآ  دناسریم . هرـصب  هب  ار  لفط  تقو  عرـسا  رد  مامت و  يداش  اب  هچب  ردپ  ددرگیم .
یچارک رهـش  رد  دیوگیم : نموع  هفیلخ  ددرگیم . زاب  یچارک  هب  دـنکیم و  لمع  شتاروذـن  هب  هدـش و  رـضاح  جـئاوحلا  باب  ترـضح 

زا هشیمه  اذل  موش  علطم  نایرج  زا  متـساوخ  تسا . هدش  گرزب  الاح  هک  تسا  لفط  نامه  وا  دـنتفگ  دـنداد و  ناشن  نم  هب  ار  يراد  هزاغم 
. درک توعد  ارم  یتدم  زا  دعب  میدـش . سونأم  مه  اب  هک  نیا  ات  مدرکیم  دروخرب  یمرگ  اب  تبحم و  اب  وا  اب  مدـیرخیم و  سنج  وا  ناکد 

نابز زا  هک  دوب  يزیچ  نآ  نیع  شراتفگ  دومن . فیرعت  هب  عورـش  مدیـسرپ  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  طسوت  ار  وا  تاـجن  ناـیرج  یتقو 
. مدوب هدینش  مدرم 

هدب متاجن  لضفلاوبا  ای 

زا لبق  زور  میتفر  زنطن  رهـش  هب  مالـسلاهیلع )  ) رقاب هحفص 377 ]  ] دمحم ماما  تداهـش  مسارم  يرازگرب  يارب  یـسمش  هامدادرخ 1381  رد 
يارب مرحم  مایا  رد  تسا  یلاس  دـنچ  درک  لقن  ییحی  دیـس  هار  رد  میدـش . ناشاک  یهار  هب  اجنآ  زا  ناخ و  دـمحا  دیـس  ندـید  هب  تکرح 
روبع ییاج  زا  مدوب  سوبینیم  راوس  مدوب  هتفر  یترفاسم  هب  تفگ : درک و  لقن  میارب  يدمتعم  صخـش  اجنآ  رد  موریم . ناهفـصا  هب  غیلبت 

، لضفلاوبا ای  : » متفگ اهنیـشام  دروخرب  زا  لبق  درک . فداصت  تدـش  هب  لیبموتا  اب  دایز  تعرـس  رطاخ  هب  اـم  نیـشام  هنافـسأتم  میدرکیم 
نیرومأم یتقو  تفگ : روبزم  صخـش  دوب . هدـنامن  ملاس  یـسک  نیـشام  رد  نم  زا  ریغ  داتفا  قافتا  شارخلد  هنحـص  نآ  یتقو  هدـب » متاـجن 

لقن سیلپ  يارب  ار  هیـضق  ياهدرب ؟ رد  هب  ملاس  ناج  مدآ  همه  نیا  نایم  زا  امـش  دـش  روط  هچ  دـنتفگ  دـندرک  قیقحت  نم  زا  دـندمآ  سیلپ 
. تسا هداد  تاجن  ار  وت  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  کشیب  دنتفگ : مدرک ،

دش تسرد  ماهمانرذگ  مشاهینب ، رمق  ای  متفگ : هتخوس  یلد  اب 

هک نارود  رد  درک : لقن  ناشاک  میقم  ـالعف  خـلب  راـنک  ماـما  رهن  هقطنم  زا  ناـگزرو  لـها  لـضاف  یخـس  خیـش  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و 
هللادـبعابا ترـضح  ترایز  ناقـشاع  نایعیـش و  درکیمن ، رداص  همانرذـگ  تروپـساپ و  نایعیـش  تراـیز  يارب  ناتـسناغفا  ملاـظ  تموکح 

نیدنچ ناتسناغفا  نایعیش  دنتفرگیم . ازیو  تروپساپ و  دوخ  يارب  يدایز  شالت  اب  یلطعم  رتمک  هام و  شش  زا  سپ  مالسلاهیلع )  ) نیـسحلا
ماما يالبرک  هب  قشع  دوزفایم : لضاف  خیش  دندشیم  فرشم  مالـسلا ) هحفص 378 ]  ] هیلع  ) نیـسح ماما  البرک  هب  قیرط  نیا  زا  یپایپ  لاس 
البرک يهمانرذـگ  ات  نک  مکمک  ناـجاقآ  مشاـهینب  رمق  اـی  : » متفگ قشع  هقـالع و  يور  زا  رفـس  هنیزه  هیهت  زا  سپ  داـتفا  ملد  هب  نیـسح 

ات دـییامرف  فطل  مشاـهینب ، رمق  اـی  جـئاوحلا  باـب  اـی  متفگ : هتـسکش  یلد  هتخوس و  هنیـس  اـب  و  ناـسرب » ارم  تسوباـپ  هب  دوـش و  تسرد 
نشور تمشچ  دندومرف  ناشیا  مدروخرب ، تیبلالها  ناتسود  زا  رفن  کی  هب  مدیسر  ناگزرو  ناتسا  زکرم  هب  دوش . تسرد  البرک  همانرذگ 

همانرذـگ دزیرب و  کناب  نالف  رد  تلود  باسح  هب  یناغفا  رازه  جـنپ  دـیاب  دوریم  البرک  سک  ره  دـش  مالعا  تلود  فرط  زا  لبق  یتعاس 
. مدش البرک  مزاع  یلاحشوخ  ایند  کی  اب  دیسر . متسد  هب  همانرذگ  زور  نآ  يادرف  ات  دیوگیم  لضاف  خیش  دریگب .

منک حبذ  هلاغزب  سابع  ترضح  تین  هب  اعوسات  زور 
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بانج زا  یماما  يدـهم  دیـس  ياقآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم لآ  دـمحم و  بتکم  جورم  یماح و  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
ندرک قاچ  راورپ و  يارب  هلاغزب  يدادعت   1380  / 10 خیرات 26 /  رد  دندرک : لقن  يرازین ) خرـس  راصح  نکاس   ) يدنز اضر  بیرغ  ياقآ 
منهذ هب  منک و  حـبذ  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تین  هب  اعوسات  زور  رد  ار  اـهنآ  زا  سأر  کـی  متـساوخ  مدـیرخ و  مق  زا 

متساوخ مه  راب  نیدنچ  دنک . ناشن  ار  هلاغزب  یناحور  ياقآ  نآ  میوگب  دنکیم  یناوخهضور  نامیارب  هک  یناوخهضور  دیس  هب  هک  دیـسر 
هلبق هب  ور  مباوخب ، متساوخ  هک  دوب  هدزاود  تعاس  یبش  ماجنارـس  ات  مدرکیم . شومارف  یلو  دنک ، ناشن  ار  هلاغزب  وا  هک  میوگب  مردام  هب 

هب حبـص  نم  هک  نک  ناـشن  یهاوخیم  هک  ار  ياهلاـغزب  ره  تدوـخ  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلابا  هحفـص 379 ]  ] ای متفگ : مداتـسیا و 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هب  دیوگیم  صالخا  اب  ناوج  نیا  دـشاب . امـش  میدـقت  دـیایب  نوخ  هک  هلاغزب  ره  شوگ  زا  موریم ، يرادـماد 

نم لباقم  هدمآ  ياهلاغزب  مدید  رد  ولج  يرادماد  لخاد  تفریذپ  ار  مرذن  داد و  ار  مباوج  تشه  تعاس  ادودح  حبص  مسق ، مالسلاهیلع ) )
ار نوخ  هیرگ  اب  دشاب . هدش  دراو  ناویح  شوگ  هب  یتحارج  هک  نیا  نودب  دیآیم  نوخ  دوخ  هب  دوخ  شتسار  شوگ  رس و  زا  هک  هداتـسیا 

یلاها زا  يرایـسب  مراد  داقتعا  مه  وت  يرذـن  هلاغزب  نوخ  هب  نم  لضفلاوبا ، ای  متفگ : و  تسا . نم  رذـن  یلوبق  تمالع  مدـیمهف  مدیـسوب و 
. دندمآ اشامت  هب  هزجعم  نیا  يارب  راوج  مه  ياهاتسور  خرس و  راصح  ياتسور 

دنزیم ادص  ار  ردام  هدش و  رادیب  باوخ  زا  لفط 

یبسامهط نیـسح  دیـس  جاح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  زا  یناهفـصا  یبسامهط  اضر  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
راگزور ردام  رهم  هیاس  رد  هک  ردپیب  میتی و  يدیس  دوبن  ملکت  هب  رداق  یکدوک  نس  رد  یبسامهط  نیسح  دیـس  هک : هدرک  لقن  یناهفـصا 
دنوادـخ رگا  هک  درک  رذـن  نابعـش  همین  بش  ردام  هک  دوب  نوزفا  يو  ردام  هودـنا  مغ و  رب  وا  ملکت  رد  ییاـناوت  مدـع  درکیم و  يرپس  ار 

دنچ رد  هک  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  هناخاقـس  هب  نابعـش  همین  بش  رد  لاس  ره  رد  ار  شلفط  وا  داد ، افـش  ار  وا  لفط  نابز  ناـنم 
نـشج مه  بش  نآ  دـنک . یناغارچ  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع   ) يدـهم ترـضح  يارب  ار  اـج  نآ  اـت  دربب  دوب  اـهنآ  هناـخ  یمدـق 

رد درب و  اـجنآ  هب  ار  دوخ  دـنزرف  دوـمن و  هحفـص 380 ]  ] هیهت لـقن  يرادـقم  درک و  نشور  یبکرم  غارچ  کـی  ینعی  تفرگ ، يرـصتخم 
( مالسلاهیلع  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جع  دمحم  لآ  يدهم  ترضح  اب  اهلد  درد  دنوادخ  اب  دوخ  تاجانم 
رد دش و  هتسخ  تشذگ  هک  بش  زا  یساپ  دنارذگیم  ار  یگلاس  نس 36  بش  نآ  رد  هک  یبسامهط  نیسح  دیـس  دومن . نایب  ار  دوخ  رذن 

هدش و رادیب  باوخ  زا  شلفط  هک  دـش  هجوتم  حبـص  ناذا  ماگنه  هک  دوب ، لوغـشم  تاجانم  هب  ردام  تفر و  باوخ  هناخاقـس  زا  ياهشوگ 
ره هناخاقس  نآ  رد  یبسامهط  نیسح  دیس  نابعش  همین  ماگنه  لاس  تصش  تدم  هب  عقوم  نآ  زا  هدش و  زاب  وا  نابز  دنزیم و  ادص  ار  ردام 

81  / 4 قباطم 25 /  رخآلا  يدامج  مجنپ  مالسلااهیلع )  ) بنیز ترضح  دلوت  زور  رد  ماجنارـس  دومنیم . یناغارچ  تفرگیم و  نشج  هلاس 
. تفگ عادو  ار  یناف  راد  تسویپ و  هللا  ءاقل  هب 

دیاهدمآ البرک  هب  هچ  يارب  امش  قداصوبا ،

راختفا باطتـسم  بانج  تمدـخ  هب  یلبق  تقو  اب  باتک ) فلؤم   ) بناجنیا هبنـشهس  زور  رهظزادـعب  تعاس 6.30   81  / 6 خیرات 12 /  رد 
تراهط تمـصع و  نادـناخ  نادـنمتدارا  زا  افـص و  اب  هتـسراو و  تسا  یناـسنا  هک  یفجن  ریگتـسد  قداـص  جاـح  ياـقآ  راـمعلا  جاـحلا و 

هب التبم  مردام  لبق  لاس  جـنپ  یـس و  ابیرقت  - 1 دـندرک : لقن  میارب  دوب  ناشدوخ  مرتحم  نادـناخ  هب  طوبرم  هک  تمارک  هس  مالـسلاهیلع ) )
اضرلادبع جاح  ياقآ  مردپ  دش . داجیا  یتاریغت  اههیر  لولس  رد  یبط و  رظن  زا  هک  دیـشک  لوط  لاس  هدزناپ  هضراع  نیا  دش و  سفن  یگنت 

هک يروط  هب  دـشیم  دـب  شلاـح  مرداـم  هک  یتقو  تسه  مداـی  نم  هدـش و  هتـسخ  دوب  هدـیماجنا  لوط  هب  هک  مرداـم  يراـمیب  زا  ریگتـسد 
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نیا دـمآیم و  گـنت  هب  سفن  دـشیم و  هایـس  شتروص  نوـچ  تسا . هتفر  ادـخ  تمحر  هب  وا  دـندرکیم  هحفـص 381 ]  ] لایخ اههیاسمه 
زا یکی  مردپ  و  دوب . هدش  هتـسخ  نایرج  نیا  زا  مردپ  هجیتن  رد  میدرکیم  هیهت  نتراک  نتراک  شیارب  وراد  و  دشیم . رارکت  یلیخ  تلاح 
اذل تسا . هدورـس  مالـسلامهیلع )  ) تیبلها يارب  مه  يراعـشا  انمـض  تسا  مالـسلامهیلع )  ) تراهط تمـصع و  تیبلها  ناراذگ  تمدخ 

دوریم یلعم  يالبرک  هب  مردام  هارمه  هب  ور  نیا  زا  دیارسب . مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  يارب  مه  ياهدیصق  دریگیم  میمصت 
رمق اقآ  رهطم  مرح  هب  تسناوتیمن  هک  لاحیب  هدوب و  دب  شلاح  ردق  نآ  مردام  مردام و  يافش  نتفرگ  ترضح و  نآ  هب  لسوت  روظنم  هب 

. دریگیم رارق  رهطم  حیرـض  لباقم  رد  تفریم و  رهطم  مرح  هب  ییاهنت  مردـپ  دـنامیم و  لته  رد  رداـم  و  دورب . مالـسلاهیلع )  ) مشاـهینب
ار قاطا  برد  لته  رد  دیآیم  یـصخش  دـنیبیم  باوخ  ملاع  رد  بش  ددرگیمرب ، لته  هب  سپـس  دـناوخیم و  ترـضح  يارب  ار  هدیـصق 
: دیامرفیم دنکیم و  مالـس  و  دوشیم . قاتا  دراو  یـصاخ  تمظع  تلالج و  ینارون و  يدیـس  دنیبیم  دنکیم و  زاب  ار  رد  مردپ  دنزیم .

مرسمه و  مریگب . مشاهینب  رمق  اقآ  زا  ار  مرسمه  يافش  مدمآ  هک  دیوگیم : خساپ  رد  مردپ  دیاهدمآ ؟ البرک  هب  هچ  يارب  امـش  قداصوبا ،
کیدزن راوگرزب  دیـس  نیا  تسا . هدـیباوخ  قاـتا  رد  هک  تسا  نیا  مدرک : ضرع  تساـجک ؟ ترـسمه  دومرف : تسا . میخو  یلیخ  شلاـح 

زا مردام  ردپ و  هک  حبص  درک . ادیپ  افش  تسین و  رامیب  مناخ  رگید  قداصوبا  دومرف : دیشک و  شاهنیس  يور  تسد  هب  تسد  هدمآ و  رامیب 
اهاذغ رثکا  زا  دوب و  هدیشک  لوط  شايرامیب  لاس  هدزناپ  تدم  هک  نیا  اب  تسا . بوخ  یلیخ  مردام  لاح  هک  دنیبیم  دندش . رادیب  باوخ 

شتاقلعتم اب  بابک  مراد  تسود  نم  الاح  هک  تفگ : مردـپ  هب  دـش  رادـیب  نوچ  هریغ  زاـیپ و  تاـجیزبس و  نغور و  هژیو  هب  درکیم  زیهرپ 
. دنکیم لیم  مه  وا  دروآ و  ار  وا  هاوخلد  ياذغ  لته  نامه  ناروتسر  زا  دوریم  مردپ  زایپ . تاجیزبس و  هلمج  زا  منک  هحفص 382 ]  ] لیم
هب مردـپ  هارمه  هب  ماهدامآ . مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  اقآ  تراـیز  يارب  تسا و  بوخ  یلیخ  ملاـح  دـیوگیم : سپس 

هدوبن شیارب  هضراع  تلاسک و  چیه  ایوگ  دننیبیم  سپـس  لته و  هب  دندرگیم  رب  و  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح 
ترضح تکرب  رپ  تیافک و  اب  تسد  هب  مردام  نتفرگ  افش  هصق  زا  تسا و   81  / 6 خیرات 12 /  منکیم  لقن  ار  نایرج  نیا  هک  لاح  تسا .

رتکد جاح  ياقآ  همتاخ  رد  تسا . هدادن  خر  شیارب  ياهضراع  چیه  لاح  ات  هک  درذـگیم  لاس  ابیرقت 35  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا 
تبرش هب  جاتحم  دنک و  تیاکش  هنیس  درد  روکذم و  يرامیب  زا  دشن  مه  دروم  کی  لاس  تدم 35  نیا  رد  دندرک : هفاضا  ریگتسد  قداص 

. تسا هدشن  مه  صرق  و 

تسا مشاهینب  رمق  ترضح  شرتکد 

ياپ تسد و  رد  اهلیگز  دادـعت  دـش . اپ  تسد و  لـیگز  هب  ـالتبم  مرتخد  مدرکیم . تباـبط  مه  مدوخ  هک  دوب  یتقو  لـبق  لاـس  ابیرقت 25 
هاگتسد اب  يرتکد  ماجنارس  درکن  هدیاف  اما  دنداد  وراد  اهنآ  مدرب ، تسوپ  صصختم  ناکـشزپ  دزن  ار  وا  دوب  ددع  دصیـس  زا  زواجت  مرتخد 

تفر و دهاوخ  نیب  زا  رتخد  دنکب  ار  اهلیگز  نیا  همه  رگا  مدید  و  دـش . دـب  شلاح  مرتخد  هک  دـنک  ار  اهلیگز  نیا  زا  ددـع  دـنچ  یقرب 
نانز متفرگن . هجیتن  اما  مدرب ، دادغب  هب  اوادم  يارب  ار  مرتخد  رمالا  رخآ  دـمآ . دـهاوخ  دوجو  هب  شیاپ  تسد و  رد  یـصقن  هک  درک  هفاضا 
دیربن رتکد  نآ  رتکد و  نیا  هب  دندوب  هتفگ  مرسمه  هب  دنراد . هدیقع  یلیخ  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  هب  هلحم 

؟ تسیک رتکد  نیا  دیوگیم  مرـسمه  دنک . هجلاعم  ار  وا  دناوتیمن  یـسک  وا  زج  تسا  مولعم  ناترتخد  رتکد  دینکن و  هتـسخ  ار  ناتدوخ  و 
یفاک تسا . مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  شرتکد  دینادیمن !؟ امـش  رگم  دیئوگ : هحفص 383 ]  ] یم مرسمه  هب 

زا رپ  ياپ  تسد و  اب  ار  ترضح  نحص  ياهوراج  دیربب و  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  رهطم  نحـص  هب  ار  ناترتخد  هک  تسا 
لوغشم نوچ  مدوخ  دنتفر و  یلعم  يالبرک  هب  مرتخد  اب  مرـسمه  دریگب . اقآ  تکرب  هب  ار  شیافـش  وا  هلیـسو  نیدب  دیهدب . سامت  وا  لیگز 

لـضفلاوبا مشاهینب  رمق  ترـضح  رهطم  مرح  هب  سپـس  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  ترایز  دنتفر  مورب . متـسناوتن  مدوب  تبابط 
هب زور  هس  ناشتشگرب  تفر و  دنداد . سامت  لیگز  زا  رپ  ياهاپ  اهتسد و  هب  ار  ترضح  رهطم  نحـص  يوراج  و  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا
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راثآ ادبا  الـصا و  مدید  مدومن ، هظحالم  ار  مرتخد  ياهاپ  اهتسد و  تشگزاب  زا  سپ  هتـشگرب و  لزنم  هب  زور  هس  زا  دـعب  دـیماجنا . لوط 
زور هس  تدم  رد  متفگیم : بجعت  اب  درکیم  لقن  نم  يارب  یـسک  رگا  متـسه ، رتکد  مدوخ  هک  نیا  اب  تسا . هدنامن  یقاب  لیگز  همه  نآ 

ترـضح ياـههزجعم  تمارک و  هب  مراد  هدـیقع  قارع  مدرم  دـننامه  نم  دـعب  هب  نآ  زا  تـفر ؟ نـیب  زا  روـط  هـچ  بـیجع  راـثآ  هـمه  نـیا 
. تسا هدماین  شغارس  هب  یتسوپ  يرامیب  لاح  هب  ات  خیرات  نآ  زا  و  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  سابعلا  لضفلاوبا 

مهاوخیم امش  زا  ار  مرهوش  يافش  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ای 

دش و ضیرم  مرهوش  هک  تفرگ : سامت  ینفلت  اب  نم  اب  قارع  هوامس  زا  ماهلاخ  لبق  هام  راهچ  دندومرف : ریگتسد  قداص  رتکد  ياقآ  بانج 
لـضفلاوبا مشاهینب  رمق  ترـضح  رهطم  مرح  هب  یلعم  يـالبرک  هب  دوریم  دـنکیم  تکرح  هوامـس  زا  ماهلاـخ  داـتفا  راـک  زا  شیاـههیلک 

یتمالـس و سابعلا ، لضفلااب  ای  ناـج  اـقآ  درادیم : هضرع  دریگیم و  رارق  هحفص 384 ]  ] رهطم حیرـض  لباقم  رد  و  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا
، مدـید متـشگرب  هوامـس  هب  دـیوگیم : تجاح  ضرع  زا  سپ  مرادـن . ار  یـسک  ناـشیا  زا  ریغ  نوچ  مهاوخیم ، امـش  زا  ار  مرهوش  ياـفش 

دنداد شیامزآ  هرابود  دوب و  هداتفا  راـک  زا  هیلک  هک  دـندوب  هداد  شیاـمزآ  ـالبق  هک  نیا  اـب  تسا . ملاـس  حیحـص و  هتفرگ و  افـش  مرهوش 
. تسا هتفرگ  افش  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تیانع  اب  تسا و  ملاس  هیلک  دندید 

منامیم هراوآ  نم  دریمب  مرهوش  رگا 

ماـما هر )  ) يزیربت نیـسح  مـالغ  خیـش  جاـح  موحرم  هللا  تیآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح  فیلأـت  هینید ) سورد   ) متفه دـلج  رد 
نیا  85 تاحفص 87 -  رد  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  یبلاج  بلاطم  سدقم  دهشم  داش  رهوگ  سدقم  دجسم  ياهناتـسبش  زا  یکی  تعامج 
هلحم رد  هک  درک  لقن  تشاد  تقافر  هدـنب  اـب  هک  دهـشم  ياـهناوخهضور  زا  رفن  کـی  نیا  زا  شیپ  لاـس  یـس  اـبیرقت  تسا : هدـمآ  نینچ 
قاتا دراو  مدرک ، تباجا  نم  دراد . راک  قاتا  رد  امـش  اب  یمناخ  دنتفگ : هضور  مامتا  زا  دعب  مدناوخیم . هضور  رفن  کی  لزنم  رد  روشرس 
یلیخ نم  مدش و  سویأم  ماجنارس  دشن . یجالع  مدرک  عوجر  یکشزپ  ره  هب  دش  رامیب  مرهوش  مدوب  یحیـسم  نم  تفگ : نم  هب  نز  مدش .

تمدخ موشیم . هراچیب  هراوآ و  تبرغ  تیالو  رد  هچب  ات  دنچ  اب  دریمب و  مرهوش  رگا  هک  مدرکیم  رکف  هک  نیا  ظاحل  هب  مدوب  برطـضم 
ارم دیوش . لسوتم  هیلع ) هللا  تاولص   ) اضر ترضح  هب  دییایب  دیدش  سویأم  اج  همه  زا  امـش  الاح  تفگ : نم  هب  دوب . ناملـسم  ینز  ام  راک 

دریمب مرهوش  رگا  هدروآ . اج  نیا  هب  ارم  بارطضا  یلو و  متسین  ناملسم  نم  متشاد : هضرع  نحـص  هرجنپ  تشپ  زا  هدروآ  میدق  نحـص  هب 
کی نم  تفگ : انمـض  تشاذگ و  يدوبهب  هب  ور  مرهوش  جازم  دعب  هب  زور  نآ  زا  مدش . لسوتم  هصالخ  منامیم  هحفص 385 ]  ] هراوآ نم 

هک مدید  باوخ  رد  یلو  نآ  ندیناسر  رد  مدرک  هحماسم  یلو  مدرک  هیلع ) هللا  تاولص   ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هضور  رذن  الط  هعطق 
دهدب ماجنا  ار  شاهفیظو  دیاب  درک  ار  يرذن  هک  یسک  دومن  نیا  هب  هجوت  دیاب  یلب  يدناسرن ؟ ارم  يالط  ارچ  تفگ : نم  هب  راوگرزب  کی 

. درادن یشوخ  تبقاع  هنرگ  و 

داد افش  ار  وا  ادخ  سابع ، ترضح  فطل  هب 

يافـش يهرابرد  مالـسلاهیلع ،)  ) نیـسحلا بتکم  تاراـشتنا  هب  تمارک  ود  لاـسرا  اـب  مق ، ياهناتـسریبد  ریبد  یمیهاربا  ربکا  ياـقآ  باـنج 
دوب مدق  شوخ  رایـسب  يرتخد  هک  ماههام  تشه  دنزرف  لاس 1348  هام  نمهب  درس  رایسب  ياهزور  زا  یکی  رد  دناهتـشاگن : نینچ  شدنزرف 

تمسق یمطاف  ناتسرامیب  رد  یناشاک  نیسح  رتکد  ياقآ  بانج  روتسد  بسح  هب  هک  دش  التبم  تیژننم  يرامیب  هب  یگدروخامرس  تلع  هب 
يارب مدوب  هدینـش  هک  نیا  صوصخ  هب  دوب ؛ هدننک  تحاران  رایـسب  هدـنب  يارب  عوضوم  نیا  تفرگ . رارق  هجلاجم  تحت  يرتسب و  ناکدوک 
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رپ مشچ  يراز و  هلان و  هآ و  اب  باوخ  عقوم  رد  ماگنه  بش  دـنیامنیم . عاخن  بآ  نتفرگ  هب  مادـقا  ینارامیب  نینچ  تیژننم  عون  صیخـشت 
نیمه هب  و  میدرگ . مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  جـئاوحلا  باب  مشاهینب  رمق  هب  لسوتم  تیدـحأ و  تاذ  هب  سامتلا  کشا و 

هب یتقو  حبـص  یلو  ماهدرک  شومارف  لاس  نیدـنچ  تشذـگ  تلع  هب  ار  نآ  تایئزج  هک  مدـید  یباوخ  ایؤر  ملاع  رد  اـت  مود  بش  رد  وحن 
ار وا  اددجم  یلو  دندرک . ار  وا  دوبهب  مالعا  دندومن ، هنیاعم  ار  وا  یتقو  دوب  بوخ  رایسب  ار  وا  لاح  مدمآ  مدنزرف  تدایع  يارب  ناتـسرامیب 

ياـکتا هب  هک  میریگب  ار  وا  عاـخن  بآ  دـیاب  دومرف : هحفـص 386 ]  ] رتکد ياقآ  درک . یتحاران  هیرگ و  هب  عورـش  كدوک  دـندرک . هنیاـعم 
یناشاک رتکد  بانج  دومرف . دـهاوخ  تیانع  افـش  دـنوادخ  هللا  ءاـش  نا  دـیهدب  وراد  امـش  متـسین ، رـضاح  مدرک : ضرع  لـبق  بش  باوخ 

یتلاح اب  ار  لسوت  زور  نآ  بش  اذـل  دوب . دـهاوخن  عاخن  بآ  نتفرگ  زج  ياهراچ  دـشن  بوخ  ادرف  ات  هچنانچ  مهدیم  وراد  زورما  دومرف :
مدرک لصاح  نیقی  يرادـیب  زا  سپ  مدـید و  ار  باوخ  نامه  ایور  ملاع  رد  اددـجم  هک  نیا  اـت  مداد  همادا  يراز  هیرگ و  ناـشیرپ و  رایـسب 

یتحاران هنوگ  چیه  مدید . ملاس  الماک  ار  دنزرف  متفر  ناتسرامیب  هب  وا  تدایع  تهج  حبص  هک  یتقو  هدومن  لصاح  لماک  يدوبهب  مدنزرف 
لسوت اب  هلیسو  نیدب  درک و  صخرم  ار  وا  يدوبهب و  مالعا  هنیاعم ، زا  سپ  دندروآ . فیرشت  رتکد  یتقو  ات  مدیدرگن  هجوتم  هچب  هیحان  زا 

ساـبعلا لـضفلابا  مشاـهینب  رمق  اـقآ  ناـمیالوم  زا  هدنمرـش  دنـسرخ و  رایـسب  هتفاـی و  زاـب  ار  مدـنزرف  یتمالـس  ـالبرک  تـشد  ياقــس  هـب 
. منک رکشت  رایسب  فطل  نیا  هلیسو  هب  راوگرزب  نآ  زا  هنوگچ  مناوتیمن  هک  دیدرگ  مالسلاهیلع ) )

تفرگ افش  سابع ، ترضح  هب  لسوت  اب 

رتکد ياقآ  تفرگ و  رارق  گرم  فرـش  رد  هک  دوب  يدح  هب  دـش  التبم  غارفتـسا  لاهـسا و  رامیب  هب  یگلاس  یلا  ود  نس  رد  مدـنزرف  نیمه 
يرتسب یناشاک و  رتکد  ياقآ  بانج  هب  هعجارم  و  هیلع ) هللا  تاولـص   ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوت  اـب  درک . باوج  ار  وا  یتسدرک 

لآ دـمحم و  بتکم  جورم  یماح و  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج  درک . ادـیپ  تاجن  تفاـی و  افـش  هللادـمحب  ناتـسرامیب  رد  وا  ندرک 
لاسرا مالسلا ) هحفـص 387 ]  ] هیلع  ) نیـسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ار  یتاـمارک  یتشد  یناـطحق  ربکا  یلع  خیـش  جاـح  ياـقآ  دـمحم 

. دنتشاد

تفرگ افش  رامیب  رتخد 

یلع دـمحم  خیـش  دـنزرف  ناوشک  نیـسح  خیـش  دـیوگیم : مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  ناراکتمدـخ  زا  یکی 
يالبرک فارطا  نانکاس  زا  يدالیم  لاس 1938  رد  شرسمه  قافتا  هب  يدرم  درک : لقن  میارب  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  مرح  رادشفک 

ماگنه دوبن . مه  نتفگ  نخس  هب  رداق  دوب و  هدناماو  ياضعا  ریاس  اپ و  زا  رتخد  نآ  دوب : هتفرگ  شود  دوب  هلاس  هک 14  ار  دوخ  رتخد  یلعم 
دراو رفن  هس  نآ  قافتا  هب  نم  مدـنبب و  رهطم  حیرـض  هب  ار  وا  هک  دنتـساوخ  نم  زا  مدوب . هتـسشن  هلبق  رد  رد  نم  رهطم  نحـص  هب  ناشدورو 

ادص و رس و  مرح  لخاد  زا  یتدم  زا  دعب  متفر . مدش و  جراخ  رهطم  مرح  زا  متسب و  رهطم  حیرض  هب  ار  رامیب  رتخد  نآ  مدش و  رهطم  مرح 
هتسب حیرـض  هب  ار  رتخد  نآ  هلیـسو  هب  هک  هچراپ  نآ  هک  تساوخ  نم  زا  دمآ و  درم  نامه  مدیود  ادص  رـس و  نآ  رثا  رب  مدینـش و  تاولص 

زاب ار  نآ  دیایب و  هتـسب  هچراپ  هک  سک  نامه  هک  رگم  موشیمن  ادـج  حیرـض  زا  دـیوگیم : هتفرگ و  افـش  رتخد  هک  اریز  میامن ؛ زاب  مدوب 
هک یلاح  رد  هداتـسیا  دوخ  ياپ  يور  متـشادن  نتـساخرب  ییاناوت  هنوگ  چـیه  هک  رتخد  ناـمه  مدـید  مدـش و  مرح  لـخاد  نم  سپ  دـیامن .

[ . 280 . ] تسا ملاس  حیحص و 

تفرگ افش  انیبان  درم  سابعلا ، لضفلاوبا  هب  لسوت  اب 
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رد درک : لقن  میارب  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  هحفص 388 ]  ] ترضح مرح  مداخ  هللارصن ، لآ  یلع  دمحم  دیس  دنزرف  ریمالادبع  دیس 
بش نآ  نم  دوب . هعمج  بش  بش  تعاس 10  دندش . رهطم  مرح  دراو  شرهاوخ  رـسمه و  قافتا  هب  لصوم  یلاها  زا  يدرم  يدالیم   1970

ار انیبان  درم  هک  دنتساوخ . نم  زا  اهنآ  درکیم . کمک  ار  وا  زین  شرهاوخ  دوب و  هتفرگ  ار  شتـسد  مرح  رد  نوچ  مدوب  کیـشک  حبـص  ات 
هب ار  تاجاح  بابرا  نارامیب و  رهطم  مرح  نامداخ  هک  دوب  لومعم  هک  نانچمه  متسب  رهطم  حیرض  هب  ار  وا  مه  نم  مدنبب  رهطم  حیرـض  هب 
مرح لخاد  زا  تاولص  ادص و  رـس و  بش  تعاس 12  رد  دهد  افش  ار  وا  دنوادخ  هک  مدومن  تلأسم  دنوادخ  هاگـشیپ  زا  ددنبیم و  حیرض 

هب دش و  زاب  شنامـشچ  انیبان  درم  نآ  هک  مدـید  مدوخ  مشچ  هب  دوب . دـنلب  ادـص  رـس و  هک  فرط  نآ  هب  مدـش  هجوتم  اروف  نم  تساخرب و 
ار تمارک  نیا  دندوب و  هدش  عمج  وا  رود  هب  همه  تعاس  نآ  رد  دندوب . هدومن  ماحدزا  وا  فرط  هب  مدرم  درکیم و  یهاگن  تسار  پچ و 

[ . 281 . ] دندومن هدهاشم  همه 

تفرگ افش  ادخ  زا  لضفلاوبا  ترضح  هطساو  هب 

رهطم مرح  هب  ار  یـسک  يدالیم  لاس 1996  هعمج  ياهبش  زا  یکی  رد  دـیوگیم : یمعدـلا  رایخلا  ناندـع  مان  هب  مرتحم  نیرئاز  زا  یکی 
هبار وا  رهطم  مرح  ياهمداخ  زا  یکی  دندش و  مرح  دراو  درکیم . یهارمه  ار  وا  شردام  و  دورب . هار  تسناوتیمن  دوب و  جلف  هک  دـندروآ 
نم دیبلط . افش  وا  يارب  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هطساو  هب  دنوادخ  هاگشیپ  زا  نآ و  يارب  درک  اعد  شیارب  هتـسب و  حیرض 

کیدزن دش . دنلب  تاولـص  ادص و  رـس و  هبترم  هحفـص 389 ]  ] کی مدوب . وا  يرتم  دـنچ  هلـصاف  رد  مدروآیم و  اج  هب  زامن  هک  یلاـح  رد 
الاب و یتسد  هک  يروط  هب  هدـش  دـنلب  نیمز  زا  يرادـقم  هک  یلاح  رد  هداتـسیا و  دوخ  ياپ  يور  هب  هدـنامرد  اـپ  زا  درم  ناـمه  مدـید  متفر 
ار وا  تسا  زور  هـس  تـفگ : مدرک ، لاؤـس  شرداـم  زا  دـندرک . زاـب  ار  وا  دـندمآ و  مرح  ناـمداخ  هدوـمن و  زارد  نـیمز  يوـس  هـب  یتـسد 

[ . 282 . ] متفرگ ار  شیافش  زورما  مروآیم ،

يدش بوخ  زیخرب  دومرف : نم  هب  دمآ و  اقآ 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  لـخاد  رد  رادـشفک ، یلع  دـمحم  خیـش  موحرم  دـنزرف  ناوشبک  ساـبع  خیـش  جاـح  ياـقآ  باـنج 
سدسرم لیبموتا  مدرک  هدـهاشم  دنتـسبیم  ار  اهرد  هک  یماگنه  بش  تعاس 10  زا  لبق  يدـالیم  لاس 1968  رد  درک : لقن  مالـسلاهیلع ) )

نیـشام زا  دوب  ناشهارمه  ياهلاس  هدزاود  رامیب  هچب  رتخد  هک  یلاح  رد  نز  ود  درم و  هس  داتـسیا . ترـضح  هلبق  نحـص  رد  راـنک  نشیتسا 
سابعلا لضفلاوبا  ترضح  حیرـض  هب  رهطم  مرح  رد  ار  هچب  رتخد  هک  دنتـساوخ  نم  زا  دنداد . لاقتنا  نحـص  هب  ار  رتخد  نآ  دندش و  هدایپ 

کمک اب  دش . زاب  برد  هک  یماگنه  زور  نآ  يادرف  دندنام . اهنز  دنتفر و  اهدرم  دندوب . رابنالا  میلد  یلاها  زا  اهنآ  مدنبب . مالـسلاهیلع ) )
حیرض و هب  متسب  ار  وا  بآ  ياهرطق  رگم  دیماشآیم . هن  دروخیم و  يزیچ  هن  هک  یلاح  رد  میدرک  لقتنم  مرح  لخاد  هب  ار  وا  مادخ  رگید 

زامن يادا  زا  دعب  متسب و  مدرب و  ار  وا  لومعم  قبط  متفه  زور  زور . تفه  ات  مدربیم  ار  وا  بش  مدیدیم و  ار  وا  حبـص  زور  ره  هزور  همه 
زا مدش . تحاران  یلیخ  دنشاب  هدوبر  ار  وا  دنکن  متفگ  تسین . مدوب ، هتـسب  ار  هچب  رتخد  هحفـص 390 ]  ] هک اج  نآ  رد  مدید  نآ ، یپ  متفر 

ددـصرد اذـل  دوـب  لـمحت  لـباق  ریغ  مالــسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترــضح  مرح  ناـمداخ  يارب  دـمآیم  شیپ  یلکــشم  رگا  یفرط 
يرتخد مدـید  ناهگان  دوب . هدرکن  عولط  باتفآ  زونه  دـندرکیم و  يراکمه  نم  اب  اهراذـگتمدخ  اـهقاور  مرح و  رد  مدوب  وجوتسج 

: تفگ یتسیک ؟ مدرک : لاؤس  مدوب  هتـسب  ار  وا  مدوخ  نم  هک  نیا  اب  مدوب  هدـیدن  الماک  ار  وا  نم  نوچ  تفریم و  هار  اهقاور  زا  یکی  رد 
ات دمآ  نم  هارمه  متساخرب و  نم  زیخرب و  دومرف : نم  هب  دمآ و  ییاقآ  مدوب ، هدیباوخ  مدوب و  حیرض  رانک  رد  هک  متسه  يرتخد  نامه  نم 

عمج مدرم  مداد و  ربخ  وا  ناگتـسب  هب  سپـس  ینیبیمن . ار  وا  وت  ایوگ  هداتـسیا و  نم  راـنک  رد  نونکا  مه  اـقآ  نآ  دومن : هفاـضا  اـج و  نیا 
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دعب دندرب  نحص  تارجح  زا  یکی  يوس  هب  ار  وا  دندرکیم و  هراپ  هراپ  ار  رتخد  نآ  ياهسابل  دش و  دنلب  هلهله  تاولص و  يادص  دندش .
داد ماجنا  ییوگوتفگ  رتخد  نآ  اب  یلوغرقلا  بحاصلادبع  مان  هب  البرک  رادناتسا  دندومن و  عامتجا  مدرم  دش ، رـشتنم  ربخ  نیا  هک  نآ  زا 

دندمآ عمجم  نآ  رد  يردب  ياقآ  رهطم  مرح  راددیلک  نینچ  مه  تساوخ . هچاپهلک  ام  زا  رتخد  نآ  سپـس  دـش . ایوج  رتخد  نآ  ماحدزا  و 
زا یلکـشم  چـیه  نودـب  ملاس  حیحـص و  هتفه  کی  زا  سپ  درکیم ، مرن  هجنپ  تسد و  گرم  اـب  هک  هلاـس  هدزاود  هچب  رتخد  لاـح ، ره  هب 

هحفص 391] . ] دوب هتفرگ  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  الوم  زا  ار  افش  هک  یلاح  رد  [ 283  ] دش جراخ  رهطم  نحص 

تفرگ سابع  ترضح  زا  ار  وا  يافش  لفط  ردپ 

هب ار  وا  شردـپ  دـنک و  تکرح  تسناوـتیمن  هـک  تـشاد  هارمه  جـلف  یلفط  هـک  یلاـح  رد  دـش  رهطم  مرح  دراو  دادـغب  یلاـها  زا  يدرم 
زا ار  شیافـش  دروآ و  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ار  وا  سپـس  تفرگن . هجیتن  دوب و  هدرب  هجراخ  ياـهروشک 

رسپ نآ  تعاس  هس  زا  سپ  میتساوخ و  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  زا  ار  شیافـش  میتسب و  رهطم  حیرـض  هب  ار  وا  تساوخ . ترـضح  نآ 
. تفرگ ار  شیافش  لضفلاابا  ترضح  تکرب  هب  دتسیایم و  شیاپ  رب  ملاس  حیحص و  هچب 

دش انیب  شمشچ  انیبان  کشزپ 

يارب مهدب و  ترایز  ار  وا  تساوخ  نم  زا  دش و  مرح  دراو  انیبان  یکشزپ  میدید  تسا  زاب  حبص  ات  مرح  برد  هعمج  ياهبش  زا  یکی  رد 
هیرگ و زا  سپ  تفر و  رهطم  حیرـض  کیدزن  هب  مداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  نآ  زا  سپ  دنادرگ . زاب  ار  وا  مشچ  دـنوادخ  هک  میامن  اعد  وا 

دش دنلب  هلهله  تاولص و  يادص  دوب  اج  نیا  و  درک . هدهاشم  ار  رون  شنامشچ  شیپ  رد  هبترم  کی  دش و  انیب  شمشچ  دش . لسوتم  يراز 
[ . 284 . ] دندرک هدهاشم  ار  تمارک  نیا  مشچ  اب  مدرم  و 

دش ایوگ  شنابز  لال  ناوج 

زا هک  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  رهطم  مرح  نامداخ  زا  یعمج  روضح  رد  هللا  رصن  نآ  ریصقلا  مشاه  فیطللادبع  دیس  ياقآ 
زا لال  یناوج  لاس 1960  رد  درک : لـقن  نینچ  هحفـص 392 ]  ] نیـسحلا باب  هب  فورعم  رد  ربارب  رد  یلاعملاوبا  دومحم  دیـس  اهنآ  هلمج 
زا هلهله  تاولص و  يادص  و  دندوب . هتفرگ  ار  شرود  مدرم  ایوگ و  شنابز  هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع  ترـضح  هب  لسوت  اب  دش  در  نم  ولج 

. تسا هدش  ایوگ  شنابز  مرح  رد  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترضح  تیانع  هب  دشیم  هتفگ  دنلب و  مدرم 

دومن ادا  دوب  هدرک  هک  يرذن 

رهطم نحـص  یبرغ  رد  رد  یلاعملاوبا  دومحم  دیـس  هلمج  زا  رهطم  مرح  مادـخ  زا  یعمج  روضح  رد  ناخولج  ناندـع  دیـس  ياـقآ  باـنج 
يارب ار  اهنآ  البرک و  نهآهار  هاگتسیا  ات  دنتفریم  نارئاز  لابقتسا  هب  همدخ  زا  یضعب  الومعم  درک : لقن  نینچ  نیسحلا » باب   » هب فورعم 

. دوب هتشاد  زاب  تکرح  زا  ار  وا  هک  دیلانیم  ندرگ  درد  تدش  زا  هک  ینز  هبترم  کی  افداصت  دندروآیم . مرح  هب  تاروذن  يادا  ترایز و 
هب ار  یغلبم  مدروآ  رهطم  مرح  فرط  هب  ار  وا  هک  یماگنه  داد  يرذن  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  يارب  هک  دنداد  ربخ  نم  هب 

ار وا  يافش  مدرک و  اعد  متسب و  حیرـض  هب  ار  وا  مریگب  افـش  هک  ینامز  رگم  داد  مهاوخن  ار  غلبم  نیا  تفگ : داد و  ناشن  نم  هب  رذن  ناونع 
ناویا و  مدش . رود  يو  کیدزن  زا  مدش و  ادج  وا  زا  مدوخ  سپس  متساوخ و  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هطـساو  هب  ادخ  زا 

یلاح رد  نز  نامه  مدید  تساخرب ، مرح  نایم  زا  ادص  رس و  تعاس  راهچ  زا  سپ  متفر  دننیـشنیم -  مرح  مادخ  الومعم  هک  ییاج  مرح - 
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هحفص 393] . ] تخادرپ نم  هب  دوب  هدومن  هک  يرذن  هک  يرادقم  نامه  دمآ  دناهتفرگ ، ار  وا  فارطا  نارئاز  تسا و  ملاس  حیحص و  هک 

دیربب مرح  هب  ار  نز  نآ  دینامب  البرک  رد  بشما 

زا یعمج  روضح  رد  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  هلبق  برد  رد  یـشورف  حـیبست  رهم و  هزاغم  رد  نیدلاءایـض  لآ  نسح  دیـس  نامیلـس  دـیس 
مرح مادـخ  زا  ياهدـع  اب  يدورو  هزاورد  رانک  يدـالیم  لاـس 1950  رد  درک : لـقن  نینچ  شنادـنزرف  یـضعب  یناریا و  يدوعـس و  نارئاز 

يرداـچ ناـیم  رد  هک  ار  ینز  میدـید  ناـهگان  دـنوشیم . ـالبرک  دراو  جریوط  زا  هک  ینارئاز  هار  ریـسم  رد  مدوب  هعمج  بش  مدوـب  هتـسشن 
هاگتـسیا درک : لاوس  نم  زا  نز  نآ  شرهوش  دندرکیم . یهارمه  ار  وا  شناگتـسب  زا  ياهدـع  شرهوش و  دـندومن . لمح  ار  وا  هدـیچیپ و 

يارب ار  وا  هک  هدرک  دصق  هدش و  ضیرم  تدش  هب  شرسمه  دش  مولعم  مدومن  وا  زا  یتالاوس  هک  نآ  زا  سپ  تساجک ؟ دادغب  ياهنیشام 
همه زا  مدرم  همه  تسا ، هعمج  بش  بشما  متفگ : درم  نآ  هب  دیوگیم : نیدلاءایـض  لآ  نسح  دیـس  نامیلـس  دیـس  دربب . دادغب  هب  هجلاعم 
امش و  تسا ، مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  یترایز  بش  هعمج  بش  نوچ  البرک  دنیآیم  اج 

وا نم  دیروایب و  مرح  هب  ار  رامیب  نز  نآ  دینامب و  البرک  رد  بشما  دننکیم  كرت  ار  البرک  دنتـسه و  دادغب  مزاع  یتکرب  اب  بش  نینچ  رد 
هب ار  نز  نآ  مرح  هب  مدروآ  ار  وا  مه  نم  دنتفریذپ و  اهنآ  دیورب . دیراد  لیم  هک  اج  ره  ادرف  متفگ : مدنبیم و  حیرـض  هب  افـش  دـیما  هب  ار 

افـش بآ  نآ  زا  يرادقم  مه  نز  نآ  مداد . وا  هب  دنهد . نارامیب  هب  و  دنزیریم . حیرـض  لفق  رب  الومعم  هک  افـش . بآ  زا  يرادقم  حیرض و 
، متساوخ ادخ  زا  ار  وا  يافش  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  اقآ  هطساو  هب  مدرک و  اعد  نم  دیلام و  شندب  هب 
رد فرط  زا  مدش  رهطم  مرح  دراو  نوچ  مدمآ و  حبـص  ادرف  هحفص 394 ] . ] مدش جراخ  مرح  زا  مدوخ  متـشاذگ و  رهطم  مرح  رد  ار  وا  و 

ینز نامه  نم  تفگ : خساپ  رد  تسا ؟ هدش  هچ  مناخ  متفگ : دنکیم . اعد  ارم  هتخادنا و  نم  ياپ  تسد و  هب  ار  دوخ  نز  نامه  مدـید  هلبق 
هک دوب  انب  و  داد . افش  ارم  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تعافش  هطساو  هب  دنوادخ  یتسب . حیرض  هب  ارم  هتشذگ  زور  هک  متسه 

( قارع ياهناتـسا  زا  یکی   ) هوامـس یلاها  زا  نز  نیا  هک  دـنامن  هتفگان  مدرگیم . رب  دوخ  نطو  هب  نم  نونکا  مه  اـما  دادـغب  هب  دـیربب  ارم 
. تسا

تفای افش  ماهچب 

مق سدقم  رهش  رد  عقاو  ملـسم  نالفط  دجـسم  رواجم  هلاس  ولدگیب 68  تاجن  يدهـشم  ياقآ  بانج  هام 1381  دادرخ  مهدفه  خـیرات  رد 
دمحم  ) ياتـسور رد  شیپ  لاس  لهچ  یلا  هن  یـس و  دودح  رد  درک : لقن  ار  هعقاو  دنچ  دوخ  نادنزرف  نداد  افـش  هرابرد  دـیحوت ) نابایخ  )

دوبن تکرح  هب  رداق  هک  ياهنوگ  هب  دش  رامیب  یلعمرحم  مرسپ  يزور  متشاد . تنوکـس  ناجنز  ناتـسا  رد  عقاو  ول  هدنبادخ  عباوت  زا  جلخ )
وا دشیم  رامیب  انایحا  یـسک  رگا  و  تشادن . دوجو  تشادهب  هناخ  هاگنامرد و  يرادهب ، لیبق  زا  ینامرد  زکارم  روکذـم  هیرق  رد  عقوم  نآ 

وراد کـشزپ و  هنیزه  یلو  مربب . رتـکد  دزن  رهـش  رد  اوادـم  يارب  ار  هیلا  رواـشم  هک  متفرگ  میمـصت  ور  نی  زا  دـندربیم . هجلاـعم  يارب  ار 
اهنت هن  راظتنا ، فالخ  رب  نکیل  مریگب . ضرق  اهنآ  زا  ناموت  تسیب  غلبم  هک  متفر  ناگتـسب  ماوقا و  زا  رفن  دـنچ  دزن  لیلد  نیمه  هب  متـشادن .

هب ینک و  راب  غالا ، تشپ  ار  وا  هدرم  یهاوخیم  وت  تسا ، هدرم  هچب  نیا  دـنتفگ : دـندرک و  شنزرـس  رایـسب  ارم  هکلب  دـندادن  ضرق  نم  هب 
هک يروط  هب  تشاذگ  یفنم  رثا  نم  رد  دمآ و  رایسب  میارب  اهنآ  زیمآتمالم  نانخس  يربیم !؟ رتکد  دزن  ارم  هچ  يارب  يربب ، کشزپ  دزن 
لاح تعاس  هب  تعاس  مدـید : متـشگزاب . هناخ  هب  سپاو  لد  یلاخ و  تسد  اب  راچان  هحفص 395 ] . ] دیدرگ هدرزآ  مرطاخ  هتفـشآ و  ملاح 

. دوش لیخد  مرامیب  دنزرف  يدوبهب  رد  دناوتیم  هک  یعیبط  بابـسا  لماوع و  همه  زا  هک  مدرک  ساسحا  لاح ، نیا  رد  دوشیم . رتدـب  رامیب 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  عیفر  هاگـشیپ  عیـسو و  يافـشلاراد  هب  لیلد  نیمه  هب  تسـسگ  اج  همه  زا  مدـیما  اذـل  ددرگیم . هاـتوک  متـسد 
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تیارب هضور  سلجم  کی  منکیم  رذـن  نم  يداد . افـش  ار  راـمیب  نیا  رگا  ساـبع ، ترـضح  اـی  مدرک : ضرع  مدروآ و  ور  مالـسلاهیلع ) )
. دش بوخ  الماک  تفای و  افش  مدنزرف  نآ  زا  سپ  هک  دیشکن  لوط  یلیخ  هللادمحب  میامن . رازگرب 

سابع ترضح  هضور  سلجم 

رد زور  هدفه  كانرطخ  يرامیب  نیا  رطاخ  هب  دندش و  کخرـس  هب  التبم  یکدوک  نارود  رد  شرهاوخ  اب  رگید  راب  کی  یلعمرحم  مرـسپ 
همه لاح  ره  هب  تشادن  دوجو  اهيرامیب  هنوگ  نیا  زا  يریگـشیپ  نامرد و  لباق  شخب  هب  روبزم  يرامیب  نامز  نآ  رد  دیدرگ  يرتسب  هناخ 

هب هرابود  نیسح و  ای  تفگیم : درکیم و  زاب  ار  شنامـشچ  یهاگ  زا  ره  یلعمرحم  تدم ، نیا  لوط  رد  میدش . سویأم  اهنآ  يدوبهب  زا 
نارامیب نیا  رگا  تفگ : دید ، كانتشحو  تلاح  نیا  رد  ار  اهنآ  ینامیلس  زیزع  مان  هب  یـصخش  يزور  هک  نیا  ات  تشگیمرب . امغا  تلاح 

دشاب هتشاد  ار  ایند  ناهاشداپ  زا  یکی  تیعقوم ، تاناکما  تورث و  ظاحل  زا  ناشردپ  هچرگ  ینعی  دنوشیمن ؛ بوخ  دنـشاب  مه  هدازهاشداپ 
هللا مالس   ) نینبلاما دیشر  مدنزرف  هب  مه  راب  نیا  نیاربانب ، دوب . رتدب  رایـسب  اهنآ  عضو  نیا  رطاخ  هب  دنک . ادیپ  جالع  اهنآ  يارب  دناوتیمن 

مهاوخیم و امش  زا  ار  میاههچب  يافش  سابع ، ترضح  ای  مدرک : ضرع  هدش و  لسوتم  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  اهیلع ،)
نیا زا  سپ  هحفص 396 ] . ] میامن رازگرب  ار  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  هضور  سلجم  دنتفای . افـش  اهنآ  رگا  هک : منکیم  مه  رذن 

. دنتفای افش  اههچب  همه  راوگرزب  نآ  تمارک  تیانع و  زا  یکدنا  تدم  رد  ندرک  رذن 

مدیدن ار  تربق  زونه  سابع  ترضح  ای 

يالصم رد  مالسلاهیلع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  تدالو  زور  رفـص 1423  متفه  اب  ربارب  هام 1381  نیدرورف  مکی  یـس و  خـیرات  رد 
يربک بنیز  رئاز  هک  یناوزاپ ) ریما  نابایخ   ) رسلباب نکاس  ربکایلع  دنزرف  روپ  دمحم  نسح  جاح  ياقآ  بانج  قشمد  رهـش  رد  عقاو  هیبنیز 

زا یکی  دوب . یسمش  لاس 81  زورون  دیع  بش  دندومرف : نینچ  ترضح  تمارک  اب  هطبار  رد  دوب . یلعم  يالبرک  مزاع  و  اهیلع ) هللا  مالـس  )
بطم دوب  یلیطعت  مایا  نوچ  یلو  متفریم  کشزپ  مشچ  دزن  ور  نیا  زا  دـش . انیبان  دیفـس و  ماجنارـس ، دـیدرگ و  یتحاران  راـچد  منامـشچ 

لهچ متفگ : ملد  درد  مدـمآ و  هناخ  هب  هناسویأم  راچان  اذـل  مدرکن . ادـیپ  کشزپ  مشچ  ماجنارـس  متـشگ  هچ  ره  دوبن و  زاـب  يرتکد  چـیه 
فرشم شمرح  هب  هک  یماگنه  هنافـسأتم  متـسه  شترایز  مزاع  هک  لاسما  اما  دوش  مبیـصن  رهطم  مرح  ترایز  هک  متفگ  لضفلاابا  ای  لاس ،

يارب متشاد  یـصاوخ  ياوه  لاح و  اهزور  نآ  هک  اج  نآ  زا  تسا و  هدوب  انیبان  لوا  زا  مه  مرگید  مشچ  اریز  دید ؛ مهاوخن  ار  نآ  موشیم 
کی نم  لضفلاوبا  ای  متفگ : متفرگ و  رایسب  متسج و  لسوت  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  هب  دوب ، يراوگوس  مایا  مرحم و  هام  هک  نیا 

منک و ترایز  ار  تفیرش  مرح  میایب  ات  هدب  میافش  جئاوحلا  باب  يا  مدیدن . ار  تربق  زونه  هک  یلاح  رد  دش ، روک  مه  نآ  متـشاد و  مشچ 
رذن هیرگ و  نآ  زا  سپ  هاگ  نآ  منک . ینابرق  اج  نآ  رد  هدومن و  يرادیرخ  یلعم  يالبرک  رد  دنفـسوگ  سأر  کی  هک  میامنیم  مه  رذـن 

نآ مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترـضح  تیانع  زا  هک  مدید  مدش و  رادیب  باوخ  زا  بش  نآ  هاگرحـس  مدیباوخ و  هحفص 397 ]  ] ندومن
هلیقع رهطم  مرح  ترایز  زا  دـعب  نونکا  تسا و  هتـشگ  رتهب  مه  لوا  زا  دـیدرگ و  بوخ  دوب ، هدـش  ییانیبان  یتحاران و  راـچد  هک  ممـشچ 

لضفلاوبا ترضح  ترـضح  سدقم  مرح  ترایز  يارب  البرک  موریم  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هیقر ترـضح  يربک و  بنیز  ترـضح  مشاهینب 
. درک مهاوخ  ادا  اج  نآ  رد  ار  مرذن  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب  و  مالسلاهیلع )  ) سابعلا

دیآیم لضفلاابا  ترضح 

هنایم ناتسرهش  عباوت  زا  ولقبچ  ياتسور  لها  دنزرف  هلاس  یمیرک 74  لضفلاوبا  يدهشم  ياقآ  لاس 1381  هام  تشهبیدرا  مهن  تسیب و  رد 
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ترضح تیافک  اب  تسد  هب  دوخ  نتفای  افش  هرابرد  كالپ 50 ) یفاک ، موس ، يرتم   8 ملسم ، نالفط  يرتم   16 دیحوت ، نابایخ  مق ، نکاس  )
درد لد  راچد  يزور  متـشاد . تنوکـس  روبزم  ياتـسور  رد  شیپ  لاـس  ابیرقت 14  دـندرک : لقن  ار  ارجام  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لـضفلاوبا 

زا سپ  هک  مدومن  هعجارم  هنایم  زیربت و  ناتـسرهش  رد  صـصختم  يابطا  هب  نیاربانب  متـشادن ؛ رارق  مارآ و  نآ  تدش  زا  مدـیدرگ و  یتخس 
هک نیا  زا  سپ  نکیل  دـندومن . زیوجت  اهوراد  هتـشون و  اههخـسن  ور  نیا  زا  مدرک . مادـقا  میاوادـم  نامرد و  هب  يرادربسکع  شیاـمزآ و 
زا دعب  مه  وا  متفر . نارهت  رد  سمش  روسفورپ  دزن  يزور  راچان  مدیدیمن . دوخ  رد  يدوبهب  ساسحا  هنوگ  چیه  مدرک . هدافتسا  ار  اهوراد 

عون هک  دـندوب  هتفگ  میارب  هنایم  زیربت و  ناکـشزپ  زا  یخرب  زین  البق  درادـن و  جالع  وت  يراـمیب  تفگ : يرادربسکع  شیاـمزآ و  راـب  هس 
هنیاعم و ماجنا  زا  سپ  متفر ؛ وا  دزن  يزور  مدوب . تسود  کشزپ  رفن  کـی  اـب  اـهنیا  زا  هحفص 398 ]  ] هوالع هدوب و  ناطرـس  نم  يرامیب 

جنر درد و  ماـمت  لاـس  کـی  هصـالخ  تسیچ ؟ تايراـمیب  هک  مروآیمن  رد  رـس  تفگ : نم  هب  اـهسکع  اـهشیامزآ و  باوج  هدـهاشم 
ار یفسوی  اقآ  جاح  دیورب  رتدوز  هچ  ره  متفگ : اههچب  هب  مریمیم ، مراد  هک  مدید  هتشگ و  رتمیخو  ملاح  ناتسمز ، لصف  رد  یبش  مدیشک .

یبیـسآ ام  هب  هک  مسرتیم  گرگ  زا  دنتفگ : اهنآ  دوب ، كالوک  اوه  نوچ  منک ، تیـصو  وا  شیپ  هملک  دنچ  ات  اههناخ ، دیایب  دینک ، ادص 
مراد هک  دـینیبیم  دـینک . نهپ  هلبق  يوـس  هب  ور  ارم  باوـختخر  تسا  نینچ  هک  لاـح  سپ  متفگ : متفرن . هدرب  ماـن  لاـبند  هـب  اذـل  دـناسرب ،

ترضح هب  مورب . اجک  هب  نم  ایادخ  مدرک : ضرع  متسیرگ و  رایـسب  باوختخر  رد  دندرک . نهپ  هلبق  فرط  هب  ار  مرتسب  زین  اهنآ  مریمیم .
هب نکیل  مدرک . سامتلا  متـسج و  لسوت  مالـسلاامهیلع )  ) لضفلاابا ترـضح  نیـسح و  ماما  ترـضح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ 
رد درب و  مباوخ  ماجنارـس  مورب ؟! اهيدوهی  دزن  ایآ  دندادن . ارم  خـساپ  مدز  ادـص  اهراب  ار  نآ  نم  دـندرکن . اود  ار  مدرد  دیـسرن و  مدایرف 

ترـضح تفگ : هک  مدینـش  ییادـص  ربا  نایم  ای  تشپ  زا  تسا . يربا  دـننام  نآ  هیاوز  کی  متـشاد  هک  یکچوک  قاتا  مدـید  باوخ  ملاـع 
بحاص یلو  تسا  نایامن  ریـشمش  هضبق  کی  ربا  یلاب  مدـید  مدرک  هاگن  ماگنه  نیا  رد  دـهد . تتاـجن  درد  نیا  زا  اـت  دـیآیم  لـضفلاوبا 

ادیپ یتسد  کی  هاگ  نآ  دومن . زاب  الماک  تفاکش و  ار  شیاهتنا  ات  ماهنیـس  يالاب  زا  نم و  يوس  هب  دمآ  ریـشمش  سپ  منیبیمن . ار  ریـشمش 
كاپ ار  تلد  هنوگچ  لضفلاوبا  ترـضح  نک  هاگن  هک  دمآ  ادص  داد و  ناشن  نم  هب  ممـشچ  يولج  دمآ و  نوریب  منورد  زا  ار  ملد  دـش و 
بوخ مدید  مدرک و  هاگن  نآ  هب  تقد  اب  متفرگ و  ار  مبلق  لاح ، ره  هب  تسا . هدش  روط  هچ  هک  منیبب  منک و  شهاگن  دـیهدب  متفگ : هدرک !
هحفص  ] هک اریز  مهاوخیمن ؛ ار  لد  نیا  نم  متفگ : متسیرگ و  مدید  نینچ  یتقو  دراد  دوجو  نآ  رد  درز  هکل  هس  ود  هدشن و  زیمت  كاپ و 

( مالـسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترـضح  هار  رد  ار  نآ  هدومن و  يرادیرخ  دنفـسوگ  سأر  کی  ورب  دنتفگ : تسا . هدـشن  زیمت  بوخ  زونه  [ 399
مدرک و فیرعت  ناشیا  يارب  ار  هیـضق  هدـنب  يدرکیم ؟ هیرگ  ارچ  دـنتفگ : دـندرک و  رادـیب  باوخ  زا  ارم  اههچب  لاح  نیا  رد  نک . ینابرق 
. متفای افش  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تیانع  تمارک و  زا  منکیم و  یکبـس  ساسحا  دوخ  رد  یلک  روط  هب  هک  مدش  هجوتم 

لد اـب  سک  ره  مدومن . عیزوت  اتـسور  مدرم  نیب  ار  شتـشوگ  مدرک و  یناـبرق  هدوـمن و  يرادـیرخ  يدنفـسوگ  بش  نآ  يادرف  ور  نیا  زا 
. دنکیمن شدیماان  راوگرزب  نآ  دورب  مالسلاهیلع )  ) جئاوحلا باب  ترضح  هاگرد  هب  هتخوس  یبلق  هتسکش و 

مدرپس لضفلاوبا  ترضح  هب  ار  وت 

هیرق نکاس  سابع  جاح  دـنزرف  هدازاقآ  ییـالبرک  بویا  ياـقآ  هامرذآ 1380  مهدزاود  اب  قباـطم  ناضمر 1422  كرابم  هاـم  مهدـفه  رد 
دودح بناجنیا  دندرک : لقن  ار  ریز  تیاکح  شناراکمه  زا  یکی  لوق  زا  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تمارک  هرابرد  قالـشق 

رد سوبوتا  اب  يزور  تفگیم : هک  مدینـش  رهـش  رذآ  ناتـسرهش  میقم  سوبوتا  هدننار  خ »  » دـمحم ياقآ  يراکمه  نتفر و  زا  شیپ  لاس   5
رد یناحور ، رفن  کـی  مدـید  متفر  لـیبموتا  لـخاد  یتقو  مدوب . تکرح  هداـمآ  ناهفـصا  دـصقم  هب  زیربت  زا  رگید  هدـننار  رفن  کـی  تیعم 
ارچ هک  مدروخ  شوج  صرح و  یلیخ  هدش و  تحاران  مدید  نینچ  نیا  هک  یماگنه  تسا  هتسشن  تشاد  رارق  هدننار  رس  تشپ  هک  یلدنص 

. دیامن تمحازم  داجیا  هدماین و  ششوخ  نم  ياهراک  یخرب  زا  وا  تشاد  لامتحا  اریز  دناهداد ! اج  نم ، یلدنـص  تشپ  رد  یناحور  نآ  هب 
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یلدنص هحفـص 400 ]  ] هب ارچ  مرتحم  ياقآ  متفگ : تیلب  هدنـشورف  هب  شورف ، تیلب  هجاب  متفر  یتحاراـن  تینابـصع و  لاـح  رد  ور ، نیا  زا 
میآیم مدوخ  هدـش ، هابتـشا  امتح  درادـن  لاکـشا  تفگ : خـساپ  رد  يو  ياهدرک ؟ رداص  یناحور  رفن  کی  ماـن  هب  تیلب  هدـننار  رـس  تشپ 

داد و اج  مجنپ  ای  مراهچ  فیدر  یلدنـص  رد  ار  یناحور  نآ  دـمآ و  هدرب  مان  ماجنارـس  منکیم . اجهباج  ار  وا  هدومن و  ضیوعت  ار  اهتیلب 
ترفاسم لوط  رد  روبزم  یناحور  متشگ . راپسهر  ناهفـصا  يوس  هب  دومن و  تکرح  هاگ  نآ  درک ! راوس  مناخ  رفن  ود  وا  ياج  هب  دیناشن و 

همه میدیـسر ، ناهفـصا  هب  تشادـن . راهظا  دـشاب ، یتحاران  رب  لاد  هک  يزیچ  نیرتکچوک  دزن و  یفرح  دوخ  ياج  ضیوعت  اـب  هطبار  رد 
ضوع ارم  یلدنـص  ارچ  هدننار ، ياقآ  تفگ : نم  هب  دورب  تساوخیم  هک  یتقو  وا  هدش ، دای  ياقآ  جاح  زج  دنتفر  دـندش و  هدایپ  نارفاسم 
یلدنص هدرک و  هابتـشا  شورف  تیلب  اعطق  متـسین ، شیب  هدننار  کی  هدنب  دوبن و  نم  تسد  رد  راک  نیا  تفگ : يداد ؟ يرگید  هب  يدرک و 
تلاجخ ارم  نارفاسم  هوبنا  نایم  رد  وت  هک  نوچ  تفگ : نم  خساپ  رد  وا  دوب ! هدومن  رداص  تیلب  هتشون و  امـش  مسا  هب  ار  هدننار  رـس  تشپ 
سابعلا لضفلاوبا  ترضح  ترضح  هب  ار  وت  هک  ونشب  نونکا  یلو  متفگن ، يزیچ  مدوب و  هدرکن  ضارتعا  ناهفـصا  ات  مه  نم  يدرک و  هدز 

خر ياهحناس  مدوب  سوبوتا  رد  مدوخ  نم  نوچ  نادـب  مه  ار  هتکن  نیا  نمـض  رد  دـهد . ناشن  ار  تفاحجا  ناواـت  اـت  مدرپس  مالـسلاهیلع ) )
تفگن و يزیچ  رگید  وا  تراک . یپ  ورب  رادرب و  تسد  اقآ  يا  متفگ : ینیبیم ! يدوز  هب  ار  تتشز  راک  يازس  موریم  هک  نونکا  اما  دادن .

لانیمرت زا  هاگ  نآ  درادـن . یلاکـشا  متفگ : میئوشب . بسانتم  هاگیاج  رد  میربب  ار  سوبوتا  اـیب  ینـالف  تفگ : مقیفر  تفر . دـصقم  يوس  هب 
ناوارف تعرس  اب  میداتفا و  هار  هب  يدنبرمک  زا  مدرک و  ضوع  ار  ریسم  تسا . هتسب  هار  هک  مدید  دوخ  ریسم  رد  هدومن و  تکرح  ناهفـصا 
یتمـس هب  ار  سوبوتا  متـساوخ  تشاد ؛ هحفـص 401 ]  ] دوجو یکچوک  چـیپ  نامهار  رـس  رد  لپ و  هس  یـس و  کـیدزن  میدیـسر  اـت  میتفر 

رفن ود  هک  ام  زا  مادـک  چـیه  هب  اما  دـیدرگ ! ناغاد  لپ و  ریز  تفر  نیـشام  ریزگاـن  مداد . تسد  زا  ار  نآ  لرتنک  متـسناوتن و  هک  منادرگرب 
ار یناحور  نآ  غارـس  میتفر و  لانیمرت  هب  هثداح  نیا  زا  سپ  میدرب . رد  هب  ملاس  ناج  هحناس  نیا  زا  دیـسرن و  یبیـسآ  نیرتکچوک  میدوب 
. مدرکن ادـیپ  ار  وا  متـشگ  هچ  ره  هنافـسأتم  میامن . یهاوخرذـع  مدوب  هدرک  يو  قح  رد  هک  یبدا  ءوس  فاحجا و  رطاخ  هب  وا  زا  ات  متفرگ 
زا تقو  ره  دعب  هب  هدش  دای  خـیرات  زا  روبزم  هثداح  هب  هجوت  اب  میدرک . حالـصا  ریمعت و  ار  سوبوتا  ام  هک  دیـشک  لوط  هام  دـنچ  هصالخ ،

دشاب هدوب  سوبوتا  رتبقع  ياهفیدر  رد  ار  نآ  یلدنـص  رگا  انایحا  ای  دنوش و  راوس  هدنب  سوبوتا  هب  مالـسا  ياملع  نویناحور و  نایاقآ 
ناـشیا قح  رد  ار  مزـال  مارکا  هداد و  رارق  ناشتمدـخ  رد  بساـنتم  یلدنـص  نیـشام  ولج  رد  هدومن و  ضوع  نارگید  اـب  ار  اـهنآ  هاـگیاج 

!! دننک تیاکش  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  نم  تسد  زا  رگید  ادابم  مرادیم  لومعم 

لضفلاوبا ترضح  جرخ 

هیرق ياروش  وضع  یلع ، دنزرف  يرقاب ، يدرو  هللا  يدهشم  ياقآ  بانج  هام 1380  دنفسا  اب 25  ربارب  مارحلا 1423  مرحم  هام  لوا  زور  رد 
زا دـنداد : حرـش  ار  ارجام  نیا  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تمارک  هرابرد  تسا ، داـمتعا  دروم  نیدـتم و  يدرف  هک  قالـشق 

فسألا عم  دروآیم  ایند  هب  يرسپ  تقو  ره  هک  هنوگنیدب  هدوب . هرهبیب  روکذ  دالوا  زا  يو  هتشذگ  نامز  رد  تفگیم : هک  مدینش  مردام 
مردام میآیم . اـیند  هب  هدـنب  لاس 1330  رد  ماجنارـس  درذـگیم  وحن  نیا  هب  لاـس  نیدـنچ  دوریم . اـیند  زا  هتـشگ و  فلت  یتدـم  زا  سپ 
هحفص  ] سابعلا لضفلاوبا  جئاوحلا  باب  ترضح  ور  نیا  زا  دش . مهاوخ  راتفرگ  نیشیپ  نارسپ  تشذگرـس  هب  مه  نم  هک  دنکیم  ساسحا 

زا یکی  يولج  رد  مرحم  ياعوسات  زور  دنفـسوگ  سأر  کی  منامب ، هدـنز  نم  رگا  هک  دـنکیم  رذـن  هدـش و  لسوتم  مالـسلاهیلع ) [ ) 402
اب رادازع  مدرم  يارب  قالـشق  ياتـسور  یماج  دجـسم  رد  ار  نآ  دیامن و  خـبط  ار  شتـشوگ  دـنک و  ینابرق  دوخ ، هیرق  راوگوس  ياهتئیه 

لضفلاوبا ترضح  تیانع  هطساو  هب  هدیسر و  تباجا  هب  رذن  لسوت  نیا  دنک . ماعطا  مالسلاهیلع » سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  جرخ   » ناونع
همادا لاس  نیدنچ  رذن  نیا  ماجنارس  دنکیم . ادا  ار  نآ  دومن و  افو  شیوخ  رذن  هب  زین  مردام  درادیم . هگن  مردام  يارب  ارم  لاعتم  دنوادخ 

هرب متفگ : رغـال . کـچوک و  يرگید  قاـچ و  گرزب و  یکی  میتشاد ، دنفـسوگ  سأر  ود  شیپ  لاـس  ای 30  ابیرقت 25  يزور ، درک . ادـیپ 
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مرحم ياعوسات  بش  لاح ، ره  هب  مینکیم . ینابرق  هتشذگ ، ياهلاس  قبط  هدش  دای  زور  رد  لضفلاوبا  ترـضح  يرذن  ناونع  هب  ار  گرزب 
ار کـچوک  هرب  نآ  لـباقم  رد  میرادیم و  هگن  دوخ  يارب  ار  قاـچ  گرزب و  هرب  میتـفگ : هتـشگرب و  دوخ  میمـصت  زا  اـم  یلو  دیـسر ، ارف 

بآ هفولع و  اهنآ  هب  ات  نادنفسوگ  هاگیاج  میتفر  هاگرحس  مینک . حبذ  ار  نآ  ادرف  هک  مدیباوخ  میمـصت  نیا  اب  ماجنارـس  مینکیم ! ینابرق 
نیا تسا  رکذ  نایاش  میدرک . ینابرق  ار  يرگید  هرب  ضوع  رد  راچان  تسا ، هدرم  گرزب  هرب  نآ  هک  میدـید  بجعت  لامک  اـب  اـما  میهدـب ،

دننکن لیدبت  ار  دوخ  رذن  دننک  شالت  ینید  ناردارب  هک  مدرک  لقن  نآ  رطاخ  هب  ار  هیـضق  نیا  دراد . همادا  هک  تسا  لاس  هاجنپ  دودح  رذن 
ترـضح ياول  ریز  ترخآ  اـیند و  رد  تسا  دـیما  دـنیامن . ادا  لـماک  روط  هب  ار  شیوـخ  رذـن  دنـشاب و  رذـحرب  یناـسفن  ياـههسوسو  زا  و 

هحفص 403] . ] میشاب هتفرگ  رارق  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا 

یقیقح هاگهانپ 

زا قالشق  ياتسور  نکاس  نیسحلادبع  دنزرف  یلیعامسا  ربکا  جاح  ياقآ  ناضمر 1422  كرابم  هام  اب 29  فداصم   80  / 9 خیرات 24 /  رد 
لقن لیذ  رد  هک  هداد  حرش  ار  ياهصق  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  تمارک  هرابرد  یقرـش  ناجیابرذآ  ناتـسار  رد  عقاو  ناگوگ  عباوت 
نیب رد  باهذ  لـپ  رـس  یگنج  هقطنم  رد  یلیعامـسا  كویب  ماـن  هب  مرـسپ  قارع  مکاـح  میژر  يوس  زا  یلیمحت  گـنج  ناـمز  رد  دوشیم :

اج نآ  زا  درکیم . هفیظو  يادا  مالسا  نازابرس  ریاس  رانک  رد  هدوب و  يزابرـس  سدقم  تمدخ  ندنارذگ  لوغـشم  مالـسا ، ریلد  ناگدنمزر 
البرک تشد  رالاسهپس  ینعی  یعقاو  أجلم  یقیقح و  هاگهانپ  هاگرد  هب  يزور  اذل  دوب ، نماان  غولش و  رایسب  اهزور  نآ  رد  روبزم  هقطنم  هک 

ههبج رد  مرسپ  رگا  سابع ، ترضح  ای  مدرک : ضرع  متفر و  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  اونین ، يارحـص  نابل  هنـشت  ياقـس  و 
یلاها زا  ياهدع  دوخ  هیرق  رد  اعوسات  زور  مارحلا  مرحم  هام  رد  منکیم  رذن  ددرگرب  هناخ  هب  یتمالـس  اب  دـنیبن و  بیـسآ  لطاب ؛ هیلع  قح 

زا صخرم و  یئزج  يرامیب  کی  لیلد  هب  ار  وا  تفگ : دز و  گـنز  مرـسپ  يزور  هاـم ، راـهچ  زا  سپ  هناتخبـشوخ  منک . ماـعطا  ار  راوگوس 
لمع دروم  يرامیب ، نآ  رطاخ  هب  دومن و  تعجارم  هناخ  هب  یتسردـنت  اـب  زور  دـنچ  زا  سپ  ماجنارـس  دـناهدرک . فاـعم  يزابرـس  تمدـخ 
مدرک ادا  ار  مرذن  زین  نم  تسا و  ملاس  حیحص و  هدرک و  یگدنز  جازم  تحص  اب  نونکات  تفایزاب و  لماک  تیفاع  تفرگ و  رارق  یحارج 

زور لاس  کی  ماعطا  هدـنب  هک  نیا  اب  تسا ، رکذ  نایاش  مداد . ماعط  هدـش  دای  ياتـسور  یلاها  راوگوس  مدرم  هب  مرحم  هاـم  اـعوسات  زور  و 
هحفص 404]  ] تسا رارقرب  روبزم  زور  رد  هلاس  همه  هتـشاد و  همادا  راهن  نآ   - 1380 لاح -  هب  ات  اما  مدوب ، هدرک  رذـن  ار  مرحم  ياعوسات 

. دشاب هدوب  رتهدرتسگ  شیپ  زا  شیب  اعوسات  زور  رد  ناسحا  هرفس  نیا  رمعلا  مادام  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  مراودیما  و 

لضفلاابا ای  مدز  دایرف  دنلب  يادص  اب 

رد عقاو  وکسا  ناتـسرهش  رد  هامریت 1381  مهدزناپ  رد  شرورپ  شزومآ و  هرادا  مرتحم  ناریبد  زا  یناجنـسا  دـمحا  ییالبرک  ياقآ  باـنج 
ناتـسرهش رد  نامتخاس  باب  کـی  لاس 1366  رد  بناجنیا  دـندرک : لقن  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  زیربت  يرتمولیک   21
ینامتخاس تایلمع  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـنتفگ : نم  هب  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  يزور  ینامتخاس ، تایلمع  مامتا  زا  سپ  هک  متخاسیم  روبزم 

( مالـسلاهیلع  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  يارب  يدنفـسوگ  لمع  نیا  هنارکـش  هب  هدیـسر  نایاپ  هب  ياهحناس  نیرتکچوک  هثداح و  نودب 
ماجنارـس مدرکن . رذـن  هک  نم  منک !؟ ینابرق  هچ  يارب  متفگ : مراد  لماک  دامتعا  رفاو و  هقالع  اهزیچ  نینچ  هب  هک  نیا  اب  هدـنب  نک . ینابرق 

رد زامن  تقو  زا  شیپ  هاگرحس  عقوم  مدیباوخ . نم  دیـسر و  ارف  بش  ات  دنتفگن  يزیچ  زین  ناتـسود  دش و  مامت  هلحرم  نیا  رد  هرکاذم  نیا 
ار نامتخاس  هدمآ و  ياهلزلز  ناهگان  مدوب ، هدیباوخ  نآ  رانک  رد  نم  هک  هداد  رارق  ینوتس  روکذم  نامتخاس  طسو  رد  مدید ، باوخ  ملاع 

راوآ ریز  هدیدن و  یبیسآ  ات  ماهتفرگ  رتمکحم  هچ  ره  ار  هدش  دای  نوتس  نم  هک  یلاح  رد  دومن  شزیر  هب  عورش  مه  نامتخاس  داد و  ناکت 
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نیا رد  لضفلاوبا .» ای   » مدز دایرف  هدـش و  لسوتم  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هب  كانـسرت  هظحل  نیا  رد  لاح ؛ ره  هب  منامن .
لابند زور  نیمه  رد  هحفـص 405 ]  ] مدـش و رادـیب  باوخ  زا  مه  نم  تفرگ . رارق  دوخ  ياج  رد  داتفا و  شزیر  زا  نامتخاس  اروف  ماـگنه ،
مدرک ینابرق  ترضح  نآ  هار  رد  هدرک و  يرادیرخ  دنفسوگ  سأر  کی  ماجنارس  متفر و  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  ینابرق  دیرخ 

. مدومن میسقت  نادنمتسم  ناگیاسمه و  هژیو  هب  مدرم  نیب  رد  ار  شتشوگ  و 

مهدیم امش  هب  ار  کشزپ  هنیزه  لضفلاابا  ترضح  ای 

دمحم جاح  دـنزرف  روپدومحم  یلق  اضر  يدهـشم  ياـقآ  هاـم 1381ش -  نیدرورف  مود  اـب  ربارب  مارحلا 1423  مرحم  هاـم  متـشه  بش  رد 
تمارک نوماریپ  تسا . مالسلامهیلع )  ) تراهط تمصع و  نادناخ  بئاصم  نارکاذ  زا  یکی  هک  رکذلا  قباس  قالشق  ياتسور  نکاس  نسح 

زا يریـش  واگ  سأر  کی  بناجنیا  دیناوخیم : لیذ  رد  هک  دنداد  حرـش  ار  ياهصق  ناگوگ -  مالـسلاهیلع -)  ) لضفلاوبا ترـضح  دجـسم 
ناذا ماگنه  اقیقد  قافتا  نیا  دومن . ندـیئاز  هب  عورـش  1422 ق -  ناضمر -  كرابم  هاـم  بش 21  رد  دوب . نتسبآ  هک  متـشاد  يدنله ، داژن 

لاب و تغارف  اب  دـیئاز ، ار  شاهچب  واگ  هک  نآ  زا  سپ  متفگ : هدرکن و  راـطفا  روبزم  واـگ  شیاز  رطاـخ  هب  ور  نیا  زا  دوب . هداد  خر  برغم 
لثم دـیلوت  رادراب  واگ  هک  دوب  هتـشذگ  برغم  ناذا  زا  هقیقد  لهچ  ماجنارـس  لاح  ره  هب  مینکیم . راـطفا  هناـخ  میوریم  رطاـخ  یگدوسآ 
نیا رب  هوالع  تسین . رادروخرب  ییانیب  يورین  زا  دـشابیم و  انیبان  هلاسوگ  هک  میدـید  فسالا ، عم  یلو  دـیئاز ؛ هلاسوگ  سأر  کی  دومن و 
راب هد  هقیقد  کی  ضرع  رد  هک  ياهنوگ  هب  دنزیم . نیمز  هب  درکیم و  دنلب  نیمز  زا  ار  شرـس  بترم  روط  هب  دشابیم و  مه  لخ  جـیگ و 

تیعضو دیایب و  ات  مدرک  ادص  دشابیم ، يرادواگ  شلغـش  هک  مناگتـسب  زا  یکی  مدید  نینچ  یتقو  نم  دزیم . نیمز  هب  بترم  ار  شدوخ 
لاـبند هب  تسا  مزـال  امـش  رظن  هب  اـیآ  مدیـسرپ : يو  زا  دـید . هحفـص 406 ]  ] ار روـبزم  هلاـسوگ  دـمآ  مه  وا  دـنیبب . مه  وا  ار  ناوـیح  نـیا 

نیاربانب دـنامیمن . هدـنز  مه  اعطق  دروخیمن و  درد  هب  هلاسوگ  نیا  تفگ : دـهد ؟ رارق  هنیاعم  دروم  ار  هلاسوگ  دـیایب  ات  مورب  کـشزپماد 
واگ مدـید  ناهگان  میدوب  وگتفگ  نیا  رد  دـینکن . جرخ  هدوهیب  ار  ناتلوپ  دوشیم ، مامت  نارگ  امـش  يارب  کشزپماد  هنیزه  هک  نیا ، هوالع 

ندییاز زا  دعب  زین ، یمود  هلاسوگ  اما  دییاز  زین  يرگید  هلاسوگ  هظحل  دنچ  زا  سپ  ماجنارـس  دیازب . زین  يرگید  هچب  دـهاوخیم  هدـش  دای 
هدنز رگید  دنک  ادص  ندـش  دـلوتم  ماگنه  هک  ياهلاسوگ  ره  هک  دـیدرگ  تباث  هبرجت  هب  ام  يارب  هتکن  نیا  دومن . ندیـشک  ادـص  هب  عورش 

یگمه ییوس  زا  دـنریمیم و  رگید  هظحل  دـنچ  زا  سپ  اـههلاسوگ  نیا  میتفگ : تسا ، یندرم  زین  یمود  هلاـسوگ  میدـید  یتـقو  دـنامیمن .
رد ار  اههلاسوگ  هک : نآ  مالک  لصاح  دیآ . شوخ  دـیآ  شیپ  هچ  ره  مینک ، راطفا  هناخ  میورب  دـییایب  میاهدرکن ؛ مه  راطفا  هدـش و  هتـسخ 

بش نآ  مدرک . اعد  هملک  دنچ  يرذآ  نابز  هب  هرفس  رس  راطفا  ماگنه  هدنب  مینک . راطفا  ات  هناخ  میتفر  هدرک و  اهر  لبطصا  رد  تلاح  نامه 
هب ار  کشزپ  هنیزه  مالسلاهیلع )  ) لضفلاابا ترـضح  ای  متفگ : نآ  نایاپ  رد  مدومن و  اعد  مدرک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  میاهتسد  مه 

جنپ غلبم  منکیم ، رذن  نم  دننامب ، هدـنز  اههلاسوگ  نیا  رگا  نیاربانب  دـنک . هنیاعم  ار  اههلاسوگ  ات  مروآیمن  کشزپ  رگید  مهدیم و  امش 
زین و  منکیم . زیراو  ناگوگ  رهش  رد  عقاو  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  دجـسم  قودنـص  هب  اهنآ  نتخورف  عقوم  ناموت  رازه 

« مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترـضح  جرخ   » هب فورعم  ماعطا  يارب  قالـشق  هیرق  عماج  دجـسم  رد  اعوسات  زور  مرحم  هام  رد  رگید  ناموت  غلبم 
زا سپ  دناهتفر ! يرگید  ياج  هب  هدومن و  تکرح  دندوب  اجنآ  هاگماش  عقوم  هک  ییاج  زا  روبذـم  ياههلاسوگ  يارب  رگید  میامنیم . ادـها 
زا يرثا  هنوگچیه  دنتسه و  نآ  ياهناتسپ  ندیکم  لوغشم  تشادن ، ریش  الصا  هک  هحفص 407 ]  ] یناگ ریز  رد  هک  مدرک  هدهاشم  صحفت 

یتمالـس زا  هتفای و  تیفاع  هلاسوگ  ود  ره  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  تمارک  زا  يرآ  درادـن ! دوجو  اـهنآ  رد  ییاـنیبان  يراـمیب و 
تیاـنع هداـعلاقراخ  راـک  نیا  دـناهدیدرگ  گرزب  هدومن و  یفاـک  دـشر  هک  تسا  مین  هاـم و  هس  هب  کـیدزن  نونکا  دـنرادروخرب . لـماک 

هزجعم و نیا  دنتفگ : دـندید  ار  بیجع  هنحـص  نیا  ماهداوناخ  ياضعا  هک  یماگنه  هک  نانچ  دـشابیم . مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح 
رامیب و هک  نیا  رب  هوالع  رکذـلا  قوف  ياههلاسوگ  هک  نیا  يارب  تسا . مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  تمارک 
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. دیامن نیمأت  ار  اهنآ  هیلوا  جاتحیام  ات  دنتشاد  زاین  يرادواگ  لئاسم  هب  انـشآ  رهام و  صخـش  کی  هب  ساسح  تقو  نآ  رد  دوب  انیبان  یکی 
! دناهدنام هدنز  دنک  يراتسرپ  اهنآ  زا  یسک  هک  نیا  نودب  هک  یلاح  رد 

درکیم تظفاحم  لضفلاوبا  ترضح  دنفسوگ  زا  گرگ 

یلد اب  هصالخ  دـش . هیروس  دراو  نارئاز  لماح  سوبوتا  لاس 1382  هام  رویرهش  مجنپ  تسیب و  رد  ماجنارـس  دش و  يرپس  راظتنا  ياهزور 
هدش و فرشم  مالـسلاهیلع )  ) نسحم ترـضح  رهطم  دقرم  و  مالـسلاهیلع » نیـسحلا  دهـشم   » ياهماگ ترایز  هب  رابکـشا  یمـشچ  رابمغ و 

تیمولظم بئاصم و  هرابرد  هتـسشن و  هطقنلا ، دجـسم  ولج  رد  میدـمآ و  نوریب  يرادازع  مسارم  تراـیز و  ماـمتا  زا  سپ  میدرک . تراـیز 
رجنم البرک  نادیهش  تازجعم  تامارک و  باب  هب  نخـس  هتـشر  ماجنارـس ، میدرکیم . وگتفگ  مه  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ 

ناتـسرهش عباوت  زا  دابآدمحا  ياتـسور  لها  هلاس  يرفعج 79  یلعناطلـس  جاـح  ياـقآ  باـنج  ینعی  نارئاز  زا  یکی  نیب  نیا  رد  دـیدرگ .
ياضعا مردام  يزور  شیپ ، لاس  دودح 65  رد  دندرک : وگزاب  روطس  نیا  هحفص 408 ]  ] هدنراگن يارب  ار  هعقاو  نیا  نارهت ، میقم  بارس ،

یمشپ فابتـسد  باروج  يرادقم  نم  دینک  شوگ  بوخ  دشاب و  عمج  ناتـساوح  تفگ : هدرک و  عمج  مه  رود  ار  مردپ  هلمج  زا  هداوناخ 
امش ماهداد . رارق  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  لام  ار  نآ  مدیرخ و  دنفـسوگ  سأر  کی  شلباقم  رد  هتخورف و  ار  نآ  متـشاد ،

دیـشورفب و ار  شاهچب  دییاز ، هچب  هدـش و  گرزب  هک  یماگنه  دـییامن و  هدافتـسا  نآ  لکـشپ  مشپ و  زا  دـینک و  يرادـهگن  ار  ناویح  نیا 
ادیپ همادا  یتسیاب  راک  نیا  دوش و  فرصم  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هار  رد  ات  دیهدب  روبزم  ياتـسور  دجـسم  هب  ار  شلوپ 
هاتوک دینک . جرخ  روکذـم  لاور  قبط  ار  شتـشوگ  ياهب  هدومن و  حـبذ  ار  نآ  دریمیم  دنفـسوگ  هک  دـیدید  يزور  رگا  تیاهن  رد  دـنک ؛

. دش فرصم  مردام  شرافس  قبط  دییاز و  هرب  کی  هلاس  همه  دنام و  هدنز  لاس  جنپ  دش و  گرزب  ناویح  نیا  ینامز  زا  سپ  هک  نیا  نخس 
میداد لیوحت  ناپوچ  هب  هاگرحس  نامدوخ ، نادنفسوگ  ریاس  هارمه  دابآدمحا »  » ياتسور رد  ار  هدش  دای  دنفـسوگ  يزور  اهلاس ، زا  یکی 

ترـضح لاـم  هک  يدنفـسوگ  میدـش ، هجوـتم  دروآ  اتـسور  هب  ار  هلگ  نابـش  هک  بورغ  عـقوم  یلو  دربـب . هاـگارچ  هـب  ندـینارچ  يارب  اـت 
هب دوب . هلگ  نایم  رد  بورغ  عقوم  روبزم  دنفسوگ  تفگ : مردپ  متفگ : شیارب  ار  نایرج  میتفر و  ناپوچ  دزن  تسا . هدماین  هدوب ، لضفلاوبا 
ره هب  دشاب . هدنز  دنفسوگ  دیاش  درگب  ار  هاگارچ  ورب  نابش  هارمه  هاگحبـص  ادرف  تفگ : مردپ  متفگ . مردپ  هب  ار  نایرج  متـشگرب و  هناخ 
هک میدـید  بجعت  لامک  اب  میدـش و  هرد  کی  دراو  هک  نیا  ات  میتشگ  ار  اج  نآ  میتفر و  هاگارچ  هب  ناپوچ  هارمه  حبـص  عقوم  ادرف  لاـح ،

دنفسوگ و زا  هداتسیا و  هحفص 409 ]  ] گرگ کی  شرس  يالاب  یلو  هدییاز  هچب  کی  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  دنفـسوگ 
زین گرگ  دورب . ییاج  هب  دـهاوخیم  دوشیم و  دـنلب  هرب  عقوم  ره  هک  میدـش  هجوتم  میدرکیم  هاگن  رود  زا  دـنکیم و  یناـبهگن  شاهچب 

لـضفلاوبا ترـضح  دنفـسوگ  زا  گرگ  هنوگ ، نیدب  دروخیمن . ناکت  شیاج  زا  دنیـشنیم و  دنفـسوگ  هچب  هک  یماگنه  دوشیم و  دنلب 
ار شاهچب  دنفسوگ و  مه  نم  تفر و  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  شدوخ  هار  دید  ار  اهگرگ  هک  یتقو  درکیم  تظفاحم  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا

. مدروآ اتسور  هب  هدنز  ملاس و  روط  هب 

دش ایوگ  شنابز  مشاهینب  رمق  هب  لسوت  اب 

هــسردم رد  يرمق  يرجه  لاس 1423  نابعـش  تشه  خـیرات  رد  سدـقم  دهـشم  نکاس  هدازیفطل  یفـسلف  یلع  خیـش  جاح  ياـقآ  باـنج 
( مالسلاهیلع  ) سابع ترضح  مرح  هب  تشاد  دصق  یصخش  درک : لقن  يزاریش  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  موحرم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 
هب تسا . هدـش  لـال  هک  دـش  هجوتم  هعفد  کـی  دـنک . یلمع  ار  شمیمـصت  ادرف  هک  دـش  رادـیب  باوخ  زا  بش  فصن  یتـقو  دـنک . نیهوت 

هطـساو شردپ  شیپ  ار  مشاهینب  رمق  ترـضح  ورب  وت  دـنتفگ : وا  هب  هعفد  کی  درادـن . ياهراچ  ضرم  نیا  دـنتفگ : درک ، هعجارم  کشزپ 
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دش لیخد  تفر و  وا  و  منکیم . ریمعت  یلاع  هاگراب  هعقب و  امـش  يارب  نم  هللاءاشنا  تسا و  هدرک  ادیپ  ایاضق  نم  نابز  هک  وگب  هدب و  رارق 
هحفـص . ] درک یلمع  ار  شرذـن  مه  وا  تفرگ و  افـش  شنابز  تشگیمرب . هک  اـج  نآ  زا  ندـش  لـیخد  زا  سپ  درک و  ار  رذـن  نیا  تفر  و 

[410

لاخلخ رد  یسوم  ییالبرک  هیسابع  زا  یتامارک 

دشیم رازگرب  یناوخ  هیبش  مسارم 

ای داتفه  دودح  دنکیم : لقن  یحابص  رباج  موحرم  دوخ  ردپ  زا  تسا  هیسابع  نیا  يانما  تئیه  زا  یکی  هک  یحابـص  لیعامـسا  جاح  ياقآ 
زا زین  رتش  رفن  دـنچ  هلاس  همه  روظنم  نیا  هب  دـشیم و  رازگرب  یناوخ  هیبش  مسارم  اروشاع  زور  رد  هیـسابع  هطوحم  رد  شیپ  لاـس  داتـشه 
رد دوش و  رازگرب  مسارم  نیا  دوبن  رارق  ناروب ، فرب و  اوه و  يدرـس  تلع  هب  ناتـسمز  لصف  رد  هک  لاس  کی  دـندروآیم . هناـیم  فارطا 

نامداخ یتقو  دوز ، حبـص  دوب . كالوک  تدـش  هب  یفرب و  اوه  اروشاـع  زور  دوب . هدـشن  اـهرتش  ندروآ  هیارک و  يارب  زین  یتامادـقا  هجیتن 
رظتنم ایوگ  دناهتـسشن و  نیمز  رد  هیـسابع  رد  لباقم  هک  دـنوشیم  هجاوم  رتش  رفن  دـنچ  اب  بجعت  لاـمک  رد  دـننکیم ، زاـب  ار  رد  هیـسابع 

اب زور  نآ  دننکیم و  هعجارم  هیسابع  هب  هعقاو  نیا  هدهاشم  يارب  هتـسد  هتـسد  مدرم  هدش و  سکعنم  اعیرـس  عوضوم  نیا  دنتـسه و  مسارم 
لاخلخ هب  هنایم  ناتـسرهش  زا  رتش  ناـبحاص  دـعب  زور  هس  اـی  ود  دـننکیم ، رازگرب  ار  یناوخهیبش  مسارم  اوه  يدرـس  كـالوک و  هب  هجوت 

. دنربیم ار  دوخ  ياهرتش  هعجارم و  هیسابع  هب  مزال  تاعالطا  يریگیپ  یبایدر و  اب  هدمآ ،

دنوشیم هیسابع  دراو  بیرغ  نامهم  يدادعت 

دوب هدش  مامت  ناسحا  زور  نآ  دنوشیم . هیسابع  دراو  بیرغ  نامهیم  يدادعت  شیپ ، لاس  نیدنچ  هک  دنکیم  لقن  یحابص  ياقآ  نینچمه 
يزاونناـمهم لوـصا  هب  یهجوـتیب  زین  ناـنامهیم  هب  ندرک  باوـج  دوـب . هتـشذگ  رهظ  زا  مه  تعاـس  هحفـص 411 ]  ] هس اـی  ود  دودـح  و 

دوریم و هیـسابع  فرط  نآ  فرط و  نـیا  هـب  ییوجهراـچ  يارب  هیـسابع  ياـنما  تـئیه  ياـضعا  زا  یکی  لاـح  نـیا  رد  دـشیم . بوـسحم 
الامتحا هک  تسا  يرگید  لام  هک  نیا  لایخ  هب  دنکیم ، هدهاشم  اذـغ  زا  رپ  گرزب  اتبـسن  فرظ  کی  دوشیم و  هیـسابع  دراو  هاگآدوخان 

درتسم هتسش  ار  صوصخم  فرظ  نآ  نانامهم ، نتفر  اذغ و  فرص  زا  دعب  دروآیم . نانامهم  يارب  رابجالاب  تسا ، هدرک  شومارف  ای  هدربن 
هزات تسا . هدوبن  شیاج  رد  زین  صوصخم  فرظ  بجعت  لاـمک  اـب  هدرکن و  هعجارم  یـسک  ادرف  اـت  اـما  دـنک ، راـهظا  ار  تیعقوم  هدومن و 

. تسا سابع  ترضح  تامارک  زا  راک  نیا  هک  دنوشیم  هجوتم 

هدش اجهباج  روامس 

هیسابع بآ  زا  رپ  گرزب  روامس  رگید  درف  کی  اب  هیسابع  مداخ  هتشذگ ، ياهلاس  مرحم  هام  ياهزور  زا  یکی  رد  دننکیم : لقن  نینچمه 
ندروآ يارب  اذل  دوشیمن ، رسیم  رفن  ود  اب  نآ  ینیگنس ، ندوب و  غاد  تلع  هب  یلو  دننک  اجهباج  دنهاوخیم  دوب  هدمآ  شوج  شبآ  هک  ار 

. تسین هیـسابع  رد  مه  یـسک  هدـش و  اجهباج  روامـس  هک  دـننیبیم  بجعت  لامک  اب  هعجارم ، ماگنه  دـنوریم  هیـسابع  زا  نوریب  هب  کمک 
هحفص 412] ]
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ناجنفسا رهش  لضفلاوبا  ترضح  دجسم  زا  تمارک  دنچ 

دروخیمن ناکت  متسد 

نینچ نیشیپ ، راگزور  رد  دندرک : نایب  نینچ  ار  لبق  لاس  هب 35  طوبرم  یتمارک  روکذم ، دجسم  قباس  هیاسمه  یفسوی ، رغـصا  یلع  ياقآ 
ار اهنآ  دـندرکیم و  ادـها  روبزم  دجـسم  هب  يرذـن  ناونع  هب  ار  لاش  ای  هچراپ  رتم  دـنچ  هموح ، ناجنفـسا و  نیدـتم  نانز  هک  دوب  موسرم 

دمحا ازریم  ياقآ  مالسالاۀجح  موحرم  يزور  دنتشاذگیم . دوب  هدش  هتسب  نآ  ياههراوید  زا  یکی  رانک  دجسم  لخاد  رد  هک  یبانط  يور 
زیچ اـهنآ  لوپ  اـب  اـت  شورف  هب  هدرک و  عمج  ار  اـهنآ  دـنروخیمن ، دجـسم  نیا  درد  هب  اـهلاش  اـههچراپ و  نیا  دـنتفگ : نم  هب  يدـنهس 

ار نآ  هتـشاذگ و  یلکـشم  رداچ  کی  نایم  رد  مدومن و  يدنبهتـسب  هدرک و  عمج  ار  اهنآ  مه  هدنب  دوش . يرادـیرخ  دجـسم  يارب  يرگید 
رد ناشیا  درادن . یعنام  چیه  دـشورفب  دربب  ار  اهنآ  دـهاوخیم  سک  ره  تسا و  هدامآ  نونکا  اهلاش  متفگ : يدنهـس  ياقآ  هب  مدـیچیپ و 

ار اهنآ  هدرک و  للعت  زور  دـنچ  اذـل  منک ، تلاـخد  اـهنآ  شورف  رد  هک  متـشادن  یلیاـمت  هدـنب  نوچ  شورفب . تدوخ  تفگ : نم  باوج 
هدمآ لیس  ام  لزنم  هب  هک  دناهدید  باوخ  رد  هک : دندوب  هتفگ  مرسمه  هب  ناجنفـسا  نانز  زا  ياهدع  مایا  نیا  رد  تروص ، ره  رد  متخورفن .

مشورفب ات  ماهدرک  عمج  ار  اهلاش  نآ  هک  نیا  رطاخ  هب  ارم  اهنآ  ماهتشاد  راهظا  درک ، لقن  میارب  ار  هیضق  نیا  مرـسمه  هک  یماگنه  تسا .
هیرق یلاها  زا  رفن  کی  متـسه و  ناجنفـسا  نادـیم  رد  مدـید ، ایؤر  ملاـع  رد  یبش  لاـح ، ره  هب  مدرکن . اـنتعا  ناـشفرح  هب  اذـل  دـنناسرتیم 

میاشحا ات  متـشاذگ  مخز  يور  ار  متـسد  نم  دـش و  هحفـص 413 ]  ] یمخز ممکـش  هجیتن  رد  دیـشک و  نم  مکـش  هب  ار  شیوقاچ  روبذم ،
دزن رگا  تفگ : اهنآ  خساپ  رد  رفن  کی  دیناسرب ، کشزپ  هب  ار  وا  دنتفگ : رگیدکی  هب  دـندوب  هداتـسیا  نادـیم  رد  هک  یمدرم  دزیرن . نوریب 
يور ار  متـسد  مدید ، بجعت  لامک  اب  یلو  مدش ، رادیب  باوخ  زا  لاح  نیا  رد  دش ! دـهاوخن  هجلاعم  دـیربب  مه  رهام  رتکد  قذاح و  بیبط 

ار متسد  متساوخ  ور ، نیا  زا  مرادن . يدرد  نیرتکچوک  اما  ماهدومن  قرع  مه  یلیخ  تسا و  هدیبسچ  الماک  نآ  هب  هک  ماهتـشاذگ  ممکش 
بانج مردارب و  هب  متفگ : اههچب  هب  دیـسر ، ارف  هاگرحـس  ماجنارـس  دوب . هدیبسچ  ممکـش  هب  مکحم  اریز  متـسناوتن  مرادرب  ممکـش  يور  زا 

هب نایرج  زا  عالطا  زا  سپ  اروف  هدربمان  دارفا  دـننک . ییوجهراچ  ارم  درد  هناخ و  دـنیایب  ات  دـیهد  عالطا  يوبن  نیـسح  جاـح  مالـسالاۀجح 
هب تفرگ و  مکحم  داد و  ناکت  ار  متسد  شیوناز  رس  تسد و  اب  يوبن  ياقآ  تسا . هدیبسچ  ممکش  هب  متـسد  هک  دندید  دندمآ و  ام  لزنم 

هدـهاشم ار  بیجع  هنحـص  نیا  ناشیا  هک  یماگنه  دروخیمن ! ناـکت  دوب و  هتفرگ  رارق  شدوخ  ياـج  رـس  متـسد  یلو  دیـشک ، ـالاب  يوس 
ياهلاش متفرگ  میمصت  ملد  يوت  مه  نم  نک . ضوع  ار  تتین  نک و  زاب  ادخ  اب  ار  تتسد  یلو  دوشیمن  زاب  تتسد  دنتفگ : نم  هب  دندرک 

ییاج زا  دوخ  هب  دوخ  متـسد  هک  مدـش  هجوتم  میمـصت ، نیا  لابند  هب  منکن . تلاخد  اهنآ  شورف  رد  مهد و  رارق  دوخ  ياج  رـس  ار  روبزم 
ياهلاش متسب و  قباس  بانط  ياج  رد  مدومن و  هیهت  يرتمکحم  میخض و  بانط  کی  سپ  درک . تکرح  دش و  ادج  دوب  هدیبسچ  البق  هک 

هحفص 414] . ] دش رتهب  مه  لوا  زا  مدرک و  فیدر  هدیچ و  نآ  يور  ار  روکذم 

هدمآ دنب  منابز  مدش  هجوتم 

لقن میارب  نادنکسا  ياتسور  یلاها  زا  یصخش  لبق ، لاس  یـس  دودح  رد  دنتفگ : روکذم  هیرق  نکاس  يدنولیلخ ، نامرهق  يدهـشم  ياقآ 
قلعتم هک  لاش  هراوق  کی  دش و  بلاغ  نم  رب  عمط  سفن و  مدمآ  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  دجسم  هب  حبص  ناذا  عقوم  يزور  درک :

ییاناوت هدـمآ و  دـنب  منابز  هک  مدـش  هجوتم  و  هرد » يروق   » مان هب  مدیـسر  یلحم  هب  هار  يانثا  رد  مدرب . دوخ  اـب  متـشادرب و  دوب  دجـسم  هب 
زا تشحو  سرت و  زا  نیاربانب  مدید . دوخ  هار  رس  رد  ار  هدنرد  تاناویح  لیبق ، زا  یبیارغ  بیاجع و  رگید  يوس  زا  مرادن و  ار  ندز  فرح 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1052 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا و هدش  زاب  منابز  هک  مدش  هجوتم  لاح ، نیا  رد  متشاذگ . شدوخ  ياج  رس  دجسم  رد  مدروآ و  ار  نآ  هتشگ و  فرـصنم  لاش ، ندرب 
رد مدوب و  هدش  یتالایخ  نم  متفگیم : مدیشیدنایم و  دوخ  اب  هک  مدوب  هدومیپ  ار  هار  زا  یتمسق  مداد و  همادا  شیوخ  هار  هب  یلاحشوخ  اب 

يوس متشادرب و  دجسم  زا  ار  روبذم  لاش  نآ  اب  متـشگرب  هرخالاب  درادن . تیعقاو  ماهدرک  هدهاشم  لاح  ات  هک  ار  اهزیچ  نیا  مدوب و  باوخ 
هک یسک  دننام  دش و  سحیب  مندب  دمآ ، دنب  منابز  هک  نیا  رب  هوالع  راب  نیا  مدوب . هتفر  ار  هار  زا  يرادقم  مدیدرگ . راپسهر  شیوخ  هیرق 
زا متشاذگ و  شیاج  دجسم  رد  مدروآ و  ار  لاش  هتـشگ و  زاب  اذل  تسا ، يدج  یلیخ  هیـضق  هک  مدید  مدش . دوخیب  دوخ  زا  هدرک  هتکس 

. مدیدرگ مدان  شیوخ  هدرک 

كدوک يافش 

رامیب یکدوک  شیپ  یتدـم  دنتـشاد : راهظا  رامیب  كدوک  کی  هب  لضفلاوبا  ترـضح  نداد  افـش  هرابرد  یناجنفـسا  يرگـشل  بجر  ياقآ 
: دوب هتفگ  رامیب  هارمه  هب  مزال  شیامزآ  هنیاعم و  زا  سپ  جـلاعم  کشزپ  هحفـص 415 ] . ] دندرب کشزپ  دزن  هجلاعم  يارب  ار  يو  دوب . هدش 

رامیب ناگتـسب  ریاس  ردام و  لد  كانتـشحو  نخـس  نیا  ندینـش  اب  تفر . دهاوخ  نیب  زا  يدوز  هب  دراد و  دوجو  گرم  دصرد  دون  لامتحا 
ناکم نیا  سدقم  ناتسآ  رد  ار  وا  هدرب و  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  دجـسم  هب  افـشتسا  يارب  ار  كدوک  ردام  ور  نیا  زا  دنکـشیم 
لسوت تین  هب  هاگ  نآ  دوب . هدرک  مه  يرذن  نمض  رد  دومن و  بلط  ار  شیافش  مالسلاهیلع )  ) جئاوحلا باب  ترضح  زا  هتـشاذگ و  فیرش 

تیانع و زا  رامیب  لفط  پچ ، علض  هب  ندیسر  عقوم  ات  هدومن  ندیسوب  هب  دجسم  راوید  تسار  تمس  زا  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  هب 
رکشت و ترضح  نآ  زا  هدش و  لاحشوخ  كدوک  ناگتسب  ریاس  ردام و  ور ، نیا  زا  تفای . افش  مالسلاهیلع )  ) جئاوحلا باب  ترـضح  هجوت 

. دندرک ینادردق 

مهاوخیم امش  زا  ار  مرسپ  مشچ  يافش 

میقم روکذـم  هیرق  لها  یمیظع  نیـسحلادبع  جاح  ياقآ  زا  روبزم  دجـسم  تمارک  هرابرد  ناجنفـسا  یئالوم  ربکا  ییـالبرک  ياـقآ  باـنج 
مرـسپ يزور  تفگ : هک  مدینـش  یمیظع  ياقآ  زا  یـسمش  لاس 1364  رد  دـیناوخیم : لیذ  رد  هک  دـندرک  لقن  يارجاـم  زیربت  ناتـسرهش 

بوچ رـس  يزاب  نیب  رد  مییوگیم . هتـسد » لـپ   » نآ هب  یلحم  ناـبز  رد  اـم  هک  دـندرکیم  يزاـب  بوچ  مه  اـب  فسوی  شردارب  اـب  سنوی 
رد کشزپ  مشچ  دزن  هجلاـعم  اوادـم و  تهج  ار  هیلا  راـشم  دوشیم . یمخز  يو  مشچ  تباـصا  رثا  رب  دروخیم و  سنوی  مشچ  هب  فسوی 

یحارج لمع  هحفـص 416 ]  ] دـیاب رامیب  مشچ  تفگ : مزال ، شیامزآ  يرادربسکع و  هنیاـعم و  زا  سپ  کـشزپ  میدرب . زیربت  ناتـسرهش 
بـش نآ  هاگرحـس  دننک . لمع  ار  مدنزرف  مشچ  ادرف  هک  دوب  رارق  مدرک . تعجارم  ناجنفـسا  هیرق  هب  هدـنب  تشگ و  يرپس  زور  نآ  دوش .
ضرع مدیبوک و  ار  نآ  يدورو  رد  مدـمآ  مدـشیم . در  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  دجـسم  رانک  زا  مورب  زیربت  هب  متـساوخیم  هک 

. یتسه رتقذاح  رترهام و  اهرتکد  همه  زا  امش  اریز  مهاوخیم ؛ امش  زا  ار  مرـسپ  مشچ  يافـش  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  ای  مدرک :
هکلب تسین ، مزال  لمع  اهنت  هن  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  مدنزرف  مشچ  تیعضو  مدیسرپ : جلاعم  کشزپ  زا  متفر و  زیربت  هب  لسوت  نیا  زا  سپ 

! تسا ملاس  الماک  وا  مشچ 

راوسبسا زا  نازواجتم  رارف 
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، راجاق تموکح  نامز  رد  دندرک : تیاکح  نینچ  ناجنفـسا  نارمعم  دوخ و  ناکاین  لوق  زا  هلاس  هاجنپ  یناجنفـسا ، هداز  ماریاب  نمهب  ياقآ 
تفع فـالخ  ياـهراک  سور  نوشق  ناـجیابرذآ  هطخ  رد  دوب و  هدرک  لاغـشا  ار  ناریا  كاـخ  زا  یتمـسق  هلمح و  ناریا  هب  هیـسور  روشک 
نمشد هاپس  ور ، نیا  زا  دوب . اهنآ  یناسنا  ریغ  راتفر  دهاش  روشک ، هدش  لاغشا  طاقن  ریاس  دننام  زین  ناجنفسا  ناتـسهد  دندشیم . بکترم 

هک یماگنه  دـندرکیم . تمرح  کته  مدرم  سوماـن  هب  هرخـالاب  هدومن و  تفع  فـالخ  ياـهراک  ینارتوهـش ، شاـیع ، ناـماس ، نیا  رد 
هب گنرزبس  سابل  هک  تماق  دنلب  يراوسبسا  دوشیم  هجوتم  دسریم ، مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  دجـسم  کیدزن  زواجتم ، نوشق 

هاپـس دادعت  هک  نیا  اب  دنکیم . يریگولج  سور  نازابرـس  يور  شیپ  زا  تسا و  هداتـسیا  اهنآ  هار  رـس  روبزم  دجـسم  يولج  رد  دراد  نت 
زا راک  نیا  هک  دـمهفیم  دـنیبیم  ار  بیجع  هنحـص  هحفـص 417 ]  ] هداعلاقراخ و هرظنم  نیا  روکذم  هاپـس  هک  یعقوم  دوب ؛ رایـسب  نمـشد 

. دـننکیم فیلکت  بسک  نآ  زا  شرازگ و  دوخ  هدـنامرف  هب  ار  عوضوم  نیاربانب ، تسا . هزجعم  هکلب  هدوب  جراـخ  يداـع  درف  کـی  هدـهع 
ار نآ  یلاوح  ناجنفـسا و  دـیاب  رتدوز  هچ  ره  سور  نوشق  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب  دـننکیم و  یـسررب  ار  هلئـسم  بناوج  همه  هدـنامرف 

. دنک كرت 

دجسم رذن 

زا یکی  هک  نارهت -  میقم  روکذم  هیرق  لها  هدازمیظع  دحا  جاح  ياقآ  لوق  زا  ناجنفـسا  نکاس  دمحم  دنزرف  ینیما  نیـسح  دـمحم  ياقآ 
زا بناجنیا  دوشیم : نایب  ریز  رد  هک  درک  لقن  ناجنفسا  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  دجسم  زا  یتمارک  تسا -  رهـش  نیا  شرف  راجت 
لاس هس  دراد . تنوکـس  سیئوس  رد  نونکا  هک  مراد  سدـقم  دهـشم  لها  رـصان  مان  هب  یتسود  هدـنب ، تفگ : هک  مدینـش  هدازمیظع  ياـقآ 

تهج روشک  نآ  رد  صصختم  ناکشزپ  هب  هجیتن  رد  دیدرگ و  راچد  جالعلابعص  كانرطخ و  يرامیب  هب   1381  / 1 خیرات 12 /  رد  شیپ 
رد عقوم  نآ  رد  هک  مه  هدنب  تسین . جالع  لباق  شايرامیب  هک  دندوب  هتفگ  ناشیا  هب  ناکـشزپ  فسالا  عم  دومن . هعجارم  نامرد  هجلاعم و 

، نک رذـن  ناجنفـسا  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  دجـسم  يارب  متفگ : شیارب  هدرب  مان  يرامیب  زا  عـالطا  زا  سپ  مدوب ، روبزم  روشک 
( مالسلاهیلع  ) مشاهینب رمق  ترـضح  هطـساو  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا  دیما  تسا . ترـضح  نآ  صاخ  هجوت  دروم  فیرـش  ناکم  نیا  اریز 
اوادم و يارب  هرابود  سپس  دومن . دجـسم  نیا  رذن  ناموت  رازه  دصناپ  غلبم  هدرک و  تقفاوم  نم  داهنـشیپ  اب  ناشیا  ماجنارـس  دهد . تیافش 

يو يرامیب  زا  دوب : هتفگ  وا  هب  مزال  ياهشیامزآ  قیقد و  تاـنیاعم  زا  سپ  جـلاعم  کـشزپ  درک . هعجارم  رتکد  هب  هجلاـعم  هحفص 418 ] ]
. درک میدقت  دجسم  نیا  هب  ار  هدش  دای  غلبم  نتفرگ ، افش  يدوبهب و  زا  دعب  ناشیا  هرخالاب  تسین . يرثا  هنوگ  چیه 

نک مکمک  تدوخ  سابع  ترضح  ای 

ظفح اب  ظافلا  حالـصا  زا  سپ  هک  دنتـشاد  لاسرا  روطـس  نیا  مقار  هب  باطخ  ياهماـن  یط  رغـصا ، دـنزرف  یناجنفـسا  هداز  نسحلاوبا  وناـب 
، یگدروخ نیمز  رثا  رب  هداتفا و  نیمز  هب  نآ  هخاـش  زا  ودرگ  ندـیچ  ماـگنه  ودرگ ، دـنلب  تخرد  زا  ینز  يزور  دـیآیم : لـیذ  رد  یناـعم 

لـضفلاوبا ترـضح  هب  روـبزم  نز  لاـح ، ره  هب  دورب . هار  تسناوـتیم  یتخـس  هب  هک  دـید  بیـسآ  يروـط  هـب  تسکـش و  شتارقف  نوـتس 
، تعاس دنچ  زا  سپ  ماجنارس  مناسرب . تدجسم  هب  ار  مدوخ  ات  نک  مکمک  تدوخ  سابع ، ترضح  ای  تفگ : دش و  لسوتم  مالـسلاهیلع ) )

یقودنـص رد  هدوب  دقن  هجو  ار  روبزم  يرذن  هظحل  نیمه  رد  درک و  مه  يرذن  دـش و  لسوتم  ترـضح  دجـسم  هب  ار  دوخ  دوب . يروط  ره 
تیانع تمارک و  زا  رمألا  رخآ  لسوت  زا  سپ  هصالخ ، هدب . میافـش  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  ای  تفگ : تخادـنا و  ربنم  لخاد  رد 

. تفای افش  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترضح 
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لضفلاوبا ترضح  دجسم  رذن 

هک ار  یتیاکح  روکذم  دجسم  هرابرد  نامحر  يدهشم  دنزرف  یناجنفـسا  هدازمیهاربا  نسح  ياقآ  بانج  هام 1381  دادرخ  مود  خیرات  رد 
. موش مادختـسا  یتلود  هرادا  ود  زا  یکی  رد  متـساوخیم  لاس 1378  رد  بناجنیا  دنتـشاد : نایب  نینچ  ددرگیم  لـقن  ـالیذ  هحفص 419 ] ]

راک هب  لوغـشم  اجنآ  رد  ناکما  تروص  رد  هک  مدادیم  حـیجرت  دوب ، یبالقنا  ياهداهن  زا  رظن  دروم  تارادا  زا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  نکیل 
رد مدرک . هعجارم  لحم  ود  ره  شنیزگ  تمـسق  هب  لاح ، ره  هب  منک . هفیظو  ياـفیا  میتسناوتیم  رتهب  تالیکـشت  نآ  رد  اریز  مشاـب ؛ هدـش 

. دیدرگ تقفاوم  لحم  نآ  رد  هدنب  يریگراک  هب  اب  هتشادن  دوجو  یصاخ  لکشم  هنوگچیه  نم  مادختـسا  يارب  تالیکـشت  ود  نآ  زا  یکی 
ار وت  یتسه  یکنیع  هتـشاد و  ییاـنیب  صقن  وت  ياـهمشچ  نوچ  دـنتفگ : مدومن . هعجارم  یبـالقنا  داـهن  شنیزگ  تمـسق  هب  هک  یعقوم  اـما 
: هک تروص  نیدب  مدرک . يرذن  ناجنفسا  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  دجـسم  يارب  لکـشم  نیا  رطاخ  هب  هدنب  مینکیمن . مادختـسا 
. میامن ادها  دجـسم  نیا  هب  ار  شفـصن  درک ، مهاوخ  تفایرد  هک  یقوقح  نیلوا  دش ، تقفاوم  یبالقنا  ناگرا  نآ  رد  هدنب  مادختـسا  اب  رگا 
رد یناوتیم  يرادن  لکـشم  امـش  دنتفگ : راب  نیا  مدومن . هعجارم  رظن  دروم  ناگرا  شنیزگ  تمـسق  هب  رگید  راب  ندرک ، رذـن  نیا  زا  سپ 

. متسه راک  هب  لوغشم  لحم ، نیا  رد  نونکا  هللادمح  هب  يوش . مادختسا  اج  نیا 

ومنهک لضفلاوبا  ترضح  دجسم  تمارک 

لضفلاوبا ترضح  سدقم  مان 

هب هدنراگن  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  البرک  لاب  هتسکش  نیهاش  تداعس  اب  دالیم  هتـسجخ  زورلاس  نابعش 1423  مراهچ  رد 
یلاح رد  میدرک . دیدزاب  روبزم  دجسم  زا  ياقس  روپدمحم  يدورات  ازریم  ياقآ  بانج  مرتحم  لضاف  مرکم و  قیدص  هحفص 420 ]  ] قافتا
ياقآ يروفغ و  دمحا  دمحم و  ياقآ  مرتحم : نایاقآ  هلمج  زا  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترـضح  ناقاتـشم  نادنمتدارا و  زا  یعمج  هک 
روضح رد  و  دنتشاد . فیرشت  سدقم  ناکم  نآ  رد  ومنهک ) ياتـسور  یلاها  زا   ) يوسوم داوج  دیـس  دیهـش  روپيوسوم  فرـشا  ریم  جاح 

لاس رد  دـندرک : لقن  نینچ  ار  رکذـلا  لیذ  تمارک  دجـسم ، ياـنما  تئیه  ياـضعا  زا  هلاـس   49 داحتا ، نیـسح  دـمحم  ياقآ  بانج  نانآ ،
لها هدازدـمحم  نامیرن  ياقآ  مان  هب  یـصخش  لاح ، نیا  رد  میدوب  دجـسم  یلخاد  ياـمن  ياهگنـس  ندـیچ  لوغـشم  زور  یـسمش   1378
يادا زا  سپ  و  دـندرکیم . روبع  روکذـم  دجـسم  ولج  زا  دوخ  هداوناخ  اـب  زیربت -  هموح  رد  عقاو  رهـشورسخ -  میقم  ناودـنک »  » هدـکهد

دینکیم و راک  هچ  اج  نیا  دیـسرپ : تشاد ، لاغتـشا  ییانب  هب  دجـسم  رد  هک  يرباص  یلع  جاح  ياقآ  زا  يو  رـسمه  یـسرپلاوحا ، مالس و 
سدقم مان  هب  هک  مداد  خساپ  تسیک ؟ مان  هب  دجسم  تفگ : درک و  لاوئس  زاب  تسا . دجسم  متفگ : تسا ؟ هدش  هتخاس  هچ  يارب  ناکم  نیا 

هک تسا  يدامتم  ياهلاس  هک  مراد  يدیدش  دردرـس  نم  تشاد  راهظا  هاگنآ  تسا . هدش  يراذـگمان  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح 
تباب نیا  زا  ماهدیدن و  ياهجیتن  یلو  هدرک  هعجارم  قذاح  کشزپ  نیدنچ  هب  يرامیب  نیا  ياوادـم  هجلاعم و  رطاخ  هب  دـهدیم و  رازآ  ارم 

، دشاب هتشاد  زاین  دجـسم  نیا  هچ  ره  دوش ، فرطرب  نم  زا  كانرطخ  يرامیب  نیا  رگا  منکیم  رذن  نم  کنیا  ماهدیـشک . یناوارف  ياهجنر 
دـنزیم و نفلت  يرباـص  یلع  جاـح  ياـقآ  هب  هیلاراـشم  رهوش  يزور  دـش . يرپس  هصق  نیا  زا  هاـم  دودـح 2  رد  هحفـص 421 ] . ] منک هیهت 

باوج رد  مینک . افو  نامرذن  هب  مینک و  يرادیرخ  ار  نآ  ات  دییوگب  دراد  زاین  هچ  ره  دجسم  ور  نیا  زا  تسا ، هتفای  افش  مرـسمه  دیوگیم :
ناتدوخ یلو  مینک ، هیهت  ار  اههدرپ  ام  درادن  لاکـشا  دیازفایم : هدربمان  هاگنآ  دراد . زاین  هدرپ  هراوق  دنچ  هب  دجـسم  دـیوگیم : یلع  جاح 

دیربب اتسور  هب  ار  اهنآ  دییایب  تسا ، هدامآ  اههدرپ  هک  دوب  هدرک  شرافـس  زور  کی  وا  ماجنارـس  دیریگب . لیوحت  رهـشورسخ  رد  دییایب و 
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هدازدمحم ياقآ  يزور  راچان  میریگب . لیوحت  وا  زا  ار  اههدرپ  هک  میتفرن  وا  شیپ  میدرک و  ادرف  زورما و  هدیزرو و  للعت  زور  دنچ  ام  یلو 
. میدرک بصن  شیاج  رس  ار  اهنآ  ام  دروآ و  اتسور  هب  ار  اههدرپ  شدوخ 

ناگوگ رد  لضفلاوبا  ترضح  دجسم  زا  تمارک  دنچ 

نک رذن  دجسم  نیا  يارب 

قالشق هدکهد  نکاس  لها و  هلاس  یلع 64  دنزرف  روپماریاب ، فجن  جاح  ياقآ  بانج   80  / 9 ربارب 9 /  لاس 1422  ناضمر  مهدراهچ  رد 
ار یتیاکح  ناگوگ  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  دجسم  تمارک  اب  هطبار  رد  تسا ، قوثو  دروم  نیدتم و  صخش  هک  ناگوگ  عباوت  زا 

رهـش رد  هفیظو  ماظن  هرادا  هیحان  زا  يزابرـس  تمدخ  لوغـشم  ناونع  هب  ار  بناجنیا  یناوج ، مایا  رد  لبق  لاس  ادودح 45  داد : حرش  نینچ 
هحفـص  ] هزوح هب  دـندوب  لوغـشم  زین  اهنآ  هک  روکذـم  هیرق  یلاها  زا  رفن  شـش  تیعم  رد  يزور  اذـه  یلع  دـندوب ، هدرک  راضحا  ناگوگ 

زا زور  کی  ماجنارـس  دـندرک ، يرادـهگن  اجنآ  رد  ار  ام  زور  دـنچ  میدرک و  یفرعم  ار  نامدوخ  هعجارم و  رکذـلاقوف  هفیظو  ماـظن  [ 422
زا سپ  دـنورب و  دوخ  ياههناخ  هب  دـنناوتیم  دـندازآ و  صخرم و  زورما  نالومـشم  همه  هک : دنتـشاد  مـالعا  اـم  هب  طوبرم  لوئـسم  فرط 
ره هب  دنـشاب . هتـشاد  هارمه  هریغ -  كاس و  لیبق  زا  یـصخش -  لیاسو  نمـض  رد  دـنیامن و  تعجارم  ادرف  شیوخ  يوشتسـش  تفاـظن و 

نیلوئـسم رظن  دروم  ناگداپ  هب  یماظن  شزومآ  هرود  ندـنارذگ  تهج  ار  ام  ات  مییامن  تعجارم  تقو  رـس  ادرف  هک  دـش  نیا  رب  رارق  لاـح ،
حالـصا ار  متروص  رـس و  ات  مدمآ  دای  رهـش  رد  عقاو  نسح  ازریم  جاح  هاگـشیارآ  ناکد  هب  دوب  رـصع  عقوم  زور  نآ  دـننک . مازعا  هطوبرم 

دجسم يارب  ام  تشاد : راهظا  خساپ  رد  يو  مداد ، رکذت  رکذلاقوف  یناملسم  هب  ار  يزابرـس  تمدخ  هصق  میاهتبحـص  يالهبال  رد  منک ،
میهاوـخ هبملت  هاگتـسد  کـی  نآ  هناـهد  رب  مینکیم و  رفح  هاـچ  هقلح  کـی  ناـگوگ -  اـج -  نیا  رد  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح 

ملد يوت  هظحل  نامه  رد  زین  نم  يوش . فاعم  يزابرـس  تمدـخ  زا  اـت  نک  رذـن  دجـسم  نیا  يارب  وت  دوش  هدافتـسا  شبآ  زا  اـت  تشاذـگ 
، دندوب رفن  شش  هک  میاقفر  قافتا  هب  زور  نآ  يادرف  مدمآ ، هیرق  هب  هصق  نیا  زا  سپ  لاح  ره  هب  مدرک . رذن  سدقم  دجسم  يارب  ار  یغلبم 

زکارم هب  و  دـندز ، ناشیادـص  دـندناوخ و  ار  رفن  شـش  نآ  هلمج  زا  ار  همه  یماـسا  زور ، نیمه  رد  میدرک . هعجارم  هفیظو  ماـظن  هزوح  هب 
تمدخ هب  وت  تسین  مزال  دنتفگ : خساپ  دیدرکن ؟ مازعا  ارم  ارچ  دیـشخبب  اقآ  متفگ : هتفر ، ولج  اذل  مدنام ، هدنب  یلو  دـندرک . مازعا  یماظن 
ناـگوگ هب  تقو  ره  زور  لـهچ  اـت  مدرکیم و  يریگیپ  ار  هصق  نیا  زور  ره  اـما  متـشگرب ، هناـخ  هب  نم  زور  نآ  هـصقلا ، يورب . يزاـبرس 

نیا هدنب  هب  ناشیا  باوج  هصالخ  تروص ، ره  رد  هحفص 423 ] . ] دننک نشور  ار  مفیلکت  ات  مدزیم  رـس  زین  هفیظو  ماظن  هزوح  هب  متفریم 
کی دودح  مدومن . تعجارم  مدوخ  هناخ  هب  مدرکن و  لابند  ار  هیـضق  رگید  مه  نم  يورب و  يزابرـس  تمدخ  هب  وت  تسین  مزال  هک : هدـش 

هب ناموت  تسیود  غلبم  نم  دش و  هتشاذگ  ارجا  هب  بیوصت و  يزابرـس  تمدخ  دیرخ  نوناق  تقو  تسود  فرط  زا  خیرات  نآ  زا  سپ  لاس 
مـشاهینب رمق  هزجعم  زج  ار  تمارک  نیا  نم  مدـیدرگ و  فاعم  مچرپ  ریز  زا  متفرگ و  یمئاد  تیفاعم  مدرک و  زیراو  تقو  تلود  باـسح 

زور دهدب . رارق  ترضح  نآ  نارکیب  فاطلا  لوغشم  ار  نادنموزرآ  همه  دنوادخ  منادیمن . يرگید  زیچ  مالسلاهیلع )  ) لضفلاابا ترـضح 
مـشاهینب جوا  هام  سابع  بارتوب  دقن  ناور  تارف  بناج  دـش  مزعب  نوچ  ناور  بآ  دـش  اههدـید  زا  تفای  هایـس  مغ  زا  بش  وچ  ار  دـیفس 

شوگب ار  رش  باحـس  ناتـسلگ  رب  هک  غیت  ریت و  هنوگنآ  شنت ز  رب  دیرابب  قافن  رگـشل  زا  باجح  رد  هام  وا  تعلط  هام  مرـش  زا  دوب  هکنآ 
خر نآ  هتفهن  نوخ  رد  دـید  ورـس  هزات  وچ  ردـق  نآ  هتفخ  كاخ  رب  تفای  هایـس  مغ  زا  بش  وچ  ار  دیفـس  زور  تفاـی  هار  وچ  ردارب  کـناب 
ماما لاح  نابز  [ . 285  ] تفای هاوگ  نشور  يو و  زا  لیلد  عطاق  ار  سفن  تاساوم  هدرک  عطق  تسد  ره  هحفص 424 ]  ] بات هام  صرق  نوچ 
سابع مرب  زا  یتفر  هچ  دشاب  اور  یک  ییادـج  یتقو  نینچمه  رد  نم  دـشاب ز  افو  طرـش  یک  سابع  ییوت  رادـملع  مالـسلاهیلع )  ) سابع هب 
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نوخ هب  تدننیب  وچ  سابع  وت  لتق  زا  ریلد  دـندرک  نانمـشد  هاپـس  دـشاب  امن  شوخ  نم  زا  برح  نوگن و  قریب  اجک  ددرگ  نوگنرـس  قریب 
یناوج وت  ردارب  دشاب  اعدم  كرت  دوصقم  یمد  نک  لمأت  نیک  ملظ و  هار  زا  لیلد  مردنا  دنوش  نم  لتق  هب  دشاب  ادـج  نت  زا  ترـس  ناطلغ 

اور یک  نک  نایب  يراز  نکم  ناج  ردارب  مالسلاهیلع )  ) سابع بانج  باوج  دشاب  ات  ود  مرس  دق و  تنارجه  ران  زک  نیبب  مناوتن  ربص  مغ  زا 
هم نآ  بنیز  يوم  ناـشیرپ  ناـیوگ  شطعلا  همیخ  هب  ربـمغیپ  لآ  میرح  هحفـص 425 ]  ] دشاب الب  ردنا  تنت  تناناوج  ناطلغ  نوخ  هب  دـشاب 

[ . 286  ] دشاب البرک  تشد  هاگابرق  تقو  هدیسر  نابرق  وت  رهب  مدرگ  هکنآ  تیصو  هدرک  ردپ  دشاب  ایح  جرب 

سابع ترضح  ای  متفگ 

لها و تردق  دنزرف  هدازریصن  مالغ  يدهـشم  ياقآ  بانج  یـسمش   80  / 8 اب 29 /  فداـصم  يرمق  يرجه  لاس 1422  رفـص  مراهچ  رد 
بناجنیا درک : لقن  نینچ  ناگوگ  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  دجسم  تمارک  هرابرد  ناگوگ  عباوت  زا  قالشق  هدکهد  نکاس 

هب کیدزن  شیاز ، ندوب  فراعتم  ریغ  رثا  رب  ندییاز  ماگنه  هنافسأتم  دوب . نتسبآ  هک  متشاد  يدنله  واگ  سأر  کی  یسمش  لاس 1377  رد 
هلیـسو ره  هب  ات  دـنک  کـمک  دـیایب و  مدز  ادـص  ار  مناـگیاسمه  زا  یکی  ور  نیا  زا  دـیازب . ار  شاهچب  تسناوتیمن  اریز  تسا  هدوب  گرم 

تقو نیا  رد  میهدب . ماجنا  يراک  میتسناوتن  مادـک  چـیه  فسأت  اب  دـمآ ، زین  ناشیا  لاح ، ره  هب  مینک . جراخ  واگ  ناگوب  زا  ار  هچب  نکمم 
هدیقع مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  هب  نوچ  هدنب  تشگ . هتـسسگ  يرهاظ  يدام و  ياهرد  همه  زا  مجالع  میتشگ و  دیماان  اج  همه  زا 

دصراهچ غلبم  منکیم  رذن  دبای ، تاجن  یعطق  یمتح و  تکاله  زا  ناویح  نیا  رگا  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  ای  متفگ : مراد  هقالع  و 
اـسآ هزجعم  روط  هب  هقیقد ، هدزناپ  زا  سپ  هحفص 426 ] . ] منک زیراو  ناگوگ  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  دجـسم  قودنـص  هب  ناموت 
یمتح گرم  زا  شاهلاسوگ  واگ و  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  تیانع  زا  هدـیدرگ و  جراخ  شردام  نادـهز  زا  یعیبط  تلاح  اب  هلاـسوگ 

وهـس دمع و  هب  مدومن . زیراو  ناگوگ  لضفلاوبا  ترـضح  دجـسم  قودنـص  هب  ار  روبزم  غلبم  هدرک و  ادا  ار  مرذن  مه  هدـنب  دـنتفای . تاجن 
[ . 287  ] رتهب اقب  دوب  رگ  لمع  لوق و  نایم  لوق  اب  دوب  لمع  يافو  رذـن و  يافو  رتهب  افو  مرک  يور  شیوخ ز  رذـن  هب  دورب  نابز  رب  ترذـن 

: تفگ ساـبع  راوخ  ریقح و  مدرگ  وت  دـعب  تفگب : بنیز  مرهاوخ  وت  نارود  شک  متـس  تفگ : ساـبع  مردارب  ناـبات  هم  يا  تفگب : بنیز 
مسوب وت  تسد  تفگب : بنیز  دیهـش  دوش  رگید  مد  وا  تفگ : سابع  دیحو  سکیب و  نیـسح  هدنام  تفگب : بنیز  راوس  يوش  نایرع  هقان 

[ . 288  ] بآ رهب  کـنیا ز  موریم  تفگ : ساـبع  باـبک  دناهتـشگ  مرح  لـها  تفگب : بنیز  مرکیپ  هب  دـنامن  تسد  تفگ : ساـبع  مردارب 
هحفص 427] ]

وش لیخد  ترضح  نآ  هب 

ترـضح دجـسم  تمارک  هرابرد  روکذم  هیرق  نکاس  لها و  هلاس  نامیرن 74  یلعنابرق  جاح  ياقآ  بانج  یـسمش   80  / 9 خیرات 21 /  رد 
لها متـشاد . تقافر  رفن ، کی  اب  هتـشذگ  رد  بناجنیا  درک : لقن  نینچ  شناتـسود  زا  یکی  لوق  زا  ناگوگ  رهـش  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا
اهنآ هاگماش  عقوم  يزور  متشاد . دنفـسوگ  سأر  هد  هدنب  تفگ : میارب  يزور  دوب . [ 289 ( ] هاشورسخ  ) رهشورسخ فارطا  تاهد  زا  یکی 

زا ار  اهماد  متفر  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  هاگرحـس  دـش ، يرپس  هک  بش  متـسب . مکحم  ار  نآ  رد  مدروآ و  تاناویح  هاگیاج  لغآ و  هب  ار 
اذل دناهتفرگ . رارق  دربتـسد  دروم  هکلب  دنتـسین ، ضیرم  نادنفـسوگ  مدید  هنافـسأتم ، مربب . هاگارچ  هب  ندینارچ  يارب  منک و  نوریب  حارم » »
هناخ هب  هناسویأم  راچان  دـماین . تسد  هب  يربخ  اـهماد  زا  فسأـت  اـب  مدومن ، وپاـکت  رایـسب  متـشگ و  ار  اـج  همه  مدرک و  صحفت  هب  عورش 

نآ هب  ناگوگ و  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  دجـسم  ورب  تفگ : مرـسمه  يزور  مدوب . تحاران  یلیخ  تهج  نیا  زا  مدرک . تعجارم 
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متفر وا  دزن  مدوب . لانیز  ریم  جاح  دجسم  یلوتم  عقوم  نآ  تسا . هتسب  دجسم  رد  مدید  ناگوگ  رهش  هب  مدمآ  زین  نم  وش . لیخد  ترـضح 
ضرع ار  ملکشم  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  هب  مهاوخیم  مراد و  لکشم  نم  اریز  دینک . زاب  ار  دجسم  رد  دییامرف  تبحم  افطل  متفگ : و 

دایز هیرگ  رثا  رب  متسیرگ و  یلیخ  و  هحفص 428 ]  ] مدش لیخد  راوگرزب  نآ  هب  متفر و  دجـسم  لخاد  نم  دندرک و  زاب  ار  رد  ناشیا  منک .
هب مدرک و  زیراو  دجـسم  قودنـص  هب  ناموت  تسیب  غلبم  مدومن و  تجاح  ضرع  اددجم  هدمآ و  شوه  هب  یتعاس  زا  سپ  مدش و  شوهیب 

( فربنگ  ) هدکهد یلاها  زا  ینابـش  رفن  کی  اب  مدشیم  در  هاشورـسخ )  ) یگتفه هچرازاب  زا  متـشاد  زور  نآ  يادرف  متـشگزاب . دوخ  هناخ 
. تسا هناخ  نالف  رد  ام  ياتسور  رد  تنادنفسوگ  شابن  تحاران  تشاد : راهظا  خساپ  رد  يو  متفگ . ار  نادنفـسوگ  هصق  مدرک و  دروخرب 
، لاح ره  هب  دناهتخیر . هفولع  ناشولج  رد  دنتسه و  ملاس  همه  نادنفـسوگ  مدید  مدناسر و  روبزم  سردآ  هب  ار  مدوخ  رتعیرـس  هچ  ره  نم 

ولج رد  مدروآ  ار  نادنفسوگ  نآ  ياههچب  زا  ياهرب  لاس  کی  زا  دعب  متفرگ و  لیوحت  ار  اهنآ  صاخ ، لکشم  رـسدرد و  هنوگ  چیه  نودب 
. مدومن ناسحا  ماعطا و  نانمؤم  هب  دجسم  نیمه  رد  مدرک و  حبذ  ناگوگ  رد  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  دجسم 

مراد هدیقع  دجسم  نآ  هب 

ناتسا رد  عقاو  ناگوگ  رهش  عباوت  زا  قالـشق  یلاها  زا  هلاس  دنولیلخ 61  یلع  دمحم  يدهشم  ياقآ  بانج  یـسمش   80  / 9 زور 10 /  رد 
نایب نینچ  ار  ياهصق  ناگوگ  رد  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  دجـسم  تمارک  اب  هطبار  رد  شیوخ  هفایـضلاراد  رد  یقرـش  ناجیابرذآ 
نیمه طقف  متورث  ییاراد و  متشاد و  شیم -  سأر  ود  هرب و  سأر  ود  لماش  دنفسوگ -  سأر  راهچ  بناجنیا  شیپ  لاس  یـس  ابیرقت  درک :

ییانشآ هحفص 429 ]  ] نان زپ  تخپ و  اب  نادنچ  هدوبن و  دلب  یمیدق  ياهرونت  رد  ار  نان  نتخپ  یناوج  مایا  رد  مرسمه  یفرط  زا  دوب . اهماد 
يو يرگیـشان  رثا  رب  هنافـسأتم  دزپب ، نان  نامیارب  نآ  زا  ات  دوب  هدرک  ریمخ  ار  درآ  زا  يرادـقم  نم ، بایغ  رد  يزور  لاح  نیا  اب  تشادـن .

بورغ عقوم  نم  دوب . هدـناروخ  نادنفـسوگ  هب  ار  هراپ  هکت و  اهنان  نآ  همه  و  دوب . هدـش  هتخیر  نآ  هت  هب  رونت  هرادـج  زا  ریمخ  نآ  رتشیب 
اهماد ارچ  هک  مدیـسرپ  مرـسمه  زا  دنرامیب . هک  تسا  مولعم  دندروخن و  الـصا  مدید  متـشاذگ  اهنآ  شیپ  وج  يرادقم  مدمآ  هناخ  هب  هک 
هتخیر رونت  هت  هب  هک  ار  اهنان  همه  نم  تفگ : خـساپ  رد  وگب . نم  هب  ار  شتـسار  تسه  هچ  ره  دـناهدش ؟ رامیب  ارچ  دـنروخیمن و  يزیچ 

تحاران یلیخ  متـشادن و  يزیچ  دنفـسوگ  سأر  راهچ  زا  ریغ  ایند  لام  زا  متفگ ، رتشیپ  هک  نانچ  هدـنب  مداد . اهنآ  دروخ  هب  دوب و  هدـش 
ره هب  دوش . زاب  ناشهدـعملا  باب  هبمکـش و  ات  مناروخب ، اـهماد  هب  مرخب و  تسا  لهـسم  هک  کـچرک »  » نغور مورب  متفرگ  میمـصت  مدوب ،

كاله و زا  تاـناویح  نیا  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  اـی  متفگ : متخیر و  کـشا  مدرک و  هیرگ  هناـخ  زا  نتفر  نوریب  عقوم  لاـح ،
. مهدب ناگوگ  رد  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  دجـسم  هب  ناموت  هاجنپ  غلبم  منکیم  رذن  نم  دننک ، ادیپ  يدوبهب  دنبای و  تاجن  گرم 

یعطق گرم  زا  هدش و  زاب  ناشهدعملا  باب  هبمکش و  اهنآ  زا  سأر  هس  هک  مدید  متشگرب ، ات  مدیرخ ، کچرک  نغور  متفر و  هزاغم  هب  نم 
مه نم  دیدرگ و  رتهب  شلاح  بوخ و  زین  وا  هجیتن  رد  مدناروخ . وا  هب  نغور  نآ  زا  هک  تسا  ضیرم  اهنآ  زا  یکی  طقف  دناهدش و  صالخ 

هحفص 430] . ] مدش دنمهدیقع  سدقم  دجسم  نآ  هب  نم  خیرات ، نآ  زا  سپ  مدرک . ادا  ار  مرذن  ادعب 

ولیدان ياتسور  لضفلاوبا  ترضح  دجسم  زا  تمارک  دنچ 

دندوب هتشاذگ  ار  دجسم  ياهنهآریت 

: درک لقن  نینچ  میارب  هدوب ، وگتسار  نیدتم و  درف  کی  ولیدان و  ياتـسور  نکاس  هک  يوسوم ، یـضترم  دیـس  موحرم  هک  مدینـش  مردپ  زا 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1058 

http://www.ghaemiyeh.com


هتخاـس و ار  نآ  هدرتسگ  شـالت  اـب  میدوب ، ولیداـن  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  دجـسم  یمیدـق  ياـنب  نتخاـس  لوغـشم  هک  یناـمز 
لیاسو دوبن  و  روبزم ، ریت  ینیگنس  یگرزب و  هب  هجوت  اب  یلو  میراذگب ، اهنآ  رس  ار  يرـسارس  ریت  هک  میدیناسر  هزادنا  نآ  هب  شیاههراوید 

ره هدیـشک و  تسد  نآ  زا  مدرم  هدـش و  کیدزن  بورغ  ماگنه  ماجنارـس  میراذـگب . اهراوید  رـس  ار  نآ  میتساوتن  لیقثرج  لیبق  زا  دـیدج 
رانک زا  مروایب ، بآ  همشچ  زا  ات  متفریم  نوریب  هناخ  زا  یضترم -  دیـس  نم -  بش  نآ  هاگرحـس  دش . راپـسهر  دوخ  هناخ  يوس  هب  سک 
متفر هدادن و  تیمها  نآ  هب  نادنچ  هدنب  تسا . نایامن  هدش  دای  دجسم  رد  سوناف  رون  دننام  ییانـشور  کی  هک  مدید  مدشیم ، در  دجـسم 

رد ار  يرـسارس  ریت  هک  مدرک  هدـهاشم  دوـب . هدـش  نشور  اوـه  هک  تشگزاـب  ماـگنه  متـشگ . زاـب  هدرک و  رپ  بآ  زا  ار  فورظ  همـشچ و 
. دنتخاس ار  دجسم  فقس  دندمآ و  هدش و  علطم  بیجع  هصق  نیا  زا  يدابآ  مدرم  هاگ  نآ  دناهتشاذگ ! دجسم  ياههراوید 

تشگرب شهاگیاج  هب  نوتس  هزجعم ، روط  هب 

رد ات  میدرک  شدـنلب  نیمز  زا  دراد  هحفـص 431 ]  ] رارق بارحم  پچ  تمـس  رد  نونکا  هک  ار  ینوتـس  دجـسم ، یلعف  يانب  نتخاس  ماگنه 
رفن دـص  کیدزن  هک  یلاح  رد  دـتفیب  نیمز  هب  تساوخیم  هتـشگ و  فرحنم  شیاج  زا  هاگان  مینک . بصن  يزلف  هحفـص  يور  شهاگیاج 
چیه تفاـی و  رارقتـسا  هتـشگرب و  شهاـگیاج  يوس  هب  نوتـس  اـسآهزجعم ، روـط  هب  هک  میدـید  هظحل  کـی  رد  هناتخبـشوخ  دوـب . نآ  ریز 

. تسا هدوب  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  تیانع  تمارک و  زا  اعطق  تداع  زا  جراخ  هثداح  نیا  دادن ! خر  ياهثداح 

تشاد یکشم  همامع  هک  یتماق  دنلب  دیس 

دوخ ياج  رـس  ار  شیاههرجنپ  رد و  طقف  میدـیناسر و  مامتا  هب  هتخاـس و  ار  دجـسم  ینونک  ياـنب  یـسمش   70 ياهلاس 71 -  دودـح  رد 
یکـشم همامع  هک  یتماق  دنلب  دیـس  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  یبش  هدنام  هرجنپ  رد و  نودب  یتدم  دجـسم  ور  نیا  زا  میدوب . هدرکن  بصن 

. تسا هدرک  هدولآ  فیثک و  یگس  دراد ، رارق  بارحم  تسار  تمس  هک  ار  ینوتس  نییاپ  تمـسق  دجـسم  رد  دومرف : نم  هب  تشاد ، رـس  هب 
مدید دجـسم ، مدمآ  حبـص  ناذا  تقو  هدنب  نک . زیمت  كاپ و  ار  اج  نآ  رتدوز  هچ  ره  دجـسم  ورب  يدـش  رادـیب  باوخ  زا  هک  رحـس  تقو 

مدیمهف متـسش و  ار  هطقن  نآ  مدروآ و  بآ  ینامیا  یلع  جاح  ياقآ  هناخ  زا  ناوارف  باتـش  اب  اذـل  تسا . هدرک  هدولآ  گس  ار  هطقن  نامه 
. تسا هدوب  قداص  ياهباوخ  زا  ایؤر  نیا  هک 

تسالبرک يارب  اههگرب  نیا 

هداد و متسد  هب  ذغاک  گرب  ود  رفن  کی  هک  مدرک  هدهاشم  باوخ  ملاع  رد  یصخش  میتخاس ، ار  دجسم  ینونک  نامتخاس  هک  نآ  زا  سپ 
نیا و  تسا . هدیـشک  تمحز  رایـسب  دجـسم  نیا  تخاس  رد  هک  هدـب  يربهر  نسح  داتـسا  هب  ار  يرگید  دـشاب و  تدوخ  لام  یکی  دومرف :

ترـضح هار  رد  هک  یماـگ  ره  منادیم  ردـق  نیمه  یلو  متخانـشن ؛ هحفـص 432 ]  ] ار راوگرزب  نآ  هدـنب  اما  تسا . ـالبرک  يازیو  اـهگرب 
. تسا ترضح  نآ  رظن  دروم  هراومه  هتشادرب  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا

درکن تکرح  سابع  ترضح  رس  هزین 

( مالسلاهیلع  ) مشاهینب رمق  ناشخرد  هرهچ  دنمشزرا  باتک  مرتحم  هدنسیون  ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالاۀجح و  بانج 
هب هر )  ) ماما راگدای  یهاگـشنادشیپ  زکرم  رد  کـنیا  هک  کـچرق  هیحاـن  شرورپ  شزومآ و  ریبد  هدودزب  نیمار  بناـجنیا  مکیلع . مـالس 
زا ینافرع  يونعم و  ناوارف  هرهب  هدومن و  هعلاطم  تسا  هدش  پاچ  نآ  دلجم  هس  نونک  ات  هک  ار  ناتدنمشزرا  باتک  مراد . لاغتشا  سیردت 
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تاقیفوت و  منکیم ، ینادردـق  ریدـقت و  دنمـشزرا  رثا  نیا  فیلأت  رد  امـش  هناصلخم  هبئاش و  یب  تامحز  زا  اـج  نیمه  رد  هک  ماهدرب  اـهنآ 
شیوخ تاعلاطم  رد  بناجنیا  هک  دوب  نیا  تمحازم  زا  ضرغ  اما  مراتـساوخ . راهطا  همئا  هاگرد  هب  هناصلاخ  تمدخ  نیا  رد  ار  امـش  رتشیب 

يارب ار  نآ  تمارک  دنس  رکذ  اب  نونکا  مه  هک  مدناوخ  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا هللادبع  ابا  و  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  زا  بیجع  یتمارک 
هک دوب  یکرت  رعش  تروص  هب  ریز  تمارک  هک  تسا  رکذ  نایاش  دینک . هدافتـسا  نآ  زا  دیدحالـص  تروص  رد  ات  منکیم  لقن  یلاعبانج 

تشاد و یصاخ  هقالع  مالسلاهیلع )  ) تیبلها هب  هک  درکیم  یگدنز  هفوک  رهـش  رد  يرگنهآ  درم  مدومن : همجرت  یـسراف  هب  ار  نآ  ریقح 
، هداوناخ نیا  اریز  مهاوخب . مالسلاهیلع )  ) هللادبعابا ترضح  نادیهش  رورس  زا  ار  دوخ  تجاح  تسا  رتهب  تفگ  دوخ  اب  هک  تشاد  یتجاح 
درک و هنیدـم  هب  رفـس  مزع  رگنهآ  هحفـص 433 ]  ] درم دننادرگیمنرب . دـیماان  دوخ  رد  زا  ار  یـسک  دنتـسه و  تمارک  اب  فیرـش و  رایـسب 
رد دیشخردیم  هام  نوچ  شاهرهچ  هک  ابیز  دیشر و  يدرم  دز و  ار  دوخ  تمارک  اب  بابرا  هناخ  رد  دیسر  مشاهینب  هچوک  هب  هک  یماگنه 

مداخ تسا و  سابع  ممان  تفگ : دیـشر  درم  نآ  تسیچ ؟ امـش  مان  تفگ : دش و  هریخ  وا  هب  توهبم  تام و  رگنهآ  درک . زاب  وا  يور  هب  ار 
بدا تدارا و  ضرع  رگنهآ  درم  درب ، دوخ  بابرا  روضح  هب  ار  درم  نآ  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  یتقو  متسه  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا

میاهدرک جاودزا  هک  تسا  اهتدم  متسه و  يرسمه  ياراد  نم  هللادبعابا  ای  درک : نایب  نینچ  ار  دوخ  تجاح  سپس  تفگ و  مالـس  درک و 
هاگرد رد  امش  اریز  دنک ؛ اطع  وا  هب  يدنزرف  ات  دینک  اعد  دنوادخ  هاگرد  هب  هک  مهاوخیم  امش  زا  میاهتـشگن . دنزرف  بحاص  نونکات  یلو 
نوزحم هتسکش و  یبلق  اب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  مرادن . دنوادخ  دزن  ییوربآ  چیه  نم  هک  نآ  لاح  دیتسه  تزع  وربآ و  بحاص  یهلا 

هب ار  هار  همه  نیا  وا  اریز  نکم ؛ هدنمرش  منامهم  دزن  ارم  ایادخ  : » تفگ تساوخ و  دنوادخ  زا  ار  دوخ  نامهم  تجاح  رابکشا  ینامـشچ  و 
مداخ رکون  ار  وا  دنک  اطع  نم  هب  يرـسپ  دنوادخ  رگا  نم ! يالوم  تفگ : رگنهآ  درم  درک . اعد  درم  نآ  قح  رد  و  تسا ». هدـمآ  نم  دـیما 
راهب تفه  دیشخب و  وا  هب  يرسپ  دنوادخ  دش و  هدروآرب  لاس  نامه  درم  نآ  تجاح  منادرگیم . مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  ینعی  دوخ 

و دندرک . دراو  هفوک  هب  ار  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  تیبلها  اروشاع  هعقاو  زا  سپ  هک  دیسر  ارف  يزور  ماجنارس  تشذگ . رسپ  نآ  نس  زا 
هچ ره  درکن . تکرح  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  هزین  دـندروآرد . تکرح  هب  دوب  نآ  يالاب  رب  ادهـش  رهطم  رـس  هک  ار  ییاههزین  نوچ 
اب ار  ارجام  دندمآ و  مالـسلا ) هحفـص 434 ]  ] هیلع  ) نیدباعلانیز ترـضح  دزن  هب  سپ  نتـسناوتن . دنهد  تکرح  ار  هزین  هک  دـندرک  شالت 

میومع رـس  تلع  نیمه  هب  تسا و  مدرم  نایم  رد  هفوک و  رد  لاسدرخ  يرکون  دندومرف : مالـسلاهیلع )  ) داجـس ماما  دنداهن . نایم  رد  ناشیا 
رمق دوب . مالـسلاهیلع )  ) ساـبع ترـضح  رذـن  هک  تشاد  دوـخ  ندرگ  رد  يریجنز  رـسپ  نآ  دـنکیمن . تکرح  تسا و  هریخ  وا  هب  ساـبع 

سابع ترضح  كرابم  رـس  هزین  فرط  هب  رـسپ  نآ  دش و  هراپ  ریجز  نآ  تخادنا و  دوخ  کچوک  رکون  هب  یهاگن  هزین  يالاب  زا  مشاهینب 
نم ردارب ! : » دومرف دوخ  ردارب  كرابم  رـس  هب  ارجاـم  نیا  هدـهاشم  زا  سپ  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک بنیز  ترـضح  دـیود . مالـسلاهیلع ) )
دنـس نک »! زاب  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هیقر هتـسب  ناتـسد  میوگیم : هکلب  نکن ؛ زاـب  ار  رـسپ ) نآ  ندرگ  ریجنز   ) قشع هبعک  باـب  هک  میوگن 

1380  / 12 هدودزب 6 /  نیمار   1380 موس ، پاچ  نوزئاف ، رشن  هحفص 242 ، يرافغ ، نیسح  هتشون  اروشاع  ةالص  باتک  تمارک :

رازتحا ماگنه  مردپ  نیلاب  رب  لضفلاوبا  ترضح 

تراهط تمصع و  تیبلها  بتکم  جورم  یماح و  یناشاک  هدازیلع  ناضمر  سابع  خیـش  ياقآ  بانج  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
یناضمر سابع  ریقح  دیناوخیم . الیذ  هک  دنتشاد  لاسرا  تمارک  جنپ  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا بتکم  تاراشتنا  هب  ياهمان  یط  مالـسلامهیلع 

دـنارذگیم و ار  یگدـنز  نیمی  دـک  نیبج و  قرع  اـب  دوب و  زرواـشک  مردـپ  مق ، هیملع  هزوح  رد  ینید  مولع  لـصحم  یناـشاک ، هدازیلع 
نانچ اما  هملک ، کـی  یتح  هحفص 435 ] ، ] دوبن نتـشون  ندناوخ و  هب  رداق  تشاد . نشور  فاص و  يریمـض  اما  دوب . هتـسب  هنیپ  شناتـسد 

تراـهط تمـصع و  تیبلـها  هتفیـش  ردـق  نآ  درکیمن . مه  هابتـشا  درپـسیم و  نهذ  هـب  ار  شباـتک  باـسح و  هـک  تـشاد  يوـق  هظفاـح 
رد درشفیم و  ار  شیولگ  ضغب  هریبک ] هعماج  ترایز  « ] مکؤامسأ یلحأ  امف   » ناشکرابم نیریش  ابیز و  مان  ندینش  اب  هک  دوب  مالسلامهیلع 
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. درکیم بلقنم  ار  سلجم  لها  شاهیرگ  يادـص  هک  يروط  هب  دوب  رتالاب  رتشیب و  همه  زا  شاهلان  کشا و  يراوگوس  هضور و  تاـسلج 
نب یلع  ترـضح  نفدم  لاهدرا  دهـشم  راوج  رد  دابآزرب  ياتـسور   ) لحم هب  یمازعا  یناحور  طسوت  لزنم  رد  مرحم  لوا  ههد  رد  هلاس  ره 

ازع و هماقا  البرک  يادهش  و  مالسلامهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  شرادملع  یلع و  نب  نیسح  نادیهش  رالاس  يارب  مالسلاهیلع ) رقاب 
ناشنابز رب  لضفلاوبا » ای   » رکذ یلکـشم  ره  رد  هک  دنتـشاد  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  یـصاوخ  تدارا  مرداـم  ردـپ و  درکیم . یناوخهضور 

درد هب  التبم  مردپ  لضفلاوبا . مردارب  سابع و  ریقح  مان  دناهدرک : يراذگمان  ناشیا  كرابم  مان  هب  ار  دوخ  دـنزرف  ود  و  دوب . يراج  يراج 
دیهش ردپ  نوچ  دوب . نیشنهناخ  لاس  کی  زا  شیب  دودح  تشادن . يرثا  نادنچ  مه  یحارج  لمع  هجلاعم و  دش . تاتسورپ  زورترآ و  اپ و 
هالاو نم  بولق  یف  هدش : هتفگ  هک  دوب  ییالبرک  شلد  رد  هچرگ  دشن ، قفوم  لکشم  نیا  رطاخ  هب  نکیل  دورب  یلعم  البرک  هب  دش  رارق  دوب 
هقالع هک  امش  ناج ، ردپ  متفگ : مدوب . شرتسب  رانک  رد  رحس  کیدزن  ات  یبش  تسه . نایعیش  ناتسود و  ياهلد  رد  نیسح  ربق  ینعی  هربق ؛

هب يزیخرب  يریگب و  افش  هک  وش  لسوتم  اهنآ  هب  يراد  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  هب  یـصاخ 
وا یلاخلخ و  ینابر  یلع  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  باتک  زا  اصوصخم  مدرکیم ، لقن  هحفـص 436 ]  ] شیارب ار  یتمارک  يورب و  البرک 
هک یناوخهضور  تاـسلج  زا  دـعب  میدوب ، هتفر  غیلبت  هب  مردارب  نم و  هک  رحم 1420  رد  لضفلاوبا » ای  نیـسح  ای  : » تفگیم هیرگ  اب  اـمئاد 

دعب دبلطیم . کمک  نتفر  نوریب  يارب  دنزیم و  ادص  ار  تسا ، تیبلها  رکاذ  هک  يدـهم  یجاح  مگرزب  ردارب  یبش  دوب ، مردـپ  لزنم  رد 
ار وا  هدوب ، هلبق  فرط  هب  لبم  ناشنب . لـبم  يور  ارم  دـیوگیم  دـنکیم و  بآ  ياـضاقت  دـعب  تشادـن ، تکرح  تردـق  هک  لاـس  کـی  زا 
ای هنیکس ، ای  بنیز ، ای  لضفلاوبا ، ای  نیسح ، ای  : » دیوگیم بترم  دوشیم و  وا  لیاح  دنیشنیم و  لبم  هتـسد  رانک  مه  شدوخ  دنناشنیم و 

دنزیم و سفن  دنت  دـنت  دـتفایم و  رامـش  هب  شـسفن  هعفد  کی  تیلالح ، بلط  مردارب و  يارب  ریخ  ياعد  ینانخـس و  هلدابم  زا  دـعب  هیقر »
نامردارب لضفلاوبا  شروظنم  هک  نیا  نامگ  هب  مردارب  دـمآ . لضفلاوبا  دـیوگیم : دـش ؟ یچ  دـیوگیم : مردارب  دـتفایم . رد  هب  شهاـگن 

هظحل نامه  و  دـمآ . لـضفلاوبا  میوگیم  دـیوگیم : ناـنز  سفن  مردـپ  هراـبود  تسا . غیلبت  رد  هک  لـضفلاوبا  دـیوگیم : مردـپ  هب  تسه 
ابیز هچ  دباتـشیم . ادـخ  تاقالم  هب  درادیمرب  لضفلاوبا  شیالوم  كرابم  لامج  زا  هک  ياهشوت  داز و  اب  بش  فصن  زا  دـعب  کی  تعاس 

گرم مد  وت  هر  نارگن  مشچ  وت و  يوس  هب  ور  نم  رس  رب  هنب  ياپ  ایب  هجنر  مدق  نک  نم  رت  مشچ  همرس  تمدق  كاخ  هک  يا  تسا : هدورس 
هجو ندید  زا  زج  هب  هحفص 437 ]  ] نم رس  رب  یشکب  یتسد  هک  تسا  نآ  تقو  هداتفا  اپ  مولظم ز  همه  هانپ  يا  نم  رب  رد  نیشنب  ایب و  تسا ،

رثا نم  رت  مشچ  وت  مان  نیمز  هب  دـسیونیم  خر  ملام  یمه  كاخ  رب  بل و  رد  وت  مان  نم  رطـضم  لد  هب  ین  يرگد  يوزرآ  تیور  یقاـب  هللا 
یناجیابرذآ نیسح  موحرم 

داد تاجن  ههبج  رد  ارم  لضفلاوبا  ای  رکذ 

هدـش يراذـگمان  ابع  لآ  نت  جـنپ  یمان  مان  هب  هک  ییاـههپت  رب  اـهنادرگ  دوب . یلگنج  هک  قارع  نیوجنپ  هقطنم  رد  دوب  رجفلاو 4  تایلمع 
. میدناوخ ممیت  همکچ  هب  هتـسشن  ار  حبـص  زامن  یتح  دوب ، نیگنـس  رایـسب  نیمز  اوه و  زا  نمـشد  شتآ  دندرک . دنفادپ  هدش ، رقتـسم  دوب ،
ریت و دمآ  الاب  باتفآ  یتقو  مدرکیم . نامـسناپ  ار  ناحورجم  مدوب و  زین  رگدادما  مدادیم  ماجنا  ار  غیلبت  یگبلط و  هک  نیا  رب  هوالع  هدـنب 

هعقاو هروس  یکی  تشاد ، يدرو  يرکذ و  یـسک  ره  تایلمع  بش  رد  مینک . ینیـشنبقع  دش  رارق  یلیالد  هب  دیرابیم . ناراب  لثم  شکرت 
ياراد دوـب و  یگنج  هقطنم  لـضفلاوبا  اـب  نیـسح ، اـی  تـفگیم : یکی  اـنلعج ، اـنا  یکی  یـسرکلا ، يهـیآ  یکی  سی ، يرگید  دـناوخیم ،

رگا هک  اههپت  يالاب  ام  اههپت و  نییاپ  اهنآ  هک  دوب  هدرک  گنت  ار  هرصاحم  هدش و  کیدزن  ردق  نآ  نمـشد  دایز . بیـشن  زارف و  اب  ییاههپت 
نم درکیم . ریسا  ریگتسد و  یتحار  هب  ار  وا  نمشد  نییاپ و  ات  تفریم  دوب و  هسام  نش و  هچراپکی  نوچ  دروخیم  رس  هپت  يالاب  زا  یسک 

نشو و دروخ  رس  میاپ  هعفدکی  هک  دنامن  اج  یسک  ینیشنبقع  رد  اههچب  مدزیم : دایرف  دنلب  دوشن  نمـشد  ریـسا  یـسک  هک  نیا  تهج  هب 
هتوب هب  متفریم  نییاـپ  فرط  هب  هک  روطنیمه  دوـشیم » نمـشد  ریـسا  نـآلا  : » متفگیم دوـخ  اـب  نییاـپ . درب  هحفـص 438 ]  ] یم ارم  هساـم 
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گنچ دنزب ). گنچ  مه  یفلع  ره  هب  تاجن  يارب  تسا  نکمم  هدـنوش  قیرغ   ) شیـشح لکب  ثبـشتی  قیرغلا  مکح  هب  مدروخرب ، یکچوک 
ای  » مدز داـیرف  هاـگآدوخان  دـش . هارمه  لـضفلاوبا » اـی   » رکذ اـب  ندز  گـنچ  نیا  یلو  دوـب  رادهدـنخ  رهاـظ  هب  هتوـب  نآ  هـب  مـه  نـم  ندز 

نش و زا  هک  یتخرد  هشیر  هب  مدناسر  ار  تسد  مدیـشک و  الاب  هب  ار  دوخ  یمدـق ، ود  یکی  دـش . راوتـسا  ینوتـس  هتوب  نآ  هنأک  لضفلاوبا »
نک اعد  میارب  متفگیم  مردپ  هب  تالکشم  عفر  يارب  هاگ  ره  مدوب . هدرک  لقن  هناخ  رد  ار  نایرج  نیا  متفای . تاجن  ات  دوب  هدز  نوریب  هسام 

ساـبعلا لـضفلاوبا  تبحم  هتـشر  يرآ  دـنکیم . تیاـنع  مه  ـالاح  داد  تاـجن  ههبج  رد  ار  وـت  هک  یـسک  ناـمه  شاـبن ، نارگن  تفگیم :
. دشابیم نآ  هب  ناکسمتم  تاجن  ثعاب  ترخآ  ایند و  رد  هک  تسا  ینیتم  لبح  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح  شردام  و  مالسلاهیلع ) )

برکلا فشاک  ای  رکذ  اب  تجاح  نتفرگ 

. دـندوب مق  رد  ماهداوناخ  مدوب . غیلبت  لوغـشم  ناشاک  هموح  رد  ریقح  دوب . رفظملارفـص  هام  مایا  دـمآ . شیپ  یلکـشم  دوب . لاس 1374  رد 
ای فیرـش : رکذ  قیرط  زا  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  مدوخ  ماـن  مه  هب  یلکـشم  ندـش  فرطرب  يارب  متفرگ  میمـصت  یبش 
هک يروط  هب  هتـسهآ  يادـص  اب  قاتا  رد  نتفر  هار  لاح  رد  مشچ  کشا  هجوت و  اب  کیرات  یقاـتا  رد  بش . لد  رد  اذـل  برکلا ... فشاـک 

« مالـسلاهیلع نیـسحلا  کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاـک  اـی  [ » هحفـص 439 : ] متفگ ررکم  دـنمهفن  هناخ  لها 
، يرآ دش . فرط  رب  لکـشم  دـنتفگ : هداوناخ  مدز . نفلت  مق  هب  مورب  ربنم  هک  متفریم  هضور  سلجم  فرط  هب  هک  ینامز  بش ، نآ  يادرف 

. دش عفر  مه  مغ  مه و  دش  فرطرب  نیسح  مغ  مه و  هک  یسک  تطاسو  اب 

ددنسپیم ار  لضفلاوبا  مان  مه  ربا 

دنولا رد  ناشیا  لحم  دجـسم  رد  ریقح  نیا  یلاس  دنچ  تسا و  هدنب  ههبج  ناتـسود  زا  هک  يدـنوار  ینیـسحلا  حـیبذ  ریما  دیـس  ياقآ  بانج 
رد دـندرک : لقن  نینچ  نیا  درکیم ، تکرـش  دجـسم  نآ  رد  ناشیا  مدوب و  رادهدـهع  ار  تعاـمج  زاـمن  تماـما  هیدـهم » دجـسم   » ناـشاک

دجسم مدشیم و  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوتم  مرسمه  يرادراب  نامز  تالکشم  هلمج  نم  نآ  تالکشم  یگدنز و 
هناخ زا  هلجع  اب  هدرک ، لمح  بوخ  عضو  هاگـشیاز  رد  مرـسمه  هک  مدش  رادربخ  هک  نیا  ات  مدرکیم . یناوخهضور  ترـضح  مان  هب  لحم 
مدید ناهگان  تسا ] رـسپ  دازون  هک  مدوب  هدش  علطم  هک  دنامن  هتفگ  ان   ] منک باختنا  شیارب  یمان  هچ  هک  مدوب  نیا  رکف  رد  مدـمآ . نوریب 

اب مدرکن . انتعا  نم  يراذـگب ؟! هچ  ار  شمـسا  یهاوخیم  الاح  تفگ : دزیم . فرح  نم  اب  هک  دـش  رهاظ  مرانک  هچوک  لـخاد  يربا  هعطق 
هب تالکشم  رد  امش  تفگ : ولج و  دمآ  ربا  نامه  هرابود  مدید  متفر  رتولج  هک  مدق  دنچ  اما  متشذگ ؛ ماهدش و  یتالایخ  دیاش  متفگ  دوخ 

( مالسلاهیلع  ) سابعلا لضفلاوبا  هحفص 440 ]  ] ترضح اب  ملـسوت  هک  مدش  هجوتم  هعفد  کی  يدرکیم ؟ هچ  هدشیم و  لسوتم  یـسک  هچ 
اهنابز مدرک  حرطم  ار  لضفلاوبا »  » سدقم مان  نیمه  مدروآ و  هناخ  هب  ناتـسرامیب  زا  ار  مدـنزرف  یتقو  دـش . ناهنپ  رظن  زا  و  دـیوگیم . ار 

دعب اذل  یمان ] هچ  دشاب  رتخد  رگا  یمان و  هچ  دشاب  رـسپ  رگا  میدوب  هتفگ  البق  هک  نیا  هب  هجوت  اب   ] درکن تفلاخم  سک  چیه  دـش و  هتـسب 
مان مالسلاهیلع ،)  ) سابعلا لضفلاوبا  ناگنـشت ، ياقـس  نامیاقآ و  مان  هب  شرافـس  ربا و  کی  تروص  هب  یتوکلم  دوجوم  نآ  ندش  رهاظ  زا 

. میداهن لضفلاوبا » دیس   » ار دازون 

يزابرس زا  تیفاعم 

و موریم . نیمارو  رازلگ  تشدـکاپ و  هقطنم  هب  هیمطاف  رفـص و  مرحم و  ناضمر و  كرابم  هام  رد  غیلبت  تهج  هک  تسا  یلاس  دـنچ  ریقح 
ناشاک و دورداب  زا  اتلاصا  هک  يدمحم  یلع  جاح  يزور  هک : نیا  ات  منکیم ، لقن  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  زا  ار  یتامارک 
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هب نادـنمتدارا  نیمداخ و  زا  ناشیا  هک  دـنامن  هتفگاـن  منکیم : لـقن  اـج  نیا  رد  هک  درک  لـقن  میارب  یتمارک  تسا . نیمارو  رازلگ  نکاـس 
يراج شکـشا  اهنآ  مسا  ندینـش  ضحم  هب  هک  يروط  هب  تسا  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  نیـسحلا و  هللادبعابا  ترـضح 

نیا هب  مه  هچ  ره  دـیوگیم : دـهدیم ، اذـغ  ار  رفن  اهدـص  هک  دراد  يهدرتـسگ  ماـعطا  هرفـس  اروشاـع ، رهظ  رد  هلاـس  ره  ناـشیا  دوشیم .
هحفـص  ] لضفلاوبا ترـضح  نیـسح و  ماما   ) ناشدوخ هب  طوبرم  تسین ، ام  هب  طوبرم  نوچ  دیآیمن . مک  اذـغ  زگره  دوش  هفاضا  تیعمج 

منکیم و گرزب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  یمان  مان  هب  هک  ياهلاسوگ  یتح  دیوگیم : ناشیا  هک  نیا  رتبلاج  تسا . مالـسلاامهیلع ) [ 441
: دیوگ هدربمان  تمارک : اما  و  تسا . یکی  ناشیاذغ  يرادـهگن و  ياج  هکنآ  اب  دراد  یبیرغ  بیجع و  دـشر  تسا  اههلاسوگ  رگید  نیب  رد 

توغاط تمدخ  يزابرـس و  هب  متـسناوتیمن  نم  هک  ییاج  نآ  زا  دنربب ، يزابرـس  تمدخ  هب  ارم  دش  رارق  هک  دوب  یـسمش  لاس 1350  رد 
رد مدـید  باوخ  ملاع  رد  یبش  هک  نیا  ات  مدـشیم . لسوتم  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هب  اـمئاد  هک  دوب  هاـم  نیدـنچ  مورب 
ولج مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  هدش و  اپرب  اههمیخ  تسا ، رارقرب  البرک  هنحـص  مدـید  متـسه . تسا  نیمارو  عباوت  زا  هک  نجیت »  » ياتـسور

. تسا مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  ناشیا  هک  متـشاد  نیقی  متخادنا و  ترـضح  كرابم  مدق  يور  ار  مدوخ  متفر و  ولج  دنزیم . مدق  اههمیخ 
اقآ مدید  تساج ». نآ  لضفلاوبا  : » دومرف هراشا  اب  دوشیم و  لح  وا  تسد  هب  تلکـشم  يراد »؟ يراک  مشاهینب  رمق  اب  وت  : » دومرف نم  هب 
ولج دزیریم . نیمز  هب  تخرد  گرب  لثم  ار  نانمـشد  و  دوریم : تارف  هعیرـش  يوس  هب  دشورخیم و  دمزریم و  نادـیم  طسو  لضفلاوبا 

تسار تسد  اب  مهدب . هئارا  شرادملع  هب  هک  دندوب  هداد  نم  هب  ياهمان  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  هک  نآ  لثم  مدرک ، دنلب  ار  متسد  متفر و 
تـسرد تراک  ادرف  ات  شابن  نارگن  : » دـندومرف دـندرک و  هاگن  کی  طقف  ترـضح  مداد ، ناشن  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  هب  ار  همان 

يرمق  1421 لقن : خـیرات  دـش . تسرد  يزابرـس  زا  نم  تیفاعم  هگرب  بش  نآ  يادرف  تفگ : مشچ  کشا  اب  يدـمحم )  ) ناـشیا دوشیم »
مق یناشاک . هدازیلع  ناضمر  سابع  هحفص 442 ] ]

تخیرن نیمز  يور  رب  نوخ  ياهرطق 

نهپ رهطم  مرح  لخاد  ار  نآ  دندومن و  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا هللادبعابا  ترـضح  مرح  فقو  ار  یگرزب  یلاق  یناریا ، نیریخ  شیپ ، اهلاس 
کی مرح  مادخ  مربب . دادـغب  هب  ار  یلاق  تفرگ  میمـصت  داتفا و  عمط  هب  تسا  یـشزرا  اب  شرف  هک  دـش  هجوتم  دادـغب  میژر  یتقو  دـندرک .

ار شرف  بشما  دـیهدب  هزاجا  هدـش ؛ رابغ  درگ و  زا  رپ  راوز ، ياپ  ریز  یلاـق  هک  دـندروآیم  هناـهب  روط  نیا  دنتـساوخیم و  تلهم  ار  بش 
مرح هب  ار  شرف  دـننکیم و  هدافتـسا  تصرف  زا  مادـخ  دـنهدیم  تلهم  ار  بش  کی  نارومأم  دـیربب . ار  نآ  ادرف  امـش  مییامن ، یبورراـبغ 

: دنیوگیم مادخ  دنربب ، ار  شرف  دنیآیم  نارومأم  یتقو  دـعب  زور  دـننکیم . نهپ  اج  نآ  رد  دـنربیم و  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح 
رمق ترـضح  زا  رگا  امـش  مینزب  تسد  نآ  هب  اـت  میرادـن  تأرج  اـم  تسا و  هدـش  نـهپ  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  مرح  رد  شرف 

یتـقو دـننکیم . عاـمتجا  دـنوشیم و  ربخاـب  عوضوم  زا  ـالبرک  مدرم  دـیرادرب . ار  شرف  ناـتدوخ  دـیرادن  همهاو  مالـسلاهیلع )  ) مشاـهینب
. دـنکیم هچ  اهنآ  اب  مشاهینب  رمق  هک  دـننامیم  رظتنم  و  دوشیم . سبح  هنیـس  رد  مدرم  ياـه  سفن  دـنوشیم ، نحـص  لـخاد  نارومأـم 

بمب يادص  زا  رتيوق  يادص  ناهگان  دنـسریم ، فیرـش  نحـص  طسو  نارومأم  یتقو  دوشیم . رپ  تیعمج  هوبنا  زا  رهطم  نحـص  فارطا 
هدرپ دـناهدش و  مین  ودـب  نارومأم  دـنوشیم  هجوتم  مدرم  دـنوشیم . نیمز  شقن  ادـص  جوم  نایم  رد  نایماظن  دـهدیم . ناکت  ار  نارومأـم 

، میظع دادیور  نیا  دـهاشماب  دزیرب . نیمز  يور  اهنآ  نوخ  هحفـص 443 ]  ] زا ياهرطق  ات  هدش  هدیـشک  اهنآ  تحارج  مخز و  يور  یکزان 
دنیوگیم و جئاوحلا  باب  ای  لضفلاوبا و  ای  هیرگ  اب  دنناوخیم و  ار  ترضح  دنلب  يادص  اب  دوشیم و  اپ  رب  مدرم  نایم  رد  يرشحم  روش و 

. دنهدیم شرازگ  ار  ارجام  دننکیم و  رارف  نحص  نوریب  زا  نارومأم  یقاب  دننزیم . هنیس  رس و  رب 

ناجنز نیوزق و  نیب  هلزلز 
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نآ مدـید . تسا  هتفر  ایند  زا  شیپ  ياهلاس  هک  ار  ناگتـسب  زا  یکی  ایؤر  ملاع  رد  ماگنه  بش  دوب . هدـنام  لاـس  هاـمریت  هب  زور  هس  اـی  ود 
اتـسور هب  مه  اب  باوخ  ملاع  رد  میورب . مه  اـب  اـیب  متفگ : نم  داـیز  رارـصا  زا  دـعب  اتـسور . ورب  تفگیم : درکیم و  رارـصا  یلیخ  موحرم 

. مدرک هاگن  دنزیریم و  اههچقات  زا  فورظ  دنزیریم و  مه  يور  اهباوختخر  مدید  نم  هبترم  کی  میدوب ، هتسشن  مه  اب  اتسور  رد  میتفر .
نم هب  هبترم  نیدـنچ  دـعب  دوشیمن . نم  موـهفم  هک  تفگیم  ینانخـس  هدزتهب  بجعت و  اـب  دـیزرلیم . شیاـهبل  مدـید  ار  موـحرم  نآ 

ترفاسم شدعب  زور  دشاب . هداتفا  یقافتا  دـیاش  هک  متفر  ورف  رکف  رد  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  يدـمآ . اتـسور  هب  يدرک  یبوخ  راک  تفگ :
میدناوخ زامن  میدش و  رادیب  حبص  زامن  يارب  بش  نایاپ  زا  دعب  مدیباوخ و  ینیشنبش  زا  دعب  دوب . هامریت  لوا  بش  اتسور ، نامه  هب  مدرک 

هک متسناد  الاب و  هب  مدش  باترپ  ناهگان  مدوب . يرادیب  باوخ و  نیب  دوب و  هدمآ  الاب  مه  باتفآ  میدوب ، شک  زارد  لاح  رد  زامن  زا  دعب  و 
دمآیم هزرل  سپ  یپ  رد  یپ  دـش و  بارخ  اهنامتخاس  زا  یلیخ  هرخالاب  نوریب . دـیزیرب  ار  اههچب  رتدوز  هک  مدز  دایرف  تسا و  هزرل  نیمز 

ربخ دیـسریم و  ربخ  اـه ، هحفـص 444 ]  ] هدـنام كاخ  ریز  زا  دندیـشکیم و  انیـسحاو »  » داـیرف و  دـندوب . بارطـضا  رد  تدـش  هب  مدرم  و 
نم اج  نآ  میدیـسر  هک  نیمه  میتفر . مه  ام  دـنتفر ، يو  تاجن  يارب  مدرم  تسا . هدـنام  راوآ  ریز  یلعبیغ  ماـن  هب  یـصخش  هک  دـندروآ 

اهكاخ ریز  زا  ار  ادـخ  هدـنب  نآ  مالک ؛ هصالخ  تسا . اج  نامه  تخیریم ، مه  يور  اهباوختخر  مدـیدیم  باوخ  هک  اج  نامه  مدـید 
هدنز متفگ : مدش و  ایوج  ار  شلاوحا  شمدید ، اشع  برغم و  زامن  زا  دعب  بش  کی  زور ، دنچ  زا  دعب  دندرب . ناتـسرامیب  هب  دـندروآرد و 

یـصخش مدوـب  كاـخ  ریز  هک  یتـقو  تفگ : و  تسا . هدوـب  هزجعم  هـک  یلب  دوـمرف : ناـشیا  تـسا . هزجعم  هـک  اـقح  یلاـع  باـنج  مدـنام 
زا نم  دـعب  دوشیمن . وت  رب  يزیچ  متـسه ، اجنیا  نم  سرتن  چـیه  تفگیم : نم  هب  دوب و  هتـسشن  مرـس  يالاب  هایـس  نساحم  اـب  امیـسشوخ 

لضفلاوبا مشاهینب  رمق  ترـضح  تفگ : دوب ؟ هک  متفگ : متـسناد . ارچ  تفگ : دوب ؟ یـسک  هچ  صخـش  نآ  یتسنادن  ایآ  مدیـسرپ : ناشیا 
یمیهاربا نسحلاوبا  رقحالا  مالسلاهیلع )  ) سابعلا

لضفلاوبا ای  مدیشک  دایرف  لد  ناج و  زا 

دنچ مالـسلاهیلع ،)  ) نیـسحلا بتکم  تاراـشتنا  رتفد  هب  ياهماـن  یط  زاوها ، نارمچ  دیهـش  هاگـشناد  زا  نیبوچ  نیـسح  رتکد  ياـقآ  باـنج 
نارمچ دیهـش  هاگـشناد  تسایر  هژیو  هدـننار  نونکا  مه  هک  رونخـس  اضرلادـبع  جاح  - 1 دـیناوخیم : الیذ  هک  دـناهدرک  لاسرا  تمارک 

مدمآ و نوریب  زاریش  رهش  زا  مدوب و  سوبوتا  هدننار  نم  درک : لقن  بناجنیا  يارب  تسا  لضفلاوبا  ترـضح  هژیو  هک  ار  تمارک  نیا  تسا ،
هب مدروآ و  نوریب  هرجنپ  هحفص 445 ]  ] زا ار  متسد  تفر ، متسد  زا  نیشام  لرتنک  دیرب و  سوبوتا  زمرت  ناهگان  اههوک ، زا  یکی  بیـش  رد 
زا سوبوتا  ناهگان  هک  لضفلاابا » ای   » مدیـشک دایرف  لد  ناج و  زا  و  دورب ، رانک  هداج  زا  هک  مدرک  هراـشا  دـمآیم  رود  زا  هک  یلیرت  کـی 

. دادیم خر  یگرزب  هعجاف  هک  متسه  نئمطم  مدادیمن  رس  ار  لضفلاابا » ای   » يادن رگا  دش و  فقوتم  الماک  داتسیا و  تکرح 

یناریا ریسا 

یکی اب  ياهبحاصم  یسمش  لاس 1381  مرحم  هام  متفه  بش  رد  و  دـنکیم ، شخپ  بش » هار   » ناونع تحت  ياهمانرب  بش  ره  نارهت  ویدار 
، تراسا لاس  نیرخآ  مرحم  هام  رد  تفگ : نینچ  تراـسا  نارود  زا  دوخ  ياـههرطاخ  هراـبرد  زیزع  هدازآ  نآ  و  درک ، شخپ  ناـگدازآ  زا 
زا یکی  مدناوخیم ، ار  اههیثرم  راعشا  مه  نم  دندرکیم . رازگرب  ار  مالسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  يرادازع  هنامرحم ، روط  هب  ارـسا ،

دندنبب دنبتسد  اب  ار  متسد  ود  هک  داد  روتسد  ثیبخ  رسفا  نآ  داد . ربخ  دوخ  قوف  رسفا  هب  و  متسه ، نم  ناوخهیثرم  هک  تفای  عالطا  اهیثعب 
مدش و هتسخ  رایـسب  مدنام و  یقاب  نداتـسیا  تلاح  رد  ریزگان  مه  نم  تسب . هاگودرا  رد  هب  مین  رتم و  کی  زا  شیب  عافترا  اب  ار  دنبتـسد  و 
یجی و هنیو  لـضفلاوبا  : » تفگ یقارع  هـجهل  اـب  زیمآهرخـسم ، هدـنخ  اـب  یثـعب  رـسفا  لـضفلاابا ، اـی  لـضفلاابا ، اـی  مـتفگ : مدیـشک و  رجز 
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ترضح فیرش  مان  هب  وا  ندرک  هرخـسم  زا  نم  دوزفا : زیزع  هدازآ  نآ  دهد »؟ تاجن  ارت  دیایب و  هک  تساجک  لضفلاوبا  : » ینعی کیجنی »؟
رد هب  هیکت  اـب  دروآ و  میارب  ار  باوخ  لاـعتم  دـنوادخ  دیـسر ، ارف  بش  هک  یماـگنه  و  مدـش ، تحاراـن  تخـس  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا

هحفص 446]  ] رد و  دندرب ، ترایز  يارب  هک  دش  مالعا  يزور  دنچ  زا  دعب  دندرک و  دازآ  دنب  نآ  زا  ارم  سپس  مدیباوخ . حبص  ات  هاگودرا ،
داتفا وا  مشچ  هب  نم  مشچ  هتسشن و  رادخرچ  یلدنص  رد  ار  وا  هدش و  جلف  هک  مدید  ار  یصخش  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  مرح  هار 

يدـصتم هک  ینانآ  زا  ار  دوخ  ناهگان  درک . هرخـسم  ار  لضفلاوبا  ترـضح  مان  هک  تسا  یثعب  رـسفا  ناـمه  هک  مدـید  و  متخانـش ، ار  وا  و 
یبرع هجهل  هب  ار  هلمج  نیا  وا  یلو  دوب ، عونمم  اهیقارع  اب  ام  نتفگ  نخـس  هک  فسالاعم  دنک ، ادـص  ارم  هک  تساوخ  دـندوب  وا  یلدـنص 

؟ هدـش جـلف  هنوگ  هچ  مسرپب  وا  زا  ات  دـندادن  هزاجا  نم  هب  یثعب  نازابرـس  درک » ار  دوخ  راک  لضفلاوبا  : » ینعی لضافلاوبأ » اـهلمع  : » تفگ
. متفاتش مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترضح  ترایز  هب  قوش  قشع و  زا  رپ  لد  اب  وا  ندش  جلف  ندید  زا  دعب  یلو 

دهدیم افش  لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  ناتسزوخ  رد  لخن  تخرد 

ياقآ دراد . مان  ضمرم )  ) رادمان هریشع  نیا  ياههخاش  زا  یکی  و  تسا ، فرطینب )  ) مان هب  ناتـسزوخ  گرزب  رایـسب  برع  ریاشع  زا  یکی 
( مالسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترضح  مان  هب  هک  ار  تمارک  نیا  تسا  زاوها  نارمچ  دیهش  هاگشناد  رد  تسارح  نادنمراک  زا  هک  یضمرم  نسح 

ماـن هب  هزیوه  ناتـسب و  رهـش  ود  ناـیم  قارع  زرم  کـیدزن  ناریا و  برغ  بونج  رد  ییاتـسور  درک : لـقن  نیبوچ -  رتکد  نم -  يارب  تسا 
نامه رد  يرگید  نز  هاگان  هک  دیسر ، گرم  زرم  هب  دوب و  رامیب  تخس  یضمرم  هنـسح  مان  هب  ینز  اتـسور  نیارد  دراد . دوجو  هیمومـس » »

رد لضفلاوبا  مان  هب  یلخن  تخرد  دومرف  وا  هب  هک  دـید  ار  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  باوخ  یـضمرم  همـسق  مان  هب  اتـسور 
ترـضح مان  هب  ار  لخن  تخرد  ینادرح  نیـسح  نب  یلع  مان  هب  یـصخش  هحفـص 447 ] ، ] دـباییم افـش  نز  نآ  راکب و  رامیب  نز  نآ  هناخ 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  هب  لـسوت  اـب  راـمیب  نز  نآ  درک . دـشر  دوز  ادـخ  فطل  اـب  تخرد  نآ  و  تشاـک ؛ مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا

، نونکا مه  درک . ادـیپ  افـش  لماک  روط  هب  تفای و  دوبهب  ـالماک  بش  کـی  تشذـگ  زا  دـعب  تخرد و  نآ  نتـشاک  زا  دـعب  مالـسلاهیلع ) )
فارطا ياهاتـسور  و  هیمومـس »  » ياتـسور مدرم  ناـیم  تسا  فورعم  مالـسلاهیلع »)  ) لـضفلاوبا ترـضح  لـخن   » ماـن هب  هک  اـمرخ  تخرد 

. دنباییم افش  نآ  ياهگرب  سمل  نآ و  هب  نداد  بآ  اب  نارامیب  هک  تسا  فورعم 

دیدن یبیسآ  چیه  لضفلاوبا  ای  يادن  اب  يرتم ، تشه  عافترا  زا 

هب لوفزد ، یمیدق  ياههناخ  تفگ : نینچ  وا  درک : لقن  نیبوچ -  رتکد  بناجنیا -  يارب  ار  تمارک  نیا  یلوفزد  رونخـس  اضرلادـبع  جاح 
يارب و  دنراد ، هلپ  هد  زا  رتشیب  اهنیمزریز  نیا  زا  یخرب  و  دراد ، یقیمع  ياه  نیمزریز  زد )  ) هناخدور زا  رهش  نیا  ندوب  الاب  رایـسب  تلع 
لوفزد رد  ياهناخ  نینچ  مه  ام  دوب . هچوک  رد  نآ  هناهد  دـنتخاسیم و  الاب  هب  نیمزریز  زا  يدـننام  يراخب  نیمزریز ، ياوه  ندـش  کنخ 

زا یکی  ناهگان  هک  مدرکیم  هاگن  نآ  لـخاد  هب  مدـش و  مخ  دـننام » يراـخب   » نآ هناـهد  رد  زور  کـی  مدوب ، كدوک  هک  مدوخ  میتشاد .
لاح رد  و  متفر ، ورف  نیمزریز  قمع  هب  رـس  اب  مه  نم  دـش  اهر  وا  تسد  ود  زا  میاهاپ  درب و  ـالاب  ار  میاـهاپ  یخوش ، ناونع  هب  ناـگیاسمه 

هحفـص . ] مدیدن یبیـسآ  چـیه  مدیـسر و  نیمزریز  هب  شمارآ  اب  هک  هتفرگ  ارم  یـسک  مدرک  سح  و  لضفلاوبا » ای  : » دیـشک دایرف  نتفرورف 
[448

مشاهینب رمق  میلست  هثجلامیظع ، ناویح 

یگدننار راختفا  دنتـسه و  مق  نکاس  العف  هک  فرـشا  فجن  لها  ناریخ  زا  هک  ارهزلادـبع  موحرم  دـنزرف  یـشاک  داوج  جاح  ياقآ  بانج 
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بتکم تاراشتنا  رتفد  هب  تمارک  ود  ياهمان  رد  دنراد . ار  یلاعلا ) هلظ  ماد   ) يدورهاش ینیـسح  دمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللاۀیآ  ترـضح 
راـهطا همئا  مرح  رد  يراـختفا  روط  هب  لاـس  لوط  رد  میدوب و  ناوـج  رفن  یـس  یلا  تسیب  لوا : تمارک  دناهتـشون : مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا

ربـنق جاـح  ماـن  هب  یمود  ریعاونوبا و  دـمحا  جاـح  ماـن  هب  یکی  تسرپرـس : ناوـنع  هب  هدـع  نیا  زا  رفن  ود  میدرکیم . راـک  مالـسلامهیلع ) )
بارخ ار  تعاس  ياهراوید  ام  دوشب . تمرم  ترـضح  رهطم  مرح  تعاس  ياهراوید  تفگ : دـمحا  جاح  يزور  میدرکیم . راک  راکفاص 
هظحل دـنچ  زا  دـعب  وا  دوب . حبـص  ناذا  زا  دـعب  نآ  تفر و  تعاس  فرط  هب  همه  زا  شیپ  دوب  لال  شنابز  رفن  دـنچ  نیا  زا  یکی  و  میدرک ؛

کیدزن نآ  هب  یتـقو  تسا !؟ هدـش  هچ  مینیبـب  تعاـس  فرط  هب  میدـیود  اـم  درکیم . هراـشا  تعاـس  فرط  هب  دزیم و  داـیرف  تـشگرب و 
نآ فرط  هب  هک  داد  مسق  ار  اـم  دـمحا  جاـح  تسا . اـج  نآ  گرزب  نامـشچ  گرزب و  یلیخ  رـس  اـب  هثجلامیظع  یناویح  میدـید  میدیـسر 
هب و  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  داد  مسق  ار  وا  تفر و  ناویح  نآ  فرط  هب  دمحا  جاح  مینکن . هاگن  ناویح 
زا هعفد  کی  تشگرب و  ریـسم  زا  دز و  کمـشچ  کی  دـمحا  جاـح  هب  ناویح  نآ  مینکب و  راـک  اـج  نیا  میهاوخیم  اـم  تفگ : ناویح  نآ 

: دسیونیم یشاک  ياقآ  نینچمه  مود : تمارک  هحفـص 449 ] . ] تفر اجک  میدیمهفن  میدیدن و  ناویح  نآ  زا  يرثا  دش و  دـیدپان  ام  مشچ 
تناس نآ 60  ضرع  رتم و  لوط 3  هب  ینهآریت  نیشام  دنبراب  رد  و  دش ، مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاابا  فیرش  نحص  دراو  نت  هد  نیـشام 

ناشروز دندوب و  رما  يدصتم  هک  رفن  ود  نآ  دیسر  مابتشپ  هب  ات  نهآریت  دندیشک . مابتشپ  يالاب  هب  لیقثرج  اب  ار  نهآریت  رفن  ود  دوب و 
هک مدـید  ار . نهآریت  نآ  ریگب  لضفلاوبا  ای  همزلأ » لضافوبا  ای   » دز داد  دوب و  اـج  نآ  ربنق  جاـح  یلو  نیمز ؛ هب  تشگرب  نهآریت  دیـسرن و 

ساـبعلا لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  تمارک  دوـب  نیا  دـناسرن . یـسک  هب  یبیـسآ  چـیه  تسـشن و  نیمز  هب  مارآ  مارآ  نـهآریت  نآ 
(. مالسلاهیلع )

سابعلا لضفلاوبا  ياهملع 

رشن و تاراشتنا  رتفد  لوئسم  مق و  هیملع  هزوح  نکاس  یناتـسکاپ  فیرـش  نسح  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
لضفلاوبا مشاهینب  رمق  ترضح  مان  هب  ددعتم  ياهناکم  ناتسکاپ  یچارک  رد  دندومرف : مق  هیملع  هزوح  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  راثآ  میظنت 

مان هب  یـصخش  رتم . کی  رد  رتم  کی  الثم  دـناهدرک  تسرد  مه  یکقاتا  اـهملع  نیا  فارطا  رد  اـضعب  دراد  دوجو  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا
رـسپ و ود  هک  شنادنزرف  هدشن و  لصاح  يدوس  یلو  دوب  هدرک  شتاجلاعم  يارب  مه  يدایز  ياهجرخ  دوب و  ضیرم  اهتدم  نسح  جاح 

رارق عیفـش  ار  لضفلاوبا  ترـضح  دـندرب و  اهملع  نیا  زا  یکی  لحم  هب  هزانج  لثم  دـندومنیم و  لمح  راکنارب  اب  ار  وا  دـندوب  رتخد  کـی 
هب و  داد ؛ افـش  ار  وا  لضفلاوبا  ترـضح  هک  تشذگیمن  اج  نآ  رد  نسح  جاح  روضح  زا  یتعاس  دـهد . افـش  ار  ناشردـپ  ادـخ  ات  دـنداد 

هحفص 450] . ] درک ادیپ  افش  ترضح  فطل 

دیربب سابع  ترضح  ملع  ریز  ار  وا 

مان هب  یصخش  دننکیم . يرادازع  ار  اروشاع  مسارم  زور  هد  دسا ، هام  رد  الوصا  اج  نآ  ودرکسع  مان  هب  تسا  يرهش  ناتـسکاپ  لامـش  رد 
ملع ریز  ار  وا  اروشاع  مایا  رد  لاسما  ار  وا  دیوگیم : شناتـسود  زا  یکی  درکیمن ؛ هقافا  تفریم  هک  اجک  ره  دوب و  هدش  جلف  هک  بوقعی 

هب مدرم  هیقب  دننام  دوشیم و  دنلب  شدوخ  هک  دوب  هدیـشکن  لوط  هقیقد  هد  دیاش  دـندرب . سابع  ملع  ریز  ار  وا  دـیربب . مالـسلاهیلع )  ) سابع
. دزادرپیم ینزهنیس  يرادازع و 

لضفلاوبا ترضح  هاگشیپ  رد 
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قشع زا  ناشن  مالسلاهیلع )  ) یلع نب  سابع  ترضح  ینعی  افو  تعاجـش و  هوسا  هب  یناتـسهوک  هللا  تیآ  موحرم  هداعلاقوف  تبحم  هقالع و 
بدا عوضخ و  زاربا  رایـسب  راوگرزب  نآ  سدقم  تحاس  هب  تبـسن  هل  مظعم  دراد . تراهط  تمـصع و  تیبلها  هب  ناشیا  صلاخ  تدارا  و 
لماک ناسنا  دنمشزرا  تافص  نامیا و  يوگلا  ار  ترضح  نآ  دروآیم و  نایم  هب  نخـس  ترـضح  يزابناج  راثیا و  تفرعم و  زا  درکیم و 

بئاصم رد  دوبن و  فیصوت  لباق  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  هب  ناشیا  تدارا  یگتفیـش و  فرژ  تفرعم  نیمه  هیاس  رد  تسنادیم .
هک دومنیم  شرافس  دندناوخیم  هضور  ناشرضحم  رد  هک  یظاعو  هب  ابلاغ  هقالع  طرف  زا  تخیریم  کشا  رایسب  یعقاو  سانـش  ماما  نآ 
هک يروط  هب  دـندناوخیم  ار  ترـضح  نآ  هضور  دـنتفریم  ربنم  هب  دوخ  هک  هاگ  دـنناوخب و  ار  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  هضور 

. تسین دلب  يرگید  هحفص 451 ]  ] هضور مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  زا  ریغ  ناجاقآ  هک  دنتفگیم  حازم  يور  زا  نیعمتسم  زا  یـضعب 
ینامز دنکیم . لقن  دوخ  همرکم  هدلاو  زا  شزیزع  دنزرف  هک  يدح  ات  دوب  البرک  رادملع  مشاهینب  رمق  هداد  لد  هتفیـش و  هل  مظعم  یتسار 

فرـشم ترایز  هب  یتقو  تفگیم : ام  هب  اقآ  میدـشیم  فرـشم  البرک  هب  یترایز  ماـیا  هاـگ  ره  میتشاد  تماـقا  فجن  رد  اـقآ  هارمه  هب  هک 
ياههچب نوچ  ربب  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  ترایز  هب  دعب  هدرب و  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  ترایز  هب  ار  اههچب  تسخن  دیوشیم 

نآ ره  هکلب  دوبن  يراوگرزب  نامیا و  رهظم  نآ  صخـش  هب  اهنت  هل  مظعم  بدا  اب  هارمه  يراسکاخ  تدارا و  دناترـضح . نآ  هب  قلعتم  نم 
یملع هب  تبـسن  شمارتحا  ور  نیا  زا  دوب . رادروخرب  هژیو  هاگیاج  زا  ناشیا  دزن  تشاد  ادخ  حلاص  دبع  نآ  زا  یناشن  وا و  هب  قلعتم  هک  هچ 

يرادازع يور و  هتـسد  مسارم  رد  دوب . یندـشن  فـصو  دریگیم  رارق  هدافتـسا  دروـم  اـهيرادازع  رد  ـالبرک  رادملع  يرادملع  هناـشن  هک 
دوب ناراب  فرب و  اب  هارمه  هاگ  هک  ناتـسمز  يامرـس  رد  یتح  داتفایم  هار  ملع  لابند  هب  هنهرب  ياـپ  اـب  هل  مظعم  مالـسلاهیلع )  ) ادهـشلادیس

رد هک  تسا  ینتفگ  دومنیم . زاربا  ترـضح  نآ  يـالاو  ماـقم  هب  ار  دوـخ  هناـصلاخ  تدارا  قـیرط  نیدـب  دروآیم و  رد  ياـپ  زا  ار  شفک 
و  » تسا مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  مان  هب  مرحم  متفه  زور  يرادازع  اروشاع  ههد  رد  هک  تسا  نیا  رب  مسر  نیرید  تنس  قبط  ناتسهوک 

زور حبـص  یـصاخ  مسر  قبط  نآ  مسارم  و  دنتـسب » وا  تیبلها  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  رب  ار  بآ  متفه  زور  هک  نآ  رطاـخ  هب  ارهاـظ 
اب مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  ملع  هناـشن  هب  ار  یملع  دـننکیم و  عاـمتجا  ینیـسح  هیکت  رد  دوز  حبـص  مدرم  دوشیم . زاـغآ  متفه 

شدرگ لـحم  لزاـنم  ماـمت  رد  كربـت  تهج  ار  ملع  ترـضح  هحفـص 452 ]  ] نآ هـضور  زا  سپ  دـننکیم و  تـسرد  ياهژیو  تافیرـشت 
تهج تسخن  یناتـسهوک  هللا  تیآ  موحرم  هدومرف  قبط  دـننکیم . هیدـه  ناـهارمه  رادـملع و  هب  ار  دوـخ  ياهرذـن  زین  مدرم  دـنهدیم و 

هل مظعم  لزنم  فرط  هب  سپس  دوب و  زین  ناشيردام  دج  عقاو  رد  هک  لحم  هتشذگ  ياملع  زا  یکی  تیب  تمـس  هب  ار  ملع  مارتحا  میرکت و 
هب هنهرب  ياپ  اب  مدرم  اب  ملع  هارمه  هب  دومنیم و  تکرش  مارتحا  عوضخ و  تیاهن  اب  مسارم  نیا  رد  یناتسهوک  موحرم  دندرکیم . تکرح 

. دـندروآیم ناشیا  تیب  تمـس  هب  ار  ملع  راوگرزب  لماع  نآ  تیب  رد  رـصتخم  لسوت  رکذ  زا  سپ  داتفایم و  هار  هب  ملاـع  نآ  لزنم  تمس 
هل مظعم  دیـسریم  ناـشیا  تیب  کـیدزن  ملع  هک  یتـقو  دـیناسریم  لزنم  هب  رتدوز  ار  دوـخ  نرادازع  زا  لابقتـسا  تهج  هـب  هـل  مـظعم  هـک 

. دیسوبیم ار  نآ  دیـشکیم و  دوخ  شوغآ  رد  ار  ملع  دایز  بدا  عوضخ و  اب  دوشگیم و  دوب  هدیـشک  نیتسآ  هب  هک  یلاح  رد  ار  اهتسد 
ظعاو طسوت  هک  رصتخم  هضور  زا  سپ  دشیم و  ناشیا  لزنم  دراو  ملع  هاگ  نآ  دسوبیم  ار  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  دوخ  ایوگ 

نآ يارب  مدرم  دراد و  همادا  نانچمه  هنـسح  تنـس  نیا  دـندادیم . شدرگ  لحم  لزانم  ماـمت  هب  ار  ملع  دـشیم  هدـناوخ  هل  مظعم  تیب  رد 
يرادازع هب  دنـشکیم و  راـک  زا  تـسد  بـلغا  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا اـقآ  مارتـحا  هـب  زور  نآ  رد  دنتـسه و  لـئاق  ياهژیو  مارتـحا  زور 

. دوشیم هدناوخ  ترضح  نآ  تبیصم  زور  نآ  هضور  سلاجم  مامت  رد  دنزادرپیم و 

همقلع رانک  رد 

: دسیونیم نینچ  يرازگتمدخ  لاس  تارطاخ 60  فیرش  باتک  رد  همالع  دمحم  موحرم  مالسلامهیلع )  ) تیبلها حادم  باطتسم  بانج 
یفطل مرح ، مادخ  زا  یکی  متفریم . ربنم  هب  فورعم ، ظعاو  يزیربت ، ربکا  یلع  خیش  جاح  موحرم  هارمه  اهرصع  البرک ، رد  هحفص 453 ] ]
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دیـس جاح  موحرم   ) مرتحم يراکمه  قیفر و  دربب . همقلع  رهن  رانک  بادرـس و  نیئاپ  ات  ار  ام  رهظ ، زا  دعب  هک  داد  هدعو  درک و  ادیپ  هدنب  هب 
نآ يارب  یتیعقوم  یپ  رد  اهلاس  هک  رهن - تمـس  هب  نامتکرح  ضحم  هب  درک . لوبق  مداخ  نآ  دیایب و  ام  اب  تساوخ  زین  يدـنبرد ) دـمحم 
زا دندش و  رفسمه  ام  اب  بیترت ، نیدب  دیربب . مه  ار  ام  دیوریم ، اج  ره  ادخ ، هب  ار  امـش  تفگ : ناردنزام  ياهرگراک  زا  یکی  مدوب -  اج 
رهن نیئاپ  رد  هک  يدنه -  ياههجار  زا  یکی  هطساو  هب  ار  یسکع  نم  راوگرزب  ياقفر  زا  یکی  اریخا  دندرب . ضیف  ترـضح  نآ  رازم  رانک 
ربـق هب  میدـش ، فرـشم  رهطم  بادرـس  هب  زور  نآ  یتـقو  تسا . نشور  حـضاو و  رایـسب  هـک  تـسا  هدرک  هـیهت  درکیم -  تمدـخ  هـمقلع 

(، مالـسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترـضح  راوگرزب  ردام  مالک  اـج  نآ  رد  میدروخرب . دـنامیم ، ياهلاـس   10 يهچب 12 -  ربـق  هب  هک  یکچوـک 
»؟ تسا کچوک  ردـق  نیا  وا  ربق  ارچ  سپ  دوب ؛ يوق  یلیخ  نم  ساـبع  : » دوب هدومرف  هک  مدـمآ  رطاـخ  هب  مالـسلاهیلع ،)  ) نینبلاما ترـضح 

لزنم ناویا  رد  یباتهم  یبش  هک  مداتفا  يرعـش  دای  تقو  نآ  رد  دناهدرک . كاخ  تقو  نآ  هدرک و  عمج  ار  هدش  هعطق  هعطق  ندـب  نیا  ایوگ 
الماک ترضح ، نآ  هاگلتق  يهرظنم  مدرکیم و  هتکس  متشاد  هک  مدوب  هتفرگ  رارق  ریثات  تحت  نانچ  هک  تسا  دهاش  ادخ  مدورس . نامدوخ 

، نونکا دیئامرفیم . هظحالم  قاتشم ، ناگدید  ربارب  رد  ار  هنحـص  نیا  مه  امـش  راعـشا ، نیا  ندناوخ  اب  دوب . هدش  مسجم  ممـشچ  لباقم  رد 
هب دنوادخ  دینـش . دیهاوخ  ار  هحون  نیا  دنناوخیم ، یـسراف  ياههحون  دننزیم و  هنیـس  اروشاع  زور  اعوسات و  بش  هک  اجک  ره  رد  ابیرقت 

هحفص 454] ! ] دهدب مناتسود  نم و  هب  سلاجم ، نیا  تاکرب  زا  مه  یبیصن  دوخ  فطل 

دندش مشاهینب  رمق  نیسح و  ماما  مرح  هدنهانپ  مدرم 

يورـشیپ لامـش  فرط  هب  هدش و  قارع  دراو  سرافجیلخ  قیرط  زا  دـندوب  اهسور  لباقم  رد  هک  سیلگنا  ياهورین  مود ، یناهج  گنج  رد 
رد تشادن . ماود  نادنچ  یلحم  ياهتمواقم  دندرکیمن . یهاتوک  زواجت  تراغ و  لتق و  زا  دندیـسریم  هک  ياهقطنم  ره  هب  دندرکیم و 

ترضح رهطم  مرح  هب  ناساره  هدزتشحو و  مدرم  دندش . رهش  دراو  هدرک  هرصاحم  ار  البرک  دندیسر ، البرک  سدقم  رهش  هب  دوخ  ریـسم 
نوریب يارب  مه  اهیسیلگنا  دندش . هدنهانپ  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ادهـشلا  دیس 

رالاس ناماد  هب  تسد  همه  تیعمج و  زا  ولمم  نحـص  مرح و  دـندوب . هدرک  هرـصاحم  ار  رهطم  مرح  نادـیم  نتخاـس  قرفتم  مدرم و  ندرک 
فده ار  رهطم  مرح  تعاس  اهیـسیلگنا  هک  نیا  ات  دندوب ؛ هدز  لفق  ار  يدورو  ياهرد  مامت  سرت  زا  و  دـندوب . البرک  رادـملع  نادـیهش و 

ترـضح نادنزرف  هب  لسوتم  رارطـضا  لاح  هب  مدرم  تخیر . نیمز  يور  هب  هدش  هکت  هکت  تعاس  دندرک . کیلـش  نآ  هب  هداد و  رارق  پوت 
تـسیب دودح  هک  گنر  زبس  يرون  هک  دندومن  هدهاشم  رهطم  مرح  لخاد  تیعمج  هک  دندش  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما 

رد نحـص  فرط  هب  دوب  هدیـسر  رتم  کی  دودح  هب  یلاح  رد  دـش . رهطم  قاور  دراو  دـش و  جراخ  رهطم  حیرـض  زا  تشاد . لوط  رتمیتناس 
دش جراخ  مه  نحص  ياضف  زا  ات  دشیم . هدید  نآ  لوط  نامـسآ  قامعا  ات  دش . نحـص  ياضف  دراو  یتقو  دیـسر . ناویا  هب  ات  دوب  تکرح 

نوریب دـندوشگ و  ار  مرح  ياهرد  دوبن . يربخ  ایوگ  دـندرک ، هاگن  يدـنلب  زا  هحفص 455 ] . ] دش مامت  نامجاهم  يادص  رـس و  هلـصافالب 
بیسم مان  هب  البرک  یخـسرف  جنپ  رد  ار  اهنآ  ياهرـس  ادعب  دوب  هتخیر  رهطم  مرح  فارطا  نادیم  رد  اهیـسیلگنا  رـسیب  داسجا  مامت  دنتفر 

. ینافیرش هللا  یلو  رادرخ 1382   7 دندرک . ادیپ 

تشاد تیانع  یلیخ  ار  لضفلاوبا  ترضح  رذن  ینیدلاءاهب  هللا  تیآ 

هس  82  / 3 خیرات 7 /  رد  هتاکرب ، تماد  یناشاک  يردیح  نیسح  خیش  جاح  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح  اناوت  بیطخ 
( هر  ) ینیمخ یفطصم  دیس  دیهش  دجسم  ادهش ، رازلگ  کیدزن  مق  رد  هدنب  دیناوخیم : الیذ  هک  دندرک ، لقن  باتک  هدنراگن  يارب  تمارک 
. دراد یتیاـکح  هچبرتخد  نیا  تفگ : دوب ، شهارمه  ياهچب  رتخد  هک  دـمآ  مدزن  یخیـش  ربـنم ، زا  دـعب  بش  کـی  متفریم . ربـنم  بش  هد 
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ياقآ هللا  تیآ  ترـضح  تمدخ  متفر  زور  کی  ماهدشن . رادهچب  زونه  ماهدرک ، جاودزا  هک  تسا  لاس  هدجه  نم  تفگ : دییامرفب ! متفگ :
: دندومرف دندیدنخ و  ناشیا  ماهدـشن . رادهچب  زونه  اما  ماهدرک  جاودزا  هک  تسا  لاس  هدـجه  اقآ  متفگ : هر )  ) ینیدـلاءاهب اضر  دیـس  جاح 
، راذگب هضور  سلجم  نک و  رذن  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  يارب  مه  يدنفـسوگ  ریگب و  تاولـص  متخ  کی 

دندروآ فیرشت  هدرک ، فطل  مه  ناشیا  و  دیروایب . فیرـشت  ناتدوخ  هک  نیا  طرـش  هب  اقآ  مدرک : ضرع  نم  يوشیم  رادهچب  هللا  ءاش  نا 
هحفص 456] . ] دومرف اطع  ام  هب  ار  رتخد  نیا  دنوادخ  میدرک . تعاطا  ار  اقآ  نامرف  مه  ام  و 

ناسرب اقآ  هب  ارم  مالس  دندومرف  يدهتجم  ياقآ 

ناشیا ناشیا و  تدایع  هب  متفر  نم  دـندوب  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  يدـهتجم ، رفعج  ياقآ  دوب ، بناجنیا  داـمتعا  دروم  هک  ییاـقفر  زا  یکی 
ياقآ مایپ  مدمآ ، اقآ  تمدخ  مه  نم  دینک . اعد  نم  قح  رد  دـییوگب  و  دـیناسرب ، ینیدـلاءاهب ) هللا  تیآ  ینعی   ) اقآ هب  ارم  مالـس  دـندومرف :
نایم نک و  حبذ  نکب و  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  رذن  يدنفـسوگ  دیـشابن ، لوه  یلیخ  دندومرف : اقآ  مدناسر . ار  يدهتجم 
لوپ كاـس  نآ  زا  مداد و  ناـشیا  هب  ار  كاـس  هدـب ، ار  مکاـس  نم  تخت  ریز  دوـمرف : متفگ . يدـهتجم  ياـقآ  هب  مه  نم  نک . میـسقت  ارقف 

متفر و ناتـسرامیب  هب  سپـس  مدوـمن و  هفیظو  يادا  مه  نم  هدـب و  ارقف  هب  نک و  حـبذ  ریگب و  يدنفـسوگ  تفگ : داد و  نم  هب  مدروآرد و 
: دندومرف اقآ  متفر . نیوزق  هب  مه  نم  و  نیوزق . تسا  هتفر  اقآ  دنتفگ : تساجک ؟ اقآ  متفگ : دنتـسین . ناتـسرامیب  رد  يدهتجم  ياقآ  مدـید 
ار راک  نیمه  مه  نم  دیوشیم و  بوخ  روخب ، نک و  تسرد  قیقر  غود  هک  دنداد  روتسد  ءانثلا ) ۀیحتلا و  فالآ  هیلع   ) اضر ماما  ترـضح 

لـضفلاوبا ترـضح  هب  رذـن  مه  اج  نیا  دراد و  هقالع  یلیخ  شیومع  هب  مالـسلاهیلع )  ) اضر ماما  تسا  مولعم  اج  نیا  زا  متفای . افـش  مدرک 
. تسا هدوب  لیخد  مالسلاهیلع )  ) سابعلا

دینک حبذ  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رذن  يارب  يدنفسوگ 

تسا و هتفرگ  ارف  بآ  ار  هقطنم  نآ  همه  هک  ییاضف  رد  ههبج  رد  يزاریـش  دایـص  ياقآ  هک  مدـید  باوخ  یبش  یلیمحت  گـنج  نارود  رد 
شوگ ار  باوخ  قیقد  اقآ  هک  دعب  متفر . هر )  ) ینیدلاءاهب هللا  تیآ  ترـضح  تمدخ  مدـش . هحفـص 457 ]  ] رادیب باوخ  زا  تشحو  هب  نم 

زور هس  زا  سپ  اقافتا  دینک . میسقت  ار  شتشوگ  دینک و  حبذ  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  رذن  هب  ار  يدنفـسوگ  دومرف : درک 
هب باوخ  هک  یتقو  مدوب . اقآ  تمدخ  نم  افداصت  دمآ . هر )  ) ینیدلاءاهب هللا  تیآ  تمدخ  دروآ و  فیرـشت  ههبج  زا  يزاریـش  دایـص  ياقآ 
وا ضوع  دنفـسوگ  ود  ام  دـندومرف : تسا و  هدـید  باوخ  ناشیا  هک  تسا  روط  نیمه  تفگ : ناـشیا  دـش ، هتفگ  يزاریـش  ياـقآ  تمدـخ 

ساـبع ترـضح  هب  رذـن  هر )  ) ینیدـلاءاهب هللا  تیآ  ترـضح  میاهدرک . ادا  اـم  هدـب ، یهدـب  یهاوخیم  تدوخ  امـش  متفگ : نم  میهدیم .
. دنتشاد تیانع  یلیخ  مالسلاهیلع ) )

لضفلاوبا ماقم  سابعلا و  لضفلاوبا  دالوا  نیسح و  ماما 

دیماان مدوب و  تحاران  نم  نآ  زا  شیپ  زور  دـنج  دوب . رادازع  نامز  نیمز و  دوب  بش  هعمج  دوب . مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  تداهـش  بش 
دوب و ادخ  مدیما  اهنت  یلو  سک ، همه  اج و  همه  زا  دیماان  دوب و  هدش  لزان  ییالب  نوچ  مرـس  رب  یگدـنز  راشف  فرط  همه  زا  یگدـنز ، هب 
ای  » متخ مدـش و  لسوتم  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  میالوم  هب  مدـناوخ . تجاـح  زاـمن  مدرک و  ادـیپ  لـسوت  مالـسلاهیلع .)  ) تیبلـها

ناج هب  ار  سابع  ترضح  مدناوخ . ار  مالسلاهیلع » نیسحلا  کیخا  قحب  یبرک  یل  فشکا  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا هجو  نع  برکلا  فشاک 
ترضح مرح  رد  البرک  رد  مدید  باوخ  هحفص 458 ]  ] ملاع رد  بش  مدوب ، تحاران  یلیخ  مداد . مسق  مالسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  شردارب 
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هیرگ هب  مدرک و  ترایز  مشاهینب . رمق  يا  کیلع  مالسلا  دوب : هتشون  رهطم  ربق  يالاب  رد  ملوغشم . ترایز  هب  متسه و  مالسلاهیلع )  ) سابع
اقآ متفگ : مدینـشن . یباوج  یلو  مدرک  اههلان  نک . تسرد  ارم  راک  متحاران ، مشاـهینب ، رمق  اـی  جـئاوحلا ، باـب  يا  اـقآ  متخادرپ : يراز  و 

يالاب رد  مدش . هناور  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  رهطم  مرح  يوس  هب  مربیم . نیـسح  ماما  تردارب  دزن  ار  تتیاکـش  یهدیمن ؟ ارم  باوج 
ماما اقآ ، متفگ : مدرکیم ، هلان  روط  نیمه  متخادرپ . ترایز  هب  رهطم  مرح  رد  نیـسحلا » هللادبعابا  ای  کیلع  مالـسلا  : » دوب هتـشون  رهطم  ربق 
یتح متشگیم ، مرح  درگ  هب  نالان  نایرگ و  روطنیمه  دنکیم !؟ تسرد  ارم  راک  هن  دهدیم و  باوج  هن  سابع  ترضح  تردارب  نیـسح ،
دزن ار  سابع  مردارب  تیاکش  دلانیم و  نانچمه  تسیک ، دش : هدینـش  ربق  زا  ییادص  ناهگان  دندرکیم . يزوسلد  میارب  رهطم  مرح  نارئاز 
لگ کی  لثم  نابرهم ، مولظم ، دیشروخ ، لثم  دش . نایامن  ینارون  ياهرهچ  اب  یبرع  سابل  اب  يدیس  رهطم  ربق  زا  ناهگان  تسا ؟ هدروآ  نم 

دنزرف و هکنیا  دنتفگ : اقآ  هب  نارئاز  دنکیم ؟ تیاکـش  مسابع  زا  دلانیم  نانچمه  هک  انـشآ  يادص  نیا  تسیک  دومرف  رگید  راب  يدـمحم 
اقآ تسا ؟ هدش  هدیـشک  نم  دزن  تیاکـش  هب  هک  هداد  خر  یفالتخا  هچ  دـنزرف  ردـپ و  نیب  منیبب  تسا . مالـسلاهیلع )  ) سابع مردارب  راگدای 
اقآ منک . وجوسرپ  ار  عوضوم  ات  دـیراذگب  اهنت  ار  ام  دـندومرف : نارئاز  هب  دـندروآ و  فیرـشت  نم  دزن  دـندوب . مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما 
ره مراتفرگ  ناجاقآ  متفگ : یناشیرپ ؟ نینچ  هک  تسا  هدش  هچ  سابع ، مردارب  راگدای  دنومرف : تشاذگ و  مرس  رب  ار  دوخ  تبحم  اب  تسد 

شکرابم تسد  روخم . مغ  ملد  هویم  ملد ، زیزع  دومرف : اقآ  دهدیمن . ار  مباوج  دـنکیمن ، تسرد  ار  مراک  میوگیم  لضفلاوبا  اقآ  هب  هچ 
درکیم و شزاون  ارم  شکرابم  تسد  اب  نانچمه  مدوب . هتـشاذگ  شـسدقم  ياههناش  رب  ار  مرـس  مه  نم  هحفص 459 ] . ] دیشک مرـس  رب  ار 

سابع مردارب  هب  ام  دوشیم . تسرد  تراک  نک  ربص  مردارب  راگدای  ملد ، زیزع  دوشیم . تسرد  تراک  روخن  هصغ  ناج ، ومع  دومرفیم :
لد و هک  مزیزع ، ردارب  هب  منکیم . راختفا  داد  ام  هار  رد  هناصلخم  ار  شناج  یتح  درک و  تمدـخ  میاـههچب  نم و  يارب  لد  ناـج و  زا  هک 

سابع راگدای  وت  هب  نم  منکیم . راـختفا  شدـالوا  هب  مه  شدوخ و  هب  مه  منکیم ، راـختفا  وا  هب  شايراکادـف  همه  نیا  اـب  رتزیزع ، مناـج 
ساـبع مردارب  راـگدای  لدهوـیم و  دوـمرف : نم  هب  وـت . هب  مه  منکیم  راـختفا  وا  هب  مـه  مرتزیزع ، ناـج  زا  مردارب ، مسنوـم ، مزیزع ، مدـیما ،
ساـبع تردـپ  رگا  روخن . هصغ  یتـسه ، مردارب  راـگدای  وت  رخآ  مهد ؟ ماـجنا  تیارب  نم  اـت  یهاوخیم  هچ  وگب  موـش ، تیادـف  رادـملع ،

. ردـپ مه  دوب و  ومع  مه  نم  ياههچب  يارب  سابع  تردـپ  نوچ  تردـپ . ياج  متـسه و  وت  يومع  نم  دـهدیمن  ار  تباوج  مالـسلاهیلع ) )
ار شراک  تسا ، وت  دالوا  راگدای و  هک  تسا  تسرد  ایآ  دومرف : دوخ  اب  تسا . هدرک  فطل  نم  هب  ادخ  راگنا  اباب ، روط  نیمه  مه  نم  سپ 
: دومرف نم  هب  نیسح  ماما  اقآ  هللا . ءاش  نا  درک  مهاوخ  يراک  شیارب  میالوم  مشچ  دش : هدینش  سابع  ترضح  ربق  زا  ییادص  نک ، تسرد 

هنالاس دـنرادن  يدایز  لام  هک  نامناتـسود  زا  ياهدـع  دـنهدب . ام  هب  ار  دوخ  ناـج  دنرـضاح  یتح  هک  میراد  يداـیز  ناتـسود  اـیند  رد  اـم 
تروص نم  و  متسه . تراک  لابند  نم  دوشیم و  تسرد  تراک  هللا  ءاش  نا  ورب  دنهدیم . تاروذن  ام  هار  رد  ناشعـسو  هزادنا  هب  يرادقم 

. دش تسرد  دوب  هناخ  دیرخ  هک  مراک  هک  دیـشکن  یتدم  دش . داجیا  ملاح  راک و  رد  یتارییغت  دـعب  هب  خـیرات  نآ  زا  مدیـسوب . ار  شکرابم 
هحفص 460]  ] 1372  / 1  / 28

سابع ترضح  سدقم  دوجو  ترایز 

: تفگ تساجک ؟ مدیسرپ : رفن  کی  زا  دندیدیم . يراکراوس  شزومآ  اج  نآ  ياهدع  منکیم ، رذگ  ییارحـص  رد  مدید  باوخ  ملاع  رد 
یناوزاب راقواب ، عاجـش ، دنمونت ، تماق ، دـنلب  دادیم . يراکراوس  شزومآ  ناشیا  هب  هک  دوب  يراوس  ناراکراوس ، نایم  رد  البرک . يارحص 

مالس دمآ . نم  يوس  هب  اروف  داتفا . نم  رب  شمـشچ  هاگان  راوس  مدش . کیدزن  نانآ  هب  نم  دیفـس ، یبسا  رب  راوس  دیـشر ، ییوجگنج  يوق 
؟ هدمآ شیپ  یلکشم  يدروآرد ؟ اج  نیا  زا  رـس  ام  راگدای  هدش  هچ  زاب  تفگ : حیلم  يدنخبل  اب  دمآ . مکیدزن  داد و  مالـس  باوج  مدرک ،
. متـسه تراک  لابند  دوخ  ورب  دومرف : دش و  بسا  رب  راوس  متفگ . ار  ملکـشم  مدیـسوب و  ار  شکرابم  تروص  تسد و  دش ، هدایپ  بسا  زا 
ام اقآ  متفگ : منکیم . لح  ار  تلکـشم  مدوخ  روخن ، هصغ  يدرک ، هیرگ  نم  یبیرغ  يارب  ملد  زیزع  دومرف : تشاذـگ و  مرـس  يور  تسد 
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دالوا  » 81  / 12 ییاضر 17 /  ییالبرک  اضریلع  دیس  متسه . تراک  لابند  مدوخ  ورب  دومرف : هدروآرد . ياپ  ار  ام  تالکـشم  يدرک  اهر  ار 
.« متسه نارهت  نکاس  هک  مق  رد  یلع  دیس  هدازماما  لسن  زا  مایس 

نیسح ماما  نارادازع  ياقس 

عباوـت زا  ماریاـب  هـیرق  رد  يرمق  لاس 1424  مارحلا  مرحم  رد  دـسیونیم : يدـمحم  ناطلـس  خیـش  ياقآ  مالـسالا  تجح  باطتـسم  باـنج 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترــضح  رذـن  صوـصخ  رد  اتــسور  نآ  یلاـها  زا  رفن  ود  مدوـب  غـیلبت  لوغــشم  زیربـت  فارطا  رد  وکــسا  ناتــسرهش 

ياقآ ولدیهش  دجسم  رد  ربنم  زا  سپ  روبزم  هام  موس  رد  هحفص 461 ] : ] دندرک لقن  حرش  نیا  هب  هناگادج  ياهصق  مادک  ره  مالسلاهیلع ) )
شردپ هب  ار  وا  راوگرزب  نیا  تمحرم  هب  دنوادخ  هک  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تیانع  هرابرد  هدازبجر  نسح  يدهـشم 

رمق ترـضح  هب  شردـپ  يزور  دـندرمیم . دـندمآیم  ایند  هب  هک  ییاههچب  ناشیا  دـلوت  زا  لـبق  تفگ : هدرک ، تیاـنع  هدازبجر  رگـسع 
هب يرادازع  ریسم  رد  اروشاع  مایا  رد  هک  دنک  اقـس  ار  وا  دش  رـسپ  دنام و  دنزرف  رگا  دنکیم ، رذن  هدومن و  لسوت  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب

. دنکیم تیاقس  ار  نارادازع  تسا  لاس  تفه  نونکا  دهدب . بآ  مدرم  هب  مشاهینب  رمق  دای 

تسین رادرب  یخوش  لضفلاوبا  ترضح 

سانـشراک يراصنا  یلع  دمحم  ياقآ  بانج  مرتحم  لضاف  مرکم و  قیدـص  بجر 1423  متفه  اب  قباـطم  لاس 1381  هام  رویرهش  رد 24 
یمالسا دازآ  هاگشناد  دیتاسا  زا  یکی  لوق  زا  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  رد  عقاو  رهشورسخ  عباوت  زا  ولتاس  ياتـسور  نکاس  یقوقح  لئاسم 

زیربت یمالسا  دازآ  هاگشناد  قوقح  هدکـشناد  لاس 1374  رد  بناجنیا  دـیناوخیم : الیذ  هک  درک  لقن  ار  یندینـش  بلاـج و  ياهصق  زیربت 
رـس سالک  رد  يزور  دوب  رهـش  نیا  يرتسگداد  تاضق  زا  لاـح  نیع  رد  هک  روبزم  هدکـشناد  دـیتاسا  زا  یکی  مدوب . لیـصحت  هب  لوغـشم 

دندش همکحم  دراو  رفن  ود  مدوب . هتسشن  هاگداد  رد  يزور  درک : لقن  نینچ  ار  ریز  هیضق  یتبـسانم  هب  سرد  بلاطم  سیردت  نمـض  سرد 
ناهاوخ و یکی  یقوقح  حالطـصا  هب  دـندوب . هداد  لیکـشت  مه  ياهدـنورپ  البق  هراب  نیا  رد  دـندومن و  اوعد  حرط  مه  اـب  یکلم  نوماریپ  و 
رد زیم و  ولج  دمآ  تساخرب و  ناهاوخ  صخـش  دوش  ییوجزاب  هحفـص 492 ]  ] اهنآ زا  هک  نآ  زا  شیپ  دوشیم . بوسحم  هدناوخ  يرگید 
هک درکیم  نامگ  تشادن و  ياهرهب  شناد  زا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هدرب  مان  تشاد . رارق  یقوقح  ییازج و  نیناوق  هعومجم  باتک  نآ  يور 

تـساوخداد رد  هک  یبلاطم  نآرق  نیا  هب  مسق  تفگ : تشاذـگ و  روکذـم  باتک  رب  درک و  زارد  ار  شتـسد  تسا  دـیجم  نآرق  باتک  نآ 
ار شیوخ  تیناقح  اوعد  نیا  رد  هک  دوب  هدروآ  دوخ  اب  مه  دهاش  رفن  ود  هوالع  هب  تسا . نم  اب  قح  هدوب و  حیحص  یگمه  ماهتشاد  راهظا 
بتک و لازنا  دـنوادخ و  هب  امـش  مرتحم ، ياقآ  متفگ : ناهاوخ  هب  میاـمن ، یهاوگ  ذـخا  دوهـش  زا  هک  نآ  زا  شیپ  هدـنب  دـناسر . تاـبثا  هب 
؟ يراد دنزرف  دنچ  مدیسرپ : زاب  مراد . نامیا  هدیقع و  تاسدقم  همه  نآرق و  لاعتم و  دنوادخ  هب  یلب  تفگ : يراد ؟ يداقتعا  لسر  لاسرا 

لاس تفه  یلع و  شمـسا  داد  خـساپ  تسیچ ؟ شمان  دراد و  نس  لاس  دـنچ  تکچوک  رـسپ  متفگ : رتخد . ود  رـسپ و  تفه  تشاد : راهظا 
زا سپ  تسامـش ؟ اب  قح  اوعد  نیا  رد  هک  ینک  دای  دـنگوس  شناج  هب  يراذـگب و  وا  رـس  رب  ار  تتـسد  دـناوتیم  ایآ  مدیـسرپ : دراد . نس 

لـضفلاوبا ترـضح  هب  یتـسه و  هعیـش  اـیآ  مدرک  لاوـس  رگید  راـب  دریمب . مرـسپ  مسرتیم  اـقآ  جاـح  تفگ : توکـس  ثـکم و  يرادـقم 
، نک دای  دـنگوس  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  هب  متفگ : دـشاب . راوگرزب  نآ  يادـف  ملام  ناج و  تفگ : يراد ؟ داقتعا  مالـسلاهیلع ) )

دیرپ شاهرهچ  زا  گنر  دومن و  قرع  یلیخ  بناجنیا ، داهنشیپ  نیا  ندینش  زا  سپ  هیلاراشم  تسامـش . اب  قح  اوعد  نیا  رد  هک  نیا  رب  ینبم 
بضغ نم  هب  مغورد  مسق  رطاخ  هب  راوگرزب  نآ  مسرتیم  نم  تسین و  رادربیخوش  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  اقآ ، جاح  تفگ : و 

هک يدومن  عاجرا  یصخش  هب  ارم  امش  یضاق ، ياقآ  بانج  تسا . هدناوخ  صخـش  اب  قح  اوعد  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هیـضق  یتسار ، دیامن 
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ترـضح كرابم  مان  هب  لسوت  اـب  لـصفم  هیـضق  هحفـص 463 ]  ] نیا ماجنارـس  لاـح  ره  هب  میاـمن . ناـیب  ار  رما  تیعقاو  مدـش  روـبجم  نـم 
رب هک  تعاس  نآ  زا  هآ  دوب  هداتفا  بآ  کشم  کی  دیدرگ . لئان  دوخ  قح  هب  زین  قح  بحاص  درک و  ادـیپ  همتاخ  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا

بارتوب زیزع  مغ  بارت  رب  دوب  هدـنکفا  بآ  يور  شتآ  داب  ورـس  هآ  دوب  هداـتفا  باـقع  زا  ساـبع  تسدیب  رکیپ  دوب  هداـتفا  بـالقنا  نوک 
نیقاط نیب  هبعـش  هس  ناکیپ  كون  دوب  هداـتفا  باذـع  رد  دوخ  یمرگ  زا  باـتفآ  دوب  هدـیدرگ  نیگمرـش  دوخ  هدرک  زا  نامـسآ  دوب  هداـتفا 

دوب هداتفا  بارطـضا  ارهز  لافطا  لد  رب  ملع  نداتفا  هاـگ  دوب  هتـشگ  نازرل  هک  سپ  دوب  هداـتفا  باـیق  هن  قاـط  هب  نویـش  هلاـن و  دوب  هدروخ 
كاچ هراپ  هراـپ  ناـکیپ  كون  زا  شرکیپ  دوب  هداـتفا  بآ  کـشم  کـی  نوخ  هدولآ  اول  کـی  نیمی  رد  راـسی و  رد  اـما  تفر  نت  زا  تسد 
باتفآ بات  نزوس ز  رب  مخز  دوب  هدیکـشخ  ندـب  رد  یمرگ  شیاضعا ز  نوخ  دوب  هداـتفا  باـسحیب  ياـضعا  رب  شرـشیمش  مخز  كاـچ 

قرغ ار  ادخان  مسج  دـید  هحفـص 464 ]  ] دوب هداتفا  بالقنا  شلتق  رهب  رکـشل  نیب  دیـسر  تعاس  نامه  رد  دبهپـس  نیلاب  هب  دـش  دوب  هداتفا 
نایم شراییب  مسج  تشونیم  شکلد  راعـشا  نیا  هک  زور  نآ  یناش )  ) دوب هداتفا  بالگ  رحب  اییوگ  لگ  نمچ  کـی  تاـجن  کـلف  نوخ 

مالسلامهیلع تراهط  تمصع و  نادناخ  نارعاش  زا  یکی  ینأش  موحرم  دوب  هداتفا  باوختخر 

لضفلاوبا ترضح  مرح  رد  رامیب  يافش 

(، مالـسلاهیلع  ) ربکا یلع  ترـضح  دـقرم  کیدزن  البرک  مرح  رد  يزور  منکیم . لقن  هک  مراد  رطاـخ  هب  ار  یتاـمارک  هسدـقم ، باـتعا  زا 
جئاوحلا باـب  مرح  هب  ار  ياهناوید  رتـخد  تسا ، يزور  دـنچ  مدـید  مدرک و  هجوت  دـیآیم . داـیرف  داد و  يادـص  مدـید  هک  مدوب  هداتـسیا 

مرح هب  ار  وا  دندوب و  هتفرگ  ار  هکشرد  فارطا  شناردارب ) اهیئاد و  اهومع و   ) شمراحم دنربیم . مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترـضح 
ترـضح مرح  هک  مدید  متـشگرب ، یتقو  مدش . فرـشم  مالـسلاهیلع )  ) ادهـشلا دیـس  ترـضح  مرح  هب  اجنآ  زا  نم  دندربیم . ترـضح  نآ 

زا ار  شیاهتسد  دوشیم ، هراچیب  برع ، کی  یتقو  هک  درک : لقن  دوب - البرک  لها  هک  یتسود -  تسا . ناغارچ  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاابا
هاـگ نآ  دـنزیم و  روـک  هرگ  حیرـض  هب  دریگیم و  تسد  هب  ار  شاهـیفچ  فرط  ود  دـنکیم ؛ نازیوآ  ندرگ  هـب  ار  شلاـقع  نوریب و  اـبع 

ابا ای  بنیز ! هاخا  اـی  هحفـص 465 ] : ] دیوگیم یهاگ  دنزیم . ادص  ار  سابع  ترـضح  ياهمسا  ندیـشک ، راب  ره  اب  دـشکیم و  ار  اههرگ 
ياهیفچ درک و  ار  راک  نیمه  مه  رتخد  نیا  ردپ  نیسح ...! نالفط  ياقـس  یهاگ : و  نیـسح ! رادملع  يا  دیوگیم : یهاگ  و  [ 290 ! ] هبرقلا

زاب و اههرگ  همه  ناکت  کی  اب  ناـهگان  یلو  دوب ؛ هدـیبسچ  نآ  هب  شتروص  هک  دوب  هدز  هرگ  حیرـض  هب  ردـق  نآ  تشاد ، ندرگ  هب  هک  ار 
هک راوگرزب - نآ  فطل  زا  بیترت ، نیا  هب  ناوخب  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاابا ترـضح  ترایز  میارب  اباب ! دوب : هتفگ  هب  دوب و  دـش  دـنلب  رتخد 

شجئاوحلا باب  تسا  تجاح  بابرا  يهلبق  وچ  وا  هاگ  رد  دـش . لئان  شاهتـساوخ  هب  يدـنمتجاح  رگید  راب  دـناهدناوخ - شجئاوحلا  باب 
( رکاذ سابع  دیس  . ) دننک وگوتفگ  اج  همه 

سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  تیانع 

باتک رد  تسا . ناماس  نآ  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  لمآ و  لبج  گرزب  ياملع  زا  هک  یلماعلا  هیقفلا  یقت  دـمحم  خیـش  جاـح  هللا  تیآ 
ردپ موحرم  ترایز  دصق  هب  يدالیم  لاس 1949  رد  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  زا  یتیانع  دنکیم : لقن  نینچ  نیط  رجح و 

رد یکوشلا  دومحم  جاح  ياقآ  هب  مدش  هجوتم  مدادیم  همادا  مریـسم  هب  هک  نانچمه  دوب . ردـیحیبا  جرب  هقطنم  رد  شهاگتماقا  لحم  هک 
نمـض درک . مالـس  دوب . مردـپ  هناـخ  یبرغم  فرط  مردـپ  موحرم  لزنم  يورهبور  هزاورد  رـس  هبطـصم  رد  دوخ  لزنم  يوس  هب  نتفر  لاـح 

« وـیر  » ضرم تفگ : هچ ؟ يارب  متفگ : وراد . تفگ : تسیچ ؟ اـهنیا  هحفص 466 ] : ] متفگ هتشادرب ، وراد  يدایز  رادقم  مدید  یـسرپلاوحا 
مدادیمن و صیخـشت  ویر  ضرم  تقو  نآ  رد  نم  دـیوگیم : یقت  دـمحم  خیـش  دوشیم . كرچ  راچد  ناـسنا  هیر  هک  يراـمیب  عون  کـی 
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تـسا ون  هنهک و  سانجا  شورف  دیرخ و  نم  راک  اریز  درادن ؛ شزاس  ضرم  نیا  اب  نم  راک  تفگ : و  دومن ، فیـصوت  نآ  یگنوگچ  ناشیا 
تدوـخ لاـح  زا  تدوـخ  يریمیم و  ینکن  لـمع  نم  روتـسد  هب  هک  ناـنچ  امـش  تفگ : مـشکب و  تـسد  مراـک  زا  هداد  روتـسد  بیبـط  و 

ادج رگیدـمه  زا  راچان  هب  اما  دوب  شزرااب  زیزع و  نم  رب  رایـسب  ینیکوش  دومحم  جاح  ياقآ  دوجو  اریز  دـمآ ، گنت  هب  ماهنیـس  يربخیب .
دومنیم و یسرپلاوحا  همان  قیرط  زا  هشیمه  دوب  نیا  ناشیا  تداع  مدیدن . ار  وا  رگید  متفر و  قارع  هب  نم  میدومن و  یظفاحادخ  میدش و 

چیه هک  نآ  ببس  هب  مدربیم  گرم  هب  نامگ  نم  دیماجنا و  لوط  هب  ام  تقرافم  تدم  نوچ  و  داتسرفیم ، نم  يارب  یعرـش  قوقح  یهاگ 
زا تعجارم  زا  سپ  اـت  مزیگنارب  ار  ناـشیا  براـقا  ماوقا و  فطاوع  هک  منک  یلاوئـس  هنیمز  نیا  رد  متـساوخن  متـشادن و  وا  زا  يربـخ  هنوگ 

تنوکـس تسا  یفورعم  هاگیاج  لمآ  هناخوراد  يورهبور  یجگت  نامتخاس  رد  حایـش )  ) هقطنم رد  هک  یلاح  رد  يدـالیم  رد 1964  قارع 
زا یتکوش  دومحم  جاح  ياقآ  هب  هیبش  يدرم  هداتسیا و  ینیشام  مدید  مدوب ، هداتسیا  روکذم  نامتخاس  ماقم  رد  نانچمه  زور  کی  مدومن .
هب ام  ماگنه  نیا  رد  دوب . ناـمتخاس  ناـمه  يارب  هک  یباـصق  ناـکد  يوس  هب  تفر  دومنیم و  یهارمه  ار  وا  یمناـخ  دـش و  هداـیپ  نیـشام 
مه نم  یتسین ؟ یقت  دـمحم  خیـش  ياـقآ  امـش  اـیآ  مهدیم  مسق  ار  وت  تفگ : دـمآ و  نم  يوس  هب  ماـگنه  نیا  رد  میدـش . هریخ  رگیدـکی 

سپـس میتفرگربرد . ار  رگیدـمه  هنامیمـص  هتخادـنا و  مه  ندرگ  هب  تسد  هاـگ  نآ  یتـسین ؟ یتـکوش  دومحم  جاـح  مه  امـش  اـیآ  متفگ :
هیجاح ناشرـسمه  قافتا  هب  دـنتفریذپ . مه  ناـشیا  مدرک و  توعد  دوب  ناـمتخاس  رد  هک  دوخ  تنوکـس  لـحم  هب  ار  ناـشیا  هحفص 467 ] ]
ضرم متسنادیم  اریز  مدش  ینامیشپ  راچد  نم  دنتسشن  نآ  زا  سپ  دندمآ . نم  لزنم  هب  دوب  نیدلاردب  تاداس  هداوناخ  زا  هک  سمش  مناخ 
فرص زا  سپ  و  متخادنا ، تمحز  هب  ار  وا  ارچ  هک  مدرکیم  تمالم  ار  مدوخ  دنکیم و  گرم  هب  دیدهت  ار  وا  هظحل  ره  نیگنـس و  ناشیا 

ندیشک سفن  تسا و  يداع  یعیبط و  رایـسب  وا  لاح  هک  مدید  مدوب و  هدرک  تقد  اریز  مدوب  هدنام  ریحتم  مدرکیم و  تقد  وا  لاح  هب  اذغ 
یبوخ ریخ و  هب  ار  امـش  هدـش و  فرطرب  اـیوگ  نونکا  و  يدوب ؟ تحاراـن  ویر »  » يراـمیب زا  هتـشذگ  رد  متفگ : وا  هب  دوـب . یلوـمعم  زین  وا 

زونه هک  دنـشابیم  التبم  يرامیب  نیا  هب  هک  یناسک  نوچ  دننک ؟! هدافتـسا  میوگب  مه  نارگید  هب  ات  دـیدومن  هدافتـسا  ییوراد  ایآ  منیبیم 
رد و  دنرخب . ار  نآ  دشاب  نارگ  وراد  نیا  دنچ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  متفگ : تسا . نارگ  رایـسب  وراد  نیا  تفگ : دناهدرکن . ادـیپ  ییوراد 

ایربیل ياهروشک  رد  شنادنزرف  تسا و  یتحاران  نیمه  راچد  تخـس  هک  رـصان  دعـسا  جاح  مان  هب  یـصخش  صیاح  هقطنم  رد  ام  یکیدزن 
ار نایرج  نینچ  دوخ  سپـس  دنتفرگن . ياهجیتن  چـیه  دـناهدومن و  فرـص  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ياهلوپ  تسا و  وراد  يوجتـسج  مرگرس 

ماجنا شیامزآ  ازریم ، تجهب  رتکد  ياقآ  مان  هب  صـصختم  کشزپ  دزن  مدوب  ـالتبم  يراـمیب  نیا  هب  تدـش  هب  نم  هک  یماـگنه  درک : لـقن 
ییوراد هچ  وگب  افطل  تفگ : مدرک . فرصم  وراد  متفگ : باوج  رد  نم  يدرک ؟ راک  هچ  يرادن ! يرامیب  چیه  امـش  تفگ : ناشیا  مداد و 

. درک نتفگ  هب  راداو  ار  نم  ات  دومن ، وگتفگ  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  دننک و  ادیپ  يدوبهب  وراد  نیا  فرـصم  اب  مه  نارگید  ات  يدرک  فرـصم 
زور دـیوگیم : یکوش  دومحم  جاـح  ياـقآ  تسا . رداـق  زیچ  ره  رب  ادـخ  تفگ : دینـش  یتقو  مدرک . لـقن  ار  ناـیرج  نم  و  هحفص 468 ] ]

متشه زور  نوچ  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هرابرد  قداص ، دمحم  خیش  جاح  همالع  اناوت ، بیطخ  میدوب و  هیطبن  رد  اروشاع 
زا کشا  هک  نآ  ات  تفگیم ، تراهط  تمصع و  تیبلها  دزن  رد  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  تمظع  تیمها و  زا  ناشیا  دوب و  مرحم  هام 

سک ره  دـشابیم ، جـئاوحلا  باب  سابع  ترـضح  تسا و  لضفلاوبا  زور  زورما  تفگ : هدرب  ماـن  بیطخ  هاـگ  نآ  دـش ، ریزارـس  نامـشچ 
رب يرامیب  نیا  هدش و  هدیمان  امـش  مان  هب  زورما  لضفلاوبا  ای  متفگ : مدرک و  هیرگ  دش و  بلقنم  تدش  هب  ملاح  نم  دهاوخب . دراد  یتجاح 

مدومن سامتلا  دایز  و  دیامرف . تمحرم  تیفاع  هدب و  افـش  ای  ناریمب و  ار  نم  ای  هاوخب  ادخ  زا  هداوناخ  دارفا  هب  نینچ  مه  تسا و  نارگ  نم 
حبـص مداتفا . هار  هب  یناوتان  لاح  اب  لزنم  يوس  هب  نم  تفای و  ناـیاپ  سلجم  مالـسلاهیلع .)  ) مشاـهینب رمق  تکرب  هب  مداد  مسق  ار  ادـخ  و 
دننام هریاد  تروص  هب  مغلب  نانچ  نآ  دیشاپ و  مه  زا  میاههدور  ایوگ  هک  تخیر  ورف  یتخـس  مغلب  ماهنیـس  زا  تفرگ و  ارف  ارم  دیدش  هفرس 

لاح رد  نانچمه  دـشیمن و  هدیـشاپ  مه  زا  هک  مدـش  تخـس  تفـس و  هتـسب  هس  هجوتم  هک  تسیچ  اهمغلب  ناـیم  رد  هک  منیبب  مدرک  یعس 
نم هب  تلاح  نیمه  لبق  زور  لثم  مه  ادرف  هک  نیا  ات  دـهدب . تسد  نم  هب  هرابود  یتلاح  نینچ  ادابم  هک  مدربیم  رـس  هب  بارطـضا  سرت و 
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یتحار ساسحا  رگید  نآ  زا  دعب  دوب . هتشذگ  زور  زا  رتمک  هعفد  نیا  اما  دش . جراخ  ماهنیس  زا  مغلب  زاب  مدرک و  دیدش  هفرـس  داد و  تسد 
نم هنیاعم  زا  سپ  دوب ، ازریم ] هحفص 469 ]  ] تجهب ياقآ   ] مجلاعم کشزپ  داماد  مرسپ  دمحم  نوچ  متفر و  مکشزپ  دزن  سپـس  مدرکیم .

زا هک  متفگ  مدرک و  لقن  ناشیا  يارب  ار  ناتـساد  دـیاهدومن ؟ فرـصم  ییوراد  ایآ  دـنتفگ : تسا . هدـش  فرطرب  امـش  ویر  يرامیب  تفگ :
. متفای افش  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  زاجعا 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تیانع  تمارک و 

ره هعیـشلا  یتفم  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  یمارگ  يوبا   1372 ياهلاس 1373 -  هب  ینیـسح  ياعوسات  زور  رد 
لاس ناتـسبات  هلچ  رد  اعوسات  قاـفتا  بسح  هب  دوب . رارقرب  هلاـس  ره  رذـن  نیا  دنتـشاد و  ماـعطا  رذـن  ینیـسح  ياـعوسات  تبـسانم  هب  هلاـس 

هللا 1- تیآ  موحرم  نیوعدم : نیا  هلمج  زا  دندوب  هدش  توعد  يرامشیب  هدع  دوب و  یمرگ  رایـسب  ناتـسبات  لاس  نآ  ددرگیم . فداصم 
یهاشنامرک 3- لیلج  یفطـصم  خیـش  هللا  تیآ  موحرم  ياهرمک 2 - هوک  تجح  دـمحم  دیـس  موحرم  هللا  تیآ  دـنزرف  تجح  نسح  دـیس 
مرگ و يردـق  هب  قاتا  ياوه  تفر  ربنم  يالاب  ظعاو  یتقو  رهظ  ماگنه  مرتحم ... تارـضح  رگید  یجوسط و  ساـبع  خیـش  هللا  تیآ  موحرم 

نایاقآ دیدرگ و  نهپ  اذغ  هرفـس  ظعاو  نانخـس  مامتا  زا  سپ  اذل  دوبن ، لمحت  لباق  امرگ  مه  یبآ  رلوک  ات  ود  دوجو  اب  هک  دوب  اسرفتقاط 
ار ناسحا  نایاپ  ياعد  هک  دندیزرو  رارـصا  ناسحا  رد  نیرـضاح  زا  يریثک  هدع  اذغ  مامتا  زا  سپ  دندش . ناسحا  ياذـغ  فرـص  لوغـشم 

تمرح هب  دنوادخ  ناشیا : ياعد  هلمج  زا  دـندناوخار  اعد  دـندومرف و  لبقت  مه  ناشیا  هک  دـناوخب  یجوسط  سابع  خیـش  هللا  تیآ  موحرم 
رایسب اوه  و  امرفب ، لزان  ار  یهلا  ناراب  تمحر  هعاسلا ، مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاابا  ترضح  تمرح  هب  ینیسح و  ياعوسات  ناسحا  نیا 

هک تشذگن  هقیقد  تسیب  هلـصاف  هب  هک  دوب  بجعت  ياج  اعقاو  هک  ددرگ . هحفـص 470 ]  ] داش کنخ و  نینمؤم  بولق  ياوه  ات  تسا  مرگ 
ار نآ  اوه  هدومن و  زاب  ار  اههرجنپ  برد و  میئامن و  شوماخ  ار  اهرلوک  میدـش  روبجم  هک  دـش  لزان  یهلا  تمحر  ناـنچ  دـش و  يربا  اوه 

نیا ثعاب  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تیانع  تمارک و  هک  میتسناد  و  دوب . هارمه  کنخ  راب  میـسن  اب  هارمه  کنخ و  رایـسب 
. تسا هدش  رما 

نیسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یفسوی  ياقآ  بانج  همان 

مزیزع ردارب  باطتسم  ترضح  كرابم  رضحم  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یفیـس  هللادبع  يدهـشم  ياقآ  بانج  همان 
ۀجح نامزلا  بحاص  ترضح  زا  ایند  رد  ار  یلاع  ترضح  یتمالـس  مکیلع . مالـس  هتاکرب .) تماد   ) یلاخلخ ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياقآ 
تهج فیرـش  دوجو  نآ  هک  مراودـیما  مراد و  تلأسم  لاعتم  راگدرورپ  هاگرد  زا  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لـجع   ) يدـهملا نسحلا  نب 
تـسا هدید  یتمارک  یـصخش  رگا  دیدش  رکذـتم  نوچ  دیـشاب . قفوم  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاابا ترـضح  ام  يالوم  تامارک  رـشن  جـیورت و 

هک مرادیم  میدقت  ناترـضحم  هب  هدش  لصاح  میارب  هک  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  تمارک  دنچ  دش و  رما  تعاطا  اذل  دیامرف  موقرم 
رگم هللاءاشنا  دریگ . رارق  مالسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  و  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  مرورـس  میالوم و  دنوادخ و  ياضر  مراودیما 

فجن زاوها و  رد  مان  هب  فورعم و  نایربنم  زا  یکی  یفیـس  ردیح  خیـش  ياقآ  مالـسالاۀجح  مدج  موحرم  هحفص 471 ]  ] مرادن بابرا  نم 
یتدم ردیح  خیش  موحرم  امـش  دج  هک  دندرک  فیرعت  میارب  یمیدق  ناوریپ  نینیدتم و  زا  دننکیم  لقن  هیـسابع . رد  اصوصخ  دوب  فرـشا 

اقآ تداـیع  هب  دومحم ، رتـکد  هب  فورعم  نز  نزوس  زاوـها  رد  دوـب  یـصخش  دـنورب . دنتـسناوتیمن  مه  ربـنم  هک  يروـط  هب  دـندش  راـمیب 
ات دنچ  خیـش  موحرم  دوشیم . بوخ  ناتلاح  هللا  ءاشنا  دینزب  نزوس  ات  دـنچ  خیـش  بانج  دـنیامرفیم : دـننیبیم  هک  ار  اقآ  لاح  دـنوریم و 

جئاوحلا باب  شدوخ  مرادـن ؟ بابرا  نم  رگم  دومحم  دـیوگیم  کشا  رپ  نامـشچ  اب  ردـیح  خیـش  دـننکیم . مهارف  يزودفاـحل  نزوس 
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. دباییم افش  دوشیم و  اقآ  هب  لسوتم  بش  نامه  تسا .

؟ ینک اپرب  ار  ام  يازع  يوریمن  ارچ 

دنتشاد و شقن  هیزعت  مسارم  رد  ناشیا  یفیس  ردیح  خیش  جاح  ياقآ  بانج  مالـسالاۀجح  موحرم  دنزرف  یبابک )  ) دمحم يدهـشم  موحرم 
زا میدینشیمن . ار  شیادص  یمدق ، دنچ  رد  ام  هک  تفرگ  يروط  شیادص  اهلاس  زا  یکی  رد  دندوب . رتشوش  هیـسابع و  رهـش  رد  فورعم 

امـش هسلج  رد  مناوتیمن  لاسما  تفگ : دمحم  يدهـشم  موحرم  دـننک . توعد  هیزعت  مسارم  يارب  ار  ناشیا  ات  دـندمآ  يرفن  دـنچ  رتشوش 
رمـش رگم  تفگ : مردپ  موحرم  تسین . مزال  ادص  دینک  ینیرفآشقن  امـش  درادن و  یلاکـشا  دنتفگ : اهنآ  مرادن  ادـص  نوچ  منک ، تکرش 

شدوخ تفر . باوخ  هب  لاح  نامه  اب  بش  دریگب . کشا  مدرم  مشچ  زا  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  ادص  دیاب  رمـش  تسا ، نکمم  ادـص  نودـب 
يوریمن ارچ  تفگ : مدید ، ار  مالـسلا ) هحفـص 472 ]  ] هیلع  ) مشاهینب رمق  ترـضح  میاقآ  الوم و  ایور  ملاـع  رد  درک : فیرعت  ناـمیارب 

دوب ناشکرابم  تسد  رد  هک  هوهق  ناجنف  زا  يرادقم  هوهق  ناجنف  نیا  زا  تفگ : مرادن ، ادـص  میالوم ، اقآ و  متفگ : ینک ؟ اپ  رب  ار  ام  يازع 
. زامن يارب  زیخرب  هجیدـخ  متفگ : مدـش  رادـیب  باوخ  زا  باوخ  يارب  هک  حبـص  تشاذـگ ، ماهنیـس  يور  هب  ار  شکراـبم  تسد  مدروخ و 

مدرک بجعت  تفگ : مردام  دنک . تمحر  ار  ناشیا  شیادـخ  هک  دوب  نآرق  ملعم  ظفاح و  نمادـکاپ  ینز  هک  تسا . ناشیا  رـسمه  هجیدـخ 
ات دنادیم  هجیدخ  داد و  افـش  ارم  میاقآ  هجیدـخ  تفگ : درک . رادـیب  ارم  یئادـص  هچ  اب  لاح  دـمآیمن  رد  شیادـص  الـصا  وا  بشید  هک 

. دشن هتفرگ  شیادص  هنیس و  درد  دوب  هدنز  هک  ینامز 

مریگب یک  زا  مهدب  نم 

و دـندرکیم . يرادازع  اضر  جاح  دجـسم  یـسودرف  نابایخ  رد  اقباس  هک  زاوها  میقم  ياهيرهـشوب  نارادازع  مان  هب  تسا  یتئیه  زاوها  رد 
یسمش لاس 1350  مرحم  رد  دننکیم  هفیظو  ماجنا  نردم  ابیز  رایسب  دجسم  هک  هیناما  نابایخ  رد  عقاو  داشرا  دجـسم  رد  تئیه  نامه  لاح 

بوخ تئیه  یلام  عضو  لاسما  تفگ : دـمآ و  دـسریم  ناشیا  تسدـب  هوجو  ناشیا و  رظن  ریز  يرادازع  جراـخم  ماـمت  هک  یمیدـن  ياـقآ 
حالـص هک  دوب  دـنمراک  تفن  تکرـش  رد  دوب  يدرم  منک ؟ هچ  ایادـخ  دـندش . نارگن  رایـسب  تئیه  مینک . زپ  تخپ و  میناوتن  دـیاش  تسین 

وت هب  دوش  يروآعمج  هللا  ءاشنا  ات  هدـب  ضرق  لوپ  ام  هب  ناموت  رازه  یـس  رادـقم  ینـالف  هک  دـندز  ادـص  ار  وا  مربب  ناـشیا  زا  یماـن  تسین 
ءانما تئیه  نایاقآ  دادن  لوپ  هصالخ  مریگب . زا  مهدب  رگا  تفگ : رگید  صخـش  طسوت  دایز  رارـصا  زا  دعب  مرادن . لوپ  نم  تفگ : مهدـب .
ناـج هب  ارت  نیـسحلا  هللادـبعابا  اـی  تفگ : زوس  رپ  یلد  اـب  دـنک  تمحرم  ار  وا  شیادـخ  هک  ناـشن  رد  ياـقآ  تقو  کـی  مینکب  هچ  رایـسب 

منادیمن دشاب . اذـغ  نودـب  امـش  هناخزپشآ  میوش و  هدز  هحفـص 473 ]  ] تلاجخ مدرم  يولج  ام  لاسما  دـیراذگن  مشاـهینب  رمق  تردارب 
. دوب هدامآ  تخپ  يارب  زیچ  همه  دناهدروآ  نارفعز  رکش و  دنفـسوگ و  جنرب و  يدایز  رادقم  مدید  دجـسم  رد  متفر  هدنب  دعب  تعاس  دنچ 

ییاهنآ هدادیم  دوس  لوپ  ینالف  هک  میدیمهف  اهدعب  درم . دادن  لوپ  هک  ییاقآ  دوخ . راک  رـس  دنتفر  مادک  ره  تئیه  دش  مامت  اروشاع  زور 
. دندادن وا  هثرو  هب  دندروخ و  ار  وا  ياهلوپ  مامت  درم  ینالف  هک  دندیمهف  یتقو  دندوب  هتفرگ  ابر  لوپ  وا  زا  هک 

نیسح ماما  هدیرب  تسد 

يدرم تشاد . وا  نادـناخ  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  هب  يدایز  هقالع  یناوج  لئاوا  زا  اضر  دـنزرف  هدازیلیل  دـمحا  جاـح  موحرم 
دنزرف دوب . رهام  يداتسا  هلمج  فیرـش  سدق  مرح  هللادبعابا و  مرح  تکام  ملع و  نتخاس  رد  یجاح  موحرم  دوب . هقیلـس  شوخ  بیجع و 

درکیم تسرد  ار  هللادبعابا  كرابم  رـس  ای  هدیرب و  تسد  تکام  مردپ  هاگ  ره  دیامرفیم : هدازیلیل  یلع  دمحم  جاح  ياقآ  بانج  ناشیا 
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نانچ تخیریم  اهنآ  يور  ار  زمرق  گنر  هک  ینامز  صوصخ  هب  یعقاو  كرابم  رس  تسد و  هک  نیا  لثم  دشیم  نارگن  تحاران و  نانچ 
تهج يراـک  يارب  زاـمن  ود  نیب  رد  درک . تسود  يادـف  ار  دوـخ  نیریـش  ناـج  هار  نیا  رد  تبقاـع  تفریم و  لاـح  زا  هک  درکیم  هیرگ 

زا هنومن  دـنچ  هدـنب  داـش . شحور  ددـنویپیم . يدزیا  تمحر  هب  دـننکیم و  فداـصت  نیـشام  اـب  نتـشگرب  رد  جراـخ و  هیزعت  دجـسم و 
هک هدازیلیل  یلع  دمحم  جاح  ياقآ  بانج  ناشیا  دنزرف  هقیلس  زا  هنومن  کی  هتشاد و  لاسرا  رد  ار  هدازیلیل  دمحا  جاح  موحرم  ياهراک 

هحفص 474] . ] مشاب هدرک  مهارف  ار  میالوم  ادخ و  ياضر  مراودیما  منکیم . لاسرا  ناتتمدخ  دناهدرب  راک  هب  یناهبهب  هللا  تیآ  دجسم  رد 

دش البرک  ياقس  هجوتم  مبلق  هاگان 

ناضمر كرابم  هام  هک  لبق  لاس  دـنچ  [ . 291 : ] دندرک لقن  فراولا ) هلظ  ماد   ) یناشاک یبرثی  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  ترـضح 
ینیگنـس فرب  لـبق ، بش  ود  یکی  میتـفریم . مق  فرط  هب  ناـشاک  زا  بش  همین  زا  دـعب  دوب ، هتفرگ  رارق  ناتـسمز  ياـهزور  نیرتدرـس  رد 

يور لیبموتا  اهچـیپ  زا  یکی  رـس  هک  میدوب  هدرک  یط  ار  ریـسم  زا  یمین  دودـح  تشاد . هدزخـی  نئمطمان و  یحطـس  هداـج  دوب و  هدـیراب 
نیشام ندناشک  زج  هب  یهار  هک  هدننار  دمآیم . ام  فرط  هب  یلیرت  کی  مه  ورهبور  زا  دش . فرحنم  ریسم  زا  تفرگ و  رارق  هدزخی  حطس 

هب عورـش  یکاخ  نیمز  رد  ندـش  دراو  اب  تشاد  هک  یتعرـس  هب  هجوت  اب  نیـشام  دـناخرچ . یکاخ  فرط  هب  ار  ناـمرف  دـیدیمن  یکاـخ  هب 
رگید مدـناوخ و  يرای  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاابا لد  میمـص  زا  دـش و  البرک  رادرـس  هجوتم  مبلق  هاگان  ماـگنه ، نیا  رد  درک . ندزقلم 

دوخ نیـشام  لخاد  زا  هک  یلیرت  هدننار  تسا . هداتـسیا  دوخ  ياهخرچ  يور  تکرح  نودـب  نیـشام  مدـید  هک  نیا  ات  مدـشن  يزیچ  هجوتم 
نوریب نیـشام  زا  ار  داسجا  شدوخ  هتفگ  هب  ات  دـمآیم  اـم  هدـش  هدـیبوک  مهرد  نیـشام  فرط  هب  تسد  رد  یملید  اـب  دوب ، تاـقافتا  رظاـن 

هب دوش  یهتنم  يدـب  ياج  هب  تفریم  هک  ياهثداح  بیترت  نیا  هب  دـش . بجعتم  رایـسب  دـید  تمالـس  ار  اـم  رفن  ود  ره  یتقو  یلو  دـشکب .
هحفص 475]  ] یسمش يرجه   1338 بجر -   5 1379 ه ق . دش . ریخ  هب  متخ  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  مان  تکرب 

« سابعلا کیخا   » اب مسق 

نیسح ماما  نادیهـش  رالاس  كرابم  ندب  ایؤر  ملاع  رد  یبش  دندومرف : هتاکرب ) تماد   ) یناشاک رـشبم  لیلخ  خیـش  جاح  هللا  تیآ  ترـضح 
زا ییادص  ناهگان  دوب . هلبق  هب  ور  تروص  هنیس و  هب  هنیس  ترضح  هنیس  يور  مدید  ار  مالسلاهیلع )  ) ربکا یلع  ترضح  ار و  مالسلاهیلع ) )

ار مالسلاهیلع )  ) هللادبعابا ترضح  یسک  رگا  تسا  مسر  برع  نایم  رد  دومرف : هک  مدیدن  ار  ادص  بحاص  یلو  دیـسر  مشوگ  هب  نامـسآ 
. دوشیم هدروآرب  صخش  نآ  تجاح  مالسلاهیلع » سابعلا  کیخا   » هب مسق  ار  امش  دیوگب : وحن  نیا  هب  دهدب  مسق  هعفد  ود 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هاگرذگ 

مالـسالاۀجح و تمدـخ  مالـس  ضرع  اـب  مالـسلاهیلع .)  ) نیـسحلا بتکم  تاراـشتنا  رتـفد  هب  ناـمرک  هیملع  هزوـح  بـالط  زا  نت  ود  هماـن 
تمارک دنچ  متسه . نامرک  ناتسا  نکاس  هیملع  هزوح  هبلط  يدمحم » ر .  » بناجنیا یلاخلخ : ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  بانج  نیملسملا 

مدرم داقتعا  ات  متـسرفیم  امـش  يارب  ماهدینـش  نیدـتم  ربتعم و  صاخـشا  زا  هک  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  زا 
هحفص 476] . ] دوش هتشذگ  زا  رتشیب  راوگرزب  نآ  هب  ناریا  هعیش  ناملسم و 

دوشیم زبس  هتخوس  بوچ 

رمق لضفلاابا  ترضح  مان  هب  یهاگرذگ  نامرک  ناتسا  ناهام  شخب  عباوت  زا  ناتسغتانق  ياتسور  هک  دندرک : لقن  هدنب  يارب  صخش  نامه 
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نیا زا  مشاهینب  رمق  اقآ  اعقاو  ایآ  منادب  مهاوخیم  نم  مدرم ! دیوگیم : یصخش  شیپ  لاس  دص  دودح  رد  دراد . مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب
رد دروآیم و  رانچ  هتخوس  بوچ  هخاش  کی  نیمه  يارب  هن ؟ ای  تسا  تسرد  تسا ، ناشیا  مان  هب  هک  هاگرذـگ  نیا  دـناهدرک و  روبع  اج 

تخرد دنک و  هشیر  دیاب  هتخوس  بوچ  نیا  تسا  مالسلاهیلع )  ) لضفلاابا ترضح  هاگرذگ  نیا  اعقاو  رگا  دیوگیم : دنکیم و  ورف  نیمز 
دنمونت گرزب و  یتخرد  نونکا  مه  دنکیم و  هشیر  هتخوس  بوچ  ترضح  نآ  تیانع  اب  و  مالسلاهیلع )  ) لضفلاابا دوجو  تکرب  هب  دوش .

. دنریگیم لضفلاابا  ترضح  زا  ار  دوخ  جئاوح  و  دنربیم . افش  يارب  تخرد  نآ  بوچ  زا  دنیآیم و  فلتخم  ياهاج  زا  مدرم  هک  تسا 

هاگرذگ

ار ناشیا  مدوخ  هدنب  هک  هللااشام  مان  هب  تشاد  یمداخ  ناتـسغتانق  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا هاگرذگ  هک  درک : لقن  بناجنیا  يارب  یـصخش 
تیذا ار  درمریپ  نیا  دیآیم و  هاگرذگ  هب  نیـسح  مان  هب  اتـسور  یلاها  زا  یناوج  زور  کی  دندوب . هدـنز  شیپ  لاس  دـنچ  ات  مدوب و  هدـید 

يارب دنزیریم  هاگرذگ  قودنـص  رد  مدرم  هک  ار  ییاهلوپ  وت  دـیوگیم : مداخ  هب  ناوج  نآ  دوشیم . لدـب  در و  ازـسان  دـنچ  دـنکیم و 
رگید نم  ای  دوش  تازاجم  ناوج  نآ  دیاب  ای  لضفلاوبا  ای  دیوگیم : و  دنکـشیم ؛ شلد  دوشیم و  تحاران  مداخ  نآ  يرادیمرب . تدوخ 

دباوخیم هک  بش  هحفـص 477 ] . ] دوریم هناخ  هب  مه  ناوج  نآ  دوریم و  هناخ  هب  روجنر  یلد  اب  و  مراذگیمن . هاگرذـگ  لخاد  ار  میاپ 
لاـح رد  یتـلع  چـیه  نودـب  وا  شوگ  دـنیبیم  دوشیم و  رادـیب  باوخ  زا  شوگ  شزوـس  درد و  اـب  بش  همین  زا  دـعب  هس  تعاـس  دودـح 
نامه دتفایم  هاگرذگ  مداخ  نیرفن  دای  دیآیمن . دنب  نوخ  دننکیم  راک  ره  دنوشیم و  رادـیب  ناوج  نآ  هداوناخ  تسا . ندرک  يزیرنوخ 

هب ور  مه  مداخ  دریگب . سپ  ار  دوخ  نیرفن  دـنیوگیم  دـننکیم و  یهاوخرذـع  وا  زا  دـنوریم و  مداخ  هناخ  رد  هب  هس  تعاس  ینعی  عقوم 
لـضفلاوبا مشاهینب  رمق  اقآ  تکرب  هب  نآ  زا  دعب  هدوب . ناوج  وا  شخبب ، ار  وا  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ای  دیوگیم : دـنکیم و  هاگرذـگ 

. دباییم افش  ناوج  نآ  مالسلاهیلع )  ) سابعلا

داد افش  ار  مایبلق  یتحاران 

يدایز دندید  البرک  رد  هک  دندرک : لقن  نانمؤم  زا  یکی  زا  هتاکرب  تماد  یناطحق  ربکا  یلع  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
یتحاران مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  يارب  مدمآ  هک  یلبق  رفـس  نم  دـینک ، مکمک  تفگیم  مدرم  هب  تسا و  هدروآ 

مدرک رذن  مدش و  لسوتم  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  زا  دندرک . مسویأم  همه  مدرک  هعجارم  يدایز  ناکشزپ  هب  متشاد . یبلق 
. مدروآ ار  هیثاثا  مه  نم  داد و  افش  ترضح  ار  مایبلق  یتحاران  ترضح  تکرب  هب  هللا و  دمح  هب  مروایب . نادنمتـسم  ارقف و  يارب  هیثاثا  نیا 

هحفص 478] . ] تسا هداد  میافش  هک  منک  میسقت  ارقف  نیب  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هار  رد 

سردایرف هب  تدوخ  البرک  ناکدوک  ياقس  ای 

يراصنا رقاب  دمحم  خیـش  جاح  ياقآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  بتکم  جورم  یماح و  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
نیـسحلا بتکم  تاراـشتنا  رتـفد  هب  تمارک  ود  دوشیم ؛ يراذگـساپس  رکـشت و  هدنـسیون  ملاـع و  نیا  زا  هتاـکرب  تماد  ینیئوخ  یناـجنز 

تدم نیا  رد  دندوب . هدرک  جاودزا  مه  اب  لبق  لاس  جنپ  شرـسمه ، تباث و  ياقآ  درادن ! ندـب  رد  یناج  دازون ، دناهداتـسرف : مالـسلاهیلع ) )
رهوش نز و  هودنا  مغ و  بجوم  عوضوم  کی  اما  دندوب ، هتشاذگ  رس  تشپ  ار  يزیگنالد  ياهزور  یتخبشوخ ، تداعـس و  لامک  رد  اهنآ 

ساسحا شرـسمه  اما  دروآیمن  نابز  هب  يزیچ  تباب  نیا  زا  تباث  ياقآ  دـنچ  ره  دـنوشب . رادهچب  اـهنآ  دوبن  رارق  راـگنا  هکنیا  دوب ، ناوج 
مه تباث  مناخ  دوخ  دشچب . ار  ندش  ردـپ  معط  وا  دـچیپب و  ناشهناخ  فقـس  ریز  یکدوک ، هیرگ  يادـص  دراد  تسود  مه  وا  هک  درکیم 
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ات دـندرکیم  يرامـش  هظحل  شرداـم  ردـپ و  هک  نیا  صوـصخ  هب  دـنک ، ساـسحا  شـشوغآ  رد  ار  يدـنزرف  ياـمرگ  هـک  درکیم  وزرآ 
یگمه ناکـشزپ ، دندوب . هدرک  هعجارم  صـصختم  کشزپ  نیدنچ  هب  ناوج ، رهوش  نز و  اهلاس ، نیا  یط  دننیبب . ار  دوخ  رتخد  يدـنزرف 

مه دـنزرف  بحاص  يزور  هرخالاب  هک  دنـشاب  راودـیما  دنتـسناوتیم  اهنآ  نیارباـنب  تسین ، ناـیم  رد  یلکـشم  چـیه  هک  دـندوب  لوقلا  قفتم 
نادیهـش رالاس  يرادازع  هحفـص 479 ]  ] رد ات  دـندش  جراـخ  هناـخ  زا  ناوج  رهوش  نز و  هک  دوب  اـعوسات  زور  بورغ  زور  نآ  دـنوشیم .

هار هب  نانآ  لابند  هب  زین  شرسمه  تفرگ و  رارق  نانآ  فص  رد  ناوج  درم  دنداتفایم  هار  هب  هلحم  هیکت  نانزهنیس  هک  نیمه  دننک . تکرش 
روط هب  ياهظحل  رد  هک  نیا  ات  داد  رـس  هلان  لد  هت  زا  تخیریم و  کشا  نایئالبرک ، تداهـش  تیمولظم و  يارب  ناوج  نز  بش  نآ  داـتفا .

يدنزرف بحاص  نم  هک  وش  زاسببس  تاهراوخریـش ، رغـصا  یلع  ناج  هب  ار  وت  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ای  دنارذگ ؛ لد  زا  هاگآدوخان 
دوب هارمه  لد  زوس  اب  هک  ناوج  نز  هتـساوخ  مراذـگب . رغـصا  یلع  هک  مهدیم  لوق  دوب  رـسپ  رگا  بنیز و  ار  شمان  دوب  رتخد  رگا  موشب .

صوصخ هب  لیماف ، دارفا  همه  دروآ . دوجو  هب  هداوناخ  دارفا و  نیب  ار  یبیجع  ینامداش  وا ، ندش  رادراب  ربخ  دـعب ، هام  دـنچ  دـش و  تباجا 
سپ هام  هن 9  دودح  دراذگب . ایند  نیا  هب  مدق  هزات ، رفاسم  دسرب و  ارف  دوعوم  نامز  ات  دندرکیم  يرامش  هتفه  يرامش و  زور  تباث ، ياقآ 

الاح دندناسر . ناتسرامیب  هب  ار  وا  هلصافالب  ناکیدزن  دیـسر . ارف  ناوج  نز  ندش  غراف  نامز  هک  دوب  ینیـسح  ياروشاع  بش  اقیقد  نآ ، زا 
هب بش ، کیرات  تاعاس  قیاقد و  رغـصا ... یلع  مان  هب  دوشیم  يرـسپ  بحاص  رگید  یتاـعاس  اـت  تباـث  مناـخ  هک  دنتـسنادیم  همه  رگید 
هب هدز و  مدق  مادم  ناکیدزن ، زا  نت  دنچ  تباث و  ياقآ  تاعاس  نیا  مامت  رد  دیسر . هار  زا  حبص  هدیپس  هرخالاب  دندشیم . يرپس  مه  لابند 
هب هروشلد  اب  تباث  ياـقآ  دـمآ . نوریب  ینارگن  بارطـضا و  یعون  اـب  اـمام  کـشزپ  گـنر ، ياهرقن  ياوه  رد  دـنتفریم . وس  نآ  وس و  نیا 
مه یشوهیب  صصختم  هدیچیپ و  دازون  يولگ  هب  فان  دنب  هنافسأتم  هحفص 480 - ] [ ؟ ربخ هچ  رتکد  مناخ  دیسرپ - : وا  زا  دیود و  شفرط 

ار شدوخ  رتدوز  هچ  ره  هک  متفرگ  سامت  یشوهیب  کشزپ  اب  الاح  نیمه  میروایب . ایند  هب  ار  كدوک  یحارج ، لمع  اب  میناوتب  هک  میرادن 
لمع اـب  تسویپ . دـندوب  ناوج  نز  رـس  يـالاب  هک  یهورگ  هب  هلجع  اـب  دیـس و  هار  زا  یـشوهیب  کـشزپ  دـعب ، یقیاـقد  دـناسرب  اـج  نیا  هب 
يراک مه  یـسک  زا  دوب و  نتفر  تسد  زا  لاح  رد  دازون  ناهد ! رد  یـسفن  هن  تشاد و  ندب  رد  یناج  هن  اما  دمآ ، ایند  هب  كدوک  یحارج ،

... البرک ناکدوک  ياقـس  ای  لضفلاوبا ... ای  دزیرب - : نوریب  اههنیـس  زا  ناـیفارطا  هلاـن  نویـش و  يادـص  هک  دـش  بجوم  نیمه  دـمآیمنرب .
ام هب  ار  ام  رغـصا  یلع  بل ، هنـشت  رغـصا  یلع  تیمولظم  تیموصعم و  هبار  وت  مالـسلاهیلع ...)  ) نیـسح ماـما  اـی  سرب - ... داـیرف  هب  تدوخ 

، دوبن يدـیما  چـیه  راگن  اما ، دربن ... ام  زا  موصعم  لفط  نیا  هک  نک  يراک  تاهدـیرب ، ياهتسد  هب  ار  وت  مشاهینب ، رمق  اـی  نادرگرب - ...
دندشیم رضاح  همه  هک  یتاظحل  رد  دیسریمن . ياهدننک  لاحشوخ  ربخ  دندوب ، دازون  رـس  يالاب  هک  یناسک  زا  کی  چیه  فرط  زا  نوچ 

هیرگ هک  دوب  رغـصا  یلع  نیا  دیـسر . شوگ  هب  یکدوک  فیعـض  هیرگ  ناهگان  دـنناسرب ، مه  نیریاس  هب  ار  كدوک  نتفر  تسد  زا  ربخ  ات 
دنیوگب دنتسناوتیمن  يزیچ  دندرکیم ، هاگن  مه  هب  تریح  اب  هک  ناتسرامیب  نانکراک  ناکـشزپ و  دادیم . ار  شایتمالـس  هدژم  درکیم و 

[ . 292 .« ] تسا یهلا  هزجعم  کی  طقف  كدوک ، تاجن  [ » هحفص 481  ] هک نیا  زج 

هیرلا تاذ  هب  كوکشم 

يامرگ تدـش  زا  زونه  دوشیم ، یط  رویرهـش  زور  نیمود  هدیـسر و  نایاپ  هب  هام  دادرم  هکنیا  اب  تسا . هام 1377  رویرهـش  زا  زور  نیمود 
نیا اما  تسا . هتفر  ورف  يزور  مین  تحارتسا  توکـس ، رد  هلحم  ياههناخ  همه  لثم  يولع ، ياـقآ  هقبط  ود  هناـخ  تسا . هدـشن  هتـساک  اوه 

هب ردام ، دـنکیم - : رپ  ار  هناخ  ياضف  مامت  مود ، هقبط  زا  هداوناخ  رتخد  يادـص  هک  ارچ  درادـن . هتعاس  دـنچ  ماود  زور  ره  لـثم  توکس ،
، مناـخ دـیوگیم - : شرـسمه  هب  دزیخیم و  رب  شیاـج  زا  ناـساره  يولع ، ياـقآ  دراد ... ماههاـم ... تشه  ریما  نیـسحریما ... سرب ، مداد 

نامتخاس ياههلپ  باتـش  اب  يولع ، مناخ  دشاب ؟! هداتفا  یقافتا  نامیولوچوک  هون  يارب  دـنکن  هدـش ! ربخ  هچ  نیبب  الاب  ورب و  شکب  تمحز 
نآ وس و  نیا  هب  تهجیب  هدیرپ ، گنر  ياهرهچ  اب  همیسارس و  شناوج  رتخد  دناسریم . مود  هقبط  هب  ار  شدوخ  دنکیم و  یکی  ات  ود  ار 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1078 

http://www.ghaemiyeh.com


هیرگ يارب  یتح  یسح  نیرتمک  راگنا  هداتفا و  قمر  زا  كدوک  دناسریم . نیسحریما  هب  ار  شدوخ  یلطعم  نودب  يولع  مناخ  دودیم . وس 
هب ار  وا  اـت  دـتفایم  هار  دریگیم و  شوغآ  رد  ار  كدوک  هلـصافالب  دراد ، اـههنیمز  نیا  رد  يرتشیب  هبرجت  هک  لاـسنایم  نز  درادـن . ندرک 

تعاس زا 24  سپ  دریگیم . رارق  کـشزپ  دـنچ  رظنتـحت  وا  دـننکیم و  يرتـسب  ار  كدوـک  سناژروا ، شخب  رد  دــناسرب . ناتــسرامیب 
گرزبردـپ و یلاحــشوخ  دـنکیم . زاـب  دـنخبل  لـگ  هـب  ار  شکچوـک  ياـهبل  دـنکیم و  زاـب  هحفـص 482 ]  ] ار شیاـهمشچ  كدوـک 

راک هب  كدوک  يدوبهب  يارب  ار  شالت  نیرتشیب  هک  یکـشزپ  بورغ  کیدزن  تسین . فیـصوت  لباق  ناـشداماد ، رتخد و  اـب  گرزبرداـم 
دنچ دشاب . نازیم  کی  هب  هناخ  يامد  دیـشاب  بقارم  طقف  دیربب . هناخ  هب  ار  ناتکدوک  دیناوتیم  رگید  الاح  دهدیم - : دـیون  اهنآ  هب  هدرب ،

رهم و اب  ار  كدوک  نیاربانب  دناباوخب . شیاهاپ  يور  ار  نیـسحریما  دنکیم  سوه  يولع  ياقآ  هک  تشذـگ  رهظ  زا  یتعاس  ود  دـعب ، زور 
ییالال گرزبردپ ، دناباوخیم . ار  كدوک  دنکیم و  نهپ  شیاهاپ  يور  ار  نیسحریما  شلاب  هچکشت و  دریگیم . شوغآ  رد  مامت  تبحم 

قاتا دراو  مه  گرزبردام  تاظحل  نیمه  رد  دزودیم . كدوک  تروص  هب  تذل ، اب  هارمه  ار  شهاگن  دهدیم و  ناکت  ار  شیاهاپ  نایوگ 
لاح هک  هچب  نیا  دـنزیم - : داـیرف  یتحاراـن  اـب  ناـهگان  كدوک ، هرهچ  هب  تقد  اـب  وا  دوریم . ناـشهون  فرط  هب  هاـگآدوخان  دوشیم و 

رتفیعض هظحل  هب  هظحل  شبلق  نابرـض  هک  ارچ  دوریم  تسد  زا  دراد  نیـسحریما  تسا . تسرد  الماک  گرزبردام  سدح  درادن ! یعیبط 
هب ییوگ  اما  دنوشب ، یگدنز  كدوک و  ییادج  عنام  ات  دنوشیم  جیسب  سناژروا ، شخب  ناراتـسرپ  ناکـشزپ و  راب ، نیمود  يارب  دوشیم .

همادا تروص  نیمه  هب  عضو  نیا  رگا  تسا و  هدش  هیرلاتاذ  هب  كوکـشم  كدوک  دهدیمن . یتبثم  خساپ  شنایفارطا  شالت  هب  هجو  چیه 
زا ار  كدوک  ات  دـننکیم  شالت  همه  دروخیم ، مشچ  هب  یبیرغ  شوج  بنج و  دـنامن . هدـنز  وا  رگید  یتعاس  اـت  تسا  نکمم  دـنک  ادـیپ 

. دوریم ورف  اـمک  رد  سپـس  دـتفایم و  ءاـمغا  لاـح  هـب  هراـبکی  فـیفخ  شزرل  دـنچ  زا  سپ  نیــسحریما  اـما  دـهدب ؛ تاـجن  گرم  رطخ 
رطاخ نیمه  هب  دونـشب . شیپ  تاظحل  زا  هحفـص 483 ]  ] رتدب يربخ  هظحل  ره  دهاوخیمن  درادـن و  ار  اجنآ  رد  ندـنام  تقاط  گرزبردام 

وا دـچیپیم . دوخ  هب  دـتفایم و  كاخ  هب  هدنکرـس  یغرم  نوچ  نارگید ، مشچ  زا  رود  دربیم ؛ هانپ  هناخ  هب  دـنکیم و  كرت  ار  نامتخاس 
تمـصع و هب  ار  امـش  هللا ... لوسر  ناج  هب  ار  امـش  لضفلاوبا ... ای  اهیلع ...) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  مناخ  ای  دـنزیم - . هیوم  دـنکیم  هلاـن 

... دینادرگرب ام  هب  تسا . وا  هب  نامدیما  قشع و  همه  هک  ار  ام  هون  اهنت  نیا  دـیهدب . تاجن  ار  ام  موصعم  لفط  هک  مهدیم  مسق  ناتتراهط 
البرک دیهـش  قشع  هب  ار  نیـسحریما  نیموصعم ، هیقب  ادهـشلادیس و  تنازیزع ؛ ناـج  هب  ار  وت  ملاـع ، تاسدـقم  هب  ار  وت  گرزب  يادـخ  يا 

مناخ دناهتخود . یهلا  فطل  هب  مشچ  هتشادرب و  اعد  هب  تسد  همه  دوشیم . يرپس  لاونم  نیمه  هب  زور  دنچ  نادرگرب . ام  هب  مولظم  نیسح 
همه ار  شدوخ  رگید  راگنا  هک  يروط  تسا ، هتفر  ورف  یبیجع  لاح  هب  وا  دوشیم . ندـناوخ  لوغـشم  دـنکیم و  رذـن  لسوت  ياعد  يولع 
ناوج درم  هرخالاب ، دونـشیمن . يولع  مناخ  اما  دـنکیم ، ادـص  ار  وا  راـب  نیدـنچ  قوش ، قوذ و  اپارـس  ینحل  اـب  ناـشداماد ، دسانـشیمن .

. تسا هدمآ  شوه  هب  نیـسحریما  هزجعم ... دش ... هزجعم  ردام ... دنزیم - : دایرف  دولآناجیه  يادص  اب  دریگیم و  ار  شنزردام  ياههناش 
هک یباتـش  تعرـس و  اب  دربیم ، یپ  وا  ياهفرح  موهفم  هب  هک  ینامز  دوشیم و  هریخ  ناشداماد  هرهچ  هب  گنم  جیگ و  ادتبا  يولع  مناخ 

هحفص 484] [ . ] 293 . ] دودیم ناتسرامیب  نامتخاس  فرط  هب  تسا ، دیعب  وا  زا 

ترضح نآ  تیانع  سابعلا و  لضفلاوبا  ترضح  زا  هتساوخ  هس 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  تیانع  متـساوخ  هتاکرب : تماد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  مالـسالاۀجح  تمدـخ  مالـس  ضرع  اـب 
قبط مدوب  هتفر  تحارتسا  رتـسب  هب  هک  بش  تعاس 11  رد  بش 22  رد  نابعـش  هام  رد  لاس 1423  رد  مسیونب . امش  يارب  ار  مالـسلاهیلع ) )

: متفگ مدش و  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوتم  هبترم  کی  مدوب ؛ مالسلاهیلع )  ) ارهز ترضح  تاحیبست  لوغشم  لومعم 
راک هک  ار  یـصخش  موس  تیریدـم و  ياروش  رد  يراک  مود  تایلاع ، تابتع  ترایز  کی  دـنک ، تسرد  میارب  زیچ  هس  ـالعف  ترـضح  اـی 

ات رگا  هک  متفگ  دوخ  اب  و  دنزب . گنز  شدوخ  وا  متفگ  منزب و  گنز  وا  هب  مدوخ  تساوخیمن  مه  ملد  مدیدیمن و  دوب  یتدـم  متـشاد و 
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بالط زا  رفن  هب 14  مالسلااهیلع )  ) نینبلاما ترضح  ناتردام  حور  هب  هیده  امش  زا  بابکولچ  تسد  نم 14  دوش  تسرد  رگید  هتفه  کی 
مدید هک  متشگرب  دوب  حبـص  هقیقد  تعاـس 9.30  سرد  زا  متفر  مه  سرد  هب  نابعـش  زور 22  و  متفر . باوـخ  هب  متفگ و  ار  نیا  مهدـب و 

ود تعاـس  دـیاب  تفگ : میآیم . هلب  هلب  متفگ : ییآیمن ؟ ـالبرک  امـش  دومرف : ناـشیا  تسا  يوـخا  مدـید  دـمآرد و  ادـص  هب  نفلت  گـنز 
حالصا زور  نامه  رد  هک  دوب  راک  نیلوا  نیا  مداتسرف . مردارب  يارب  ار  كرادم  نآ  هلصافالب  مه  نم  دشاب . نارهت  رد  تکرادم  رهظزادعب 

منیبب ار  امـش  متـساوخیم  یتدم  تفگ : دز و  نفلت  روبزم  صخـش  هک  دوب  مجنپ  بش  رد  موس  راک  دـش و  لح  ادـعب  مه  مود  راک  و  دـش .
یگدامآ رگا  منزب  نفلت  متفگ : منیبب  ار  امـش  متـساوخیم  مدید و  ار  امـش  باوخ  بشید  و  دوب . هدادـن  ار  هزاجا  نیا  يراک  يراتفرگ  یلو 

راذگـساپس تیانع  نیا  زا  مدرک و  لمع  مرذن  هب  هحفـص 485 ]  ] مامت تیدج  اب  نم  و  دش . لح  مه  نم  راک  منیبب و  ار  امـش  ات  میایب  دیراد 
نیا يارب  موشیم و  ناشراوگرزبردام  و  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  موشیم  راتفرگ  هک  یتاقوا  بلغا  نم  متـسه .

هجیتن دـح  زا  دایز  ناراوگرزب و  نیا  يارب  تاولـص  رکذ  اب  دـناوخب و  بالط  زا  یکی  مهدـب  لوپ  هک  میامنیم  رذـن  نآرق و  متخ  راوگرزب 
جاح نانجلاجـیتافم  رد  هک  هثاغتـسا  زامن  کی  دنـشابن : لفاغ  زیچ  زا 3  اـهيراتفرگ  رد  منکیم  شرافـس  ناتـسود  همه  هب  نم  و  ماهتفرگ ؛

ناشردام يارب  نآرق  توالت  يرگید  و  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  رذـن  یکی  و  تسا . هدـش  هدروآ  هر ) ) یمق ساـبع  خـیش 
. نداتسرف مالسلاهیلع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  ترایز  هب  ار  یسک  راوگرزب  نیا  تباین  هب  ای  و  مالسلااهیلع )  ) نینبلاما ترضح 

دهدیم افش  سابع  ترضح  ینیسح  ياعوسات  بش 

نمـض مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  مق  هیملع  هزوح  بالط  زا  درفینامیلـس ، هللا  حور  ياقآ  بانج  مالـسالاۀجح  هماـن 
مـشاهینب رمق  ترـضح  شیپ  زا  شیب  ندناسانـش  تهج  هدـنزرا  یماگ  رایـسب  شـشوک  اب  هک  یلاـع  ترـضح  زا  ناوارف  رکـشت  ریدـقت و 

هب ياهچب  رتخد  منکیم : لقن  مدوب ، نآ  دهاش  انیع  هک  ار  ترضح  نآ  زا  یتمارک  دیاهتشادرب . ناناوج  اصوصخ  نایعیش و  هب  مالـسلاهیلع ) )
جلف اتیاهن  دوشیم و  دیدش  بت  جنـشت و  راچد  تسا ، يراس  ناتـسرهش  نکاس  دنکیم و  لیـصحت  ییادتبا  عطقم  رد  هک  یتیانع  وزرآ  مان 
نیا زا  هام  کی  بیرق  تشذگ  زا  سپ  ات  دـنوشیم  دـیماان  وا  يدوبهب  زا  یلو  دـنربیم  يدایز  ناکـشزپ  دزن  ار  رتخد  وا ، نیدـلاو  دوشیم .

هب تسد  يراس ، عباوت  زا  ینزا  ياتسور  هیکت  رد  نیدرورف 1381 ) ربارب   1423 هحفص 486 ]  ] مرحم  ) ینیسح ياعوسات  بش  رد  عوضوم ،
لـضفلاوبا ترـضح  ایؤر  ملاع  رد  هیکت و  نامه  رد  رتخد  نیا  دـنوشیم . مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  جـئاوحلا  باـب  ترـضح  ناـماد 

نتفر هار  هب  عورـش  دزیخیمرب و  دوب  هدـش  جـلف  الماک  هک  رتخد  دـباییم . افـش  دـنکیم و  دـنلب  اـج  زا  ار  وا  هک  دـنیبیم  ار  مالـسلاهیلع ) )
ارجام نیا  دهاش  کیدزن  زا  ریقح  هک  منکیم  دیکأت  مه  زاب  دوشیم . نانز  نیب  رد  یبیجع  روش  بجوم  زیگناتفگـش  هرظنم  نیا  دنکیم .

رد یبیجع  روش  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ای  ياهدایرف  قیرغ  ناـگمه و  يادـص  دـنوشیم و  علطم  عوضوم  زا  مه  نادرم  نآ  زا  سپ  مدوب .
، دینشیم ار  ارجام  نیا  هک  يدرف  ره  اتسور و  نآ  یلاها  همه  هدنب و  رد  میظع  یتالوحت  أشنم  زیگناتفگش  يارجام  نیا  دنکیم . اپرب  هیکت 

هیکت  » مان هب  ار  هیکت  نیا  ارجام  نیا  زا  سپ  تشادـن و  یـصاخ  مان  اتـسور  نیا  هیکت  هک  تسین  فطل  زا  یلاـخ  هتکن  نیا  رکذ  تسا . هدـش 
تـسد هب  جـلف  رتخد  يافـشتسا  ربخ  نازیزع  زا  یـضعب  تمه  هب  هعقاو  نیا  زا  دـعب  زور  نینچمه  دـش . هدـیمان  مالـسلاهیلع » جـئاوحلا  باـب 

زا يرایـسب  فعاضم  نانیمطا  رتشیب و  نامیا  بجوم  دش و  شخپ  ناردـنزام  زکرم  يامیـس  زا  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح 
زا يرایـسب  أجلم  رقحم ، رهاظ  هب  هیکت  نیا  دنتفای و  افـش  هیکت  زا  زین  رگید  رامیب  دـنچ  ( 1424  ) لاسما مرحم  رد  هک  يروط  هب  دـش ، مدرم 

تمرح يا  تسا . ابرلد  افص و  اب  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  مرح  نوچ  عقاو  هب  تسا و  هدش  نادنمتجاح  نادنمتدارا و  نادنمدرد و 
 - يرمق درف 1423  ینامیلـس  هللا  حور  یمـشاهینب  هام  یلع  تسد  یملاع  همه  نادیهـش  جات  ام  تاجانم  حـیبست و  وت  دای  اـم  تجاـح  هلبق 

هحفص 487]  ] یسمش  1382
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ینکردا سابعلا  لضفلاوبا  اب  هللا  ای  متفگ 

هلمح ناجنز ) دابآدیعـس ،  ) ام ياتـسور  هب  هدوت ) بزح   ) اـهتارکومد رد 1322  دـیوگیم : یناجنز  يدومحم  ضایف  خیـش  ياقآ  باـنج 
رارف هب  ور  دـندنام و  زجاـع  تمواـقم  زا  دـعب  ددوـب  رقتـسم  اـج  نآ  یناـجنز )  ) يراـقفلاوذ ناـخدومحم  دارفا  زا  يدادـعت  نوـچ  دـندرک .

( دومحم ضایف   ) مه بناجنیا  دندش . هدنکارپ  دندرک و  رارف  فارطا  ياهاتـسور  هب  زین  یلفـس  دابآدیعـس  ناناوج  نادرم و  سپ  دنتـشاذگ .
. میدنام اج  نآ  رد  زور  هنابش  ود  رمکدیفس و  مان  هب  ییاتسور  هب  مدرک  رارف  یگلاس  نس 23  رد  متسه ، یلفس  دابآدیعس  ياتسور  لها  هک 

یـضقنم زا  دعب  دـندرگ و  زاب  دوخ  ياههناخ  هب  دـیاب  تعاس  ضرع 24  رد  ناـیرارف  هک  دـمآ  ياهماـن  دـصاق و  هدوت  بزح  فرط  زا  سپ 
کی اب  هدنب  یلو  دنتفر  دنتشگرب و  همه  سپ  درادن . جورخ  دورو و  قح  یـسک  دش و  دهاوخ  یماظن  تموکح  دابآدیعـس  تدم  نیا  ندش 
دراو شرکـشل  اـب  يراـقفلاوذ  ناـخدومحم  بش  ماـگنه  ناـهگان  مـیورب . نارهت  هـب  میناوـتب  رگا  هـک  میتـفرگ  میمـصت  میتـفرن و  رگید  رفن 

میورب ات  دییایب  ام  اب  یچدلب  امنهار و  ناونع  هب  دیاب  امـش  دنتفگ : دندیبلط و  روضح  هب  ار  ام  دندش  علطم  ارجام  زا  نوچ  دندش . رمکدـیفس 
گنج هک  یتقو  دوب . حبـص  هدیفـس  تقو  میدیـسر  دابآدیعـس  کیدزن  هب  میداتفا و  هار  هب  نوچ  مینک . جارخا  دابآدیعـس  زا  ار  هدوت  بزح 

ام دنام . یقاب  هدوت  بزح  فرصت  رد  ایلع  دابآدیعس  اما  دندرک ، جارخا  یلفس  دابآدیعس  زا  ار  هدوت  بزح  تعاس  ود  ضرع  رد  دش  عورش 
هلمح ایلع  دابآدیعس  هب  دنتساوخ  ناخدومحم  رکـشل  نوچ  میدوب ، هتفرگ  رارق  دابآدیعـس  ود  ره  هب  فرـشم  هحفص 488 ]  ] يدنلب هوک  رس 

میتساوخ ام  سپ  دیورب ، دابآدیعس  هب  مه  امش  هک  داد  روتـسد  یچلسلـسم  رفن  کی  هب  نم و  هب  يرایتخب  مان  هب  یهدنامرف  تقو  کیدننک 
تأرج نمشد  هک  دیورب  راکشآ  ورهبور و  زا  تفگ : ام  هب  مشخ  يدنت و  هب  هدنامرف  اما  دنزن . دنیبن و  ار  ام  نمشد  هک  میورب  ياهرد  زا  هک 

نارابریت فدـه  رفن  ود  ام  اهت  میوش ، ریزارـس  نییاپ  فرط  هب  هک  میتشگ  راکـشآ  میدرک و  تکرح  هوک  رـس  زا  ام  هک  نیمه  دـنیبب . ار  اـم 
ای هللا  اـی  : » متفگ نم  اـنثا  نیا  رد  تـفرگ . ارف  درک و  هطاـحا  ار  اـم  ناراـب  لـثم  هـک  دـنتخیر  اـم  يور  رب  ریت  ناـنچ  میتـفرگ و  رارق  نمـشد 

رگید دش و  لئاح  نمـشد  ام و  نیب  گرزب  دبنگ  لکـش  هب  ربا  دـننام  يزیچ  کی  مدـید  ناهگان  ینکردا » سابعلا ، لضفلاوبا  ای  لضفلاوبا ،
. میتفای تاجن  تمالس  هب  ام  دروخیم و  نیمز  هب  ام  فارطا  رب  هکلب  دماین  ام  کیدزن  هب  ياهلولگ 

ینکردا سابعلا  لضفلاوبا  ای  متفگ 

ییاج زا  متـساوخ  متـشاد و  هارمه  نان  يردق  نارهت ، ياههناخزپ  هروک  رد  هک  دنکیم : لقن  يدومحم  یقت  دمحم  ياقآ  بانج  نیا  ردارب 
متفرگ و رارق  یکیرات  ياج  رد  مدید  ینکردا ! مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ای  متفگ : تفر . ورف  میاپریز  نیمز  هبترم  یکی  منک . رذـگ 

مخز دوخ  زا  یکیرات  نیا  رد  اما  تفرگ . ار  میولگ  كاخ  درگ و  دراد و  همادا  دسریم و  مشوگ  هب  یکانتـشحو  یبارخ  شزیر و  يادـص 
میادص یلو  منزب  ادص  متـساوخ  دسریم ، مشوگب  مدرم  يادص  رـس و  مدید  تشذگ ، یتدم  منکیمن . ساسحا  یگتفوک  یگتـسکش و  و 

ياهشوگ رد  هحفـص 489 ]  ] هکلب متـسین  اج  نآ  ماهداتفا  ورف  نم  هک  اج  نآ  زا  مدید  دش ، فرطرب  كاخ  درگ و  تشذگ ، یتدم  دماینرد .
يدوگ نیا  رد  ارم  نوچ  دـناهدمآ ، اشامت  هب  یگتفرورف  يالاب  رد  مدرم  مدـید  مدـمآ و  ولج  سپ  ماهتفرگ . رارق  نما  مکحم و  هزاـغم  لـثم 
. دوش دراو  نم  رب  یشارخ  مخز و  نیرتکچوک  هک  نیا  نودب  دندیشک ، الاب  ارم  متسب و  مرمک  هب  نم  ات  دندرک  نازیوآ  بانط  دندید 

مناوخب هضور  هیتجح  دجسم  رد 

سدق  ) یعیفر دمحم  دیس  ياقآ  موحرم  نیملسملا  مالسالاۀجح و  بانج  دمحم  لآ  دمحم و  نادناخ  هتفیش  تاداسلا  ۀلالس  راوگرزب  ملاع 
مق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم لآ  مرح  زا  مدش  روبجم  هیلک  دـیدش  درد  تهج  هب  يرمق  كرابملا 1417  ناضمر  رد  دیامرفیم : هرس )

ددعتم ياهناتسرامیب  هب  ررکم  تاعجارم  زا  سپ  موش . مازعا  نارهت  هب  هجلاعم  يارب  مالسلااهیلع )  ) هموصعم همطاف  ترضح  تمحر  راوج 
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تاشیامزآ باوج  هک  نیا  ات  منامب ، يژولویدار  تاشیامزآ و  باوج  تفاـیرد  تهج  يوخا  لزنم  رد  يزور  دـنچ  مدـش  روبجم  نارهت  رد 
يرتسب تهج  ناکشزپ  صیخـشت  يویلک و  ناتـسرامیب  هب  هعجارم  اب  دوب . ماهناثم  هیلک و  نایم  رد  یگرزب  اتبـسن  گنـس  دوجو  هدنهد  ناشن 

يور رد  میدوب  روذعم  صاخ  طیارـش  نآ  رد  نآ  تخادرپ  زا  هک  ندومن  يرتسب  تهج  لوپ  یغلبم  نتـساوخ  دـنق و  ضرم  دوجو  اب  ندـش 
متسب نامیپ  ترضح  نآ  اب  مدش و  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  جئاوحلا  باب  ترـضح  هب  لسوتم  ناتـسرامیب  سناژروا  تمـسق  تخت 

نینبلاما ترضح  شردام  هک  يدح  رد  مناوخب  ياهضور  هیتجح  دجـسم  رد  یمقلا ، هیوبابنبا  هفئاطلا  قودص  راوج  رد  ير و  رهـش  رد  هک 
یهلا نذا  هب  ترضح  نآ  فطل  رظن  تسا و  يدوبهب  لاح  رد  ملاح  مدرک  ساسحا  مکمک  دنک . هحفص 450 ]  ] هیرگ مه  اهیلع ) هللا  مالس  )

نب رفعج  قطان  قح  هب  ماما  لـسن  زا  تاداـس  دوجو  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هک  دجـسم  ناـمه  رد  هدـنیآ  بش  رد  هک  يروط  هب  دـیدرگ  ملماـش 
هـضور تعاس  کی  دودـح  مدوب  هتـسب  نامیپ  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  اـب  مالـسلاهیلع )  ) قداـصلا دـمحم 

. مدرکن ساسحا  هیلک  درد  نآ  هب  طوبرم  يدرد  هنوگ  چیه  ترضح  نآ  فطل  رثا  رد  زورما  هب  ات  هللادمح  هب  مدناوخ .

تسویپ عوقو  هب  یندرکن  رواب  هزجعم 

طایح فک  هب  لیبموتا  تشپ  زا  رادـخرچ  راکنارب  دـعب ، یتاظحل  دـش . ناتـسرامیب  طایح  دراو  تعرـس  هب  ناشکریژآ و  سناژروا  لیبموتا 
دوب هلاس  تفه  شش  ياهچب  رسپ  مودصم  دندرک . تیاده  ناتسرامیب  سناژروا  نییاپ  تمـسق  هب  ار  راکنارب  ناباتـش  رفن ، دنچ  دش و  لقتنم 
رثأت هودنا و  اب  دید ، ار  مودصم  هک  سک  ره  هظحل ، دنچ  نامه  رد  دادیمن . ناشن  دوخ  زا  یتکرح  چیه  دوب و  نوخ  رد  قرغ  اپ  ات  رـس  هک 
زونه دوش . جراخ  ناتـسرامیب  زا  هدنز  موصعم  هچب  نیا  هک  درادن  ناکما  دنک . محر  شردام  ردـپ و  هب  ادـخ  درکیم : همزمز  بل  ریز  مامت 

هدع نآ  نایم  رد  دنتفرگ . ار  هچب  رسپ  غارس  هدش و  ناتسرامیب  دراو  نانز ، تروص  رس و  رب  همیسارس و  رفن ، دنچ  هک  دوب  هتـشذگن  یقیاقد 
ناکـشزپ زا  یکی  دنتـسه . مودـصم  ردام  ردـپ و  هک  دـش  مولعم  دـعب  هک  ندادیم  ناشن  ینارگن  دوخ  زا  همه  زا  شیب  ناوج ، يدرم  نز و 

رارق لـمع  تحت  ار  هحفـص 491 ]  ] وا ادـخ  هب  لکوت  اب  طقف  دراد . یلخاد  يزیرنوخ  هدـید و  همدـص  تدـش  هب  كدوک  تفگ : لمع  قاتا 
زج هب  دراد و  رارق  گرم  یمدق  دنچ  رد  مودصم  هک  نیا  ینعی  فرح  نیا  و  تسا ! راگدرورپ  تسد  هب  شندـنام  هدـنز  هک  ارچ  میهدیم ،
هب هجوتیب  دـناهدرب . یپ  هعجاف  قمع  هب  هداتفا و  راک  هب  هزات  ناشرکف  ییوگ  هک  یناوج  درم  نز و  تسب . لد  دـیابن  يرگید  زیچ  هب  هزجعم 

ار مرسپ  مالسلاهیلع ...)  ) سابعلا لضفلاوبا  ای  دیشک : دایرف  ناوج  نز  ناهگان  راد ، ریگ و  نامه  رد  دنتـشاذگ . يراز  هیرگ و  يانب  فارطا ،
رادـملع يا  تسا . دوز  یلیخ  ماهلاس  تفه  سابع  زا  ییادـج  شاب . مدـنزرف  عیفـش  راگدرورپ  دزن  تدوخ  ـالبرک  ياقـس  اـی  مدرپس . وت  هب 

اهراب تدم ، نیمه  رد  ناوج ، نز  تشاد . همادا  روشرپ  طابترا  هلان و  نیا  یتعاس  ات  و  دنامب . ملد  رب  دبا  ات  مرـسپ ، اهنت  غاد  راذگن  نیـسح ،
، تعاس هس  ود  زا  دعب  هرخالاب  هکنیا ، ات  دوب . هدش  شدنزرف  تاجن  راتساوخ  دنار ، نابز  رب  ار  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  مان  اهراب  و 
ردـپ و هظحل  نامه  تسا . هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  گرم  رطخ  مودـصم ، كدوک  هتـسویپ و  عوقو  هب  یندرکنرواب  ياهزجعم  هک  دـش  مولعم 
، شرـسمه کمک  اب  وا  تشگزاب . ینیریـش  هبعج  دنچ  اب  دوز  یلیخ  دیود و  ناتـسرامیب  نوریب  هب  نامداش ، اما  نازیر  کشا  مودصم ، ردام 

نز دندش . هناور  رگید  ییوس  زا  زین  نز  و  وس ، کی  زا  درم  دننک . شخپ  ینیریش  دندوب ، رـضاج  اجنآ  رد  هک  یناسک  مامت  نیب  ات  داتفا  هار 
رثأـتم و ینحل  هب  نز  اـما  تفرگ ، رارق  هتفرگ  لد  مومغم و  يدرم  نز و  لـباقم  هک  دوـب  دوـخ  ینیریـش  هبعج  ندرک  ماـمت  لاـح  رد  ناوـج 
: تفگ دش و  هریخ  وا  هب  بجعت  اب  ناوج  نز  دینک ! اعد  مه  نم  رسپ  يارب  منک  شهاوخ  مناوتیم  ینیریش  نتـشادرب  زا  لبق  تفگ : نوزحم 

اجنیا رد  ماهلاس  راهچ  رسپ  هک  تسا  یتقو  دنچ  تفگ : ياهتفرگ  نوزحم و  نحل  اب  نز  هحفص 492 ] [ ؟ دینکیمن ار  راک  نیا  ناتدوخ  ارچ 
. تسا هدنامن  یقاب  نامرـسپ  رمع  زا  يزیچ  هک  دناهتفگ  اهرتکد  دـناهدش . ییاسران  راچد  یناهگان  روط  هب  شبلق  ياههچیرد  تسا . يرتسب 

اعد لد  هت  زا  هک  امـش  زا  مهاوخیم  الاح ... دریمیم . تقو  هچ  وا  مینیبب  ات  مییآیم  اجنیا  هب  بش  اـت  حبـص  زا  زور  ره  اـم  رطاـخ ، نیمه  هب 
ادص ار  ادـخ  لد  هت  زا  مه  امـش  تسا  یفاک  طقف  تفگ : دوب  هداتفا  هیرگ  هب  هرابود  رایتخایب  هک  یناوج  نز  هک .. منک  شهاوخ  دـینکیم 
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ادخ دنکب . ار  امـش  تعافـش  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  دیهاوخب و  ار  ناترـسپ  يافـش  دینک و  شیادص  ناتدوجو  ناج و  اب  دینزب .
هب نز  دـعب  یتاظحل  منکیم . اعد  ناترـسپ  يارب  مشاـب ، هتـشاد  ار  شتقاـیل  رگا  مناـمیم و  امـش  راـنک  مه  نم  دـهدیم . ار  ناـتباوج  اـمتح 

نیا زا  مه  ار  ام  رسپ  یـشاب . ناگدنب  عیفـش  یناوتیم  هک  ینابرهم  بوخ و  ياقآ  يا  (... مالـسلاهیلع  ) لضفلاوبا اقآ  ای  درک : همزمز  یگداس 
هچ تسنادیمن  دوب ، هتخود  نز  هب  ار  شهاگن  بجعت ، تریح و  اـب  هک  ناوج  نز  نادرگرب ... نامـشوغآ  هب  ار  وا  نک و  صـالخ  يراـمیب 

دهاش مه  ار  هزجعم  نیمود  زورما  نم  هک  نک  يراـک  تهوکـش ، لـالج و  هب  ار  وت  گرزب  يادـخ  دیـشیدنا ، دوخ  اـب  لد  رد  وا ، دـیوگب .
يادص هک  یماگنه  تسرد  بورغ ، ماگنه  زور  نآ  و  دنک . ادیپ  تاجن  درم  نز و  نیا  دـنزرف  ات  نک  تعافـش  بل ، هنـشت  ياقـس  ای  مشاب .
تحت یـشوهیب و  هتفه  کی  زا  سپ  هلاس  راهچ  كدوک  دیـسر : شوگ  هب  شخب  يداش  يربخ  دـیچیپ ، رهـش  ياـضف  رد  نذؤم  شخبحور 

اب درم  نز و  ناتـسرامیب ، نامه  رد  اـبیز و  بورغ  نآ  رد  تسا . هتفرگ  ار  شرداـم  ردـپ و  غارـس  هدوشگ و  ار  شیاـهمشچ  ندوب ، تبقارم 
[ . 294 . ] دندرک شخپ  مدرم  نیب  ار  ینیریش  يرس  نیمود  ینامداش ، هحفص 493 ] ]

سابعلا لضفلاوبا  هضور 

هللا یلو  جاح  مان  هب  تسا  یـصخش  ام  یگیاسمه  رد  درک : لـقن  يودـهم  یلع  ياـقآ  مالـسلامهیلع ، تراـهط  تمـصع و  تیبلـها  حادـم 
نیا رد  دـندرک . لقتنم  نارهت  هب  ار  وا  دوب . هداتفا  گرم  لاح  هب  هک  يروط  هب  دوب ، يزغم  روموت  هب  التبم  ناشیا  دـنکیم . یگدـنز  ینازیچ 

لضفلاوبا ترضح  تیانع  فطل و  دروم  دمحلا هللا  دندرک . رذن  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هضور  هرفـس و  شاهداوناخ  نیح 
دصرد کی  طقف  شتمالس  يدوبهب و  لامتحا  دوش  یحارج  لمع  رگا  دندوب  هتفگ  ناکشزپ  هک  نیا  اب  تفرگ و  رارق  مالسلاهیلع )  ) سابعلا

دص وا  زغم  یحارج  لمع  ترضح  هطساو  هب  و  دنادیم . مشاهینب  رمق  ترضح  تیانع  نویدم  مه  ار  دوخ  ندنام  هدنز  دنام و  هدنز  تسا 
. دوب زیمآتیقفوم  دص  رد 

دوب سابع  ترضح  رذن  سابع ،

یکدوک نارود  رد  يرباص  سابع  ناورداش  شدیهش ، دنزرف  نتفای  افـش  هرابرد  يرباص  سابع  نیـسح و  نسح و  دیهـش ، هس  یمارگ  ردام 
دنچ سابع  هحفص 494 ] : ] دوشیم نایب  ریز  رد  هک  دناهدرک  لقن  ار  یبلاطم  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تیافک  اب  ناتـسد  زا 
لاح ناتـسرامیب  رد  داد . يرتسب  روتـسد  ناکـشزپ  زا  یکی  نایم ، نیا  رد  میدرب . کشزپ  نیدنچ  دزن  ار  وا  دش . رامیب  ناهگان  هک  دوب  ههام 

. تفر شوه  زا  زاب  درک و  زاب  ار  شنامشچ  هعفد  کی  هک  میدوب  شرـس  يالاب  شردپ  اب  يزور  دوبن و  شوه  هب  الـصا  هک  دش  يروط  هچب 
هک مدـید  باوـخ  هک  دوـب  ممکـش  رد  هچب  نیا  هن . متفگ : يراد ؟ مه  يرگید  هچب  بوـخ  تفگ : شیوـمع  متخادـنا ، هار  راوـه  داد و  نم 

لسوتم متفر و  رازاب  نیدلارصن  دیـس  هدازماما  هب  هرـسکی  ناتـسرامیب  زا  راذگب . سابع  ار  شمان  تسا و  رـسپ  هچب  نیا  تفگ  نم  هب  ییاقآ 
لزنم رد  زین  مه  نم  دربب . وراد  هک  دنتساوخ  ار  شردپ  ناتسرامیب  زا  متشگزاب . هناخ  هب  و  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  مدش 
بوخ سابع  تفگ : ییورهدنخ  اب  دـمآ و  شردـپ  هعفد  کی  دـیریگب . لیوحت  ار  شاهزانج  دـیایب  درم و  تاهچب  دـنیوگب : هک  مدوب  رظتنم 

چیه هچب  تفگ : درک و  هنیاـعم  ار  وا  یتـقو  دوب  هدـمآ  اـکیرمآ  زا  مه  یکـشزپ  تسا . هدرک  ادـیپ  افـش  هچب  نیا  بشما  دـنیوگیم  هدـش و 
رتکد هک  نیا  اب  درکن  مه  بت  یتح  هاـم  دـنچ  نیا  رد  میدوب و  وا  بقارم  ادـیدش  هاـم  جـنپ  دـش و  ضوع  هچب  عضو  رگید  درادـن و  يدرد 

یلو دراد . رطخ  شندـب  هب  شارخ  نیرتکچوک  كانرطخ ، تسا و  یتسوپ  يزیرنوخ  نیا  دـشاب و  رظنتحت  یگلاـس  ات 16  دـیاب  دوب  هتفگ 
. دش دیهش  تفر و  ههبج  هب  هک  ینامز  ات  دروخن  مه  صرق  کی  یتح  هچب  نیا 

دریگیم نماد  هب  ار  مرس  لضفلاوبا  مریمب  رگا 
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ياهمان یط  مالسلامهیلع )  ) تراهط تمصع و  تیبلها  بتکم  جورم  يدیشروخ ، اضردمحم  ياقآ  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  بانج  همان 
اقآ جـئاوحلا  باب  زا  یتمارک  بانج ، نآ  يارب  یتمالـس  دـیما  بدا و  ضرع  اب  هحفص 495 ] : ] دنتشاد راهظا  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  هب 
زا فرـشا و  فجن  گرزب  ياملع  زا  هر )  ) یناردنزام رافغلادبع  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  - 1 دوشیم : رکذ  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا 
 - دوب یفرـشا  یقت  دمحم  دیـس  مان  هب  راوگرزب  نآ  نادنزرف  زا  یکی  دوب . هر )  ) ینالیم يداه  دمحم  دیـس  یئوخ  هللا  تیآ  موحرم  دـیتاسا 
زا هحفـص 286 ) لوا ، پاچ  ( ) مالـسلاهیلع  ) مشاهینب رمق  ناشخرد  هرهچ  لوا  دلج  رد  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  عجار  یتمارک  هک 

موحرم مدینـش : یفرـشا  یقت  دـمحم  دیـس  موحرم  يومع  رـسپ  اههدازردارب و  زا  ياهدـع  زا  ار  ریز  تمارک  ریقح  تسا . هدـش  لـقن  ناـشیا 
هفیظو هب  ینیسح  سلجم  رد  يراختفا  يدام و  تشادمشچ  نودب  و  تفریم . هغارم  رهش  هب  اروشاع  ههد  هک  تشاد  راختفا  ینایلاس  یفرشا 

یناوخهضور لاح  رد  هعفد  کی  رهظ -  کیدزن  ارهاظ  اروشاع -  زور  رد  اهلاس  نیا  زا  یکی  رد  دـشیم . لوغـشم  بئاصم  رکذ  داـشرا و 
دتفایم هلمج  نیا  نتفگ  ضحم  هب  نومضم ] نیا  هب  بیرق   ] دریگیم نماد  هب  مالسلاهیلع )  ) لضفلاابا ار  مرس  مریمب  رگا  نآلا  نیمه  تفگ :

عالطا موحرم  نآ  نادـنزرف  ناگتـسب و  هب  دـش . داـجیا  ینیـسح  نارادازع  مدرم و  نیب  هغارم و  رهـش  رد  یبیجع  ياـغوغ  درپسیم . ناـج  و 
اقآ تیبلها و  دزن  وا  ماقم  برقت و  هک  الاح  هک  دنتـشاد  رارـصا  هغارم  یلاها  یلو  دـنتفریم . هزانج  لـیوحت  يارب  نارهت  زا  اـهنآ  دـنداد و 
نآ ماوقا  نادنزرف و  ماجنارـس  یلو  ددرگ . نفد  هغارم  نیمه  رد  ناشیا  ندب  ام ، راختفا  كربت و  يارب  دـیاب  هدـش ، تباث  ام  يارب  لضفلاوبا 

مداخ ار  ام  همه  دنوادخ  دندومن . نفد  جرفکاخ  نحص  رد  هدومن و  لقتنم  مق  رهـش  هب  ار  وا  هزانج  دندرک و  عناق  ار  اهنآ  رارـصا  اب  موحرم 
. دهد رارق  مالسلامهیلع  تیبلها  هاگرد  صالخا  هحفص 496 ]  ] اب

سابعلا لضفلاوبا  اقآ  هجوت  تیبلها و  نانمشد  زا  تئارب 

هتسد روط  هب  میتساوخیم  ام  [ 295  ] دوب ناریا  بالقنا  لئاوا  لاس 1358  دودح  دندرک : لقن  يراوگرزب  دیس  زا  يدیـشروخ  ياقآ  بانج 
منارهاوخ مناردارب و  مردپ و  همانرذگ  دوب . لکشم  اعقاو  یناریا  نایعیـش  يارب  قارع  رد  یگدنز  نوچ  مییایب  ناریا  هب  یگداوناخ  یعمج و 

؛ دوب لاحم  كانرطخ و  میارب  مدرکیم  قارع  زا  جورخ  همانرذـگ و  يارب  یمادـقا  ره  هک  متـشاد  بیجع  لکـشم  نم  یلو  دوب  هدامآ  همه 
هاگـشناد رد  مه  نم  دـیدج  یلیـصحت  كرادـم  ییوس  زا  بیاغ و  زابرـس  رگید  فرط  زا  مدوب و  ممعم  هبلط و  یناوج  فرط  کی  زا  اریز 

كرادم و قارع  ثعب  بزح  تلود و  سرت  زا  هدومن و  لیـصحت  كرت  مدرکیم  یط  ار  هاگـشناد  رخآ  لاس  هک  نیا  اب  نم  اریز  دوب  دادغب 
یـصخش هک  مردـپ ، موحرم  نیاربانب  مدوب . هدـش  فرـشا  فجن  هزوح  دراو  هدومن  اهر  یهاگـشناد  هدـنورپ  رد  ار  همه  ییاسانـش ، تراـک 

، دـشن يربخ  وا  يزاـسراک  زا  یلو  تشذـگ  یتدـم  [ 296 . ] درک شرافـس  یـصخش  هب  نم  لکـشم  لـح  يارب  دوـب ، سانـشرس  فورعم و 
دودح مدربیم . رس  هب  هدننک  نارگن  یتلاح  هحفص 497 ]  ] رد مه  مدوخ  اهیثعب و  ملظ  زا  رابتشحو  فوخم و  یتیعـضو  رد  مه  ام  هداوناخ 

هب دوب  هفوک  رد  هیلع ) هللا  ناوضر   ) رامت مثیم  بانج  ربق  یکیدزن  هک  نامهناخ  زا  بش  همین  یهاگ  طـقف  مدـماین ؛ نوریب  هناـخ  زا  هاـم  شش 
رکذ هب  لسوتم  بیجع ، يراتفرگ  نیا  زا  تاجن  يارب  متـشگیمرب . هناخ  هب  هرابود  هدروآ  اج  هب  ترایز  لاـمعا و  متفریم و  هفوک  دجـسم 
ینعی  ) ینالف تفگ : دـمآ و  هناخ  هب  ام  موحرم  ردـپ  زور  کی  میدرک . متخ  ار  رکذ  نیا  اهراب  هصالخ  مدـش . تیبلـها  نانمـشد  زا  تئارب 

، ینالف تفگ : دـید و  ارم  دوب ). هدرک  يزاسراک  اضاقت  وا  زا  مردـپ  لبق  یتدـم  زا  درک و  يزاب  یتراپ  هک  اهیثعب  اب  طبترم  صخـش  نامه 
تسا بش  دنچ  نآلا  تفگ : روط ؟ هچ  متفگ : دندرک ؟ مارح  نم  رب  ار  باوخ  تسا  بش  دنچ  هک  دنتسه  يرکذ  هچ  لوغشم  امـش  ياههچب 

ياههچب راک  ارچ  دیامرفیم : نم  هب  كانبضغ  تسد  رد  يریشمش  اب  هک  منیبیم  ار  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  مباوخب  مهاوخیم  ات 
دـمآ و هطـساو  ناـمه  زور  دـنچ  زا  سپ  منکیم . تسرد  ار  ترـسپ  راـک  تسه  هک  يروـط  ره  نیارباـنب ، ینکیمن ؟ تسرد  ار  دیـس  نآ 
رد ترـسپ  جورخ  راـک  تفگ : داد و  مردـپ  هب  ار  دوب  رتگرزب  نم  زا  هک  نم  ناردارب  زا  یکی  مسا  یلو  نم  سکع  اـب  هک  یلعج  همانرذـگ 
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بزح اعطق  تسا و  هدنام  هاگـشناد  رد  وا  كرادم  نوچ  مسرتیم  تفگ : مردپ  تسا . هدـش  فرطرب  ناریا  هب  نتفر  ینارگن  دـش و  تسرد 
تبحـص تسا  ینمرا  هک  دادـغب  هاگدورف  زاورپ  تینما  سیئر  اـب  هک  دـمآ  هراـبود  منکیم . تسرد  مه  ار  نآ  تفگ : دوشیم  هجوتم  ثعب 

دراو هداوناخ  ياضعا  ام  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  شرافـس  صوصخم و  رکذ  نآ  تکرب  هب  تسا . هدش  تسرد  مه  زاورپ  راک  مدرک و 
مسا هحفـص 498 ]  ] دمآ و زاورپ  تینما  سیئر  مدید  بجعت  لامک  اب  یلو  دندوب . برطـضم  نم  يارب  همه  هک  نیا  اب  هدش  دادـغب  هاگدورف 

هب هک  یـشحف  راـبجا و  هب  دروـخب  ار  یجورخ  ياـهرهم  نیرخآ  همانرذـگ  دـیاب  هک  ياهفرغ  ود  زا  درب و  شدوـخ  هارمه  ارم  دیـسرپ و  ارم 
لخاد مه  قارع  رد  ناریا  ریفـس  اقافتا  هک  یناریا  يامیپاوه  لخاد  ار  مدوخ  یتقو  مدـش . اـمیپاوه  دراو  داد ، روبع  ارم  داد  ندز  رهم  رومأـم 

ای دزرمایب . ار  هدنتسرف  تاولص  دنوادخ  دمحم » لآ  دمحم و  یلع  لص  نم  حلفا  : » مدز دایرف  یلاحـشوخ  زا  دشیمن و  مرواب  مدید  دوب  نآ 
اـضردمحم دـنمتدارا -  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا کـیخا  قح  هب  یبرک  فـشکا  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا کـیخا  هجو  نع  برکلا  فشاـک 

بجر 1424 يدیشروخ 20 

يزاریش هداز  هللا  تیآ  هدهاشم 

یقتم و ملاع  دنمورب  دنزرف  هتاکرب ) تماد   ) يزاریش ینیسح  نیسح  دیس  جاح  ياقآ  تاداسلا  ۀلالـس  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح 
سابعلا لضفلاابا  ترضح  زا  یتمارک  فراولا ) هلظ  ماد   ) يزاریش ینیسح  قداص  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  هتـسراو  هیقف 

مدوب تیوک  رد  نم  هک  لبق  ياهلاس  مظاک ، دیس  مان  هب  یصخش  درک : لقن  نینچ  باتک  فلؤم  يارب  هک  دوب  هدرک  هدهاشم  مالسلاهیلع ) )
یـسرک کی  اذـل  دتـسیاب  تسناوتیمن  دوخ  ياپ  يور  زامن  ندـناوخ  تقو  ناشیا  درکیم . تکرـش  ام  تعامج  زاـمن  رد  درک  لـقن  میارب 

هارمه میدناوخ ، زامن  ترایز و  میتفر و  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا هللادبعابا  مرح  هب  زور  نآ  درکیم . هدجس  و  دومنیم . هیکت  نآ  هب  تشاد و 
رهطم مرح  هب  یتقو  اذل  دندرک . مرح  لخاد  دوخ  هحفص 499 ]  ] اب هاگآدوخان  مه  ار  اقآ  یسرک  دندرکیم و  یهارمه  ار  ام  هک  رفن  دنچ  اب 
زامن يارب  هک  یـسرک  نآ  هک  دـش  هجوتم  ناهگان  میدـناوخ و  همانترایز  میتفر  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  جـئاوحلا  باب  ترـضح 

سابعلا لضفلاوبا  ای  تفگ : داتسیا و  رهطم  حیرض  لباقم  هعفدکی  دناوخب ، زامن  تساوخ  ترایز  زا  سپ  تسین ؛ دندرکیم  دافتسا  ندناوخ 
يزیچ هب  هک  نیا  نودب  داتسیا  مالسلاهیلع و  ترـضح  اب  نتفگ  نخـس  زا  سپ  مناوخب  زامن  مهاوخیم  ماهدناوخ  همانترایز  مالـسلاهیلع ) )

زا ناشیا  لاح  تفرگ و  افش  و  درکن . ادیپ  جایتحا  یسرک  نآ  هب  تقو  چیه  رگید  ترایز  زامن و  نآ  زا  سپ  دناوخ و  ار  شزامن  دنک  هیکت 
هزجعم نیا  مدرک . هدـهاشم  هنیع  هب  دوخ  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  دوـب  ياهزجعم  نیا  دوـب . رتـهب  مه  اـم 

. داتفا قافتا  يرمق  بجر 1424  همین  رد 15  راکشآ 

تفای افش  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مرح  رد  يریجنز  هناوید 

لقن لحم  تعامج  ماما  یناحور و  کی  زا  تسا : هدمآ  نینچ  هحفص 448 » تامارک ج 2  تالامک و  رهظم  لضفلاوبا  ترضح   » باتک رد 
يارب لاس  کی  متفریم . ناتـسزوخ  هب  غیلبت  يارب  رفـص  مرحم و  مایا  رد  هلاس  همه  هک  دنکیم ، نایب  نینچ  نیا  ار  هصق  نیا  وا  هک  دنکیم 
نحص لباقم  نویناحور  رفن  دنچ  اب  مدرکن و  ادیپ  یبسانم  لزنم  دوب . هدمآ  دایز  راوز  مدش  فرشم  البرک  هب  نیعبرا  ترایز  تلیضف  كرد 

تیعمج میدمآیم ، لزنم  هب  رهطم  مرح  زا  يرهظ ، زا  دعب  میدرک . هراجا  یقافتا  اشاپ  يارس  رد  مالسلاهیلع )  ) ءادهشلا دیس  ترـضح  رهطم 
ياشامت يارب  مدرم  دـنکیم و  یمارآان  هدـش و  هناوید  یناوج  دـنتفگ : هحفـص 500 ]  ] میدرک لاوئـس  میدرک . هدهاشم  هار  رد  ار  يرایـسب 

لها نم  تفگ : یبیجع  زوس  اب  میدیـسرپ  شاهیرگ  تلع  زا  دنکیم . هیرگ  یبیجع  لاح  کی  اب  ینز  میدید  میدش  کیدزن  دـناهدش . عمج 
تالیـصحت و زا  دعب  تسا ، نم  گرزب  رـسپ  هناوید  نیا  تسا و  نم  شود  هب  اهنآ  تالکـشم  هک  مراد  میتی  دنزرف  دنچ  و  متـسه ، نورزاک 
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. میتفرگن ياهجیتـن  میدرک  هعجارم  نارهت  ناهفـصا و  زاریـش و  ناکـشزپ  هب  هداد  تسد  زا  ار  شلقع  هدروخ و  مه  هب  شلاـح  ملپید  نتفرگ 
ترـضح نیـسح و  ماما  ترـضح  تمدـخ  افـش  يارب  متفرگ  میمـصت  دـهدیمن ، هزاجا  نم  یلام  عضو  ربب ؛ روشک  جراـخ  هب  ار  وا  دـنتفگ 

، البرک يوس  هب  میدرک  تکرح  مدرکن و  ییانتعا  دندرکیم  تمالم  ارم  ياهدع  دنیامرفب ، یتیانع  دیاش  مسرب ، مالـسلاامهیلع )  ) لضفلاوبا
ام دنتفگ  دندش  ادج  ام  زا  ینورزاک  ياقفر  میدیـسر  البرک  هب  یتقو  دندش  رفـسمه  ام  اب  نورزاک  یلاها  زا  رفن  زا 20  زواجتم  هناتخبشوخ 
هچ مدنزرف  دینکیم  هدهاشم  نونکا  مدرک . هراجا  یکچوک  لزنم  ارـس  نیا  رد  مدش  روبجم  هرخالاب  میرادن . ار  هناوید  نیا  ياهراک  لمحت 
نم درکیم . هیرگ  ردام  دندیدنخیم و  نایچاشامت  زا  يدایز  تیعمج  تفگیم و  ازسان  شردام  هب  درکیم و  یـشاحف  ناوج  نآ  دنکیم .

ام زا  يراک  دنتفگ : دیریگب . ار  وا  يولج  دیورب  دـینکیم  هرخـسم  دـیدنخیم و  دیاهداتـسیا  متفگ : نایچاشامت  هب  مدرک  ور  مدـش  تحاران 
؟ ییوگیم هچ  منیبب  ياب  یندـنام »  » ياقآ متفگ : مدز  ادـص  ار  وا  مان  ولج  متفر  نک ؛ يریگولج  وا  زا  کیدزن و  ورب  تدوخ  تسین  هتخاـس 
. مدرک هلجع  ادـخ  لضف  اب  نم  دـنک . هفخ  ارم  دریگب و  ارم  يولگ  هک  درک  هلمح  هبترم  کی  دـمآ و  نم  فرط  هب  ناـمارخ  ناـمارخ  مدـید 

يور ار  دوخ  ياـهتسد  تسـشن و  اروف  متخاون و  وا  شوگ  هب  مکحم  یلیـس  دـنچ  و  دراد ] يدیـشر  دـنلب و  دـق  راوگرزب  دیـس  نیا  هتبلا  ]
: متفگ هحفـص 501 ]  ] مدز ادص  نیـسح  مان  هب  دوب  یـسک  دش ، دـنلب  اروف  وش  دـنلب  هللا .» مکاقبأ  : » تفگ هبترم  دـنچ  تشاذـگ و  شتروص 

ترـضح رهطم  نحـص  فرط  هب  میتفر  میتفرگ و  ار  شلغب  ریز  میتسب و  ار  وا  ياهتسد  اقفر  کمک  اب  درک و  رـضاح  یبانط  روایب . باـنط 
نیسح تفگ : درک و  یهاگن  هناوید  ایب . ولج  نک و  هلجع  يردق  متفگ : نیسح  هب  میدیـسر  هک  نحـص  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادبعابا 

«. هللا مکاـقبأ  : » تفگ يدرک ؟ نینچ  ارچ  متفگ : دز . وا  ياـپ  هب  مکحم  دـگل  اـب  و  ییوت ؟ رـس  یب  نیـسح  تفگ : زاـب  يرآ . تفگ : ییوـت !
هیرگ نم  نوعجار .» هیلا  انا  اـنا هللا و  : » تفگ درک و  میظعت  هبترم  دـنچ  هناوید  میداتـسیا ، لوخد . نذا  يارب  قاور  کـیدزن  میدرب  ار  هناوید 

ار وا  درک . تعاـطا  اـیب . زیخرب  متفگ : مدـناسر ، وا  هب  ار  مدوـخ  تسـشن . یناوـیا  بـل  رهطم  نحـص  رخآ  تـفر  درک و  رارف  هناوـید  مدرک ،
: تفگ دادن و  هزاجا  وا  اما  میدنبب  لیخد  حیرـض  هب  ار  وا  هک  متفرگ  هزاجا  همدخ  زا  یکی  زا  مدیـسر  هک  مرح  کیدزن  مدرب . مرح  کیدزن 
ار هناوید  میتشگرب ، لزنم  هب  مالسلاهیلع ،)  ) لضفلاوبا ترضح  مرح  هب  دیربب  دنتفر  دوخ  لزنم  هب  راوز  یتقو  حبـص  ادرف  تسا ، غولـش  مرح 
، میتسب لـیخد  حیرـض  هب  ار  وا  یتالکـشم  اـب  میدرب و  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  مرح  هب  ار  وا  دـعب  زور  میدرک . سبح  یقاـتا  رد 

میدرک تعجارم  البرک  هب  یتقو  میدنام . زور  میدش و 25  فرشم  فرشا  فجن  هب  زور  نامه  میتشگرب ، لزنم  هب  ام  دنام ، وا  شیپ  شردام 
درک و هیرگ  دمآ و  هناوید  نآ  ردام  میدـش  ارـسناوراک  نامه  دراو  هتفای . افـش  هدـش و  بوخ  شلاح  هناوید  هک  دـنداد  تراشب  هار  نیب  رد 

هزیکاپ ییاهسابل  ینارون و  یتروص  اب  دمآ  ناوج  نآ  دیشکن  یلوط  هدش  فرشم  مرح  هب  لاح  نیا  رد  تفای . افش  ماهچب  هللا  دمحلا  تفگ 
اهیشترا زا  ياهدع  طقف  مدادیمن  صیخشت  نم  تفگ : مدیسرپ . ار  شلاح  نایرج  تسشن و  نم  رانک  بدا  اب  دیـسوب و  ارم  تسد  مظنم  و 

هحفـص 502]  ] رگا دـندرکیمن و  تیذا  ارم  مدرکیم  تعاـطا  رگا  دـندادیم . ییاهروتـسد  نـم  هـب  دـندمآیم و  مرظن  رد  اـهرادهجرد  و 
هب یتقو  نک ، شاهفخ  ریگب و  ار  وا  يولگ  دنداد  روتسد  نم  يولج  دیدمآ  امـش  یتقو  دندزیم ؛ قالـش  اب  ارم  مدادیمن  ماجنا  ار  ناشنامرف 

. دیسریمن امش  يوناز  هب  متسد  مدرک و  تشحو  نم  هک  هدش  دنلب  يردق  هب  امـش  تماق  دق و  مدید  منک  یفالت  متـساوخ  دیدز  نم  شوگ 
اج نآ  مدـیمهفیمن  دـیتسب  حیرـض  هب  ارم  هک  یعقوم  هللا و  مکاقبا  متفگیم  سرت  زا  دـیدزیم  ادـص  ارم  هک  یعقوم  داـتفا و  هزرل  هب  مندـب 

ممـشچ مدرک ، هسطع  اروف  يدش . بوخ  ادخ  رما  هب  زیخرب  دومرف : دـش و  نایامن  نم  لباقم  ینارون  راوگرزب  دیـس  لاح  نیا  رد  تساجک .
دش دنلب  ادص  رـس و  ناهگان  دنناوخیم  ترایز  يدایز  تیعمج  تسا و  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  مرح  اجنیا  مدش  هجوتم  دش  زاب 

تاجن اپ  تسد و  ریز  زا  ارم  دندرک  کمک  ياهدـع  منیبب . بیـسآ  اپ  تسد و  ریز  دوب  کیدزن  نداتـسرف  تاولـص  هب  دـندرک  عورـش  مدرم 
هک يدارفا  نآ  هللادمح  هب  و  دنتشونیم . ار  اهباوج  دندومن و  مردام  نم و  زا  ییاهلاوئس  دندرب و  ياهرجح  رد  ارم  مرح  نالوئـسم  دنداد .

. مدرک ادیپ  يداع  تلاح  دنوشیمن و  نم  کیدزن  رگید  نکب  ار  اهراک  نیا  دنتفگیم  دندرکیم و  تیذا  ارم  دندمآیم و 
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دوش بوخ  تلاح  ات  روخب  ریگب 

نیسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یتشاددای  رد  یلاعلا ) هلظ  ماد   ) یناجنز يرابج  نیسح  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالاۀجح و  بانج 
هک لحم  یلاها  زا  سک  ره  دـشیم  هک  مرحم  هام  هک  دوب  نیا  مسر  شیپ  هلاـس  تصـش  هاـجنپ ، دودـح  تسا : هتـشون  نینچ  مالـسلاهیلع ) )

دناوخب و ماما  سلجم  رد  دیایب  یتسیاب  هتسنادیم  مالـسلا ) هحفص 503 ]  ] هیلع  ) نیسح ماما  هرابرد  یلحم  نابز  هب  یحادم  رعـش و  هحون و 
يادص دوب و  دلب  مالسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  یثارم  هرابرد  يراعـشا  مه  يرابج  هللادبع  یئالبرک  مان  هب  مه  بناج  نیا  ردپ  دیامن  يرادازع 

ود اهلاس  زا  یکی  رد  تشادمشچ -  نودب  تفریم -  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  سلاجم  رد  اصوصخم  مرحم  هام  رد  دنتـشاد  مه  یبوخ 
دوخ ياج  زا  تسناوتیمن  دـنتفگیم  کنهک  ار  نآ  یلحم  نابز  هب  هک  دـیدش  رایـسب  دـنتفرگ  يدرد  اپ  ناشیا  مرحم ، هام  زا  لـبق  هاـم  هس 

رد روـنت  زا  ناـن  هچ  ره  دوـب  هدـیباوخ  روـنت  راـنک  رد  مدـید  تسه  مداـی  نم  درکیم  هلاـن  تفرگیم  شدرد  هـک  یعقوـم  دروـخب . ناـکت 
بـش کی  درکن . هدـیاف  دـندرب  مه  رتکد  درکن و  ياهدـیاف  دوش . رتهب  اهنان  یمرگ  هلیـسو  هب  هکلب  دـنتخادنایم  وا  ياپ  يور  دـندروآیم 

هک داد  حرش  دعب  هداد . افش  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هدش ، بوخ  میاپ  تفگ : دنلب  يادص  اب  هدش  رادیب  میدوب ، هدیباوخ 
: متفگ نم  دوش . بوخ  تیاپ  ات  روخب  ریگب  دومرف  کـچوک و  تشاد  یبآ  یفرظ  شتـسد  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح 

میاپ درد  تسین  میاپ  رد  يدرد  چـیه  هک  منیبیم  مدـش  رادـیب  نآلا  مدروخ  متفرگ  روخب ، ریگب  دومرف : دـنلب  يادـص  اب  ابیرقت  متـسین  هنـشت 
. دومن تکرش  اهلاس  احیحص و  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  يرادازع  سلاجم  رد  قباس  ياهلاس  لثم  هدش  بوخ  الماک 

تسا ربکایلع  مدنزرف  ملد  هویم  مناج و  هراصع  تبیصم  نآ 

يوزرآ و  هتاضافا ) ۀـماد   ) یلاخلخ ینابر  یلع  خیـش  جاح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  داتـسا  ترـضح  كرابم  رـضحم  هب  مالـس  ضرع  اب 
میقتسملا طارص  نیتملا و  هللا  لبح  هک  مالسلامهیلع )  ) تیبلها ناشخرد  هرهچ  یفرعم  رد  هحفص 504 ]  ] یلاعبانج شیپ  زا  شیب  تاقیفوت 
مـشاهینب رمق  ترـضح  ناـشخرد  هرهچ  تادـلجم  رد  داتـسا  ترـضح  هـک  يدـکوم  تادـیکأت  هـب  هجوـت  اـب  دنـشابیم . یقثوـلا  ةورع  و 

فورعم روهـشم و  تراهط  تمـصع و  تیبلها  ناحادـم  دزن  هک  ار  یتمارک  هک  مدـش  نآ  رب  زین  یئالبرک  بناجنیا  دـیتشاد  مالـسلاهیلع ) )
تراـیز قیفوت  اـیور  ملاـع  رد  یناوج  تسا  لـقن  دـیازفیب . ماینید  ناردارب  ناـمیا  توق  رب  بلطم  نیا  ندینـش  هک  دـشاب  میاـمن  لـقن  تسا 

ندب رد  مخز  نارازه  امش  هک  ماهدینـش  هللادبعابا  ای  هک  دنکیم  ضرع  ناوج  نآ  دیامنیم  لصاح  ار  مالـسلاهیلع )  ) ادهـشلادیس ترـضح 
الماک امش  يهدینش  دیامرفیم : نادیهش  رالاس  تسا ؟ طلغ  ماهدینـش  نیا  ایآ  منکیمن . هدهاشم  ناتکرابم  ندب  رد  یمخز  نآلا  یلو  دیراد 
مخز ود  زا  ریغ  دـناهتفای  مایتلا  اهمخز  نآ  تیبلها  بئاصم ، يارب  نارادتـسود  نایعیـش و  هناصلاخ  ياههیرگ  رثا  رد  نکیل  تسا . حـیحص 

تبیصم نآ  دراد و  ياج  مبلق  رد  هک  تسا  یمخز  يرگید  تسا و  مشاهینب  رمق  مزابناج  ردارب  تبیصم  نآ  هک  تسا  مرمک  رد  یکی  هک 
یئالبرک بارت  مرکا  ربمایپ  تیبلها  دنمتدارا  دوشیمن . بوخ  تمایق  ات  مخز  ود  نیا  تسا و  ربکا  یلع  مدـنزرف  ملد ، هویم  مناج ، هراصع 

80  / 10  / 10 کچرق . سرادم  نآرق  ینید و  ریبد  نیدلافیس 

ورب لضفلاوبا  دزن  یشاب  هتشاد  هیرذ  یهاوخیم  رگا 

رد یلاعترـضح  هکنیا  هب  رظن  هتاـقیفوت ) هحفص 505 ]  ] تماد  ) یلاخلخ ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح 
مود دلج  هکنیا  امک  دیتسه  هدرب و  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  سابعلا  لضفلاوبا  انالوم  اندیـس و  تایانع  تامارک و  طبـض  تبث و  رودص 

رویرهـش رد  هک  ریخا  رفـس  رد  مدرب . هرهب  لوا  دـلج  دـننامب  زین  مود  باتک  لوصف  عومجم  زا  مدومن و  هظحالم  ار  طوبرم  عوضوم  هرابرد 
یقارع  ] درکیم یفرعم  ار  دوخ  يوسوم  هک  يدیـس  هب  هیروس  زرم  اـت  یلعم  يـالبرک  زا  دـش  میمـصت  هیروس  تاـیلاع و  تاـبتع  هب  يراـج 
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يرتـخد اـب  درک : لـقن  نینچ  تسا  هداد  خر  وا  يارب  هک  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  زا  یتـمارک  هدوب  دـلاخ  ریـشب  شماـن  و  هدوـب ]
دوشیم و طقس  هام  ود  زا  دعب  نینج  هکلب  دماین  دوجو  هب  يدالوا  يو  زا  لاس  فرظ 2  رد  مدرک  جاودزا  دوب  ام  ییاد  رتخد  هک  ياهحلاص 

رما ام  تسا . لاحم  مورحم و  دالوا  نتشاد  زا  هجوز  جوز و  دندرک  مالعا  یکـشزپ  تانیاعم  ماجنا  کشزپ و  هب  هعجارم  اب  تفریم . نیب  زا 
تروص شوخ  لـیمج و  يدرم  هک  دـید  باوخ  رد  ممناـخ  اـهبش  زا  یکی  رد  میدـش . قح  هدارا  میلـست  میدرپس و  دـنوادخ  هب  ار  دـالوا 

تدش هب  ورب و  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  نامیالوم  اقآ و  دزن  هب  یشاب  هتـشاد  ياهیرذ  یهاوخیم  رگا  تفگ : دمآ و  شدزن 
یلو درک ، دـهاوخ  يايزور  ابیز  يدـنزرف  دـنوادخ  يدوز  هب  نک  لسغ  نآ  بآ  اب  ای  ماـشایب  همقلع  رهن  زا  يوجب و  لـسوت  شترـضح  هب 

نییعت ینک  تاقالم  ایور  ملاع  رد  ار  ناربمایپ  زا  یکی  ات  شاب  رابدرب  يراذگمان  نیا  رد  يراذگب و  لضفلاوبا  ار  شمان  درک  یهاوخ  دـصق 
نم مان  هب  ار  نینج  مان  نیرـسن  دـیوگیم : يو  هب  هک  دـنیبیم  ار  ابیز  هرهچ  اب  يدرم  ایور  ملاع  رد  یکدـنا  زا  سپ  دـنکیم . وا  ار  دـلو  مان 

هب متسه و  فسوی  ادخ  ربمایپ  نم  دونـش  باوج  منک ؟ تمان  هب  ار  مرـسپ  نم  هک  تسا ؟ هحفـص 506 ]  ] یعطق رما  ایآ  دیوگیم  مناخ  نک ،
باوخ رد  هچنآ  هدومرف  هب  هتفر و  ترضح  نآ  ترایز  هب  مردام  ردپ  ماهجوز و  نم و  ایور  نیا  دعب  ددرگیم . دلوتم  هبنـشجنپ  زور  يدوز 
لسوتم ترـضح  نآ  هب  ادج  میدومن و  لسغ  شکرابم  ربق  بادرم  زا  بارت  هب  طولخم  بآ  اب  میدیـشون و  همقلع  رهن  زا  میدوب  هدش  رومأم 

يو زا  درادن  دننام  لامج  رد  ادج  دراد و  لاس  نونکا 12  وا  میداهن  فسوی  ار  شمان  میدش و  ابیز  دنزرف  بحاص  هام  شش  زا  دعب  میدش .
دجسم نارهت  يولع . بارتوبا  دیس  ددرگ . جرد  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  تامارک  باتک  رد  ات  هدومن  بوتکم  ار  نآ  ات  متـساوخ 

افص

دینک اعد  نم  يافش  يارب  رهطم  حیرض  رانک 

يدابآتلود يرصان  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  ترضح  مالـسلامهیلع )  ) تماما تیالو و  میرح  مرح و  عفادم  هتـسراو  هیقف  ملاع و 
: هک دنیامرفیم  لقن  یمق  ياقآ  یلع  خیش  جاح  ياقآ  زا  يوالهس  داوج  خیـش  جاح  ياقآ  دندرک : لقن  نینچ  فراولا ) هلظ  ماد   ) یناهفـصا

لزنم مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترـضح  رهطم  نحـص  کیدزن  یلعم  يالبرک  رد  ترایز  يارب  تایلاع  تابتع  هب  هبترم  ود  یلاس  ناشیا 
هک مدـش  یتخـس  يرامیب  راچد  یگلاس  هدراهچ  نس  رد  نم  دـنتفگ : ناـشیا  دـندرک  لاوئـس  ناـشیا  زا  ار  شتلع  یتقو  دـندرکیم . هراـجا 

( مالـسلاهیلع  ) مشاهینب رمق  ترـضح  هب  دـنداد  رارق  هلبق  هب  ور  ارم  مدوب و  امغا  لاح  رد  هک  یتقو  دـندش و  زجاع  نم  هجلاعم  زا  ناکـشزپ 
دندومرف دندرک و  تبحم  نم  هب  بآ  ناویل  کی  مدید و  رهطم  حیرـص  رانک  ییاقآ  كرابم  دوجو  هعفد  کی  مدـش . هحفص 507 ]  ] لسوتم

دندـمآ دنتـسه ، ردام  ردـپ و  مدـید  مدرک  هاگن  مدرک . سح  ار  یکیرات  رهطم  مرح  رانک  بآ  ندیـشون  زا  سپ  يوشیم . بوخ  دـیروخب 
هب هعفد  کی  متفریم  هار  اپ  تسد و  اب  اههچب  دـننام  مورب ، هار  هک  متـشادن  یقمر  مه  نم  دـننک . اعد  نم  يافـش  يارب  رهطم  حیرـض  راـنک 

درذگیم هک  تسا  یلیخ  فرط  نیا  هب  تدم  نآ  زا  تسا . هداد  افش  ارم  ترضح  هک  دیروایب  میارب  نان  متسه  هنسرگ  متفگ : مردام  ردپ و 
. میتسه ملاس  حیحص و  هک 

لضفلاوبا لثم 

هدنامرف دندرک . ام  يوس  هب  میقتـسم  يزادـناریت  هب  عورـش  نمـشد  ياهاکـشود  هرابکی  هک  میدوب  تکرح  لاح  رد  ربیخ  تایلمع  بش  رد 
زاب بقع  هب  هک  حبـص  میداد . همادا  يورـشیپ  هب  تسـشن  ورف  هک  نمـشد  شتآ  میداـتفا . نیمز  رب  همه  گـنردیب  داد و  روتـسد  تاـیلمع ،
زین شندـب  فلتخم  ياهاج  عطق و  شتـسد  ود  دوب ، یکاندرد  هنحـص  میدـش . هجاوم  یعیفـش  لضفلاوبا  نوخ  هب  هقرغ  رکیپ  اـب  میتشگیم 

، دـیودیم اـم  هرهچ  رب  مرگ  یکـشا  درـشفیم و  ار  اـم  يولگ  رد  خـلت ، یـضغب  هک  یلاـح  رد  دوب . هدـش  عقاو  شکرت  ریت و  تباـصا  دروم 
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رد دوب . شاهمان  تیصو  درک . ندناوخ  هب  عورـش  دیـشک و  نوریب  ار  يذغاک  یعیفـش  دیهـش  بیج  زا  اههچب  زا  یکی  میدز ، هقلح  شدرگ 
[ . 297 ...« ] مریمب لضفلاوبا  ترـضح  لثم  مراد  تسود  دناهتـشاذگ ، لـضفلاوبا  ار  ممـسا  هک  هنوگناـمه  ایادـخ ، : » دوب هتـشون  شیادـتبا 

هحفص 508] ]

سابعلا لضفلاوبا  ای  مدیشک  هرعن  هعفد  کی 

زا ار  تمارک  نیا  لاس 1424  مظعملا  نابعش  هبنشراهچ 17  بش  رد  هتاکرب  تماد  یناشاک  رشبم  لیلخ  خیـش  جاح  ياقآ  هللا  ۀیآ  ترـضح 
زاره هداج  رد  تسا . هدمآیم  مق  سدقم  رهـش  فرط  هب  رانکنودـیرف  زا  هام 1375  نمهب   10 دندرک : لقن  مالسلاهیلع )  ) سابع ترـضح 
هرعن هعفدکی  تسا . طوقس  لاح  رد  دراد  تعرس  رتمولیک  اب 140  نیشام  هک  دنیبیم  هعفدکی  هک  دنکیم  تکرح  یلاح  رد  هدننار  دنیبیم 

هک يروط  هب  دنهدیم  شتاجن  هاگترپ  رد  هتشادرب  تسد  اب  ار  نیشام  هک  نیا  لثم  هیناث  کی  تدم  نیا  رد  سابعلا ! لضفلاوبا  ای  دشکیم :
دندوب تکرح  نآ  رد  نیـشام  مه  هیناث  رگا 2  هک  میدید  رود  زا  ام  دیدوبن  هجوتم  امـش  اقآ  هدـننار  هب  دـندوب  هتفگ  ادـعب  رباع  ياهنیـشام 
فقوت نیـشام  اسآهزجعم  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  كرابم  مان  هب  لسوت  تیاـنع  اـب  دـندوب . هتفگ  کـیبل  ار  ادـخ  یگمه 

. دننکیم ادیپ  تاجن  دنکیم و 

دیرخیمن امش  اما  دنرخیم ، ار  ام  سابع  ترضح  نیسح و  ماما 

نیـسح ماـما  يارب  اـم  دـندرک : لـقن  یجناـیم  دـمحا  یلع  ازریم  جاـح  هللا  تـیآ  ترــضح  ردارب  زا  یقلاـخ  اـقآ  یلع  جاـح  ياـقآ  باـنج 
هللا تیآ  ترـضح  هدـیقع  فالخ  ام  ناـیرج  نیا  میدزیم . غیت  هک  مه  ار  شیر  و  هریغ ... ینزهمق و  میدرکیم و  ینزهنیـس  مالـسلاهیلع ) )

ترـضح هب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  هک  مدـید  باوخ  بش  کـی  دوب . هداد  اـم  هب  هراـب  نیا  رد  مه  رکذـت  دوب و  هحفص 509 ]  ] یجنایم
هللاتیآ رـضحم  هب  ار  باوخ  نیا  یتقو  دنـسیونیم . يرتفد  رد  ار  یماـسا  راوگرزب  نآ  دـهدیم  روتـسد  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا 

: دننکیم ضرع  ناشیا  هب  يدمحا  ياقآ  يوخا  دننکیم  شوگ  ار  باوخ  نایرج  یتقو  يدـمحا  ياقآ  میدرک  ضرع  زیزع  يوخا  یجنایم 
. دیرخیمن امش  اما  دنرخیم ، ار  ام  مالسلامهیلع )  ) سابع ترضح  نیسح و  ماما  ام  عضو  نیا  اب 

سابع ترضح  يارب  تاولص  رذن 

ریدم دوب  یلم  هسردم  نآ  هک  يرفعج  هسردم  مان  هب  ياهسردم  رد  ناهفصا  رد  یگلاس  هدزیس  ابیرقت  نس  رد  یـسمشریم  يدهم  ریقح  نیا 
فـص هب  ار  اـم  هک  میدوب  رفن  دودـح 12  رد  ام  يزور  دزیم . مکحم  بوچ  اههچب  هب  یلو  دوب  یبوخ  مدآ  رایـسب  یلـسوت  ياـقآ  هسردـم 

تاولـص هدزناپ  نم  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ای  مدرک  ضرع  دـش ؛ هدـنب  ندروخ  بوچ  تبون  هک  بوچ ، اب  کتک  يارب  دوب  هدرک 
تسد فک  ار  بوچ  یلـسوت  ياقآ  دز  ادص  دنلب  دش و  دراو  هسردم  برد  زا  يرـسفا  ناهگان  مروخن . ار  بوچ  نیا  هک  منکیم  امـش  رذن 

. دیشخب وا  رطاخ  هب  ار  ام  همه  یلسوت  ياقآ  درک و  ار  ام  تعافش  رسفا  دینزب و 

سابع ترضح  هب  لسوت 

هحفص : ] دناهتشاگن نینچ  نیا  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ياهمان  یط  يدزی  ینیسح  قداص  دیـس  مالـسالاۀجح  بانج 
ترـضح هب  لسوت  متفگ : وا  هب  هدـنب  تفاـین . ار  نآ  درک  صحفت  هچ  ره  دوب و  هدرک  مگ  ار  شرتشگنا  اـم  هداوناـخ  زا  يدرف  يزور  [ 510

نیــسحلا کـیخا  قـح  هـب  یبرک  فـشکا  نیــسحلا  هـهجو  نـع  برکلا  فشاـک  اـی  : » وـگب هـبترم   133 مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا 
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. دش ادیپ  دوب  هتشگ  هبترم  دنچ  هک  ییاهاج  نامه  زا  شرتشگنا  هک  دیشک  لوط  تعاس  مین  دوب ، رکذ  نیا  ندرک  مامت  زا  دعب  مالسلاهیلع ».
رد یبلطم  ندرک  ادـیپ  يارب  هک  دوب  هداتفا  قافتا  لاح  هب  ات  تسا و  نآ  ياجک  رد  متـسنادیمن  میتشاد و  مرتفد  رد  هک  یتیاور  مدوخ  اهراب 

دروم بلاطم  اهراب  ترـضح  فطل  هب  و  دشیم . ادیپ  بلطم  نآ  الاب  رکذ  ندـناوخ  اب  مه  نآ  هتبلا  مدرکیم  وجتـسج  نآ  رد  اهتعاس  نآ 
. مدرک ادیپ  رکذ  نیا  ندناوخ  اب  ار  زاین 

شتمارک هب  اشاح  مریگن  اقآ  زا  ار  تنامشچ  يافش  بشما  رگا 

لها هللا  جرف  دنزرف  ییالط ، هللا  یلو  مان  هب  یصخش  مالسلاهیلع ) سابعلا  لضفلاوبا  ترضح ، ياعوسات  بش   ) مارحلا مرحم  لاس 1376  رد 
یلع ربنق  جاـح  ریقح  دـندربیم . فارطا  هب  دـنتفرگیم و  ار  وا  ياـصع  هک  يروط  هب  دوب  هدـش  اـنیبان  شنامـشچ  تسیو ، هیرق  ناـگیاپلگ ،

هب متفرگ و  ار  وا  تسد  هیکت . میورب  مدرک  ضرع  هللا  یلو  ياـقآ  هب  میدوب . هتـسب  مالـسلاهیلع )  ) یبتجم نسح  ماـما  ماـن  هب  ياهیکت  وربوخ 
بشما رگا  مناوخیم  ار  وا  تبیـصم  مناوخیم و  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ماقم  نأش و  زا  هدنب  ییالط ، ياقآ  مدرک : ضرع  میتفر . هیکت 

ای هقیقد  تسیب  نیملاعلا  بر  هللادمحلا  شتمارک و  هب  اشاح  میریگن  تنامشچ  يارب  سابعلا  هحفص 511 ]  ] لضفلاوبا ترضح  ياقآ  زا  افش 
راوید رب  هدش  بصن  ياههدرپ  رب  اههتشون  مامت  نم  ربنق  جاح  هک  دز  ياهبرض  نم  هب  ناهگان  میدناوخ ، ماقم  نأش و  تبیـصم و  تعاس  مین 

( دیهش ردپ   ) وربوخ یلع  ربنق  مناوخب . مناوتیم  ار 

تشاد یصاخ  ؤلألت  یگدنبات و  مشاهینب ، رمق  ینارون  هرهچ 

تیبلها قداص  مداخ  كرابم  رضحم  هب  مالـس  ضرع  اب  باهولا ) تنأ  کنا  ۀمحر  کندل  نم  انل  به  انتیده و  ذا  دعب  انبولق  عزت  انبر ال  )
اـضردمحم بناجنیا  هتاقیفوت ،) هماد   ) یلاخلخ یناـبر  یلع  خیـش  جاـح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح  تراـهط ، تمـصع و 

باتک زا  مراهچ  دلج  شخب  تنیز  ار  نآ  هللا  ءاشنا  ات  مینکیم  لاسرا  ناتفیرـش  تمدخ  هب  ار  لیذ  تمارک  ود  هللا  یلو  دـنزرف  هدازنیـسح 
مرحم 1375 هام  رد  نایدادح  دیعـس  جاح  بانج  تیبلها  حادم  - 1 دییامرف . سابعلا » لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  هرهچ   » دنمـشزرا

تکرش دنتشاد  لاس  هدزیس  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هک  ربیخ  گنج  رد  دنکیم : لقن  مالسلاهیلع )  ) نسح ماما  دجـسم  رد 
باقن شیوخ  كراـبم  هرهچ  رب  دـندیردیم و  مه  رد  ار  مصخ  رکـشل  فوفـص  دوخ  هناروـالد  ياـههلمح  اـب  ترـضح  نآ  دـندوب . هدرک 

ار روالد  نیا  دندرک ، ضرع  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما ترضح  هب  دندوب  هدش  رادرس  نیا  ریظنیب  يرواگنج  توهبم  هک  نانمؤم  دنتشاد .
یلع ترـضح  دنکـش . مه  رد  ار  هیواعم  هاپـس  دنک و  هلمح  رگید  هحفـص 512 ]  ] راب کی  ات  دـینک  رما  ناشیا  هب  میدوب ، هدـیدن  لاح  هب  اـت 

یصاخ ؤلألت  یگدنبات و  مشاهینب  رمق  ینارون  هرهچ  هک  یلاح  رد  تشادرب  هرهچ  زا  باقن  مشاهینب  رمق  ترضح  ات  دومرف  مالسلاهیلع ) )
« تسا نیسح  مرسپ  هریخذ  وا  : » دومرف مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  دندوب  وا  لامج  ياشامت  وحم  هباحص  تشاد و 

تسا ناملس  زا  رتالاب  سابع  مرسپ  ماقم 

رصع ماما  نامیالوم  اقآ و  رضحم  هب  ادهشلادیس  هزمح  ینسحلا و  میظعلادبع  ترـضح  تداهـش  هب  تبـسن  تیزعت  تیلـست و  ضرع  نمض 
حادم یندمت  رقاب  دمحم  جاح  هک  ار  یتمارک  شیارآ ، حلاص  بناج  نیا  لضاف . دنمشناد  امـش  صخالاب  نیملـسم ، مومع  و  مالـسلاهیلع ) )

ناتیارب ار  دوب ، هدرک  لقن  نارهت  دیجم  جاح  دجـسم  رد  یـسمش  لاس 1380  كرابملا  ناـضمر  بش 23  رد  تراهط  تمـصع و  تیبلها 
مشاهینب و رمق  ترـضح  ماقم  يرترب  دروم  رد  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  سدـقم  حیرـض  راـنک  رد  ملاـع  ود  مسیونیم :

نانمؤمریما نایقتم  يالوم  ایور  ملاع  رد  ود  نآ  زا  یکی  تسا . رتالاب  کی  مادک  هک  دندرکیم  هثحابم  رگیدکی  اب  یسراف  ناملس  ترـضح 
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مرسپ ماقم  دیتشاد  مشاهینب  رمق  مرسپ ، سدقم  نحص  رد  هک  یثحب  دروم  رد  دیامرفیم : ترضح  نآ  دیامنیم ، هدهاشم  ار  مالسلاهیلع ) )
نآ زا  ناملـس  نارازه  دنک  رظن  ابع  نیا  هب  سابع  مرـسپ  رگا  دومرف : دندومن و  شیوخ  سابع  هب  هراشا  دعب  تسا و  ناملـس  زا  رتالاب  سابع 

هحفص 513]  ] نیمارو کچرق  زا  شیارآ ، حلاص  دروآیم . دیدپ 

دننک دازآ  ار  صخش  نآ  هک  دییوگب  ناگتشرف  نآ  هب 

( مالسلاهیلع  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  اهيرذآ  ام  متسه . مه  نابز  يرذآ  زین  متسه و  تیبلها  حادم  هک  يدمحا  بزؤش  بناج  نیا 
مدـناوخیم ار  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ناشخرد  هرهچ  باتک  یتقو  میوشیم . لسوتم  وا  هب  لاـس  رد  رتشیب  میراد و  یـصاخ  هقـالع 

یلیخ ارم  تنـس  لها  نایتشترز و  نایحیـسم و  باب  رد  هک  یتامارک  تمـسق  اـصوصخم  دـش . رتشیب  ترـضح  نآ  هب  هتـشذگ  زا  ماهقـالع 
دندرکیم لقن  لاس 80  مارحلا  مرحم  ياعوسات  رد  جـلخ  ياقآ  بانج  تیبلها  حادـم  نابز  زا  هک  ار  یناتـساد  مدـید  مزـال  درک و  بلقنم 

هک دـنیبیم  ایور  ملاع  رد  یـصخش  تسا : رارق  نیا  زا  ناتـساد  دـینک . باتک  نیا  مراهچ  دـلج  شخب  تنیز  ار  نآ  اـت  منک  لاـسرا  ناـتیارب 
و دوب . رتشیب  شبوخ  زا  صخـش  نیا  دـب  لامعا  دـش . صخـش  نیا  تبون  هک  یتقو  دنـسریم . ار  ناشلامعا  باـسح  هدـش و  اـپ  رب  تماـیق 
هب هشوگ  رد  شمـشچ  ناهگان  دندربیم  منهج  هب  ار  رظندروم  یـصخش  یتقو  دنربب . منهج  يوس  هب  ار  وا  دنداد  روتـسد  باذع  ناگتـشرف 

یـصاخ تدارا  مچرپ  نیا  هب  ایند  رد  نم  دیوگیم : ناگتـشرف  هب  صخـش  نآ  داتفا . مالـسلاهیلع )  ) یلع نب  نیـسح  مان  هب  هک  يزبس  مچرپ 
ار امش  هک  روذعم  میرومأم و  ام  دنتفگ : وا  هب  ناگتشرف  منک . تدارا  ضرع  مچرپ  نیا  هب  دیراذگب  هک  مهاوخیم  امش  زا  نونکا  متـشاد و 

نیـسح ماـما  دیـسر . مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  شوگ  هب  باذـع  ناگتـشرف  اـب  صخـش  نآ  يوگتفگ  میربـب . منهج  يوـس  هب  گـنردیب 
تشگزاب زا  دعب  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  دوش  هحفـص 514 ]  ] ربخاب ارجام  زا  ات  داتـسرف  اجنآ  هب  ار  مشاهینب  رمق  مالـسلاهیلع ) )

نآ هک  دییوگب  ناگتـشرف  نآ  هب  دیورب  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  هب  ناشیا  داد . حرـش  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  يارب  ار  ارجام 
نیمارو کچرق  يدمحا . بزؤش  دشاب . ام  شیپ  رد  دنک و  تعافش  دناوتیم  دراد  تسود  ار  سک  ره  صخش  نآ  و  دنک . دازآ  ار  صخش 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  ربکا  یلع  ترضح  فرط  زا  لال ، رک و  يافش 

هک مالسلاهیلع )  ) نیـسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یناردنزام  يدیـشروخ  اضردمحم  خیـش  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج  همان 
میهاربا خیـش  موحرم  دیناوخیم : الیذ  هک  دناهدرک  رکذ  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  زا  یتمارک  همان  نیا  یط 

لیکو ناریا  جاوفا  زا  مشـش  جوف  رد  دوب  نم  يرهـشمه  میظع  ياقآ  هک  درک  لقن  دوب . نانیمطا  قوثو و  تیاهن  دروم  هک  ینامزلا  بحاـص 
باوج هراشا  اب  مدید  مدیـسرپ ، يو  لاح  زا  دمآ . نم  ندـید  هب  مدوب . البرک  رواجم  عقوم  نآ  مه  نم  دوب ، هدـش  فرـشم  البرک  هب  وا  دوب .

نآ رثا  رد  دروخیم ، وا  رـس  رب  یبوچ  دروخ  دز و  يانثا  نآ  رد  هدش و  ریگرد  یـسک  اب  نارهت  هزبس  نادیم  رد  دـنتفگ : شیاقفر  دـهدیم .
وا هب  هراشا  اب  نم  دـنزیم . فرح  هراشا  اب  هک  تسا  نیا  دـنزب . دـناوتیمن  مه  فرح  شـشوگ  یگتفرگ  تلع  هب  هتفرگ و  شـشوگ  هبرض 
وت درد  دنوادخ  ترضح  نآ  تعافش  تکرب  زا  دیاش  نزب ، هیلع ) هللا  مالس   ) ربکا یلع  ترضح  رهطم  حیرـض  هب  لسوت  تسد  هک  مدنامهف 

لزنم رد  مدید  تشذگن  یکدنا  هحفص 515 ] . ] مدروخ راهن  لزنم  رد  مه  نم  دش . مرح  هب  فرشم  وا  نم  ياهفرح  زا  دعب  دنک . هراچ  ار 
حیرـض هب  مدـیبسچ  متفر  امـش  رما  هب  نم  تفگ : ندز ، فرح  نم  اـب  درک  عورـش  تسا . میظع  لـیکو  مدـید  رد  مد  مـتفر  دـننزیم . ار  اـم 

رگا هک  دـش  اـقلا  نم  بلق  هب  كراـبم  حیرـض  زا  هک  نیا  لـثم  اـنثا  نیا  رد  مدرک  تعافـش  تساوخرد  مالـسلاهیلع ،)  ) ربکا یلع  ترـضح 
ار مشفک  يرادـشفک  زا  هک  نآ  یب  هنهرب  اـپ  مد  ناـمه  نم  ربب . هاـنپ  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  دوش  هدروآرب  دوز  تتجاـح  یهاوخیم 

لثم درک  ادص  مشوگ  هعفدکی  تشذگ  هقیقد  دنچ  مدیبسچ . حیرض  هب  مدش  فرشم  هک  نیمه  مدیود . ترضح  نآ  مرح  فرط  هب  مریگب ،
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نیا هدژم  هک  مدمآ  کنیا  مونـشیم . نم  دناوخیم و  ترایز  ناوخ  همانترایز  هک  مدید  مدـش ، هجوتم  داتفا  گنـس  يور  یـساط  هک  نیا 
[ . 298 . ] مهدب وت  هب  ار  تمارک 

يدمحا دمحا  خیش  جاح  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج 

مدش و رادـیب  هعفدـکی  مدـیباوخ . متـشاذگ و  ارچ  رد  ار  نادنفـسوگ  دوب . رهظ  تقو  درک : لقن  میارب  راوزبس  يرتمولیک  هاجنپ  رد  یناپوچ 
لوبق تسا  هدیرد  ار  اهنآ  گرگ  ای  دناهدشمگ  نادنفسوگ  هک  میوگب  مدرگرب و  هد  هب  نم  رگا  ادنوادخ  متفگ : دنتسین . نادنفـسوگ  مدید 

. مهاوـخیم امـش  زا  ار  نادنفـسوگ  نم  لـضفلاوبا ، اـی  متفگ : مدـیباوخ و  هلبق  هب  ور  موـشن  مدرم  راـتفرگ  هک  نـیا  سرت  زا  اذـل  دـننکیمن 
: متفگ ملضفلاوبا . نم  تفگ : مهاوخیمن . يزیچ  امـش  زا  متفگ : یهاوخیم ؟ هچ  تفگ : دش و  ادیپ  نابایب  نآ  رد  یـصخش  مدید  هعفدکی 

. تسا ادخ  تساوخ  نیا  دشاب ، نینچ  هتساوخ  ادخ  دنتفگ : هحفص 516 ] . ] میاهدینش ار  يرگید  زیچ  امش  فصو  رد  ام 

لضفلاوبا ترضح  رذن 

نیسحلادبع دنزرف  هلاس  یلیعامسا 62  ربکا  جاح  ياقآ  بانج  یـسمش   80  / 9 اب 26 /  فداصم  لاـس 1422  لاوش  مود  هبنـشود  زور  رد 
رد بانج  نیا  داد : حرـش  نینچ  شناتـسود  زا  یکی  لوق  زا  ار  ياهصق  یقرـش  ناجیابرذآ  ناتـسا  رد  ناگوگ  عباوت  زا  قالـشق  هیرق  نکاـس 

هدهاشم يروابان  نامگ  اب  مدوب ، هتفر  رهشرذآ  عباوت  زا  نیماریش  هدکهد  هب  اقآ  نیسح  متسود  رادید  يارب  زییاپ  لصف  یـسمش  لاس 1366 
هتسب هدرک و  يرادهگن  فقس  ندوب  يراوید  راهچ  حالطصا  هب  لغآ  يوت  هوک  هنماد  رد  ار  ياهبرف  قاچ و  هرب  سأر  ود  هدربمان  هک  مدرک 

نیا تشاد : راهظا  نم  خـساپ  رد  يو  دردیم . ار  اـهنآ  دـیآیم و  گرگ  اریز  ربب ، هلیوط  لـخاد  ار  نادنفـسوگ  زیزع  تسود  متفگ : تسا .
ترـضح هار  رد  مرادیم و  هگن  ناـکم  نیمه  رد  هرب  سأر  ود  لاـس  ره  نـم  دنتـسه . مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  رذـن  نادنفـسوگ 

اهنآ هب  هتـسشن و  اههرب  رانک  رد  كانرطخ  گرگ  هدالغ  ود  لـغآ  رد  مدـید  اـهزور  زا  يزور  منکیم . فرـصم  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا
. دنناسرب اهنآ  هب  یبیسآ  نیرتکچوک  دندوب  هتسناوتن  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترضح  تیانع  زا  دنکیم و  هاگن  هریخ  هریخ 

دینادب ار  ناتیاهکشا  ردق 

، موس لاس  هرامـش 19  هداوناخ  هناخ و  هلجم  رد  هک  ار  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترـضح  زا  یتمارک  مساقلاوبا  جاح  ریما  ياقآ  بانج 
مه يراک  چیه  دشیم و  رپرپ  تشاد  نامنایرگ  نامشچ  يولج  منابز  نیریـش  دنزرف  دندرک : لقن  هنوگنیا  ار  دوب  هدش  پاچ  هحفص 517 ] ]

تفر راک  رس  هب  مرهوش  میدش  دنلب  هک  باوخ  زا  دوب . هدیـسرن  هار  زا  هاگ  چیه  حبـص  زور  نآ  شاک  هک ... نیا  ات  دوبن  هتخاس  ام  تسد  زا 
هب مدرک و  هداـمآ  ار  شاهناحبـص  طاـسب  دوب ، شباوختخر  يوت  زونه  مناـبز  نیریـش  كرتخد  مدـش . هناـخ  ياـهراک  لوغـشم  مه  نم  و 

مزیزع مدرک : شیادـص  مداتـسیا و  قاتا  رد  هناتـسآ  رد  درکن . یتکرح  چـیه  زور  ره  فالخرب  اما  دوش . رادـیب  باوخ  زا  اـت  متفر  شغارس 
دهاوخیم مدرک  نامگ  متفر  شفرط  هب  دـماین . نییاپ  شتخت  زا  زونه  اـما  دروخ  ناـکت  شتخت  يور  مک  رتخد  روخب . هناحبـص  اـیب  وشاـپ ،

رـس تشاد  ماهلـصوح  درکن . یتکرح  چـیه  زاـب  وا  اـما  شمدـناشک  تخت  نییاـپ  فرط  هب  متفرگ  ار  شتـسد  دـنک . سول  میارب  ار  شدوخ 
ار شتسد  دش . نیمز  شقن  دتـسیاب و  تسناوتن  وا  اما  شمتـشاذگ  قاتا  فک  مدروآ و  نییاپ  تخت  زا  مدیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  تفریم 
مدرک و دـنلب  نیمز  زا  ار  وا  متـسشن و  شلباـقم  رد  مدـش  نارگن  دتـسیاب  دوخ  ياـپ  يور  تسناوـتیمن  زوـنه  اـما  مدرک  شدـنلب  متفرگ و 
؟ یتسیایمن تیاهاپ  يور  ارچ  مدیـشک  دایرف  شرـس  رب  مدـش  ینابـصع  دروخ . نیمز  هب  مه  زاب  اما  دتـسیاب  نیمز  يور  هک  مدرک  شراداو 
! دوشیمن نوجنامام  مناوتیمن  تفگ : شدولآهیرگ  نیریـش و  نحل  نامه  اـب  تفرگ و  شاهیرگ  مکرتخد  ینکیم ؟ سول  ار  تدوخ  ارچ 
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ناشن یلمعلاسکع  چـیه  مدز  شیاپ  هب  ار  نزوس  مدروآ و  نزوس  یتقو  یتح  درکن و  سح  الـصا  وا  اـما  مدز  شیاـهاپ  هب  تسد  فک  اـب 
هناخ هب  دعب  یمک  مرهوش  مدز . گنز  مرسمه  هب  متشادرب و  ار  یـشوگ  منکب ؛ راک  هچ  متـسنادیمن  مدوب  هدنام  ناریح  نادرگرـس و  دادن .

نییاپ هب  رمک  زا  نامرتخد  هک  دـنتفگ  هیلوا  تانیاعم  زا  دـعب  هحفـص 518 ] . ] میدرب رتکد  هب  مدوب و  هدرک  رـضاح  ار  هچب  مه  نم  دیـسر و 
اپورا هب  میدرک و  رالد  هب  لیدبت  میتخورف و  ار  نامیگدنز  مامت  میدوب . هدش  دیماان  اج  همه  زا  رگید  تسا . هدش  جلف  هدش و  لالتخا  راچد 

رد چیه  رگید  میتشگرب و  ناریا  هب  رتزارد  اپ  زا  تسد  دندرک ... دیما  عطق  همه  میداد . ناشن  یجراخ  کشزپ  دـنچ  هب  ار  نامرتخد  میتفر و 
اقآ نآ  هب  هک  داتفا  ملد  هب  ناهگان  میسانشیم و  ار  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  اما  میتسین  ناملـسم  ام  دوب . مرحم  مایا  میتشادن . تسد 
مه رس  تشپ  يرادازع  ياههتـسد  دوب . هدیـشک  زارد  شتخت  يور  مه  مرتخد  دمآیم و  قاتا  هب  نابایخ  زا  يرادازع  يادص  موشب . لسوتم 

تکرح تیعمج  نایم  رد  هایـس ، اپ  اـت  رـس  هک  مدـید  لاـس  نس و  مه  رـسپ  رتخد و  يدادـعت  مدـید . یگنـشق  هنحـص  کـی  دـندشیم ، در 
راوس بسا  نآ  فرط  هب  ار  یـسم  گنر  درز  ياـههساک  اـههچب  تشاد ؛ شود  رب  یبآ  کـشم  هک  دوب  مه  يراوسبسا  کـی  دـندرکیم .

ناشکمک مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  دـندوب و  هنـشت  اروشاـع  زور  رد  یناـکدوک  هک  مدوب  هدینـش  تخوس  یلیخ  ملد  دـنتفرگیم .
رادازع ياههچب  ياپ  ریز  ار  مرتخد  رـس  لامتـسد  تخادـنا . ملد  هب  يروش  داتفا  قافتا  میور  يولج  زا  هک  هچ  نآ  اب  نآ  یعادـت  درکیم ...

هب دنتـشذگ  هک  يرادازع  ياههتـسد  داتفا . روش  ملد  رد  هرابکی  دنام و  نیمز  يور  لامتـسد  دنتـشذگ . رادازع  ياههتـسد  اهنآ و  متخادـنا 
ناونع هب  مرتـخد  ياـپ  هب  ار  لامتـسد  ناـمه  مدرک  تین  دوب ، هدـش  یلگ  سیخ و  متـشادرب  نیمز  يور  زا  ار  لامتـسد  متفر . ناـبایخ  ناـیم 
گنز يور  ار  متـسد  تسین  لزنم  رد  مرتخد  زج  هب  یـسک  متـسنادیم  هک  نآ  اب  هناخ  مد  مدیـسر  یتقو  متفر . هناخ  فرط  هب  مدنبب . كربت 
مدرک نامگ  دوب  هدمآ  دنب  منابز  دش . زاب  مرتخد  هلیسو  هب  هناخ  رد  هراب  کی  هب  هتشذگ  هظحل  دنچ  مدیمهفیمن  ار  مدوخ  لاح  مداد . راشف 
هاگن نم  هب  هریخ  هریخ  مرتخد  متسین . باوخ  هک  مدید  هحفص 519 ]  ] مدیـشک و تسد  مرتخد  هب  مدرک و  هاگن  فارطا  هب  منیبیم ، باوخ 
ادـیپ يزیچ  اما  تشگیم  يزیچ  لابند  تشاد  هناخ  لخاد  مرتخد  مدـش  هناـخ  دراو  دـیود  هناـخ  لـخاد  فرط  هب  دز  يدـنخبل  دـعب  درک و 

هک نم  فرط  هب  یتیاضران  يدـیماان و  تلاح  اب  دـش  دـیماان  یتقو  اما ... دیـشک  رـس  مه  هناخزپشآ  لخاد  هب  دـیود ، طایح  لخاد  هب  درکن ؛
منابز هب  یمالک  چیه  مهدب  یخـساپ  هک  مدوب  نآ  زا  رتناریح  يدـب ! یلیخ  نامام  تفگ : زیمآهیالگ  تلاح  اب  دـمآ و  مدوب  هدزتهب  زونه 
يدوب هدـماین  وت  رگا  تفگ : دـمآ و  فرح  هب  هرابود  مرتخد  هک  نیا  اـت  تشذـگ  هظحل  دـنچ  تشاد . فرح  اـیند  کـی  ملد  اـما  دـمآیمن 
يزاب نوشاهاب  متشاد  هک  مناتـسود  نامه  تفگ : زیمآهیالگ  ینحل  اب  مزیزع !؟ تناتـسود  مادک  متفگ : هاگان  دنتفریمن . اجنیا  زا  مناتـسود 
متخت يور  تفگ : دوب  وجتـسج  رد  تسیرگنیم و  ار  هناـخ  راوید  رد و  زونه  هک  مرتخد  ینزیم ؟ فرح  یک  زا  مرتخد  متفگ : مدرکیم ،
اههچب نآ  زا  یکی  دیهدیم ؟ ناکت  ار  متخت  ارچ  متفگ : نوشهب  مدش و  رادیب  دنهدیم  ناکت  ار  متخت  دنراد  هچب  دنچ  مدید  مدوب  هدیباوخ 
متـسیاب مناوتیمن  هک  نم  متفگ : دهدب . بآ  وت  هب  دهاوخیم  نامیومع  يزاب  میرب  وش  اپ  تفگ : دـمآیم  نوخ  شتروص  ریز  زا  راگنا  هک 

دیایب دـناوتیمن  تسا  طایح  يوت  ام  يومع  تفگ : دوب  نم  زا  رتولج  هک  اههچب  نآ  زا  رگید  یکی  نم . قاتا  هب  دـیایب  دـییوگب  ناتیومع  هب 
دوب طایح  يوت  اهنآ  يومع  طایح  يوت  متفر  نییاپ  مدـمآ  تخت  زا  دـنتفرگ و  ار  متـسد  مناتـسود  مینک . يزاـب  طاـیح  وت  میورب  وشاـپ  وت ،

هزمشوخ یلیخ  شبآ  داد ، بآ  نم  هب  دوب  شبسا  يور  هک  یفرظ  کی  زا  تشادن . تسد  راگنا  ناشومع  ینامام ! دوب . هتـسشن  بسا  يور 
یتـقو منک و  هحفـص 520 ]  ] زاب ار  رد  مدـمآ  نم  دـمآ و  گنز  يادـص  ناـهگان  هک  مدرکیم  يزاـب  مناتـسود  اـب  متـشاد  مه  شدـعب  دوب 

درک توکس  یتقو  تشذگ و  هظحل  دنچ  مدرک . هیرگ  هرسکی  مه  نم  دز و  فرح  هرـسکی  مرتخد  دندوب ... هتفر  مناتـسود  رگید  متـشگرب 
مناتـسود هک  يدمآ  ارچ  يدـب  یلیخ  وت  ینامام  تفگ : دز . متروص  رـس و  هب  شفیرظ  کچوک و  ياهتسد  اب  دـیرپ  مشوغآ  هب  دـید  ارم 
ییاروشاع البرک و  نیا  اب  امـش  هب  اشوخ  دینک ... تولخ  ناتدوخ  اب  دینادب  ار  ناتیاهکشا  ردـق  مسیونیمن . يزیچ  ناتیارب  رگید  دـنورب !؟

. دیراد هک 
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تونق رد  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت 

ياهمان رد  فراولا ) هلظ  ماد   ) یمق یقت  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  تیآ  ترـضح  داماد  دیفم  تاراشتنا  بحاص  یتالحم  دمحم  اقآ 
هب ار  نم  قارع  تینما  نامزاس  يدـالیم ، لاس 1974  رد  دسیونیم : هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  هب  دارفا  زا  یکی  لسوت  زا 
هب زین  دنتـسه ، هعیـش  اهنآ  همه  هک  یلاح » ردصلا  هنیدم   » رهـش زا  ینادنز  کی  دندرک ، لقتنم  یمومع  نادنز  هب  ارم  یتقو  تخادنا . نادنز 

يرید هد .» ییاـهر  ـالب  نیا  زا  ارم  ساـبع  لـضافوبا  قحب  یهللا   » دـناوخیم ار  اـعد  نیا  تونق  رد  زاـمن  تقو  ینادـنز  نیا  دـندروآ . اـجنآ 
. تفای ییاهر  دش و  دازآ  نادنز  زا  هک  تشذگن 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  اب  یتادوارم 

لوغشم ارحص  رد  مردارب  نم و  هحفص 521 ] : ] درک لقن  یسمش  لاس 1315  دلوتم  هلاس   64 باراد ، نکاس  داژن  یجات  دمحم  جاح  ياقآ 
دندرک و نم  هب  ور  دندوب و  مردارب  نم و  نیب  رد  ناشیا  دش و  رهاظ  رفن  کی  هک  دوب  هدـنام  بورغ  هب  تعاس  ود  یکی  میدوب . يزرواشک 

هاگن نم  هب  مردارب  هک  دندوب  هدشن  رود  ام  زا  یمدق  هد  ابیرقت  دندرک و  تکرح  ناشیا  دـعب  نکن . ار  راک  نیا  ینالف ] ياقآ  ... ] هک دـنتفگ :
( نسح جاح   ) مردارب هناخ  هب  بورغ  دندش . دیدپان  اقآ  مدرک ، هاگن  مردارب  هب  نم  تخانـش ؟ یم  ار  وت  دوب  هک  صخـش  نیا  تفگ : درک و 

دعب درکن و  تبحص  نم  اب  درک و  تبحـص  مردارب  اب  دش و  رهاظ  ام  نیب  تاصخـشم  نیا  اب  رفن  کی  هک  تفگ : مرهاوخ  مردام و  هب  میتفر .
لاـس کـی  ارجاـم  نیا  زا  مسرتیم . متفگ : نم  ییوـگیمن ؟ وا  زا  يزیچ  ارچ  تفگ : دـمآ و  نم  يوـس  هـب  مرداـم  دـش . دـیدپان  یتدـم  زا 
دوشن تمرح  کته  هکنیا  يارب  ار  لمعتـسم  ياهنآرق  میدـق  رد  مدرم  هک  دوب  رهـش  یکیدزن  رد  یهوک   ) مدوب هوک  ریز  رد  نم  تشذـگ .

یتحاران زا  ار  وت  ات  راغ  يوت  میورب  تسا . راغ  نیا  ریز  نم  ناج  دمحم  دندومرف : دندش و  رهاظ  هرابود  اقآ  هک  دندادیم ) رارق  راغ  نیا  رد 
ترهاوخ هچب  يارب  دـندومرف : میدـش  راغ  لخاد  هک  یعقوم  دوب .) مرهاوخ  دـنزرف  گرم  رطاخ  هب  نم  یتحاراـن   ) مهدـب تاـجن  يراد  هک 

دروآ دهاوخ  ایند  هب  رـسپ  دنزرف  ود  یگلماح  هام  هن  زا  سپ  دوشیم و  هلماح  هام  کی  زا  دـعب  وت  رهاوخ  هک  دـنتفگ : هلب . متفگ : یتحاران ؟
هنومن ناریا  رد  مه  دننامیم و  ملاس  مه  اههچب  نآ  دروخب  ار  اههرهم  نآ  اههچب  ردام  رگا  هک  تسه  هرهم  کی  شرس  تشپ  يرسپ  ره  هک 
اههرهم دوب  هتفگ  مرهاوخ  هب  دوب ، امام  مردام  دروآ . ایند  هب  رـسپ  دنزرف  ود  هام  هن  زا  سپ  دش و  هلماح  مرهاوخ  هام  کی  زا  دعب  دـنوشیم .

ار ناشیا  زور  دنچ  زا  سپ  هرابود  نم  دـندرم . ود  ره  اههچب  هام  شـش  زا  دـعب  دروخن و  ار  اههرهم  مرهاوخ  درکیم  يراک  ره  دروخب و  ار 
. مدرکیم هدهاشم  ار  اقآ  لاس  ره  نم  راغ  يوت  ایب  يراد  يراک  ره  تسا ، راغ  نامه  هحفص 522 ]  ] ریز نم  ياج  دومرف : مدرک و  هدهاشم 
زا سپ  دـشیم . هدروآرب  دنتـشاد  یتجاح  ره  دـندیدیم و  ام  هارمه  ار  اقآ  اـم ) ناـهورگ   ) ههبج دارفا  یماـمت  متفر و  ههبج  هب  لاس 58  زا 

اولح نان و  متفریم و  راغ  ياپ  هب  نم  اروشاع  زور  رد  هلاـس  ره  باراد  رد  گـنج  زا  دـعب  متـشگرب . باراد  هب  مدوب  ههبج  هک  لاـس  تفه 
هک زور  کی  ات  دندشیم . دیدپان  دنتفریم و  راغ  رد  اقآ  مدرکیم و  تبحـص  اقآ  اب  دـندشیم و  رهاظ  ياهظحل  دـنچ  اقآ  و  متـشاذگیم .

نشور یعمـش  متفر و  اجنآ  هب  مراک  ماجنا  زا  دعب  موریم . راغ  نییاپ  هب  جنرب  ندیـشک  زا  دعب  نم  متفگ : اههچب  ردام  هب  متـشاد  يرذن  نم 
ماما زا  دعب  تفگ : دمآ و  منکیم ) يراددوخ  لیماف  رکذ  زا   ) یفطصم دیس  هچب  مدیسر ، هک  هناخ  رد  هب  هناخ .) هب   ) متـشگرب دوز  مدرک و 

ار ناشلوپ  مدرم  هک  متفگ : هزاغم و  رد  شردپ  شیپ  متفر  مدـش و  تحاران  نم  یماما . يدش 14  يدرک و  ادـیپ  هوک  رد  ماما  کی  ینیمخ 
ربنم يوش ، تحاراـن  دـهاوخیمن  تفگ : وا  منکیم . نشور  هوک  رد  مرخیم و  عمـش  ار  ملوپ  نم  دنـشکیم و  دـنهدیم و  ردـخم  داوم  هب 

هب وا  هک  دیشکن  لوط  مه  هظحل  دنچ  نم  نتفر  زا  سپ  مدرک . نتفر  دصق  مدش و  تحاران  یلیخ  نم  اههوک ؟ رد  يوریم  هک  تسا  یطحق 
هچ يدید  متفگ : دورن . نامیوربآ  ات  وگن  ار  ارجام  نیا  یسک  هب  تفگ : دمآ و  ام  هناخ  رد  هب  شرسپ  حبـص  نآ  يادرف  درم . دروخ و  نیمز 

ناشن مدرم  هب  ار  راغ  لحم  یهاوخیم  رگا  لاح  شابن ، تحاران  دمحم  تفگ : نم  هب  اقآ  تشذـگ ، یهام  کی  نایرج  نیا  زا  مراد . ییاقآ 
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نم دـمآیم و  اجنیا  هب  نیـشام  دـنچ  زور  ره  متفگ : مدرم  هب  نم  مدـمآیم  اجنیا  هب  نم  هک  تسا  لاس  تدم 42  تفگ : دمحم  جاح  هدـب .
امش ناشیا  هحفـص 523 ]  ] بیبط هک  مدادیم  مسق  شردام  هب  و  مدزیم ... لضفلاوبا  يادص  مدـناوخیم و  هللا  وه  لق  تفه  دـمح و  کی 

. درکیم ادیپ  افش  رامیب  دیتسه و 

دننکیم لابقتسا  تیبلها  نیرکاذ  زا  البرک  يادهش  رگید  مشاهینب و  رمق  رهطم  حور 

نینچ مالسلاهیلع )  ) نیسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ياهمان  یط  روپيدهم  ربکا  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج 
روهـشم دـنوخآ  جاح  هب  هک  دوب  يدابآ  زرم  یثار  قداصالم  جاح  موحرم  زیربت ، رد  مالـسلامهیلع )  ) تیبلها نیرکاذ  زا  یکی  دناهتـشون :
رازگرب هسلج  نیا  ربنم  لـها  لزاـنم  زا  یکی  رد  بش  ره  دنتـشاد ، هناتـسود  هسلج  اـهبش  نیثدـحم  اـبطخ و  هک  دوب  موسرم  زیربت  رد  دوب .
یلـسوت سلجم  نایاپ  رد  دنتفگیم و  نخـس  مالـسلامهیلع )  ) تیبلها بقانم  لیاضف و  زا  دـندمآیم ، درگ  لفحم  نآ  رد  ظاعو  دـشیم ،
تمصع لیذ  هب  دوشیم . رازگرب  هسلج  ربنم  لها  زا  یکی  لزنم  رد  یبش  دندرکیم . يرادازع  یعمج  هتـسد  ای  يدرف و  تروص  هب  هتـسج ،

لوسر ازریم  جاـح  موحرم  شدـنزرف  دـنکیم . هیرگ  یلیخ  دـناوخیم و  هضور  دـنوخآ  جاـح  موحرم  دـنوشیم و  لـسوتم  هیقر  ترـضح 
دزیخیمرب هنابـش  دـجهت  يارب  هک  بش  رخاوا  تشاد . روضح  سلجم  نآ  رد  دوب و  زیربـت  رد  ماـیا  نآ  دوب ، مق  يالـضف  زا  هک  يداـبآزرم 

یلو ماهدید  یباوخ  دیوگیم : وا  هب  دایز  رارـصا  زا  سپ  دـنکیم ، عانتما  دوشیم : ایوج  شتلع  زا  هدرک ، هیرگ  یلیخ  شردـپ  هک  دـنیبیم 
نیثدـحم و زا  رفن  ود  هب  اهدـعب  درک . فیرعت  میارب  ار  شباوخ  نم  دـهع  زا  سپ  ییوگن . یـسک  هب  ماهدـنز  نم  یتقو  اـت  یهدـب  لوق  دـیاب 
. دننک وگزاب  مدرم  يارب  ناشیا  توف  هحفـص 524 ]  ] زا سپ  ار  باوخ  نیا  هک  دهاوخیم  اهنآ  زا  دیوگیم و  ار  دوخ  باوخ  نتم  نیرکاذ 

اجنآ زا  دنوخآ  جاح  موحرم  هزانج  هک  دننکیم  عامتجا  نابرتش  هلحم  رد  عقاو  اباب ، اقآ  جاح  دجـسم  رد  لحم  یلاها  ناشیا  لاحترا  زا  دعب 
میامن وگزاب  مدرم  يارب  گرم  زا  سپ  هک  هدرک  تیـصو  دراد و  یتناما  نم  شیپ  دنوخآ  جاح  موحرم  سانلا  اهیا  دیامرفیم : دوش ، عییـشت 
هجوتم وا  دـنیآیم ، وا  يوـس  هب  نامـسآ  نیمز و  نیب  راوـسبسا  رفن  دودـح 27  هک  دـنیبیم  ایور  ملاـع  رد  یبش  تسا : نیا  تناـما  نآ  و 

هب ام  دـنوخآ  جاح  ياقآ  دـیامرفیم : وا  هب  بیبح  بانج  دـشابیم . رهاظم  نب  بیبح  بانج  دـیآیم  اهنآ  همه  زا  رتولج  هکنآ  هک  دوشیم 
مرتخد ود  نآ  مراد و  راک  ات  ود  نم  دیوگیم : دنوخآ  جاح  موحرم  دییایب . هک  هدومرف  اقآ  تسا . رظتنم  اقآ  میاهدـمآ ، امـش  حور  لابقتـسا 

نب بیبح  بانج  میایب ؟ سپـس  مهد ؟ ماجنا  ار  راک  ود  نیا  هک  دنهدیم  هزاجا  اقآ  ایآ  متـسرفب . تخب  هناخ  هب  ار  اهنآ  مهاوخیم  هک  تسا 
ماجنا زا  دعب  رگا  دنـسرپیم  دنوخآ  جاح  دندرک . تقفاوم  اقآ  دیامرفیم : دیآیم و  یتاظحل  زا  دعب  مسرپیم ، نآلا  هک  دـیامرفیم  رهاظم 
یکی اجک ، ره  دنیامرفیم : بیبح  بانج  مرـضاح . نآلا  نیمه  نم  دییآیمن  رگا  دییآیم ؟ نم  لابقتـسا  هب  زاب  امـش  مریمب  نم  راک  ود  نیا 

ام يارب  البرک  يادهش  دادعت  دسرپیم  دنوخآ  جاح  سپـس  میوریم . شحور  لابقتـسا  هب  ام  دریمب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  نیرکاذ  زا 
ار يدیهـش  ره  هضور  يرکاذ  ره  هک  تسا  نیا  اـم  هماـنرب  دـیامرفیم : بیبـح  باـنج  منیبیم . رفن  ار 27  امـش  نم  اـما  هدـش  هتفگ  رفن   72

جاح موحرم  ياهدناوخ . ار  اهام  هضور  طقف  دوخ  ياهيرادازع  ربنم و  ياههمانرب  لوط  رد  امـش  دـیآیم و  وا  لابقتـسا  هب  دـشاب ، هدـناوخ 
رد اهنآ  همه  هضور  دروآیم و  نابز  رب  ار  البرک  يادهش  هحفص 525 ]  ] همه مان  سلاجم  رد  هک  درکیم  شالت  دعب  هب  زور  نآ  زا  دنوخآ 
دنچ زا  دعب  دننکیم ، هیرگ  مدرم  دنکیم ، نایب  لیـصفت  هب  اقآ  مظان  موحرم  ار  بلطم  نیا  دناوخب . اروشاع  ههد  رد  هژیو  هب  دوخ ، سلاجم 

تیصو هک  دراد  نم  دزن  رد  یتناما  دنوخآ  جاح  موحرم  سانلا  اهیا  دیوگیم : دوشیم و  دراو  یباخرس  لیعامسا  ازریم  جاح  موحرم  هقیقد 
زا ار  بلطم  نیا  تسخن  نم  دنکیم . نایب  لیـصفت  هب  ار  هعقاو  نیمه  دنکیم ، عورـش  هاگنآ  منک . وگزاب  امـش  يارب  شگرم  زا  سپ  هدرک 

دجسم رد  تشاد . روضح  دنوخآ  جاح  موحرم  عییشت  مسارم  رد  ناشیا  مدینـش ، تدحو  ياقآ  بانج  مالـسالاۀجح  ترـضح  اناوت  بیطخ 
ازریم ياقآ  موحرم  زا  سپس  دوب ، هدرک  عامتسا  اقآ  مظان  دمحم  دیس  جاح  یباخرس و  لیعامـسا  ازریم  جاح  موحرم  زا  ار  نآ  اباب  اقآ  جاح 

موحرم مدوب و  هتفر  زیربت  هب  نیدلاو  رادید  يارب  ناتسبات  لصف  رد  لبق  لاس  دنچ  دوب . هدینـش  زین  دنوخآ -  جاح  رـسپ  يدابآزرم -  لوسر 
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زین ناشیا  مدومن  راسفتـسا  ناشیا  زا  مدیـسر ، ناشیا  تمدخ  هب  تشذگیم . شرمع  زا  لاس  دصکی  زا  شیب  دوب و  تایح  دـیق  رد  اقآ  مظان 
دوشیم ضیرم  دتسرفیم  تخب  هناخ  هب  ار  شنارتخد  هک  نیا  زا  دعب  دنوخآ  جاح  موحرم  درک . نایب  يروش  لاح و  کی  اب  ار  شاهصالخ 

میلـست نیرفآ  ناج  هب  ناج  سپـس  یلع ) ای  کیلع  هللا  یلـص  : ) دنکیم ضرع  دزیخیمرب و  تاظحل  نیرخآ  رد  دتفایم . گرم  رتسب  رد  و 
بابرا اب  بسانتم  ناشراتفگ  راتفر و  هک  دـننک  یعـس  دـننادب و  ار  دوخ  ردـق  هک  دوریم  راظتنا  تیبلـها  نیحادـم  نیرکاذ و  زا  دـنکیم .

یعس هک  دوریم  راظتنا  زین  يارسهیثرم  يارعش  زا  دشاب . مالسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  نادیهـش  رالاس  ناشراوگرزب  نابرهم و 
یگتـسیاش نیحادم  دوخ  دوش . تئارق  یـضتقم  سلاجم  رد  ات  دـندروآ  درگ  ار  البرک  يادهـش  هحفـص 526 ]  ] یماسا ياهماکچ  رد  دننک 

. دنروآ لمع  هب  لابقتسا  ناشحور  زا  نداد  ناج  ماگنه  رد  البرک  يادهش  همه  هک  دننک  ادیپ 

منکیم راذگاو  جئاوحلا  باب  هب  ار  امش 

هلص يارب  لاس 1376  رد  هدنب  دنتشاگن : نینچ  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  ياهمان  یط  یئالبرک  بارت  ياقآ  بانج 
هب یتقو  هنافسأتم ، اما  میدومن  هیهت  مه  یطیلب  هدرک و  ار  هناخ  هب  تشگزاب  دصق  زور  ود  زا  دعب  میتفر . زیربت  رهش  هب  هداوناخ  هارمه  ماحرا 
رد هدرک  تکرح  رتدوز  نیشام  ارچ  هک  متفگ  اهنآ  هب  متفر و  نیرفاسم  تسیل  لوئـسم  شیپ  دوب . هدرک  تکرح  سوبوتا  میدیـسر  لانیمرت 

فـصن طقف  ام  تفگ : داد و  ار  نم  باوج  یقطنم  ریغ  ياهفرح  اب  تسیل  لوئـسم  دوب . هدنام  سوبوتا  تکرح  ات  تقو  زونه  هک  یتروص 
هب متفر و  اههجاب  تسرپرـس  یـشورف و  طیلب  هجاب  لوئـسم  فرط  هب  یتحاران  تلاح  اب  نم  یلو  مینکیم ، درتسم  امـش  هب  ار  هدش  هداد  غلبم 

اهنآ عفن  هب  مه  اهنآ  تسرپرس  یتح  مدش . ورهبور  اهنآ  تجاجل  اب  یلو  دینادرگرب  ار  غلبم  لک  دیاب  مدوب  هدمآ  تقو  رس  هدنب  متفگ : اهنآ 
نم فرح  نیا  هک  منکیم  راذگاو  جئاوحلا  باب  ترضح  هب  ار  امش  هک  متفگ : وا  هب  هتفشآ  هناسویأم و  یلیخ  تلاح  اب  هدنب  یلو  داد . يأر 

تفگش هب  ار  نم  هک  تخیر  مه  هب  ار  اهنآ  سلجم  درک و  رییغت  اهنآ  زا  یضعب  گنر  هک  يروط  هب  تشاذگ  اهنآ  هیحور  رد  يرایسب  ریثأت 
نوگرگد تلاح  اب  اهنآ  زا  یکی  دعب  هقیقد  دنچ  هک  متفر  طیلب  دیرخ  يارب  يرگید  هجاب  تمـس  هب  يروف  هنانوزحم و  هدنب  دعب  و  دروآرد .
لضفلاوبا ترضح  هحفـص 527 ]  ] هب ارم  رگید  ریگب و  ار  لوـپ  نیا  تفگ : داد و  نـم  هـب  ار  غـلبم  لـک  دـمآ و  نـم  يوـس  هـب  همیـسارس  و 

( مالـسلاهیلع  ) مشاهینب رمق  اقآ  فطل  تمحرم و  زج  هب  ار  هصق  نیا  هدـنب  و  دروخ . ناوتیمن  ار  لوپ  نیا  هک  نکن  راذـگاو  مالـسلاهیلع ) )
. منیبیمن

هدب میافش  ای 

رد دـندرک . نایب  هنوگ  نیا  هب  ار  یتمارک  ياهمان  رد  مق ، هیملع  هزوح  بالط  زا  يرکاذ  یـضترم  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  باـنج 
دوب هداتفا  قافتا  وا  دوخ  يارب  هک  ار  نایرج  نیا  مجاح  داوج  جاح  مان  هب  ناگیاسمه  زا  یکی  مدش . فرـشم  تایلاع  تابتع  هب  لاس 1357 

زبسرس ياج  هک  فجن  رهـش  هموح  هب  هدع  نیا  اب  یهاگهگ  هک  مدوب  انـشآ  رابودنبیب  شایع و  ناوج  ياهدع  اب  یناوج  مایا  رد  درک : نایب 
هب ار  گنفت  یتسم  تلاح  رد  نامناهارمه  زا  یکی  يراوخبارـش  زا  دعب  يزور  میدـشیم . يراسگیم  دیـص و  لوغـشم  متفریم و  دوب  مه 

قارع رد  هجلاـعم  هب  ار  یتدـم  تشاذـگ . رثا  مبلق  ياـههراوید  رب  گـنفت  ياـههمچاس  درک و  کیلـش  نم  يوـس  هب  تـفرگ و  نـم  تـمس 
همق نانزهنیـس و  نارئاز و  زا  ولمم  البرک  دوب و  اروشاع  مایا  مدومن . ار  جراخ  هب  تمیزع  دـصق  هک  نیا  اـت  دـشن . عقاو  رثؤم  اـما  مدـنارذگ 

فرط هب  فرشا  فجن  تمس  زا  ار  دوخ  هار  درکیم  هودنا  نزح و  زاربا  دوخ  هبون  هب  سک  ره  دندوب و  هدش  عمج  مه  درگ  اجنآ  رد  نانز ؛
مرح نحـص و  هب  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  لسوت  تهج  ار  اروشاع ، زور  نامه  اـقافتا  مداد . رارق  ـالبرک 

هجوتم لاح  نیح و  نیمه  رد  دوب . مهارمه  مه  ماهمانرذگ  مدش ، نحـص  دراو  دولآنزح  تحاران و  یلاح  اب  مدـش . فرـشم  ترـضح  نآ 
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هب مدـش و  دوخیب  دوخ  زا  ناهگان  دـندش . مرح  هحفـص 528 ]  ] دراو ینزهمق  ینزریجنز و  ینزهنیـس و  تلاح  اب  هک  مدش  يرادازع  هتـسد 
دوخ هتشذگ  زا  و  مداد ، رارق  بطاخم  ار  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  متفرگ و  اهنآ  زا  یکی  تسد  زا  ار  همق  متفر و  اهنزهمق  نورد 

ردقنآ ای  هدب  میافش  ای  مدرک : ضرع  هداد و  رارق  بطاخم  ار  اقآ  مدیدرگ  ینزهمق  لوغـشم  هک  یلاح  رد  مدرک . تمادن  ینامیـشپ و  راهظا 
رب دـنتفرگ و  متـسد  زا  ار  همق  دـندمآ و  نم  يوس  نایفارطا  زا  ياهدـع  مدوب  لوغـشم  هک  هنوگ  نامه  دـتفایب . راک  زا  متـسد  ات  منزیم  همق 

و دوخ ، يوشتـسش  نتفر و  مامح  زا  دعب  دـندوب . هدرک  هدامآ  ار  اهنزهمق  يهمق  هک  دـندرب  یلحم  هب  ارم  مدـیدرگ . شوهیب  مداتفا و  نیمز 
دمآ و منیلاب  رب  يدیس  مدید  باوخ  رد  درب . مباوخ  مک  مک  متخادرپ و  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترضح  هب  لسوت  هب  ییاتـشان  ندروخ 
يدش و بوخ  هک  وش  دـنلب  دومرف : مرادـن . ندـش  دـنلب  تردـق  دـینیبیم و  هک  تسا  نیا  معـضو  مضیرم ، مدرک : ضرع  وش . دـنلب  دومرف :
زا يرثا  مدید  مدرکیم  یـسررب  ار  همچاس  تباصا  لحم  هنیـس و  متـسیرگنیم و  دوخ  هب  هک  یلاح  رد  مدش . رادـیب  باوخ  زا  درک . رارکت 

فرـشا فجن  هب  نآ  زا  سپ  مدرک  لـصاح  يدوـبهب  لـماک  یبوـخ و  هب  هک  مدـید  مدوـمن و  شیاـمزآ  ار  دوـخ  درادـن و  دوـجو  درد  نآ 
ناـیرج نک . تکرح  رظن  دروم  لـحم  هب  هجلاـعم  يارب  رتدوز  تسین  بوخ  تعـضو  وت  یتـفرن ؟ ارچ  دندیـسرپ : بجعت  اـب  همه  متـشگرب .

دنچ مه  دنوادخ  مدرک و  جاودزا  یتدم  زا  سپ  مدرک . لقن  ار  اقآ  لسوت  نتفایافش  و  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  هب  لسوت  ندزهمق و 
هک مدید  باوخ  رد  مدش . مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  هب  لسوتم  هرخآلاب  مدوب و  يرتخد  رظتنم  نم  دندومرف و  اطع  نم  هب  رـسپ  دنزرف 

روکذم سنج  رفن  هدزاود  مدید  مدرک  زاب  یتقو  نک . زاب  هحفـص 529 ]  ] ار برد  هن ؟ ای  یهاوخیم  نامهیم  دنتفگ : دندز و  ار  لزنم  برد 
اقآ هب  لسوت  هجیتن  نامه  نیا  مدید . باوخ  رد  هک  دش  نامه  اهدعب  مدیرپ و  باوخ  زا  سپـس  دـندش . لخاد  دوب  رتخد  کی  یمهدزیـس  و 

. تسا مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق 

دیوشیم لزان  الب  هب  هک  دیورب  نوریب 

یسمش نیدرورف 1351  رد 21  ياهلزلز  نآ  حبـص  هک  یبش  نآ  رد  تفگ : تسا  زاریـش  یخـسرف  لهچ  رد  هک  ریق  لها  زا  ياهنمؤم  مناـخ 
تسا ناشیا  هارمه  مه  ینز  تشاد و  رس  رب  هک  ياهمامع  دمآ و  ام  هناخ  برد  يدیس  مدید  باوخ  رد  بش  دیدرگ ، بارخ  اههناخ  دمآ و 

زا تنادنزرف  رهوش و  اب  دومرف  زاب  مدرک  نشور  نک ، نشور  غارچ  دومرف : مدش  رادـیب  نم  دز  ادـص  ارم  هتخادـنا  باقن  ار  دوخ  تروص  و 
یگدنز نآ  رد  میاهدمآ  هزات  الاح  ماهدرک و  تسرد  ار  هناخ  نیا  ات  مدیشک  تمحز  لاس  تفه  شـش  اقآ  مدرک  ضرع  دیور . نوریب  هناخ 
تـشحو یلیخ  تسا ، دوز  زونه  تفگ : منک . رادیب  ار  مرهوش  دـیهد  هزاجا  متفگ : دوشیم ، لزان  الب  هک  دـیورب  نوریب  دـیاب  دومرف : مینک .

تلهم اما  راذگ  شتآ  يور  بآ  نک و  نشور  شتآ  تفگ  تفگیم . حبص  ناذا  نذؤم  دشیم و  حبـص  شاک  متفگیم : دوخ  رد  متـشاد .
ناذا مود  هبترم  دـش و  دـنلب  نذؤم  يادـص  مدـید  مدرک  رادـیب  باوخ  زا  ار  ردـیح  اـقآ  مرهوش  ینکیمن . ادـیپ  ینک  تسرد  ییاـچ  هکنیا 

هب هک  ینارون  ناوج  دیـس  مدید  سرب ، مداد  هب  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ای  مدز  ادص  مدش و  سابع  ترـضح  هب  لسوتم  یلیخ  نوچ  تفگ .
: متفگ نک . نفد  رادرب و  ار  شاهزانج  ایب  هدرم  تردام  وگب  نک  رادیب  ار  ردیح  تفگ : لزنم  برد  دمآ  تشادن  ندـب  رد  تسد  کی  مرظن 
. تسویپ يدزیا  تمحر  هب  هلزلز  هثداح  رثا  رب  هک  ریق  لها  زا  دوب  ربنم  لها  یمطاف  مظاـک  هحفص 530 ]  ] دیس دیاهدوب  اجک  مظاک  دیس  اقآ 

تشپ نم  دیتسه  هلماح  نوچ  دیسرتن  دندومرف : مدیسرت  یلیخ  منک  روبع  مهاوخیم  ماهدمآ و  هلبق  فرط  زا  متسین و  مظاک  دیـس  دندومرف :
دـش رادیب  باوخ  زا  ار  مرهوش  مدرک و  رادیب  ار  اههچب  ات  دمآ و  یکچوک  هلزلز  نآ  زا  سپ  مدیدن  ار  وا  منزیم  فرح  منکیم و  امـش  هب 

بارخ ام  ياههناخ  مامت  هچ  رگا  دش . بارخ  هناخ  هک  مروایب  نوریب  هناخ  زا  ار  اههچب  متـسناوت  هک  ردـق  نیمه  دـش . عورـش  تخـس  هلزلز 
. دندشن فلت  هناخ  لها  زا  یـسک  چیه  هللادمحب  دـماین و  نییاپ  دـش و  هتـسکش  دـندوب  هدـیباوخ  نآ  رد  اههچب  هک  ياهناخ  نامه  یلو  دـش 

[ . 299]
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یلع شاد 

. مدرکیم روبع  رازاب  يوت  زا  نم  زور  کی  شتایح  نامز  رد  دش . توف  شیپ  لاس  دنچ  هک  دوب . یلع ) شاد   ) ام لحم  ياهلهاج  زا  یکی 
زونه اهزور  نآ  تشادـن . قطن  تأرج  مه  شک  سفن  کی  هتفرگ و  شتـسد  مه  ار  شیوقاچ  هدرک و  قرغ  ار  رازاـب  یلع  شاد  هک  مدـید 

هجوتم مدش  در  هک  رذـگ  رـس  زا  متفریم . مالـسلاهیلع )  ) ادهـشلادیس ترـضح  يراوگوس  سلاجم  هب  رطاق  اب  نم  دوبن . لیبموتا  نیـشام و 
هار وا  اب  دـیاب  و  تسا ، تسم  تسم  مدـید  يوریم ؟ اجک  تفگ : مدـش و  هدایپ  وش . هدایپ  رطاق  زا  فتگ : دـید  ارم  اـت  یلع  شاد  هک  مدـش 

هحفـص 531]  ] ياهراچ نوچ  ناوخب . میارب  اج  نیمه  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا هضور  کـی  تفگ : موریم . هضور  سلجم  هب  متفگ : دـمآ 
يور دیطلغیم و  شاهنوگ  يور  اهکشا  درک و  هیرگ  هب  عورش  یلع  شاد  مدناوخ . شیارب  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا هضور  کی  متـشادن 
دعب لاس  دـنچ  هدـش .) شاهبوت  ثعاب  هدرک و  تسرد  ار  شراک  هضور  نامه  میدـمهف  دـعب   ) درک فـالغ  ار  شیوقاـچ  تخیریم . نیمز 
بـش عضو  مهاوخیم  هک  تسنادیم  هک  نیا  لثم  مدیـسرپ . ار  وا  لاح  مدـید و  باوخ  رد  ار  وا  شتوف  زا  دـعب  بش  دـنچ  درم . یلع  شاد 

لـضفلاوبا ترـضح  شدوـصقم   ) دـمآ ییاقـس  دـننکب  یتالاوئـس  نم  زا  دـندمآ  اـت  هک  تسا  نـیا  شتـسار  تـفگ : مسرپـب . ار  وا  ربـق  لوا 
[ . 300 . ] دیشاب هتشادن  شراک  هب  يراک  تسا  ام  مالغ  یلع  شاد  دومرف : و  دوب ) مالسلاهیلع ) )

یناوخیمن ار  تبیصم  نیا  ارچ 

اقآ فرط  زا  نم  دومرف : دمآ و  نم  دزن  فورعم  گرزب و  ياملع  زا  یکی  دومرف : هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یتبس  مظاک  خیـش  راوگرزب  ملاع 
ملاع رد  نم  دومرف : متسه . امش  تمدخ  رد  نم  تسا ؟ یماغیپ  هچ  دیامرفب  متفگ : مدروآ . ماغیپ  امـش  يارب  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح 
نیا ارچ  وگب  یتبس  مظاک  خیش  هب  دومرف : نم  هب  ترضح  مدش . فرشم  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  تداعس  اب  سدقم  رضحم  باوخ 

دتفایم نیمز  هب  بسا  تشپ  زا  يراکراوس  تقو  ره  هک  تسا  نیا  نآ  ناوخب و  مه  ار  تبیصم  نیا  دعب  هب  نیا  زا  یناوخیمن ؟ ار  تبیـصم 
و دوش . لئاح  تسد  نداتفا  تقو  ات  دـناسریم  نیمز  هب  لوا  ار  شیاهتسد  دـهدیم و  رارق  رپس  لثم  ار  دوخ  ياـهتسد  نداـتفا  تقو  رد 
دشاب و هتفرگ  هحفص 532 ]  ] رارق اهریت  فده  دروم  شاهنیس  هک  یـسک  نآ  تشاد  دهاوخ  یلاح  هچ  دتفاین . نیمز  هب  تروص  اب  راکراوس 

تروص اب  و  دنشاب ، هدرک  عطق  مرح  مایخ  هب  بآ  ندناسر  زا  زین  شدیما  دنشاب و  هدز  شرـس  رب  نینهآ  زرگ  اب  هدیرب و  مه  ار  شیاهتسد 
[ . 301 . ] دتفا نیمز  هب 

تبرش

اقآ زا  هک  یتامارک  زا  متفگ : وا  هب  مدش  انـشآ  ناتـسزوخ  لها  زا  يدرمریپ  خیـش  اب  هک  مدوب  ناهفـصا  کشوک ) برد   ) هیرقاب هسردـم  رد 
يوت مدناوخیم  سرد  هچ  ره  مدوب  ناوج  هک  یتقو  نم  تفگ : دینک . لقن  میارب  دـیاهدید  دوخ  مشچ  اب  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح 
ملاع تساوخیم  هدناوخن  سرد  دـیمهفیمن و  دـناوخیم  سرد  هچ  ره  هک  ياهبلط  هک ، مدـناوخ  زور  کی  هک  نیا  ات  تفریمن  ورف  مزغم 

ار وا  درد و  تسد  رد  بوچ  ترـضح  دـنیبیم  باوخ  بش  کـی  هک  نیا  اـت  دوشیم  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  هب  لـسوتم  دوش ،
دناوخیم و سرد  دریگیم و  ار  سرد  لابند  دوشیم  رادیب  باوخ  زا  یناوخب ، سرد  يورب  دیاب  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـنزب ، دـهاوخیم 

لضفلاوبا ترضح  اقآ  مدید  باوخ  ملاع  رد  درب . مباوخ  دعب  مدرک و  يدایز  هیرگ  تسکـش و  ملد  مدید  ار  ناتـساد  نیا  ات  دوشیم . ملاع 
. موشیم هجوتم  ار  زیچ  همه  دید  باتک ، رـس  متفر  مدش و  رادـیب  باوخ  زا  هک  یتقو  دومرف . تیانع  نم  هب  تبرـش  يرادـقم  مالـسلاهیلع ) )
رد سرد  زا  دعب  دش ، هتسخ  متسد  زا  متفرگ  لاکشا  مداتسا  زا  سب  زا  زور  کی  متفرگیم . لاکشا  مداتسا  زا  متفر  سرد  رـس  هک  یماگنه 

یشارت لاکشا  سرد  رس  ردق  نیا  هدرک  هحفص 533 ]  ] تیانع مه  نم  هب  هداد  وت  هب  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  هچنآ  : » تفگ مشوگ 
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[ . 302 . ] نکن

هناخاقس

هقالع نوچ  وا  دوب . مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  مان  هب  ياهناخاقـس  کی  شاهزاغم  رانک  و  تشاد ، ياهزاغم  ناهفـصا  رازاب  رد  یبساک 
یبوخ هب  نآ  زا  و  منکیم . زیمت  ار  هناخاقـس  نیا  امـش  قشع  هب  نم  ناج  اـقآ  تفگیم : تشاد ، مالـسلاهیلع )  ) ساـبع ترـضح  هب  يداـیز 

و مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  اـقآ  تردارب  هنـشت  بـل  داـیب  دـنماشایب و  نآ  زا  هنــشت  مدرم  هـک  مـنکیم  بآ  ار  نآ  مـنکیم و  يرادـهگن 
زور ره  دنزن . نآ  هب  دزد  قراس و  تقو  کی  هک  نک  يرادهگن  ارم  هزاغم  ضوع  رد  مه  امـش  و  دنتفیب ، مامـش  يافو  راثیا و  يراکرادـف و 

نآ زا  هنشت  بل  مدرم  تشاذگیم و  خی  دزیرب و  نآ  رد  بآ  دنک و  زیمت  ار  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  هناخاقس  هک  دوب  نیا  شراک 
دش و تحاران  یلیخ  دـناهدیدزد ، ار  هزاغم  تامزاول  مامت  هک  درک  هدـهاشم  دـمآ و  هزاغم  هب  حبـص  زور  کی  دـنتفریم . دـندیماشآیم و 
مدرکیم و تبحم  متشاد و  هقالع  امش  هب  ردق  نیا  متخیریم و  بآ  مدرکیم  زیمت  ار  تاهناخاقس  نم  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ای  دز : ادص 
هب تینابـصع  اب  وت ... هن  نم و  هن  رگید  ددرگنرب  نم  لام  رگا  دـنزب . ارم  هزاغم  دزد  دـیاب  الاح  متخادـنایم ، تردارب  امـش و  دای  هب  ار  مدرم 
مد رفن  ود  هتشگرب و  شیاج  رـس  شاهزاغم  رد  شـسانجا  مزاول و  مامت  هک  دنکیم  هدهاشم  دیآیم و  هزاغم  هب  دعب  زور  ددرگیمرب . هناخ 
وا ياپ  تسد و  هب  دتفایم  هحفص 534 ]  ] هزاغم بحاص  هب  ناشمشچ  ات  دنبرطـضم ، تسا و  درز  ناشتروص  گنر  دناهداتـسیا و  هزاغم  رد 

[303 . ] دش میهاوخ  كاله  ام  الا  هتساوخ و  ار  امش  تیاضر  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا اقآ  نوچ  شخبب  ار  ام  اقآ  يا  دنیوگیم : دنتفایم و 
.

ناوج يافش 

ود هک  مدش  يردقلالیلج  دیس  ینارون و  درمریپ  هجوتم  تقو  کی  هک  مدوب  هتسشن  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  حیرـض  رـس و  يالاب 
ياوضر یئوخ  هللا  تیآ  ترضح  موحرم   ) ردقلالیلج دیس  نیا  مدیمهف  دعب  تسشن . ام  یکیدزن  رد  دمآ  دناهتفرگ ، ار  وا  ياهلغب  ریز  رفن 

دودـح رد  هک  مدـید  ار  یجلف  ناوج  نایم  نیا  رد  مدـش و  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اـقآ  حیرـض  هجوتم  سپـس  تسا . هیلع ) یلاـعت  هللا 
. مدش یغولـش  ادص و  رـس و  هجوتم  تقو  کی  مدرک  ترایز  هب  عورـش  دوب . هدـش  هتـسب  ترـضح  حیرـض  هب  هک  تشاد  نس  لاس  هدـجیه 

اقآ تفگ : هداتسیا و  ملاس  حیحص و  جلف  ناوج  مدید  ولج و  مدیود  نم  تسا . هدرک  ادیپ  افـش  جولفم  ناوج  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  متفگ 
ار شرود  تیعمج  درک . رارف  نحـص  فرط  هب  تشادرب و  ار  دوـخ  يوـتپ  ناوـج  تـسا . هداد  افـش  ارم  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح 
. دندوب هتسب  حیرـض  هب  يزور  راهچ  هس  ار  ناوج  نیا  هک  مدیمهف  دعب  دندرب . كربت  ناونع  هب  دندرک و  هراپ  هراپ  ار  شیاهسابل  دنتفرگ و 

هحفص 535] [ . ] 304]

مشچ يافش 

هک تسا  یگدنزاس  داهج  ياههچب  زا  یناجنز  یفطصم  دیس  اقآ  دندومرف : یناهفصا  يزامن  اقآ  جاح  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  ترـضح 
زا يراـک  اـهنآ  دـندش . ییایمیـش  ياـههچب  زا  یلیخ  دـندز ، ییایمیـش  واـف  رد  مدوب  داـهج  رد  هک  یتقو  درک : فیرعت  دوب  هدـش  ییاـیمیش 

. يدج برای و  برای  متفگ : مدرک و  دنلب  ار  متـسد  میوشب . ریـسا  دوب  کیدزن  مه  ام  دـندمآیم و  دنتـشاد  اهیقارع  دـمآیمنرب  ناشتـسد 
البق هک  دوب  اهیقارع  یتمینغ  ياهنیشام  زا  نوچ  هن  ای  تسا  نیشام  يور  شچیوس  هک  منیبب  متفر  دوب ، ولج  نآ  یقارع  يافیا  نیشام  کی 

زا دندش و  راوس  اههچب  دش . نشور  نیشام  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ای  متفگ : تسا . نیـشام  يور  دیلک  مدید  دندوب . هتفرگ  اههچب 
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. متفرگن ياهجیتن  ناتـسرامیب و  نآ  ناتـسرامیب و  نیا  درک . ادیپ  یتحاران  میاهمشچ  ییایمیـش  رثا  رب  هصالخ  میدرک . روبع  دنورا  لپ  يور 
بوـخ مورب  جراـخ  متفگ : درادـن . ناـمرد  دـنتفگ : دـندرک و  مباوـج  اـهرتکد  مدـیدیمن . ار  يزیچ  رگید  دـش . اـنیبان  میاـهمشچ  مک  مک 

متفریم ییاج  متـشاد  زور  کی  دـیدیمن . رگید  میاـهمشچ  هک  دوب  تدـم  کـی  تفگ : یفطـصم  دیـس  درادـن . هدـیاف  دـنتفگ : موشیم ؟
اقآ دوشیمن . بوخ  تمـشچ  دـنتفگ : و  دـندرک . مباوج  اهرتکد  اقآ ، متفگ : درک و  مالـس  مدینـش و  ار  یتشهب  دـمحم  اـقآ  جاـح  يادـص 

ترایز زور  ره  متفرگ و  اروشاع  ترایز  راون  کی  مه  نم  دـهدیم . تیافـش  ادـخ  هللا  ءاشنا  ناوخب  اروشاع  ترایز  زور  لـهچ  دـندومرف :
هتـسد کی  دمآ و  مندید  هب  ناشیوخ  موق و  زا  یکی  بش  کی  هک  مدوب  هدناوخ  ار  رادـقم  کی  مدـناوخیم . مدادیم و  شوگ  ار  اروشاع 

مهاوخیم لگ  هتسد  کی  اما  دنیبیمن ، تیاهمشچ  میاهدروآ  تیارب  لگ  هتـسد  کی  یناجنز  ياقآ  تفگ : مدیدیمن . هک  نم  دروآ  یلگ 
نت جـنپ  هضور  دـش  ماـمت  ءاـسک  ثیدـح  هک  یتـقو  دـناوخ . ار  ءاـسک  فیرـش  ثیدـح  دـییامرفب . هحفـص 536 ]  ] متفگ مناوـخب . تـیارب 

لـضفلاوبا ای  متفگ : دروخ ، مه  هب  ملاح  هک  دناوخیم  تشاد  ار  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  هضور  دـعب  دـناوخ  ار  مالـسلامهیلع ) )
اهتقو یهاگ  هک  اج  نامه  متـسه . هضور  یلدنـص  ياپ  مدـید  لاحنآ  رد  مدوب  هک  یـشوهیب  يوت  متفر . لاح  زا  مداتفا و  و  مالـسلاهیلع ) )

ناشیاهلاب اب  تشاد و  لاب  ات  ود  دمآ و  ییاقآ  کی  مدوب . اهنت  نم  دوبن و  اجنآ  سک  چـیه  اما  متفریم ، یتشهب  دـمحم  اقآ  جاح  ربنم  ياپ 
نیقفانم رافک و  دـندومرف : دـنداد و  ناشن  نم  هب  ار  یـشتآ  کی  رود  زا  ناتـسلگ ... غاب و  بوخ و  ياـهاج  کـی  دـندرب  دـندرک . لـغب  ارم 

دندینادرگ اج  همه  ارم  تسا ، بوخ  ناشیاج  ناتـسوب  نیا  رد  هک  دنتـسه  تانمؤم  نینمؤم و  مه  اهنیا  دنزوسیم و  شتآ  يوت  هک  دنتـسه 
: دـندومرف لزنم . میورب  دـییایب  دـش  فرطرب  میاههصغ  مامت  يدرک ، ملاحـشوخ  یلیخ  اقآ  متفگ : مدوب  هک  یلدنـص  ياپ  دـندروآ  ارم  دـعب 
هب ار  امـش  اقآ  متفگ : مورب . مهاوخیم  مراد  راک  یلیخ  نم  دومرف : دینیـشنب . ام  لزنم  رد  رادـقم  کی  متفگ : میدـمآ . لزنم  هب  مه  اـب  مشچ 
نم یلو  دنتفر  ترـضح  متـسه . مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  نم  دومرف : دیدومرفن . یفرعم  ار  دوخ  یلو  مراپـسیم  ادخ 

. منیشنیم مه  نیشام  تشپ  دنیبیم . مه  زونه  دنیبیم و  میاهمشچ  مدید  مدرک  زاب  ار  میاهمشچ  لضفلاوبا  ای  لضفلاوبا  ای  متفگیم : مادم 
[ . 305 . ] تسا مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  تکرب  هب  نیا  هللا  دمحلا 

لضفلاوبا هضور  طقف 

: دندومرف لقن  ناهفصا  صالخا  اب  نیحادم  زا  انالوم  اقآ  هحفص 537 ]  ] جاح لوق  زا  يزامن  ياقآ  جاح  نیملسملا  مالسالاۀجح و  ترضح 
ام اب  دوب ، يرگید  رهـش  زا  ای  ناگیاپلگ  لها  ارهاظ  هک  يدیـس  اقآ  کی  لاس  کـی  میتفریم . ناداـبآ  هب  غیلبت  يارب  اروشاـع  ماـیا  لاـس  ره 

: تفگ یتحاراـن ؟ ارچ  دیـس  اـقآ  متفگ : وـلج و  متفر  تسا . تحاراـن  یلیخ  مدـید  دـیدرگ ، نتفر  تقو  مرحم و  ههد  هکنیا  اـت  دـش ، هارمه 
هب هک  دـنداد  داهنـشیپ  ام  هب  هداوناخ  لاـسما  تشذـگیمن . اـم  تاروما  یلو  میتشاد . یناوخهضور  نامرهـش  يوت  مرحم  ماـیا  اـم  شتقیقح 

تـسد تشادـن و  نامیارب  يزیچ  مه  اجنیا  میهد . رییغت  ار  نامعـضو  رگید  ناتـسرهش  رد  غیلبت  قیرط  زا  میناوتب  دـیاش  ات  مییاـیب  ناتـسزوخ 
کی مریگیم و  ناتیارب  طیلب  تفگ : دوب  ام  راک  لوئـسم  هک  ییاـقآ  مهدـب . هچ  ار  ماهچب  نز و  باوج  منادیمن  مدرگیمرب و  مراد  یلاـخ 

وا هب  دمآ و  یبرع  دیس  کی  تقو  کی  هک  دوب ، نابیرگ  رد  رس  تحاران و  دیس  اقآ  دادیمن . ار  راک  باوج  نیا  اما  دنداد ، لوپ  مه  رادقم 
نیا رد  دـنکن  درد  امـش  تسد  تفگ : مینکیم ، ضوع  ار  طیلب  تفگ  مراد . تشگرب  طـیلب  یلو  هلب  تفگ : یناوخیم ؟ هضور  اـیآ  تفگ :
طش فرط  نآ  هب  طش  فرط  نیا  زا  ارم  منکیم : لقن  ناشیا  دوخ  نابز  زا  ار  ناتساد  هیقب  درب . دوز  تفرگ و  ار  وا  تسد  برع  دیس  ماگنه 

هدـمآ اجنآ  رد  يدایز  عمج  هک  دـندرک  یگرزب  هینیـسح  کی  دراو  ارم  میدیـسر ، ناتـسلخن  هب  میدرک . روبع  یکچوک  لپ  يور  زا  و  درب ،
اهنآ يارب  بش  رهظ و  حبـص و  مه  نم  ناوخب ، مالـسلاهیلع )  ) لضفلاابا هضور  طقف  دنتفگ : نم  هب  دندوب و  دیـس  اجنآ  دارفا  همه  و  دندوب .

میارب هچراپ  هتسب  کی  هب  ياهبعج  میایب  متساوخیم  هک  یتقو  دش . مامت  ههد  هکنیا  ات  مدناوخیم . مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  هضور 
اجنیا متفگ : دوخ  اب  نم  دـنداد . نم  هب  مه  ار  شدـیلک  تسا و  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاابا هحفـص 538 ]  ] اقآ رذن  نیا  دنتفگ : دعب  دـندروآ و 
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: دوب هتفگ  تمناخ  هک  تیاهرتخد  ات  ود  يارب  ربب  مه  ار  هچقب  ات  ود  نیا  دـنتفگ : نم  هب  اـما  منکیمن  ادـیپ  ار  اـجنیا  هگید  دوب ، هعفد  نیمه 
نم هب  داد  وت  هب  ار  اهلوپ  اههچقب و  هک  ییاـقآ  ناـمه  تفگ : نم  هب  ممناـخ  مدـمآ . لزنم  هب  هک  دـعب  میهاوخیم . زیچ  ناـمیاهرتخد  يارب 

ناشیگدـنز عضو  اقآ  نیا  نونکا  مه  میهدیم . ناماس  رـس و  ار  ناتراک  نامدوخ  اـم  تسرفن  فرط  نآ  فرط و  نیا  ار  تدرم  دوب : هتفگ 
[ . 306 . ] تسا یلاع 

نک ربص  زور  لهچ 

هب روهشم  گرزب  يدابآ  رد  هدوب و  نیعل  نینل  نامز  یتسینومک  سوحنم  هرود  نیرجاهم  زا  هک  هللا ) همحر   ) فرصنم خیش  هروفغم  موحرم 
: مدیـسرپ وا  زا  دوب . تحاران  تخـس  هک  مدید  ار  اقفر  زا  یکی  یتسینومک ، نارحب  رد  درکیم : لقن  دوب  هدرک  تماقا  وکام  لاحم  زا  طرش 

سابع ترـضح  سدـقم  تحاس  هب  هناخهوهق  رد  بشید  تسینومک  صخـش  نالف  اریز  دـش . مهاوخ  رفاک  نم  تفگ : هداد ؟ خر  یلاح  هچ 
نک ربص  زور  لهچ  متفگ : هدرب و  دوخ  شیر  هب  تسد  روکذم ) خیش   ) مه نم  میتشادن . عافد  تردق  مه  ام  درک و  تراسج  مالسلاهیلع ) )

ار ملاظ  نآ  سپـس  میدـش . ادـج  مه  زا  ینابـصع  یتحاران و  تلاح  اب  درک و  مهاوخ  كرت  ار  مدوخ  تیناحور  مه  نم  دـیدرگن  التبم  رگا 
هب هتـشذگ و  تلاح  نامه  هب  ام  دوبن . نتفگ  نخـس  هب  رداق  دشیمن و  هدید  شمـشچ  زا  ریغ  هک  هدیـشوپ  نانچ  شتروص  رـس و  هک  مدید 

[ . 307 ( ] نوبلقنی هحفص 539 ]  ] بلقنم يأ  اوملظ  نیذلا  وملعیس  و  . ) میدش هدنهانپ  ناریا 

کچوک ربق 

همالع هب  دـش . بارخ  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  سدـقم  ربق  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) مولعلارحب همـالع  موحرم  ناـمز  رد 
میمرت فیرش  ربق  ات  داد  روتسد  مولعلارحب  همالع  دوشیم ، بارخ  دراد  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  سدقم  ربق  هک  دنداد ، ربخ  مولعلارحب 
همالع ررقم  زور  رد  دننک . ترامع  دیدجت  ار  ربق  دنورب و  سدقم  بادرس  هب  ءانب  داتسا  قافتا  هب  نیعم  زور  هک  دش  نیاربانب  دوش . ریمعت  و 

: دومرف منکب ؟ یلاوئـس  دـییامرفیم  هزاجا  اقآ  تفگ : درک و  همالع  هب  یهاـگن  راـمعم  دـندش . نیمزریز  بادرـس و  دراو  ءاـنب  داتـسا  هارمه 
دـنلب و تماق  دیـشر و  نوزوم و  یمادـنا  مالـسلاهیلع » ساـبعلا  اـنالوم   » میدوب هدینـش  هدـناوخ و  ـالاح  اـت  اـم  تفگ : راـمعم  داتـسا  سرپب .

سدـقم ربق  دـیاب  نیاربانب  سپ  هتفرگیم . رارق  بسا  شوگ  ربارب  شیاهوناز  هدـشیم  بسا  رب  راوس  یتقو  هک  يروط  هب  هتـشاد ، هناشراهچ 
تلع ربق  یکچوک  اـی  تسا  هدوب  غورد  نم  ياههدینـش  اـیآ  تسا !؟ کـچوک  ربـق  تروص  منیبیم  نم  یلو  دـشاب ، ینـالوط  گرزب و  مه 

نارگن و ار  رامعم  همـالع ، ینـالوط  هیرگ  درک . هیرگ  تخـس  تشاذـگ و  راوید  هب  رـس  باوج  ياـج  هب  مولعلارحب  همـالع  دراد ؟ یـصاخ 
نم رگم  دیزیریم !؟ ورف  ناگدید  زا  مغ  کشرس  دیدش و  كانهودنا  نایرگ و  ارچ  نم  ياقآ  تشاد : هضرع  دومن و  برطضم  تحاران و 

. دروآ درد  هب  ارم  لد  وت  شسرپ  رامعم  دومرف : همالع  هحفص 540 ] [ ؟ هدروآ يور  امش  رب  يرثأت  مدرک  نم  هک  یلاوئـس  زا  ایآ  متفگ ؟ هچ 
یلع نب  ساـبع  يرآ  مداـتفا . ساـبع  میومع  رب  هدراو  ياـهدرد  بئاـصم و  داـی  هب  نم  اـما  تسا ، حیحـص  تسرد و  وـت  ياههدینـش  نوـچ 

نینزان ندب ، رب  اههزین  اهزرگ و  زوسلد و  ياهربت  ریشمش و  تبرض  يردق  هب  نکیلو  تشاد . دنلب  یتماق  دق و  دیشر و  یمادنا  مالسلاهیلع ) )
ترـضح هراپ  هراپ  ندب  يراد  راظتنا  ایآ  دش . لیدبت  نینوخ  تاعطق  هب  دیـشر  مادنا  نآ  دندومن و  هعطق  هعطق  ار  شندب  هک  دندرک  دراو  وا 

!؟ دشاب هتشاد  ربق  نیا  زا  رتگرزب  يربق  دش  نفد  يروآعمج و  مالـسلاهیلع )  ) داجـس ماما  ترـضح  هلیـسو  هب  هک  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا
[ . 308]

يدنه رتخد  يافش 
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لاس دودح  رد  هک : دنکیم  لقن  دشابیم  مق  نیقثوم  زا  یکی  هک  مق  ناتـسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  دنمراک  یغارچ  دومحم  ياقآ 
دوب و هامرهم  لیاوا  هک  تسا  مدای  بوخ  میدـش . قارع  روشک  رد  تایلاع  تابتع  ترایز  مزاع  ماهداوناخ  هارمه  هب  یـسمش  يرجه   1328

ماما رهطم  ربق  رانک  رد  ار  مرحم  مایا  دنتشاد  دصق  هک  دندوب  زین  رگید  راوناخ  هد  دودح  ام  هداوناخ  هارمه  دوب ، هدنام  مرحم  هب  يزور  دنچ 
میدش لکشم  راچد  ازیو  ذخأ  يارب  میدیسر ، هاشنامرک  هب  هک  نیا  زا  دعب  یلو  دنشاب ، مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح

موس رد  لاور  قبط  هک  اهدـساینب  هفئاط  دوب و  هدـش  مامت  مرحم  لوا  ههد  میدـش  ـالبرک  دراو  یتقو  هک  يروط  هب  داـتفا . قیوعت  هب  رفـس  و 
رد گنلک  لیب و  اب  دندوب و  هدیـسر  هزات  دـندمآیم  البرک  هب  شیافواب  باحـصا  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح هحفـص 541 ]  ] ماما اقآ  تداهش 
ام دـننک . ارجا  ار  دوخ  مسارم  دوب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  موس  زور  هک  مرحم  حبص 13  يارب  ات  دندوب  هدیباوخ  ای  هتـسشن  مرح  رـسارس 

لاونم نیمه  هب  یبش  دـنچ  مییامن . تحارتسا  اـت  میتفر  هناـخرفاسم  هب  میدوب  زین  هتـسخ  دوب و  غولـش  یلیخ  مرح  نوچ  تراـیز ، زا  دـعب  مه 
رد میتفریم . مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترـضح  ترایز  هب  دعب  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  اقآ  ترایز  هب  لوا  بش ، ره  هک  تشذـگ 

عمج يرتخد  رود  يدنه  نانز  مرح  زا  یتمـسق  رد  میدید  میدـش  دراو  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  مرح  هب  یتقو  اهبش  نیمه  زا  یکی 
میدرک لاوئـس  ار  نایرج  وا  زا  یتقو  دمآ ، ام  شیپ  یتدم  زا  دعب  دش و  کیدزن  اهنآ  هب  مرهاوخ  دنتـسه . يراز  هیرگ و  لوغـشم  دناهدش و 

رگا هک  دـنکیم  یباـتیب  رتخد  رداـم  تسا ، هدـش  اـنیبان  ياهثداـح  رثا  رب  اـهنآ  زا  یکی  رتخد  هک  دنتـسه  يدـنه  ناـنز  زا  ياهدـع  تفگ :
، دندوب هدرک  عنم  رفـس  نیا  زا  زین  ار  وا  هدوب و  بهذم  ینـس  شرهوش  هداوناخ  اریز  دومن ، دنهاوخ  تیذا  ار  وا  شرهوش  هداوناخ  دندرگرب 

مرهاوخ ياهتبحـص  زا  زونه  لاـح ، ره  هب  دوب . هدـمآ  رفـس  نیا  هب  يدـنه  ناـنز  زا  رگید  یعمج  رتـخد و  هارمه  دوب و  هدرکن  لوـبق  یلو 
رتولج یتقو  دروآرد . هزرل  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  يارـس  نحـص و  دایرف  هلهله و  يادـص  مدـید  ناـهگان  هک  دوب  هتـشذگن 

نیا دنتـسه . يداش  زا  راشرـس  زین  اهنآ  دراد و  رارق  يدنه  نانز  نایم  رد  دشخردیم  شنامـشچ  هک  یلاح  رد  انیبان  رتخد  نآ  میدید  میتفر 
زا شیب  ار  تمارک  نیا  نم  ماهدید . مرمع  رد  هک  دوب  ییاههنحـص  نیرتابیز  زا  یکی  دـندرک و  هدـهاشم  زین  ناهارمه  هیلک  نم و  ار  هنحص 

هحفـص  ] فیرعت مه  زاب  دهد  قیفوت  ادـخ  رگا  ماهدومن و  فیرعت  مالـسلامهیلع )  ) تراهط تمـصع و  تیبلها  ناقـشاع  يارب  هسلج  هاجنپ 
[ . 309 . ] هللا ءاش  نا  دننادرگ . دیفس  ور  دوخ  تعافش  اب  تمایق  زور  رد  ار  ام  راوگرزب  نآ  هک  دشاب  دومن ، مهاوخ  [ 542

هدرم ناوج  ندش  هدنز 

تمصع و بتکم  جورم  یماح و  يرشع ) ینثا  نسح  خیش  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  ترـضح   ) ناشراوگرزب ردپ  زا  يرـشع  ینثا  يدهم  ياقآ 
ترـضح حیرـض  رانک  و  دـناهدوب ، هدـش  فرـشم  تایلاع  تابتع  هب  هک  ییاهرفـس  زا  یکی  رد  هک : دـننکیم  لقن  مالـسلامهیلع )  ) تراهط

یناوج درم  هزانج  دنهدیم . رارق  حیرض  رانک  لخاد و  ار  ياهزانج  هاگان  هک  دندوب  زاین  زار و  تاجانم و  لوغـشم  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا
ناوج نیا  مهاوخیم ، وت  زا  ار  مدنزرف  لضفلاوبا  تفگ : دنت  تلاح  اب  تفرگ و  ار  ترضح  حیرـض  ندش ، دراو  ضحم  هب  شردام  هک  دوب 

مدرکیم و هاگن  ار  اهنآ  طقف  متـسب و  ار  حـیتافم  دوب  هتفر  اهنآ  هب  مساوح  ماـمت  هک  مه  نم  دوب . يراز  نویـش و  لاـح  رد  دوب  اـم  روآناـن 
تسـشن و دـش و  دـنلب  توباـت  زا  هدرم  ناوج  هک  دوب  لاـح  نیح و  نیمه  رد  دـش . دـهاوخ  هچ  هک  منیبـب  متـساوخیم  متخیریم و  کـشا 

هدرک هدنز  ار  نم  اقآ  هک : دز  دایرف  ناوج  دش و  دنلب  مالسلاهیلع » لضفلاوبا  ای  کب  ابحرم   » يادن هک  درکیم  هاگن  حیرض  هب  هدش  توهبم 
دوخ تیصو  هب  انب  دندوب  هدومن  انب  ناشیا  دوخ  هک  ماوق  هچوک  همـشچرس  هارراهچ  نارهت  رد  ياهینیـسح  رد  گرم  زا  سپ  ار  مردپ  تسا .

هحفص 543] ( ] یفوتم 1380 . ) دندومن نفد  ناشیا 

لضفلابا ترضح  مرح  رد  رامیب  يافش 
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البرک رد  يزور  هک : دناهتـشاگن  يراذـگتمدخ ) لاس  تصـش  تارطاخ   ) باتک رد  هک  یتارطاـخ  رد  همـالع ، دـمحم  جاـح  موحرم  ياـقآ 
ار ياهناوید  رتخد  مدید  مدرک و  هجوت  دیآیم . دایرف  داد و  يادص  مدید  هک  مدوب  هداتسیا  مالسلاهیلع )  ) ربکا یلع  ترضح  دقرم  کیدزن 

هتفرگ ار  هکـشرد  فارطا  شیاهردارب ) اهییاد  اهومع و   ) شمراحم دنربیم . مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترـضح  جئاوحلا  باب  مرح  هب 
مدید متشگرب ، یتقو  مدش . فرشم  مالسلاهیلع )  ) ادهـشلادیس ترـضح  مرح  هب  اجنآ  زا  نم  دندربیم . ترـضح  نآ  مرح  هب  ار  وا  دندوب و 

ابع زا  ار  شیاهتسد  دوشیم ، هراچیب  برع ، کی  یتقو  هک  درک : لـقن  دوب  ـالبرک  لـها  هک  یتسود  تسا . ناـغارچ  ار  ترـضح  مرح  هک 
اههرگ هاگ  نآ  دنزیم و  روک  هرگ  حیرـض  هب  دریگیم و  تسد  هب  ار  شاهیفچ  فرط  ود  دـنکیم و  نازیوآ  ندرگ  هب  ار  شلاقع  نوریب و 

و هبرقلاابا ! ای  بنیز ! اخأ  ای  دیوگیم : یهاگ  دـنزیم . ادـص  ار  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  ياهمسا  ندیـشک ، راب  ره  اب  دـشکیم و  ار 
درک و ار  راک  نیمه  مه  رتخد  نیا  ردـپ  نیـسح ! نالفط  ياقـس  دـیوگیم : یهاگ  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح رادـملع  يا  دـیوگیم : یهاگ 

اههرگ همه  ناکت  کی  اب  ناهگان  یلو  دوب . هدیبسچ  نآ  هب  شتروص  هک  دوب  هدز  هرگ  حیرض  هب  ردق  نآ  تشاد ، ندرگ  هب  هک  ار  ياهیفچ 
هک راوگرزب  نآ  فطل  زا  بیترت ، نیا  هب  ناوخب » مالسلاهیلع )  ) لضفلاابا ترضح  ترایز  میارب  اباب ! : » تفگ ردپ  هب  دش و  دنلب  رتخد  زاب و 

تجاح بابرا  يهلبق  وچ  وا  هاـگرد  [ . 310 . ] دش لیان  شاهتـساوخ  هب  يدنمتجاح  هحفـص 544 ]  ] رگید راب  دناهدناوخ -  شجئاوحلا  باب 
( رکاذ سابع  دیس   ) دننک وگوتفگ  اج  همه  شاجئاوحلا  باب  تسا 

میتساوخ افش  وت  يارب  ادخ  زا 

نیلولعم و يارب  ات  یلعوب  ناتسرامیب  مورب  دندرک  توعد  نم  زا  هک : دندرکیم  لقن  ناشناتسود  زا  یکی  زا  همالع  دمحم  اقآ  جاح  موحرم 
، ةایحلا نم   " اسیآ حالطـصا ، هب  دـناهدز و  هایـس  مچرپ  دوخ  تخت  يور  نارامیب  مدـید  مدـش  دراو  یتقو  مناوخب . هضور  اـهضیرم ، رگید 

هنیـس اههچب  نیا  ریاس  لثم  متـشاد  وزرآ  مناوج و  نم  تفگ : دز و  ادـص  ارم  یناوج  لسوت ، زا  سپ  دنتـسه . گرم  رظتنم  توملاب ، اـسنآ "
. دمآ نیعبرا  تشذگ و  مه  اروشاع  تشذـگ . اعوسات  مدرکیم . يرادازع  اعوسات  زور  رد  مالـسلاهیلع ،)  ) سابع ترـضح  يارب  مدزیم و 

ارم اـقآ ، تـفگ : دز و  ادـص  ارم  تـسا . بـلقنم  یلیخ  نارادازع  نـیا  ناـیم  یناوـج  مدـید  هـک  مدـناوخیم  هـضور  رازاـب  رد  نـیعبرا ، زور 
( مالـسلاهیلع  ) سابع ترـضح  بش  نامه  یتفر ، هک  وت  متخت . يالاب  يدمآ  اعوسات  هک  متـسه  نامه  نم  تفگ : ریخ . متفگ : یـسانشیم ؟

تیبلـها نارادازع  ءزج  تسا و  هدـش  بوـخ  ملاـح  نـآلا  هللادـمحلا ، متـساوخ » افـش  وـت  يارب  ادـخ  زا  وـش ! دـنلب  : » تـفگ نـم  هـب  دـمآ و 
[ . 311 . ] متسه هحفص 545 ] ( ] مالسلامهیلع )

ینزیم ادص  ارم  هک  متسه  لضفلاوبا  نم 

رد اعوسات  بش  رد  مارحلامرحم  مایا  رد  هتشذگ  ياهلاس  زا  یکی  رد  هک : دنتـشاد  موقرم  ام  يارب  هنوگ  نیا  زین  يرـشع  ینثا  يدهم  ياقآ 
ربنم سلجم  نآ  رد  مردپ  دوب و  دقعنم  يرادازع  سلجم  هلا ) ۀمحر  يرشع  ینثا  نسح  خیـش  جاح  هللا  تیآ   ) دلاو موحرم  ینوکـسم  لزنم 

یضیرم هک  دوب  یمناخ  ناوناب  تمسق  رد  دوب ، مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  هب  مه  لسوت  تشاد و  یبیجع  لاح  بش  نآ  سلجم  دنتفریم .
کیدزن مناخ  نیا  دهدیم . خر  وا  يارب  ياهفشاکم  هک  هدوب  يراز  هیرگ و  لسوت و  لاح  رد  دندوب  هدرک  سویأم  ار  وا  اهرتکد  هک  تشاد 

يراج نوخ  اهتسد  یگدـیرب  ياج  زا  درادـن و  تسد  هاتـسیا و  تخرد  نیمه  کیدزن  ییاقآ  دـنیبیم  هدوب ، هتـسشن  گرن  توت  تخرد 
بوخ تضیرم  میوگب  مدمآ  ینزیم ، ادص  ارم  هک  متسه  لضفلاوبا  نم  : » دیامرفیم یتسه ؟ هک  امش  اقآ  دنکیم  لاوئـس  مناخ  نیا  تسا ،

نز نآ  ضیرم  دوشیم . يراج  نوخ  دننامب  یتارطق  توت  تخرد  نیا  زا  اروشاع  مایا  رد  هلاس  ره  هک  تسا  نتفگ  لباق  هتکن  نیا  و  هدـش »
. دش بوخ  مه 
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يدبک رامیب 

مرح رد  دـش ، مبیـصن  البرک  ترایز  دوش . یحارج  دـیاب  هک  دوب  نیا  ناکـشزپ  رظن  دـش و  يدـبک  يرامیب  هب  التبم  هداوناخ  ناوناب  زا  یکی 
ره دیتسه ، درمناوج  امش  سابع  ترضح  ای  مدرک : ضرع  مدش و  ترـضح  هب  لسوتم  مالـسلا ) هحفص 546 ]  ] هیلع  ) سابع ترضح  رهطم 

نارهت هب  هک  یتـقو  مهاوـخیم . امـش  زا  ار  مراـمیب  يافـش  مه  نم  دـنکیم و  اور  ار  شتجاـح  لاـعتم  يادـخ  دوـش  لـسوتم  امـش  هب  سک 
يارفـص هسیک  هک  هدش  روط  هچ  منادیمن  دوب : هتـشاد  راهظا  شحارج  لمع ، زور  رد  دناهدرک . صخرم  ار  وناب  نآ  مدـید  مدرک  تعجارم 

[ . 312 . ] تسا بوخ  شلاح  زونه  وناب  نآ  متفرگ و  لماک  هجیتن  سابع  ترضح  هب  لسوت  زا  هللادمحب  تسا . هدش  یلاخ  رامیب  نیا 

سابع ترضح  هب  لسوت 

رد دوشیم  ادـیپ  یموصعم  هک  نیا  يارب  تسا . جراخ  ام  لوقع  زا  مییوگب . يزیچ  هچ  دـسریمن  ناملقع  اقآ  نیا  دروم  رد  جـئاوحلا ، باب 
رمق مشچ  ینعی  دوب . ذفان  شتریصب  هک  نک  تمحر  ار  سابع  نامیومع  ادخ  ةریـصبلا ،» ذفان  ناک  سابع  انمع  هللا  محر  : » دیوگیم وا  حرم 

( مالسلاهیلع  ) هللادبع یبا  نامیالوم  ینعی  دشاب  مالسلاهیلع )  ) شنامز ماما  هک  يرگید  موصعم  تفاکشیم . ار  هدرپ  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب
کی یتقو  تنابرق . هب  مناـج  ساـبع ! [ 313 « ] تنا یـسفنب  : » تفگیم دـنزیم  فرح  وا  اب  یتقو  هک  دـسیونیم  حیحـص  خـیرات  دـینادیم ،
هتسب ملباقان  نابز  نم  اقآ ! يا  ( مالسلاهیلع  ) مشاهینب رمق  يا  مییوگب !؟ يزیچ  وا  هرابرد  دسریم  ام  لقع  ادخ  هب  ار  وت  دشاب  روطنیا  ییاقآ 

هک وت  مورحم  ینک  اجک  ار  ناتسود  هحفـص 547 ] . ] يدزن مه  رفاک  هنیـس  هب  در  تسد  وت  یتح  هک  هدش  لصاح  نیقی  هللادمحلا  یلو  تسا 
رـسپ يا  ياهداد . ار  يراصن  دوهی و  باوج  هک  هدـش  تباث  نم  رب  مورب ! تنابرق  اقآ  میوگیم : مراد  مناج  مامت  اب  يراد  رظن  نیا  نمـشد  اب 
ماقم دق  نیا  هک  وت  دنک . لح  ار  ام  تالکـشم  هاوخب  ادخ  زا  شاب . ام  عیفـش  تسا . يوق  یلیخ  وت  تعافـش  اقآ  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما
هدمآ وگنخـس  تشاد . وگنخـس  کی  تشگیمرب  یتقو  البرک  ناوراک  دنراد ». ار  مشاهینب  رمق  يوزرآ  ادهـش  مامت  : » دـنیامرفیم يراد ،

ارم ردارب  يدیدن ؟ ارم  يومع  يدـیدن ؟ ارم  ردـپ  تفگیم : تفرگیم . وا  زا  تفریم  دریگب  تساوخیم  ار  سک  ره  غارـس  سک  ره  دوب .
نینبلاما  ) هردخم ءایلوا  هک  دید  تقو  کی  درک . مگ  ار  شیاپ  تسد و  وگنخـس  نیا  دندید  تقو  کی  اهنآوج ! يآ  مدرم ! يآ  يدـیدن ؟
ياهمدآ هک  دـینادیم  تسا . هداتـسرف  رـسپ  ات  راهچ  میوگب ؟ هچ  مناخ  نیا  هب  داد ، ار  همه  باوج  تفگیم : تسا . هدـمآ  اهیلع ) هللا  مالس 

، اقآ نیا  هب  مهدیم  مسق  ار  ادخ  دوش . هداد  اجیردت  دیاب  مه  رابترـسم  ياهربخ  یتح  دنیوگیم و  اجیردت  ار  رابتشحو  ياهربخ  لقاع ،
نم دندمآیم  اههدازآ  نیا  یتقو  نادرگ ! زاب  تمالس  هب  ار  ناشهمه  دناهتشگنزاب ، ناشهداوناخ  شوغآ  هب  هک  ار  نامناگدازآ  زا  هتسد  نآ 

نادنز رد  لاس  هن  شرسپ  هدمآ . ترـسپ  دنتفگیم : ردام  هب  دنتفریم و  هناخ  رد  اهیـضعب  دتفیب . قافتا  هلئـسم  ات  دنچ  مدرکیم  ینیبشیپ 
کی لوا  دـیدید  هدازآ  رگا  متفگیم  نم  دوب . اـهربخ  نیا  زا  هدرک . هتکـس  هدرک ، شغ  هداـتفا ، رداـم  هک  هدـمآ  شیپ  يدروم  هدوب ، یثعب 

هک دنتفگیم  اهنآ  مدید ، ار  شقیفر  نم  دییوگب  شاوی  شاوی  دعب  دیراد ؟ ربخ  امـش  دـنیآیم  دـنراد  اههدازآ  الثم  دـییوگب  دـینزب ، نفلت 
، رابترـسم ياهربخ  دینیبب . دیورب  دشاب  هدمآ  دیاش  انایحا ، دـییوگب : دـینزب  گنز  کی  مه  دـعب  دـییوگب . يروط  نیا  دـیایب . مه  وا  دـیاش 

هظحالم ار  اهزیچ  نیا  البرک  ناوراـک  يوگنخـس  هک  دـهدیم  ناـشن  تیاور  دوش . هحفـص 548 ]  ] هتفگ دیاب  اجیردـت  ود  ره  رابتشحو ،
رمق رداـم  ماـقم  دیـسرپ : مناـخ  تسا  هدوب  ربخ  هچ  ـالبرک  رد  هک  درک  فیـصوت  یتقو  دـیوگب !؟ هچ  تسا  رـسپ  اـت  راـهچ  تسا . هدرکیم 

! مناخ دـشاب  هتفگ  نیماضم . نیا  هب  بیرق  ربخ ؟ هچ  ـالبرک  رد  دومرف : تسه . اـجنآ  رد  يرارـسا  تسـالاب . یلیخ  مالـسلاهیلع )  ) مشاـهینب
. دوبن یلومعم  نز  تسا . مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ردام  دینش . ار  باوج  نامه  درک  رارکت  ار  لاوئس  دندش . دیهش  ناتنادنزرف  زا  یـضعب 

ياهگر یبلق » ةایم  تعطق  دق  : » دومرف دیزرل  ناوراک  يوگنخـس  نآ  هک  تفگ  يروط  کی  دـش . كانبـضغ  مناخ  هک  دـندید  هعفد  کی 
. مداد باوج  هراـبود  مه  نم  يدوـمرف  لاوئـس  هراـبود  مدرک ؟ راـک  هچ  نم  رگم  مناـخ  تفگ : یهدیمن ؟ ار  مباوـج  ارچ  يدـیرب ، ار  مبلق 
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مامت تساـجک ؟ نیـسح  مسرپب . مهاوخیم  يرگید  زیچ  زا  تفگ : هللادـبع .» یبـال  ءادـف  مهلک  ءارـضخلا  تحت  نم  يدـالوا و  ! » هن دومرف :
تسد زا  ار  سابع  داد . ناشن  ار  شتمظع  داد . ناشن  ار  شبدا  تساجک ؟ نیـسح  دنوش ! نیـسح  يادف  تسا  نامـسآ  نیا  ریز  هک  نم  دالوا 

. میورب مه  اب  نامهمه  دـنک  تمـسق  ادـخ  هللا  ءاش  نا  تسا . عیقب  ناتـسربق  رد  مه  شربق  روط . نیمه  مه  ار  رگید  هدازاقآ  ات  هس  تسا  هداد 
تلع میوگیم . ـالاح  مدوب  هتفگن  ـالاح  اـت  ار  نیا  یلـصا  تلع  هتبلا  دوشیمن  شدوخ  هیرگ  کـلام  دوریم ، عـیقب  هب  یـسک  هک  یماـگنه 
یلیخ اجنآ  اهیلع  هللا  مالس  نینبلاما  رخآ  دشاب . لیخد  هتخیر  اجنآ  مناخ  نیا  هک  ییاهکشا  نآ  تسین  دیعب  اما  دنماما  ات  راهچ  نآ  یلـصا 

(! مالـسلاهیلع  ) یلع نب  سابع  ردام  دنتفگ : هیک ؟ مناخ  تفگ : تخیر . کشا  دش و  هدایپ  شبـسا  زا  داد  شوگ  نمـشد  تسا . هدرک  هیرگ 
سفن ثیدح  هعفد  کی  نم  اعوسات  مسق ، شدوخ  هب  موریم . ربنم  رـصتخم  دایز  ای  مک  تسا  لاس  تسیب  دراد . قح  تفگ : هحفص 549 ] ]

هب تبـسن  الاح  تسا . دنت  مه  رذن  نیا  هک  مدرک  باختنا  ار  تیب  کی  طقف  دشن . مدید  مناوخب ، ار  مناخ  ياهرعـش  همه  راذـگب  هک ، مدرک 
« نیمیلا عیطق  سابع  نأب  هوربخا  امک  يرعـش و  تیل  ای  : » دیوگیم ردام  هک  دینـش  نوچ  درک ؟ هیرگ  نمـشد  ارچ  دـینادیم  تسا . رتهب  هیقب 

کی تسا . ردام  يارب  رعـش  کی  نیا  دندیرب ؟ ار  سابع  تسد  اعقاو  دندیرب ؟ ار  مسابع  تسد  دـنیوگیم  تسار  ایآ  هک  متـسنادیم  شاک 
سک ره  رعـش  تیب  نیا  بحاص  میوگیم . ذـخأم  اب  ار  رعـش  تیاور و  دـینادیم  نوچ  ماهدرکن  ادـیپ  زونه  ار  شبحاـص  هک  تسا  مه  رعش 

ءاش نا  نامهمه  یهلا  لضف  هب  اما  دیایب ، ناتـشوخ  مهاوخیمن  میوگیم . البرک  هشوت  ناونع  هب  ار  نیا  دـهدب . ریخ  يازج  وا  هب  ادـخ  تسا 
دعب دنکیم و  تاهدامآ  لوا  دیوگیم ؟ هچ  رعاش  دـینادیم  دـشاب . نامرفـس  هشوت  دـیاب  رعـش  تیب  نیا  میوریم  یتقو  میوریم . البرک  هللا 

اپ زا  رس  دیورب  اجنآ  ات  دیدیدن . الصا  ناتیاهیـضعب  دنچ  ره  يدشن . رـضاح  مالـسلاهیلع )  ) سابع ربق  رانک  هک  تسا  لاس  دنچ  : » دیوگیم
ائانثتـسا هک  تسه  یتاملک  کی  راذـگب ، رارق  تدوخ  اب  منکیم  شهاوخ  یلو  دـیوگیم : دـنزیم ». اـهفرح  یلیخ  قشاـع  دیـسانشیمن .

تیب کی  دننکیم ، تاهدامآ  دراد . یبادآ  کی  مرح ، نآ  دیایب . نابز  هب  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترضح  حیرـض  رانک  رد  دیابن  اهنآ 
هب ار  هنیکـس  مسا  یتفر ، اج  نآ  هنیکـس ، هدـنع  نورکذـت  و ال  : » هک راپـسب  تدای  هب  رئاز  دـیوگیم  دـنکیم و  يزاب  مدآ  ناج  اب  اما  تسا ،

« دوب هداد  مالـسلااهیلع  هحفـص 550 ]  ] مناخ نیا  هب  بآ  هدـعو  مالـسلاهیلع ،)  ) ترـضح هک  ارچ  ءاملاب ، اهدـعوا  هنأف  « » اـهيرواین تناـبز 
[ . 314]

مشاهینب رمق  فاطلا  زا  یکی 

مدرک هعجارم  اجنآ  هب  نم  تقرس  زا  دعب  دوز  حبص  داد  خر  ینیگنس  تقرس  اهردارب  زا  یکی  يرگرز  هناخراک  رد  یسمش  لاس 1370  رد 
برد دنتفگ : دیاهداتسیا ؟ اجنیا  ارچ  مدرک  ضرع  دوشیمن . دراو  سک  چیه  هداتسیا و  هاگراک  يدورو  برد  يولج  اهرگراک  مامت  مدید 

هلب مدید  موش . دراو  مدوخ  دندرکن  تأرج  اهنآ  هداتفا . یقافتا  هچ  دـینیبب  دـیورب  مدرک  ضرع  ریقح  میوشیمن . دراو  ام  تسا  زاب  هناخراک 
ام يوربآ  دنک و  کمک  ار  ام  اقآ  هک  مدرک  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  رذن  دنفسوگ  همه 5  زا  تباین  هب  هدنب  دناهدرب . ار  اهالط  مامت 

: تفگ همدقم  نودب  دیسر و  دوب  انشآ  هناخراک  لوئـسم  اب  لاس  دودـح 11  هک  یتکلمم  دارفا  زا  یکی  نیظفاحم  زا  یکی  ناهگان  درخب . ار 
هلجع متفگ : نم  یماظتنا . يورین  موریم  نآلا  دیـشابن ، نارگن  مهدیم  ار  نآ  بیترت  نم  تفگ : هلب  مدرک  ضرع  نم  هدز  دزد  ار  هناخراک 
اجنیا راهان  زورید  ناشیا  تفگیم : هاگراک  لوئـسم  نوچ  تسا ، ناشیا  دوخ  راک  هک  دش  هدز  ياهقرج  ریقح  يارب  اما  میورب  مه  اب  ات  نکن 

: دنتفگ دیروایب ؟ فیرـشت  يراگن  تشگنا  تهج  مدرک  ضرع  یماظتنا  يورین  لوئـسم  هب  میتفر و  كرا  نادیم  يرتنالک  هب  مه  اب  دـندوب ،
ار وا  نم  تشاد  راـک  لوئـسم  اـب  دز و  نفلت  اهدرگرـس  زا  یکی  یهاـگآ  هرادا  زا  ناـهگان  تسا  رید  متفگ : نم  مـیئآیم . رهظزادـعب  يارب 

تبحص وا  اب  نم  داد . نم  هب  ار  یشوگ  لوئـسم  منک  تبحـص  وا  اب  نم  ات  دییامرفن  عطق  ار  یـشوگ  امـش  مدرک : ضرع  لوئـسم  هب  متخانش 
هحفـص 551] . ] متفگ وا  هب  ار  عوضوم  ینکیم ! هچ  اجنآ  تفگ : و  میایب ، امـش  شیپ  متـساوخیم  راهان  زورما  نم  تفگ : درگرـس  مدرک .
ار همه  نم  تفگ : هار  نیب  رد  درک . ار  همانرب  مادـقا  يرتنـالک و  هب  دـمآ  شدوخ  درک و  تبحـص  وا  اـب  هدـب  لوئـسم  هب  ار  یـشوگ  تفگ :
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تسود 11 يرتنالک  رد  دز ، دنبتـسد  ار  هناخراک  لوئـسم  هلاـس  تسود 11  یتح  دـمآ  مریگب . هجیتن  ات  شابن  تحاراـن  وت  منزیم  دنبتـسد 
هب ار  عوضوم  نم  مینک . ادیپ  ار  دزد  نامدوخ  پیکا  اب  هام  کی  فرظ  مهدیم  لوق  نم  دنوش  دازآ  همه  هدـب و  تیاضر  امـش  تفگ : هلاس 

هدمآ وا  هک  درک  فارتعا  اجنآ  رد  درب و  یهاگآ  هرادا  هب  ار  وا  درگرـس  دـشاب . وا  طقف  دـینک  دازآ  ار  همه  تفگ : درگرـس  متفگ . درگرس 
وا دناهتفر  اجنآ  زا  اهرگراک  مامت  هک  بورغ  ات  هدش  یفخم  اجنآ  رد  برد  زا  جورخ  ياج  هب  هدرک  یظفاحادـخ  هدروخ و  راهان  لبق  زور 

اجنآ رد  دـندروآ . ار  اهالط  دـنتفر و  شلزنم  هب  وا  اب  اهرومأم  تسا ، هدرک  نفد  شلزنم  رد  هدوبر و  ار  اـهالط  ماـمت  هدرک و  ار  دوخ  راـک 
مدرک ضرع  اجنامه  دومن . ادـیپ  ار  دزد  درک و  مادـقا  عیرـس  هک  دراد  هقالع  امـش  هب  یلیخ  درگرـس  اقآ  جاح  تفگ : یهاگآ  هرادا  سیئر 

هب اجنآ  رد  مدرک  رفس  رهـشمرخ  هب  یتدم  زا  دعب  درک ، ادیپ  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  ار  دزد  اما  دنراد  تبحم  ناشیا  سیئر  بانج 
ضرع یناندع  یلع  دیس  جاح  ياقآ  هب  اجنامه  دناهتـسشن  ریقف  ارثکا  هرفـس  رانک  مدید  دوب  رهظ  میتفر . یناندع  هللا  تیآ  ترـضح  هیناوید 

هب مه  نم  دنتفگ و  ار  دنفـسوگ  جنپ  تمیق  دوشیم ؟ ردق  هچ  تسا  نم  دزن  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  رذن  دنفـسوگ  هجو 5  مدرک :
هحفـص  ] يرـشع ینثا  يدـهم  ياقآ  لقان : تسوا . يوس  هب  ام  دـیما  تسد  ترخآ ، ایند و  دوش ، فرـصم  اجنآ  رد  هک  مداد  یناندـع  ياقآ 

[552

تسین يدیما  تسا  هدرم  وا 

دنزرف راهچ  شرـسمه  اب  وا  كرتشم  یگدنز  لاس  هد  لصاح  دندنارذگیم . ار  یبوخ  مارآ و  یگدنز  شدنزرف  رـسمه و  اب  نادـنخ  ياقآ 
رد ود  ره  ارهز  بنیز و  زور  نآ  دنتشاد . لاس  راهچ  هثداح  نیا  زورب  عقوم  اهنآ  دندوب . اهنآ  يولق  ود  نادنزرف  ارهز  بنیز و  هک  دوب  رتخد 
زا نوریب  هب  دهاوخیم  ود  ره  زا  دهدب  ناشتسد  راک  اهنآ  تنطیـش  هک  تشاد  میب  هک  زین  ردام  دندوب و  يزاب  لوغـشم  قاتا  رد  ردام ، رانک 

دنکیم ارهز  هب  ور  تینابصع  اب  ردام  ور  نیا  زا  دندادیمن . ناشن  هجوت  ردام  داهنشیپ  هب  هک  دندوب  يزاب  مرگرس  ردقنآ  اهنآ  دنورب و  قاتا 
زا دوریم و  طایح  هب  دـش و  دـنلب  اج  زا  ارهز  دیـشابن . نم  تسد  يولج  ردـق  نیا  دـیورب و  طاـیح  هب  ریگب و  ار  بنیز  تسد  دـیوگیم : و 

. دنکیم ناهنپ  اهسابل  دـمک  لباقم  ار  دوخ  ددرگیم ، زاب  قاتا  هب  هرابود  رهاوخ  هک  روصت  نیا  هب  بنیز  دـنزیم . ادـص  ار  بنیز  اجنامه 
... ناهگان هک  دهدیم  هیکت  نآ  هب  راوید  ندرک  كاپ  يارب  هدش ، نیگنـس  یلیخ  اهسابل  دـمک  دـنادیمن  هک  نادـنخ  مناخ  لاح  نیمه  رد 

ار دوخ  لداعت  هک  ردام ، دتفایم و  نیمز  يور  ینیگنـس  نزو و  همه  اب  دوشیم و  هدنک  اج  زا  تشادن  ار  يرتنیگنـس  راب  لمحت  هک  دـمک 
دوب هدش  بیسآ  راچد  اپ  هیحان  زا  هک  یلاح  رد  سپـس  دتفایم و  دمک  نورد  هب  نآ  يربیف  هتخت  نورد  دمک و  تشپ  زا  دوب  هداد  تسد  زا 

غراـف راـک  نیا  زا  یتـقو  دـشیدنایمن و  نآ  ندرک  مارآ  زج  زیچ  چـیه  هب  هک  دـنکیم  درد  ردـق  نآ  وا  ياـپ  دـشکیم . نوریب  هـب  ار  دوـخ 
قاتا هب  هیمـس ... بنیز .. ارهز ... همطاف ... دننک . بترم  ار  قاتا  هتخیر  مه  هب  عضو  اهنآ ، کمک  هب  ات  دـناوخیم  قاتا  هب  ار  اههچب  دوشیم ،

مه وت  بنیز  بنیز ... دنزیم : ادص  هرابود  ردام  تسین . يربخ  بنیز  زا  اما  دـنیآیم  قاتا  هب  ارهز  هیمـس و  همطاف و  هحفص 553 ] . ] دییایب
هب دزادنایم و  مشچ  هناروابان  ردام  نک . هاگن  دیآیم ... نوخ  دمک  ریز  زا  ردام  دیوگیم : ارهز  هعفدکی  اما  دونـشیمن . ییادـص  چـیه  ایب 

همه دایرف ، يادص  بنیز . مالسلاهیلع ...)  ) سابعلا لضفلاابا  ای  بنیز ... اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ای  دنزیم : دایرف  نوخ  ندید  ضحم 
یکانتـشحو شارخلد و  هنحـص  اب  دـننکیم و  اج  زا  ار  نیگنـس  دـمک  دـنیآیم و  ردام  کمک  هب  اهنآ  دـناشکیم . هناـخ  هب  ار  اـههیاسمه 

ار كدوک  هدزتشحو  اههیاسمه  زا  یکی  دیآیم . نوخ  تدش  هب  وا  رـس  زا  هداتفا و  دـمک  ریز  دوبک  ناجیب و  بنیز ، دـنوشیم . ورهبور 
بلق هب  ندرپس  شوگ  اب  همه  يدـعب ... يدـعب و  هیاـسمه  هدرم . وا  گرزب  يادـخ  هن ..! دراذـگیم . وا  هنیـس  هب  رـس  دـنادرگیمرب و  ور  هب 

رد دوریم . لاح  زا  اج  نامه  درادن ، ار  هنحـص  ندید  لمحت  هک  بنیز  ردام  تسا . هتفر  وا  زا  مه  يدایز  نوخ  دنباییم . هدرم  ار  وا  بنیز 
رتهب دشاب ، هدنز  زونه  دـیاش  دـیوگیم : يرگید  دریگیم . وب  دـنامب  اجنیا  میربب  هناخدرـس  هب  ار  هچب  تسا  رتهب  دـیوگیم : یکی  نایم  نیا 

دولآنوخ ار  هچب  دنیبیمن و  زیاج  ار  لمأت  دوب  ياهثج  فیعض  تماق و  هنایم  نز  هک  اههیاسمه  زا  یکی  میناسرب . ناتـسرامیب  هب  ار  وا  تسا 
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اهنآ يوس  زا  ندیـسر  کمک  راظتنا  دنتـسین و  هناخ  رد  هلحم  نادرم  زور ، تعاس  نآ  دودیم . ناتـسرامیب  تمـس  هب  دشکیم و  شوغآ  هب 
تـسا وجـشناد  دوب  ادیپ  هک  یناوج  هار  رد  دنودیم . دنناشنیم و  اهتسد  هب  ار  كدوک  ناوتان  لاحیب و  ود  نآ  ورنیمه  زا  درادن  دوجو 

هب دریگیم و  شوغآ  رد  ار  بنیز  ناوج  دـنناسرب . ناتـسرامیب  هب  ار  هچب  ات  دـنکیم  کمک  اـهنآ  هب  ناوج  دـنیبیم . لاـح  نآ  رد  ار  اـهنآ 
هحفـص 554] ... ] تسا یفداصت  دنـسرپیم : اهراتـسرپ  دسریم ، ناتـسرامیب  هب  یتقو  دعب ، یقیاقد  دودیم . زاوها  سراپ  ناتـسرامیب  تمس 

دیابن بنیز  دـنک . رواب  ار  عوضوم  نیا  دـناوتیمن  سک  چـیه  دـیاهدروآ . رید  هدرک  ماـمت  دـنیوگیم  دـننیبیم و  تقد  هب  ار  كدوک  دـعب 
مشاهینب رمق  ای  هدب ... تاجن  ار  هچب  نیا  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاابا  ای  دنرادیمرب . هثاغتـسا  اعد و  هب  تسد  دیماان  ور  نیمه  زا  دریمب .
ناتسرامیب هب  ار  شدوخ  تعرس  هب  هک  اهنز  زا  یکی  رارصا  اب  اما  دننکیم . باوج  ار  كدوک  اهراتسرپ  نک ... کمک  ام  هب  مالسلاهیلع ) )

هاگن تقد  هب  ار  كدوک  ناکـشزپ  زا  یکی  دـنک . هنیاـعم  ار  وا  زین  کـشرپ  اـت  دـنربیم  سناژروا  هب  ار  بنیز  راـب ، نیرخآ  يارب  هدـناسر ،
هتفر وا  زا  يدایز  نوخ  رتکد  ياقآ  اما  دیوگیم : تساجنآ  هک  يراتـسرپ  تسا . هدـنز  زونه  دـیآیم  رظن  هب  دـیوگیم : سپـس  دـنکیم و 
لمع قاتا  هب  ار  هچب  اروف  میریگب . هجیتن  تسا  نکمم  مینک  یعـس  رگا  اما  هداتفا  راک  زا  بلق  دیوگیم : رتکد  دشکیمن . مه  سفن  تسا و 

خـساپ كوش  هب  بنیز  بلق  زونه  دـننکیم . دراو  کش  وا  بلق  هب  دـندرب و  لمع  قاـتا  هب  ار  بنیز  تسا . دـیما  یـسب  يدـیماان  رد  دـیربب .
همه دریگیم . ار  شدنزرف  غارس  دیآیم و  ناتسرامیب  هب  همیـسارس  نادنخ  ياقآ  دسریم و  هسردم  هب  تعرـس  هب  هثداح  ربخ  تسا . هدادن 
دنلب نامسآ  هب  ور  اهتسد  هتـسشن و  کشا  هب  هصغ  تدش  زا  اهمشچ  تسا . هدش  رطعم  یهلا  تاملک  هب  اهبل  دناهتـشادرب . اعد  هب  تسد 

لمحت هشیمه  يارب  ار  بنیز  يرود  هنوگچ  هک  تسا  هشیدـنا  نیا  رد  دـنکیم و  هلان  هداتفا و  هناـخ  رد  قمریب  زونه  نادـنخ  مناـخ  تسا .
ناکشزپ دتفایم . قافتا  رواب  لباقریغ  بیجع و  هثداح  کی  ناتسرامیب  رد  هظحل  نیمه  رد  دنکیم . يراز  دنزیم و  هجـض  ور  نیا  زا  دنک .

هحفـص 555]  ] رکف هک  نم  تسا . هدش  عفر  گرم  رطخ  ایوگ  تسا . هدنز  كدوک  هناتخبـشوخ  دنیوگیم : دنیآیم و  نوریب  لمع  قاتا  زا 
ناور اههنوگ  هب  يداش  کشا  دوش . ناربج  نوخ ، دوبمک  دـیاب  تعرـس  هب  هتفر و  وا  زا  يدایز  نوخ  اما  تسا . هداتفا  قافتا  هزجعم  منکیم 
شوه هب  هک  بنیز  ردام  دنیوگیم . رکـش  دنزیریم و  کشا  همه  دوشیم . دـنلب  يراذگرکـش  يارب  نامـسآ  هب  اهتسد  هرابود  دوشیم .

نایم رد  ار  وا  ورنیمه  زا  تسا . لکشم  وا  يارب  هلئسم  نیا  رواب  اما  تسا . هتفای  تاجن  گرم  زا  شدنزرف  هک  دونـشیم  اههیاسمه  زا  هدمآ 
ردام متسه . هنسرگ  نم  نامام ... دنکیم - . شومارف  ار  اههصغ  شرتخد  يادص  اب  وا  دنناسریم و  ناتسرامیب  هب  نیرـضاح  دنخبل  کشا و 

نیا هنوگچ  هک  درادن  رواب  زونه  کشزپ  دننکیم . يراج  ناشیاهبل  رب  ار  يداش  دـنخبل  همه ، دوریم و  لاح  زا  هرابود  يداش  تدـش  زا 
هام 1373 يد  لوا  هخروم  هحفص 22  ود ، تصش و  هرامش  هداوناخ ، هلجم  تسا . هداتفا  قافتا  تسا  هزجعم  هک  هثداح 

لضفلاوبا ترضح  ترایز 

يزور قزر و  نانآ  هب  ادخ  دزن  زا  هدنز و  دندش  دیهـش  ادخ  هار  رد  هک  يدارفا  نآ  دـیامرفیم : هیآ 167  نارمعلآ ، هروس  رد  نآرق  نوچ 
رب هوالع  دـنورب ؟ ناشیا  ترایز  هب  دـنیامنیم  تیعبت  نانآ  زا  دنتـسه و  ناشیا  هب  دـقتعم  هک  يدارفا  هک  دراد  یعنام  هچ  سپ  دوشیم  هداد 

نادیهش ترایز  يارب  نیعمجا ) مهیلع  هللا  یلـص   ) ناماما مالـسا و  ربمایپ  فرط  زا  درادن  یلقع  عنام  ادخ  هار  يادهـش  ندرک  ترایز  هکنیا 
زا روز  تغل  رد  راحبلا ، يهنیفس  باتک : رد  یمق  ثدحم  مییامنیم : افتکا  اهنآ  زا  یتمـسق  لقن  هب  ام  هک  هدش  رداص  ییاهروتـسد  ادخ  هار 

بلاطیبا نب  یلع  ترضح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  هک  دنکیم  هحفص 556 ]  ] لقن يزعلا ) ۀحرف   ) باتک
ياج هب  بجاو  جح  زا  دعب  هک  تسا  جح  داتفه  باوث  اب  يواسم  لداعم و  دنک  ترایز  ار  امش  روبق  هک  یسک  باوث  دومرف : مالـسلاهیلع ) )

داب هدژم  یلع ! ای  دشاب . هدیئاز  ار  وا  شردام  هک  دوشیم  جراخ  دوخ  هانگ  زا  يوحن  هب  ددرگرب  امـش  ترایز  زا  هک  یعقوم  دـشاب و  هدروآ 
يرـشب چـیه  بلق  هب  هدینـشن و  ار  نآ  شوگ  هدـیدن و  ار  نآ  یمـشچ  هک  ینـشور  مشچ  تمعن و  نآ  زا  ار  وت  نیبـحم  ناتـسود و  ار و  وـت 

نآ اهئانزب ! ۀینازلا  ریعت  امک  دننکیم . شنزرس  تمالم و  ار  امـش  راوز  هک  دنیآیم  دوجو  هب  تسپ  نامدرم  زا  یهورگ  یلو  هدرکن ! روطخ 
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! نیمآ فلؤملا : لوقی  دنوشن ! نم  رثوک  ضوح  دراو  دنکن و  نانآ  بیـصن  ارم  تعافـش  ادخ  دوب . دنهاوخ  نم  تما  ریرـش  دارفا  زا  نامدرم 
تافو زا  دعب  هک  یسک  دومرف : هک  دنکیم  لقن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  زا  راحب  باتک  رد  یـسلجم  همالع  نیمآ . نیمآ !

هک تسا  نیا  لثم  دنک  ترایز  ار  همطاف  مرتخد  هک  یـسک  دشاب . هدرک  ترایز  تایح  لاح  رد  ارم  هک  تسا  نیا  لثم  دـنک  ترایز  ارم  نم 
یسک دشاب و  هدرک  ترایز  ار  همطاف  هک  تسا  نیا  لثم  دنک  ترایز  ار  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  یـسک  دشاب  هدرک  ترایز  ارم 
هرابرد تایاور  رابخا و  لیبق  نیا  زا  هدـنراگن  دـشاب . هدرک  ترایز  ار  نانآ  دوخ  هک  تسا  نیا  لثم  دـیامن ، ترایز  ار  ناـشیا  نادـنزرف  هک 
رابخا همه  نیا  رگا  تسین . اهنآ  نتـشون  تیفرظ  ار  باتک  نیا  هک  تسا  ناوارف  يردق  هب  تمظع  اب  نادـناخ  نیا  كرابم  روبق  ترایز  موزل 

روهظ و هب  نانآ  هکربتم  روبق  زا  هک  یتامارک  فشک و  تازجعم و  هحفص 557 ]  ] نیمه دوبن  راک  رد  ناشیا  ترایز  هب  عجار  مه  تایاور  و 
. دنادب فظوم  ناشیا  ترایز  يارب  ار  دوخ  ناسنا  هک  دوب  یفاک  دسریم  زورب 

دراد لضفلاابا  هرفس  مناخ 

، نارهت مدرم  توعد  اب  رفص  مرحم و  لاس  ره  هک  دوب  دنمهرهب  ترهش  زا  نانچ  نآ  دوب و  ناریا  روهشم  ياهيربنم  زا  يروباشین  جات  ياقآ 
یلبق توـعد  اـب  لوـمعم  قـبط  یلاـس  هدـشیم . ریزارــس  اـهمشچ  زا  ار  اـهکشا  درکیم و  هرادا  ار  یمهم  سلاـجم  دـمآیم و  نارهت  هـب 

هتسشن و ییاج  رد  مالسلاهیلع )  ) ءادهشلادیس ترـضح  دید  باوخ  ملاع  رد  تکرح  زا  لبق  بش  دمآیم . نارهت  هب  ناسارخ  زا  یتسیابیم 
رادرتفد دوب . تبث  نیرکاذ  ناحادم و  ظاعو و  مان  رتفد  نآ  رد  هک  دروآ  يرتفد  دمآ  یـصخش  لاح  نیا  رد  دنترـضح  تمدـخ  رد  ناگرزب 

هک یتقو  ناوخب . ار  اهيربنم  کیاکی  مان  دومرف  ترضح  دوش  هتشون  رتفد  رد  ات  هدومرف  ررقم  ار  اهيربنم  هیمهس  هک  تساوخ  ترـضح  زا 
ات تشونیم  مه  وا  درکیم و  نایب  ار  دریگب  رفـص  مرحم و  لوط  رد  ظعاو  دیاب  هک  يرادـقم  ترـضح  دـشیم  هتفگ  اهيربنم  زا  یکی  مان 

یظعاو ره  هک  دوب  نآرق  زور  نآ  لوپ  دـحاو  هک  تسا  رکذ  نایاش  نارق !!» ود   » سیونب دومرف  ترـضح  دیـسر  يروباشین  جات  مان  هب  هکنآ 
دمآرد دـیاب  ناموت  اههد  رفـص  مرحم و  لوط  رد  دریگب و  همه  زا  شیب  دـیاب  يروباشین  جات  تفرگیم و  نارق  دـنچ  يربنم ، ره  لـباقم  رد 
باسح هب  هقداص  يایؤر  ار  یباوخ  نینچ  تساوتن  چـیه  دـش  رادـیب  باوخ  زا  هکنآ  زا  سپ  تسا . نارق  ود  ـالوم  هلاوح  یلو  دـشاب  هتـشاد 

رامیب نارهت  کیدزن  هار  نیب  رد  یلو  درک  تکرح  نارهت  هب  زور  نآ  هیلقن  هلیسو  اب  هکنآ  ات  دادیم  يدایز  ياههدعو  شدوخ  هب  اذل  دروآ 
يدوبهب ساسحا  شدوخ  رد  يردق  رفص  هام  رخآ  زور  ات  دوب  رامیب  نانچمه  وا  دش  يرتسب  نارهت  هحفص 558 ]  ] هب دورو  ضحم  هب  دش و 

: تفگ دـمآ و  ولج  دوب  ياهناخ  کی  رگراک  هک  ینز  دزیم  مدـق  هک  یتقو  دـنزب  مدـق  يردـق  اههچوک  رد  ات  تفرگ  تسد  هب  اـصع  درک 
. دـییامرف لوبق  امـش  تسا  نکمم  رگا  منک  هیهت  ناوخهضور  کی  هتفگ  نم  هب  دراد و  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا هرفـس  لزنم  رد  نم  مناـخ 

[ . 315 . ] درکیمن رواب  هک  دوب  یباوخ  ریبعت  نیا  دنداد و  ناشیا  هب  نارق  ود  ربنم  زا  دعب  تفر و  لزنم  نامه  هب  جات  ياقآ 

مراد سابعلا ، لضفلاوبا  ترضح  زا  ار  لضفلاوبا  مدنزرف 

هک لاس  ود  زا  سپ  دناهتشاگن : هنوگ  نیا  ار  یتمارک  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا بتکم  تاراشتنا  هب  ياهمان  یط  دزی  زا  ینامیرف  سجرن  مناخ 
اددـجم مین  لاس و  کی  زا  دـعب  درم  مکـش  رد  ههام  هن  دوبن و  حالط  یلو  درک  تیاـنع  اـم  هب  ار  ياهچب  دـنوادخ  تشذـگ  ناـمجاودزا  زا 

زا تخـس  مغ  دـش و  رپرپ  ام  مشچ  يولج  مهنآ  هاگتـسد ، رد  زور  شـش  تدـم  هب  ینوخ  ییاسران  تلع  هب  دـلوت  زا  سپ  هک  مدـش  هلماح 
( مالـسلاهیلع  ) سابع ترـضح  هب  لسوتم  انثا  نیمه  رد  میدرکیم  يراز  هیرگ و  يردـق  هب  دـمآ و  تخـس  نامیارب  دـنزرف  ود  نداد  تسد 

نم هب  ار  دوب ) هاگتـسد  رد  هک  رتخد   ) دنزرف نیا  دندوب : هدومرف  هک  دوب  هدـید  بسا  رب  راوس  ار  ناشیا  باوخ  رد  مرـسمه  مدـش و  لسوتم 
نم نیرازـس  لمع  مخز  زونه  دـشن و  رتشیب  هام  ود  شباوج  نتفگزاـب  زا  سپ  هحفـص 559 ] . ] مناسریم شردام  هب  رتدوز  مدوخ  نم  هدـب 
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هک مینکیم  هیـصوت  وت  هب  دندوب  هتفگ  دزی  هتـسجرب  ياهرتکد  مامت  هک  یلاح  رد  مدش ، موس  یگلماح  هجوتم  هک  دوب  هدـشن  بوخ  الماک 
لـضفلاوبا اـقآ  تکرب  هب  دـیراد . ینوخ  يراـگزاسان  امـش  دـنوشیم و  راـتفرگ  ـالب  نیمه  هب  تنادـنزرف  ماـمت  نوچ  يوـشن  هلماـح  رگید 

. تسا ینتشاد  تسود  ابیز و  رایـسب  دراد و  لاس  ود  نآلا  دمآ و  ایند  هب  مزیزع  لضفلاوبا »  » ینارگن یتحاران و  هام  هن  زا  سپ  مالـسلاهیلع ) )
درز هلعـش  رذـن  اعوسات  ياهبش  ترـضح  نآ  تیانع  تکرب  هب  مه  ام  تسا . هدـش  بوبحم  انـشآ  تسود و  لیماف و  دارفا  مامت  نیب  رد  و 

. میتفرگ مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا اقآ  و  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  اقآ  مان  دای و  هب  یمسارم  هضور و  میدرک و  حبذ  مه  يدنفسوگ  میراد و 

دش لوبق  ام  دزن  تترایز 

جاح هب  فورعم  یمق  یهللادبع  نسح  جاح  بناجنیا  مالـسلاهیلع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  يافو  اب  رادملع  سابع  ترـضح  سدقم  مان  هب 
تلوهک هب  هجوت  اب  مه  الاح  ماهتشاد و  ار  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  هناخ  برد  يرکون  راختفا  یکدوک  زا  یمامح  نسح 

مدوب یناوج  نینـس  رد  تسا . هدش  هتـساک  مالـسلامهیلع )  ) تیبلها سلاجم  رد  مروضح  هک  متـسه  نآ  تحاران  طقف  یگداتفااپ  زا  نس و 
روط نیا  نامز  نآ  مه  ادـج  هیکت  مینک  هدامآ  ار  اهراک  هک  میدوب  مق  رد  ادـج  هیکت  هدرک  هداـمآ  لوغـشم  مرحم  لوا  ههد  يرازگرب  يارب 

اقآ جاح  میدـشیم . يرادازع  لوغـشم  میدزیم و  ياهمیخ  رداچ  کی  ار  نآ  فقـس  دوب و  يراوید  راهچ  کی  طـقف  دوبن  تسا  نـالآ  هک 
ندرک شرف  هدامآ  ار  هیکت  نآ  ماجنا  اب  هک  درک  لوحم  بناجنیا  هب  دوب  هیکت  هحفص 560 ]  ] لخاد رد  هک  ار  يراک  کی  یمطافینب  نسح 

هک يروط  هب  دـش ، داجیا  متـسد  يور  رب  یمخز  هجیتن  رد  هک  مداد  ماجنا  تقو  عرـسا  رد  میـالوم  هب  قشع  اـب  بناـجنیا  ار  راـکنیا  مینک و 
. اقآ هلب  متفگ : هدمآ ؟ شرـس  الب  نیا  هک  تسا  زورید  تسد  نامه  نیا  تفگ : دید و  ار  متـسد  یمطافینب  نسح  اقآ  جاح  زور  نآ  يادرف 

بناجنیا ییاراک  تردق و  دنهد و  ماجنا  ار  نآ  دنتـساوخیم  رفن  جـنپ  ای  راهچ  هک  دوب  يراک  اب  قباطم  مدرک  نم  هک  يراک  دـنامن  هتفگان 
دوب و هتفرگ  ممشچ  زا  ار  باوخ  هک  دوب  يدح  هب  درد  تدش  یلو  مدومن  هعجارم  کشزپ  هب  هجلاعم  يارب  دوب  هداتفا  اج  لحم  یلاها  يارب 

هدـش تنوفع  ثعاب  دوب و  هتفر  متـسد  لخاد  بوچ  هشال  کی  هک  مدزیم  راوید  بوچ و  هب  ارم  تسد  مکحم  ناـنچمه  داـیز  درد  رثا  رد 
ار متسد  البرک  متفر  مدرک و  رذن  مه  دنفـسوگ  کی  مدش و  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  جئاوحلا  باب  ترـضح  هب  لسوتم  هجیتن  رد  دوب .

تردق یلو  دیداد  افش  ار  متسد  امش  اقآ  متفگ : مدرک و  مالسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  سدقم  دوجو  هب  ور  تشادن . تردق  یلو  داد . افش 
هب تردق  اددجم  هک  زور  نآ  يادرف  دنداد . مه  تردق  دندرک  فطل  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  دیهدب . متـسد  هب  مه  تردق  درادن .

تردق هکنآ  زا  لبق  زور  یلو  متسش  ار  ناتسود  مامت  مدرک  عورش  هاگهمیخ  مامح  میتفر  میدوب  رفسمه  هک  ناتسود  اب  دوب  هتشگرب  متـسد 
: متفگ مدرک و  مالسلاهیلع )  ) ءادهشلادیس ترضح  هب  ور  میوشب  مه  ار  مدوخ  یتح  متسناوتن  ناونع  چیه  هب  مامح  میتفر  ددرگرب  متـسد  هب 

ارم اقآ  مدید  ار  مالسلاهیلع )  ) ءادهشلادیس ترضح  سدقم  دوجو  ایؤر  ملاع  رد  بش  نامه  هن ؟ ای  هدش  لوبق  امـش  رب  نم  ترایز  ینعی  اقآ 
سابع ترـضح  مرح  فرط  هب  ار  ناشکرابم  تسد  نکب . ترایز  ار  اجنآ  ورب  دش  لوبق  نم  دزن  وت  ترایز  دندومرف : دـندز و  ادـص  مسا  هب 

اقآ هب  اددجم  یلو  دیوگیم  هچ  مدیمهف  تسرد  مونـشب و  ار  اقآ  تبحـص  متـشاد  تسود  یلیخ  دـنداد  هحفص 561 ]  ] ناشن مالـسلاهیلع ) )
اجنآ ورب  دش  لوبق  نم  دزن  وت  ترایز  هک  دندومرف  رارکت  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا هللادبعابا  ترـضح  هرابود  دییوگیم . هچ  دییامرفب  متفگ :

یکدوک زا  اقآ  اب  متقافر  دیاش  هک  مدش  دنمتدارا  مالسلاهیلع )  ) ءادهشلادیس ترـضح  اقآ  هب  تبـسن  يدح  هب  ایؤر  ملاع  رد  نک  ترایز  ار 
رد هکنآ  دیما  هب  داد ، دهاوخ  ناشن  روط  نیا  ار  تقافر  ایؤر  ملاع  رد  نتفر ، میرک  هناخ  رد  یکدوک  زا  هک  مدـش  هجوتم  دوخ  تسا و  هدوب 

جاح مالسلا . و  میوش . دنمهرهب  ترضح  نآ  تعافـش  زا  ترخآ  رد  میوش و  دنمهرهب  مالـسلاهیلع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  ترایز  زا  ایند 
یمق یهللادبع  نسحش 

دوب مشاهینب  رمق  تیافک  اب  تسد  نآ ،
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هلاس ره  دـندرک : لقن  نینچ  ار  یتمارک  رـسای  رامع  نابایخ  مق  رد  عقاو  دیهـش  باچ  هناخیاچ  بحاص  ییالبرک ، نسح  دیـس  ياقآ  باـنج 
نایاپ زا  دـعب  بش  ره  متـسه و  یکچوک  وضع  هدـنب  دـنیامنیم . هماقا  تیبلها  همدـخ  تئیه  هضور  سلجم  بش  هد  رفـص ، هام  رخآ  ههد 

زا مدرک  ساسحا  مدرک  کمک  يرادـقم  دـندوب  خـبط  لوغـشم  اقفر  هناخزپشآ  رد  متفر  بش  کی  دـشابیم . رارقرب  ماـعطا  هضور  سلجم 
مدید باوخ  بش  نامه  مدمآ  نوریب  هناخزپشآ  زا  یظفاحادـخ  نودـب  متـسش و  فرظ  رادـقم  کی  هتفرگ  مبلق  هناخزپشآ  يامرگ  تدـش 
کی رفن  ره  هب  دـیآیم و  نوریب  هناخزپشآ  هرجنپ  زا  تسد  کی  مداتـسیا و  فرط  کـی  هدـنب  ندیـشک و  فص  هینیـسح  فرط  کـی  اـقفر 

تـسد نآ  دـناهدرک . راـک  اـهنیا  مدرکن ، يراـک  هک  نم  متفگ : دوخ  اـب  اـما  موش  قحلم  اـهنآ  هب  مورب  متـساوخ  دـهدیم  تشوگبآ  فرظ 
زا ناهگان  یتسـش . فرظ  ات  دنچ  ارچ  تفگ : ماهدرکن . يراک  هک  نم  متفگ  مدرک و  بجعت  ایب ! تفگ : درک و  هراشا  نم  هب  هحفص 562 ] ]

. مدش رادیب  باوخ 

ناگداپ زا  رارف 

نابایخ رانک  شیپ  زور  دـنچ  دـناهدرک : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  دوخ  هسابعلا  تامارک  باتک  رد  هدازفلخریم  یلع  خیـش  ياـقآ  باـنج 
رـس هکنیا  ات  داتـسیایمن . مدزیم ، ادص  دشیم  در  هک  یتناو  ره  منک . لقتنم  لزنم  هب  ار  هینیـسحلا » تامارک   » ياهباتک هک  مدوب  هداتـسیا 

تکرح لزنم  هب  مه  اب  دز و  راب  ار  اهباتک  مامت  ینابرهم  اب  دز و  رود  نابایخ  فرط  نآ  زا  مدز  ادـص  ار  وا  مدـش  یتناو  کـی  هجوتم  رهظ 
: متفگ مدرک و  رکشت  ناشیا  هقالع  زا  هدنب  مراد ... يدایز  هقالع  نویناحور  هب  هدنب  تفگیم : دومنیم و  هقالع  زاربا  یلیخ  هار  رد  میدرک .
. دناهداد امـش  هب  كاپ  ریـش  دناهدرک و  دـنمهقالع  تیناحور  هب  ار  امـش  یکدوک  عقوم  زا  هک  ینک  تردام  ردـپ و  هب  ار  شیاعد  دـیاب  امش 

رـس دـعب  دوش . هجوتم  ار  نیا  دـناوتیمن  سک  ره  تسا . مالـسلامهیلع )  ) راـهطا همئا  ربمغیپ و  ادـخ و  هب  مارتحا  ساـبل  نیا  هب  مارتحا  نوچ 
. دندرکیم رارف  اهناگداپ  زا  اهزابرس  هر )  ) ماما روتـسد  هب  بالقنا  لوا  تسا . تایب » یلع  داد   » ممـسا نم  تفگ : ناشیا  دش و  زاب  تبحص 

ياهمیـس هب  منک  رارف  متـساوخ  هک  یتـقو  بش  ماـگنه  میدرک . رارف  بش  و  منک ، رارف  ناـگداپ  زا  متـساوخیم  هک  مدوب  اـهنآ  زج  مه  نم 
در رادراخ  ياهمیـس  زا  متـساوخ  هک  نیمه  دـندادیم  تسیا  نم  هب  دـندوب ، ملابند  مه  رادگنفت  زابرـس  ود  اقافتا  مدرک  دروخرب  رادراـخ 

رتکیدزن مه  اهزابرس  منک . صالخ  ار  دوخ  متـسناوتن  درک  شـشوک  هچ  ره  درک  دریگ  رادراخ  میـس  هب  میاهـشسابل  هحفص 563 ] ، ] موش
زا مدرک  هدـهاشم  گرم  ضرعم  رد  ار  دوخ  ماگنه  نیا  رد  دـنک  کیلـش  نم  هب  تساوخ  دیـشک و  ار  ندـگ  نلگ  اهنآ  زا  یکی  دـندشیم 

مـسابل مدش  هجوتم  متفگ  ار  نیا  ات  هدب » تاجن  اهنیا  تسد  زا  ارم  سابع  ترـضح  ای  سرب ، مدایرف  هب  لضفلاوبا  ای  : » مدز ادص  بلق  میمص 
. دنتشگرب دندیدن و  ارم  اهزابرس  ایوگ  متـشاذگ و  رارف  هب  اپ  مه  نم  داد  تاجن  دیـشک و  رادراخ  میـس  زا  ارم  یـسک  هکنیا  لثم  دش و  هراپ 

ماما فرط  زا  اقافتا  موش . فاعم  هدنب  تسه  روط  ره  هک  مدش  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  هب  لسوتم  زاب  دش ، زوریپ  بالقنا  هک  دعب 
[ . 316 . ] مدش فاعم  مه  هدنب  دناهدش و  فاعم  يرارف  نازابرس  هک  دمآ  روتسد  هر ) )

متسه وت  قیفر  نم 

فجن رد  رفن  رازه  هدزاود  دیـشک . لوط  یهام  ود  و  دوب ، هتفای  عویـش  نآ  یلاوح  فجن و  رد  يدـیدش  ياـبو  مدوب ، فجن  رد  هک  یناـمز 
. مدـمآ هدایپ  تسا  هار  طسو  رد  هک  روش  يارـسناوراک  ات  مدـش و  جراخ  فجن  زا  یلعم  يالبرک  تراـیز  دـصق  هب  هکنآ  اـت  دـندش . فلت 
: تفگ دوب . نم  دـصق  اجنیا  ات  میآیم و  هیداـب  بارعا  ناـیم  زا  متفگ : يوریم ؟ اـجک  هب  ییآیم و  اـجک  زا  تفگ : دیـسر و  نم  هب  يرون 

هار نوچ  متفگ : البرک . هب  میوریم  رگیدـکی  اـب  متـسه و  وت  قیفر  نم  رادـم ، قیوشت  يراد ! ـالبرک  دـصق  ییآیم و  فجن  زا  وگم  غرود 
شاب عمج  رطاخ  تفگ : متسنادیم . نیا  رد  ار  تحلـصم  دننک ، ددرت  هحفص 564 ]  ] فجن لها  دنراذگیمن  دناهتـسب و  ار  البرک  هب  دورو 
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نودب یلیلق  تدم  هب  میدوب . تبحـص  لوغـشم  میدش و  هار  هب  هدایپ  رگیدکی  اب  مدش و  لدشوخ  منارذگیم . ار  وت  نم  دـشابن . یکاب  وت  رب 
ار ام  الا  میورب و  تاغاب  تمـس  زا  ایب  متفگ : درمریپ  هب  نیددرتم . هزور  هد  هنیطنرق  اـی  ناتـسربق  ـالاح  هک  ـالبرک  تشپ  هب  میدیـسر  تمحز 

دنچ نم  میرذـگب . نازابرـس  همیخ  رانک  زا  ایب  لاح  هدـم و  هار  دوخ  هب  یـسرت  نم  ندوب  اب  شاب  عمج  رطاخ  تفگ : دـیدنخ و  دـنریگیم ،
دـیدنخیم و درمریپ  دـشاب . نمیا  دـنتفرگ  ار  اـم  رگا  اـت  متـشاذگ  مـشفک  رد  ار  اـهنآ  مدوـب  هتـشادرب  هارمه  هـب  یجرخ  يارب  ـالط  هـکس 

ساـبعلا لـضفلاابا  ترـضح  رهطم  دـبنگ  نوـچ  یتـسین . رطاـخ  هدوـسآ  وـت  مهدیم و  ینمیا  ردـقنیا  ار  وـت  نم  هک  تسا  بجع  تفگیم :
نازابرـس رانک  زا  یتحار  هب  دـش . لصاح  میارب  لماک  شمارآ  مدـش و  ترـضح  نآ  هب  لسوتم  دوب  نایامن  اـم  يورهبور  رد  مالـسلاهیلع ) )

رد مدش  فرـشم  ترایز  يارب  هک  موس  راب  تفر . درک و  یظفاحادـخ  نم  زا  درمریپ  سپـس  دـندیدیمن . ار  ام  الـصا  هکنیا  لثم  میتشذـگ ،
ار کلیخد » لضفلاابأ  هللادبع  : » ظفل نیا  دوش ، مالسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  هب  لسوتم  یـسک  هاگ  ره  دیوگیم : یـسک  هک  مدید  باوخ 

[ . 317 . ] دوش هدروآرب  وا  تجاح  دیوگب 

هدب ماجنا  ار  تیاهراک  زیخرب و 

ترضح سدقم  نحص  قرب  تاسیسأت و  دحاو  تیلوئسم  هک  یکزیرهک  سابع  موحرم  ياقآ  هک : دندرک  لقن  نابهدید  دمحم  ياقآ  بانج 
یناغارچ لوغشم  بحاص )  ) مان هب  شرسپ  يزور  هک ، هحفص 565 ]  ] دومن لقن  بناجنیا  دوخ  يارب  تشاد  هدهع  هب  ار  مالسلاهیلع )  ) سابع

عمج مدرم  دوشیم . نوگنرـس  نحـص  طاـیح  طـسو  هب  ماـبتشپ  يـالاب  زا  هک  دوـب  مالـسلاهیلع )  ) ساـبع ترـضح  رهطم  مرح  ياـههرانم 
لقن وا  دوخ  ددرگیم . يرتسب  ناکشزپ  طسوت  وا  میخو  رایسب  لاح  تلع  هب  دنربیم و  البرک  رهش  هیـسابع  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  دنوشیم و 
اجنیا هک  درک  باطخ  هدنب  هب  يدنت  اب  دیفس  سابل  اب  یصخش  ناهگان  مدوب ، هدیشک  زارد  ناتـسرامیب  تخت  يور  هک  یماگنه  هک  دنکیم 

، مدرک رارف  مدش و  دنلب  تخت  يور  زا  ناتـسرامیب  سابل  نامه  اب  مدوب  هدیـسرت  هک  نم  هدب . ماجنا  ار  تیاهراک  ورب  زیخرب و  ینکیم ؟ هچ 
ارچ و  ینکیم ؟ راک  هچ  اجنیا  هک  دندیـسرپیم  دندرکیم و  هاگن  نم  هب  بجعت  اب  دندوب ، هدروآ  ناتـسرامیب  هب  ارم  هک  يدارفا  نابایخ  رد 

. دوب البرک  رد  نامز  نآ  روهشم  عیاقو  زا  نیا  هصالخ ، مداد و  حرش  ناشیارب  ار  عقوام  حرش  نم  يدرک ؟ رارف  ناتسرامیب  زا 

یتسه جئاوحلا  باب  وت 

اب سک  ره  تفگیم : مدید  ار  ياهدنیوگ  باوخ  ملاع  رد  نم  : » دنکیم لقن  رمحالا  تیربک  رد  يدنجریب  رقاب  دمحم  خیـش  همالع  موحرم 
، لضفلاابا ادخ  دبع  يا  کلیخد  لضفلاابأ  هللادبع  ددرگیم : هدروآرب  شتجاح  دوش ، مالسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  هب  لسوتم  ترابع  نیا 
ماهدش و لسوتم  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  هب  ترابع ، نیا  اب  اهراب  نم  هحفص 566 ] . ] هدب مهانپ  ماهدرک  زارد  وت  نماد  يوس  هب  تسد 
اب درم  مدینش ، دیتاسا  زا  یکی  زا  دسیونیم : سپـس  دشیم » لح  نم  لکـشم  تفریمن ، اجنآ  هب  منامگ  هک  اجنآ  زا  و  ما ، هدیـسر  هجیتن  هب 
زا سپ   ) ار وا  تفرگ . تخـس  يرامیب  تشاد . یحلاص  ناوج  دـنزرف  دوب . ریخ  لها  حـلاص و  ناسنا  وا  تشاد  تنوکـس  ـالبرک  رد  یناـمیا 
زا ار  شرـسپ  يافـش  ات  دش  ترـضح  نآ  تیانع  لیذ  هب  لسوتم  و  دروآ . مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  مرح  هب  تفاین ) نامرد  هک  یتدـم 

، ماهدـید یباوخ  بشما  نم  تفگ : دـمآ و  شدزن  شناتـسود  زا  یکی  بش ، نآ  حبـص  درپس . رـس  هب  مرح  رد  ار  بش  دـبلطب . ادـخ  هاگرد 
نیا رد  دبلطیم . دنوادخ  هاگرد  زا  ار  ترسپ  يافـش  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  مدید  باوخ  ملاع  رد  منک . فیرعت  تیارب  مهاوخیم 
ادخ لوسر  : » درک ضرع  دمآ و  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  دزن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  بناج  زا  ياهتـشرف  ماگنه 

هدیـسر رـس  هب  شرمع  تدم  و  هدـش ، کیدزن  شلجا  اریز  نکن ، تعافـش  ناوج  نیا  دروم  رد  دـیامرفیم : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
رد : » وگب نم  لوق  زا  ناسرب و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  ارم  مالس  دومرف : هتشرف  نآ  هب  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  تسا ».
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هللا یلص   ) ادخ لوسر  هب  ار  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  مایپ  هتـشرف  نآ  نک » افـش  تساوخرد  دنوادخ  هاگرد  زا  ناوج  نیا  يافـش  دروم 
یلص  ) ربمایپ نخس  هتشرف  نآ  درک و  رارکت  ار  لوا  نخس  نامه  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  درک و  غالبا  ملس ) هلآ و  هیلع و 

هحفـص 567]  ] هبترم رد  و  دـش ، رارکت  راب  هس  عوضوم  نیا  و  دـیناسر . مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  ضرع  هب  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
نیا رمع  هک   ) دیناسر مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  هب  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  مایپ  دـمآ و  هتـشرف  هک  یتقو  مراهچ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  يونعم  هجوت  هب  دش و  ریغتم  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  نکن ) تعافـش  وا  زا  هدمآ ، رـس  هب  ناوج 
هب ارم  مدرم  دادن ؟ نم  هب  ار  جئاوحلا  باب  بقل  دنوادخ  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  : » درک ضرع  دومن و  مالس  ترـضح  نآ  هب  درک و  ادیپ  ملس )

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ریگب ». نم  زا  ار  بقل  نیا  تسین  نینچ  رگا  دنوشیم ، لسوتم  نم  هب  و  دنـسانشیم ، تمـس  نیا 
اذه و  تئـش ، نمل  عفـشا  و  جـئاوحلا ، باب  تنأف  کنیع ، هللا  رقا  عجرا  : » دومرف مالـسلاهیلع )  ) سابع هب  تشاد ، بل  رب  هدـنخ  هک  یلاح  رد 

یتساوخ هک  ره  زا  و  یتسه ، جـئاوحلا  باب  وت  هک  درگ  زاب  دزاس ، نشور  ار  تمـشچ  دـنوادخ  کتکربب » هللا  هافـش  دـق  ضیرملا ، بابـشلا 
نآ بیترت  نیا  هب  مدید . ار  یباوخ  نینچ  ادـخ  هب  دـنگوس  يرآ  داد . افـش  وت  دوجو  تکرب  هب  ار  رامیب  ناوج  نیا  دـنوادخ  نک و  تعافش 

[ . 318 . ] تفای افش  ناوج 

مدرک رذن  دنفسوگ 

موـقرم ار  تمارک  ود  یـسرپلاوحا ، زا  سپ  هک  ناـیوسوم  مناـخ  هیوـلع  ملـس ) هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  هرارز  زا  یکی  هماـن 
مدید هحفـص 568 ]  ] باوخ رد  شیپ  لاس  تشه  دودـح  مشابیم . يوسوم  تاداس  زا  یکی  بناـجنیا  دـیامرفیم : هظحـالم  هک  دناهتـشاد 
باوخ رد  هدنب  دش و  عقاو  ام  يارب  یبیهم  فداصت  ناهگان  هک  میدوب  تکرح  رد  مق  مالسلا  يداو  فرط  هب  میدوب و  نیشام  راوس  ياهدع 

. دنتفای تاجن  ياهمدص  چیه  نودب  نانیشنرس  نیشام و  بجعت  لامک  اب  ناهگان  باوخ  همادا  رد  و  مالسلاهیلع » لضفلاابا  ای   » مدیـشک دایرف 
هیضق نیا  ات  بناجنیا  درک و  دروخرب  ناشیا  اب  تدش  اب  نیشام  داتفا و  قافتا  مرهوش  ردپ  يارب  باوخ  نیمه  هیبش  یقافتا  زور  نامه  رـصع 

زا ددـع  ود  و  مدرک . رذـن  ناشیا  یتمالـس  و  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  يارب  يدنفـسوگ  مداتفا و  بشید  باوخ  داـی  هب  مدینـش  ار 
ییاهر یمتح  گرم  زا  مرهوش  ردپ  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا جئاوحلا  باب  تیانع  اب  مدروآرد و  تسد  زا  عوضوم  نیا  يارب  ار  میاهوگنلا 

هسدقم مق  تیبلها . همداخ  میدید . مشچ  هب  ار  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  يارب  تمارک  زا  ياهچیرد  زین  ام  درک و  ادیپ 

متساوخ کمک  نینبلاما  رسپ  زا 

هب قلعتم  هک  یکچوک  رتخد  باوخ  رد  نم  دشیم و  زاب  یمیظع  يایرد  يور  هب  ام  قاتا  رد  مدید  باوخ  رد  هدنب  شیپ  لاس  تفه  دودـح 
( مالسلاهیلع  ) لضفلاابا ترضح  مالسلااهیلع )  ) نینبلاما رسپ  زا  سامتلا  اب  نم  دش و  دیدپان  تفر و  ایرد  فرط  هب  هک  مدید  دوب  ام  هداوناخ 
تشاذگ و قاتا  رد  يولج  داد و  لیوحت  ام  هب  ار  كرتخد  هدمآ و  نوریب  بآ  زا  رس  زا  یتمـسق  تسد و  ود  ناهگان  هک  متـساوخ ، کمک 
. ماهدـید ار  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  هک  تفگ  مهاوخ  همه  هب  هک  متفگیم : قوش  اـب  مدرکیم و  هیرگ  باوـخ  رد  نم 
رد قافتا  رثا  رب  دشابیم  ینیـسح  تاداس  هحفـص 569 ]  ] زا تشاد و  مین  لاس و  هس  دودح  هک  میاههون  زا  یکی  هیـضق  نیا  زا  دـعب  یتدـم 
هب ار  هتفکـشن  لگون  نیا  دسج  سولاچ  ناصاوغ  زا  ییاههورگ  دیدش  شالت  اب  تعاس  تدـم 18  هب  دوشیم و  قرغ  تشدرالک  هناخدور 
هک دندوب  یناسک  هقطنم  نآ  رد  میدوب  هدینـش  ام  یلو  دوب  هدشن  دراو  شروجنر  لفط  مسج  هب  یبیـسآ  چـیه  هک  یلاح  رد  دـیآیم . تسد 

لضفلاابا ترضح  تیانع  هب  ار  نامهلاس  هس  لفط  مسج  لقاال  هکنیا  ام  هدیـسرن و  ناشداوناخ  تسد  هب  تقو  چیه  ناشدسج  دندش و  قرغ 
ساـبعلا لـضفلاابا  ترـضح  قح  هب  مراودـیما  میـشابن . راـظتنا  مشچ  اـهلاس  اـم  هک  دـش  ثعاـب  دـش و  اـم  يداـش  ثعاـب  میدروآ  تسدـب 
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. دیامرفن دیماان  ار  يدیما  چیه  مالسلاهیلع ) )

مراد هدیقع  لضفلاابا  هب  ادخ  زا  دعب 

راتـسرپ کی  البرک  رد  دـیوگیم : مق ، میقم  البرک  مرتحم  ظاعو  زا  یلـضاف  لضاف  خیـش  جاح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  باـنج 
اجنیا رد  ياهزجعم  ای  تمارک  ایآ  هک  مدیـسرپ  ناشیا  زا  دـجاموبا  مانب  درکیم  مدرم  تمدـخ  دوب و  لوغـشم  نوع  هدازماما  رد  هک  یبئاـص 
هاگن يو  هب  سپـس  مدرک  هدنخ  هدومن  ناشیا  هب  تشپ  نم  مراد . هدیقع  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا هب  ادخ  زا  دـعب  نم  یلب  تفگ : ياهدـید ؟

. دـش اور  متجاـح  وا  هلیـسو  هب  متـساوخ  راوـگرزب  نآ  زا  یتجاـح  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  متفگ : يو  هب  دـنکیم . هـیرگ  مدـید  مدرک 
هحفص 570] ]

مدرپس اقآ  هب  ار  نادنفسوگ 

يدهـشم ياقآ  موحرم  ناـگیاپلگ  رد  ياتـسور  رد  دـندومرف : يدزی  ینیدـباعریم  ساـبع  دیـس  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  باـنج 
، مدرب لوغآ  هب  ار  اهدنفـسوگ  ماگنه ، بش  متـشاد . يداـیز  دنفـسوگ  مدوب . رادهلگ  هدـنب  هک  دـندرک  لـقن  مدرم  يارب  یتشهب  یلعلادـبع 
رد متـسنادیمن  مداتفا . هار  هب  ناـبایب  فرط  هب  مدـش و  دـنلب  دـناهدماین . و  تسا . مک  دنفـسوگ  سأر  لـهچ  دودـح  مدـش  هجوتم  هعفدـکی 
هب گرگ  هک  دـینیبیم  زاـب  دـندوب ، اـم  هارمه  هب  مه  ناـبهگن  ياـهگس  میدوـب و  رفن  دـنچ  هک  یلاـح  رد  مورب . اـجک  هب  ناـبایب  یکیراـت 

ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  مشاـهینب  رمق  تسد  هب  ار  نادنفـسوگ  متفگ : مدوخ  هب  دـشاب و  یجرف  میتشادـن  دـیما  دـنزیم . اهدنفـسوگ 
ماـمت مدـید ، میدوـب  هـتفر  هار  رتـمولیک  کـی  هـکنیا  زا  دـعب  مدرک . نوریب  لوـغآ  زا  ار  اهدنفـسوگ  دـش  حبـص  مراپـسیم . مالــسلاهیلع ) )

. دناهدرک ظفح  ار  اهنآ  نابهگن  رفن  تسیب  هکنیا  لثم  دناهتفرگ  هانپ  هوک  هشوگ  اهدنفسوگ 

تسا تسرد  سابع  ترضح  هب  مسق 

ام يارب  نآرق  دندومرف : اقآ  هر .)  ) يراوزبس یلعلادبع  دیـس  موحرم  یمظعلا  هللا  تیآ  شیپ  دـندمآ  قح  قاقحا  يارب  ياهدـع  دـندرک  لقن 
، دـهاوخیم مسق  زاب  دروخب  مه  مسق  رازه  رگا  دـنتفگ : اقآ  رـضحم  رد  رـضاح  دارفا  تسا . لوبق  دروخب  مسق  نآرق  هب  ناـشیا  تسا  مکح 

یلو تسا . تسرد  دروخب  مسق  مالسلاهیلع )  ) لضفلاابا ترضح  مان  هب  دیوگب  رگا  یلو  دوشیم . طقـس  هدیـسرن  رد  مد  ات  دروخ  مسق  رگا 
یعرش مسق  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  هب  مسق  هک  دنتشاذگ  هحـص  هر )  ) يراوزبس هللا  تیآ  ترـضح  اذل  دیـسرت . دروخن و  مسق  ناشیا 

هحفص 571] . ] تسا

دنوش هجوتم  هک  میوگیم  نارگید  هب 

مراد ندرگ  هب  ار  مالسلامهیلع )  ) تیبلها يرکون  لادم  هک  تسا  لاس  هدزناپ  هب  برق  هک  تسا  نیا  مراختفا  متـسه . هدازمداخ  يدهم  نم 
لمع مه  هناـقداص  هللا  نیب  ینیب و  مـیدرکیم ، راـک  اـم  هـک  یطیحم  رد  هـک : دوـب  رارق  نـیا  زا  اـم  يارجاـم  اـما  متـسه . تیبلـها  حادـم  و 

ترایز لهچ  ای  نآرق  متخ  کی  مدرکیم ، يرذن  تقو  ره  نم  دـندز . یتمهت  ام  هب  لاس 1381  نیدرورف  مهدفه  ای  هدزناپ  رد  میدرکیم ،
تمهت نیا  رگا  متفگ : مدش و  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  هب  لسوتم  هک  دش  هچ  منادیمن  زور  نآ  اما  دوب ، تاولـص  متخ  ای  اروشاع 
نوریب راک  زا  ارم  دندرک و  تناها  مه  ناشیا  هب  اهنآ  منکیم . ینابرق  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  رذن  يدنفـسوگ  نم  دوش  فرطرب 

ار شیرکون  رمع  کی  هک  مبابرا  هک  مدوب  دقتعم  اما  متـشادن ، اج  نآ  هب  یـسرتسد  رگید  نم  دـندرک . مالعا  هموتخم  ار  هدـنورپ  دـندرک و 
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: متفگیم بترم  مدرکیم و  لسوت  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  هب  طقف  نم  متسه . رظتنم  مه  زونه  دنکیم ، عافد  نم  قح  زا  ماهدرک ،
هدـشن دـیماان  اما  میتفرگن » باوج  میدـناوخ و  اروشاع  ترایز  ات  لـهچ  لـهچ ، اـم  : » متفگ مرـسمه  هب  اـهراب  یهدیمن »!؟ ارم  باوج  ارچ  »

دای هب  اقیقد  مدوبن ، باوخ  زونه  مدیباوخ . مدوخ و  قاتا  لخاد  مدمآ  مدروخ و  يرحـس  نم  دوب ، ناضمر  كرابم  هام  مهن  هک  نیا  ات  مدوب .
اما تشادن  یتکرح  چیه  میاهاپ  اهتسد و  هک  یلاح  رد  دـندناشن . دـندرک و  دـنلب  ارم  هک  تفر  مه  يور  ممـشچ  ياهظحل  دـنچ  هک  مراد 

لهچ و ای  لهچ  هحفص 572 ]  ] دودح يراوگرزب  ياقآ  متسناوتیمن ، منک  ادص  ار  وا  متساوخیم  دناهدیباوخ ، هک  مدید  ار  مدنزرف  لایع و 
تشپ تسار  تمـس  یمک  هلـصاف  اب  ناشیا  مدیدیمن ، تسرد  ار  ناشهرهچ  هک  يروط  هب  دوب  رون  زا  ياهلاه  ناشتروص  فارطا  هلاس ، جنپ 

، منک عمج  ار  میاهاپ  اهنآ ، مارتحا  هب  متـساوخ  نم  دـندوب ، هتـسشن  ناشیا  رانک  نم و  هب  کیدزن  يرگید  ياـقآ  دـندوب و  هداتـسیا  نم  رس 
هب مه  ناشیا  دنتفگیم و  دوب ، هتـسشن  هک  یـسک  هب  دندوب  هداتـسیا  هک  ییاقآ  مشاب . تحار  هک  دنداد  هزاجا  نم  هب  مه  اهنآ  متـسناوتیمن .

يومع هک  ینیبمشچ  هب  دیاب  امتح  رگم  : » دندومرف ناشیا  منک . تکرح  متسناوتیمن  طقف  مدزیم ، فرح  یتحار  هب  مه  نم  تفگیم ، نم 
هلمج نیا  موهفم  نم  «. ) میداد ار  یمساق  ياقآ  تجاح  دعب  زور  هک 14  روط  نامه  میاهداد . ار  تتجاح  ام  دناهداد ، ار  تتجاح  سابع  ام ،

زا لبق  زور   14 نم ، لکشم  نایرج  دناهتفرگ و  افش   81  / 1 خیرات 29 /  رد  هک  دنتفگ  یمـساق  ياقآ  نآلا  هک  نیا  ات  مدـیمهفن ، تسرد  ار 
ملظ امـش  هب  هک  یناسک  زا  ار  امـش  قح  ام  : » دندومرف دعب  مدیمهف ) زورما  نم  ار  نیا  دوب ،  81  / 1 خـیرات 15 /  رد  ینعی  ناشیا  نتفرگ  افش 
ییخ اهنآ  نوچ  میوگیم ، تسار  هک  دـننک  رواب  اـت  مهدـب ، ناـشن  اـهنآ  هب  هک  دـیهدب  نم  هب  يزیچ  کـی  متفگ : نم  میریگیم » دـندرک ،
نیا دیدرتیب   ) دشاب دنس  هک  يزیچ  کی  هن ! هچراپ  ای  سیون  تسد  کی  دننک . یتمرحیب  هک  مسرتیم  تسا ، فیعض  امـش  هب  ناشداقتعا 

هک میداد  افـش  ار  یـصخش  ام  : » دـندومرف دیـسریمن .) اهفرح  نیا  هب  مرکف  الـصا  نم  هنرگ  و  دـندروآیم ، نم  نهذ  هب  اقآ  ار  اـهفرح 
دنکیم راکنا  یمساق  ياقآ  ریگب ، ار  یمساق  ياقآ  غارس  نیسح  دیس  ياقآ  زا  هللا  ۀیقب  دجـسم  ورب  : » دنداد همادا  دعب  تشاد » نوخ  ناطرس 

دعب تسا . زیورپ  تمـسا  وگب  امـش  نسح . دـیوگیم : تسیچ ؟ تمـسا  سرپب : ناـشیا  زا  تسا ، هتفرگ  افـش  هدوب و  يزیچ  نینچ  الـصا  هک 
لوحم ام  يومع  اـم و  هب  ار  هیـضق  نیا  امـش  نوچ  اـما  دوش ، یتحاراـن  راـچد  یـسک  هک  تسا  رود  هحفـص 573 ]  ] هب ام  مرک  زا  دـندومرف :

يرامیب نامه  عقاو  رد  دش -  نوخ  ناطرـس  يرامیب  راچد  ناشیا  رتخد  دندرک ، تناها  ام  يومع  سدـقم  تحاس  هب  اهنآ  نوچ  دـیدرک و 
دندمآ نارکمج  دجسم  هب  رگا  هک  میداد  اهنآ  هب  یتلهم  کی  دنراد و  تشگرب  هار  کی  زاب  اما  تفرگ -  افـش  تشاد و  یمـساق  ياقآ  هک 

دنتفر و اقآ  ود  نآ  میهدیم .» افـش  ار  شدنزرف  مه  ام  تسا ، هوب  تمهت  دناهداد ، امـش  هب  هک  یتبـسن  هک  دندرک  فارتعا  دـندرک و  هبوت  و 
. تسا هدیچیپ  اضف  رد  یبیجع  رطع  يوب  تسین و  یـسک  زا  يرثا  چیه  تسا و  زاب  میاهمشچ  ماهدیـشک و  زارد  مدید  مدـمآ ، مدوخ  هب  نم 

نارکمج هب  امش  متفگ : متفر و  صخش  نآ  غارـس  مدرک ، لصاح  نیقی  هک  دعب  متفگ ، ار  نایرج  متفر و  یمـساق  ياقآ  تمدخ  حبـص  ادرف 
ماما سدقم  تحاس  هب  تسا  نکمم  نک ، فارتعا  اجنآ  میوگب  رگا  متفگ : متفگن . يرتشیب  زیچ  تسا . نارکمج  رد  امش  رتخد  يافـش  ورب ،
هجرف یلاعت  هللا  لجع   ) نسحلانبا ۀجح  ترضح  دشاب  نامیشپ  مه  لد  رد  وا  رگا  متفگ : مدوخ  اب  دنک . یتمرح  هب  مه  مالـسلاهیلع )  ) نامز

اما دنورب ، نارکمج  هب  ناشرتخد  يافش  يارب  هک  متساوخ  ناشیا  زا  اهراب  هک  نیا  اب  دندرکن و  لوبق  ارم  فرح  اهنآ  دنریذپیم . فیرـشلا )
بـش نآ  هک  نیا  دـنراد و  هجوت  ام  هب  اهنآ  هک  دـش  تباث  نم  هب  هک  نیمه  اما  تسا  ضیرم  ناشدـنزرف  مه  زونه  دـندرکن و  ار  راـک  نیا 

نم دوشن و  صخـشم  قح  رگا  یتح  دراد ، يدایز  شزرا  نم  يارب  نیمه  مدوب ، هادفانحاورا )  ) نسحلا نب  ۀـجح  ترـضح  رانک  رد  یقیاقد 
نامهدیقع نید و  هار  رخآ ، ات  هک  مهاوخیم  ناشیا  زا  تسا و  یفاک  نم  يارب  دنراد ، ام  هب  یمشچ  يهشوگ  هک  نیمه  مسرن ، ماهتساوخ  هب 

دینک اعد  نم  جرف  يارب  : » دناهدومرف مالسلاهیلع )  ) نسحلا هحفص 574 ]  ] نب ۀجح  دوخ  هک  تسا  نامه  نایعیش  زا  متساوخرد  هب  تبسن  ار 
« تسا نم  جرف  رد  امش  ياهراک  شیاشگ  هک 

مشاهینب رمق  ترضح  رایتخا  رد  سنا  نج و 
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ار نآ  زا  يرادقم  هبرگ  مدید  متشگرب  یتقو  مداد و  رارق  فرظ  رد  مدیشود و  ار  شریـش  هک  متـشاد  یـشیم  تفگ : هدرک و  لقن  یـصخش 
ردپ ارچ  دنتفگ : ندرک و  هلمح  نم  هب  دندوب و  رتخد  ود  رـسپ و  ود  مدید  مدش  هک  هناخ  لخاد  متفر . هناخ  هب  دعب  مدز و  ار  هبرگ  هدروخ ،
هلمح اهنآ  هب  لیب  اب  نم  دـندومن  نوریب  ارم  دـندرک و  هلمح  نم  هب  اهنآ  دـمآ . نوریب  لزنم  زا  یتوبات  مدـید  میورب . اـم  اـب  اـیب  یتشک  ار  اـم 

اب هشیمه  نم  ایب و  ام  اب  دنیوگیم  دننکیم و  تیذا  ارم  نم و  غارـس  دـنیآیم  هشیمه  رگید  ياتود  اما  مدرک  قرفتم  ار  اهنآ  ياتود  مدرک .
هدرک هلمح  مه  نیشام  هب  دنتفریم  نارهت  تمس  هب  اهنآ  هک  یتقو  دندربیم . نارهت  هب  هجلاعم  يارب  ار  رفن  ود  نآ  مدرم  منکیم  اوعد  اهنآ 

هب مسق  یتفگیم  یتشاذـگیم و  نآرق  يالاب  ار  وقاچ  دروخیم  مه  هب  تلاح  یتقو  دـیوگیم : ناـشیا  هب  یکی  ناتـسرامیب  هار  رد  دـندوب .
یتقو دنتفریم . دنراذگیم و  مارتحا  نآرق  هب  نم  دنتسه و  ناملسم  ناشیا  نوچ  متفگ : یتفگیم ؟ ار  نیا  ارچ  تفگ : صخش  نآ  و  نآرق .

هب تسد  دیورب . دنتفگ  اهنآ  هب  دـندروآ و  فیرـشت  ییاقآ  مدـید  مدـش . مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  هب  لسوتم  مدـش  زجاع  اهنآ  زا  هک 
. دییاین رگید  دیورب و  تفگ  تشاذگ و  رتخد 

تسا هدش  لح  مشچ  لکشم  دمحلا هللا 

لقن نینچ  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  زا  هحفـص 575 ]  ] ار یتمارک  سوبوتا ، هدننار  یتالحم  نیب  کین  يدـهم  ياقآ  بانج 
دوشیم لـمع  اـب  هک  تفگ : رتکد  مدرک و  هعجارم  رتکد  هب  درک . ادـیپ  مشچ  یتحاراـن  تسا . هلاـس  تسیب  ـالاح  هک  مراد  يرـسپ  دـندرک :

.[ میهدیم ترـضح  نآ  ناتـسود  هب  یماعطا  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  تداهـش  مایا  رد  ام  . ] درک فرطرب  ار  شایتحاران  دصرد  هاجنپ 
ای یلع  سدقم  تاملک  ندرک . شزرو  لوغـشم  متـسه و  هناخروز  دوگ  لخاد  رد  مدید  باوخ  رد  هک  دوب  ناضمر  هدزیـس  ای  هدزاود  بش 

مدش هجوتم  ار  تئیه  نوچ  درذگیم و  دراد  ام  هناخ  رانک  زا  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترـضح  تئیه  مدید  هعفدکی  میوگیم  ار  یلع 
ناشیا متفگ : ربعم  هب  متفر  ییوگیمن ؟ ار  مباوج  ارچ  دیهدب  یبوخ  هب  ار  مباوج  سرب  مدادب  اهناملسم  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاابا يا  متفگ :
سپـس یتفرگ . يریگب ، مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاابا  شدنزرف  یلع و  ترـضح  زا  دوب  هک  يزیچ  نآ  هک  تسا  نیا  تباوخ  ریبعت  تفگ 
( مالسلاهیلع  ) مشاهینب رمق  ترضح  تیانع  تسا  نیا  درادن . یلکشم  شمشچ  هللادمحب  تفگ : مدرک . هعجارم  مشچ  رتکد  هب  هرابود 

لال روک و  رک و  هچب  يافش 

: دندومرف لقن  يرافغ  دـمحم  جاح  لامکوبا  مان  هب  مالـسلاهیلع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  نیمداخ  زا  دامتعا و  هقث و  دروم  نینمؤم  زا  یکی 
( مالـسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترـضح  مرح  هب  زور  ره  دوخ  ياـهسرد  هعلاـطم  يارب  مدـنارذگیم  ار  ییاـمنهار  هسردـم  هک  یناوج  ماـیا  رد 

مه لال و  مه  دوب و  رک  مه  هچب  نیا  هک  تسا  هدروآ  حیرض  رانک  هب  دوخ  اب  ياهچب  يدرم  هک  مدید  مدوب  مرح  رد  هک  زور  کی  متفریم .
اپ زا  و  لال ، نابز  زا  ماهچب  نیا  درک : ضرع  شیالآ  هنوگ  ره  زا  یلاخ  هداـس و  یبرع و  ناـبز  ناـمه  اـب  هچب  نآ  ردـپ  هحفص 576 ] ، ] جلف

نایاپ نایرج  نیا  رگید  هظحل  اـت  مدرگیم  رب  موریم و  نم  دـینک و  بوخ  لـماک  ار  وا  هک  مهاوخیم  امـش  زا  تسا ، رک  شوگ  زا  جـلف و 
هب مدومن . هدهاشم  دش  غولش  مرح  دش و  دنلب  تاولص  هلهله و  يادص  مدرک  هدهاشم  یتدم  زا  سپ  مدوب  دوخ  هعلاطم  لوغشم  نم  تفای و 
زا دیامنیم و  ینادردق  مالسلاهیلع )  ) لضفلاابا ترـضح  زا  شردپ  دش و  بوخ  دوب  لال  رک و  جلف و  هک  یـضیرم  نامه  مدید  دوخ  مشچ 

... اونش یشوگ  ایوگ و  ینابز  اب  تفر  نوریب  دوخ  ياپ  اب  مرح 

روک رتکد  يافش 

رد ار  یتازجعم  دـنتفر ، ایند  زا  شیپ  لاس  دـنچ  ییاوه  هحناس  رد  هک  هدازنایزابخ  یفطـصم  خیـش  جاح  بانج  موحرم  نارنخـس  ظـعاو و 
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هب دـش . روک  یگلاس  تشه  نس  رد  شرهاوخ  هک  هدوب  هدرک  فیرعت  یـصخش  دوشیم : نایب  امـش  يارب  هک  دـندوب ، هدومن  لقن  ناـشربنم 
اب دـندش و  فرـشم  البرک  هب  مه  اب  یگمه  رتخد  دوخ  رتخد و  ردام  ردـپ و  دـنتفرگن . یباوج  اما  دـندرک  هعجارم  ناکـشزپ  اهرتکد و  همه 

: دیوگیم دنابسچیم و  سدقم  حیرض  هب  ار  رتخد  دوریم و  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  رتخد  ردام  تابتع  هب  دورو 
دوب هدـشن  جراـخ  مرح  رد  زا  هک  زونه  تدوخ ! لاـم  مهاوخیمن  روک  رتخد  هنرگو  يداد ! يداد  شیافـش  تمرک ،» هب  اـشاح  لـضفلاوبا  »

هحفص 577] . ] داد افش  ارم  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ایب  ردام  ردام ، دیوگیم : دنزیم و  ادص  دراد  رتخد  هک  دوشیم  هجوتم 

شکب یلع  ریما  رس  هب  ار  رغصا  یلع  کچوک  ياهتسد  نیسح  ناج  هب  ار  وت  لضفلاوبا  ای 

دودـح لسن  هب  لسن  متـسه و  مالـسلامهیلع  تیبلها  رکون  هک  هدوب  نیا  مراختفا  رمع  همه  مدـمآ و  ایند  هب  یبهذـم  هداوناـخ  کـی  رد  نم 
ماهدید دوخ  مشچ  هب  تامارک  تازجعم و  ور  نیا  زا  مینکیم . رارقرب  ار  تیبلها  نشج  يرادازع و  مسارم  ام  هداوناخ  هک  تسا  لاس  لهچ 

ترـضح ملع  میراد و  هضور  مرحم  ماـیا  رد  هداـتفا . قاـفتا  نارگید  يارب  هک  ییاـهنآ  اـی  تسا  هداـتفا  قاـفتا  ناـمدوخ  يارب  هک  اـهنآ  هچ 
لسوت اب  مدرم  هک  تسه  ام  مسارم  رد  مه  مالسلاامهیلع )  ) ربکا یلع  هبش  رغصا و  یلع  ترضح  هراوهگ  و  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا 

( مالـسلاهیلع  ) سابع ترـضح  ملع  هب  تجاح  يارب  لاـس  لوصف  ماـمت  رد  رهـش  مدرم  دـنریگیم . دارم  هک  تسا  لاـس  دودـح 50  اهنیا  هب 
ار ام  دارم  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا رگا  هک  میدرک  رذـن  هک  داتفا  یقافتا  ام  هداوناخ  يارب  لاـسما  اـما  دـنریگیم . دارم  دـندنبیم و  هچراـپ 

ردارب  ) یقیفوت رادنپ  دیس  ياقآ   83  / 1 زور 7 /  رد  مسیونب . مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ناشخرد  هرهچ  باتک  يارب  ار  تمارک  نیا  دهدب 
11 تعاس 30 /  اما  دـندش . نارهت  مزاع  يزورون  تالیطعت  زا  دـعب  شنز  رهاوخ  نز و  ردام  شاههاـم و  دنزرف 5  رـسمه و  هارمه  هب  هدنب )

اعد هب  تسد  یتحاران  اب  هداوناخ  ور  نیا  زا  دیـسر . ام  هداوناخ  هب  دوب  هداـتفا  قاـفتا  مریمـس  يرتمولیک  رد 40  هک  اهنآ  فداـصت  ربخ  رهظ 
ای لضفلاوبا ، ای   » دنلب يادص  اب  دنتشادرب و  اعد  هب  تسد  ام  هداوناخ  هارمه  هب  مه  لیماف  مامت  میدرک . اعد  هثاغتـسا و  هب  عورـش  هتـشادرب و 

هحفـص  ] هچب مناخ و  لاح  دندناسر . ارهزلا  ناتـسرامیب  هب  ار  اهنآ  دنتفر و  اهنآ  کمک  هب  هداوناخ  ياضعا  زا  يدادـعت  دـنتفگیم . سابع »
یمتح گرم  کی  زا  ار  اهنآ  نانیـشنرس  هیقب  مردارب و  نتفگ  لضفلاوبا ) ای   ) دوب و دیدش  یلیخ  فداصت  نوچ  دوب  رتدب  همه  زا  شا  [ 578
رگید فرط  زا  دوب  هدش  يزغم  هبرـض  نوچ  دـندرک  باوج  ار  وا  اهرتکد  دوب . یـشوهیب  رد  زور  ام 9  ولوچوک  یلع  ریما  دیـس  داد . تاجن 

مردارب و هچب  همیب  تراک  هارمه  هب  سابعلا  تیب  دجسم  هب  ار  مالسلاهیلع )  ) رغصا یلع  هبش  دنتشادنرب  لضفلاوبا  ناماد  زا  تسد  ماهداوناخ 
ترضح هراوهگ  و  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  ملع  مردام  تدم  نیا  مامت  میدرک  ینابرق  دنفسوگ   7 میتشاذگ . ورگ  میدرب و  وا  سکع 

هب ار  لضفلاوبا  دندرکیم . اعد  دنتفریم و  مالسلاهیلع )  ) سابعلا تیب  هب  هنهرب  ياپ  اب  زور  ره  تشاذگن  نیمز  ار  مالسلاهیلع )  ) رغـصا یلع 
کچوک رس  هب  ار  رغصا  یلع  کچوک  ياهتسد  هک  میدادیم . مسق  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ههام  لفط 6  ناج  هب  نیـسح و  ماما  ناج 

تاجن يارب  دـندرکیم  هطـساو  ار  رغـصا  یلع  دنتـشاد . لـضفلاوبا  هب  لـسوت  بترم  شنز  مردارب و  يارب  رگید  فرط  زا  دـشکب  یلع  ریما 
رد شراـمیب  دـنزرف  تخت  شیپ  مالـسلاهیلع )  ) رغـصا یلع  هراوـهگ  هک  دـنیبیم  باوـخ  بـش  مردارب  نز  هـکنیا  اـت  ناـشههام  كدوک 5 

هاگن وا  هب  تشرد  گنـشق و  ینامـشچ  اـب  مالـسلاهیلع )  ) رغـصا یلع  دـنکیم و  هیرگ  دـنکیم و  اـعد  شدـنزرف  يارب  تسا و  ناتـسرامیب 
تسا دوبهب  هب  ور  هچب  لاح  هک  دندز  نفلت  اهنآ  هب  ناتـسرامیب  زا  زور  نامه  هتفرگ . افـش  ماهچب  تفگ : دش  رادیب  باوخ  زا  یتقو  دنکیم .

بجعتم ارهزلا  ناتـسرامیب  ياـهرتکد  هک  نک  هزجعم  شاـب  یلع  ریما  رتـکد  وت  لـضفلاوبا  يا  دـنتفگیم : دـندرکیم و  اـعد  هداوناـخ  همه 
ناـمیاهاعد همه  رد  اـم  دـنورب  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا اـقآ  سوباـپ  هب  شاهداوناـخ  هارمه  هب  یلع  ریما  هللا  اـشنا  هک  مـیدرک  رذـن  دـنوش .

دنوادـخ فطل  هب  هک  میدادیم  مسق  یلع  ریما  تاـجن  يارب  ههاـم  لفط 6  رغـصا  یلع  ناج  هب  ار  مالـسلا ) هحفـص 579 ]  ] هیلع  ) لضفلاوبا
نوچ دندرب  مالـسلاهیلع )  ) اضر ماما  سوباپ  هب  ار  وا  دندش و  صخرم  تعاس  زا 24  دعب  و  دمآ . شوه  هب  یلع  ریما  دش و  باجتـسم  اهاعد 
تیب رد  ار  وا  ادتبا  میریگب  همانسانش  سابع  ریما  يارب  هک  نیا  زا  لبق  ام  دنتسه . سدقم  دهشم  نکاس  ردام  فرط  زا  شگرزب  ردپ  هداوناخ 
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یلع ریما  دـنیوگیم  ناراسچگ  رهـش  همه  دراد و  ار  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  اقآ  يرکون  راختفا  میدرک و  همیب  ناراسچگ  سابعلا 
گرم زا  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  فطل  هب  مه  رگید  نانیشنرس  یمامت  دنامن  هتفگان  تسا . مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا اقآ  هدرک  دازآ 

. ناراسچگ یقیفوت . یقت  دمحم  دیس  دندرک . ادیپ  تاجن 

لضفلاوبا ترضح  سدقم  مان 

( مالسلاهیلع  ) نیسحلا بتکم  تاراشتنا  هب  ياهمان  هارمه  هب  مق ، هیملع  هزوح  بالط  را  ینیسح ، لیعامسا  دیـس  مالـسالا  ۀجح  ياقآ  بانج 
، ینیـسح هقیدـص  مناـخ  بناـج  نیا  همع  مینکیم : لـقن  ناـتروضح  هک  دـناهدرک  لـقن  زین  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  زا  یتمارک 

یعفا رام  يزبس  ندیچ  ماگنه  دـنوریم و  هوک  هب  یهوک  يزبس  ندـیچ  يارب  دوخ  لاسمه  نارتخد  هارمه  هب  دنتـشاد  لاس  هد  هک  یماگنه 
سدـقم مان  راـیتخایب  بناـجنیا ، همع  ناـهگان  ماـگنه  نیا  رد  دـنتفایم ؛ زرل  سرت و  هب  نارتخد  همه  هک  يروط  هب  دوشیم  رهاـظ  یگرزب 
هدـهاشم ار  مساق  هحفـص 580 ]  ] دیـس شردارب  ماهمع  ماـگنه  نیمه  رد  دروآیم . ناـبز  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح 
شردارب ماگنه  نیا  رد  دنکیم . رکشت  مساق  دیس  شردارب  زا  دسریم و  هناخ  هب  ماهمع  یتقو  دشکیم . ار  یعفا  رام  دیآیم و  هک  دنکیم 

دیـس اقآ   ) مگرزبردـپ تاراـهظا  نیا  لاـبند  هب  دـنکیم ، فیرعت  ار  ارجاـم  یگنوگچ  تیفیک و  ماهمع  یتقو  دـنکیم . یعـالطایب  راـهظا 
لحم هب  عوـضوم  يریگیپ  تهج  ار  يدارفا  دـشابیم ؛ اتـسور  یلاـها  مارتـحا  دروـم  شربـق  زین  نوـنکا  مه  هدوـب و  اـملع  زا  هـک  مـیهاربا )
شخب عباوت  زا  بالیل »  » ياتـسور رد  قوف  تمارک  تسا  رکذ  هب  مزال  دـننکیم . هدـهاشم  ار  هدـش  هقـش  ود  یعفا  راـم  اـهنآ  هک  دتـسرفیم 

هحفص 582] . ] هداتفا قافتا  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  رها  ناتسرهش  ناوراخ 

تنس لها  هب  سابع  ترضح  تیانع 

دوب ینس  اتسور  کلام 

یفرعم مالسا و  غیلبت  يارب  رفص  هام  رد  لبق  لاس  دنچ  دندرک : لق  يرکاش  یلع  نیسح  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج 
ادخدک مان  هب  یـصخش  اب  مغیلبت  تدم  رد  و  مدوب . هدـش  توعد  ناتـسدرک  جدننـس  هورق  هب  مالـسلامهیلع )  ) تراهط تمـصع و  تیبلها 

، مارحلا مرحم  هاـم  رد  لـبق  لاـس  ود  تفگ : درک و  لـقن  ار  ياهیـضق  ناـشیا  متـشاد . تقاـفر  دوـب  هورق  ياتـسور  زا  یکی  لـها  هک  دـمحم 
ام ياتسور  مدرم  هک  تسا  نیا  نآ  میوگب و  امش  يارب  مهاوخیم  هک  مدرک  هدهاشم  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاابا  ترضح  زا  ياهزجعم 
هد نیا  رد  ادخدک  مه  هد و  روما  رد  ناشیا  هدنیامن  مه  نم  تسا و  اتسور  کلام  تسا و  مناخ  هک  میراد  یبابرا  و  دنشابیم . ینس  هعیش و 

امـش ماهدرک ، رذـن  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاابا  ترـضح  هضور  زورما  نم  ادـخدک ، تفگ : نم  هب  اعوسات  زور  حبـص  کـی  رد  مدوب .
متخ هدزای  تعاـس  دوش و  هحفـص 583 ]  ] هداد ماـش  هد  تعاـس  دورب و  ربـنم  اـقآ  هن  تعاـس  هک  هدـب  رارق  يروط  ار  سلجم  بیترت  زورما 

ناشیا منک ؟ توعد  ار  اهیسومام  مادک  مناخ  متفگ : نم  دوشن . رید  هک  نک  توعد  هضور  اقآ  تفگ : نم  هب  مناخ  سپس  و  دشاب . سلجم 
نالا مناخ  متفگ : دـینک . توعد  ناتدوخ  ياهدـنوخآ  زا  امـش  دـناوخب ؟ مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا هضور  دـناوتیم  اـم  یـسوم  رگم  تفگ :

ایب يرایب  دیاب  بوخ  يربنم  دش  روط  ره  يرادن  هراچ  مناخ  مرادن . هجو  چیه  هب  نامدوخ  دـنوخآ  هب  یـسرتسد  نم  تسا ، هدـش  هن  تعاس 
هب یمدق  دنچ  مدمآ ، نوریب  هد  زا  مدش . بسا  راوس  سپس  و  روایب . نک و  توعد  اقآ  دوشب  هک  اج  ره  هورق و  ورب  وش  راوس  ار  مدوخ  بسا 
اقآ متفگ : مدرک و  اقآ  هب  ور  دیوریم و  اجک  اقآ  مدرک : ضرع  مدرک و  مالـس  دیآیم  دراد  رـس  هب  همامع  ییاقآ  مدـید : متفر  هورق  فرط 

ناـمه هک  هضور  یناـب  مدروآ . مدرک و  بسا  راوس  ار  ناـشیا  نم  مناوخن ؟! ارچ  هلب  تفگ : دـیناوخیم ؟ لـضفلاوبا  ترـضح  هضور  اـمش 
هـضور کی  يرکاش ، اقآ  تفگ : ادـخدک  سپـس  درک ، ندـناوخ  هضور  هب  عورـش  اقآ  دـش و  لاحـشوخ  یلیخ  دـید  ار  ام  یتقو  دوب  مناخ 
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ردق هچ  ره  اقآ  نیا  ادـخدک  ياقآ  تفگ : مناخ  مدوب . هدینـشن  یـسک  زا  ياهضور  نینچمه  لاح  هب  ات  هک  دـناوخ  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا
نوریب مدمآ  اقآ  اب  متـشادرب  ار  بسا  نم  ناسرب  ار  وا  مدوخ  بسا  اب  دورب  دهاوخیم  هک  اجک  ره  هدب و  مه  دایز  هدب و  وا  هب  تساوخ  لوپ 

هعفد کی  نم  تفر و  هک  یمدق  دنچ  دیدرگرب  امـش  موریم  مدوخ  نم  دومرف : اقآ  ناسرب . لزنم  هب  ار  امـش  هک  دیوش  راوس  اقآ  تفگ : هد 
هک هدرک  مهارف  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  دوخ  ار  اقآ  نیا  هک  دـش  لصاح  نیقی  نم  تسین و  ادـیپ  الـصا  اقآ  مدـید  هک  مدرک  هاگن 

هحفص 584]  ] ینایتشآ يرکاش  یلع  نیسح  دش . رازگرب  یبوخ  هب  هضور  سلجم  نآ  ار  اروشاع  زور 

يوش هعیش  دیاب  يدرک  ادیپ  افش  رگا 

نکاس تسا و  ریـصبلادبع  شمان  هک  تسا  یناـغفا  کـی  هب  طوبرم  بلطم  نیا  میتفر . ناـگنتفای  افـش  زا  یکی  لزنم  هب  دـمحم  جاـح  اـب  اـم 
ار نایرج  میتفر و  دـمحم  جاح  دزن  مردارب  رتخد  مردارب و  نم و  منیبیمن . هک  تسا  هام  تشه  تدـم  نم  تفگ : هلاـس  تسیب  ناتـسناغفا و 

نم دندرب . ییاج  کی  هب  دنتفرگ و  ارم  تسد  اهنآ  دشاب . متفگ : يوشب . هعیـش  دیاب  يدرک  ادیپ  افـش  رگا  تفگ : وا  مدرک . فیرعت  شیارب 
کی وت  يارب  لضفلاوبا  ای  دز : داد  دمحم  جاح  میدش  لحم  نآ  نورد  یتقو  مداتفایم و  ياههلاچ  نورد  مدـیدیمن  ار  ییاج  نوچ  هار  رد 

. مداتفایمن هلاچ  رد  مدیدیم و  ار  ییاهاج  نم  متـشگرب  ات  هظحل  نآ  زا  دش و  رهاظ  گنر  زبس  يرون  منامـشچ  رد  ناهگان  ماهدروآ  زجاع 
افو تلوق  هب  نوچ  مدوب ، هتفگ  هک  نم  تفگ : وا  هب  دمحم  جاح  دـمحم و  جاح  شیپ  دـمآ  دـش و  روک  هرابود  یتدـم  زا  دـعب  صخـش  نآ 

هحفص 586] . ] درک روک  ار  وت  هرابود  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  يدرکن 

نایحیسم هب  سابع  ترضح  تیانع 

ینمرا هچب 

رانک اهرادازع  زا  یکی  دـنوریم . دـنراد ، لزنم  اهینمرا  هک  ناهفـصا ، يافلج  لحم  هب  ناهفـصا  ياهتئیه  زا  یکی  اهاعوسات  زا  یکی  رد 
کی دش و  زاب  ياهناخ  رد  هک  دنیبیم  هاگان  دوشیم . مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  هیرگ و  يرادازع و  لوغشم  راوید 

: دیوگیم رادازع  درم  نآ  تسا ؟ ربخ  هچ  دیوگیم : و  دنکیم ، بجعت  مدرم و  يراز  هیرگ و  يرادازع و  عضو  زا  دمآ . نوریب  ینمرا  درم 
جلف وا  ياهتسد  هک  مراد  يرـسپ  هچب  نم  دـیوگیم : ینمرا  درم  تسا . مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  جـئاوحلا  باـب  هب  قلعتم  زورما 

ترـضح زور  زورما  دـیوگیم : رادازع  درم  نآ  مریگب . ار  وا  يافـش  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  زا  هـک  نـک  ییاـمنهار  ارم  تـسا .
هیرگ اب  هلجع و  اب  مه  ینمرا  درم  لامب . راوگرزب  نآ  مچرپ  ملع و  هب  ار  شیاهتسد  روایب و  ار  تاهچب  ورب ، تسا  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا

دنوشیم و بلقنم  مدرم  دنکیم . شغ  دنزیم و  هرعن  دوشیم . بلقنم  دنکیم و  ادیپ  لسوت  دـلامیم و  ملع  هب  ار  هچب  ياهتسد  يراز  و 
میدرک لاوئس  میدروآ ، لاح  هب  ار  ینمرا  درم  دیـشاب . هحفـص 587 ]  ] هتـشادن وا  هب  يراک  دیوگ  رادازع  درم  هدش ؟ هچ  هک  دننکیم  هیرگ 

[ . 319 . ] دربیم نییاپ  الاب و  ار  شیاهتسد  هدرک و  ادیپ  افش  ماهچب  دینیبیمن  رگم  تفگ : دش ؟ هچ 

دنفسوگ دیرخ 

دمآیم و دروخیمن ، یناملسم  هب  شیور  رس و  هک  ینز  کی  مرحم  لوا  ههد  لاس  ره  تفگیم : يزاریـش  ياهناپوچ  زا  یکی  دسیونیم :
درک ادیپ  همادا  همانرب  لاس  دـنچ  تشادـن . یتبحـص  هنوگچـیه  تمیق  ظاحل  زا  درکیم و  يرادـیرخ  نم  زا  قاچ  گرزب و  دنفـسوگ  کی 

( مالـسلاهیلع  ) ساـبعلا لـضفلاابا  ترـضح  يرادازع  يارب  ار  دنفـسوگ  داد : باوـج  مدرک . لاوئـس  وا  زا  دـش . مـهارف  يواـکجنک  بابـسا 
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یکی رد  دشابیم . نویماک  هدننار  مرهوش  هک  تسا  نیا  دنفـسوگ  ندرک  ینابرق  تلع  میتسین و  ناملـسم  مرـسمه  نم و  منکیم  يرادیرخ 
تسا و هدیرب  شنیشام  زمرت  دوشیم  هجوتم  ناهگان  كانرطخ  اهيریزارس  زا  یکی  رد  دمآ . شیپ  شیارب  يراوگان  قافتا  نامیاهرفـس  زا 

ترـضح هب  لـسوتم  هک  دنتـسه  دـقتعم  نایعیـش  هک  دـنکیم  روـطخ  شنهذ  هب  بارطـضا  نآ  رد  تسین . هتخاـس  شتـسد  زا  يراـک  چـیه 
کمک بلط  راوگرزب  نآ  زا  لاح  نآ  رد  دومن . دهاوخ  هدروآرب  ار  شتجاح  دنهاوخب  ناشیا  زا  یکمک  دـنوشب و  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاابا

دیـسر و لزنم  هب  مرهوش  هکنیا  زا  دـعب  دومن . فقوت  ییاسآهزجعم  تروص  هب  تعرـس  نآ  اب  نویماـک  هک  دوشیم  هجوتم  هاـگان  دـنکیم .
( مالسلاهیلع  ) سابعلا لضفلاابا  ترضح  نارادازع  هتسد  يولج  ار  يدنفسوگ  مرحم  مایا  لاس  ره  میتفرگ  میمصت  ود  ره  درک  لقن  ار  هیضق 

[ . 320 . ] دشابیم راک  نیا  يارب  دنفسوگ  دیرخ  مینک و  هحفص 588 ]  ] ماعطا نرادازع  هب  هدومن و  خبط  ار  نآ  تشوگ  مینک و  ینابرق 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  وترپ  رد  یحیسم ، تجاح  ندش  اور 

: تفگیم مدید ، ار  یـصلخم  حادم  دنکیم : لقن  ثداوحلا » عیاقولا و   » باتک رد  یبوبلم  رقاب  دـمحم  خیـش  ياقآ  ققحم  دنمـشناد  موحرم 
هب ات  مدروآرد  مبیج  زا  ار  هیارک  مدیـسر و  دصقم  هب  یتقو  مورب . یحادـم  يارب  يراوگوس  سلجم  هب  ات  مدـش  یـسکات  رب  راوس  نارهت  رد 

. مریگن هیارک  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  نارازگتمدخ  زا  ماهدرک  دـهع  نم  تفگ : مدیـسرپ . ار  تلع  تفرگن . مهدـب ، یـسکات  هدـننار 
زا سپ  اهلاس  متسه . يروشآ  یحیسم  نم  تفگ : یفطل ؟ هچ  متفگ : تسا . هدرک  نم  هب  ترـضح  هک  یفطل  رطاخ  هب  تفگ : ارچ ؟ متفگ :

لسوتم مالسلااهیلع )  ) میرم ترضح  و  مالسلاهیلع )  ) یسیع ترـضح  نید  يایلوا  هب  دوب ، هدیافیب  تاجلاعم  مدشن . دنزرف  ياراد  جاودزا ،
هاگرد رد  رایـسب  هک  مدوب  هدینـش  دایز  ار  مالـسلاهیلع )  ) ساـبع ماـن  ناملـسم ، ناگدـننار  اـب  ترـشاعم  رثا  رب  متفرگن . ياهجیتن  زاـب  مدـش ،

نآ قح  هب  مهدیم  رارق  هطـساو  تهاگرد  رد  ار  مالـسلاهیلع )  ) سابع ایادـخ ، : » مدرک ضرع  مدومن و  هجوت  ادـخ  هب  دراد . وربآ  دـنوادخ 
ناحادم نامداخ و  زا  هک  ماهتسب  دهع  دنوادخ  اب  نونک  ات  نامز  نآ  زا  مدش و  دنزرف  ياراد  دیـشکن ، یلوط  .« نک اور  ار  متجاح  ترـضح ،

تدارا زار  و  مالـسلاهیلع )  ) ساـبع ترـضح  تمارک  هنوـمن  هحفـص 589 ]  ] کـی تسا  نیا  مریگن . هیارک  مالـسلاهیلع )  ) ساـبع ترـضح 
[ . 321 . ] وا هب  نم  هناصلاخ 

هدب رارق  نماض  ار  لضفلاوبا 

ناجنز هدـنبادخ  عباوت  زا  جـلخ  دـمحم  ياتـسور  رد  شیپ  لاس  هن  یـس و  دـنکیم : لقن  مق  نکاس  ولدـگیب  تاجن  يدهـشم  ياقآ  باـنج 
نامهم تشر  ناتـسرهش  رد  ینمرا  صخـش  هک  درک : لقن  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  زا  ار  تمارک  نیا  حادـم  دـمحا  ماـن  هب  یـصخش 

امش زا  دیوگیم : ینمرا  یباوخیمن ؟ ارچ  دسرپیم : ناشیا  زا  ناملـسم  درم  یتقو  دنکیمن . تحارتسا  ینمرا  درم  بش  دوشیم . یناملـسم 
نم هرابرد  يرکف  نینچ  دینکن و  روصت  نینچ  زگره  دیوگیم : ناملسم  دیروایب . مرس  رب  ییالب  امـش  مباوخب و  مسرتیم ، متـسین و  نئمطم 
رگا مرادن . لوبق  ریخ  هن  دیوگیم : ینمرا  مروایب ؟ نماض  ار  مالـسلاهیلع )  ) یـسیع ترـضح  یهاوخیم  دـیوگیم : ناملـسم  دـیرادم . اور 

. مباوخب تحار  نم  ات  هدب  رارق  نماض  میارب  ار  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  مباوخب  تحار  وت  لزنم  رد  نم  بشما  یهاوخیم 
زا لزنم  بحاـص  درذـگیم  بش  زا  یتمـسق  دـباوخیم . تحار  ینمرا  درم  دروآیم  نماـض  ار  ساـبع  ترـضح  ناملـسم  درم  نآ  زا  دـعب 

شدرم هب  دوشیم و  رادـیب  ناملـسم  نز  یلو  دوش  بحاـص  ار  شلاوما  دـشکب . ار  وا  هک  دوریم  ینمرا  دزن  وقاـچ  اـب  هدـش  رادـیب  باوـخ 
نیا ینادیمن  وت  دیوگیم : ناملـسم  درم  نک . ایح  شکب و  تلاجخ  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  زا  نکن ، ار  راک  نیا  هک  دیوگیم :

نز دنکیم . یضار  ار  شرسمه  هنابیرف  ماوع  ياهفرح  اب  تخبدب  درم  نآ  تسا . لالح  ام  رب  شلاوما  و  هحفص 590 ]  ] رده شنوخ  درم 
رـس هناخ  بحاص  نیاربانب  دنکیمن . ضارتعا  رگید  تسا ، ردـه  مه  شنوخ  تسا و  لالح  شلاوما  درم  نآ  هک  دـنکیم  لایخ  مه  هراچیب 
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دننامه مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  ناهگان  لاح  نیا  رد  دسریم . شیوزرآ  هب  دوخ  ماخ  لایخ  هب  دنکیم و  ادـج  ار  ینمرا 
رد ینمرا  هک  یلزنم  لباقم  تشر  هب  یلعم  يالبرک  زا  اذل  تسا  هدرک  اطع  وا  هب  لاب  رپ و  ملاع  دنوادخ  تشهب  رد  هک  رایط  رفعج  شیومع 

، هدـش تحاران  ترـضح  متـشادن . ناـمهم  نم  دـنیامرفیم : یتشر  ناملـسم  درم  هب  راوگرزب  نیا  دـنکیم . زاورپ  تسا  هدیـسر  لـتق  هب  نآ 
نوریب هب  هناخ  برد  يالاب  زا  دوشیم و  ادـج  شنت  زا  درم  نآ  رـس  دـنکیم  مدرم  نآ  هب  هراشا  یتقو  دوشیم . خرـس  شنینزاـن  ياـهمشچ 
سابع ترـضح  تیانع  اب  دـنکیم . قحلم  شندـب  هب  ار  ینمرا  هدـیرب  رـس  دـیآیم و  هناخ  لخاد  مالـسلاهیلع )  ) ترـضح دوشیم . باـترپ 

مالسا و شخب  تایح  نییآ  دوشیم و  ناملسم  دیوگیم و  نیتداهش  ینمرا  درم  دنکیم . ادیپ  روهظ  ترضح  زا  تمارک  نیا  مالسلاهیلع ) )
. دریذپیم ار  عیشت  بهذم 

یحیسم رجات  یناوخهضور 

هک رهش ) هزات   ) و دابآقشع )  ) هار رد  درک : تیاکح  نینچ  لاس 1330  البرک  يوس  هب  فجن  زا  هیریدغ  ترایز  زا  نتـشگرب  هار  رد  ینمؤم 
نامهم ارم  تشاد ، ناملـسم  يرکون  راقواب ، بدؤم و  دوب  يدرم  مدش ، یحیـسم  رجات  کی  رفـس  مه  یتشک  رد  تسا  هیـسور  كاخ  لئاوا 
كاروخ مه  نم  اب  دوب ، دـنبیاپ  یبهذـم  تاروتـسد  هب  نم  هکنیا  يارب  شدوخ  و  دومن ، لوحم  ناملـسم  رکون  هب  ارم  ییاریذـپ  درک و  دوخ 

کی اراخب  ای  خلب  رهـش  رد  نم  هحفـص 591 ] : ] تفگ درک و  زاب  ار  هصق  رـس  یحیـسم  رجات  هک  تشذگن  ترفاسم  نیا  زا  يزیچ  دشیمن .
رایسب نم  عفانم  زا  وا  دوس  میدرکیم  باسح  هک  لاس  رس  یلو  دوب . نیعم  نامفرصم  دمآرد و  ام ، زا  مادک  ره  و  متـشاد ، ناملـسم  کیرش 

رتنازرا ار  سانجا  مدوب . شیکمه  انـشآ و  يرایـسب  راـجت  اـب  نوچ  دوب و  نم  فرـصم  ربارب  ود  وا  هنازور  جرخ  هک  یتروص  رد  دوب  رتشیب 
انب لاس  کی  هکنیا  ات  دوب . رتشیب  شدمآ  رد  مناملسم  کیرـش  هلاس  ره  روما  نیا  همه  اب  دوب ، رتشیب  زین  مشورف  رگید ، فرط  زا  مدیرخیم ،
راک ره  و  دهدیم ، ینامهم  دوریم ، رفس  تقو  ره  میامن ، تقفاوم  وا  اب  مه  نم  دنکیم ، شورف  دیرخ و  وا  لاس  همه  رد  هچ  ره  میدراذگ 

بیترت ناتـسود  زا  یـسلجم  شیوخ  قاطا  رد  مدید  حبـص  زور  کی  تشذگ ، لاونم  نیدب  يدنچ  منک . لمع  نم  دهدیم  ماجنا  هک  رگید 
نایرج تسا ؟ يراک  هچ  نیا  مدیـسرپ  دـناوخیم ، هیزعت  هتـسشن  یلدنـص  يور  مه  رفن  کی  دـنکیم . ناشیا  فراعت  راگیـس  ياچ و  هداد 

رد اروشاـع  اـعوسات و  ياـهزور  متفگ : مداد . وا  هب  ناـموت  هد  مدـید  ار  مناملـسم  ناتـسود  زا  یکی  مه  نم  دوـمن . ناـیب  ار  یناوـخ  هضور 
دـش لاس  رـس  مدوب ، دوخ  راک  لوغـشم  مه  نم  تفریم ، ربنم  دـمآیم و  ناوخهضور  دـنهدب ، بیترت  هضور  سلجم  دـنیایب و  هناـختراجت 
ههد رد  رگید  لاس  تسا . ناموت  هد  نامه  رثا  نیا  مدـیمهف  مدوب . هدرک  دوس  رتشیب  لاس  ره  زا  ناموت  دـص  مدرک ، باسح  ار  دوخ  دـمآرد 

ضوع لباقم  هد  مدرک  هیزعت  جرخ  ردـق  ره  هلاس  ره  نینچمه  و  مدرک ، تعفنم  ناـموت  رازه  لاـس  رـس  مدرک ، جرخ  ناـموت  دـص  اروشاـع 
هحفص 592] [ . ] 322 . ] متفاییم

متخانشن ار  سابع  ترضح  لاح  هب  ات  نم  ارچ 

ترضح تایانع  زا  وکـسا  ناتـسرهش  عباوت  زا  ماریاب  هیرق  نکاس  لها و  یلوسر  میحر  ياقآ  يرمق  مارحلا 1424  مرحم  هام  مهدزاود  زور 
هب زاوها  ریسم  مدوب . نارهت  مزاع  مدوب و  هدز  راب  هرت  راب  نیشام ، هب  لوفزد  ناتسرهش  زا  ای 74  ياهلاس 76  ابیرقت  دنکیم : لقن  لضفلاوبا 

شتآ هدـش و  عمج  اجنآ  رد  بش  فصن  يدایز  مدرم  مدـید  مدیـسر ، ینف  گنت  مان  هب  ياهندرگ  هب  هار  ریـسم  رد  مدرک  یط  ار  دابآمرخ 
مدـید تسا . هداد  خر  ياهثداح  هچ  منیبب  متفر  اهنآ  شیپ  مدرک و  فقوتم  ار  نویماک  مه  نم  دـننزیم . فرح  مه  اـب  دـناهدومن و  نشور 

کی يالاب  ياهداعلاقراخ  روط  هب  مدـید  تسا و  هدرک  طوقـس  هرد  فرط  هب  هدـش و  جراـخ  هداـج  زا  ییاـکیرمآ  تلوش  کـی  هداـج  رد 
مهاوخیم منکیمن و  هیرگ  لیبموتا  يارب  نم  تفگ : درم  نآ  دـنهدیم . يرادـلد  لیبموتا  بحاـص  هب  مدرم  تسا و  هدـش  فقوتم  گـنس 
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نیشام بقع  یلدنص  يور  رد  تسا  نم  رسپ  نیا  دینادب  مدرم  تفگ : دوب ، هداتسیا  شرانک  مه  ياهچب  متسه و  ینمرا  نم  دینادب : مه  امش 
ای تفگ : دنلب  يادص  اب  دـیرپ و  باوخ  زا  ناهگان  وا  دـنک ، طوقـس  تساوخ  دـش و  جراخ  مرایتخا  زا  وردوخ  هک  یماگنه  دوب ، هدـیباوخ 

ساـبع ترـضح  لاـح  هب  اـت  نم  ارچ  هک  منکیم  هیرگ  نیا  يارب  نم  دـش . فقوتم  اـسآهزجعم  روـط  هب  لـیبموتا  لاـح  نیا  رد  لـضفلاوبا !
. دندروآ هداج  هب  طوقس  زا  ار  وا  مدرم  سپس  دسانشیم . ار  راوگرزب  نآ  هچب  نیا  هک  یلاح  رد  ماهتخانشن  ار  مالسلاهیلع ) )

دوب هدمآ  شیپ  شیارب  یقافتا  هک  هنمارا  زا  یکی 

دادیم ناشن  نویزیولت  هک  حبص  تعاس 8  اعوسات  زور  دنهدیم . اذغ  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاابا  ترـضح  مان  هب  اعوسات  زور  رد  هک 
، مراد یسورع  تفگ : دمآ و  یمناخ  لاسراپ  تفگ : انمض  راهن و  يارب  دننکیم  توعد  تراک  اب  ار  هحفص 593 ]  ] یبهذم ياهتیلقا  هک 
هدرک و رذن  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  يارب  يدنفسوگ  لاسراپ  تسا و  هدشن  رادهچب  تسا ، هدرک  جاودزا  تسا  لاس  دنچ 

تیبلـها بـتکم  نارادـفرط  يرآ ، تـسا . زور  لـهچ  شدـنزرف  هـک  شاهـچب  هارمه  هـب  هـک  تـسا  هدروآ  يدنفـسوگ  زاـب  هدـمآ  لاـسما 
يرجه لاس 1424  حبص  تعاس 8  اعوسات  زور  مالسلاهیلع .)  ) سابعلا لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترضح  نارای  دنتسه ؛ اهنیا  مالسلامهیلع ) )

يرمق

تفای افش  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  اب  اعوسات  زور  رد  ینمرا  هچب 

راوید رانک  اهرادازع  زا  یکی  دـنراد -  تماقا  اهینمرا  هک  دوریم -  ناهفـصا  يافلج  لحم  هب  ناهفـصا  ياـهتأیه  زا  یکی  اـعوسات  زور 
نوریب ینمرا  درم  کی  دش و  زاب  ياهناخ  رد  دـنیبیم  هاگان  هدوب ، مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  هب  لسوت  هیرگ و  يرادازع و  لوغـشم 

جئاوحلا باب  هب  دراد  قلعت  زورما  دیوگیم : رادازع  درم  تسا ؟ ربخ  هچ  درک : لاوئـس  درک ، بجعت  مدرم  هیرگ  يرادازع و  عضو  زا  دـمآ .
يافش لضفلاوبا  ترضح  زا  نم  نک  يامنهار  ارم  تسا  جلف  وا  ياهتسد  مراد  يرـسپ  هچب  نم  دیوگیم : ینمرا  درم  لضفلاابا ، ترـضح 

نآ مچرپ  ملع و  هب  لاـم  هب  ار  شیاـهتسد  رواـیب و  ار  تاهچب  ورب  تسا  لـضفلاوبا  ترـضح  زور  زورما  دـیوگیم : درم  نآ  مریگب . ار  وا 
هعفد کی  هحفـص 594 ] . ] دوشیم بلقنم  دنکیم ، ادیپ  لسوت  دلامیم و  ملع  هب  ار  هچب  ياهتسد  هیرگ  لاح  اب  هلجع  اب  مه  وا  راوگرزب ،

وا هب  يراـک  متفگ  مدرم  هب  دـیوگیم : درم  نیا  دـش ، هچ  هک  دـندش  بلقنم  مدرم  دـنکیم . شغ  دـنزیم و  ياهرعن  ینمرا  درم  ینمرا  درم 
ار شیاهتسد  ماهچب  دینیبیمن  رگم  تفگ : دش ؟ هچ  میدرک  لاوئـس  میدروآ  لاح  هب  ار  وا  دـش ، روطنیا  ارچ  منادیم  نم  دیـشاب ، هتـشادن 

. هدرک ادیپ  افش  دربیم و  نییاپ  الاب و 

دیامنیم سابع  ترضح  رذن  دنفسوگ  هدزاود  هیسور  نیمزرس  زا  یحیسم  نز 

ترـضح زا  تمارک  هدزیـس  ناتـسناففا  باخلب  لها  سردم )  ) یلـضاف یلع  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  باطتـسم  بانج 
يراذگـساپس رکـشت و  ناشیا  تامحز  زا  دنداتـسرف . نیـسحلا  بتکم  تاراـشتنا  رتفد  هب  مالـسلاهیلع )  ) مشاـهینب رمق  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

زا یعمج  هارمه  هب  هرـس ) سدـق  یباخلب  هنهد  یجاـح  ياـقآ  هللا  ۀـیآ  ترـضح  هللااـب ، فراـع   ) دـلاو موحرم  لاـس 1331  رد  - 1 دوشیم .
دهـشم رد  هام  کی  ترایز ، يارب  تعجارم  رد  مدوب . ناشیا  هارمه  هب  یگلاس  هدزاود  نس  رد  زین  ریقح  دندش . فرـشم  البرک  هب  نادرگاش 

خیـش اب  دزودـب . ناشیارب  ات  دـندوب  نیدـتم  طایخ  لابند  هب  دـندیرخ و  ییابع  هچراپ  يرادـقم  نادرگاـش ، يوبا و  میدومن . فقوت  سدـقم 
دنچ ناشیا  دـندومن . لوحم  يو  هب  ار  ابع  تخود  و  دـندش . انـشآ  تشاد ، هزاـغم  مرح  رود  هکلف  رد  هک  يدـیحوت  ياـقآ  ماـن  هب  يدرمریپ 
اذل دوب  غولـش  شرـس  تشاد ، مات  تراهم  شراک  رد  دوب و  ینیدتم  ناسنا  هک  ییاجنآ  زا  تسا . هدوب  یناهفـصا  هللا  ۀـیآ  هدـنیامن  ار  یلاس 
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دـندوب و هدـش  يوبا  هتفیـش  يدـیحوت  ياقآ  دوب . هتفر  شاهزاغم  هب  راب  دـنچ  يوبا  موحرم  یلطعم ، مایا  دـیماجنا . لوط  هب  اـهسابل  تخود 
هحفص : ] دومرفیم ناشیا  هلمج  زا  دومنیم . لقن  ار  ینیریش  ياهناتساد  نمض  رد  دومنیم . ییاریذپ  تفرگیم و  لیوحت  رایـسب  ار  ناشیا 

هب مراد ، غارس  ناتیارب  یبوخ  یطایخ  راک  اتـسور ، نالف  رد  تفگ : دمآ و  مدزن  هب  دهـشم  فارطا  ینارـصن  اهسور  يوس  زا  يرجات  [ 595
سابل کبس  هب  ار  اههچراپ  دیاب  هتبلا  دینک . تکرح  رتدوز  هچ  ره  لئاسو  اب  دیرادرب و  ار  نادرگاش  دوخ و  هزور  دنچ  كاروخ  هک  یطرش 

ار ام  میدومن ، یفرعم  ار  دوخ  میدیسر و  اج  نآ  هب  یتقو  میدش . اتسور  نآ  یهار  زاین  دروم  مزاول  نادرگاش و  هارمه  هب  دیزودب . ناشدوخ 
هیوست ماگنه  رد  دیماجنا . لوط  هب  هتفه  کی  ات  اهسابل  تخود  میدش . راک  لوغـشم  دنتـشاذگ . نامرایتخا  رد  ار  ییاج  دـنتفرگ و  لیوحت 

لـضفلاابا ترـضح  مه  امـش  متفگ : وا  هب  بجعت  اـب  ماهدوـمن » لـضفلاابا  رذـن  دنفـسوگ  هدزاود  : » تفگ دـمآ و  مدزن  هب  ینزریپ  باـسح ،
دنفـسوگ شیارب  اهيراتفرگ  رد  میاهدرک ! هبرجت  ار  شایجئاوحلا  باب  اهراب  میـسانشیم و  مه  اـم  تفگ : دیـسانشیم ؟ ار  مالـسلاهیلع ) )

نیا هتفر ؛ اج  نآ  هب  مناوج  رـسپ  تسا . گنج  هیـسور  ياهنیمزرـس  رد  رـضاح  لاح  رد  میاهتفای . تاجن  تالکـشم  الب و  زا  هدومن و  رذـن 
نآ دیوگیم : يدیحوت  ياقآ  ددرگ . زاب  ملاس  دوشن و  هتشک  مرسپ  ات  ماهدومن  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  رذن  ار  دنفـسوگ  هدزاود 

يراک نم  ندش  ناملسم  هبوت  دهدیم : خساپ  یحیـسم  نزریپ  يوشیمن ؟ ناملـسم  ارچ  هدیـسر ، تداهـش  هب  مالـسا  نید  هار  رد  ترـضح 
مدروآ دهشم  هب  ار  اهدنفسوگ  دیوگیم : يدیحوت ، ياقآ  نک . میسقت  ناناملسم  نایم  رد  ربب و  دهشم  هب  ار  اهدنفـسوگ  نیا  شاب . هتـشادن 

يور زا  رگا  مه  ناتسود  دنریگب . تجاح  مشاهینب  رمق  هناخ  رد  زا  رافک  یتقو  میدرک  میـسقت  هیملع  ياههزوح  بالط  راوز و  نایم  رد  و 
بحاص ریـصقت  دوب  لهاک  ادگ  رگ  دـنوشیم . اورتجاح  یلوا ، قیرط  هب  دـننزب ، ترـضح  نآ  ضایف  تکربرپ و  ناماد  هب  تسد  تقیقح 

هحفص 596] [ ؟ تسیچ هناخ 

یبهذم ياهتیلقا  لضفلاوبا و  ترضح 

: هک دندومرف  لقن  مالـسلامهیلع ،)  ) تیبلها ناتـسآ  رد  يراذـگتمدخ  لاس  تصـش  تارطاخ  باتک  رد  همالع  دـمحم  جاح  موحرم  ياقآ 
رفص رخآ  ههد  مرحم و  مود  لوا و  يههد  رد  هک  هللاراث »  » تأیه مان  هب  تسا  یتأیه  مراد ، رفـص  مرحم و  هام  رد  هدنب  هک  یتاسلج  زا  یکی 

، اعوسات بش  لاس ، کی  دننکیم . هیده  دـنروآیم و  زاین  رذـن و  مدرم  دـنریگیم و  ضیف  اجنآ  زا  دـنیآیم و  اهمناخ  نایاقآ و  تساپرب .
نیا زا  رادقم  کی  هک  تفگ : ناشیا  مدرک و  لاوئـس  یلابقا ) ياقآ   ) نایدصتم زا  یکی  زا  دناهدروآ . رذن  يارب  يدایز  ياهدنفـسوگ  مدید 

نم زا  دعب  مینکیم . هیهت  اهنآ  يارب  اذغ  یلاع  فرـصم  رابکی  ياهفرظ  اعوسات ، زور  ام  دناهدروآ و  یبهذـم  ياهتیلقا  ار  اهدنفـسوگ 
نامهم و ندش  نابرق  ناوتیم  ار  هناورپ  دنکیم  تفایض  بشما  ام ، عمش  دیـسیونب : متفگ : مه  نم  دنـسیونب ؟ هچ  اهفرظ  يور  هک  دیـسرپ 

ياهتیلقا نامهیم : مالـسلاهیلع .)  ) سابع ترـضح  نیـسح ، راد  ملع  نابزیم : دیـسیونب : دیـسیونب ، رثن  دـنهاوخیم  رگا  ار و  هناـخ  بحاـص 
هحفص 598]  ] یبهذم

نایمیلک هب  سابع  ترضح  تیانع 

یمیلک درف  هب  سابع  ترضح  تیانع 

لاس دنچ  دودح 50 و  نامرک  لها  يرتنالک  ارهز  هدیس  مان  هب  یمناخ  هک  درک : لقن  هدنب  يارب  نامرک  ناتسا  نیدتم  صاخشا  زا  یـصخش 
رد ار  بش  و  دندش . توعد  نایدوهی  یسورع  هب  یبش  دناهدش ، موحرم  رـضاح  لاح  رد  ناشیا  هک  ناشرهوش  اب  شجاودزا  لیاوا  رد  شیپ 
زرگ اب  هک  دـنیبیم  باوخ  ملاع  رد  بش  نامه  دـباوخیم . دوریم و  هناخ  هب  یـسورع  زا  دـعب  ناشیا  دـنتخادرپ . ینارذگـشوخ  هب  اج  نآ 

اقآ دیوگیم : ناشیا  يدرک ! تکرـش  اهيدوهی  یـسورع  رد  ارچ  يربمغیپ ! دالوا  يدیـس ! وت  دیوگیم  دـنیآیم و  ناشیا  يوس  هب  نیـشتآ 
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صالخ دیوگیم و  ناشیا  مالـسلاهیلع » لضفلابا  ای   » وگب دـیوگیم : صخـش  نآ  دیـشخبب . ارم  موریمن . رگید  مدرک ؛ هابتـشا  مدرک ؛ طلغ 
. دوشیم

داد میافش  لضفلاوبا  تفگ : يدوهی  نز 

هحفـص 599]  ] ار وا  توعد  مه  نم  درک  توعد  ندـناوخ  هضور  يارب  شاهناخ  هب  ارم  يدوهی  کی  مدوب  ناـچوق  نم  تفگیم : ینارنخس 
زا هک  یعقوم  بشید  دوب . هضیرم  نم  رسمه  تفگ : مدیسرپ . ار  شندروآ  مالسا  تلع  موش ، ناملسم  مهاوخیم  تفگ : نم  هب  وا  متفریذپ .

هدفه اریز  ماهدنمرـش  امـش  زا  مرهوش  تفگ : خساپ  رد  مدومن  لاوئـس  ار  ببـس  تسا  نایرگ  رایـسب  مدید  مدش  لزنم  دراو  ماهناخ  تراجت 
زا نم  ياهدرک و  نم  جرخ  یناوارف  ياههنیزه  امـش  مزجاع و  ندرک  تکرح  زا  یلک  هب  ماهدـش و  راچد  اپ  مسیتامور  ضرم  هب  تسا  لاـس 

ناملسم نانز  مدیدیم  تاقوا  یضعب  اریز  موش  ناملـسم  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  هب  لسوتم  مهاوخیم  بشما  مدیماان و  يدوبهب 
اجنآ رد  میوشیم و  رـضاح  يرادازع  لفاحم  رد  ام  دنتفگ : اهنآ  مدیـسرپ ؟ ار  تلع  نانآ  زا  نم  دـندرکیم  ربخ  ار  هضور ، يارب  رگیدـکی 

نم دوشیم . اور  نامتجاح  دهدیم و  افش  ار  ام  نارامیب  لسوت  نیا  هطساو  هب  دنوادخ  میوشیم و  مالسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  هب  لسوتم 
: متفگ يوشب ؟ ناملسم  يرضاح  ینک  ادیپ  افش  وت  رگا  مزیرب . کشا  وا  تیمولظم  يارب  موش و  رورـس  نآ  هب  لسوتم  مهاوخیم  بشما  مه 
رد مدرک  هاگن  زیخرب  تفگیم : هک  مدینـش  دیـشکن  یلوط  و  متفر . باوخ  هب  و  لضفلاوبا ، ای  لضفلاوبا  ای  تفگیم : هیرگ  اب  مدـید  یلب و 

ترضح نآلا  تفگ : داتسیا و  اپرب  دتسیاب  تسناوتیمن  هک  یتروص  رد  یتمالس  لاح  اب  مرـسمه  هدش و  نشور  دوب  کیرات  قاتا  هک  یلاح 
رد درب  مباوخ  ات  مدرک  يزار  عرزت و  ردـقنآ  نم  يدـیباوخ  هک  امـش  تفگ : نک . وگزاب  متفگ  دـندوب . اجنیا  رد  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا

دیاش دیهدب  ار  دوخ  تسد  متفگ : وا  هب  اما  مرادن  تردق  مدرک : ضرع  نم  وش ، دنلب  دومرف : نم  هب  يراوگرزب  ياقآ  کی  مدید  ایؤر  ملاع 
هب هحفـص 600 ]  ] رفن ود  ام  اقآ  درادن . ندب  رد  تسد  مدید  مدرک  هظحالم  نوچ  دش و  نوزحم  وا  مدرک  هدـهاشم  هک  منک  تکرح  مناوتب 

ناشیوخ و يارب  ار  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  تمارک  نیا  میهدیم و  لیکشت  یهوکش  اب  سلجم  سپس  میوشیم  فرشم  مالسا  فرش 
[ . 323 . ] میهدیم مالسا  هب  شیارگ  يدایز  تیعمج  و  مینکیم . وگزاب  نارگید 

مراد سابع  ترضح  زا  مراد  هچ  ره 

. دـینک ریمعت  مهاوخیم  ار  اهنیا  مراد  لبم  تسد  ود  تفگ : دـمآ و  ام  هزاغم  رد  اـهیمیلک  زا  یکی  هک  دوب  رویرهـش  اـی  دادرم  لاس 1376 
شیارب ار  لبم  تسد  ود  تساوخ  و  تفگ . اهناملسم  لثم  ار  شایسرپلاوحا  شکیلع و  مالس  نوچ  تسا  یمیلک  ناشیا  متـسنادیمن  نم  )

رد مد  ات  درکیم و  راتفر  ناملسم  بادآ  لثم  مدیسر ، شاهناخ  رد  ات  مدرک  تکرح  شلزنم  فرط  هب  درادن و  یلاکشا  متفگ : مینک ) ریمعت 
هب مدـید  میتفریم  مه  هار  يوت  دـشاب ، یمیلک  ناشیا  هکنیا  الا  مدرکیم ، يرکف  همه  دـیاش  نم  هک  دزیم  فرح  نم  اب  يروج  کی  هناـخ 
وا زا  هک  مدرک  ریگ  اجر  فوخ و  تلاح  نیب  مدشیم  شلزنم  کیدزن  متـشاد  هک  عقوم  نآ  مدرک . کش  یمک  دنکیم . هاگن  یلیخ  اسیلک 
هک هناـخ  رد  مد  دوش ، تحاراـن  تقو  کـی  مشاـب و  هدز  یطبریب  فرح  کـی  دـیاش  متفگ : هن ؟ اـی  دـیتسه  یمیلک  امـش  هک  منک  لاوـئس 

تفس و ملد  هب  میراد . نامهم  ام  هک  ندز  گنز  کی  ای  نتفگ  هللا  ای  کی  هب  لقادح  درکن  تیاعر  ار  ناناملسم  بادآ  هک  مدید  میدیـسر ،
یبیع رگم  هلب  تفگ : درک و  نم  هب  یهاگن  کی  دـیتسه ؟ یمیلک  امـش  مهاوخیم  ترذـعم  متفگ : مسرپب . وا  زا  متفگ : دـش ، تارب  تخس 

هن متفگ : ینک ؟ ریمعت  ار  اـم  لـبم  یهاوـخیمن  رگم  اـقآ  تفگ : تسا . یمیلک  امـش  هک  مدرک  نیقی  رگید  هن  متفگ : دراد !؟ هحفص 601 ] ]
رد الاب  متفر  هن ؟ ای  تسا  تسرد  هک  منیبب  متساوخیم  مدرک و  یکش  کی  متفگ : يدرک ؟ ار  لاوئس  نیا  ارچ  سپ  تفگ : درادن ، ياهلئسم 

ترضح اقآ  سکع  مدید  مدرک ، هجوت  هک  بوخ  داتفا . دوب  ورهبور  راوید  هب  هک  یسکع  هب  ممشچ  مدش و  مود  هقبط  دراو  مدرک و  زاب  ار 
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تسا و یمچرپ  کی  شکرابم  تسد  هدـش و  تارف  طـش  دراو  ترـضح  هک  دوب  ییاـهسکع  نآ  زا  . ) تسا مالـسلاهیلع )  ) مشاـهینب رمق 
زا يدرک !؟ بجعت  هیچ  تفگ : سابع .» ای  لضفلاوبا  ای  يدیس  ای  : » هتشون سکع  ریز  مدید  مدرک . هاگن  سکع  هب  ات  تسا .) بسا  رب  راوس 

رتخد نیا  مراد . مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  زا  ار  مایگدنز  نم  نوچ  ام . لضفلاوبا »  » هن تفگ : ام . لضفلاوبا » : » متفگ یخوش  يور 
، تسا نم  مود  دـنزرف  هک  مرتـخد  نیا  رـس  مراد . ساـبع »  » نیا زا  مراد . مالـسلاهیلع » لـضفلاوبا   » زا ار  اـهنآ  يود  ره  ینیبیم  هک  مرـسپ  و 

مدید ناتسرامیب ، هب  متشگرب  دعب  مدز  فرح  اقآ  نیا  اب  مدمآ  میآیم ، دوز  دینک  ربص  متفگ : درک . ادیپ  لکـشم  ناتـسرامیب  يوت  مرـسمه 
[ . 324 . ] تسا ملاس  ماهچب 

مینکیم لیم  ار  ترضح  یکربت  ياذغ  هشیمه  ام 

ياذـغ زا  میروخیم . مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  ياذـغ  زا  لاـس  لوط  رد  اـم  هک  دـنکیم  لـقن  يدوـهی  یکـشزپ  زا  یقلاـخ  ياـقآ  زین  و 
اکربت میذپیم  اذغ  هک  تقو  ره  میراذگیم ، رزیرف  رد  میریگیم و  مالسلامهیلع )  ) سابع ترضح  هحفص 602 ]  ] نیسح و ماما  ياروشاع 

ار ترـضح  یکربت  ياذغ  هشیمه  ام  باسح ، نیا  اب  مینکیم . لیم  دشاب و  كربت  هک  میزیریم  اذـغ  هب  تشادرب و  نآ  زا  جـنرب  هناد  دـنچ 
هحفص 604] . ] مینکیم لیم 

نالفاغ بیدأت  ناخاتسگ و  هیبنت  هب  يو  مادقا  مشاهینب و  رمق  ییامن  تردق  یخاتسگ ، رورغ و  ناوات 

تفر ورف  شمکش  هب  نیشام  نامرف 

راوس مدمآیم . مق  سدقم  رهش  فرط  هب  درکرهـش  زا  يزور  دندرک : لقن  يرد  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  ماـن  هـب  مـیاهدرک  تـسرد  ياهینیـسح  نارادـسوبینیم  اـم  هـک  درک  فـیرعت  مـیارب  هدـننار  مدوـب . سوـبینیم 

: تفگ دز و  شمکـش  هب  ار  شتـسد  درک و  مه  هرخـسم  نآ  رب  هفاضا  دادن و  لوپ  ناشیا  متـساوخ  لوپ  اههدننار  زا  یکی  زا  مالـسلاهیلع .) )
درک و فداصت  خاتـسگ  صخـش  نیا  دـش . لاس  نامه  ياروشاع  زور  ات  تشذـگ  نایرج  نیا  زا  یتدـم  تسا . نم  ساـبعلا  لـضفلاوبا  نیا 

تلاجخ طقف  دوب . هدش  هتـشذگ  زا  نامیـشپ  دـش و  لعفنم  دـید  هک  ار  ام  متفر  شتدایع  هب  نم  یتقو  تفر . ورف  شمکـش  هب  نیـشام  نامرف 
هحفص 605] . ] مدرک ار  یخاتسگ  نینچ  نم  ارچ  هک  دیشکیم 

دز سابع  میومع  ار  وا  دومرف : اضر  ماما 

هیـصو همعنبا و  امیـس  ـال  نیبـیطلا و  هلآ  یلع  و  نیمـالا ، یبـنلا  دـمحم  نییبـنلا  متاـخ  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  نیملاـعلا و  بر  دـمحلا هللا 
ناترضحم هب  ار  ریز  تمارک  ود  نیمارو  کچرق  نکاس  اضر  دمحم  دنزرف  یشرف  روپیلع  بناج  نیا  نیعمجا ) هللا  تاولـص   ) نینمؤملاریمأ

رد مالـسلاهیلع )  ) اضر ماما  ترـضح  مرح  هب  زور  ره  تنـس  لها  زا  یـصخش  دـیروایب . باتک  مراهچ  دـلج  رد  ار  نآ  ات  میاـمنیم  میدـقت 
شزور ره  بلاطم  رارکت  درجم  هب  دـنک . رارکت  ار  شزور  ره  راک  دـمآ  مرح  رد  يزور  دـناریم . ناـبز  رب  هناـبدایب  نانخـس  اـقآ  رـضحم 

اقآ هب  مالـسلاهیلع )  ) اضر ماما  ترـضح  مادخ  زا  یکی  دوشیم . لصاو  كرد  هب  دوشیم و  هایـس  شتروص  نیمز و  هب  دروخیم  هعفدـکی 
ماما نم  اریز  مدزن ؛ ار  وا  نم  دـیامرفیم : وا  هب  اقآ  بش  نامه  نیدادـن ؟ رتدوز  ار  یبدایب  نیا  باوج  ارچ  امـش  ناج  اـقآ  دـنکیم : ضرع 

يومع نیـسح و  ماـما  مدـج  صخـش ، نآ  تراـسج  ناـمز  نآ  رد  دـندز . مالـسلاهیلع )  ) ساـبع ترـضح  میومع  ار  وا  مناـبرهم  فوـئر و 
[ . 325 . ] تفرگ رارق  مزیزع  يومع  بضغ  دروم  دندوب و  هدمآ  نم  ترایز  هب  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترضح  مراوگرزب 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1124 

http://www.ghaemiyeh.com


دز سابع  میومع  ار  وا  دومرف : مظاک  یسوم  ماما 

( مالـسلاهیلع  ) مظاک یـسوم  ماما  مرح  دمآیم  هزور  همه  تشاد  مه  یگنهرـس  هجرد  قارع  رد  دوب و  یـشترا  هک  تنـس  لها  زا  یـصخش 
شوگ هب  یبیهم  كانلوه و  يادـص  رهطم  حیرـض  زا  دـنک  تراسج  هب  عورـش  دـمآ  يزور  دومنیم . تراـسج  ترـضح  هب  هحفص 606 ] ]

مادخ زا  یکی  دوشیم . لصاو  كرد  هب  دوشیم و  هایس  شتروص  نیمز ، هب  دتفایم  دوشیم و  هایس  شتروص  ینـس  صخـش  نآ  دیـسر و 
هب ترضح  دنیبیم  ایور  ملاع  رد  دعب  بش  دیدادن ؟ رتدوز  ار  وا  یخاتسگ  ناوات  ارچ  امش  ناجاقآ ، دنکیم : ضرع  ترضح  هب  رهطم  مرح 
هب مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  میومع  مدج و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  اقآ  نوچ  دز . سابع  میومع  ار  وا  مدزن  ار  وا  نم  دیامرفیم : وا 

دوب تقو  نیا  رد  دومن . یجک  نهد  ماهمع  هب  تخادنا و  ناهد  بآ  محیرـض  هب  نانآ  روضح  رد  صخـش  نیا  و  دـندوب . هدـمآ  نم  ترایز 
یشرفروپ یلع  دبعلا  [ . 326 . ] دناسر شلمع  يازس  هب  ار  وا  مالسلاهیلع )  ) سابع میومع  هک  مدرک  رطخ  ساسحا  وا  يارب  نم  هک 

دروخب مسق  تسا  رضاح 

وا زا  دـش . هلماـح  نز  نآ  دراد و  دوـخ  ناـشیوخ  زا  ینز  اـب  عورـشمان  طاـبترا  هک  تفرگ  رارق  تـمهت  دروـم  قارع  توـک  لـها  زا  يدرم 
زا نز  نآ  ندش  هلماح  هک  تفگیم : تفریذپن و  وا  دیاین و  راب  هب  ییاوسر  دباوخب و  اهادص  رـس و  ات  دنک  جاودزا  نز  نآ  اب  هک  دنتـساوخ 
مه مسق  تسا  رـضاح  و  تـسا . هتـشادن  نز  نآ  اـب  یطاـبترا  هحفـص 607 ]  ] هقـالع و هنوـگ  چـیه  تفگیم  درکیم و  راـکنا  تسین و  نم 

ترـضح رهطم  مرح  لخاد  دـندمآ و  البرک  هب  نز  نآ  ناگتـسب  وا و  ناگتـسب  زا  ياهدـع  اـب  يرجه  بجر 1416  هاـم  زور 6  رد  دروـخب .
فرط هب  ياهدنبوک  تابرـض  ناهگان  درک ، زارد  مسق  ندرک  ادا  يارب  ار  دوخ  ياهتسد  هک  نیا  زا  لبق  و  دندش . مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا
نوریب مرح  زا  ار  وا  موهفمان . یتاملک  هب  دزیم  ادص  هتـسویپ  دـش و  هراپ  هراپ  وا  ياهسابل  دـشیم و  يزیرنوخ  راچد  هک  يروط  هب  دـمآ 

انیع نادهاش  دندید و  ار  وا  مه  نارگید  تلاح و  نامه  هب  ار  وا  و  یلع . ریمالا  باب  هب  تسا  فورعم  هک  مرح  قرـش  رد  فرط  هب  دـندروآ 
[ . 327 . ] دندومن هدهاشم  عضو  نآ  هب  ار  وا 

البرک رد  هطرش  هب  لضفلاوبا  ترضح  بضغ 

دنکیم رارف  وا  دنتسرفب و  ناریا  هب  هک  دننکیم  بیقعت  ار  یناریا  صخش  سیلپ )  ) هطرش ود  هک  یلعم  يالبرک  نامدرم  نایم  تسا  روهـشم 
یتقو سیلپ )  ) هطرش ود  نآ  ددنبیم . لیخد  رهطم  حیرض  هب  ار  شدوخ  دناسریم و  مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  رهطم  مرح  هب  ار  دوخ  و 

هدـیبسچ رهطم  حیرـض  هب  ار  شیاهتسد  یناریا  نآ  دوشیم . رهطم  مرح  دراو  همکچ  ياپ  اـب  اـهنآ  زا  یکی  دنـسریم ، رهطم  مرح  هب  هک 
نارئاز زا  مادـک  چـیه  نایم  نیا  رد  دیـشکیم و  ار  وا  هدیـشوپ  همکچ  ياپ  اب  هطرـش  نآ  لضفلاوبا .» ای  ینکردا  لیخدـلا  : » تفگیم دوب و 

داتفا نیمز  هب  دش و  دنلب  اوه  هب  نیمز  زا  هطرش  نآ  دننیبیم  هعفدکی  یلو  دنراد  زاب  راک  نیا  زا  ار  هطرش  و  دننک . تلاخد  دننکیمن  تأرج 
هحفص  ] یتقو دندرب . نحص  زا  نوریب  ناشک  ناشک  دنتفرگ و  ار  هطرش  نآ  ياپ  مادخ  درک . رارف  دوب  نوریب  هک  هطرـش  دش . هایـس  شندب  و 
. دشن يراج  نوخ  هرطق  کی  فیرش  نحص  رهطم  مرح  رد  هک  تسا  نیا  بیجع  دش . جراخ  نوخ  وا  زا  دش  رهطم  نحص  جراخ  [ 608

روخب مسق  اهناملسم  لضفلاوبا  ترضح  هب 

: دنتفگ راوزبس  لها  متسشن . يونعم  رایسب  يدرمریپ  ربنم  ياپ  مدوب . هتفر  غیلبت  يارب  نیارفسا  رد  هدنب  هک  دندومرف : یفـسلف  ياقآ  نینچمه 
اهنآ يارب  دوب . طساو  صخش  نیا  دنتشاد و  مهم  تراجت  نیارفسا ، داب  هنایم  رد  یحیـسم  راجت  هدع  کی  دراد . یتشذگرـس  صخـش  نیا 
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جارخا مکح  اهنآ  هب  ناریا  تلود  فرط  زا  دنتشاد . تراجت  يوروش  اب  مه  اهیحیسم  نآ  هریغ و  مدنگ و  هبنپ ، هلمج  زا  دنک ، هیهت  سنج 
باسح فالتخا  دـشابیم  ناموت  نویلیم  تسیب  ابیرقت  الاح  هک  ناموت  رازه  تسیب  میدـق  لوپ  هب  دـندرک  باسح  دـمآ . یحیـسم  راجت  نیا 

دید فرط  نآ  نوچ  دیاهدادن . رادقم  نآ  ام  هب  امـش  تفگ : صخـش  نآ  میاهداد و  ناموت  نویلیم  تسیب  ام  دـنتفگ : راجت  هک  دـندرک  ادـیپ 
ار وت  ام  دنتفگ : اهیحیسم  نآ  باوج  رد  متـسین . راکهدب  مه  رانید  کی  نم  تفگ : مه  وا  دنک  نوریب  ناریا  زا  ار  اهنآ  دهاوخیم  تلود 

تقو نآ  يروخب . مسق  هلبق  هب  ور  ناناملسم  لضفلاوبا  ترـضح  مان  هب  هعفد  هس  هک  نیا  طرـش  هب  میارک . راذگاو  اهناملـسم  لضفلاوبا  هب 
اهلوپ نآ  اب  مه  وا  دروخ ؛ مسق  مه  هبترم  هس  تفرگ ، وضو  درم  نآ  میریگب . سپ  زاب  امـش  زا  میناوتیم  هک  یلاح  رد  میرادـن  اـعدا  چـیه 

درد مرمک  تفگ : هعفد  کـی  درک و  دـنلب  ار  ینوتـس  دـشاب -  هناـخ  نیمتـسیب  هک  نیرخآ -  رد  دـش و  ماـمت  شلوپ  تخاـس ، هناـخ  تسیب 
تیبلها نادـناخ  هب  یخاتـسگ  هجیتن  نیا  تسـشن . یگراچیب  تلذ و  كاخ  هب  داد و  رتکد  وراد و  هب  تخورف  ار  اـههناخ  ماـمت  وا  تفرگ .

هحفص 609]  ] تسا مالسلامهیلع  تمصع 

مشاهینب رمق  ای  متفگ : دنلب  يادص  اب 

دیـس و هب  هک  ییادـخ  مان  هب  دـندرک : لقن  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا بتکم  تاراشتنا  هب  ياهمان  رد  یمق  یهللادـبع  نیـسحریما  ياقآ  بانج 
ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  صوصخ  هب  دندیـسر ، یماـقم  هب  ترـضح  نآ  ناـباکراپ  یتح  هک  داد  ییـالاو  ماـقم  ناـنچ  نادیهـش  رـالاس 
یهللادبع نیـسحریما  بناج  نیا  دنک . هدنز  ار  هدرم  یتح  دنک و  یندش  ار  ياهدشان  ره  نذا  هب  دناوتب  ترـضح  نآ  رادملع  مالـسلاهیلع ) )

راکدوخ مدش ، دنلب  هرفس  رس  زا  يراطفا  فرص  زا  دعب  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  بش  مرختفم ، مالـسلامهیلع  تیبلها  يرکون  هب  یمق 
يوس هب  دش و  مامت  حرط  مالسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  ترضح  نابیرغ  ماش  هتـسد  يارب  مچرپ  یحارط  لوغـشم  متـشادرب و  ار  مرتفد  و 

یلع ياو   » دوب نیا  مچرپ  نآ  نتم  مدرکیم . بصن  ار  مچرپ  نیا  لاس  ره  مدوب  هتخاس  لبق  اهلاس  زا  هک  مچرپ  کی  مدرک . تکرح  هزاغم 
ار نآ  الاب  متفر  هک  دوب  هدنام  مچرپ  يالاب  زمرق  پمال  کی  طقف  مدرک  بصن  ار  مچرپ  یتقو  دیفـس . هچراپ  زمرق و  گنر  زاب  دـش » هتـشک 
دـمآ و دـنب  مناـبز  هک  يروط  هب  دوب  نم  يرتـم  راـهچ  رد  يدـهم  مردارب  درک . دروـخرب  قرب  میـس  هب  مپچ  تسد  ناـهگان  هک  منک  بصن 

قرب لباک  میـس  يالاب  نم  هک  نآ  هب  هجوت  اـب  مدـید  ار  بنیز ] نیـسح و   ] میاـههچب یمیتی  هظحل  کـی  مناوخب . کـمک  هب  ار  وا  متـسناوتن 
زاب منابز  یقیاقد  زا  دعب  مدش . دیماان  متسناوتن و  منک  ادج  میـس  زا  ار  متـسد  هک  مدرک  شالت  هچ  ره  لوا  ياههظحل  نامه  مدش و  کشخ 
رکذ متسناوت  اهنت  و  هحفـص 610 ]  ] دشن زاب  منابز  هجو  چیه  هب  متـسناوتن و  منزب ، ادص  ار  يدهم  مردارب  متـساوخ  یتقو  دنامن  هتفگان  دش .

هک مشاهینب » رمق  ای  : » متفگ دنلب  يادـص  اب  نایم  نیا  رد  مهاوخب . ددـم  وا  زا  مروایب و  نابز  رب  ار  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاابا  سدـقم 
هدروآ نیمز  يور  هب  اوه  زا  ار  وا  هک  یـسک  دننام  مدمآ  نیمز  هب  عافترا  زا  نم  درک و  ددم  یهللا  دـی  تسد  ود  اب  البرک  رادـلمع  ناهگان 

رود و مدرم  مشاـهینب .» رمق  اـی  : » متفگ يدـنلب  داـیرف  اـب  متفرگ  رارق  نیمز  يور  یتقو  و  دنـشاب . هداد  رارق  نیمز  يور  یمارآ  هب  دنـشاب و 
اپرب مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  سلجم  کی  دیاب  متفگ : دوخ  اب  و  مدرک ، وگزاب  مدرم  يارب  ار  عوضوم  نم  دـندش و  عمج  نم  فارطا 

یتکرب اب  سلجم  دـمحلا هللا  و  دـشاب . مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  متفه  بش  اب  فداصم  ناضمر  هام  بش 27  دـش  رارق  هک  منک 
هک نآ  زا  لفاغ  دشیمن ، لح  ناونع  چیه  هب  فالتخا  نیا  دوب و  فالتخا  تئیه  نالوئـسم  زا  نت  دنچ  نیب  دـندوزفا : یهللادـبع  ياقآ  دوب .

و دش ، حالـصا  یتحار  هب  فالتخا  هلئـسم  سلجم  نآ  رد  بش  لاح  ره  هب  دش . دـهاوخ  نکمم  البرک  رادـملع  تسد  هب  اهنکممریغ  مامت 
. دش لبق  زا  رتهب  تأیه  نالوئسم  طابترا 

تسب بوچ  زا  طوقس 
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انب دیدجت  ار  هدش  دای  دجسم  دنتساوخیم  ناجنفسا  یلاها  هک  یماگنه  دنتشاد : نایب  تروص  نیدب  ار  يرگید  هصق  يدنولیلخ ، ياقآ  زین 
نیا زا  هیضق  دندرکیم . تبحـص  مه  اب  نآ  ییانب  ترجا  رـس  رب  نآ و  تخاس  یگنوگچ  هرابرد  یمظاک  دمحم  جاح  ياقآ  لزنم  رد  دننک 

، مینک تارتنک  ار  دجـسم  تخاس  میتساوخیم  مدوب -  وا  درگاش  هک  هدنب -  اب  دوب  هربخ  ییانب  هک  يدیعـس  ماریاب  جاح  موحرم  هک  دوب  ارق 
رگید تفگ : درک و  كرت  ار  هسلج  يدیعـس  ماریاب  هحفـص 611 ]  ] جاح هدـش و  ناشفرح  مه  اب  ییانب  دزم  تسد  رطاخ  هب  مدرم  ماـجنارس 

میراذگب رارق  دییایب  منک . تلاکو  مناوتیم  وا  فرط  زا  نم  متفگ : مدوب  وا  درگاش  نوچ  هدنب  متفگ  هک  نانچ  درک . دهاوخن  يراک  دجسم 
هاجنپ دصراهچ و  غلبم  هک  دش  نیا  رب  رارق  مدرک . تبحص  اهنمجنا  اب  نم  ماجنارـس  مییامن . هعطاقم  امـش  اب  ار  يرگراک  ییانب و  ترجا  و 

يدیعـس ماریاب  جاح  دعب  زور  حبـص  ناذا  عقوم  میدرک . كرت  ار  هسلج  تروص  ره  رد  میزاسب . ار  دجـسم  مریگب و  ار -  زور  نآ  ناموت - 
دناهدیشک یبانط  ناجنفسا  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  دجسم  راوید  رـس  مدید  باوخ  ملاع  رد  بشید  تفگ : دمآ و  ام  هناخ  هب  هر ) )

باوخ نیا  رطاخ  هب  مه  هدـنب  يریمیم . یتفایم و  اج  نیمه  زا  يوش  فرـصنم  تارتنک  نیا  زا  رگا  دـنتفگ : نم  هب  متفر  بانط  يور  نم  و 
: متفگ مه  نم  دنهدن . مه  لوپ  هچرگ  مینکیم . يراک  روکذـم  دجـسم  رد  هدوب  يروط  ره  مییوگب . تیارب  هک  مدـمآ  وت  غارـس  كانـسرت 

میدیسر ات  میدیچ ، ار  اهراوید  میدرک و  زاغآ  ار  دجسم  تخاس  هصالخ  میزاسیم . دنوادخ  تساوخ  هب  ار  دجـسم  مه  اب  درادن ، یلاکـشا 
هزادنا 20 هب  نآ  يور  زا  رفن  ود  ام  داتفا و  دش و  زاب  یچارخ ) یلحم  نابز  هب   ) تسب بوچ  عقوم  نآ  رد  اهراوید ، رس  تمـسق  هرگنک و  هب 

يدنلب هب  راوید  يالاب  زا  هک  یسک  تسا  یعیبط  نیا  و  داد . خر  رهظ  ماگنه  روبزم  هثداح  میداتفا . هناخدور  رد  هتشگ و  باترپ  رتم  یلا 25 
نیرتکچوک مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  تمارک  تیانع و  زا  یلو  دیآیم ، شرـس  رب  ییالب  هچ  هک  تسا  مولعم  دشاب ، هداتفا  رتم   25

رد میروخب . راهان  هک  هناخ  يوس  هب  میتفر  میدرب  رد  هب  ملاس  ناج  كانرطخ  هثداح  نیا  زا  هک  نآ  زا  سپ  دیـسرن . ام  هب  یبیـسآ  همدـص و 
، هناخ میتفر  مه  اب  هرخالاب  هدشن . يزیچ  متفگ : دوب ؟ هداتفا  یقافتا  رگم  دیدرک ؟ رید  ارچ  تفگ : هدمآ و  نم  لابقتسا  هب  مرـسمه  مدید  هار 
هدش و زاب  تسب  بوچ  مدید  باوخ  رد  نم  تفگ : هگم ؟ روط  هچ  متفگ : دوب ؟ هداتفا  تسب  بوچ  هحفص 612 ] : ] دیسرپ مرسمه  اجنآ  رد 

جئاوـحلا باـب  ترـضح  فـطل  تیاـنع و  هب  اـما  داد  خر  یقاـفتا  نینچ  یلب ، مـتفگ : مدـمآ . امـش  غارـس  مدـش و  نارگن  اذـل  تـسا ، داـتفا 
يدمحم ناطلس  [ . 328 . ] دیسرن یبیسآ  ام  زا  کی  چیه  هب  مالسلاهیلع ) )

سابع ترضح  اب  یخوش 

نحـص رد  و  دومن . البرک  ترایز  هب  يرفـس  دـشابیم ) فجن  بالط  زا  وا  دالوا  نـآلا  دوب و  فجن  نکاـس  ياهبلط   ) یـسافنط نسح  خـیش 
بترم و کیش و  سابل  اب  خیـش  دوب ، نتفرگ  وضو  يارب  نحـص  نایم  رد  بآ  ضوح  مایا  نآ  دش . فرـشم  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح 

ضرع داتفا ، ترضح  هاگراب  هاگتسد و  ضوح و  هزات  بآ  هب  شمشچ  تسـشن . ضوح  بل  دمآ  تشاد  اپ  رد  هک  زاتمم  نیلعن  تفج  کی 
، یشاب هتشاد  یلقتسم  هاگتسد  هکنیا  يارب  دنربب  همیخ  هب  ار  وت  یتشاذگن  يدرک  رکف  بوخ  دیتسه ، تسایس  لها  مه  امش  سابع  يا  درک :
. تخادنا ضوح  رد  درک  دنلب  ار  وا  یـسک  ایوگ  دوب  هدشن  مامت  شیاهفرح  زونه  يدشیم . باسح  باحـصا  هلمج  رد  دـندوب  هدرب  رگا 

درک وجتسج  هچ  ره  دشن ! ادیپ  الـصا  رگید  هگنل  نیلعن ، هگنل  کی  اب  دمآ  نوریب  تمحز  هب  ندروخ  هطوغ  هبترم  دنچ  زا  دعب  هراچیب  خیش 
[ . 329 . ] مدرک حازم  هفطالم و  نم  دیتسین ، مه  رادرب  یخوش  امش  تفگ : درک و  ترضح  هحفص 613 ]  ] هب ور  دماین . تسد  هب 

یطاخ گرگ 

قافتا هب  بناج  نیا  يزور  شیپ ، لاس  یـس  ادودـح  دـنکیم : لقن  ناگوگ  عباوت  زا  قالـشق  ياتـسور  یلاها  زا  نسح  دـمحم  جاح  ياـقآ 
. میدوب دنفـسوگ  هلگ  ندـینارچ  لوغـشم  قالـشق ، ياتـسور  یـضارا  زا  دابآ » گنج   » هب فورعم  نمچ  هاگارچ  رد  اـضر ) دـمحم   ) مردارب
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دـمآ و ام  دزن  هدربمان  هک  دوب  هتـشذگ  زور  زا  یتعاس  دـنچ  دوب . هلگ  نیمه  نیب  رد  زین  ناگوگ  لها  هداز  ناجاقآ  دـمحم  ياـقآ  ياـهماد 
دوب هتفرگن  ياهلـصاف  ام  زا  نادنچ  زونه  اما  دـنارچب . اهنت  دربب و  رگید  ياج  هب  تساوخیم  درک و  ادـج  ام  هلگ  زا  ار  شیوخ  نادنفـسوگ 
هدنب ور  نیا  زا  هدرک ! هلمح  منادنفـسوگ  هب  هدمآ و  گرگ  دییایب ، کمک ! تفگ : دیبلط و  يرای  هب  ار  ام  دـش و  دـنلب  شدایرف  ناهگان  هک 

دییاـیب میتـفگ : دـناهدنکارپ . تشحو  سرت و  زا  زین  اـهماد  هداتـسیا و  دجنـس  تخرد  راـنک  رد  مدـید  مدـناسر ، وا  هـب  باتـش  اـب  ار  مدوـخ 
میتشگ و ار  فارطا  لاح ، ره  هب  تسا . هتـشک  ار  اهنآ  زا  سأر  دنچ  گرگ  هک  دوش  مولعم  ات  میرامـشب  مینک و  يروآعمج  ار  نادنفـسوگ 

دوجوم اهماد  نیب  رد  هدش و  مگ  مه  هلاغزب  کی  هدشیمخز و  زب  سأر  کی  دش ، مولعم  قیقد  یسررب  زا  سپ  يدرک . ادیپ  ار  نادنفسوگ 
لـضفلاوبا ترـضح  رذـن  هدـشمگ  هلاـغزب  تشاد : راـهظا  خـساپ  رد  وا  تسا ؟ هدروخ  گرگ  ار  هلاـغزب  دـیاش  دـمحم  اـقآ  متفگ : تسین .

. دـشن يربـخ  هلاـغزب  زا  میدرک  صحفت  هچ  ره  زور  نآ  هصـالخ  دروـخب . هحفـص 614 ]  ] ار نآ  دـناوتیمن  گرگ  تسا و  مالـسلاهیلع ) )
مه ام  هرخألاب  اج ، نیا  دییایب  رتدوز  هچ  ره  هک  درک  نامیادص  اقفر  زا  یکی  ناهگان  وجتـسج  ماگنه  میدومن . وجتـسج  زین  زور  نآ  يادرف 

دنکیم هاگن  هریخ  هریخ  تسا ، نایامن  بآ  يور  رب  هک  هبش  کی  هب  هداتسیا و  هاچ  بآ  لحاس  رد  میدید  قیفر ، نآ  شیپ  میتفر  میدیود و 
هک تسا  یگرزب  گرگ  هشـال  هک  میدرک  هدـهاشم  میدیـشک و  نوریب  میتفرگ و  ار  نآ  مه  اـب  هصـالخ  تسا . هاـبور  مد  دـننام  هبـش  نآ  و 

هکلب دروخب  ار  نآ  دوب  هتـسناوتن  اما  تسا  هتـشک  هدرک و  شاهفخ  هتخادنا و  نآ  يور  هب  ار  شدوخ  هدرب و  بآ  ریز  ار  هدش  دوقفم  هلاغزب 
هلاغزب بحاص  عقوم  نیا  رد  تسا ! هدید  ار  شلمع  يازس  یطاخ  گرگ  هک  میدید  نامدوخ  مشچ  اب  ام  يرآ  دوب . هدش  هتشک  زین  شدوخ 

ار مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هلاغزب  دناوتیمن  گرگ  هک  متفگ  امـش  هب  نم  تشاد : راهظا  هداز ، ناجاقآ  دمحم  ياقآ  ینعی 
مق هیملع  هزوح  میقم  ناجیابرذآ  لها  يدمحم  ناطلس  هیهت : دیدرک . هدهاشم  مه  امش  نونکا  دروخب .

هدب تاجن  نوعلم  نیا  تسد  زا  ار  ام  لضفلاوبا  ای 

تمارک نیا  تسا  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  زا  بارس  ناتسرهش  نامیدادجا  ابآ و  نطو  هک  هللا ، یلو  دنزرف  هدازنیسح  اضردمحم  بناجنیا 
، مود يولهپ  یهاش  متس  ملظ و  جوا  رد  هحفص 615 ] [ . ] 330 . ] دنکیم لقن  ناشراوگرزب  ردام  زا  زین  وا  هک  ماهدینش  نامداماد  نابز  زا  ار 
زا یکی  رد  دوب . هدیدمتس  مدرم  هب  ندناروخ  لد  نوخ  متـس و  ملظ و  لوغـشم  بارـس  ياهاتـسور  زا  یکی  رد  لد  هایـس  ياههینما  زا  یکی 

ياتـسور هب  دوخ  رذـن  يادا  يارب  فارطا  ياهاتـسور  زا  یکی  زا  دوخ  ناوـج  سورع  اـب  هارمه  ینزریپ  لـهچ ، ههد  زییاـپ  لـصف  ياـهزور 
تولخ تشد  نآ  رد  هاـنپیب  نز  ود  هب  هینما  مشچ  هک  یتقو  دنـسریم ، مه  هب  یتـشد  رد  ناـنآ  دوشیم . جراـخ  بارـس  دـصق  هب  روکذـم 

. دنکیم سورعون  زا  ياهنامرشیب  لمع  ياضاقت  دوشیم و  هدایپ  بسا  زا  ددنبیم و  نانآ  رب  ار  هار  یناطیش  ياههسوسو  موجه  اب  دتفایم 
نم هب  ار  وا  تسا  هتفر  يزابرـس  هب  هک  مرـسپ  تسا ، تناما  نم  دزن  وا  هک  دنکیم  راهظا  دـیزرلیم  دوخ  هب  دـیب  دـننام  هک  یلاح  رد  نزریپ 

يارجا هب  رارصا  نانچ  مه  رورش  نوعلم و  هینما  نآ  دنکیمن و  يرثا  لدگنس  نآ  رد  اما  دنکیم ، سامتلا  زجع و  هب  عورـش  تسا و  هدرپس 
دایرف اب  دنزیم و  هللا  تریغ  ناهانپیب و  هانپ  نماد  هب  تسد  دنیبیم ، عطق  هدـیرب و  اج  همه  زا  ار  دوخ  هک  نزریپ  دـنکیم  دوخ  دـیلپ  هشقن 
يوس هب  هک  دوشیم  هدید  يراوس  هداج ، ياهتسدرود  رد  انثا  نیا  رد  هدب . تاجن  نوعلم  نیا  تسد  زا  ار  ام  لضفلاوبا  ای  دیوگیم : دـنلب 
راوس عیرـس  دـنکیم و  روج  عمج و  ار  دوخ  وا  ندـید  اب  هینما  تسا . هدـشیم  رتکیدزن  ناـنآ  هب  هظحل  هب  هظحل  تسا و  هدوب  هناور  اـهنآ 

هحفـص  ] یمرب دوخ  ياتـسور  هب  دـندوب ؛ هتفای  تاجن  هکلهم  زا  هک  زین  سورعون  نزریپ و  دـنکیم . رود  ار  دوخ  تخات  هب  دوشیم و  بسا 
عادو ار  یناـف  راد  ماجنارـس  دـتفایم و  رتـسب  رد  دوـشیم و  راـمیب  هتفه  دـنچ  زور  نآ  هثداـح  لوـه  زا  نزریپ  تسا  ینتفگ  دـندرگ . [ 616

یلیبـموتا قوب  يادـص  ندینـش  اـب  وا  بسا  تسا  هدرکیم  تکرح  دوخ  بسا  اـب  بارـس  رهـش  رد  هک  یماـگنه  روکذـم  هینما  دـیوگیم و 
تراهط تمـصع و  نادناخ  دنمتدارا  دوشیم . هدـنکارپ  شزغم  هک  دـبوکیم  نابایخ  تلافـسآ  هب  نانچ  ار  دوخ  راوس  دـنکیم و  تشحو 

کچرق زا  هدازنیسح -  اضر  دمحم 
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وا غورد  مسق  تلع  هب  مادص ، زا  لضفلاوبا  ترضح  ماقتنا 

وا و نایم  يداح  فالتخا  یلو  دوب ، رکبلا »  » تموکح نارود  عافد  ریزو  وا  تشاد . مان  یتیرکت  نادرح  بزح ، هبتر  یلاـع  نارـسفا  زا  یکی 
نیمه رگید  يوس  زا  دوب و  تردـق  ماـقم و  لاـبند  مادـص  وس  کـی  زا  نوچ  دـمآ ؛ دوجو  هب  دوب  رکبلا »  » نواـعم ناـمز  نآ  رد  هک  مادـص 

مان هب  یباتک  رد  تشون و  ار  دوخ  تارطاـخ  قارع  جراـخ  رد  وا  دزیرگب . قارع  زا  دـهد و  افعتـسا  دـش  ریزگاـن  نادرح  و  یتیرکت ، نادرح 
پاچ زا  دعب  مادـص  تشون . ار  مادـص  هدرپ  تشپ  ياهتسایـس  اهتثابخ و  نآ ، رد  درک و  پاچ  نادرح ) تارطاخ  « ) نادرح تارکاذـم  »

نیـشام راوس  هک  یلاح  رد  تیوک ، رد  ار  روکذـم  نادرح  یثعب  نارودزم  و  دـننک ، رورت  ار  وا  هک  داد  روتـسد  دوخ  نارودزم  هب  باتک  نآ 
مـسق هلمج  زا  تسا ، هدـمآ  مادـص  راتفر  زا  يرایـسب  هنامرحم  بلاطم  نادرح » تارطاخ   » باتک رد  دنتـشک . دـندرک و  ناراـبریت  دوب  دوخ 

رد یسمش   1347 يدالیم ؛ لاس 1968  رد  اهیثعب  ياتدوک  زا  دعب  تسا : حرش  هب  نیا  نایرج  و  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  هب  مادص 
هتـشون دوخ  تارطاخ  رد  نادرح  درک . بوصنم  وا  نواـعم  ناونع  هب  ار  مادـص  روهمجسیئر و  ناونع  هب  ار  رکبلا »  » اـتدوک ياروش  قارع ،

هک مسرتیم  وت  زا  مرادـن و  نانیمطا  وت  هب  نم  تفگ : مادـص  هب  اتدوک  ياروش  هنامرحم  تاسلج  زا  یکی  رد  رکبلا » [ » هحفص 617 : ] تسا
هب خـساپ  رد  مادـص  دنتـسه . يرهـشمه  حالطـصا  هب  تیرکت و  لها  زا  ود  ره  هک  فصولاعم  ینک ، رانکرب  تردـق  زا  ارم  تنایخ و  نم  هب 
مرح رد  وت  مسق  تفگ : رکبلا » ، » منکیمن تنایخ  وت  هب  هک  مروخب  مسق  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  هب  هک  مرـضاح  نم  تفگ : رکبلا » »
کی رد  یلاخ  توبات  کی  دوخ  اـب  و  دندیـشوپ ، ار  قارع  ياـهبرع  یلحم  ساـبل  نادرح  اـب  ود  ره  تفریذـپ و  مادـص  دـشاب ، لـضفلاوبا 
البرک هب  تراـیز  يارب  ار  نآ  دـنراد و  ياهزاـنج  دنتـسه و  یقارع  ییاتـسور  برع  هک  دـندرک  رهاـظت  دـنورب و  ـالبرک  هـب  يداـع  نیـشام 
ناشیا هب  نانآ  داقتعا  دنراد و  یصاخ  تدارا  مشاهینب  رمق  ترضح  هب  تیرکت  ياهینس  هلمج  زا  قارع  لامش  اهینـس  انمـض  دناهدروآ ،

مادـص و رکبلا و  لماح  نیـشام  تشاذـگن . اهنت  گنج  زور  ار  دوخ  يردامان  ردارب  تسا و  رویغ  بیجن و  صخـش  وا  هک  تسا  انبم  نیا  رب 
و دندرب ، مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  مرح  هب  ار  توبات  اهلامح  دیـسر . البرک  هب  یلاخ  توبات  تعاس  هس  هب  بورغ  زا  دـعب  نادرح 

مادص دندش ، مرح  لخاد  هک  یماگنه  و  دندرکیم ، تکرح  توبات  تشپ  نادرح ) مادص و  رکبلا و   ) ییاتـسور رهاظ  هب  برع  درم  هس  نآ 
رکبلا هب  هک  دروخ  مسق  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لـضفلاوبا  ماـن  هب  نادرح  رکبلا و  ربارب  تفرگ و  شتـسد  هب  ار  لـضفلاوبا  ترـضح  حـیرض 

زا دـعب  نوچ  درکن ، لمع  دوخ  مسق  هب  مادـص  یلو  دنتـشگرب . دادـغب  هب  هس  ره  دـندنادرگرب و  نیـشام  هب  ار  توبات  سپـس  دـنکن ، تنایخ 
وا دوـخ  درک و  ینادـنز  راـنکرب و  ار  وا  تسا  راـمیب  رکبلا )  ) هک هناـهب  نیا  هب  مادـص  لاس 1357 ، رد  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 

راتفرگ ار  دوخ  و  دـش ؟ هچ  هجیتن  یلو  تفرگ ، هدـیدان  دوب  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  مان  هب  هک  ار  دوخ  مسق  و  دـش ، روهمجسیئر 
تـشک دوب  حافلط ) ناندع   ) شمان هک  ار  دوخ  نز  ردارب  - 1 دید : ار  اهیتخبدب  نیا  درک و  تیوک  اب  سپـس  ناریا  اب  هحفص 618 ]  ] گنج

تشک و دنتـشگرب  قارع  هب  دندوب و  هدرب  هانپ  ندرا  هب  تیوک  رد  مادص  تسکـش  زا  دعب  هک  ار  دوخ  داماد  ود  - 2 دش . ادج  وا  زا  شنز  و 
عطق دروخ و  ریت  شعاخن  رد  دادغب  رد  نویبالقنا  هلمح  هلیـسو  هب  يدع )  ) وا گرزب  رـسپ  - 3 دناهدیشوپ . هایـس  سابل  زورما  ات  وا  رتخد  ود 
روشک تدـحو  تسناوتن  درک ، دـهاوخ  هچراپکی  دـحتم و  ار  یبرع  ياهروشک  درکیم ، اـعدا  هک  وا  - 4 تسا . جـلف  زورما  ات  دـش و  عاخن 
مدرم هک  دیسر  يدح  هب  وا  تیمکاح  نارود  رد  قارع  مدرم  یگنـسرگ  - 5 دش . جراخ  وا  هطلـس  زا  ار  قارع  لامـش  و  دراد ، هگن  ار  قارع 

وا یماظن  تاسیسأت  هب  زور  ره  سیلگنا  اکیرمآ و  ياهامیپاوه  - 6 دنرتتخبدب . هنسرگ  ياهییاقیرفآ  زا  وراد  اذغ و  ندوبن  تلع  هب  قارع 
سیـسأت سدقلا ) شیج   ) سدق مان  هب  یمدرم  رکـشل  کی  دنکیم و  عافد  نیطـسلف  زا  هک  درک  اعدا  یتخبدـب  نیمه  اب  - 7 دننکیم . هلمح 

هرخسم ار  رکشل  نیا  درم  نز و  قارع ، مدرم  هک  دش  ثعاب  رکشل  نیا  سیـسأت  و  تفرن ، نیطـسلف  هب  رکـشل  نیا  زا  مه  رفن  کی  یلو  درک ،
رد هک  مینیبب  اـت  تسا ، هدیـسرن  ناـیاپ  هب  زونه  يونثم »  » نیا و  تسا ، نیمه  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  هب  غورد  مسق  هجیتن  دـننک .

هحفص 619] [ !؟ دش دهاوخ  هچ  کیدزن  ای  رود  هدنیآ 
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دریگیم رارق  بضغ  دروم  دنادیم و  یتسرپتب  ار  رانچ  تخرد  ندیسوب 

رد بش  دـنچ  مرحم  هام  رد  دومحم  خیـش  ماـن  هب  یناـحور  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  لـیاوا  رد  هک  درک : لـقن  هدـنب  يارب  رگید  یـصخش 
: دـنتفگ هدرک و  ینارنخـس  هضور  زا  لبق  لومعم  قبط  یبش  کی  دـندرکیم . یناوخهضور  ناتـسغتانق  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا هاگرذـگ 
. دینکن ار  راک  نیا  رگید  تسا و  یتسرپتب  دیسوبیم  ار  هاگرذگ  هرجنپ  دیسوبیم و  ار  هاگرذگ  لخاد  رانچ  تخرد  امـش  هک  نیا  مدرم !
ار شرـسپ  ود  دننیبیم  دنتـشاد ] رـسپ  ود  ناشیا  . ] دوریم هناخ  هب  ربنم  زا  دعب  بش  نامه  هصالخ ، تشادن ] مه  يدصق  دـیاش  ادـخ  هدـنب  ]
هب بش ، همین  ود  تعاـس  ینعی  عقوم  ناـمه  تسا . شربنم  يور  فرح  رطاـخ  هب  دـمهفیم  و  دـناهدش ؛ جـلف  تسا و  هتفرگ  هلمح  جنـشت و 
ارم مدرک ؛ هابتـشا  مدرک ؛ طلغ  اقآ  دیوگیم : دنکیم و  يراز  هیرگ و  دبوکیم و  رانچ  تخرد  هب  ار  شرـس  ردق  نآ  دـیآیم و  هاگرذـگ 
مه یلو  دوشیم . بوخ  دندوب  هدش  جـلف  هک  شنادـنزرف  لاح  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  اقآ  تیانع  هب  دـنکیم و  یتاروذـن  دیـشخبب و 

. تسا یقاب  يراثآ  ناشیاپ  تسد و  رد  نونکا 

دش مامت  شراک  دش و  راتفرگ  نابساپ 

مرحم رد  میروآیم : اجنیا  رد  هک  دناهدرک  لقن  تمارک  ود  ياهغارم  یمیظعریم  داوج  دیس  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج 
رصع هحفـص 620 ] . ] دوب نغدق  ادـیکا  تاجهتـسد  نداتفا و  هار  یناوخهضور  يرادازع و  ناجیابرذآ  هغارم  رهـش  رد  یـسمش  لاس 1313 

هدع نادـیم  هشوگ  زا  ناهگان  دـندوب . هداتـسیا  هدرـسفا  ریحتم و  دایز  یتیعمج  هغارم  رهـش  میدـق  یلـصم  نادـیم  رد  مرحم  متـشه  ای  متفه 
ترض اب  ناناوج  دندرک و  هلمح  يروف  اهنابساپ  دندش . ادیپ  ازع  لاح  اب  یکشم  ياهمچرپ  اب  مظنم  یعمج  هتسد  تئیه  اب  ناوجون  يدایز 

نم دنکشب . تساوخیم  ار  یمچرپ  بوچ  ینابـساپ  نیب  نیا  رد  دنتـسکشیم . ار  اهمچرپ  بوچ  دندرکیم و  هدنکارپ  یمحریب  متـش و  و 
ات رـصع  ناـمه  درکن  اـنتعا  نابـساپ  تسا ؛ لـضفلاابا  ترـضح  مچرپ  نیا  نکـشن ، تفگیم : درکیم و  هیرگ  ناوج  نآ  هک  مدـید  مدوـخ 

لاسغ نامز  نآ  یلو  دوب  هدروخ  ریش  هکرس  تشوگ  بآ  يرهط  نابساپ  دنداد  راشتنا  غورد  هب  دش . مامت  شراک  راتفرگ و  نابـساپ  بورغ 
. دوب هدش  هایس  نابساپ  تشپ  هنیس و  رس و  هک  دندوب  هدید  اههیاسمه  ماب  تشپ  زا  دندادیم  لسغ  هناخ  رد  ار  هزانج  دوبن  اههناخ 

دریگیم رارق  بضغ  دروم 

هدایپ نآ  راب  هس  هک  دندش  فرشم  يالبرک  ترایز  هب  راب  جنپ  هرس  سدق  یغورف  اضر  دیس  جاح  بایطالا  تاداسلا و  هلالـس  دلاو  موحرم 
لـضفلاوبا مشاهینب  رمق  جئاوحلا  باب  ماقم  رگنایب  شنایب ؛ هک  تسا  مهم  رایـسب  ياهعقاو  دندرک  لقن  ام  يارب  ناشیا  هک  یتارطاخ  زا  دوب .

کی مدـش ؛ مرح  مزاع  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادـبع  یبا  ترـضح  نادیهـش  رالاس  ترایز  يارب  هک  ینامز  تسا : مالـسلاهیلع )  ) سابعلا
، دـندش عمج  مرح  رد  تشپ  يداـیز  تیعمج  دـش  هتـسب  دوـخ  هب  دوـخ  مرح  رد  هکنیا  نآ  مدـش و  زیگناتفگـش  ياهنحـص  هجوـتم  هبترم 
؛ مدومن لاوس  ارجام  زا  مدرک و  لابند  ار  بلطم  دوب ، شوهدم  دوب  نایامن  شتروص  رب  یلیـس  ياج  هک  یلاح  رد  ینز  مدید  متفر ، کیدزن 

هدوب ترایز  لوغـشم  هک  تنیط  كاپ  نیدـتم و  یناوج  هب  مالـسلاهیلع )  ) ساـبع هحفـص 621 ]  ] ترـضح مرح  رد  نز  نیا  هک  دـش  مولعم 
بـضغ دروم  نز  نیا  ناهگان  دـبلطیم ؛ کـمک  دوخ  يوربآ  ظـفح  يارب  ترـضح  زا  هدوب  كاـپ  ناوج  هک  اـج  نآ  زا  دـنزیم و  تمهت 
دتفایم نیمز  يور  هب  دوشیم و  شوهدم  هک  دنزیم  وا  رب  یلیس  نانچ  دوشیم و  نایامن  بیغ  زا  یتسد  ناهگان  دریگیم و  رارق  ترضح 
رگنایب دوخ  نیا  هک  دنک ، مادقا  نآ  نتـسب  رد  یـسک  هک  نآ  نودب  دش  هتـسب  مرح  رد  اج  نآ  زا  دنامیم ؛ یقاب  شتروص  رب  یلیـس  ياج  و 

مه مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  بضغ  دروم  دریگب ، رارق  مالـسلاهیلع )  ) ساـبع ترـضح  بضغ  دروم  هک  سک  ره  هک : تسا  تیعقاو  نیا 
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یغورف نسحم  دیس  مق -  دریگیم . رارق 

دش راتفرگ  سابع  ترضح  بضغ  هب  خاتسگ  سیلپ 

هک دندوب  نابساپ  ات  ود  هر )  ) يرئاح میرکلادبع  خیش  جاح  نامز  رد  دننکیم : لقن  یمشاه  لیعامـسا  دیـس  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  ترـضح 
مـسق ار  وا  هچ  ره  دـنکیم ، بیقعت  ار  وا  اـهسیلپ  نیا  زا  یکی  دـیآیم ، نوریب  هناـخ  زا  يرـسور  اـب  ینز  يزور  دـندرکیم . تیذا  یلیخ 

دوب هتخاس  يراک  لضفلاابا  زا  رگا  هک  دنکیم  نیهوت  دنکیمن و  رثا  دهدیم  رارق  عیفـش  ار  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  دـهدیم و 
هتفگ لاسغ  دریمیم  و  دـنکیمن ، رثا  تاجلاعم  دریگیم . درد  شلد  دوریم  مامح  هب  زور  ناـمه  هرخـالاب  وا ... ياـهتسد  تشاذـگیمن 
دراو یهاگ  تشاد ، يرتشیب  تواقـش  رگید  سیلپ  دوب . هدش  هایـس  شتروص  دشاب ، هدش  هدروخ  شتروص  هب  یلیـس  هکنیا  لثم  مدید  دوب :
مسق لضفلاابا  ترضح  هب  ار  وا  ینز  تشادیمرب ، اهنآ  رس  زا  يرـسور  دروآیم و  نوریب  هناخ  هحفص 622 ]  ] زا ار  نانز  دشیم و  اههناخ 

ترـضح دـنکیم : نیرفن  دوشیم و  تحاران  نز  هرخالاب  دوب ... دـلب  يراک  ترـضح  رگا  دـیوگیم : باوج  رد  نکن ، تیذا  هک  دـهدیم 
رازاب هب  یهاگن  رازاب ، قاط  خاروس  زا  هتـساوخیم  رازاب ، کیـشک  يارب  هک  دـنکیم  ادـیپ  تیرومأـم  بش ، ناـمه  دـهدب . تیازج  ساـبع 
يارب دندرک  یناغارچ  ار  رازاب  مامت  دعب  زور  دوریم . كرد  هب  نییاپ و  دـتفایم  رازاب  قاط  زا  دروخیم ، وا  ندرگ  تشپ  رب  یتسد  دـنکب ،

. دناسر دوخ  تافاکم  هب  ار  وا  لضفلاابا  ترضح  هک  نیا 

تسا دیهش  طقف  سابع  ترضح 

موحرم یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  زا  يزیربت  يرینم  داوج  جاح  ياقآ  رامعلا  جاحلا و  راختفا  بانج  نابعش 1424  هام  رخآ  هعمج  زور  رد 
لـضفلاوبا ترـضح  ترایز  هب  هک  دوب  یملاع  البرک  رد  دـندرک : لقن  حرـش  نیدـب  ار  یتامارک  هر ) ) یمق يدـهاز  لـضفلاوبا  خیـش  جاـح 

هک دـید  باوخ  ملاع  رد  بش  متـسه و ... ملاـع  نم  یلو  تسا ، هدـش  دیهـش  طـقف  ترـضح  تفگیم : تفریمن و  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا
مالسلامهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  و  مالـسلامهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ترـضح  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللادبع نب  دمحم 

ترضح سپس  درمش . یکی  یکی  ملاع  نآ  دیسرپ و  ار  ناشدیتاسا  درک و  هاگن  ملاع  نآ  فرط  هب  مرکا  لوسر  ترضح  دنتـشاد . فیرـشت 
؟ دیاهدناوخ سرد  یـسک  هچ  دزن  امـش  دندوب و  یـسک  هچ  امـش  دـیتاسا  وگب  امـش  ناج ، سابع  دـندومرف : دـندرک و  مشاهینب  رمق  هب  ور 

زین موس  یبتجم و  نسح  ماما  ترـضح  مزیزع  ردارب  مود  مالـسلاامهیلع ،)  ) بلاـطیبا نب  یلع  ترـضح  مردـپ ، لوا  تفگ : هحفص 623 ] ]
یلع نب  نیـسح  ترـضح  هک  یباقلا  زج  هب  ترـضح  دـیمهف  یتقو  ملاع  نیا  مالـسلاامهیلع .)  ) یلع نب  نیـسح  ماـما  ترـضح  مزیزع  ردارب 

. تسا هتخومآ  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  موصعم  ناماما  زا  ار  رخآ  لوا و  مولع  مامت  دناهداد  ناشیا  هب  مالسلاامهیلع ) )

نیسح ماما  يرادازع  هب  تناها  يازج 

تاراشتنا رتفد  هب  ار  تمارک  نیا   82  / 2 خیرات 27 /  رد  يدور ، ناجنز  يوسوم  یبتجم  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  بانج 
یلاها زا  يرفـص  روپضایف  يدهـشم  ياـقآ  لاس 1380  رد  دوشیم . رکـشت  ناـشیا  زا  هک  دنتـشاد  لاـسرا  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا بتکم 

زا یکی  رد  یناوـج  نارود  رد  دـندرک : لـقن  یـسلجم  رد  دـنکیم ، یگدـنز  جرک  رد  نوـنکا  مه  هک  لاـخلخ  عـباوت  زا  ولاـموچ  ياتـسور 
نامهیم صخـش  تشاد . روضح  یناـمهم  میدوب  هک  یلفحم  رد  میدوب . هدـش  عمج  مه  رود  دجـسم  رد  دوخ  ناتـسود  اـب  مرحم  ياـهبش 

و دوب ؛ دـب  ام  فرعرد  نامز  نآ  رد  تلاح  نیا  دوب و  بترمان  مه  شیاهوم  دوب و  هتـشاذگ  جـک  مه  ار  شهالک  تشاد و  رـس  هب  یهـالک 
نامهم نآ  هب  ار  هناش  نیا  هک  متفگ  وا  هب  مداد و  هچب  رسپ  کی  هب  هناش  کی  رخسمت  يارب  نم  دندرکیم . هرخسم  ار  یـصخش  نینچ  مدرم 
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هـسلج مامتا  زا  دعب  تشاذگ . شبیج  لخاد  تفرگ و  ار  هناش  دـهد  ناشن  لمعلاسکع  هک  نیا  يارب  هناش  نتفرگ  ضحم  هب  مه  وا  و  هدـب .
هک دوب  تروص  نیا  هب  ام  هناخ  رد  دمآ . رد  ادص  هب  یبوچ  هحفص 624 ]  ] رد يادص  هک  مدوب  هدیسر  هناخ  هب  هزات  متـشگرب  هناخ  هب  یتقو 

تشپ بسا  رب  يراوس  هک  مدید  نز . ای  تسا  درم  دوب  صخشم  لخاد  زا  داتـسیایم  رد  تشپ  یـسک  رگا  نییاپ و  زا  مه  دوب  زاب  الاب  زا  مه 
مردارب تفگ : تهبا  اب  راوس  مدرک . فراعت  مدرک و  مالـس  نازرل  ناسرت و  تسا و  تبیه  اب  ییاقآ  مدـید  مدرک  زاـب  ار  رد  یتقو  تسا . رد 

هدز و تهب  نم  يدرک . تناها  دجـسم  رد  شنامهم  هب  شرادازع و  هب  هک  نیا  زا  دندش  هدرزآ  ناشیا  مدش ، عنام  نم  یلو  دمآیم  شدوخ 
رتسب رد  رطاخ  نیمه  هب  دوب  هداتفا  هشعر  هب  مندب  نیگنـس  هدرزآ و  رکف  ایند  کی  مدنام و  نم  دندش . ناهنپ  مرظن  زا  ناشیا  مدنام و  ناریح 
رتـکد هب  مدـش  روبجم  درک . مرو  مندـب  مدـش و  ضیرم  تخـس  بش  نآ  زا  مدرک . فـیرعت  شیارب  نم  دیـسرپ و  ار  هیـضق  مرداـم  مداـتفا .

رد مردارب  اب  بش  کی  مدوب . هدش  دـیماان  سویأم و  یلیخ  رگید  مدرک . هعجارم  ناجنز  هنایم و  هب  نامرد  يارب  اهراب  اهراب و  منک . هعجارم 
امـش یتحاران  تلع  هب  درد  نیا  اقآ  مدرک : ضرع  مدرک و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  هب  لسوت  مدوب ، هدـیباوخ  هناـخهوهق 
يارب نیعبرا  نیا  رد  مراد  دنفـسوگ  هچ  ره  دـیهد ؛ افـش  نیعبرا  ات  ارم  مهاوخیم  امـش  زا  دـیوش . تحاران  امـش  مدـش  ثعاب  نم  هک  تسا 
رادـیب باوخ  زا  دـش  هک  حبـص  مدرک . یتحار  باوخ  بش  نآ  درب . مباوخ  ياهظحل  زا  سپ  متفگ و  ار  نیمه  منکیم . یناـبرق  تنارادازع 

زا يربخ  چیه  مدـید  مدرک  میاهاپ  اهتسد و  هب  یهاگن  مرادـن  هجو  چـیه  هب  رگید  متـشاد  البق  هک  یتحاران  راثآ  الـصا  هک  مدـید  مدـش .
: تفگ درک و  نم  هب  یهاگن  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  مردارب  هک  مدرک  ندرک  هیرگ  هب  عورـش  ماهتفاـی . افـش  مدرک  ساـسحا  تسین  اـهمرو 

دندومرف تیانع  اقآ  دوخ  اذل  متفگ  وا  هب  ار  متین  مدرک و  فیرعت  شیارب  ار  هیـضق  تسا . هدیباوخ  تدش  هب  تیاهاپ  اهتسد و  مرو  ضایف 
. مدرک لمع  مرذن  هب  مه  نیعبرا  متفای و  افش  نم  و  هحفص 625 ] ]

دیربب لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  ارم 

( مالسلاهیلع  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  ترایز  هب  بش  کی  میدوب  هدش  فرشم  لبق  لاس  دنچ  هک  ییالبرک  رفـس  رد  دیوگیم  یـصخش 
نیمز هب  هک  دیوگب  یمالک  تساوخ  اهنآ  زا  یکی  دندوب . هداتـسیا  حیرـض  لباقم  رد  دننکیم و  عازن  مه  اب  ناوج  رفن  ود  مدید  مدوب ، هتفر 

وا دـندرک . ربـخ  ار  شاهلیبـق  سیئر  دـندرک و  ییاسانـش  ار  وا  دـندش و  عمج  وا  رود  مدرم  درک . رارف  مه  یمود  دـش و  شوهیب  دروـخ و 
يزیچ ترـضح  هب  تساوخیم  هک  مداد  شباوج  مدوب ، هنحـص  رد  نم  نوچ  درک ؟ هچ  نیمز  هب  نداـتفا  زا  لـبق  هک  دیـسرپ  دوب ، يدرمریپ 

شیاهناوختـسا دوبک و  شندب  اریز  هدش  عقاو  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  بضغ  دروم  وا  تفگ : هلیبق  سیئر  تسناوتن . هک  دیوگب 
ات ار  لاح  نیمه  رگا  موس  بش  دوب و  اجنآ  رد  بش  ود  دوش . لصاح  یجرف  ات  ءادهشلادیس  ترـضح  نحـص  هب  میدرب  ار  وا  دناهدش . درخ 

شنایفارطا هب  وا  تسـشن . تساخرب و  داد و  یناکت  دوخ  هب  مدـید  هاگان  تفاییم ، افـش  هکنیا  رگم  دوب  هدرم  وا  رگید  تشادیم  بش  رخآ 
اهنآ ار  لمع  نیا  دیـشکب . مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  مرح  فرط  هب  ارم  دیدنب و  نم  ياهاپ  هب  دـیروایب و  ینامـسیر  تفگ :

ار رادقم  نامه  هزادنا  دـنهد و  شتـسود  هب  ار  غلبم  نالف  تفگ : دـندش  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا نحـص  کیدزن  هک  ینامز  دـنداد ، ماجنا 
هحفـص  ] نابز اب  دش و  مرح  دراو  یبیجع  للذت  تلاح  کی  اب  دعب  دنهد . ماجنا  ار  لمع  نیا  دندرک  دهعت  شناتـسود  دنهد . ارقف  هب  هقدـص 

عقوم نیا  رد  ییامن . حـضتفم  مدرم  نیب  ارم  يربب و  ارم  يوربآ  هنوگ  نیا  هک  دوبن  عقوت  وت  زا  اقآ  تفگیم : درکیم و  باطخ  یبرع  [ 626
متفر و شرانک  دوش ، تولخ  ات  مدرک  ربص  نم  دوب . هدش  عقاو  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  فطل  دروم  هک  دیـسوب  ار  وا  هلیبق  سیئر 

نم اب  هک  ناوج  نآ  تفگ : نک ! فیرعت  میارب  دـمآ . شیپ  هچ  شلوا  هک  منادـب  ملیام  یلو  مدوب  ناـیاپ  اـت  ناـیرج  لوا  زا  نم  متفگ : وا  هب 
مدش و تحاران  نم  یهدب ! دیاب  نالا  نیمه  ار  مبلط  هک  دیزرو  رارصا  دایز  بش  نآ  تساوخیم  یغلبم  نم  زا  دوب  یتدم  دش  نحص  دراو 

مسق متـساوخیم  مدرک و  ییایحیب  نم  روخب . مسق  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  ناج  هب  تفگ : وا  يرادن . یبلط  نم  زا  متفگ : وا  هب 
تافیرـشت يارب  هک  مدـید  شوهیب  ملاع  نامه  رد  متـشاد و  هداعلاقوف  یتحاران  درد و  هک  بشما  ات  دـش . هچ  مدـیمهفن  رگید  هک  مروخب 
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هب مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  تفگ : یکی  تسا ؟ ربخ  هچ  مدرک : لاوئس  دوشیم . ماجنا  دراد  یمسارم  ءادهـشلادیس  یـصخش  روبع 
اپ رس )  ) کت اب  هداتسیا و  نم  رس  يالاب  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  مدید  هک  مدمآ  یهاوخرذع  يارب  نم  دیآیم ، شردارب  ترایز 

ملاح اجنامه  زا  دندرگیمنرب ، مورحم  دنوش ، لسوتم  نآ  هب  سنا  نج و  رگا  هک  ياهدـمآ  ياهناخ  هب  زیخرب ، دـندومرف : دـننزیم و  نم  هب 
. دش بوخ 

ملظ هجیتن 

ناخ دـمحم  ازریم  دناهتـشون : اهیـضعب  دوب و  هحفـص 627 ]  ] راجاق نامز  ماکح  زا  ارهاـظ  هک  کلملادـجم  تموکح  ناـمز  رد  دناهتـشون 
نز هدوب  ـالبرک  هک  شیاـههچون ، فورعم  لوق  هب  اـی  نارودزم  نارـشابم و  نارازگراـک و  زا  یکی  هدوـب  فورعم  ياـهمناخ  زا  هک  باـبرا 

یلوپ هردخم  نآ  زا  هار  نیا  زا  ات  دهدیم ، وا  هب  اوران  ياهتبـسن  هدرک و  مهتم  ار  وا  غورد  هب  جاب  يذاخا و  دصق  هب  دنیبیم و  ار  یلومتم 
رارف شتـسد  زا  مناخ  نآ  یلو  دوشیم ، هقی  هب  تسد  ایحیب  رودزم  نآ  دـنکیم . عاـنتما  نداد  لوپ  زا  دوریمن و  راـب  ریز  وناـب  نآ  دریگب .

هب زادگ  زوساب و  هتخادنا و  ترضح  نآ  سدقم  حیرض  ياههکبش  هب  تسد  دوریم . مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  مرح  هب  دنکیم و 
لامک اب  خاتسگ  درم  نآ  اما  سرب . مدایرف  هب  متسه  وت  هانپ  رد  لیخد و  مالسلاهیلع )  ) لضفلاابا ای  دیوگیم : دنکیم . هثاغتسا  ترـضح  نآ 

مه مرح  مادــخ  دریگیم . روز  اــب  وا  زا  ار  رظن  دروـم  لوـپ  هدیــشک و  نوریب  مرح  زا  هـتفرگ  ار  نز  تـسد  دوـشیم و  مرح  دراو  ییوررپ 
نآ ماقتنا  یبوخ  هب  هناخ  بحاص  اما  دنیامن ، عافد  كرابم  مرح  هدنهانپ  زا  دـنهد و  ماجنا  یلمعلاسکع  ملظ  نیا  ربارب  رد  دـندوب  هتـسناوتن 
هار ریـسم  رد  دـنورب ، فرـشا  فجن  هب  هک  دوشیم  نیـشام  راوس  دوخ  باـبرا  اـب  هک  یتقو  رودزم  نیمه  دریگیم . ملاـظ  زا  ار  همولظم  نز 

: دناهتـشون رگید  ياهباتک  یـضعب  رد  دوشیم . عطق  هناش  زا  شناتـسد  فداصت  نیا  رثا  رب  دـننکیم و  فداصت  يرگید  وردوخ  اب  اـقافتا 
هجلاـعم زا  دـننکیم و  هعجارم  ءاـبطا  هناـخضیرم و  هب  دوشیم . شوهیب  دنکـشیم و  دـچیپیم و  شتـسد  دوشیم  قیاـق )  ) هرارط راوـس 

هحفص [ . ] 331 (. ] مالـسلاهیلع  ) سابع ترـضح  هدـنهانپ  راوز و  هب  تراسج  هجیتن  تسا  نیا  دوشیم . عطق  شناتـسد  دـنوشیم و  سویأم 
[628

راب تکاله  رورغ 

[332  ] رورغم دوـخ  ملع  هب  ـالبرک  ءاـملع  زا  یکی  هک : تسا  نیا  دـناهدرک  لـقن  نیقثوـم  زا  ياهدـع  هک  یتفگـش  ياهناتـساد  عیاـقو و  زا 
زا نخس  هراچیب ، نیب  دوخ  ملاع  نآ  دمآ ، نایم  هب  نخس  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  زا  باحـصا  نایم  رد  ینامز  هک  يدحب  تشگ ،

ترـضح زا  نم  تفگیم : دوـمنیم و  شیوـخ  ياوـقت  دـهز و  بحتـسم و  لاـمعا  بـش و  زاـمن  موـلع و  دوـخ و  دنمـشزرا  ياـهیگژیو 
يربارب هقف و ... ملع و  اب  دناوتیمن  اروشاع  زور  تداهش  و  دشابیم ، نم  لثم  دنشاب  هتـشاد  ار  اهتیـصوصخ  نیا  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا

و دندروخ ، فسأت  دندرک و  ادیپ  ریحت  وا  ینادان  لهج و  زا  و  دـندش ، تفگـش  رد  وا  رورغ  تراسج و  نیا  زا  سلجم  رد  نیرـضاح  دـنک .
دننک ادیپ  روسج  درم  زا  يربخ  هک  دـندرک  ناوارف  قوش  سلجم  رد  نیرـضاح  دـعب  زور  درکیم . راختفا  ینیبدوخ  رورغ و  نیا  رب  درم  نآ 

باوج رد  دندرک . لاوئس  وا  لاوحا  زا  دندیبوک و  ار  شلزنم  برد  دندروآ ، وا  هناخ  هب  ور  هن ؟ ای  تشادرب  دوخ  یهارمگ  زا  تسد  ایآ  هک 
رس هداد و  رارق  دوخ  ندرگ  هب  ینامسیر  درم  نآ  دندید  دندش ، فرشم  مرح  هب  اهنآ  هتفر ، مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  مرح  دنتفگ :

باوج دندرک ، لاوئـس  عوضوم  زا  دنکیم . ینامیـشپ  تمادن و  راهظا  دوخ  لمع  زا  يراز  هیرگ و  اب  هتـسب و  رهطم  حیرـض  هب  ار  نآ  رگید 
: درک ادص  دش و  لخاد  يدرم  هاگان  ماهتـسشن ، ءاملع  زا  یعمج  رانک  رد  مدـید  متفر ، باوخ  هب  رورغ  نامه  اب  بشید  هحفص 629 ] : ] داد

فارطا هک  رون  زا  ياهلاه  رد  ترضح  دیشکن  یلوط  درک ، رورس  قرغ  ار  اهلد  ترضح  مان  دندروآ . فیرشت  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاابا اقآ 
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رد ياهکیرا  رب  و  دـندش ، سلجم  دراو  تشاد  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما زا  تیاکح  هک  ییامیـس  اب  دوب  هدرک  هطاحا  ار  شکراـبم  هرهچ 
تدش هب  دوخ  هتشذگ  تراسج  زا  نم  و  دندوب ، عشاخ  عضاخ و  ترضح  هوکش  تمظع و  ربارب  رد  نیرضاح  همه  دنتـسشن ، سلجم  ردص 

، دیـسر نم  هب  تبون  دـندومن ، نخـس  هب  عورـش  سلجم  لـها  کـیاکی  اـب  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  مدوـب . بارطـضا  سرت و  رد 
ياهلیلد منک ، تباث  ار  قح  دوخ  نامگ  هب  و  مناهرب ، هکلهم  زا  ار  دوخ  متساوخیم  تفر . مرـس  زا  شوه  نم  ییوگیم ؟ هچ  وت  دندومرف :

نیسح ماما  نسح و  ماما  مناردارب  نینمؤملاریما و  مردپ  دزن  دندومرف : مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  مدناسر . ترضح  ضرع  هب  ار  دوخ 
سپس تسین ؟ نینچ  ایآ  يزرویم ، کش  ماما  هب  تبـسن  دوخ و  نید  رد  وت  اما  ماهدیـسر ، نیقی  هجرد  هب  ماهتخومآ و  ملع  مالـسلامهیلع ) )

ماکحا هب  لهاج  يارب  هک  تسا  دنچ  يدعاوق  لوصا و  وت  شیپ  تسا ! رتتخبدب  وت  زا  يدـناوخ  سرد  يو  دزن  وت  هک  يداتـسا  اما  دومرف :
عبنم زا  ار  نید  یعقاو  ماکحا  اریز  متـسین ، دـعاوق  لوصا و  نیا  هب  جاتحم  نم  و  دروآ ، تسد  هب  ار  مکح  اهنآ  هلیـسو  هب  ات  هدـش  هداد  رارق 
همه نایم  اهنآ  زا  یکدنا  رگا  هک  راثیا و ... ربص و  مرک و  زا  هداد  رارق  ياهدیزگرب  تافص  نم  رد  دنوادخ  و  ماهدومن ، تفایرد  یهلا  یحو 

تـسد اب  سپـس  دـشابیم ، ایر  یهاوخدوخ و  دـسح و  نوچ  ياهلیذر  تافـص  وت  رد  و  دـیرادن ، ار  اهنآ  شریذـپ  ناوت  دوش ، میـسقت  اـمش 
، مدروآ ور  شترضح  هبانا  لسوت و  هب  متساخرب و  هحفص 630 ]  ] دوخ تشز  لمع  زا  ینامیشپ  سرت و  زا  نم  دندز ، نم  نهد  هب  ناشفیرش 

[ . 333 . ] داب شناردارب  ردپ و  ترضح و  نآ  رب  ادخ  دورد 

قحان مسق 

مرح رد  زیچ  ود  دـندومرف : ناشفیرـش  تسود  لوق  زا  ناهفـصا ، فورعم  يربنم  يزامن ، ياقآ  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  ترـضح 
مدید میدوب ، راک  لوغـشم  يرگید  هدعو  نم  هک  دوب  ياهعمج  بش  رد  نآ  و  مالـسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  رهطم  نحـص  رد  یکی ، مدـید .

رود مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  دبنگ  رود  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  دبنگ  رود  دندمآ  دندوب  یباغرم  لثم  هک  هدنرپ  هتـسد  کی 
بش مود ، میدرکیم . هاگن  نحص  هب  میدیشک و  راک  زا  تسد  ام  دنتفر ، دنروآ و  دورف  رـس  دننک  میظعت  دنتـساوخیم  هکنیا  لثم  دندزیم 

وا هدهع  زا  مه  رفن  راهچ  هس  دوب و  التبم  یناور  ضرم  هب  هک  میدرک  هدهاشم  ار  یناوج  مالـسلاهیلع ،)  ) مشاهینب رمق  اقآ  مرح  میدمآ  هک 
ترایز هک  میدـمآ  حبـص  میتفر و  لزنم  هب  میدرک و  ار  نامیاهراک  ترایز و  دـندوب . هتـسب  حیرـض  هب  ار  شیاپ  ریجنز  اب  و  دـندمآیمنرب ،

، تسا هتسب  شیاپ  هب  زونه  ریجنز  یلو  هدش ، مارآ  دمآیمنرب ، وا  هدهع  زا  سک  چیه  هک  یناوج  نیا  میدید  میوش  لوغـشم  راک  هب  مینک و 
هب دندادیم . لوپ  ناوج  هب  زین  راوز  و  درک ، زاب  شیاپ  زا  مه  ار  ریجنز  مداخ  تسا . هدش  زاب  دوب  هتسب  حیرض  هب  هک  ریجنز  رگید  فرط  اما 

هحفص 631]  ] نآ زا  و  دوب ، هدروخ  ترضح  هب  قحان  مسق  کی  دنزرف  نیا  تفگ : شردپ  تشاد ؟ یـضرم  هچ  امـش  دنزرف  میتفگ : شردپ 
( مالـسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترـضح  هب  لسوتم  اـجنیا و  شمیدروآ  میتفرگن ، ياهجیتن  میدرب  هک  مه  اـج  ره  درک ، ادـیپ  یترپساوح  تعاـس 

نیـسح ماـما  ترـضح  اـقآ  مرح  هب  هک  تـفرگیم  وـضو  تـشاد  مدـید  ار  وا  هـک  مـه  بـش  ادرف  داد . شیافـش  ترـضح  هصـالخ  میدـش 
[ . 334 . ] دورب مالسلاهیلع ) )

روخب مسق  ترضح  هب 

بش لوا  الومعم  مدیباوخیم و  مالسلاهیلع )  ) ءادهشلادیس ترضح  ناویا  رد  اهبش  مدش و  فرـشم  لبق  لاس  دنچ  هک  یئالبرک  رفـس  رد 
مه اب  هکنیا  لثم  ناوج  رفن  ود  مدـید  مدـش ، نحـص  دراو  یتقو  اهبش  زا  یکی  رد  متفریم . مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  تراـیز  هب 

دروخ و نیمز  رب  هک  دـیوگب  یمالک  تساوخ  اـهنآ  زا  یکی  دناهداتـسیا . دـشیم  هدـید  حیرـض  هک  يروطب  مرح  لـباق  رد  دـنراد و  یعازن 
ار هلیبق  نآ  سیئر  تسا ، هلیبق  نالف  زا  دـنتفگ : دـندرک و  ییاسانـش  ار  وا  دـندش و  عمج  وا  رود  مدرم  درک . رارف  مه  یمود  دـش ، شوهیب 
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ربق هب  هراـشا  وا  متفگ : متفر و  ولج  نم  درکیم ، هچ  وا  هک  دـشن  هجوتم  یـسک  داـتفا  نیمز  هب  یتـقو  دیـسرپ : دوب . يدرمریپ  دـندرک ، ربـخ 
دروم وا  تفگ : هلیبـق  سیئر  داـتفا . نیمز  هب  تسناوـتن و  رگید  هک  دـیوگب  يزیچ  تساوـخیم  دوـمن و  مالـسلاهیلع » لـضفلاوبا  ترـضح  »

ترضح نحص  هب  دیربب  ار  وا  تسا . هدیدرگ  درخ  شیاهناوختسا  دوبک و  شندب  اریز  هدش  عقاو  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  بضغ 
ترضح نحص  هب  دندیـشک و  شود  هب  ار  وا  شناتـسود  دوب . دهاوخ  اجنآ  زا  دشاب  هتـشاد  یتاجن  هار  رگا  هک  مالـسلاهیلع )  ) ءادهـشلادیس

مهنم هک  موس  بش  دوب . هداتفا  ءاـمغا  لاـح  هب  اـههفرغ  زا  یکی  راـنک  رد  زور  هنابـش  ود  دـندرب . هحفص 632 ] ( ] مالسلاهیلع  ) ءادهـشلادیس
بضغ دروم  هک  یـصخش  اریز  دنک . ادیپ  تاجن  عضو  نیا  زا  ای  دورب و  ایند  زا  وا  دیاب  ای  بشما  هک ، مدوب  رظتنم  مدیباوخیم و  وا  کیدزن 

زا دندوب ، وا  ظفاحم  هک  يدارفا  تسشن . تساخرب و  داد و  یناکت  دوخ  هب  مدید  هاگان  دنامیمن . هدنز  زور  هنابـش  هس  زا  رتشیب  هدش  عقاو 
( مالـسلاهیلع  ) لـضفلاوبا ترـضح  مرح  فرط  هب  ارم  دـیدنبب و  نم  ياـهاپ  هب  دـیروایب و  نامـسیر  تفگ : یهاوـخیم ؟ هـچ  دندیـسرپ : وا 

دیهدب ینالف  هب  ار  غلبم  نالف  هک  درک  تساوخرد  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  نحص  کیدزن  هار  نیب  رد  دندرک . ار  راک  نیا  دیشکب .
نحـص رد  زا  سپـس  دـنهد . ماجنا  هک  دـندرک  دـهعت  ار  لمع  نیا  شناتـسود  دـینک . قافنا  ءارقف  هب  نم  فرط  زا  هقدـص  مه  رادـقم  نامه 

( مالسلاهیلع  ) لضفلاوبا ترضح  حیرـض  لباقم  یتقو  دندرک . مرح  دراو  یبیجع  للذت  لاح  اب  دندنبب و  شندرگب  ار  نامـسیر  داد ، روتـسد 
مدرم نیب  ارم  دیربب و  ار  نم  يوربآ  هنوگ  نیا  هک  دوبن  عقوت  وت  زا  اقآ  : » هک تسا  نیا  شاهصالخ  هک  تفگ ، یبرع  نابز  هب  یتاملک  دیسر 

دیـسوب و ار  وا  دیـسر و  هلیبق  سیئر  عقوم  نیا  رد  وگب  تسیچ  وت  نم و  نایم  قرف  سپ  ینک  تافاکم  دب  وت  منک و  دب  نم  ییامن » حـضتفم 
عقاو مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  فطل  دروم  هرابود  هک  وا  هب  تبـسن  دندشیمن و  هدنکارپ  شفارطا  زا  مدرم  درک . یلاحـشوخ  زاربا 
مدوب وت  اب  نآ  نایاپ  اـت  ناـیرج  لوا  زا  نم  متفگ : وا  هب  دـش ، تولخ  شرود  ـالماک  اـت  مدرک  ربص  نم  دـندومنیم . هقـالع  زاربا  دوب  هدـش 

نم زا  دوب  یتدم  دش ، نحص  دراو  نم  اب  هک  ناوج  نآ  تفگ : نک . فیرعت  میارب  ملیام  مدیمهف ، ار  وت  تشذگرس  ياهتمـسق  زا  یـضعب 
: متفگ وا  هب  مدش و  تحاران  نم  يزادرپب  نآلا  نیمه  ارم  بلط  دـیاب  هک  درکیم  رارـصا  دایز  بش  نآ  هحفص 633 ] . ] تشاد بلط  یغلبم 

مدیمهفن رگید  هک  مروخب  مسق  متساوخ  مدرک ، ییایحیب  مه  نم  دروخب  مسق  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ناج  هب  تفگ : يرادن . یبلط  نم  زا 
هب یـصخش  فرـشت  يارب  هک  مدیدیم  ار  هکئالم  ایؤر  ملاع  نامه  رد  متـشاد  ياهداعلاقوف  راشف  یتحاران و  درد و  هک  بشما  ات  دـش . هچ 

لـضفلاوبا ترـضح  تـفگ : اـهنآ  زا  یکی  تـسا ؟ ربـخ  هـچ  مدرک : لاوئـس  دـنوشیم  لـئاق  یتافیرـشت  مالــسلاهیلع )  ) ءادهــشلادیس مرح 
مدید هک  مدرکیم ، هدامآ  ار  دوخ  یهاوخ  رذع  يارب  نم  دـیآیم . مالـسلاهیلع )  ) ادهـشلادیس ترـضح  شردارب  ترایز  هب  مالـسلاهیلع ) )

رگا هک  ياهدمآ  ياهناخ  رد  هب  زیخرب  دـیامرفیم : دـنزیم و  نم  هب  اپ  كون  اب  هداتـسیا و  نم  رـس  يالاب  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح 
ماـقم هب  تراـسج  هنوگ  نیا  رگید  مراودـیما  دـش و  بوـخ  ملاـح  اـج  ناـمه  زا  دـندرگیمنرب . مورحم  دـنوش  لـسوتم  نآ  هب  سنا  نج و 

[ . 335 . ] منکن مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح 

تسا تاینظ  دیاهدرک  لیصحت  امش  هچنآ 

یـضعب رد  هدوب و  هرهبیب  قالخا  ملع  زا  نکیلو  هدومن  لوصا  هقف و  ملع  لیـصحت  یتدم  فرـشا  فجن  رد  هک  دومن  لقن  نیقثوم  یـضعب 
مولع رد  تسا و  رتالاب  ام  داهتجا  ولع و  ماقم  الا  دراد و  تافرش  ام  رب  بسن  هطـساو  هب  مالـسلاهیلع )  ) لضفلاابا هک  درادیم  راهظا  سلاجم 
ناـیب نیا  هب  بـیرق  ار و  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  هحفـص 634 ]  ] دـنیبیم باوخ  یبش  دـنتفگ : میاهدیـشک  تمحز  رتـشیب  هینید 

هدز وا  تروص  هب  یلیـس  کی  ماهدومن و  هینیقی  مولع  نیقی  ملع و  ماقم  زا  نم  تسا و  تاینظ  دیاهدرک  لیـصحت  امـش  هچنآ  هک  دـیامرفیم 
هب دیربب  ارم  دیوگیم : دوشیم . هچ  ار  وت  دـنیوگیم  هتـشاد  يدـیدش  بت  دوشیم  رادـیب  باوخ  زا  تشحو  فوخ و  تلاح  هب  دوشیم و 

[ . 336 . ] دوشیم هداد  افش  دنکیم و  هثاغتسا  هبانا و  هبوت و  اجنآ  مالسلاهیلع )  ) لضفلاابا مرح 
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تشگرب شریسم  زا  یغای  واگ 

خلـسدور هلحم  رد  وکـسا  ناتـسرهش  رد  شیپ  لاس  تسیب  ابیرقت  دـنتفگ : اعوسات  زور  رد  ماریاب  ياتـسور  لها  يرابج  ربنق  يدهـشم  ياقآ 
کمک اب  دوب  انب  درک  مر  بآ  ندیشون  زا  سپ  ناویح  لحم ، نآ  رد  مدربیم . رهـشورسخ  یگتفه  رازاب  هب  شورف  يارب  ار  واگ  سأر  کی 

لضفلاوبا ترـضح  هب  دایز  شالت  زا  سپ  دش . در  میور  زا  و  دز ؛ نیمز  هب  ارم  دش و  نیگمـشخ  واگ  ریـسم  رد  میریگب . ار  واگ  نآ  یـسک 
هار رد  ار  نآ  غلبم  موس  کـی  شورف  زا  سپ  مدرک  ادـیپ  تاـجن  يراـتفرگ  نیا  زا  رگا  مدرک  رذـن  مدـش و  لـسوتم  مالـسلاهیلع )  ) ساـبعلا

. تشگرب شریـسم  زا  یغای  واگ  رذن  زا  سپ  دشاب . ترـضح  نآ  كاپ  حور  هب  هیده  شباوث  میامن  فرـص  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح 
هار رد  ناـموت  رازه  تسیب  غـلبم  دـمآ و  تسد  هب  نآ  زا  ناـموت  رازه  تصـش  میدرک . حـبذ  ار  وا  دـناسرن  بیـسآ  هک  نـیا  يارب  واـگ  نـیا 

هحفص 635] . ] مدرک جرخ  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  ترضح 

قحان مسق  مهتم و 

هک دنتشاد  لاسرا  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  تمارک  ود  يوحن  دومحم  خیش  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج 
يوحن میهاربا  خیش  جاح  ياقآ  مالعالا  دامع  نیثدحملا و  ۀقث  بانج  دلاو ، موحرم  مینکیم : رکذ  لیذ  رد  ار  اهنآ  ناشیا ، زا  رکـشت  نمض 

. دـندوب هباطخ  غیلبت و  لوغـشم  لاـس  لـهچ  دودـح  تشاد ، لـماک  یتراـهم  هباـطخ  نف  رد  دوب و  فورعم  ظاـعو  زا  یکی  هک  هللا ) همحر  )
رد دومن . تلحر  یناـف  راد  هب  تفگ و  کـیبل  ار  قح  توـعد  هعمج  زور  رد  بجر 1415  اب 5  قباطم  رذآ 1373  خـیرات 18  رد  ماجنارس 

ناشیا هک  دمآ  نایم  هب  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  جـئاوحلا  باب  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لسوت  زا  ثحب  یتبـسانم  هب  اهزور  زا  یکی 
هب مهتم  هک  دـندروآ  ار  رفن  هس  هک  مدـید  مدوخ  مدـش ، فرـشم  مالـسلاهیلع )  ) سابع ترـضح  رهطم  مرح  هب  زور  کـی  درک : لـقن  نینچ 

ناسنا هک  تفگ : نینچ  تقیقح  ندومن  نشور  تجح و  مامتا  يارب  دوب  لضف  عـالطا و  لـها  هک  سدـق  ناتـسآ  نآ  مادـخ  دـندوب . تقرس 
رـضحم رد  دیدمآ و  اجک  دینادیم  منکیم  هیـصوت  امـش  هب  نم  دریگ . رارق  وفع  دروم  اسب  هچ  دنک  فارتعا  رگا  هک  دـنکیم  هابتـشا  اطخ و 

مرح نیا  دـییامنن . ناـمتک  ار  يزیچ  دـییوگب و  هدـش  عـقاو  هک  هچنآ  دـییوگب  ار  تقیقح  دـیاب  اـجنیا  دـیاهتفرگ ، رارق  یمیظع  صخـش  هچ 
جالع رگید  هک  دیوش  راچد  یتبوقع  هب  مسرتیم  هک  دییوگن  ار  تیعقاو  ادابم  تسین  يراکنا  ياج  چیه  هک  داد  فیصوت  لباق  ریغ  یتمرح 

شرافـس و  دهدب ، تاجن  شترـضح  بضغ  رهق و  زا  ار  دوخ  دـنک و  فارتعا  قراس  صخـش  ات  تفگ  نانخـس  لیبق  نیا  زا  دـشاب . هتـشادن 
مهتم دنروخب . دنگوس  ترضح  هب  تقرس  هب  نیمهتم  هک  دش  رارق  وا  نانخس  زا  دعب  هحفص 636 ] . ] نک فارتعا  اجنیا  امتح  هک  درک  دیکا 
تفر درک و  تباث  ار  دوخ  تئارب  دروخ و  مسق  دمآ و  مه  مود  مهتم  درک و  هئربت  ار  دوخ  تفر و  دروخ و  مسق  ترضح  مان  هب  دمآ و  لوا 
راوز همه  هک  دروخ  رهطم  حیرـض  هب  هبترم  دنچ  نیمز و  هب  شرـس  نانچنآ  و  درک ، رییغت  شلاح  دیوگب  نخـس  هک  دمآ  ات  موس  مهتم  یلو 

ترـضح هب  لسوتم  مه  ياهدـع  دـندرب و  نوریب  مرح  زا  يرابفسا  عضو  اب  ار  وا  مرح  مادـخ  دـندرک . عاـمتجا  يداـیز  تیعمج  دـندید و 
بناجنیا رظن  هب  دش . روط  هچ  شلاح  متـسنادن  نم  مرح  زا  ندرب  نوریب  زا  دعب  دومرف : ناشیا  دـهد . رارق  وفع  دروم  ار  وا  دـیاش  هک  دـندش 

عیفر سب  یقفا  رد  ترـضح  نآ  يالاو  ماقم  دـشابیم و  ترـضح  نآ  بقانم  لیاضف و  نارکیب  يایرد  زا  تسیا  هرطق  اهناتـساد  لـیبق  نیا 
نایب ار  یبلطم  ترـضح  نآ  فصو  رد  سک  ره  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) نیموصعم همئا  رگم  هک  درادن  عالطا  نآ  زا  سک  چیه  هک  دراد  رارق 

شمان هک  ناسنا  نینچ  نیا  رعاش : نآ  لوق  هب  و  تسا . هتفگ  نخـس  دوخ  كرد  هزادنا  هب  دـشاب  یملع  ماقم  هبتر و  ره  رد  دـسیونب  ای  دـنک 
مرصاق شفصو  نم ز  تمایق  ات  مربیم 

مهدب ترضح  مادخ  زا  یکی  هب  هکس  مدوب  هدرک  رذن 
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هدرک لقن  هر )  ) يوحن میهاربا  خیش  جاح  موحرم  ناشراوگرزب  ردپ  زا  يوحن  دومحم  خیش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج 
هب ملغب  زا  يزیچ  مدینش  ناهگان  هک  مدوب  مالسلاهیلع )  ) مشاهینب رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم  مرح  رد  دندومرف : ناشیا  هک  تسا 
زا یکی  هب  ار  هکـس  نیا  مدوب  هدرک  رذـن  تفگ : تسیچ ؟ ناـیرج  هک  هحفص 637 ]  ] مدیـسرپ مدرم  زا  دیبسچ . قاتا  فقـس  هب  تفر و  اوه 

مدید ناهگان  مدرک ؛ دیدرت  مداخ  نیا  هب  هکـس  نیا  نداد  رد  هدز . خیب  زا  ار  شـشیر  مدید  مدرک  هاگن  هک  ار  مادخ  هفایق  یلو  مهدب  مادخ 
شردپ زا  يوحن  ياقآ  دیبسچ . فقس  هب  هک  دوب  اوه  فرط  هب  هکس  ندرک  دوعص  لاح  رد  نیا  دیرپ و  نامسآ  فرط  هب  مبیج  زا  هکس  هک 

فقـس هب  تفر و  نوریب  مبیج  زا  دوخ  هب  دوـخ  هکـس  یلو  مهدـن  هدیـشارت  شیر  مداـخ  هب  ار  هکـس  متـساوخیم  هک  درک  لـقن  نینچ  نیا 
 / 5 قباطم 17 /  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  يربک  هقیدص  ترـضح  دـلوت  زورلاس  يرمق  يرجه  یناثلا 1425  يدامج  متـسیب  دیبسچ .

یلخلخ ینابر  یلع  مالسلامهیلع  دمحم  لآ  شع  مق -  یسمش  يرجه   1383

یقرواپ

. ربقلا لوخد  دنع  لاقی  ام  باب  ج 2 ، ملسم ، حیحص  [ 2 . ] هریغ 292 و   / 2 ماشه : نبا  هریـس  لهجیبا ، لتق  باب  ج 5 ، يراخب ، حیحص  [ 1]
ایوگ و یحرش  هیماما ، دیاقع  روشنم  [ 5 . ] هرامش 235 اههبطخ ، شخب  هغالبلاجهن ، [ 4 . ] ص 17 زئانجلا ، باتک  ج 2 ، يراخب ، حیحص  [ 3]
زا ص 98 ، ناملس ، وچمه  [ 6 . ] یناحبس رفعج  هللا  تیآ  ترضح  تافیلأت  زا  لصا ، هاجنپ  دصکی و  رد  يرـشعانثا  هعیـش  یلاها  زا  لدتـسم 

بلاطوبا خیش  جاح  هللا  تیآ  یـسانش ، مالـسا  [ 8 . ] هرامش 622 ریت 1381 ، هبنـشود 17  مج  ماج  هماـنزور  [ 7 . ] يدـنواهن ياقآ  تاراشتنا 
بقانم [ 12 . ] ص 317 یبقعلا ، ریاـخذ  [ 11 . ] ص 315 شیعلا ، زیهجت  [ 10 . ] ص 96 ج 1 ، ۀـباغلادسا ، [ 9 . ] ص 192 يزیربت ، لـیلجت 

ص 250. ةدوملا ، عیبانی  [ 15 . ] ص 141 ریغصلا ، عماج  [ 14 . ] ص 616 فقاوم ، [ 13 . ] ج 27 ص 9 راونالاراحب ، و  ص 88 ، یمزراوخ ،
[20 . ] ص 60 یلائللا ، لیذ  [ 19 . ] ص 65 یلائللا ، لیذ  [ 18 . ] ص 256 ج 7 ، ءایلوألا ، ۀیلح  [ 17 . ] ص 35 ج 5 ، لامعلا ، زنک  بختنم  [ 16]
، یمزراوخ بقانم  [ 24 . ] ص 45 بلاطملا ، حجرا  [ 23 . ] ص 65 یلائللا ، لیذ  [ 22 . ] قئاقحلا ص 67 زنک  [ 21 . ] ص 45 یمزراوخ ، بقانم 

كاچهنیس عفادم  روفغم ، موحرم  هتشون  میقتسم ، طارص  [ 25 . ] ص 62 ج 5 ، نازیملا ، ناسل  ص 123 ؛ بلاطلا ، ۀیفاک  ص 18 و ص 229 ؛
، لاتف نبا  نیظعاولا ، ۀضور  زا  لقن  هب  ص 141 ، يردنکسا ،)  ) يودهم میهاربا  خیش  نیعمجا ، اهیلع  هللا  مالس  تراهط  تمصع و  تیب  لها 
[27 . ] نارهت ةدیـشرلا ، ۀعبطم  ص 168 ، راونـالا ، علاوط  زا  لـقن  هب  ص 129 ، میقتسم ، طارـص  [ 26 . ] مق یـضر  تاروشنم  ص 59 ، ج 1 ،
[29 . ] هیمالـسا هیملع  تاراشتنا  ح 528 ، ج 285 ، ةادـهلا ، ةاـبثا  زا  لـقن  هب  ص 113 ، میقتـسم ، طارـص  [ 28 . ] ص 133 میقتـسم ، طارص 
زا مالسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  ماما  [ 30 . ] ج 40 ص 37 ح 72 راونالاراحب ، زا  لقن  هب  یلا 160  ص 157  ج 6 ، ةایحلا ، جهن  هعومجم 
زا مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما ماما  [ 31 . ] ج 2 ص 145 يربط ، نیدـلا  بحم  ةرـضنلا ، ضایر  زا  لقن  هب  ص 166 و 167 . افلخ ، هاگدـید 

252؛ ياههرامش 253 ، هب  دنـس  ود  اب  ص 210  بلاطیبا ، نبا  یلع  بقاـنم  [ 32 . ] 463 باعیتسا 2 /  زا : لـقن  هب  ص 214 ، افلخ ، هاگدـید 
[33 . ] 393 ص 391 ، ج 2  یلع ، نینمؤملاریما  ماـما  شخب  رکاـسع ، نبا  قـشمد  خـیرات  ص 261 ؛ لـصف 23 ، یمزراوخ ، بیطخ  بقاـنم 
ص 392. یلع ، ماما  شخب  قشمد ، خیرات  [ 34 . ] ص 104 افلخ ، هاگدـید  زا  نینمؤملاریما  ماما  لقن  قبط  ص 358 ، هیاهنلا ج 7 ، هیادبلا و 
، نامه [ 36 . ] ص 179 افلخ ، هاگدید  زا  مالـسلاهیلع )  ) نینموملاریما ماما  لقن  قبط  قوف ، ثیدح  لیذ  ص 299 ؛ ج 6 ، ریدقلا ، ضیف  [ 35]

بکوک زا : لقن  هب  ص 94 ، نامه ، [ 38 . ] و ص 121 ص 120 ، افلخ ، هاگدید  زا  مالـسلاهیلع )  ) نینموملاریما ماما  [ 37 . ] ص 357 ج 4 ،
نانمؤم ریما  تلیضف  رد  هیآ  لماش 131  نمحرلا ، ءانما  لـئاضف  یف  نآرقلا  عئاور  [ 39 . ] ص 117 هیوضترملا ، بقانم  و  ص 125 ، يردلا ،

له هروس  ریـسفت  یف  یتفلا  نیز  يرکـسع ؛ همالع  ءافلخلا ، یلع و  زا : لـقن  وهنکل ، پاچ 1278  مالسلامهیلع  راهطا  همئا  و  مالـسلاهیلع ) )
كردتسم زا  لقن  هب  ص 99 ، مالسلاهیلع ،)  ) نیسح ماما  نانخس  گنهرف  ج 6 ، ةایحلاجهن ، هعومجم  [ 40 . ] 214 ریدغلا 8 /  یمصاع ؛ یتأ ،

دیس راصتنالا ، [ 41 . ] ص 143 مالـسالا ج 1  مئاعد  ح 1913 و  ص 623 ، ثیداحالا ج 4 ، عماـج  ح 4061 و  ص 17 ، ج 4 ، لیاسولا ،
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... كردتسم و راحب ، هعیـشلا ، لئاسو  ك ، ر . [ 43 . ] ص 275 ج 1 ، قـئارلا ، رحبلا  ص 425 ؛ ج 1 ، یقهیب ، ننـس  [ 42 . ] ص 39 یضترم ،
حرش [ 45 . ] ریدغلا ج 6 ص 213 رینتـسم و  رد  یـسربط  زا  لقن  هب  ص 158 ، ج 2 ، ناـفرعلا ، زنک  ص 484 ، یجشوق ، دیرجت  حرـش  [ 44]

، عیارشلا للع  [ 48 . ] ص 156 ج 84 ، راحب ، ص 142 ؛ ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  [ 47 . ] ص 202 حاضیالا ، [ 46 . ] ص 484 یجشوق ، دیرجت ،
و ص 38 ، یمالسا ، هقف  يدابم  زا  لقن  هب  ص 100 ؛ شخب 2 ، ج 3 ، قدصلا ، لئالد  [ 49 . ] ص 130 ج 84 ، راونالاراحب ، ص 369 ؛ ج 2 ،
ج راونالاراحب ، ص 100 ، دوعسلا ، دعس  [ 50 . ] ص 42 ریظنلا ج 2 ، ضورلا  زا : لـقن  هب  ص 247 ، فورعم ، مشاه  دیس  یفطـصملا ، هریس 

یمالسالا هقفلا  يدابم  ص 424 ؛ ج 1 ، یقهیب ، ننس  [ 52 . ] ص 39 راصتنالا ، [ 51 . ] ص 224 ج 2 ، هعیشلا ، ثیداحا  عماج  ص 107 ؛ ، 84
راوشن [ 54 . ] ص 425 ج 1 ، یقهیب ، ننـــس  [ 53 . ] و 464 ص 460  فنــصملا ، ص 484 ؛ یجـشوق ، دـیرجت  حرــش  ص 38 ، یفرع ،

ص 349. قشمد ، خیرات  لیذ  ص 389 ؛ ج 12 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 475 ؛ ج 3 ، كردتسم ، همتاخ  [ 55 . ] ص 133 ج 2 ، تارضاحملا ،
ننس [ 58 . ] ص 105 ج 2 ، یبلح ، هریـس  [ 57 . ] هبیش یبا  نبا  فنـصم  ص 38 ؛ یمالـسا ، هقف  يدابم  ص 425 ؛ ج 1 ، یقهیب ، ننـس  [ 56]

[61 . ] ص 85 ج 2 ، يرابلا ، حـتف  [ 60 . ] ص 650 ج 4 ، هعیـشلا ، لئاسو  [ 59 . ] ص 237 ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  ص 380 ؛ ج 1 ، يذمرت ،
ص ج 7 ، قئادح ، [ 64 . ] ص 381 ج 1 ، يذمرت ، ننس  [ 63 . ] ص 7 ج 5 ، يراخب ، رب  ینامرک  حرش  [ 62 . ] ص 291 ج 1 ، ملسم ، حیحص 
ص 357. ج 8 ، لامعلا ، زنک  [ 67 . ] ص 382 ج 1 ، يذمرت ، ننس  [ 66 . ] هرامش 23253 ثیدح  ص 357 ، ج 8 ، لامعلا ، زنک  [ 65 . ] 418

عمجم ص 345 ؛ ج 8 ، لامعلا ، زنک  [ 70 . ] ص 355 ج 8 ، لامعلا ، زنک  ص 55 ؛ کلام ، أطوم  [ 69 . ] ص 236 ج 1 ، ینطقراد ، ننس  [ 68]
ج لامعلا ، زنک  ص 382 ؛ ج 1 ، يذمرت ، [ 71 . ] ص 460 ج 1 ، قازرلادبع ، فنصم  ص 425 ، ج 1 ، یقهیب ، ننس  ص 330 ؛ ج 1 ، دیاوزلا ،
، نیبلاطلا لتاقم  [ 72 . ] ص 89 ج 1 ، دوواد ، یبا  ننس  ص 243 ؛ ج 1 ، ینطقراد ، ننس  ص 55 ؛ ج 1 ، کلام ، أطوم  355 ؛ ص 357 -  ، 8
ص 34. هثلاث ، تداهـش  ص 379 ، يدرجورب ، ینیمظاک  یلع  دـمحم  دیـس  جاح  ياـقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  هیـالولا ، رهاوج  [ 73 . ] ص 446
[77 . ] ص 670 ج 5 ، يذمرت ، ننـس  [ 76 . ] ص 106 ج 4 ، ریدـقلا ، ضیف  [ 75 . ] ص 36 هثلاث ، تداهـش  ص 380 ؛ ۀـیالولا ، رهاوج  [ 74]

یبنلا دلوم  باب  ۀجحلا ، باتک  ص 366 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 79 . ] ص 129 ج 4 ، قحلا ، قاقحا  [ 78 . ] ص 158 ج 1 ، یسربط ، جاجتحا 
ترـضح تسد  رد  تمایق  زور  هک  تسا  یمچرپ  ماـن  [ 81 . ] ص 144 ج 4 ، قحلا ، قاـقحا  [ 80 . ] ثیدـح 8 ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ج 7، قحلا ، قاقحا  [ 82 (. ] ص 515 ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس   ) تفرگ دنهاوخ  رارق  نآ  ریز  رد  ناربمایپ  همه  دوب و  دهاوخ  مالـسلاهیلع )  ) یلع
ج 1، طوسبم ، [ 86 . ] ص 143 ج 4 ، قحلا ، قاقحا  [ 85 . ] ص 299 ج 1 ، ةادهلا ، ةابثا  [ 84 . ] ص 128 ج 7 ، قحلا ، قاقحا  [ 83 . ] ص 133
رد دوش و  تیاور  قیرط  کی  زا  طقف  هکنیا  زج  دنـشاب ، داـمتعا  دروم  همه  نآ ، ناـیوار  هک  دوشیم  هتفگ  یتاـیاور  هب  ذاـش  [ 87 . ] ص 99
ربخ لوا : یـسلجم  موحرم  ریبـعت  هب  و  ص 45 .) هیادـهلا ، ساـیقم   ) دنـشاب هدرک  تیاور  ار  نآ  یهورگ  هک  دـشاب  رگید  یتـیاور  نآ  ربارب 

ج راونالاراحب ، [ 89 . ] ص 103 ج 2 ، قوقحلا ، هلاسر  حرـش  [ 88 (. ] ص 182 ج 1 ، هیقف ، حرـش  . ) دنیوگ ذاش  ار  روهـشم  فلاخم  حیحص 
ص ج 5 ، کسمتسم ، [ 93 . ] ص 32 مالعألا ، تاـملک  [ 92 . ] ص 87 ج 9 ، رهاوج ، [ 91 . ] ص 403 ج 7 ، قئادـح ، [ 90 . ] ص 111 ، 84

دنتسم [ 97 . ] ةالـصلا باتک  کلاسملا ، ضایر  [ 96 . ] ص 169 ج 1 ، ۀـینامعنلا ، راونالا  [ 95 . ] ص 111 ج 84 ، راونـالاراحب ، [ 94 . ] 545
[101 . ] ص 105 دابعلا ، ةاجن  رب  هیشاح  [ 100 . ] ص 105 دابعلا ، ةاجن  رب  هیشاح  [ 99 . ] طوطخم راربالا ، ۀفحت  [ 98 . ] ةالصلا باتک  هعیشلا ،

ةاجن رب  هیشاح  [ 104 . ] ص 105 دابعلا ، ةاجن  رب  هیـشاح  [ 103 . ] ص 105 دابعلا ، ةاجن  رب  هیـشاح  [ 102 . ] ص 105 دابعلا ، ةاجن  رب  هیـشاح 
، ۀمهملا لئاسملا  [ 108 . ] ص 34 ةاجنلا ، ۀنیفس  [ 107 . ] ص 340 داـعملا ، ةریخذ  [ 106 . ] ص 327 دـئارفلا ، ماظن  [ 105 . ] ص 105 دابعلا ،
، لئاسملا حیضوت  [ 112 . ] ص 126 ۀیهقفلا ، لئاسملا  [ 111 . ] ص 26 لئاسملا ، ةزیجو  [ 110 . ] ص 143 داهتجالا ، صنلا و  [ 109 . ] ص 22
ص 87. داعملا ، ةریخذ  رب  هیـشاح  [ 115 . ] ص 87 داعملا ، ةریخذ  رب  هیـشاح  [ 114 . ] ص 146 ج 1 ، نیحلاصلا ، جاهنم  [ 113 . ] هلئسم 928
ج هیقفلا ، حابصم  [ 119 . ] هلئسم 928 لئاسملا ، حیضوت  [ 118 . ] ص 164 عورفلا ، عمجم  [ 117 . ] ص 87 داعملا ، ةریخذ  رب  هیـشاح  [ 116]
، دابعلا ةریخذ  [ 123 . ] ص 91 مانالا ، ۀیاده  [ 122 . ] ص 147 و 176 یشحم ، لئاسملا  عمجم  [ 121 . ] هورع هیشاح  رد  [ 120 . ] ص 220 ، 2
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رئاعش [ 127 . ] طوطخم راربـالا ، ۀـفحت  [ 126 . ] طوـطخم رومـالا ، ریخ  [ 125 . ] ص 126 ج 2 ، قوقحال ، يهلاـسر  حرـش  [ 124 . ] ص 77
، روپيدهم ربکا  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  قیقحت  همجرت و  راجنلا ، یجان  فیلأت  ارـضخ ، هریزج  باتک  زا : لقن  هب  [ 128 . ] ص 182 مالسالا ،
[130 . ] اهیلع هللا  مالـس  نینبلاما  ترـضح  زادگناج  تلحر  زورلاس  یناثلايدامج ،  13 [ 129 . ] 197 ق ص 215 -  ه .  1411 مشش ، پاچ 

هدرک ناـیب  طوسبم  روط  هب  ات 209 ) ص 196  ج 1 ، « ) ریدـغلا  » دوخ سیفن  رثا  رد  ار  نت  یـس  نیا  تایـصوصخ  ماـن  ینیما  همـالع  موحرم 
مـشچ هب  یطویـس  نیدـلالالج  ینیومح ، قاحـساوبا  رکاـسع ، نبا  یناهفـصا ، میعنوبا  يربط ، دـننام  يدارفا  ماـن  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  تسا .

هک یبارعا  رب  اصوصخ  [ 131 . ] تسا هدـش  هدرب  مان  بزاع  نب  ءارب  يردـخ و  دیعـسوبا  سابع و  نبا  زا  ربمایپ  هباحـص  نایم  زا  دروخیم و 
هک یماگنه  اذل  دندوبن . لئاق  یعقو  دناهبرجت ، یب  هکنیا  هناهب  هب  ناناوج ، يارب  دنتسنادیم و  لیابق  ناریپ  هتـسیاش  ار  مهم  بصانم  هراومه 

بوصنم كوبت  هب  مزاع  هاپـس  یهدنامرف  هب  ار  دیز  نب  هماسا  هکم و  يرادـنامرف  هب  ار  دیـسا  نب  باتع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
نیا ربمایپ  وا ، دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  لقن  هب  اـنب  [ 132 . ] تفرگ رارق  ضارتـعا  دروـم  دوـخ  ناریپ  باحـصا و  زا  یعمج  فرط  زا  درک 

هیآ 3. هدئام ، هروس  انید . مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  [ 133 . ] درک رارکت  راب  راهچ  ار  هلمج 
جاجتحا [ 135 . ] ایلاوم قدص  عابتا  هل  اونوکف  هیلو  اذهف  هالوم  تنک  نمف  ایداه  اماما و  يدعب  نم  کتیضر  ینناف  یلع  ای  مق  هل  لاقف  [ 134]

ص 223. ص 60 و ج 2 ، ج 1 ، نایعألا ، تایفو  [ 137 . ] هدئام هروس  تایآ 3 و 67  [ 136 . ] فجن پاچ  ، 84 ص 71 -  ج 1 ، یسربط ،
ص ج 4 ، راحب ، ص 496 ، ج 1 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  [ 140 . ] ص 511 بولقلا ، راـمث  [ 139 . ] ص 822 فارـشالا ، هیبنتلا و  [ 138]

ننس [ 143 . ] 9 هیقفلا 3 /  هرـضحی  نم ال  قودص : [ 142 . ] ثیدـح 188 انز  ماکحا  ص 50 ، ج 10 ، بیذهت ، یسوط ، خیـش  [ 141 . ] 332
ص 102. ج 6 ، ریدغلا ، ص 95 ؛ ج 2 ، مکاح ، كردتسم  [ 144 . ] ص 120 ج 6 ، ریدغلا ، ص 81 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ج 8 ص 236 ؛ یقهیب ،
ج 1، یفاک ، [ 147 . ] ص 277 ج 40 ، راحب ، ص 33 ؛ ج 1 ، ۀمغلا ، فشک  [ 146 . ] ص 110 ریدغلا ج 6 ، ص 80 ، یبقعلا ، رئاخذ  [ 145]

یلامالا [ 151 . ] ص 190 ج 42 ، راحب : [ 150 . ] ج 26 ص 3 راحب : [ 149 . ] ج 3 لوا ، سلجم  ص 17 ، دیفم ، خیش  یلاما  [ 148 . ] ص 463
ج 26، راحب ، [ 154 . ] هیآ 19 ءابن ، هروس  [ 153 . ] ج 40 ص 200 راونالاراحب : [ 152 . ] ج 3 سلجم 86 ، ص 471 ، قودص ، سلاجمالا  و 
[158 . ] سلجم 77 ص 415 ، قودـص ، سلاجملا  یلامالا و  [ 157 . ] ص 18 ج 48 ، راحب ، [ 156 . ] ص 261 ج 43 ، راحب ، [ 155 . ] ص 3

لئاسو « ) لاملا تیب  نم  يدفی  الف  ۀـلقنم  ۀـحارج  ریغ  نم  رـسأتسا  نم  [ » 160 . ] ح 4 ص 39 ، ج 5  یفاـک : [ 159 . ] هبطخ 55 هغالبلاجهن :
یلا ءارـضلا  سؤبلا و  نع  مکب  ربـعت  ةرطنق  ـالا  توملا  اـمف  مارکلا  ینب  اربـص  مالـسلاهیلع )  ) نسحلا لاـق  [ » 161 (. ] ص 86 ج 15  هعیـشلا ،

[163 . ] ح 10 سلجم 77 ، ص 415 ، قودـص ، سلاجملا  یلامالا و  [ 162 (. ] ص 288 رابخألا : یناعم  « ) ۀـمئادلا میعنلا  ۀعـساولا و  نانجلا 
کلذ [ » 167 . ] هیآ 32 هط ، هروـس  [ 166 . ] ص 41 ج 40 ، راحب ، [ 165 . ] ص 53 ج 1  هعیـشلا ، لئاسو  [ 164 . ] موس رتـفد  يولوم ، يونثم 
هبطخ هغالبلاجـهن ، مکنیب » ام  مظن  مکئاد و  ءاود  یـضاملا و  نع  ثیدـحلا  یتأی و  ام  ملع  هیف  نا  الأ  هنع  مکربخأ  نل  هوقطنتـساف و  نآرقلا 

هحفص 84 زا  [ 171 . ] ج 40 ص 153 راحب ، [ 170 . ] ح 2 باب 43 ، ص 308 ، قودص ، دیحوت  [ 169 . ] ص 226 ج 2 ، راحب ، [ 168 . ] 158
دنمورب دنزرف  ینیوزق  میهاربا  دمحم  دیـس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ياقآ  یمالـسا » دـیع  نیرترب  ریدـغ  دـیع   » باتک زا  یلا 91 

ج 9 قحلا ، قاقحا  [ 172 . ] تسا هدش  هدافتسا  مالسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) قداص ماما  هعوسوم  بحاص  ینیوزق  مظاک  دمحم  دیـس  هللا  تیآ 
ص ج 9 ، قحلا ، قاقحا  311 ؛ ص 318 -  ةدوملا ، عیبانی  كر : [ 174 . ] ص 116 مالسا ، رد  هعیش  [ 173 . ] ص 35 ةدوملا ، عیبانی  ص 309 ؛
، مارملا ۀیاغ  [ 177 . ] ص 211 مارملا ، ۀیاغ  [ 176 . ] ص 27 مالـسلاهیلع ، اضرلا  رابخا  نویع  ص 25 ؛ همهملا ، لوصف  [ 175 . ] 309  - 379
ص ج 3 ، مالسلا ، راد  [ 180 . ] ص 229 ج 1 ، لماکلا ، بیذهت  ج 1 ص 308 ؛ دربم ، لماک  [ 179 . ] هیآ 31 ءایبنا ، هروس  [ 178 . ] ص 217

مراکم [ 184 . ] قودـص خیـش  یلاما  [ 183 . ] ص 130 ج 2 ، لـیاسولا ، كردتـسم  [ 182 . ] ص 33 ج 1  ریغـصلا ، عماـجلا  [ 181 . ] 162
حرش [ 187 . ] ص 101 ج 1  فنــالا ، ضورلا  [ 186 . ] ص 299 ج 1 ، لـماکلا ، بیذـهت  [ 185 . ] لوا باـب  لـصف 7  ص 85  قـالخالا ،

ج دیدحلایبا ، نبا  حرش  [ 190 . ] كردم نامه  [ 189 . ] ج 1 ص 101 فنالا ، ضورلا  [ 188 . ] ج 3 ص 457 دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن 
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[193 . ] ج 1 ص 17 نالحد ، ینیز  هریس  [ 192 . ] ص 26 ج 1 ، نالحد ، ینیز  هریس  [ 191 . ] ص 26 ج 1 ، نالحد ، ینیز  هریس  3 ص 460 
[196 . ] ص 619 ج 1  بوشآ ، رهـش  نبا  بقاـنم  [ 195 . ] ص 109 ج 1  هغالبلاجـهن ، [ 194 . ] ص 406 ج 1  بوشآ ، رهـش  نبا  بقاـنم 
ج 2 ص برالا ، ۀیاهن  رد  يریون  ج 2 ص 317  سیمخلا ، خیرات  رئارـس ، رازم  رد  سیردا  نبا  بلاطلا ، ةدمع  رد  يدـجملارد ، نسحلاوبا 

ةریاد [ 197 . ] ص 34 ج 2  رمحألا ، تیربک  باتک  رد  ینیاق  رقاـب  دـمحم  مالـسالا  تجح  همـالع  ص 93  راـصبالا ، رون  رد  یجنلبـش   341
یفاک ج 6 ص 11 ؛ ج 99 ص 244 /  راونالاراحب : ج 1 ص 211 ؛ رابخالا : نویع  [ 198 . ] 30 ج 1 ص 63 /  یمالسا : گرزب  فراعملا 
[200 . ] 1 ج 25 ص 261 /  لئاسو : نساحم ص 573 ؛ 5 ؛ ج 6 ص 387 /  یفاک : [ 199 . ] نساحم 573 ج 25 ص 260 ؛ لئاسو : 3 ؛  / 386

مراکم [ 202 . ] 14 ج 66 ص 450 /  راونالاراحب : قالخالا ص 21  مراکم  [ 201 . ] 8 ج 60 ص 45 /  راونالاراحب ، لقن  هب  روثنملا : ردـلا 
لاصخ ج 2 [ 204 . ] 1 ج 99 ص 243 /  راونالاراحب : ص 415 ؛ عیارشلا : للع  [ 203 . ] 7 ج 66 ص 451 /  راونالاراحب : ص 21 ؛ قالخا :
ص 574؛ نساحم : [ 206 . ] 1 ج 99 ص 243 /  راونالاراحب : ص 415 ؛ عیارشلا : للع  [ 205 . ] 14 ج 99 ص 243 /  راونالاراحب : ص 18 ؛
ص 574؛ نساـحم : [ 208 . ] 2 ص 286 /  ج 62  راونـالاراحب : [ 207 . ] 18 ص 244 /  ج 99  راونـالاراحب : 4 ؛ ص 262 /  ج 25  لیاسو :
راونالاراحب ج ص 221 ؛ ج 2 ، لاصخ ، [ 210 . ] 17 ج 99 ص 245 /  راونالاراحب : 58 ؛ ۀیاده : [ 209 . ] 3 ص 244 /  ج 99 ؛ راونالاراحب :
یمالسا ج گرزب  فراعملا  ةریاد  [ 212 . ] فلتخم رداصم  زا  لقن  هب  یمالسا ج 1 ص 5 و 6 : فراعملا  ةریاد  [ 211 . ] 10 99 ص 243 / 

لماک [ 214 . ] 12 ج 100 ص 228 /  راونالاراحب : ص 47  تارایزلا : لـماک  [ 213 . ] فلتخم رداصم  زا  لـقن  هب  مود  نوتـس   5 ص 5 /   1
ص 47؛ تارایزلا : لماک  [ 215 . ] راونالاراحب ج 66 ص 448 ج 6 ص 388  یفاک : 22 ؛ راونالاراحب ج 100 ص 228 /  تارایزلا ص 47 ؛
ص 48؛ تارایزلا : لماک  [ 217 . ] 7 ج 100 ص 229 /  راونالاراحب : ص 47 ؛ تارایزلا : لماک  [ 216 . ] 4 ج 100 ص 422 /  راونالاراحب :
ص 48؛ تارایزلا : لماک  [ 219 . ] 20 ج 100 ص 227 /  راونالاراحب : ص 48 ؛ تارایزلا : لماک  [ 218 . ] 7 ج 100 ص 229 /  راونالاراحب :
ص 48؛ تارایزلا : لماک  [ 221 . ] 18 ج 100 ص 228 /  راونالاراحب : ص 48 ؛ تارایزلا : لماک  [ 220 . ] 2 ج 100 ص 228 /  راونالاراحب :
ج 25 لئاسو : ج 6 ص 388 ؛ یفاک : 3 ؛ ج 100 ص 233 /  راونالاراحب : ص 575 ؛ نساحم : [ 222 . ] 14 ج 100 ص 229 /  راونالاراحب :
ج 60 ص راونالاراحب : ج 7 ص 102 ؛ نایبلا : عمجم  [ 224 . ] راونالاراحب ج 100 ص 233 ص 575  یقرب : نساحم  [ 223 . ] 9 ص 276 / 
 / لئاسو ج 25 ص 267 . 2 ج 6 ص 388 /  یفاک : [ 226 . ] 17 ج 101 ص 109 /  راونالاراحب : ص 270 ؛ تارایزلا : لماک  [ 225 . ] 5  / 46

.9 ج 43 ص 113 /  راونالاراحب : ج 3 ص 351 ، افشلا : ءالجلا و  [ 228 . ] 14 لئاسو ج 25 ص 267 /  . 2 ج 6 ص 388 /  یفاک : [ 227 . ] 7
لماک [ 231 . ] 4 ج 104 ص 123 /  راونالاراحب : ص 262 ؛ قالخالا : مراکم  [ 230 . ] ج 25 ص 272 لئاسو : ص 250 ، لاـصخ ، [ 229]

ج 104 راونالاراحب : تارایزلا ص 47 ؛ لماک  [ 232 . ] 1 ج 25 ص 267 /  لئاسو : 7 ؛ ج 104 ص 14 /  راونالاراحب : ص 47 ؛ تارایزلا :
نویع [ 234 . ] هحفـص 70 ۀـیادهلا  زا  لقن  هب  مرکا  لوسر  زا  12 ؛ ص 216 /  ج 104  راونـالاراحب : ص 31 ؛ اـضرلا : هقف  [ 233 . ] ص 114

.18 ص 114 /  ج 104  راونالاراحب : تارایزلا ص 49 ؛ لـماک  [ 235 . ] 14 ص 125 /  ج 104  راونالاراحب : ص 20 ؛ ج 1  اضرلا : راـبخأ 
ةریاد [ 238 . ] 37 یمالسا ج 1 ص 7 /  گرزب  فراعملا  ةریاد  [ 237 . ] 18 ج 104 ص 114 /  راونالاراحب : تارایزلا ص 49 ؛ لماک  [ 236]

[240 . ] 2  / 42 ج 60 ، راونالاراحب : تارایزلا ص 49 ؛ لماک  [ 239 . ] نوگانوگ عبانم  زا  لقن  هب   25 یمالسا ج 1 ص 6 /  گرزب  فراعملا 
[242 . ] سودرفلا زا  لـقن  هـب  4 ؛ ص 451 /  ج 66  راونـالاراحب : [ 241 . ] 3 ص 391 /  ج 6  یفاـک : 18 ؛ ص 450 /  ج 66  راونـالاراحب :
: نساحم 2 ؛ ج 6 ص 289 /  راونالاراحب : ج 1 ص 76 ؛ یفاک : [ 244 . ] 12 ج 60 ص 42 /  راونالاراحب : [ 243 [ .؛ ج 25 ص 272 لئاسو :
[246 . ] 13 و ج 60 ص 244 /  6 ؛ ج 6 ص 289 /  راونالاراحب : ج 1 ص 76 ؛ یفاک : [ 245 . ] 12 ج 99 ص 244 /  راونالاراحب : ص 573 ،

يوبن هریـس  رد  ( ) همامی رد  تسا  یلحم  ورم  ماش و  رد  تسا  ياهیرق  ناسیب ، : ) دیوگ ۀغللا  سوماق  رد  یقرواپ  ج 6 ص 289 ؛ راونالاراحب :
ج 60 راونالاراحب : [ 247 (. ] ص 4 یبلح : یبنلا  هریس  ج 4 ، هیشاح ، دراد  هیرق  هک 73  تسا  یگرزب  رهـش  نارجن ، دیوگیم : نالحد  ینیز 
ج 1 ص لماکلا ، بیذهت  ج 1 ص 308 . دربم ، لماک  [ 249 . ] هیآ 31 ءایبنا ، هروس  [ 248 .(. ] نمی رد  تسا  یلحم  نارجن ، ( ؛ 19 ص 44 / 
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یلاما [ 253 . ] ص 130 ج 2 ، لیاسولا ، كردتسم  [ 252 . ] ج 1 ص 33 ریغصلا ، عماجلا  [ 251 . ] ص 162 ج 3 ، مالسلاراد ، [ 250 . ] 229
ج 1 فنالا ، ضورلا  [ 256 . ] ص 299 ج 1 ، لماکلا ، بیذـهت  [ 255 . ] لوا باب  لصف 7  ص 85  قالخالا ، مراـکم  [ 254 . ] قودص خیش 
[260 . ] كردم نامه  [ 259 . ] ج 1 ص 101 فنالا ، ضورلا  [ 258 . ] ج 3 ص 457 دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرـش  [ 257 . ] ص 101

ینیز هریس  [ 262 . ] ص 26 ج 1 ، نالحد ، ینیز  هریـس  [ 261 . ] ص 26 ج 1 ، نالحد ، ینیز  هریـس  ص 460  ج 3  دـیدحلایبا ، نبا  حرش 
، بوشآ رهش  نبا  بقانم  [ 265 . ] ج 1 ص 109 هغالبلاجهن ، [ 264 . ] ج 1 ص 406 بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  [ 263 . ] ج 1 ص 17 نالحد ،
رد يریون  ج 2 ص 317  سیمخلا ، خیرات  رئارـس ، رازم  رد  سیردا  نبا  بلاطلا ، ةدمع  رد  يدـجملارد ، نسحلاوبا  [ 266 . ] ج 1 ص 619

ج 2 رمحألا ، تیربک  باتک  رد  ینیاق  رقاب  دـمحم  مالـسالا  تجح  همالع  ص 93  راصبالا ، رون  رد  یجنلبـش  ج 2 ص 341  برالا ، ۀیاهن 
رد هک  تسا  مالسلاهیلع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  دیز  نب  نسح  نب  یلع  نب  هللادبع  دنزرف  میظعلادبع ، ترـضح  [ 267 . ] ص 34

( مالـسلا هیلع   ) یـسوم ماما  يدنزرف  هب  هزمح  هدازماما  [ 268 (. ] ص 384 ، 1345 ناـمیرک :  ) دیـسر تداهـش  هب  ير  رد  يرجه  موس  نرق 
بـسن دشابیم . هیلع ) هللا  مالـس   ) میظعلادـبع ترـضح  هناتـسآ  راوج  رد  يو  دـنزرف  رهطم  هدازماما  رهاط و  هدازماما  دـقرم  تسا . بوسنم 

ثادحا دوجوم  كردم  ساسا  رب  [ 269 (. ] 396  - 7 ، 1345 نامیرک :  ) دنناسریم مالسلاهیلع )  ) نیـسح نب  یلع  ترـضح  هب  زین  ار  ناشیا 
باتک [ 270 (. ] ص 397 ، 1349 ناـمیرک :  ) تسا هتفرگ  تروص  يرمق  يرجه  لاس 942  بسامهط و  هاش  نامز  رد  یلعف  لکـش  هب  رازاـب 
دمحم یلع  دیس  مان  هب  یصخش  شرگناینب  هک  هتسناد  يرگیباب  زا  ياهقرف  ار  نآ  يرگییاهب ، فیصوت  رد  ناریا  رد  تیطورـشم  عیـشت و 

هناخ نونکا  هدیسر و  نایاپ  هب  يدالیم  لاس 1844  رد  مالـسا  ربمایپ  يربمایپ  هرود  هک  هدرکیم  اـعدا  هدوب و  م ] 1235 ق .  - 67  ] يزاریش
هطـساو هب  هک  دوب  اکیرمآ  ياهروشک  عابتا  زا  یکی  رومیـس  نیولاب  [ 271 (. ] ص 90  - 1360 يرئاـح :  ) تسا هداد  رارق  ون  يهلبق  ار  دوخ 
ینیـسح  ) تسا هدـنارذگیم  ار  دوخ  تیموکحم  تدـم  عقاو  رد  ناـمز  نآ  رد  دـیعبت و  ناریا  هب  هتـشاد ، دوـخ  روـشک  رد  هک  یتـیموکحم 

گنج زا  سپ  هــک  يرمق ] يرجه   1343  - 1277  ] قارع نکاـس  هعیـش  فورعم  ياـملع  زا  یکی  [ 272 (. ] ط ص 207   - 1350 یغالب :
یناشن [ 273 (. ] ص 205 ، 1360 يرئاح :  ) دوب ریگرد  تخس  سیلگنا ، هیامحلا  تحت  میژر  ربارب  تمواقم  یـسایس و  لیالد  هب  لوا  یناهج 
هناخاقس ای  هنییآ  هناخاقس  مالسلاهیلع ،)  ) لضفلاوبا ترـضح  دجـسم  لباقم  دیهان ، هچوک  بنج  هنمارا ، هچوک  يولوم ، نابایخ  نآ : دیدج 

هک 1325 ار  هناخاقـس  تخاـس  خـیرات  مود ، عارـصم  لوا  رد  هدـش  هـئارا  فورح  [ 274 . ] تسا مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح 
هک میاهدومن  ناوارف  هدافتسا  ولداینب ، ایدان  مناخ  راکرس  هتشون  نارهت » ياههناخاقـس   » باتک زا  [ 275 . ] دهدیم ناشن  تسا ، يرمق  يرجه 
هب تقادص  ربکا  دیس  یلع  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  تشاددای  نیا  [ 276 . ] میامن ینادردق  رکـشت و  ناشیا  زا  تسا  هتـسیاش 
هللا تیآ  زا  یتارطاخ  اهناتـساد و  [ 277 . ] دوشیم ینادردق  رکشت و  ناشیا  زا  دناهداتـسرف . مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد 

هحفص 18. هرامـش 239  مهدزای -  لاس  هداوناخ -  هلجم  [ 278 . ] لوا پاچ  هحفص 75 و 76 ، لوا ، رتفد  يزاریش -  دمحم  دیـس  یمظعلا 
داهجلا هدـیقعلا و  لاجر  سابعلا  [ 280 (. ] نانجلا حـیتافم  رد  . ) تسا هداد  خر  زین  ملاع )  ) يدنـشف یلع  جاـح  دروم  رد  ناتـساد  نیا  [ 279]
سابعلا [ 283 . ] هحفـص 159 داهجلا  هدـیقعلا و  لاجر  سابعلا  [ 282 . ] هحفـص 158 داهجلا  هدـیقعلا و  لجر  سابعلا  [ 281 . ] هحفص 156

دباع جاح  ياقآ  باـنج  عبط  رثا  [ 285 . ] هحفـص 165 داهجلا  هدیقعلا و  لجر  سابعلا  [ 284 . ] 160 هحفـص 164 -  داهجلا  هدیقعلا و  لجر 
نیـسحالم دنوخآ  هدورـس  [ 286 . ] يزیربـت یناـبایخ  مارحلامرحم  لاوـحا  رد  ماـیالا  عیاـقو  باـتک  زا  هـتفرگ  رب  هرـس ) سدـق   ) یناهفــصا

نرق ياملع  زا  يدیؤم  یناتسهد  نیـسح  ياقآ  راوگرزب  ملاع  هدورـس  [ 287 . ] هل مظعم  سلاجملا  راونا  باـتک  زا  هتفرگرب  هر »  » یناتـسجرا
رد تسا  یکچوک  رهش  رهـشورسخ  [ 289 . ] سلاجملا راونا  باتک  زا  هتفرگرب  هر -  یناتـسجرا -  نیـسح  دمحمالم  هدورـس  [ 288 . ] متفه

کچوک کشم  هبرق : [ 290 . ] دراد رارق  نآ  رد  هعیـش  رادـمان  ناـهیقف  زا  یکی  یملید  رالـس  خیـش  موحرم  رهطم  هربقم  هک  زیربت  یکیدزن 
ص 20. هرامش 255 . هداوناخ . هلجم  [ 292 . ] ناشاک مرتحم  هعمج  ماما  یبرثی ، يدهم  دیـس  هللا  تیآ  ترـضح  دنمورب  دنزرف  [ 291 . ] بآ

راوگرزب هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  [ 295 . ] ص 20 هرامش 262 ، هداوناخ  هلجم  [ 294 . ] ص 20 هرامش 258 . هداوناخ . هلجم  [ 293]
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وا [ 296 . ] دننکیم یگدنز  ناریا  رد  هک  تسا  لاس  دودح 23  نآلا  دشابیم و  هفوک  فرشا و  فجن  هدش  گرزب  دلوتم و  یناریا و  اتلاصا 
تشاد و زاسراک  ياهطبار  اهیثعب  اب  دوخ  هب  صوصخم  تفارظ  هناکحـضم و  تاکرح  اب  یلو  دوب  یبهذم  ارهاظ  هک  نیا  اب  هک  دوب  یـسک 

خـسم هفایق  هدش و  درمریپ  یلیخ  مدید ، هفوک  فرـشا و  فجن  رد  ار  وا  یـسمش  لاس 1380  رد  تایلاع  تابتع  هب  ریخا  رفـس  نیا  رد  اـقافتا 
 - ص 87 ج 2 ، مالکلا ، رجی  مالکلا  [ 298 . ] ص 125 ، 1375 هاپس ، یگنهرف  زکرم  یقتم ، یقت  میقیاقش ، نآ  ام  [ 297 . ] هدرک ادیپ  ياهدش 

اـملع و زا  یکی  [ 301 . ] ص 3 هیـسابع ، تامارک  [ 300 . ] ـالبرک ص 83 نینوخ  قیاقـش  زیگناتفگش ص 226 . ياهناتـساد  [ 299 . ] 86
، هدازفلخ ریم  یلع  خیش  هیسابعلا  تامارک  [ 303 . ] هیسابعلا ص 41 تامارک  [ 302 (. ] مالسلاهیلع  ) نیسحلا لتقم  زا  لقن  هب  مالـسا  ججح 
ءارعش 227. هروس  [ 307 . ] ص 62 هیسابعلا ، تامارک  [ 306 . ] هیسابعلا ص 73 تامارک  [ 305 . ] هیسابعلا ص 45 تامارک  [ 304 . ] ص 43

لاس تصـش  تارطاخ  باـتک  [ 310 . ] ص 201 هـمقلع ، راـنک  رد  [ 309 . ] ص 124 مالـسلاهیلع ،)  ) لضفلاوبا ترـضح  تیـصخش  [ 308]
، ءایلوالا جارعم  [ 312 . ] ص 85 مالـسلامهیلع )  ) تیبلها ناتـسآ  رد  يراذگتمدخ  لاس  تصـش  تارطاخ  [ 311 . ] ص 85 يراذگتمدخ ،
[315 . ] ص 169 اینیمطاف ، داتـسا  ياههضور  [ 314 . ] ج 1 ص 706 لامآلا ، یهتنم  ص 120  ج 3 ، ثداوحلا ، عیاـقولا و  [ 313 . ] ص 74
[318 . ] رمحا تیربک  باتک  هدنـسیون  رقاب  دـمحم  خیـش  همالع  [ 317 . ] هیـسابعلا ص 212 تامارک  [ 316 . ] ص 168 ام ، ياـملع  اـم  نید 
ج 3 ص 39 و ثداوحلا ، عیاقولا و  زا  ساـبتقا  [ 321 . ] ص 238 هیسابعلا ، تامارک  [ 320 . ] 229 هیسابعلا ، تامارک  [ 319 . ] اونین رادمچرپ 
گنراگنر ص ياههلال  یفسلف ص 232 . یلع  باتک  [ 323 . ] هحفص 68 ص  مالسلامهیلع ،)  ) راهطا همئا  تامارک  تازجعم و  [ 322 . ] 40

نیا [ 326 . ] موس پاـچ  يریپ ، تاراـشتنا  زا  یمـالک ص 129 ، موصعم  هدراـهچ  [ 325 . ] 79 ص 77 /  گنراگنر ، ياـههلال  [ 324 . ] 76
هک هدوب  یکرت  رعش  تروص  هب  ناتساد  دندومرف  لقن  باتک  زا  مه  وا  هک  ناشورف  سابل  فنص  هینیسح  رد   81  / 1 خیرات 17 /  رد  تمارک 
دنچ رگید و  تمارک  دنچ  تمارک و  نیا  [ 328 . ] هحفص 160 داهجلا  هدیقعلا و  لجر  سابعلا  [ 327 . ] تسا هدمآرد  یسراف  رثن  تروص  هب 

شخب تنیز  مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  مشاهینب  رمق  ترـضح  كرابم  مان  هب  هک  یقرـش  ناجیابرذآ  رد  دجـسم  یفارگویب 
نیـسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  يزیربت  يدـمحم  ناطلـس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  باـنج  هلیـسو  هب  تسا ، هدـش  باـتک  نیا 

[330 . ] ص 130 مالسلامهیلع ،)  ) راهطا همئا  تامارک  تازجعم و  [ 329 . ] دوشیم ینادردق  ساپس و  ناشیا  زا  تسا . هدیسر  مالسلاهیلع ) )
عباوت زا  ناوره  ياتـسور  رد  هثداح  نیا  هک  منکیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  مشاب  هتـشاد  هراشا  قوف  تمارک  تیدنـس  هب  هک  نیا  يارب  اجنیا  رد 
یهاش متس  میژر  هینما  نیا  ناگتـسب  ناگداون و  نادنزرف و  زا  نوچ  دنراد  دای  هب  اتـسور  نیا  هدروخلاس  دارفا  هک  تسا  هداتفا  قافتا  بارس 

. دوشن نانآ  يوربآ  کته  بجوم  هک  مدرک  يراددوخ  وا  ماـن  رکذ  زا  بناـجنیا  دراد  دوجو  یـضوم  دارفا  اـهنآ  نیب  رد  دـنتایح و  دـیق  رد 
ۀجح زا  يراـبودرا  یلع  دـمحم  راوگرزب  همـالع  [ 332 . ] لضفلاوبا 76 تیـصخش  رمحـالا  تیربک   3  / 38 ثداوـحلا ، عیاـقولا و  [ 331]
لقن يدروـنجب  دـیمحلادبع  ازریم  دـهاز  ملاـع  زا  داـش -  شحور  يزاریـش -  يازریم  يهمـالا  خیـش  لآ  يداهلادـبع  ازریم  خیـش  مالـسالا 
تیآ هیسابعلا  صیاصخ  [ 336 . ] ص 58 حور ، زاورپ ، [ 335 . ] ص 60 هیسابعلا ، تامارک  [ 334 . ] 174 ص 175 -  سابعلا ، [ 333 . ] دنکیم

ص 242. سدق )  ) یفجن یسابلک  میهاربا  دمحم  خیش  جاح  هللا 

دلج 5)  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ 

ظیرقت

الو نامـسآ  رد  افو  رهم و  ياههولج  يهنییآ  باتک  تسا  ناشخرد  يهرهچ  ترثا  نیبب  نونک  تسا  ناشفارز  ام  رهب  وت  يهماـخ  هک  نآ  يا 
یلع لآ  هار  هب  میاد  ياهداهن  مدق  تسا  نامقل  ياهدنپ  شیندـناوخ  تاکن  فاصنا  اب  يارـس  رد  ادـخ ، نادرم  شیپ  تسا  نازورف  هم  نوچ 

لامیاپ و دوشن  سک  باوث  تسا  ناوارف  يهشوت  ازج  زور  رهب  یلع ز  لآ  قیرط  رد  امـش  راک  لصاح  تسا  نامیا  هاگیاج  یلع  لآ  هار  هک 
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بش و ياهتـشون  تسا  ناحبـس  يادخ  اب  امـش  راک  باوث  لضافابا  مداخ  ياهدـش  لد  ناج و  تسا ز  نآرق  ياههیآ  ام  نشور  لیلد  هدوهیب 
رادـملع یگدـنز  حراش  تسا  یناـبر  تسد  هب  هک  یملق  نآ  دکـشخن  تسا  نادزی  ریـسم  رد  وت  يهماـخ  هشیمه  ار  ـالوم  لاـح  حرـش  زور 

لیذ هک  یناطلس  هشیمه  الوم  نماد  ریگب ز  تسا  ناریا  درمریش  مق  يهدلب  شنکسم  دسرپ  نمز  یـسک  رگ  یلاخلخ  ناکم  زا  تسا  ناشطع 
يدـمحم ناطلـس  زا : رعـش  تسا  ناهاش  هاگهسوب  شهگراب  هشیمه  نیب  ردـیح  مشچ  رون  تلزنم  ماـقم و  تسا  ناـسحا  هاـگهولج  وا  نماد 

هحفص 9]  ] يزیربت یناطلس ) )

راتفگشیپ

هراشا

مهقوقح و یبصاغ  مهئادـعأ و  یلع  هللا  ۀـنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  نیملاعلا و  بر  دـمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دورد و تسا و  راوازس  ساپـس  ار  دنوادخ  نیدلا . موی  یلا  نیرخآلا  نیلوألا و  نم  نیعمجأ  سنالا  نجلا و  نم  مهبقانم  مهلئاضف و  يرکنم 

نادـناخ رب  دورد  مالـس و  ترـضح و  نآ  كاپ  مولظم و  موصعم و  نانیـشناج  هللادـبع و  نب  دـمحم  ترـضح  ءایبنا  متاخ  رب  ادـخ  تمحر 
نونکا هک  یباتک  دندرک . یناهج  ار  ادخ  نید  مالـسا و  ات  هتـشذگ  ناج  زا  ادخ ، نید  يراداپرب  يارب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
رـصاق ملق  هتبلا  دشابیم . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترـضح  فراعملاةرئاد  تادلجم  زا  یکی  درذگیم  هدنناوخ  رظن  زا 

لامک و بتارم  ناوتیمن  هک  ارچ  دزادرپب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يالبرک  رادمچرپ  گرزب  تیـصخش  یفرعم  هب  یگتـسیاش  هب  دناوتیمن 
نیا كدنا  تعاضب  اب  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ  نینچمه  هحفـص 10 ] . ] درک كرد  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دـنبلد  نآ  لئاضف 

تیبلها نیدـناعم  نیفلاخم و  تسا . هدـش  شخپ  همجرت و  ایند  هدـنز  فلتخم  ياـهنابز  هب  هدـش و  پاـچ  ددـعتم  روط  هب  فیرـش  باـتک 
. دننک دوبان  هدش  هک  یقیرط  ره  هب  ار  مالسلامهیلع  تیبلها  هک  دناهتشاد  نیا  ربانب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  زا  مالـسلامهیلع 
مکرصنی و هللا  اورـصنت  نا  اونمآ  نیذلا  اهیأ  ای  : ) میناوخیم هفیرـش  يهیآ  نیا  رد  هک  دنکیم  يرای  ار  شدوخ  نید  مه  لاعتم  يادخ  یلو 

يارب یهلا  تسرپاتکی  نآ  داد . ماجنا  ار  ییاهراک  ادـخ  يارب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  [ . 1 ( ] مکمادقا تبثی 
بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  عاجش  دنزرف  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  دوب . ادخ  هشیمه  شفده  درک و  عورـش  ادخ 

ینا ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  دومرف : اروشاع  زور  رد  هک  اجنآ  دوب . ادخ  يارب  هشیمه  وا  ياهراک  تشادن و  یخوش  یـسک  اب  مالـسلاامهیلع 
مالسلاهیلع یلع  نانمؤمریما  نید  درم  رـسپ  نآ  تسا . هدوبن  یگداس  نیا  هب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  مسق  ینید  نع  ادبا  یماحا 

زا هک  دعب  دهدیم و  يو  هب  ار  شریشمش  هنادرم  ترضح  نآ  دنکیم ، ریشمش  ياضاقت  وا  زا  راوخنوخ  نمشد  گنج ، نادیم  رد  هک  تسا 
شاهنیـس هب  در  تسد  وا  دنهاوخب  يزیچ  تسا  گنن  یلع  يارب  دـیامرفیم : دـیاهداد ؟ وا  هب  ار  ریـشمش  ارچ  امـش  دوشیم : لاؤس  ترـضح 

زا شیپ  نیـشیپ ، تادـلجم  باتک و  نیا  رد  ام  تسا . هدرواین  يدـنزرف  نینچ  يردام  تقو  چـیه  هک  خـیرات  درمگرزب  نیا  رب  نیرفآ  دـنزب .
هحفـص 11]  ] دوـخ هک  بارحم  دیهـش  خـیرات و  موـلظم  هبعک ، دوـلوم  راـختفا  رـسارس  ناـشخرد و  یناگدـنز  زا  یلاـمجا  تاـمارک  عورش 

تلخد دق  الا و  برعلا  نم  تیب  قبی  مل  و  ربولا ، ردملا و  ینملظ  کنم ، ۀـمالظ  مظعأ  انأ  یبارعا ! ای  دومرف : برع  نآ  خـساپ  رد  شترـضح 
هدش وت  هب  هک  یمتـس  زا  هدش  نم  هب  هک  یمتـس  نیـشنهیداب ! برع  يا  [ . 2 . ] اذه يدـعقم  تدـعق  یتح  امولظم  تلز  ام  و  مهیلع . یتملظم 
دروم هتـسویپ  نم  دندرک . متـس  نم  هب  هک  نیا  رگم  دنامن  برع  زا  ياهناخ  چیه  دـندرک ، متـس  نم  هب  زین  اهكرک  اهخولک  تسا . رتگرزب 

ناتـسود و هب  ار  اهنآ  ات  ماهدروآرد  ریرحت  يهتـشر  هب  یبلاطم  هطبار  نیا  رد  دوخ  عسو  يهزادـنا  هب  متـشگ . نیـشنهناخ  ات  مدـش  عقاو  متس 
ظفح يارب  هک  تسا  رکذ  روـخرد  دریگ . رارق  ترـضح  نآ  تیاـضر  دروـم  هللا  ءاـش  نا  تسا  دـیما  میاـمن . میدـقت  نادرمدازآ  ناـیعیش و 
دیما تسا . هدش  شیاریو  ای  صیخلت  نومـضم ، انعم و  لماک  ظفح  اب  نوگانوگ  ذخآم  زا  لوقنم  بلاطم  باتک ، رثن  یگچراپکی  تدحو و 
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. دریگ رارق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  مظعالا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  لوبق  هجوت و  دروم  زیچان  رثا  نیا  تسا 
هلآ دمحم و  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  نیلسرملا و  یلع  مالس  نوفصی و  امع  ةزعلا  بر  کبر  ناحبـس  نیملاعلا . بر  نیمآ 

يهقیدص اهیباما  دـلوت  زورلاس  ش  ریت 1385 ه . قباطم 24  يرمق  يرجه  یناثلايدامج 1427  متـسیب  نیقتملل . ۀبقاعلا  نیرهاطلا و  نیبیطلا 
هحفص 13]  ] یلاخلخ ینابر  یلع  مالسلامهیلع  تیبلها  مرح  مق ، مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  يربک 

هبعک زارف  رب  يرمق  يرجه  تصش  لاس  هیورت  زور  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  هبطخ 

حبصا اتیب  سمالاب  ناک  نم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  هراشا  هیبا  مودقب  تیب  هب  هراشا  اذه  فرـش  يذلا  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ۀـیلجلا و هللا  مکح  ولو ال  هب  یندا  وه  نم  ۀـیربلا و  رئاـس  نم  هب  قحا  وه  نم  ةرربلا  ماـمال  تیبلا  قیرط  نودـصتا  ةرجفلا  ةرفکلا  اـهیا  ۀـلبق .

يالوم ۀیشم  نکت  مل  ولو  هیدی  ملتسی  رجحلا  رجحلا و  سانلا  ملتـسا  دق  هیدل  یـشمی  نا  لبق  هیلا  تیبلا  راطل  ۀیربلا  هرابتخا  ۀیلعلا و  هرارـسا 
یف ناک  فیکف  ۀیلوفطلا  یف  توملاب  بعلی  اموق  نوفوختا  ناریطلا  ریفاصع  یلع  نابضغلا  رقسلاک  مکیلع  تعقول  نمحرلا  ۀیشم  نم  ۀلوبجم 

بحاص نمم  رمخلا و  براش  نمم  اورظنا  مث  اورظناف  تاهیه  تاناویحلا  نود  تاـیربلا  دیـسل  تاـماحلاب  تیدـفل  و  هحفص 14 ]  ] ۀیلوجرلا
هتیب یف  نمم  تاسندـلا و  تاوهدـلا و  هتیب  یف  نمم  نارقلا و  یحولا و  هتیب  یف  نمم  نارکـسلا و  یناوغلا  هتیب  یف  نمم  رثوکلا و  ضوحلا و 
لتق نودیرت  متنا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لتق  اودارا  مهنال  شیرقلا  اهیف  تعقو  دق  یتلا  ۀطلغلا  یف  متعقو  متنا  تایالا و  ریهطتلا و 

ایح تمدام  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعیبا  لتق  مکل  نکمی  فیک  ایح و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  مادام  مهل  نکمی  مکیبن و ال  تنب  نبا 
مکیلع هللا  نعل  مکدالوا و  مکرامعا و  ددب  مکرادم و  هللا  غلب  مکدارم ال  لصحیل  یقنع  اوبرـضا  یلتق و  اورداب  هلیبسب  مکربخا  اولاعت  الیلس 

هحفص 31]  ] نایسنوی رغصایلع  سدنهم  فیلأت : هبعک  بیطخ  باتک : زا  لقن  مکدادجا . یلع  و 

مالسلا امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤمریما  یناگدنز  هب  هاتوک  یهاگن 

یلع ترضح  تدالو 

. دـمآ ایند  هب  تسا ، هداد  رارق  هلبق  ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  یمارحلاتیب  رد  لیفلاماع ، زا  دـعب  موس  لاـس  بجر  مهدزیـس  هعمج  زور  رد 
هک دوب  یتلیـضف  نیا  و  دوـب ، هدـشن  دـلوتم  هبعک  رد  یـسک  مالـسلاهیلع  یلع  زا  لـبق  دـیوگیم : هماـع  ياـملع  زا  یکلاـم  دـمحم  نب  یلع 

[ . 3 . ] داد صیصخت  وا  هب  ترضح -  نآ  تمارک  هبترم و  مالعا  و  لالجا ، تهج  هب  لاعتم -  راگدرورپ 

یلع ترضح  تداهش 

خیـش ردقیلاع  ثدـحم  دیـسر . تداهـش  هب  یگلاس  هس  تصـش و  نس  رد  يرجه ، لاس 43  ناضمر  هام  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  بحاصم  ناوفـص ، نب  دیـسا  هحفـص 32 ] : ] دـنکیم تیاور  یفاک »  » فیرـش باـتک  رد  هللا  همحر  ینیلک 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زور  دننام  مدرم  و  دروآرد ، هزرل  هب  ار  رهش  هیرگ  دیسر ، تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  هک  يزور  دیوگ :

هدـیرب توبن  تفالخ  زورما  تفگیم : دـش و  ادـیپ  ناـیوگ  نوعجار » هیلا  اـنا  اـنا هللا   » ناباتـش و ناـیوگ و  يدرم  دـندش ، هدزتشهد  هلآ  و 
هب ندیورگ  رد  وت  نسحلاابا ! يا  دـنک  تمحر  تیادـخ  تفگ : داتـسیا و  دوب ، نآ  رد  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  هک  ياهناخ  رد  هب  ات  تشگ ،

ربمایپ و  رتشکجنر ، مدرم  يهمه  زا  و  رتناسرت ، ادـخ  زا  و  رتمکحم ، نیقی  رظن  زا  و  رتصالخااب ، نامیا  رد  و  رتشیپ ، مدرم  همه  زا  مالـسا 
يهمه زا  و  رتفیرـش ، همه  زا  تقباوس  و  رترب ، همه  زا  تبقانم  يدوب . رتنیما  شباحـصا  هب  تبـسن  و  رتظفاح ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
ربمایپ باحـصا  هک  یماگنه  يدوب  اناوت  دـهد . ریخ  شاداپ  نیملـسم  ربماـیپ و  مالـسا ، بناـج  زا  ار  وت  ادـخ  سپ ، يدوب . رتیمارگ  شدزن 
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شور هب  و  دندیزرو ، یتسـس  هک  یعقوم  يدرک  مایق  دـنداد ، ناشن  دوخ  زا  ینوبز  يراوخ و  هک  ینامز  يدـمآ  نادـیم  هب  دـندرک ، یناوتان 
عازن هب  ارچ ، نوچیب و  يدوب  وا  قحرب  يهفیلخ  دندرک . فارحنا  گنهآ  شباحـصا  هک  هاگنآ  يدیبسچ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
تسس همه  هک  ینامز  يدادن . ناشن  یناوتان  ناقساف ، يراوخ  نادوسح و  ندمآ  دب  نارفاک و  مشخ  ناقفانم و  ینوبز  ربارب  رد  یتساخنرب و 

ماگ ادخ ، رون  وترپ  رد  دندرک ، فقوت  نوچ  و  یتفگ ، نخس  دندش ، ناوتان  نتفگ  نخـس  زا  نوچ  و  يدرک ، مایق  تفالخ  رما  هب  وت  دندش ،
، رتنخـس مک  رتشیدـنا ] تبقاـع  ،] رترادربناـمرف ار  ادـخ  رتوگمرن ، همه  زا  وـت  دـنتفای . تیادـه  دـندرک و  يوریپ  وـت  زا  هاـگنآ  یتـشادرب ،

سیئر اهتنا  ادتبا و  رد  وت  دنگوس ! ادخ  هب  يدوب . رتانـشآ  روما  هب  رتوکین و  رادرک  رتشیب ، نیقی  اب  رتلدرپ ، رتيأر ، گرزب  رتيوگتسرد ،
هک دوب  ینامز  اهتنا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تاـفو  زا  دـعب   ) دـندش هدـنکارپ  مدرم  هک  دوب  یناـمز  ادـتبا  يدوب ، نید  گرزب  و 

ینارگ ياهراب  دندمآرد ، وت  یتسرپرس  تحت  هک  ینامز  يدوب ، نابرهم  ردپ  نانمؤم  يارب  هحفص 33 ] (. ] نامثع لتق  زا  دعب   ) دندش تسس 
ماکحا و زا  ار   ) هچنآ و  يدومن ، تظفاحم  دنتخاس  هابت  نید ) روما  زا  ار   ) هچنآ و  یتفرگ ، شود  هب  دندش ، ناوتان  شندیشک  زا  اهنآ  هک  ار 

یتفرگ يدنلب  يدز . رمک  هب  نماد  دندش ] صیرح  ایند  ندروآ  درگ  هب  ] دـندرک ینوبز  هک  ینامز  و  يدومرف ، تیاعر  دـندرک ، اهر  عیارش )
رافک زا  نیملـسم  يارب   ) یتفرگ وت  دنتـساوخیم  هک  ار  ینوخ  ره  و  دـندرک ، باتـش  هک  ینامز  يدومن  ربص  و  دـندرک ، یباتیب  هک  ینامز 

ناـنمؤم يارب  و  هدـنیابر ، نازیر و  یباذـع  نارفاـک  رب  دنتـشادن . ار  شناـمگ  هک  دندیـسر  یتاریخ  هب  وـت  تکرب  زا  و  يدرک ) یهاوـخنوخ 
و یتشگ ، بایماک  یهلا ) ياطع  ینعی   ) شیاطع هب  و  يدش ، هدـیرفآ  تفالخ  ياهتمعن  هارمه  دـنگوس ، ادـخ  هب  يدوب . رگنـس  نابیتشپ و 

تتریـصب و  تشگن ، فرحنم  تلد  و  دوـبن ، دـنک  تلیلد  تجح و  ریـشمش  يدروآ ، تـسد  هـب  ار  شلیاـضف  و  يدرک ، زارحا  ار  شقباوـس 
یلـص ادخ  ربمایپ  هک  يدوب  نانچ  مه  و  دنابنجن ، ار  نآ  نافوط  هک  يدوب  هوک  دـننام  وت  يدرکن . طوقـس  یتشگن و  ناساره  دـشن ، فیعض 

فیعـض و ندب  ظاحل  زا  دومرف : هک  يدوب  نانچ  زاب  و  تسا . مدرم  نیرترادهگن  تناما  شیوخ  ییاراد  تقافر و  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 
سک چیه  يدوب ، فیرـش  نینمؤم  دزن  گرزب و  نیمز  يور  رد  یتشاد . تمظع  ادخ  دزن  نتورف و  ادخ  دزن  تسا . يوق  ادـخ  رما  ماجنا  رد 

و تشادن ] یـشوپقح  عمط  وت  زا  یـسک  [و  تشادـن يریگهدرخ  هار  وت  هب  تبـسن  ياهدـنیوگ  چـیه  و  دوبن ، ییوجبیع  هار  وت  يهرابرد  ار 
، زیزع ياناوت  ره  و  یناتـسب ، شیارب  ار  شقح  ات  دوب ، زیزع  اـناوت و  وت  دزن  ینوبز  ناوتاـن و  ره  یتشادـن ، هلماـجم  یمرن و  سک  چـیه  يارب 

تتیـصخش نأش و  دوب ، ربارب  تدزن  هناگیب  و  هحفـص 34 ]  ] شیوخ عوضوم ، نیا  رد  و  یناتـسب ، وا  زا  ار  قح  ات  دوب  نوبز  ناوتاـن و  تدزن 
ره هب  تبسن  دوب  میمـصت  شناد و  تیأر  یـشیدنارود و  يرادنتـشیوخ و  تنامرف  تباث و  تمکح و  تراتفگ  دوب . ارادم  یتسار و  قح و 

و دش ، تسار  وت  يهلیـسو  هب  نید  و  تشگ ، شوماخ  اهشتآ  دـش و  ناسآ  لکـشم  رما  تشگ و  نشور  تسار  هار  هنیآ  ره  و  يدرک . هچ 
رایسب رایـسب  و  دش ، اجرباپ  وت  تکرب  زا  نامیا  لها  مالـسا و  و  دنتـشادن ، تسود  نارفاک  هچ  رگا  دش ، رهاظ  ادخ  رما  تفای و  توق  مالـسا 

هک ینآ  زا  رتگرزب  وت  دـنناوتن .) دـننک  يوریپ  وت  زا  اـت  دنـشوکب  هچ  ره  اریز   ) يدـنکفا رایـسب  جـنر  هب  ار  دوخ  نانیـشناج  یتفرگ و  یـشیپ 
هب ام  نوعجار » هیلا  انا  اناف هللا و  . » درک درخ  ار  مدرم  وت  تبیصم  درک و  هولج  گرزب  نامـسآ ، رد  وت  گرم  دوش . ناربج  هیرگ  اب  تتبیـصم 
هانپ نینمؤم  يارب  وت  دنهدن ، تسد  زا  وت  دننام  ار  یسک  زگره  نیملسم  دنگوس ! ادخ  هب  میمیلست . شنامرف  هب  تبسن  یـضار و  ادخ  ياضق 
دعب دزاسن و  مورحم  ترجا  زا  ار  ام  دناسرب و  شربمایپ  هب  ار  وت  ادخ  يدوب . مشخ  تنوشخ و  نارفاک  رب  اجرباپ و  یهوک  دننام  رگنـس و  و 
سپس دنتسیرگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  تسیرگ و  وا  دش . مامت  شنخـس  ات  دندوب  شوماخ  همه  مدرم  دنادرگن . هارمگ  وت  زا 

یبـتجم نسح  ماـما  دـنکیم : تیاور  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  زا  یفاـک »  » رد نـینچمه  [ . 4 . ] دـنتفاین ار  وا  دنتــسج  هـچ  ره 
نآ يهرمز  رد  میرم  نب  یـسیع  هک  [ 5 ، ] داد بقل  ۀنجلا  لها  بابـش  دیـس  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  یـسک  مالـسلاهیلع - 

ربمایپ رب  و  تفگ ، ادخ  يانث  دـمح و  و  تساخاپب ، هفوک  دجـسم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هحفـص 35 ]  ] نانمؤمریما يازع  زور  تسا -  باـبش 
دـنتفرگن و تقبـس  وا  رب  ناینیـشیپ  هک  درک  تاـفو  يدرم  بش  نیا  رد  مدرم ! يا  دوـمرف : سپـس  داتـسرف ، دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
زا دندوب ، شپچ  فرط  رد  لیئاکیم  تسار و  فرط  رد  لیئربج  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رادمچرپ  وا  دنـسرن . وا  هب  ناینیـسپ 
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هک مهرد -  دصتفه  زج  ایند  خرـس  دیفـس و  لام  زا  وا  دنگوس ! ادخ  هب  دادیم . يزوریپ  حتف و  وا  هب  ادـخ  هک  نیا  زج  تشگیمنرب  نادـیم 
رد وا  هک  ادـخ  هب  درخب . شاهداوناخ  يارب  يرازگتمدـخ  لوپ  نآ  اب  تساوخیم  تشاذـگن و  یقاب  دوب -  هدـمآ  داـیز  شیاـطع  زا  مه  نآ 
هک یبش  نامه  و  تفر ، الاب  نامـسآ  هب  میرم  نب  یـسیع  هک  یبش  نامه  و  درک ، تاـفو  یـسوم  یـصو  نون  نب  عشوی  هک  درک  تاـفو  یبش 

نیلوا و ماـما  هکلب  نیملـسم ، ياوـشیپ  اـهنت  هن  دنـسریمن ، وا  درگ  هب  نورخآ  و  تسا ، نوـلوا  دمآرـس  هـک  یـسک  [ . 6 . ] دـمآ دورف  نآرق 
. تسا نیرخآ 

یلع ترضح  تدابع 

رب ینانک  ةرمـض  نب  رارـض  هک : دـندرک  لقن  ار  تیاور  نیا  هصاخ  هماـع و  دوب ، دوخ  ناـمز  لـها  نیرتدـباع  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
: تفگ هیواـعم  نینمؤـملاریما )!!(  اـی  نک  فاـعم  رما  نیا  زا  ارم  تفگ : اـمن . فـصو  میارب  ار  یلع  تفگ : وا  هب  هیواـعم  دـش ، دراو  هیواـعم 

مـالک دوب ، يوقلا  دـیدش  وا  دوب ، مدرم -  زا  سررود  يدـملا -  دـیعب  وا  تسین ، ياهراـچ  نیارباـنب  تفگ : هحفـص 36 ] . ] منکیمن تفاعم 
یحاون زا  تمکح  و  دومنیم ، لدع  هب  مکح  و  درکیم ، ناروف  وا  بناوج  زا  ملع  دومنیم ، لدـع  هب  مکح  و  تفگیم ، عطاق -  و  لصف - 

رکفت رد  رایـسب  و  زیر ، کشا  رایـسب  دنگوس - ! ادـخ  هب -  وا  سونأم . نآ  یکیرات  بش و  هب  و  رازیب ، نآ  قنور  ایند و  زا  دوب ، راکـشآ  وا 
هب ماعط  زا  و  نآ ، مک  هب  سابل  زا  درکیم ، وگوتفگ  دوخ  اب  و  نزح -  رکفت و  تلاح  زا  هیاـنک  دـنادرگیمرب -  ار  دوخ  تسد  فک  دوب .

میتفریم و وا  شیپ  هک  یماگنه  دشیم ، ام  کیدزن  دوب ، ام  زا  یکی  دننامه  دنگوس ! ادخ  هب  درکیم . هدنـسب  نآ  تشروخ  نودـب  ظیلغ و 
اب تشاد  هک  یتبیه  زا  دوب ، ام  دزن  برقم  دوب و  کیدزن  ام  هب  هک  نیا  اب  و  میدرکیم ، تساوخرد  وا  زا  هک  نامز  ره  دادیم ، ار  اـم  باوج 
ار نیکاسم  و  دومنیم ، میظنت  ار  نید  لـها  دوب ، هدـش ) هدروآرد  مظن  هب   ) موظنم ؤلؤل  نوچ  مه  دومنیم ، مسبت  رگا  میتفگیمن . نخـس  وا 

میریگیم دهاش  ار  ادخ  دندوبن . سویأم  وا  لدـع  زا  فیعـض  دارفا  و  دنتـشادن ، عمط  وا  هب  دوخ  لطاب  رما  رد  يوق  دارفا  تشادیم . تسود 
هک هدومن ، تراغ  ار  دوخ  ناگراتـس  بش  و  دوب ، هدنکفا  ار  دوخ  یکیرات  ياههدرپ  بش  هک  یلاح  رد  مدید ، ار  وا  تالاح  یـضعب  رد  هک 

، نیزح يهیرگ  نوچمه  و  دیچیپیم ، دوخ  هب  هدـیزگ  رام  نوچمه  و  هتفرگ ، ار  دوخ  نساحم  هک  یلاح  رد  دوریم ، دوخ  بارحم  يوس  هب 
عمط نم  هب  تفگیم : ایند  هب  سپـس  دومنیم ، عرـضت  ادـخ  يوس  هب  انبر ! ای  اـنبر  اـی  دـیوگیم : هک  مونـشیم  نـآلا  اـیوگ  دومنیم ، هیرگ 
هقالط هس  ار  وت  مدش -  رود  هبترم  هس  وت  زا  هنیآ  ره  نزب ، لوگ  نک و  رورغم  ار  نم  زا  ریغ  داب ! رود  داب ! رود  يدش ؟ قاتشم  نم  هب  يراد ،

تفاـسم و يرود  هشوت و  یمک  زا  هآ ! هآ ! تسا ، مک  وت  تیمها  رطخ و  و  کـچوک ، وـت  سلجم  و  هاـتوک ، وـت  ناـمز  رمع و  سپ  مدرک - 
کشخ ار  اهنآ  دوخ  نیتسآ  هحفـص 37 ]  ] اب و  درادهگن ، ار  دوخ  تسناوتن  و  دش ، يراج  شـشیر  رب  هیواعم  ياهکشا  سپ  هار . تشحو 

رقابدـمحم ماما  ترـضح  [ . 7 . ] هللا همحر  نسحلاوـبا  دوـب  نینچ  نـیا  يرآ ، تـفگ : هیواـعم  دـندش . ریگوـلگ  هـیرگ  زا  مدرم  و  دوـمنیم ،
نآ هب  سک  چـیه  هک  دوب  هدیـسر  يدـح  هب  تدابع  زا  وا  هاـگان  سپ  دـش . دراو  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماـما  دوخ  ردـپ  رب  مالـسلاهیلع 
وا ینیب  و  دوب ، هنیپ  وا  یناشیپ  و  دوب ، هدش  خرـس  هیرگ  زا  وا  مشچ  ود  و  دوب ، هدش  درز  يرادهدـنز  بش  زا  وا  گنر  هنیآ  ره  دوب ، هدیـسرن 

یتقو دومرف : مالسلاهیلع  رقاب  ماما  ترضح  دوب . هدرک  مرو  زامن  رد  نداتسیا  زا  ترضح  نآ  مدق  قاس و  ود  و  دوب ، هدش  هدییاس  دوجـس  زا 
تـشذگ زا  دـعب  هک  دوب  رکفت  لاـح  رد  مردـپ  و  مدومن ، هیرگ  وا  رب  و  مریگب ، ار  دوخ  هیرگ  يولج  متـسناوتن  مدـید ، نینچ  ار  دوـخ  ردـپ 

ار مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تدابع  رب  لمتشم  ياههمان  نآ  زا  یضعب  مرسپ ! دومرف : درک و  تافتلا  نم  هب  نم ، ندش  دراو  زا  ینامز 
رب یـسک  هچ  دومرف : و  تشاذـگ ، ار  اـهنآ  یباـتیب  اـب  و  دومرف ، تئارق  نآ  زا  یمک  ترـضح  مداد ، شترـضح  هب  اـههمان  نم  هدـب . نم  هب 

[ . 8 [ !؟ دراد تردق  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تدابع 

یلع ترضح  تعاجش 
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نیکرشم ناروالد  زا  رفن  شش  یس و  ردب ، هوزغ  رد  هک  تسا  یسک  وا  تسا . دیـشروخ  زا  رتنشور  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  تعاجش 
تروص هب  تفرگ و  ار  ارحص  ياهگیر  زا  یتشم  وا ، تسد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  هحفص 38 ]  ] ربمایپ ترضح  و  [ 17 ، ] تشک ار 

هللا نکل  تیمر و  اذا  تیمر  ام  و  : ) دـش لزان  هیآ  نیا  سپ  اهتروص . دوش  دـساف  خـسم و  هوجولا ! تهاش  دومرف : و  دومن ، باترپ  نیکرـشم 
راگدرورپ ندرک  یفن  مالـسلاهیلع و  یلع  تسد  زا  اهگیر  نتفرگ  دنکفا . ادخ  هکلب  وت  هن  يدنکفا  ریت  وت  نوچ  ربمایپ ) يا  و  [ . ) 18 ( ] یمر

ادـخ ربمایپ  دزن  رد  مالـسلاهیلع  یلع  تلزنم  نایب  رد  دوخ ، يارب  ار  نآ  ندرک  تابثا  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  ار  اـهنآ  باـترپ 
یلع ال الا  یتف  ـال  : » تسوا هب  رـصحنم  توتف  دـش : هداد  ادـن  دـحا ، هوزغ  رد  هک  تسا  یـسک  وا  [ . 19 . ] تسا یفاـک  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
وا هزرابم  يرترب  رد  و  دومن ، زورب  رفک  لباقم  رد  نامیا  مامت  قدنخ ، هوزغ  رد  شتازرابم  هب  هک  تسا  یسک  وا  [ . 20 « ] راقفلاوذ الا  فیس 

[14 ، ] تسا هدـمآ  هک  تسا  یتما  نیرتـهب  تما ، نیا  نوچ  و  [ 13 ، ] تسا رترب  لضفا و  تمایق  زور  ات  تما  لاـمعا  ماـمتا  زا  هک  سب  نیمه 
ربیخ حتاف  هک  تسوا  هحفص 39 ] . ] دوب دهاوخ  اهتما  عیمج  لامعا  زا  لضفا  تسا ، تما  نیا  لامعا  زا  لضفا  هک  ترـضح  نآ  لمع  سپ 

هلیسو نیدب  و  [ 15  ] دندومرف ار  تیار  ثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  و  دنتـشگرب ، ماکان  یمود  یلوا و  هک  نآ  زا  دعب  تسا 
نیرفاـکلا یلع  ةزعأ  نینمؤملا  یلع  ۀـلذأ  هنوـبحی  مهبحی و  موـقب  هللا  یتأـی  فوـسف  : ) دوـمرف هک  دـش  نشور  لاـعتم  دـنوادخ  لوـق  ریـسفت 

، هتـشاد تسود  ار  وا  ربمایپ  ادخ و  هک  داد  دهاوخ  يدرم  هب  ادرف  ار  مچرپ  هنیآ  ره  [ . 16 ( ] مئال ۀمول  نوفاخی  هللا و ال  لیبس  یف  نودهاجی 
رفن تسیب  هک  ار  يرد  و  دـنکیمن . رارف  گنج  زا  و  دـش ، دـهاوخ  لصاح  يزوریپ  وا  تسد  هب  دـنراد ، تسود  ار  وا  ادـخ  ربمایپ  ادـخ و  و 
نیا هک  دندرک ، فارتعا  فلاؤم  فلاخم و  هصاخ ، هماع و  و  داد ، شلقن  دـنک و  اج  زا  ییاهنت  هب  دـندادیم ، شلقن  رفن  داتفه  دـندنکیم و 

ترـضح هک  دوب  نیا  بلطم  رـس  دـیوگیم : عوضوم  نیا  رد  هماع  ملاـع  گرزب  يزار ، رخف  [ . 17 . ] تسین نکمم  ینادـسج  يهوق  اب  راک 
شحور سپس  دندومن ، قارشا  وا  رب  ار  ءایربک  ملاع  راونا  هکئالم ، دش و  عطق  هدام  داسجا و  ملاع  زا  شرظن  ماگنه  نآ  رد  مالسلاهیلع  یلع 
یتردـق تروص ، نیا  رد  هتبلا  و  هتـشگ ، رهاظ  وا  رد  تمظع  سدـق و  ملاع  ياهوترپ  و  هدـش ، یکلم  حاورا  رهاوج  دـننامه  و  هتفرگ ، توق 

ربمایپ ياج  هب  بش  هک  یسک  تسوا  و  هحفص 40 ] [ . ] 18 . ] دنزجاع نآ  زا  نارگید  هک  دهد  ماجنا  يراک  دناوتب  هک  هدش  لصاح  وا  يارب 
نیما لیئربج ، سپ  تسوا . نأش  ولع  يهدـنهد  ناشن  هک  یندـیباوخ  تخورف ، ادـخ  هب  ار  دوخ  ناج  و  دـیباوخ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ 

نم خب ! خب ! داد : ادـن  لیئربج  و  دنداتـسیا ، ترـضح  نآ  ياپ  دزن  ادـخ ، قازرا  نئازخ  نیما  لیئاکیم ، و  ترـضح ، نآ  رـس  دزن  ادـخ  یحو 
رب وت  هب  لاـعتم  دـنوادخ  بلاـطیبا ! رـسپ  يا  وـت  لـثم  تسیک  نیرفآ ! نیرفآ ! [ . 19 . ] ۀـکئالملا کب  هللا  یهابی  بلاطیبأ ! نبا  اـی  کـلثم 

ءاغتبا هسفن  يرـشی  نم  سانلا  نم  و  : ) دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  هلماـعم  نآ  نأـش  رد  لاـعتم  دـنوادخ  و  دـنکیم . راـختفا  تاـهابم و  هکئـالم 
ریرحت زا  نایب  ملق و  اوه ، سفن و  رب  هبلغ  و  يربک ، تعاجش  اما  تسا ، ترـضح  يارغـص  تعاجـش  نیا  [ . 20 ( ] دابعلاب فوؤر  هللا  ةاضرم 

. دنزجاع نآ 

یلع ترضح  مرک 

وج و نان  هب  شراطفا  یلو  دوب ، اهروشک  دالب و  نئازخ  و  يرـسک )  ) رـصیق ياهجـنگ  کـلام  هک  دوب  یـسک  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
دوخ مکـش  رب  و  دادیم ، هقدـص  ار  نآ  دزم  ترجا و  و  درکیم ، يرایبآ  ار  دوهی  زا  یموق  يامرخ  ناتخرد  دوخ  تسد  اب  [ 21 . ] دوب کمن 

و هنازور ، ار  يرگید  هحفص 41 ]  ] و درک ، قافنا  هنابش  ار  مهرد  کی  سپ  دروآ ، تسد  هب  مهرد  راهچ  هک  تسوا  [ . 22 . ] تسبیم گنس 
[ . 23 (. ] ۀینالع ارس و  راهنلا  لیللاب و  مهلاوما  نوقفنی  نیذلا  : ) دش لزان  وا  نأش  رد  سپ  راکشآ ، ار  يرگید  و  هنایفخم ، ار  یکی 

یلع ترضح  تغالب  تحاصف و 

ياهاعد رد  نینچمه  و  هدرک ، یلجت  ترـضح  نآ  راصق  تاملک  اههمان و  اـههبطخ ، رد  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما  تغـالب  تحاـصف و 
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. دندش زجاع  هدام ، تهج  زا  هچ  تئیه و  تهج  زا  هچ  نآ ، دننام  ندروآ  زا  تحاصف  تمکح و  ناگرزب  و  ترضح ، نآ  زا  هدیسر 

یلع ترضح  تماما 

رگا تساهنآ . دقاف  هک  یسک  ای  دشاب ، تسا ، هروکذم  تاماقم  نیا  ياراد  هک  یسک  دیاب  ای  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  نیشناج 
سمـشلا و و  : ) يهیآ و  هدـش ، قـقحم  [ . 47 ( ] هنم دـهاش  هولتی  هبر و  نم  ۀـنیب  یلع  ناـک  نمفأ  : ) لاـعتم راـگدرورپ  يهدومرف  دـشاب ، لوا 

ياج و  هتـشگ ، یئانـشور  رون و  نیـشناج  یکیرات  تاملظ و  دـشاب ، مود  رگا  و  دوب ، دـهاوخ  یلجتم  [ . 48 ( ] اـهالت اذا  رمقلا  و  اـهاحض - 
تابثا اذل  [ . 49 ( ] رونلا تاملظلا و  يوتـست  له  مأ  ریـصبلا  یمعألا و  يوتـسی  له  لق  : ) هتـسشن یهارمگ  لالـض و  تیاده ، هحفص 42 ] ]
ناهرب لیلد و  هب  جاتحم  ترـضح ، نآ  ریغ  زا  تفـالخ  یفن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تفـالخ 
ربمایپ نیـشناج  يارب  درف  هب  رـصحنم  قادـصم  هک  تخاس  نشور  تماما  طیارـش  نایب  تماما ، ثحب  رد  هچ  رگا  نیا ، دوجو  اب  یلو  تسین .

نآ لـصفالب  تفـالخ  تماـما و  رگید  هوـجو  ثحب  نیا  رد  تسا ، مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  ترـضح  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
هللا یلص  ادخ  ربمایپ  يارب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تفالخ  توبث  - 1 تسا : رظندروم  ثحب  نیا  رد  هیضق  ود  مینکیم : تابثا  ار  ترضح 

طقف هکلب  درادن ، لالدتـسا  هب  زاین  هک  تسا  ییایاضق  زا  ناملـسم  ره  يارب  هیـضق  ود  ره  ترـضح . نآ  ریغ  زا  تفالخ  یفن  - 2 هلا . هیلع و 
« هنع فلختـسم   » نیـشناج هفیلخ  لوا : رما  تسا . هیـضق  ود  نیا  هب  قیدصت  اب  مزالم  اهنآ  روصت  هک  تسا  يروما  يروآدای  رکذـت و  هب  زاین 

ماـجنا هنع » فلختـسم   » هچنآ ماـمت  هب  هفیلخ  هک  دراد  اـضتقا  تفـالخ  تقیقح  و  دوب ، دـهاوخ  وا  زا  لدـب  و  دنیـشنیم ، وا  ياـج  هب  تسا ،
، نیاربانب دوش . ناربج  هنع » فلختـسم   » نادـقف ألخ  هفیلخ  هب  دـیاب  و  دوش ، هدروآرب  هفیلخ  زا  دوب ، عقوتم  وا  زا  هچنآ  و  دـنک ، مایق  دادیم ،

یفتنم تفالخ  نآ ، دوبن  اب  و  تسا ، ققحم  تفـالخ  بساـنت  نآ  دوجو  اـب  هک  دـشاب ، یـصاخ  بساـنت  هنع » فلختـسم   » هفیلخ و نیب  دـیاب 
اناد ملاـع و  نیـشناج  ناداـن  لـهاج و  اـی  ددرگ ، رون  لدـب  هفیلخ و  یکیراـت  تملظ و  تسین ، لوقعم  هحفـص 43 ]  ] تهج نیدـب  و  تسا ،

و تسا ، یسک  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ینعی  هنع » فلختـسم   » هک دوش  لمأت  دیاب  مود : رما  دشاب ... دجاو  لدب  دقاف  ای  ددرگ ،
ءایبنا و يهمه  زا  رترب  هک  تسا  یلماک  ناسنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترـضح  تسا ؟ يراـظتنا  هچ  تما  يارب  سدـقم ، دوجو  نآ  زا 

ضرغ و  تسا ، هدومرف  اطع  ناشیا  هب  ینیوکت  یعیرشت و  تایآ  یلمع و  یملع و  تالامک  زا  لاعتم  دنوادخ  هچنآ  مامت  رد  تسا . نیلسرم 
ألم هک  لیاضف ، زا  یتاـماقم  هب  ندیـسر  تسا ، نکمم  ناـسنا  يارب  هک  تسا  یتـالامک  دادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هب  ترـضح ، نآ  تثعب  زا 
یقح بحاص  ره  قح  ياطعا  و  قح ، قاقحا  ضرغ ، دیامن . راختفا  تاهابم و  هکئالم  رب  نآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  و  دروخ ، هطبغ  نآ  هب  یلعا 

دق (: ) دـیامرفیم هک  اـجنآ   ) تسا هداتـسرفورف  نازیم  نآرق و  زا  لاـعتم  راـگدرورپ  هچنآ  هب  لدـع  طـسق و  هب  مدرم  نتـشاداپ  هـب  و  تـسا ،
یلا مهیدـهی  هنذاب و  رونلا  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  مالـسلا و  لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هللا  هب  يدـهی  نیبم -  باـتک  رون و  هللا  نم  مکءاـج 

هک روط  نامه  موس : رما  [ . 28 ( ] طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنأ  تانیبلاب و  انلسر  انلـسرا  دقل  [ . ) 27 ( ] میقتسم طارص 
ألخ ات  دشاب ، قلخ  لمع و  ملع ، رد  ترـضح  نآ  تیـصخش  یلاع  يهنومن  دـیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  يهفیلخ  دـش ، هتفگ 

هب اهنآ ، لیوأت  تایآ و  لیزنت  هب  دشاب  مدرم  يامنهار  و  دنک ، رپ  دنوادخ  تایآ  توالت  و  ناسنا ، تیبرت  میلعت و  رد  ار  ترضح  نآ  دوجو 
رهاوج و  ار ، تایآ  ناهنپ  رارـسا  دنک  نایب  و  تایآ ، خوسنم  خسان و  صاخ ، هحفـص 44 ]  ] ماع و هباشتم ، مکحم و  هب  تایآ ، نطاب  رهاظ و 
ياراد هک  دشاب  یسک  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  يهفیلخ  هملک ، کی  رد  و  ار . نآرق  روس  لوا  هعطقم  فورح  رد  نوزخم 

زا دــشاب  مدرم  يهـیکزت  لـفکتم  و  [ . 29 ( ] یـش ء نـم  باـتکلا  یف  اـنطرف  اـم  : ) تـسا يزیچ  ره  لیـصفت  نآ  رد  هـک  دـشاب  یباـتک  مـلع 
یباتک راونا  تفایرد  دعتـسم  تارودـک ، زا  هیفـصت  اب  مدرم  لوقع  ات  یلمع ، یقلخ و  لیاذر  و  یناسفن ، ياـهاوه  و  یناطیـش ، ياـههسوسو 

هک ره  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوش  یتمکح  رهاوج  نیازخ  مدرم ، سوفن  هجیتن ، رد  و  دـسریمن . نآ  هب  یـسک  ناگزیکاپ  زا  ریغ  هک  دـنوش 
تیبرت میلعت و  زا  سدقم ، دوجو  نآ  زا  هچنآ  رد  دشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نیـشناج  يهفیلخ  رگا  يرآ ، دهدیم . دـهاوخب ،
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يذلا وه  : ) ددنویپیم عوقو  هب  تثعب  زا  فدـه  و  هدـش ، ققحم  تعیرـش  تیدـبا  و  تلاسر ، تیمتاخ  زا  ضرغ  هاگنآ  دوریم ، راظتنا  تما 
متاخ ترـضح  تثعب  هب  توبن  هچ  رگا  و  [ . 30 ( ] ۀـمکحلا باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایآ و  مهیلع  ولتی  مهنم  الوسر  نییمـألا  یف  ثعب 

و دـنامیم ، یقاب  تماـیق  زور  اـت  تسا ، تمکح  باـتک و  میلعت  تما و  هیکزت  هک  توبن  زا  ضرغ  یلو  دوشیم ، ماـمت  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
ایآ مراـهچ : رما  دوشیم . ققحم  دـش -  ناـیب  و  تسا -  تفـالخ  موـهفم  رد  دوـجوم  تیـصوصخ  ياراد  هک  یـسک  ماـیق  هب  اـهنت  مهم  نیا 

هحفص 45] [ ؟ وا ریغ  ای  تسا ، مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح ، نآ  زا  دعب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  يهفیلخ  قادصم 
رگا و  تسا ، هدرک  ادیپ  یلجت  وا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  لیاضف  هک  تسا  یـسک  وا  سپ  دشاب ، مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  رگا 

عامجا و هک  تسا  یسک  وا  مینکیم : هراشا  لیاضف  يایرد  نآ  زا  رگید  یضعب  هب  اجنیا  رد  میاهدرک ، هراشا  لیاضف  نآ  زا  ياهشوگ  هب  هچ 
: )... دـنکیم لقن  كردتـسم »  » رد يروباشین  مکاح  ار  عامجا  اـما  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  یلع  ثراو  هک  تسا  مئاـق  تنس 
تنس زا  اما  و  [ . 31 (. ] رگید ناسک  هن  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  ملع  ثراو  مالسلاهیلع  یلع  هک  نیا  رب  عامجا  دش  رهاظ  نیا  هب  سپ 

راد انا  دومرف : و  [ . 32  ] اهباب یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترـضح  مالک  هب  مینکیم  راصتخا  طقف 
يونعم یظفل و  رتاوتم  رگا  ثیدح  نیا  اریز  تسا ؛ ثحب  زا  زاینیب  دنـس  تهج  زا  ملعلا » ۀـنیدم  انأ   » ثیدـح [ . 33 . ] اهباب یلع  ۀمکحلا و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ملع  يهنیدـم  باـب  هک  دـنکیم  تلـالد  تسا ، نشور  ثیدـح  تلـالد  و  تسا . یلاـمجا  رتاوتم  اـعطق  دـشابن ،
یلع قطن  هب  باب . نیا  زا  الا  دوش ، دراو  هنیدم  نیا  هب  دناوتیمن  دشاب -  هک  سک  ره  صخـش -  ره  سپ  تسا . مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
یلع نآ و  يهنیدم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  هکیملع  ایآ  دوشیم . هتسب  رد  نیا  وا ، توکس  هب  زاب و  ملع ، رهـش  نیا  رد  مالـسلاهیلع 

هحفـص  ] ار دنوادخ  ندـش  هفیلخ  قاقحتـسا  نآ  هب  مدآ  ترـضح  هک  تسا  یملع  نامه  نیا  تسا ؟ یملع  هچ  تسا ، نآ  باب  مالـسلاهیلع 
اهیف و دسفی  نم  اهیف  لعجتأ  اولاق  ۀفیلخ  ضرألا  یف  لعاج  ینا  ۀکئالملل  کبر  لاق  ذا  و  (: ) دـیامرفیم هک  اجنآ   ) درک ادـیپ  نیمز  رد  [ 46

ۀکئالملا یلع  مهـضرع  مث  اهلک  ءامـسألا  مدآ  ملع  و  نوملعت -  ام ال  ملعأ  ینا  لاق  کل  سدقن  كدمحب و  حبـسن  نحن  ءامدلا و  کفـسی 
رب هچنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  میلعت  رب  هوـالع  لاـعتم  دـنوادخ  هکلب  [ . 34 (. ] نیقداص متنک  نا  ءالؤه  ءامـسأب  ینوئبنأ  لاقف 
رد لاعتم  دنوادخ  و  تسا . هدینادرگ  صتخم  يرگید  مولع  هب  تیمتاخ ، ياضتقم  هب  ار  وا  هدومرف ، لزان  ناربمایپ  زا  وا  ریغ  مدآ و  ترضح 
هب هک  یملع  هب  تبـسن  یلو  [ . 35 ( ] ءیـش لک  نم  حاولألا  یف  هل  انبتک  و  : ) دـیامرفیم هدومرف ، میلعت  یـسوم  دوخ  میلک  هب  هک  یملع  نأش 

ثیدح اما  و  [ . 36 ( ] ءیش لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلزن  و  : ) دیامرفیم هدومرف ، میلعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ترـضح  دوخ ، بیبح 
رد يدادغب  بیطخ  [ 37  ] دوخ حیحـص  رد  يذمرت  لثم  ثیدح ، باحـصا  زا  ياهدع  ار ، اهباب » یلع  و  ۀمکحلا ) ۀنیدم  ای   ) همکحلا راد  انأ  »

هحفـص 47]  ] لخاد ناوتیمن  ار  تمکح  يهناخ  راد و  هک : تسا  حـضاو  زین  ثیدـح  نیا  تلالد  و  دـناهدرک . لقن  نارگید  و  [ 38  ] خیرات
تمکح تسا ، نآ  باب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  و  نآ ، يهنیدم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  هک  یتمکح  و  نآ ، باب  زا  رگم  دش ،

هداد رارق  نآ  دروم  دهاوخب  هک  ار  یناسک  و  هدرمـش ، رایـسب  ریخ  ار  تمکح  نآ  قلطم  دیجم ، نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ياهقلطم 
 - نآ نامـسآ  تنیز  اب  ار  ایند  عاتم  مامت  هک  نآ  لاح  و  [ . 39 ( ] اریثک اریخ  یتوأ  دقف  ۀمکحلا  تؤی  نم  ءاشی و  نم  ۀـمکحلا  یتؤی  : ) تسا

شأدـبم تمکح  نیا  يرآ ، [ . 40 ( ] لیلق ایندلا  عاتم  لق  : ) تسا هدرمش  لیلق  لوقعلاریحم -  ياههرایـس  و  اههام ، دیـشروخ ، ناگراتـس ، هب 
سک ره  و  [ . 41 ( ] ریبخ میکح  ندل  نم  تلـصف  مث  هتایآ  تمکحأ  باتک  رلا -  : ) تسا میظع  نآرق  شیلجت  لحم  و  میظع ، یلع  دـنوادخ 

بلاـطیبا نب  یلع  هار  قـیرط و  زا  زج  هب  تسا -  ناـسنا  ره  دوـصقم  بلطم و  و  نمؤـم ، ره  يهدـشمگ  هـک  دـشاب -  تـمکح  نـیا  لاـبند 
هک تسا  نآ  قوـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تمکح  ملع و  تمظع  هک  تـسین  یفخم  و  دـسرب . نآ  هـب  دـناوتیمن  مالـسلاامهیلع 
زا ناـسنا  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  ناـهرب  ياـضتقم  و  تسا ، تـهج -  ره  زا  قـلطم -  لـماک  ناـسنا  وا ، نوـچ  دـننک ، كاردا  مدرم  لوـقع 

لاعتم هحفـص 48 ]  ] دنوادخ و  دسرب ، تیلعف  هب  تسین -  وا  زا  رتلماک  هک  یلماک -  درف  رد  هدش ، هداهن  یلمع  یملع و  لامک  ياهدادعتـسا 
هک ار  هـچنآ  سپ  [ . 42 ( ] امیظع کیلع  هللا  لضف  ناک  ملعت و  نکت  مل  ام  کـملع  ۀـمکحلا و  باـتکلا و  کـیلع  هللا  لزنأ  و  : ) دـیامرفیم
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، درامـشب گرزب  میظع و  تسین ، وا  تمظع  يارب  يدـح  هک  گرزب  مـیظع و  تـسین ، وا  تـمظع  يارب  يدـح  هـک  یمیظع  یلع  دـنوادخ 
کی رد  و  تسا ، تمکح  ملع و  نیا  باب  مالـسلاهیلع  یلع  و  دسرب ، نآ  تمظع  دح  كرد  هب  مدرم  لوقع  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  زا  رتگرزب 

ینودقفت نأ  لبق  ینولس  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  دنراد  قافتا  هصاخ  هماع و  و  تسا . ملاع  ملع  باب  متاخ ، ملع  باب  هملک ،
نیا يهدنیوگ  دوشیم ، مولعم  سپ  دومرفن . يدح  هب  دودـحم  ار  لاؤس  دروم  و  دـیهدب . تسد  زا  ارم  هک  نآ  زا  لبق  دیـسرپب  نم  زا  [ . 43]

مالسلاهیلع یلع  ترـضح  تلزنم  هبترم و  نیا  تسین . ناهنپ  یفخم و  ياهرذ  لاقثم  شملع ، زا  وا  يهدننک  ددم  هک  تسا  یملع  باب  مالک 
نب یلع  دروـم  رد  ییوـگیم  هـچ  تـفگ : ساـبعنبا  هـب  هیواـعم  دـنراد . فارتـعا  نآ  هـب  نمـشد  تـسود و  و  تـسا ، تـمکح  مـلع و  رد 
رون و  هشیدنا ، هوک  و  درخ ، لقع و  لحم  و  يوقت ، عضوم  فهک و  و  تسا ، تیاده  ملع  وا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : سابعنبا  بلاطیبا ؟

رکذ و لـیوأت و  هب  مئاـق  و  هدوـب ، ناگتـشذگ  فحـص  رد  هچنآ  هب  ملاـع  و  گرزب ، هار  هب  هدـننک  توـعد  و  هریت ، یکیراـت  رد  تسا  بش 
هک یـسک  نیرتهب  و  یتسپ ، ياههار  زا  هدـننک  هحفـص 49 ]  ] يرود و  تیذا ، روج و  كرات  و  تیادـه ، بابـسا  هب  قلعتم  مدرم ، يروآداـی 

و دروآ ، اج  هب  جـح  هک  یناسک  لضفا  و  دیـشوپ ، ار  تماما )  ) يادر نهاریپ و  هک  یناسک  رورـس  دیـس و  و  دـش ، راکزیهرپ  دروآ و  ناـمیا 
مالـسلاهیلع یلع  تفگ : هشیاع  و  [ . 44 ... ] دومن رارقرب  تاواسم  درک و  راتفر  لدـع  هب  هک  یـصخش  نیرتتشذـگاب  و  تسا . هدومن  یعس 

یلع ترـضح  نسحلاوبا -  هک  ياهلکـشم  هلـضعم و  زا  مربیم  هانپ  ادـخ  هب  تفگ : باـطخلا  نب  رمع  و  [ . 45 . ] تنـس هب  تسا  مدرم  ملعا 
هیواعم و  دومن . فارتعا  مالسلاهیلع  یلع  ملع  هب  تالضعم  رد  تکاله  زا  دوخ  تاجن  هب  ومه  و  [ . 46 . ] دشابن نآ  لح  يارب  مالسلاهیلع - 

. راذـگاو ارم  تفگ : دنونـشیمن . وت  زا  ار  مالک  نیا  ماش  لـها  تفگ : هبتع  شردارب  تفر . بلاـطیبا  نب  یلع  تلحر  هب  ملع  هقف و  تفگ :
هب [ . 48 ( ] هوذخف لوسرلا  مکاتآ  ام  و  : ) دومرف وا  نأش  رد  دنوادخ  هک  هلآ -  هللا و  یلص  ادخ  ربمایپ  حیرـصت  زا  دعب  هک : نیا  هجیتن  [ . 47]

قرف و يهمه  عامجا  دوجو  اـب  تهج ، هحفـص 50 ]  ] ره زا  تما  همه  زا  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ندوب  لضفا  لصفالب و  تفـالخ 
یکـش ایآ  دندرب ، راک  هب  دنتـشاد  وا  رون  ندرک  شوماخ  يارب  تردق  هچ  ره  هک  ترـضح  نآ  نانمـشد  نیرتتخـس -  زا  یتح  فارتعا - 

رد و  دشاب ، توبن  نامسآ  دیـشروخ  نیـشناج  دیاب  هک  تسا  ینابات  هام  مات و  ردب  نامه  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دنامیم  یقاب 
نمفأ ( ؟ دشاب ترضح  نآ  بیان  ییاوشیپ ، تیاده و  رد  و  دشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ماقم  مئاق  تمکح  باتک و  راونا  قارـشا 

[ . 49 [ !؟) هنم دهاش  هولتی  هبر و  نم  ۀنیب  یلع  ناک 

یلع ترضح  لیاضف  زا  يوترپ 

فرژ يایرد  نیا  رد  روغ  يارای  ار  یسک  و  تسا ، هدش  هراشا  ترـضح  نآ  لیاضف  زا  یـضعب  هب  فلتخم ، ياهتبـسانم  هب  رتشیپ  هچ  رگا 
زا هک  دـهاجم -  زا  يرجه  مجنپ  نرق  مالعا  زا  یفنح  یناکـسح  میزادرپیم : ترـضح  نآ  زا  يرگید  لـیاضف  هب  راـصتخا  هب  یلو  تسین ،

ربمایپ باحـصا  زا  يدحا  يارب  هک  تسا  تبقنم  داتفه  مالـسلاهیلع  یلع  يارب  هک : دـنکیم  لقن  تسا -  نیرـسفم  مالعا  نیعبات و  ناگرزب 
اب مالـسلاهیلع  یلع  هکنآ  رگم  هدوبن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  باحـصا  يارب  یتبقنم  چـیه  و  هدوبن ، اهنآ  لثم  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
هک نیا  رگم  تسین ، تاحلاصلا ) اولمع  اونمآ و  نیذـلا  : » يهیآ نآرق  رد  هک  دـنکیم  لقن  ساـبعنبا  زا  و  [ . 99 . ] تسا هدوب  کیرش  اهنآ 

باـتع ار  وا  ادـخ  هک  نیا  رگم  تسین ، يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  باحـصا  زا  و  تـسا . هـیآ  نآ  فیرـش  ریما و  مالـسلاهیلع  یلع 
رگا هک  تسا ، تبقنم  هدجیه  مالـسلاهیلع  یلع  يارب  و  هحفص 51 ] [ . ] 100 . ] تسا هدرکن  داـی  یبوخ  هب  زج  ار  مالـسلاهیلع  یلع  و  هدرک ،

هدوبن تما  نیا  زا  يدحا  يارب  هک  تسوا  يارب  تبقنم  هدزاود  و  دنکیم ، ادـیپ  تاجن  نآ  هب  دـشاب ، تما  نیا  زا  يدرم  يارب  اهنآ  زا  یکی 
: تفگ رکبابا ؟ ای  تسا ، رتالاب  شماقم  ادخ  دزن  مالـسلاهیلع  یلع  دش : لاؤس  لیذهلاوبا  ام ، داتـسا  زا  تفگ : دـیدحلایبا  نبا  [ . 52 . ] تسا
هب دـسر  هچ  ات  یگمه ، اهنآ  تعاط  راصنا و  نیرجاهم و  لامعا  اب  تسا  ربارب  قدـنخ  گنج  رد  رمع و  اب  مالـسلاهیلع  یلع  يهزراـبم  هللاو !

یلع نأـش  رد  هیآ  دصیـس  هک : دـنکیم  لـقن  ساـبعنبا  زا  تسا -  هماـع  ياـملع  نیبـصعتم  زا  هک  رجحنـبا -  [ . 53 . ] ییاـهنت هب  رکبیبا 
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هب [ 55 ، ] هدروآ مالـسا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  مالـسلاهیلع  یلع  هک : دـنراد  قافتا  هصاـخ  هماـع و  [ . 54 . ] تسا هدش  لزان  مالـسلاهیلع 
زجب تهج  نیدب  و  [ 56 ( ] میظع ملظل  كرشلا  نا  ، ) دوبن كرش  هب  قوبسم  و  دوب ، لاعتم  دنوادخ  يهدارا  ربارب  رد  قلطم  میلست  هک  یمالسا 

هب [ 58  ] دروآ نامیا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  تسین . تما  تماما  قیال  [ 57 ( ] نیملاظلا يدهع  لانی  ال   ) ياضتقم هب  باحصا  زا  یسک  وا 
ربمایپ رب  مهدیم  تداهـش  تفگ : هک  دـندرک  تیاور  باطخ  نب  رمع  زا  هماـع  هک  تسا  هحفـص 52 ]  ] نیا شتازایتما  زا  یکی  هک  یناـمیا 

رد ار  مالسلاهیلع  یلع  نامیا  و  دراذگب ، هفک  کی  رد  ار  نامسآ  تفه  یسک  رگا  تفگیم : هک  مدینش  وا  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
هللا و مکیلو  اـمنا  : ) يهیآ و  [ . 60  ] دناوخ زامن  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  [ . 59 . ] تسا مالـسلاهیلع  یلع  نامیا  اب  ناحجر  رگید ، يهفک 
هک تسا  یـصو  هناگی  وا  دش . لزان  وا  زامن  نأش  رد  [ . 61 ( ] نوعکار مه  ةوکزلا و  نوتؤی  ةولـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و 
زا یلزتعم  دـیدحلایبانبا  تسا . رگهولج  وا  دوجو  زا  رـشبلاوبا  مدآ  ملع  يهمیمـض  هب  ادـخ  مزعلاولوا  ربمایپ  راهچ  تالامک  نیرتصخاش 
یف میهاربا  یلا  و  هملع ، یف  مدآ  یلا  و  همزع ، یف  حون  یلا  رظنی  نأ  دارأ  نم  هک : دنکیم  لقن  یقهیب  حیحـص »  » لبنح و نب  دمحا  دنـسم » »

رد هصاخ  هماع و  ياملع  هک  تسا  یسک  وا  [ . 62 . ] بلاطیبا نب  یلع  یلا  رظنیلف  هدهز ؛ یف  یسیع  یلا  و  هتنطف ، یف  یـسوم  یلا  و  هملح ،
ای تلقف : یلع . یف  ادهع  یلا  دهع  یلاعت  هللا  نا  دومرف : هک  دناهدرک  لقن  هحفص 53 ]  ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  وا  تلزنم  ماقم و 

اهتمزلأ یتلا  ۀـملکلا  وه  و  ینعاطأ ، نم  رون  و  یئاـیلوأ ، ماـما  و  يدـهلا ، ۀـیار  اـیلع  نا  لاـقف : تعمـس . تلقف : عمـسا . لاـقف : یل . هنیب  بر !
مامت يهرمث  و  یهلا ، يایبنا  مامت  تثعب  يهجیتن  هک  یتیاده  نآ  [ . 63 ... ] کلذب هرشبف  ینضغبأ ، هضغبأ  نم  و  ینببحأ ، هبحأ  نم  نیقتملا ،
لاعتم دنوادخ  تدابع  تفرعم و  میقتـسم  طارـص  هب  تیاده  رادـملع  وا  تسا . تیادـه  نآ  تیار  مالـسلاهیلع  یلع  تسا ، ینامـسآ  بتک 

( نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  هللا ال  ءایلوأ  نا  الأ  : ) تسا هدومرف  نانآ  فصو  رد  دنوادخ  هک  تسا  ییایلوا  ماما  مالـسلاهیلع  یلع  تسا .
نم دـجو  اذام  دناهدیـسر ، تسا -  قلطم  لامک  لامکلا و  قلطم  هک  تقلخ -  لاـمآلا  یهتنم  هب  دـنرادن ، ینزح  سرت و  هک  یناـسک  [ . 64]

یلاعتم دنوادخ  هک  تسا  یماقم  هچ  رد  مالسلاهیلع  یلع  ایآ  تسا ، ادخ  يایلوا  ماقم  نیا  رگا  [ . 65 . ] كدجو نم  دقف  يذلا  ام  كدقف و 
تعاطا يهرئاد  زا  يدحا  هحفص 54 ] . ] تسا هللا  دابع  عیمج  ماما  تسا ، هللا  يایلوا  ماما  هک  یـسک  تسا ؟ هداد  رارق  دوخ  يایلوا  ماما  ار  وا 
تعاطا هار  غارچ  هک  دوشیم  هدافتسا  هلمج  نیا  زا  تسا . دنوادخ  عیطم  هک  تسا  یسک  ره  رون  مالسلاهیلع  یلع  و  تسین ، جراخ  دنوادخ 

هیف بیر  باتکلا ال  کلذ  : ) دومرف دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نیقتم  تسا . مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  ادخ  ناربنامرف  عمج  عمـش  و  ادخ ،
مامت و  [ . 67 ( ] مکاـقتأ هللا  دـنع  مکمرکا  نا  : ) دومرف هداد و  رارق  يوقت  بتارم  رادـم  رب  ار  دوـخ  برق  تاـجرد  و  [ . 66 ( ] نیقتملل يده 

مه نآ  تسا . مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ادـخ ، يهینیوکت  يهملک  نآ  و  تسا ، هدوـمن  هملک  کـی  هب  مزلم  بتارم  ماـمت  رد  ار  نیقتم 
اقدـص و کبر  تملک  تمت  و  : ) هدـش یلجتم  وا  لمع  هقطنم و  رد  لامک  مامت و  دـح  هب  راتفر  رد  لدـع  راـتفگ و  رد  قدـص  هک  ياهملک 
وا تبحم  هک  هتشگ ، ادخ  ياضر  رد  کلهتسم  وا ، يهدارا  و  ادخ ، تبحم  رد  قرغتسم  وا  حور  نانچ  نآ  هک  تسا  یـسک  وا  [ . 68 ( ] الدع

و ادخ ، تبحم  وا  تبحم  تسا ، يوقتلا  ۀملک  ایلوا و  ماما  يده ، تیار  هک  یـسک  نآ  تسا . هدش  ادـخ  تعاطا  وا  تعاطا  و  ادـخ ، تبحم 
اب سابعینب ، هیماینب و  تموکح  هک  نآ  اب  تسا . یلعألا  هللا  لـثم  و  مظعـألا ، هللا  مسا  و  اـیلعلا ، هللا  ۀـملک  تسا . ادـخ  تعاـطا  وا  تعاـطا 
نآ بقانم  راهظا  عنام  ودره  ناتـسود  سرت  نانمـشد و  دـسح  و  دـندرک ، قاـفتا  ترـضح ، نآ  لـیاضف  راونا  ياـفطا  رب  فـالتخا ، تیاـهن 

يهلیـسو هب  دـیاب  ای  سک  ره  لیاضف  دـمحا : نب  لیلخ  هحفـص 55 ] ، ] ضورع ملع  سـسؤم  بدا و  تغل و  ماما  لوق  هب  و  دـش -  ترـضح 
، نیا دوجو  اب  یلو  دـندرک ، نامتک  ار  شلیاـضف  دـسح ، زا  شنانمـشد  سرت و  زا  ترـضح  نآ  ناتـسود  نمـشد ، اـی  دوش ، رـشتنم  تسود 
هماع و تایاور  و  تسوا ، یلمع  یقالخا و  یملع ، رثآم  هب  نوحشم  خیرات  ثیدح و  ریـسفت ، بتک  مه  زاب  دش -  رـشتنم  هنوگ  نیا  شبقانم 

تسا ترـضح  نآ  يارب  یتاماقم  نیبم  هدنامیقاب -  راگزور  ثداوح  دربتـسد  زا  هک  يدح  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  هصاخ 
ساـبعینب هیماینب و  تموکح  راـت  بش  تملظ  دوبن و  ناتـسود  سرت  نانمـشد و  دـسح  رگا  اـیآ  تسا . رـصاق  اـهنآ  كاردا  زا  لوقع  هک 

هچنآ هک  تسا  نیا  تسا ، رظن  لها  تریح  بجوم  هچنآ  درکیم !؟ نشور  ار  قافآ  هنوگچ  وا  لیاضف  راونا  دـشیمن ، باـتفآ  نیا  باـجح 
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. تسا هدوـمرف  ناـیب  هک  تـسا  نآ  زا  شیب  هدرکن ، ناـیب  ترـضح  نآ  لـیاضف  زا  تحلـصم  ظاـحل  هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
و دومرف : شترـضح  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  دنـسم »  » رد هک  دـنکیم  لقن  لبنح  نب  دـمحا  زا  دـیدحلایبانبا 

نیملسملا نم  ألمب  رمت  اماقم ال  کیف  مویلا  تلقل  میرمنبا ؛ یف  يراصنلا  تلاق  ام  کیف  یتمأ  نم  فئاوط  لوقت  نأ  الول  هدیب ! یسفن  يذلا 
، وت يهرابرد  نم  تما  زا  ییاههفیاط  دنتفگیمن  رگا  تسوا ! تسد  هب  مناج  هک  نآ  هب  مسق  ۀـکربلل . کیمدـق  تحت  نم  بارتلا  اوذـخأ  الا 
هک نیا  رگم  نیملسم  زا  یتعامج  رب  ینکن  رورم  هک  ياهتفگ  وت  نأش  رد  زورما  متفگیم  هنیآ  ره  دنتفگ ؛ میرمنبا  يهرابرد  يراصن  هچنآ 

ياهینتفگان ایآ  تسا ، لوقعلا  ریحم  وا  لـیاضف  ياـهینتفگ  هک  یـسک  هحفـص 56 ] [ . ] 69 . ] دـنریگب كربت  يارب  وت  ياـپ  ریز  كاـخ  زا 
نیرتالاب تسا و  معنم  رکش  یعرش ، یلقع و  يهفیظو  نیرتمهم  هک : تسا  هتکن  نیا  هب  هجوت  تسا  مهم  هچنآ  دوب !؟ دهاوخ  هچ  وا  لیاضف 

تایآ توالت  هب  زج  و  تسا ، دمرـس  تداعـس  دـبا و  تایح  يهلیـسو  هک  تسا  نیملاـعلا  بر  تداـبع  تفرعم و  هب  تیادـه  تمعن  تمعن ،
یتمعن هناگی  70 ؛ ] ( ] اهوصحت هللا ال  ۀمعن  اودعت  نا  و   ) هک ینایاپیب  معن  زا  و  تسین . رـسیم  تمکح  باتک و  میلعت  سفن و  يهیکزت  ادخ ،

مهیلع اولتی  مهـسفنأ  نم  الوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینمؤملا  یلع  هللا  نم  دـقل  : ) تسا تمعن  نیا  داهن ، تنم  نینمؤم  رب  نآ  ماعنا  هب  دـنوادخ  هک 
نآ باب  یلو  تسا ، تمکح  نآ  يهنیدم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دـنچره  [ . 71 ( ] ۀـمکحلا باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایآ و 

هانلزنأ باتک  : ) دومرف ادـخ  هک  یباتک  تسا . مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تسین -  باب  نآ  زا  زج  هب  تمکح  نآ  هب  یهار  هک  هنیدـم - 
یقاب وا  ياناوت  تسد  هب  تسا ، [ 73 ( ] باتکلا ملع  هدنع  نم  و   ) وا هک  نیا  زا  هتـشذگ  [ . 72 ( ] رونلا یلا  تاملظلا  نم  سانلا  جرختل  کیلا 

ناج هک  ار -  ناربمایپ  متاـخ  ناـج  هک  دوب  وا  ياـهیناشفناج  و  درک ، مدـهنم  ار  رفک  كرـش و  ناـینب  هک  دوب  وا  تاـحوتف  دـنام . رارقرب  و 
ار ادخ  نید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هحفص 57 ] . ] تشادهگن نامیا  نافرع و  هب  نایناهج  يایحا  يارب  دوب -  ناهج 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تامم  رد  و  درک ، ظفح  رافک  رـش  زا  [ ، 74  ] راقفلاوذ الا  فیـس  یلع ال  الا  یتف  ال  تفگ : لیئربج  هک  یمایق  هب 

قرف نوخ  هب  تبقاع  و  دومن . تنایـص  ناقفانم  دیک  زا  [ 75  ] یجـش قلخلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  تربص و  دومرف : شدوخ  هک  يدوعق  هب  هلا 
رد دومن . میلـست  نیرفآ  ناج  هب  تشادن ، ار  نآ  ضبق  تردق  ادـخ ، زج  هک  یحور  و  درک ، باریـس  ار  هبیط  يهرجـش  نیا  دوخ ، يهتفاکش 

يریرس رب  مدید  ار  یکلم  نم ، هب  دش  هداد  ریس  نوچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  رذیبا  زا  هرـضنلا » ضایر  »
ود نیب  ایند  يهمه  و  درکیم ، رظن  نآ  رد  دوب ، یحول  وا  لـباقم  و  برغم ، رد  شرگید  ياـپ  و  قرـشم ، رد  وا  ياـپ  کـی  و  هتـسشن ، رون  زا 
هب تسا . لیئارزع  نیا  تفگ : تسیک ؟ نیا  متفگ : لیئربج  هب  دیـسریم . برغم  قرـشم و  هب  وا  تسد  وا ، يوناز  ود  نیب  قلخ  و  وا ، يهدید 

؟ یسانشیم ار  مالسلاهیلع  یلع  میومعرـسپ  ایآ  متفگ : درک . لاؤس  مالـسلاهیلع  یلع  زا  دمحا ! ای  مالـسلا  کیلع  و  تفگ : مدرک . مالـس  وا 
نب یلع  وـت  مع  رـسپ  حور  و  وـت ، حور  زج  هب  هتـشاذگاو ، نم  هب  ار  قیـالخ  حاورا  ضبق  دـنوادخ  هکنآ  لاـح  و  مسانـشن ، هنوـگچ  تفگ :

تیادـه رد  وا  تنم  نیهر  تیناسنا  اهنت  هن  هحفص 58 ] [ . ] 76 . ] دنکیم ضبق  دوخ  تیشم  هب  ار  ود  نآ  ادخ  هک  مالـسلاامهیلع ، بلاطیبا 
ناسنالا ۀماعد  هک : تسا  لقع  هب  ناسنا  تیناسنا  نوچ  و  تسا ، لماک  درف  لیفط  ناسنا ، عون  دوجو  هکلب  تسا ؛ تداعس  میقتسم  طارص  هب 

هب و  تسا . تیمتاخ  عینم  ماقم  نیا  و  تسا ، لقعلا  لک  لک و  لقع  هک  تسا  یـسک  لماک  ناـسنا  تسا . لـقع  ناـسنا  نوتـس  77 ؛ ]  ] لقعلا
هک تسا  یمامت  ردب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دوشیم  تباث  [ 78 «. ] یلع نم  انأ  ینم و  یلع  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  يهدومرف 

طـسوت یتـسه ، يهموظنم  رد  قـالطالا  یلع  ضاـیف  تاـضویف  راونا  و  دوشیم ، رـشتنم  وا  يهلیـسو  هب  تلاـسر  نامـسآ  دیـشروخ  يهعـشا 
نآ شزرا  اب  بساـنتم  یتمعن  ره  رکـش  دـنکیم . رونم  ار  سفنا  قاـفآ و  تسا ، متاـخ  يهفیلخ  متاـخ و  هک  هموظنم ، نیا  هاـم  دیـشروخ و 

تیادـه تمعن  و  نیقلاخلا ) نسحأ  هللا  كرابتف  رخآ  اقلخ  هاـنأشنأ  مث  : ) دومرف ادـخ  هک  تسا  یتمعن  ناـسنا  تقلخ  تمعن  و  تسا ، تمعن 
لـضی و ال ـالف  يادـه  عبت  نمف  [ ) 79 (، ] نونزحی مه  ـال  مهیلع و  فوخ  ـالف  يادـه  عبت  نمف  : ) دوـمرف دـنوادخ  هک  تسا  یتـمعن  ناـسنا ،

طارصلا اندها  : ) تسا ادخ  ناگدنب  مامت  لامآلا  یهتنم  زامن ، ره  رد  باتکلاما ، رد  هک  تسا  يرهوگ  هناگی  و  هحفص 59 ] [ . ] 80 (، ] یقشی
رـسعتم تمعن  ود  نیا  هب  معنم  رکـش  هک  ناـنچ  مه  [ . 81 ( ] نیلاضلا مهیلع و ال  بوضغملا  ریغ  مهیلع  تمعنأ  نیذـلا  طارـص  میقتـسملا - 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1152 

http://www.ghaemiyeh.com


روذعم روسیم ، زا  يدحا ، عرش  لقع و  مکح  هب  نکل  و  تسین ؛ رسیم  تسا -  هتسیاش  هک  نانچ  مه -  تمعن  ود  نآ  يهطساو  رکـش  تسا ،
ترـضح نآ  دننام  یقح  يذ  هب  هن  و  [ ، 82 « ] اعیضا اقح  هلثمرأ  مل  و  : » هک هدش  عیاض  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  قح  دننام  یقح  هن  تسین .

نآ تداهـش  زور  هک  ناضمر  كرابم  هام  مکی  تسیب و  زور  تسا  دیما  [ . 83 « ] مولظم لوأ  تنأ  هللا  یلو  ای  کیلع  مالـسلا  : » هک هدش  ملظ 
تداهش رئاعش و  يهماقا  رد  میراد  ناوت  رد  هچنآ  هدش ، ام  بیصن  وا  يهلیـسو  هب  هک  يرـصح  دحیب و  معن  يهنارکـش  هب  تسا ، ترـضح 

، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  مدید  تفگ : هشیاع  هک  سب  نیمه  تداهـش  نآ  دیهـش و  نآ  تمظع  رد  میهد . ماجنا  ترـضح ، نآ 
، هصاخ هماع و  تایاور  هب  وا  تداهش  رد  هک  یسک  [ . 84 . ] دیهشلا دیحولا  یبأب  دومرف : و  دیسوب ، تفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالسلاهیلع  یلع 

دزن مدش ، قشمد  دراو  دـیوگ : باهـشنبا  تسیچ ؟ یمظع  تبیـصم  نیا  رد  ناناملـسم  يهفیظو  هحفـص 60 ]  ] ایآ دیـشوج ، نیمز  زا  نوخ 
یقافتا هچ  مالـسلاهیلع  یلع  لتق  زور  حبـص  سدـقملاتیب  رد  ینادیم  اـیآ  باهـش ! نباـی  تفگ : منک . مالـس  وا  رب  هک  متفر ، کلملادـبع 

: متفگ دش ؟ هچ  مالسلاهیلع  یلع  لتق  زور  تفگ : درک و  نم  هب  ور  سپ  هبق ، تشپ  مدمآ  مدرم ، رـس  تشپ  زا  ایب ، تفگ : هلب . متفگ : داتفا ؟
زا ریغ  هب  دنادب ، ار  نیا  هک  هدنامن  یقاب  یـسک  تفگ : دوب . نوخ  گنـس  نآ  ریز  هک  نآ  رگم  دشن ، هتـشادرب  سدقملاتیب  زا  یگنـس  چیه 

رگا [ . 85 . ] مدرکن لـقن  یـسک  هب  ار  هعقاو  نیا  کلملادـبع ، تاـفو  اـت  دـیوگ : باهـشنبا  دونـشن . ار  هعقاو  نیا  وـت  زا  يدـحا  وـت ، نم و 
ۀیشخ نم  اعدصتم  اعـشاخ  هتیأرل  لبج  یلع  نآرقلا  اذه  انلزنأ  ول  : ) دومرف هک  تسا  نانچ  نآ  تماص  هللا  مالک  لوزن  رد  هوک  لمعلاسکع 
نیمز زا  نوخ  دتفیب ، نیمز  رب  هتفاکـش  قرف  اب  قطان  هللا  مالک  رگا  تسین  بجع  [ . 86 ( ] نورکفتی مهلعل  سانلل  اهبرضن  لاثمألا  کلت  هللا و 

زا ياهنومن  هحفـص 61 ] [ ؟ تسا هنوگچ  توکلم  رد  تبیـصم  نآ  ساکعنا  ایآ  تسا ، نینچ  نیا  وا  تداهـش  رد  کلم  ملاع  رثأت  دـشوجب !
و يدـهلا ، ناکرأ  هللا ! تمدـهت و  دینـش : ار  ادـن  نآ  دوب ، رادـیب  سک  ره  هک  دوب ، نیمز  نامـسآ و  نیب  لـیئربج  يادـن  ـالعا  ـألم  بـالقنا 

یلع لتق  یبتجملا ، یـصولا  لتق  یفطـصملا ، مع  نبا  لتق  یقثولا ، ةورعلا  هللا ! تمـصفنا و  و  یقتلا ، مالعأ  ءامـسلا و  موجن  هللا ! تسمطنا و 
مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  دنکیم : تیاور  نویع »  » و یلاما »  » رد قودص  [ . 87 . ] ءایقشالا یقشأ  هلتق  ءایصوألا ، دیس  هللا ! لتق و  یـضترملا ،

هام نیا  رد  لامعا  لضفا  هللا ! لوسر  ای  متفگ : دومرف . نایب  ناضمر  هاـم  تلیـضف  رد  ياهبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دـیامرفیم :
ار وـت  زیچ  هچ  هللا ! لوـسر  اـی  متفگ : درک . هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دـعب  هدرک . مارح  ادـخ  هچنآ  زا  عرو  دوـمرف : تسیچ ؟

يارب هک  ار  وت  منیبیم  اـیوگ  رهـشلا . اذـه  یف  کـنم  لحتـسی  اـمل  یکبأ  یلع ! اـی  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دـنایرگیم ؟
. دوشیم باضخ  نوخ  هب  تنـساحم  هک  دـنزیم ، وت  قرف  رب  یتبرـض  نیرخآ  نیلوا و  زا  نیرتیقـش  و  يروآیم ، اج  هب  زامن  تراگدرورپ 
ای دومرف : دعب  تسوت . نید  زا  تمالـس  رد  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  منید  تمالـس  اب  ایآ  هللا ! لوسر  ای  متفگ : دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

ازـسان ارم  دیوگ ، ازـسان  ار  وت  هک  یـسک  هتـشاد ، ارم  ضغب  دشاب ، هتـشاد  ار  وت  ضغب  هک  یـسک  هتـشک ، ارم  دشکب ، ار  وت  هک  یـسک  یلع !
یلاعت كرابت و  دنوادخ  تسا . نم  تنیط  زا  وت  تنیط  و  نم ، حور  زا  وت  حور  یتسه ، نم  دوخ  دـننام  نم ، زا  وت  نوچ  هتفگ ، هحفص 62 ] ]

رکنم دوش ، وت  تماما  رکنم  سک  ره  تماـما . يارب  ار  وت  و  درک ، راـیتخا  توبن  يارب  ارم  دومن ، باـختنا  ار  وت  نم و  و  دـیرفآ ، ار  وت  نم و 
. یتسه نم  توم  زا  دعب  نم و  تایح  رد  نم  تما  رب  نم  يهفیلخ  و  نم ، رـسمه  نم ، نادنزرف  ردپ  نم ، یـصو  وت  یلع ! ای  هدش . نم  توبن 
رب ادـخ  تجح  وت  داد ! رارق  ناگدـیرفآ  نیرتهب  ارم  و  درک ، ثوعبم  توبن  هب  ارم  هک  یـسک  هب  مسق  تسا . نم  یهن  وت  یهن  نم ، رما  وت  رما 

دوجوم هماع  تایاور  رد  فیرش  ثیدح  نیا  نیماضم  يهدمع  و  [ . 88 . ] یتسه وا  ناگدنب  رب  ادخ  يهفیلخ  وا و  رس  رب  ادخ  نیما  وا ، قلخ 
مالسلاهیلع یلع  بلص  رد  ترضح  نآ  يهیرذ  و  تسوا ، بلـص  رد  يربمایپ  ره  يهیرذ  [ . 89 . ] یتسه نم  یصو  وت  هک : نیا  دننام  تسا ،

یلع هک  یـسک  [ . 91 . ] دراد ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ضغب  دـشاب ، هتـشاد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ضغب  هک  یـسک  [ . 90 . ] تسا
مالسلاهیلع یلع  لتاق  [ . 92 . ] تسا هحفص 63 ]  ] هتفگ ازسان  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دیوگب ، ازـسان  دنک و  بس  ار  مالـسلاهیلع 

لها زا  ادخ  [ . 94 . ] دنتـسه هدحاو  يهرجـش  زا  ربمایپ  یلع و  و  ربمایپ ، تنیط  زا  مالـسلاهیلع  یلع  تنیط  [ . 93 . ] تسا نامدرم  نیرتیقش 
یلع زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  و  ماوت ، زا  نم  یتـسه و  نم  زا  وـت  دوـمرف : مالـسلاهیلع  یلع  هب  [ . 95 . ] یلع یبن و  دـیزگرب : درم  ود  نیمز 
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هل اوعمساف  مکیف  یتفیلخ  ییصو و  یخأ و  اذه  نا  دومرف : شترـضح  [ . 97 . ] تسا نم  سفن  دننام  نم  دزن  مالسلاهیلع  یلع  [ . 96 . ] متسه
هللا یلص  ادخ  ربمایپ  زا  وا  وا ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  سفن  هک  یسک  [ . 98 . ] اوعیطأ و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تداهـش  زور  وا ، تداهـش  زور  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  لتق  وا ، لـتق  تسا ، هلآ  هیلع و 
هچ هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تما  زا  سک  ره  و  هحفـص 64 ] . ] تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  يازع  وا  يازع  و  تسا ،

هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رادازع  زور ، نآ  رد  دیاب  تسا ، ربمایپ  سفن  مالسلاهیلع  یلع  هک  تنـس  باتک و  ياضتقم  هب  ینـس -  هچ  هعیش و 
بلق تبیـصم  نآ  روصت  و  دومن ، هیرگ  نآ  رب  ناربمایپ  متاخ  نآ ، عوقو  زا  لبق  هصاخ ، هماع و  تایاور  بسحرب  هک  یتبیـصم  دـشاب . هلآ  و 

فرـشا هک  یتبیـصم  تسیچ ؟ یناملـسم  ره  يهفیظو  تبیـصم ، نآ  عوقو  زا  دـعب  اـیآ  هتـسکش ، تسا -  ناـکما  ملاـع  بلق  هک  ار -  متاـخ 
ورمع زا  هباغلا » دسا   » رد ریثانبا  دراد . اج  دـنک ، هیرگ  نوخ  تبیـصم  نآ  رب  راگزور  مشچ  رگا  هتخیر ، کشا  نآ  رب  عوقو  زا  لبق  تانئاک 
هتسب رس  هب  یلامتسد ) و   ) هباصع مدش ، دراو  ترضح  نآ  رب  درک ، تباصا  مالسلاهیلع  یلع  هب  تبرض  هک  یماگنه  دنکیم : تیاور  رم  يذ 

نم دومرف : تسا . ياهشدخ  تسین ، يزیچ  متفگ : درک ، زاب  ار  هباصع  نوچ  هدب . ناشن  نم  هب  ار  تبرـض  ياج  نینمؤملاریما ! ای  متفگ : دوب ،
! نینمؤملاریما ای  متفگ : ینکیمن . هیرگ  ینیبب ، وت  منیبیم  نم  ار  هچنآ  رگا  شاـب ، تکاـس  دومرف : مدرک . هیرگ  نم  موشیم . ادـج  امـش  زا 
هک یلع ! ای  ار ، وت  داب  تراـشب  دـیوگیم : تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نیا  و  دـنناربمایپ ، هکئـالم و  دوفو  نیا  دومرف : ینیبیم ؟ هچ 
هب تیاصو  تلاسر و  ناگراتـس  و  توبن ، نامـسآ  باـتفآ  [ . 99 . ] یتـسه نآ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتـهب  تسوا ، يوـس  هب  وـت  ریـصم  هچنآ 
ود رثا  اب  و  ادـخ ، هحفـص 65 ]  ] هار رد  شندب  رب  تبرـض  رازه  رثا  اب  ادخ ، مالک  لوزن  بش  ادخ ، هام  رد  هک  دندوب ، هدـمآ  یهام  لابقتـسا 

نیبرقم يهکئالم  ایصوا و  نیلسرم و  ایبنا و  مامت  حور  ضبق  نآ  دهاش  و  ادخ ، وا  حور  ضباق  دوب . العا  جورع  يهدامآ  شرـس ، رب  تبرض 
ادـخ يانـسح  يامـسا  يامن  مامت  يهنیآ  نآ  رب  يوه  سوه و  راـبغ  نیرتمک  هک  یحور  دوب . نیحلاـصلا  هللا  داـبع  نیقیدـص و  ادهـش و  و 

لامعا قالخا و  نامیا ، ملع ، نازیم  تمایق  زور  هک  تفر ، اقب  ملاـع  هب  یلاـمعا  قـالخا و  ناـمیا و  مالـسا و  ناـفرع ، ملع و  اـب  و  تسـشنن ،
تـشهب لـها  يارب  وا  دـشخردیم ، اـیند  لـها  رب  حبـص  يهراتـس  هک  ناـنچ  نآ  دوـش ، دراو  تشهب  رد  هک  یماـگنه  تسا و  ادـخ  ياـیلوا 

[ . 100 . ] نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  و  نوبدانلا ، بدنیلف  هایا  و  نوکابلا ، کبیلف  هلثم  یلع  و  دنکیم . یناشفارون 

ارهز ترضح  یلع و  ترضح  نیب  یندینش  بلاج و  يوگ  تفگ و 

نیا رد  هک  میهدارف  شوگ  یبلاج  يوگوتفگ  هب  تسابیز  هچ  دشابیم  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  نارکیب  لیاضف  زا  نخـس  هک  کنیا 
باـتک رد  هللا  همحر  یمق  لـیئربج  نب  ناذاـش  لـضفلاوبا  هیقف ، خیـش  دـیامرفیم . ناـیب  ار  شلیاـضف  زا  یخرب  شترـضح  دوخ  وـگوتفگ 
دندوب هتسشن  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  اب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يزور  هک  هدش  دراو  يربخ  رد  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  لیاضف » »

مالسلاهیلع یلع  مینکیم : رکذ  ار  نآ  هک  تفرگ  تروص  یندینـش  بلاج و  ییوگوتفگ  راوگرزب  ود  نآ  نیب  دندومنیم ، لوانت  امرخ  و 
نیا دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  هحفـص 66 ] . ] درادیم تسود  وت  زا  رتشیب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـنامه  همطاـف ! يا  دومرف :

ترـضح نآ  و  متـسه ، وا  راسخاش  زا  ياهخاـش  وا و  بلق  يهویم  نم  هک  یلاـح  رد  درادیم ، تسود  رتشیب  ار  امـش  هنوگچ  تسا ، بیجع 
دزن نم ، هارمه  هب  ینکیمن  قیدـصت  ارم  يریذـپیمن و  ارم  يهتفگ  رگا  همطاـف ! يا  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  درادـن !؟ نم  زا  ریغ  يدـنزرف 
هللا یلص  ادخ  ربمایپ  رضحم  قافتا  هب  راوگرزب  ود  نآ  مینک . شـسرپ  شدوخ  زا  ات  میورب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تراوگرزب  ردپ 

رتشیب ار  رفن  ود  ام  زا  کیمادک  ادخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  دومن و  نخـس  هب  عورـش  مالـسلااهیلع  يربک  يهقیدـص  دندیـسر ، هلآ  هیلع و 
یلع رتبوـبحم و  نم  دزن  وـت  کـنم . زعأ  یلع  بـحأ و  تـنأ  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ار ؟ یلع  اـی  ارم  يراد ، تـسود 

؟ متسه اوقتاب  يهمطاف  دنزرف  نم  متفگن ؟ تیارب  ایآ  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ام  يالوم  رورـس و  ماگنه  نیا  رد  تسا . رتزیزع  مالـسلاهیلع 
نم دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  میافص . دنزرف  نم  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  متـسه . يربک  يهجیدخ  رتخد  نم  و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف 
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نم مالـسلااهیلع  همطاف  متـسه . نایملاع  راختفا  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  تسا . تشهب  رد  ناـکم  نیرتـالاب  هک  میاـهتنملا  ةردـس  رتخد 
مالسلاهیلع یلع  دوب . نآ  زا  رتمک  ای  نامک  ود  يهلـصاف  ردق  هب  وا  اب  شاهلـصاف  هک  تفای  برقت  ردق  نآ  ادخ  دزن  هک  متـسه  یـسک  رتخد 

مداخ و دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ماهنمؤم . هحلاص و  نانز  رتخد  نم  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  متـسه . نمادکاپ  ياهنز  دـنزرف  نم  دومرف :
ناگتـشرف و  تسا ، هدناوخ  لیحار »  » نامـسآ رد  ارم  دقع  يهبطخ  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  هحفـص 67 ] . ] تسا لیئربج  نم  رازگتمدخ 

همطاف ماهتفای . دلوت  ياهبترم  دنلب  تسدرود و  لحم  رد  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  دننکیم . تمدخ  نم  هب  رگید  هورگ  زا  دـعب  یهورگ 
شود هب  ار  دمح  ياول  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  دش . عقاو  نامـسآ  رد  مدقع  مدـش و  جـیوزت  یلعا  عیفر  رد  نم  و  دومرف : مالـسلااهیلع 

درم نآ  دنزرف  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  دندرب . الاب  اهنامـسآ  هب  ار  وا  هک  متـسه  یـسک  رتخد  نم  و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  مراد .
مالـسلاهیلع یلع  متـسه . یهلا  ربمایپ  نیرخآ  رتخد  نم  و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاـف  متـسه . ناـنمؤم  ناـیم  زا  رادرک  تسرد  راـکوکین و 

نطاب مولع  يهدنراد  نم  و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  ماهدـیگنج . نارفاک  اب  هدیـشک و  ریـشمش  نآ ، نامرف  نآرق و  رهاظ  قبط  نم  دومرف :
نآ زا  دوصقم  نم  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاـف  دـش . جراـخ  انیـس  روـط  زا  هک  متـسه  یتـخرد  نم  دوـمرف : مالـسلاهیلع  یلع  متـسه . نآرق 

نسح و شاهویم  هرمث و  هک  متـسه  یتخرد  نم  و  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  دـهد . اراوگ  ياههویم  هرمث و  هراومه  هک  متـسه  هبیط  يهرجش 
: دومرف مالسلااهیلع  همطاف  متسه . میکح  نآرق  و  دمح -  يهروس  ینعی  یناثم -  نم  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  دنتسه . مالسلاامهیلع  نیـسح 
و دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  متسه . گرزب -  ربخ  نآ  ینعی  میظع -  أبن  نم  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  مراوگرزب . میرک و  ربمایپ  رتخد  نم  و 

رتخد نم  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  مراگدرورپ . مکحم  نامـسیر  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  متـسه . نیما  وگتـسار و  ربماـیپ  رتخد  نم 
همطاف متـسه . اـهگنج  عاجـش  ریـش  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  هحفـص 68 ] . ] تسا رترب  رتـهب و  ناـمدرم  يهـمه  زا  هـک  متـسه  یـسک 

. مرتشگنا نآ  يهدنشخب  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  دزرمایب . ار  ناگدنب  هانگ  وا  رطاخ  هب  ادخ  هک  متـسه  یـسک  نم  دومرف : مالـسلااهیلع 
ار وا  دنوادخ  هک  مدمحم  رتخد  نم  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  متسه . اهنآ  رورس  مشاه و  نادنزرف  گرزب  نم  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف 

مالسلاهیلع یلع  متـسه . یهلا  ناگدش  هداتـسرف  نالوسر و  رورـس  رتخد  نم  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  تسا . هدیزگرب  شناگدنب  نایم  زا 
. دش هتخیگنارب  بارعا  نایم  زا  هک  متسه  یبرع  ربمایپ  رتخد  نم  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  منالوسر . نانیشناج  ایصوا و  رورـس  نم  دومرف :

دمحا رتخد  نم  و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاـف  ماهدـنکفا . تکـاله  هب  ار  ناعاجـش  هک  متـسه  يدرم  ریلد  نآ  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 
هک متسه  یسک  رتخد  نم  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  میاسراپ . عرواب و  نامرهق  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  تسا . یهلا  ربمایپ  هک  متـسه 

همطاـف مـخزود . تـشهب و  يهدـننک  میــسقت  نـم  دوـمرف : مالــسلاهیلع  یلع  ددرگیم . هتفریذـپ  ادـخ  دزن  شتعافــش  دـنکیم و  تعاـفش 
شکرس ناینج  يهدنشک  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  تسا . هدرک  رایتخا  يربمایپ  هب  ار  وا  ادخ  هک  مدمحم  رتخد  نم  دومرف : مالـسلااهیلع 

نم دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  متـسه . ملاـع  ياورناـمرف  مکاـح و  دـنوادخ  نآ  يهداتـسرف  رتـخد  نم  و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاـف  متـسه .
مالـسلاهیلع یلع  مشابیم . نانآ  نایم  زا  يهدش  يهدیزگرب  نانز و  نیرتهب  نم  و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  منابرهم . دنوادخ  يهدیزگرب 

لها يارب  دوب ، یهلا  تمحر  هک  متسه  یـسک  رتخد  نم  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  متـسه . میقر  باحـصا  اب  يهدننک  وگتفگ  نم  دومرف :
رد ارم  دنوادخ  هک  متسه  یـسک  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  تشاد . ینابرهم  فطل و  رایـسب  اهنآ  هب  هدش و  هداتـسرف  هحفص 69 ]  ] نامیا
نم و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  [ . 101 ( ] مکـسفنأ انـسفنأ و  : ) تسا هدومرف  هداد و  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  سفن  دوخ ، نآرق 
نم ناـمدوخ - » ناـنز   » ینعی اـنءاسن - »  » زا دارم  [ ، 102 ( ] مکءاسن انءاسن و  و  : ) دومرف هیآ  نامه  نمـض  رد  شاهراـبرد  هک  متـسه  یـسک 

زا ار  مناتـسود  ادـخ  هک  متـسه  یـسک  نم  و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  ماهتخومآ . نآرق  منایعیـش  هب  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  متـسه .
یسک نم  و  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  دنسیونیم . نم  شناد  زا  منایعیش  هک  متسه  یسک  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  دنکیم . اهر  شتآ 
ینعی یلاع -  وا  تسا ، هتفرگرب  دوخ  مسا  زا  دنوادخ  ارم  مسا  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  دنرادیمرب . تشم  اب  وا  شناد  يایرد  زا  هک  متـسه 

نم و  هدـننیرفآ -  ینعی  رطاف -  وا  تسا ، هدـش  هتفرگ  ادـخ  مسا  زا  زین  نم  مسا  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  متـسه . یلع  نم  و  هبترمدـنلب - 
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اهنآ تاجن  هار  نم  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  متفرعم . نافرع و  لها  ناج  یگدـنز  تایح و  يهیام  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ماهمطاف .
وکین و يهملک  نم  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  متسه . يزاینیب  جنگ  نم  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  دنلیام . تایونعم  اهیبوخ و  هب  هک  متسه 
. متـسه نم  دوشیم -  عورـش  میم  اح و  اب  هک  ییاههروس  ینعی  میماوح - »  » زا دارم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  متـسه . اـهیبوخ  يهعومجم 

مالسلاهیلع یلع  هحفص 70 ] . ] مشابیم دوشیم -  عورش  نیس  اط و  اب  هک  ییاههروس  ینعی  نیساوط -  رتخد  نم  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف 
. درک لوبق  ار  شاهبوت  ادخ  ات  داد  رارق  هطساو  مدآ  زین  ارم  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  تفریذپ . نم  رطاخ  هب  ار  مدآ  يهبوت  دنوادخ  دومرف :

نم دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  تفای . تاجن  تسویپ ، وا  هب  سک  ره  متسه ، مالسلاهیلع  حون  یتشک  يهلزنم  هب  نم  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 
نآ تکاله  ندش و  قرغ  ثعاب  هک  يدیدش  ناراب  شزیر  ینعی  نآ -  نافوط  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  مکیرـش . وت  اب  اعدا  نیا  رد  مه 

مالـسلاهیلع یلع  تسا . دـم  رزج و  داجیا  ایرد و  مطـالت  ثعاـب  هک  متـسه  نآ  مشخ  نم  و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاـف  متـسه . دـیدرگ - 
، ریـش بآ ، ياهرهن  يهمـشچرس  نم  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  دـش . هداتـسرف  یتشک  نآ  ظـفح  يارب  هک  متـسه  یمیـسن  نآ  نم  دومرف :

ملکت اجنآ  رد  مالسلاهیلع  یسوم  اب  ادخ  هک  متسه  انیس -  لبج  ینعی  روط -  نم  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  متسه . تشهب  رد  لسع  بارش و 
شتردق تسد  اب  ادخ  هک  متسه  روطسم  باتک  نآ  نم  و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  تسا . هدوب  یـصاخ  تمظع  تعفر و  ياراد  دومرف و 

يهبعک هک  مرومعملا  تیب  نم  و  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  ماهدش . هدوشگ  يهحفص  نآ  نم  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  تسا . هتشون  نآ  رد 
تمظع رد  متسه  نامسآ -  ینعی  عوفرم -  فقس  نم  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  دننکیم . فاوط  ناگتشرف  شفارطا  رد  تسا و  نامسآ  لها 

هحفص . ] مناربمایپ مامت  ملع  ياراد  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  متـسه . راب  شتآ  يایرد  نم  و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  هبترم . يدنلب  و 
نآ نم  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  دناهدش . هداتسرف  شنیرفآ  يادتبا  زا  هک  منالوسر  يهمه  رورـس  رتخد  نم  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  [ 71
نم زا  مالسلاامهیلع -  نیسح  نسح و  ینعی  ریبش -  ربش و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  متـسه . عافترا  دنلب  مکحم  رـصق  نآ  هکورتم و  هاچ 
نم دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  مراگدیرفآ . قولخم  نیرتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  دـعب  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  دنتـسه .

وا نکم ، وگوتفگ  مالسلاهیلع  یلع  اب  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ماگنه  نیارد  متسه . اسراپ  راکوکین 
مالـسلاهیلع یلع  تسا . هدـش  لزان  وا  رب  نآرق  هک  متـسه  یـسک  رتخد  نم  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  دراد . نشور  ناـیب  مکحم و  لـیالد 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دشخردیم . هک  متسه  ياهراتس  نم  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  مکرـش . زا  رود  يرب و  ملع و  زا  رپ  نم  دومرف :
. متـسه تمایق  زور  يوناب  گرزب  نم  و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  تسا . تمایق  رد  تعافـش  ماـقم  بحاـص  مالـسلاهیلع  یلع  دومرف : هلآ 

یلع دـیراذگاو . وا  اب  ارم  و  دـینکن ، ینابیتشپ  تیامح و  دوخ  يومعرـسپ  زا  امـش  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هب  سپس 
نوخ تشوگ و  نم  و  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  متسه . وا  يهدیزگرب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نادنزرف  ردپ  نم  دومرف : مالـسلاهیلع 

تفارـش و يهعوـمجم  نـم  و  دوـمرف : مالـسلااهیلع  همطاـف  ماینامـسآ . ياههفیحـص  يهعوـمجم  نـم  دوـمرف : مالـسلاهیلع  یلع  متـسه . وا 
مالـسلاهیلع یلع  متـسه . وکین  یمادنا  رغال  نم  و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  مراگدرورپ . یلو  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  مايراوگرزب .

مرکا ربمایپ  هاگنآ  هحفـص 72 ] . ] متـسه ارهز  يهمطاف  نم  و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  متـسه . نآ  ییانـشور  شنیرفآ و  رون  نم  دومرف :
لیفارـسا و لیئاکیم و  لـیئربج و  اذـهف  کـمع ، نبا  سأر  یلبق  یموق و  ۀـمطاف ! اـی  دومرف : مالـسلااهیلع  شاهمطاـف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نورظنی ۀـکئالملا  نم  فالآ  ۀـعبرأ  عم  لیئادرد  لیحار و  یخأ  اذـه  مالـسلاهیلع و  یلعل  نوماحی  ۀـکئالملا  نم  فالآ  ۀـعبرأ  عم  لیئارزع 
زا هتـشرف  راهچ  اب  لیئارزع  لیفارـسا و  لیئاکیم ، لیئربج ، کنیا  سوبب ، ار  مالـسلاهیلع  یلع  تیومعرـسپ  رـس  زیخرب و  همطاف ! يا  مهنیعأب .

يارب رگید  يهتشرف  رازه  راهچ  اب  هک  تسا  لیئادرد  لیحار و  مردارب  نیا  و  دننکیم ، ینابیتشپ  وا  زا  دنیامنیم و  تیامح  مالسلاهیلع  یلع 
كرابم رـس  تساخرب و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نامرف  زا  دـعب  دـناهدرک . عامتجا  هرظانم  نیا  ندـید 

ربمایپ قح  هب  نسحلاابا ! يا  تفگ : دیـسوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  لباقم  رد  ار  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 
نآ رذع  مالـسلاهیلع  ماما  منکیم . یهاوخرذع  تیومعرـسپ  امـش و  سدقم  تحاس  زا  راگدرورپ و  هاگـشیپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
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[ . 103 . ] دیسوب ار  شراوگرزب  ردپ  تسد  مالسلااهیلع  همطاف  همتاخ  رد  دنتفریذپ و  ار  ترضح 

یلع نانمؤمریما  زا  ياهزجعم 

نم تشگ  وا  نیـشناج  رمع  هدش و  كاله  رکبوبا  هکیماگنه  دیوگ : يردـخ  دیعـسوبا  تسا : هدـمآ  نیدـلا » لامکا   » و یفاک »  » باتک رد 
دزن تسا -  شیوخ  رصع  هحفص 73 ]  ] مدرم نیرتدنمشناد  وا  دنتشاد  داقتعا  هنیدم  نایدوهی  هک  دوهی -  ناگرزب  زا  يدرم  هک  مدوب  رضاح 
سپ يداد  باوج  مدیـسرپ  وت  زا  هچ  ره  رگا  مروایب . مالـسا  مهاوخیم  ماهدمآ و  وت  دزن  نم  رمع ! يا  تفگ : درک و  وا  هب  ور  دـمآ و  رمع 
نینچ نم  تفگ : رمع  یتسه . مسرپیم ، وت  زا  هچنآ  تنـس و  باتک و  هب  تبـسن  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص   » دمحم باحـصا  نیرتدنمـشناد  وت 

درم نیا  وا  و  تسه ، یسرپیم  وت  هچنآ  تنس و  باتک ، هب  تبسن  ام  تما  نیرتدنمشناد  هک  یـسک  هب  منکیم  ییامنهار  ار  وت  یلو  متـسین ،
رد دـننک ، تعیب  وت  اـب  مدرم  ارچ  سپ  تسه  ییوـگیم  هک  نینچ  نیا  رگا  تفگ : يدوـهی  درک . مالـسلاهیلع  یلع  هب  هراـشا  هاـگنآ  تسا ،
هب تساخرب و  يدوهی  درک . یتشرد  وا  اب  دینـش ) يدوهی  نآ  زا  ار  هدنبوک  خساپ  نیا   ) رمع یتقو  تسامـش ؟ نیرتدنمـشناد  وا  هک  یتروص 

شرازگ ار  عقوام  يدوهی  تفگ ؟ هچ  رمع  دومرف : تفگ : رمع  هک  یتسه  نانچ  وت  تفگ : ترـضح  نآ  هب  تفر و  مالـسلاهیلع  یلع  بناج 
منک لوبق  ات  دنادیم ، ار  اهنآ  امـش  زا  یکی  ایآ  منادب  مهاوخیم  مسرپیم ، وت  زا  یبلاطم  نم  دیوگیم ، وا  هک  ینانچ  وت  رگا  تفگ : داد و 

. موش دراو  مالـسا  ینعی  امـش  نید  رد  هاگنآ  دـیئوگیم و  تسار  دـیتسه  اهتما  نیرتاناد  نیرتهب و  هک  دـینکیم  هک  یئاـعدا  رد  امـش  هک 
، هللا ءاش  نا  هک -  سرپب  یهاوخیم  هک  يزیچ  ره  زا  تسا ، هتفگ  وت  هب  رمع  هک  مناـنچمه  نم  يرآ ، دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
زا ییوگیمن  ارچ  يدوهی ! يا  دومرف : ترـضح  مسرپیم ؟ یکی  شـسرپ و  هس  شـسرپ ، هس  زا  وـت  زا  تفگ : يدوـهی  داد . مهاوـخ  خـساپ 

هنرگو دیـسرپ  مهاوـخ  ار  تـالاؤس  يهیقب  يداد  خـساپ  شـسرپ  هس  زا  وـت  رگا  تـفگ : يدوـهی  هحفـص 74 ] [ !؟ مسرپیم شـسرپ ، تفه 
نیمز و لـها  نیرترب  نیرتدنمـشناد و  وـت  هک  مـنادیم  يداد  خـساپ  ارم  شـسرپ  تـفه  نـیا  دروـم  رد  وـت  رگا  دوـمن . مهاوـخ  يراددوـخ 

يدوهی يدوهی ! يا  سرپب  یهاوخیم  هچ  ره  يدوهی . ای  کل  ادب  امع  لس  دومرف : ترضح  یتسه . نانآ  رب  تموکح  رب  مدرم  نیرتراوازس 
مادک دش ، يراج  نیمز  يور  رب  هک  ياهمـشچ  نیلوا  دـش و  هتـشاک  هک  یتخرد  نیلوا  دـش ، هداهن  نیمز  يور  رب  هک  یگنـس  نیلوا  تفگ :

هک هد  ربخ  و  دراد ؟ رگتیادـه  ماـما  دـنچ  تما  نیا  هک  هد  ربـخ  ارم  دیـسرپ : يدوهی  هاـگنآ  داد . خـساپ  ار  شـسرپ  هس  ره  ترـضح  تسا ؟
: دومرف مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  تشهب  رد  وا  ناهارمه  هک  هد  ربخ  و  تساجک ؟ رد  تشهب  رد  امـش  ربمایپ  يهناخ 

اهفرشأ اهلضفأ و  یفف  ۀنجلا ، یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  انیبن  لزنم  امأ  و  ینم ، مه  انیبن و  ۀیرذ  نم  يده  ماما  رـشع  ینثا  ۀمألا  هذهل  نا 
[104 . ] دحأ اهیف  مهکرشی  ال  مهیرارذ ، مهما و  ما  مهتدجو و  مهما  هتیرذ و  نم  رشع  انثالا  ءالؤهف  اهیف : هلزنم  یف  هعم  نم  امأ  و  ندع ، ۀنج 

تشهب رد  ام  ربمایپ  لزنم  و  دنتـسه ، نم  لسن  زا  یگمه  هک  دنراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادنزرف  زا  رگتیاده  ماما  هدزاود  تما  نیا  . 
وا و يهیرذ  زا  ماـما  هدزاود  ناـمه  شلزنم  رد  ترـضح  نآ  ناـهارمه  و  تسا ، ندـع  تشهب  ینعی  نآ  ناـکم  نیرتفیرـش  نـیرترب و  رد 

هللا همحر  هدنـسیون  تسین . کیرـش  اهنآ  اب  یـسک  تساهنآ و  نادـنزرف  ناراوگرزب و  نارداـم  ناـشگرزبردام و  هحفـص 75 ]  ] ناشردام و
مالـسلاهیلع نانمؤمریما  تسا : هدمآ  نیدلا » لامکا   » باتک رد  یلو  تسا ، یفاک »  » فیرـش باتک  يهخـسن  اب  قباطم  میدروآ  هچنآ  دیوگ :

نوتیز تخرد  نآ  هک  دننکیم  نامگ  دوهی  هک  دـییور -  نیمز  يور  رب  هک  یتخرد  نیلوا  هک  تشـسرپ  نیا  دروم  رد  وت  خـساپ  اما  دومرف :
يهمه لصا  تشاک و  نیمز  رد  دروآ و  تشهب  زا  ار  نآ  مدآ  ترضح  هک  تسا  ياهتـسه  زا  امرخ  تخرد  نآ  دنیوگیم -  غورد  تسا و 

رد هـک  تـسا  ياهمـشچ  نآ  دـندقتعم  دوـهی  هـک  دیـشوج -  نـیمز  يور  رب  هـک  ياهمــشچ  نیتـسخن  اـما  و  تـسا . نآ  زا  اـمرخ  ناـتخرد 
دـنام و هدـنز  هکنآ  زج  دیـسرن  نآ  هب  یـسک  هک  تسا  تایح  يهمـشچ  نآ  دـنیوگیم -  غورد  هدیـشوج و  یگنـس  ریز  زا  سدـقملاتیب 
هب مالسلاهیلع  رضخ  دوب و  تایح  يهمشچ  نآ  يوجوتسج  رد  وا  هک  دوب  نینرقلايذ  رکشل  نالوارق  شیپ  زا  مالسلاهیلع  رـضخ  ترـضح 

تسا یگنـس  نآ  دندقتعم  دوهی  هک  دش -  هداهن  نیمز  رب  هک  یگنـس  نیلوا  اما  و  تفاین . ار  نآ  نینرقلاوذ  یلو  دیـشون  نآ  زا  دیـسر و  نآ 
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هب تشهب  زا  ار  نآ  مالـسلاهیلع  مدآ  ترـضح  هک  تسا  هایـس » گنـس   » دوسـألارجح نآ  دـنیوگیم -  غورد  تسا و  سدـقملاتیب  رد  هک 
مدرم ياـیاطخ  رثا  رد  یلو  دوب ، رتدیفـس  فرب  زا  نآ  و  دـننکیم ، مالتـسا  ار  نآ  مدرم  تشاذـگ و  هبعک  نکر  رد  دروآ و  شدوـخ  هارمه 

هحفص 76] [ . ] 105 . ] دیدرگ هایس 

رگید ياهزجعم 

هاگان هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يافـصاب  رـضحم  رد  ام  دیوگ : نامی  نب  ۀفیذح  تسا : هدمآ  زجاعملا » ۀـنیدم   » باتک رد 
هچ تفرگارف و  ار  امـش  یکانتـشحو  ربخ  هچ  دـینیبب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفرگارف . ار  ام  یکانتـشحو  میظع  يادـص 

بکرم لهچ  ياراد  اهنآ  دناهدش ، راوس  رتش  لهچ  رب  يراوس  درم  لهچ  میدید  میتفر ، هنیدم  رهـش  نوریب  هب  ام  دمآ ؟ دورف  امـش  رب  يزیچ 
ياهراپ هام  ناوجون  اهنآ  شیپاشیپ  دوب ، اهبنارگ  رهاوج  هب  نیزم  ینیچقرع  ناشرـس  رب  ؤلؤل و  زا  یهرز  اـهنآ  زا  مادـک  ره  نت  رب  قیقع و  زا 

ربمایپ دمحم  يوس  هب  دینک ! باتـش  دینک ! باتـش  دیورب ! رانک  دیورب ! رانک  دزیم : دایرف  وا  دوب ، هدییورن  شتروص  رد  يوم  زونه  هک  دوب 
هللا یلص  ادخ  لوسر  ضرع  هب  ار  نایرج  متـشگزاب و  نم  دیوگ : هفیذح  تسا . هدش  هتخیگنارب  ناهج  فانکا  فارطا و  يارب  هک  هدیزگرب 

و روکـشلا ، ناسللا  روقعلا و  ثیللا  برعلا ، مزاـه  و  برکلا ، فشاـک  ةرجح  یلا  قلطنا  ۀـفیذح ! اـی  دومرف : ترـضح  مدـیناسر . هلآ  هیلع و 
يهدنهد تسکش  اهیراتفرگ ، يهدننک  فرطرب  يهناخ  هب  ورب  هفیذح ! يا  روبزلا . لیجنالا و  ةاروتلا و  یف  همسا  يرج  يذلا  روبـصلا  ملاعلا 

هفیذح روبز . لیجنا و  تاروت و  رد  دراد  نایرج  شمان  هک  یسک  روبص ، ابیکش و  دنمـشناد  روکـش و  نابز  نایژ ، ریـش  برع ، نادنمتردق 
، مدرک تاقالم  ار  میالوم  هاگان  هک  مناسرب ، هحفص 77 ]  ] شروضح هب  ار  نایرج  ات  متفر  مالـسلاهیلع  یلع  میالوم  يهناخ  هب  يروف  دیوگ :

نامز زا  نم  هک  یهد  ربخ  نم  هب  یهورگ  زا  ات  يدمآ  هفیذح ! اودلو ؟ اوقلخ و  ذـنم  ملاع  مهب  انأ  موقب  ینربختل  ینتئج  ۀـفیذح ! ای  دومرف :
مداتفا هار  هب  شترضح  رس  تشپ  زین  نم  دومرف ، تکرح  دجـسم  يوس  هب  دوخ  میالوم  دیوگ : هفیذح  متـسه !؟ هاگآ  اهنآ  دلوت  شنیرفآ و 

، دنتساخرب دندید  ار  مالسلاهیلع  یلع  یتقو  دندوب ، هدز  هقلح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رود  ات  رود  مدرم  دش ، دجسم  دراو  هکنیا  ات 
هورگ نآ  نایم  زا  ناوجون  تفای ، شمارآ  دـیدرگ و  رارقرب  سلجم  هک  یتقو  دیـشاب . ناـتیاج  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

؟ دوشیم لوغـشم  ادـخ  تداـبع  هب  دـنکفایم  اـج  همه  هب  ار  شاهیاـس  یکیراـت  هک  ماـگنه  نآ  رد  امـش  زا  کیمادـک  تفگ : تساـخرب و 
زور رد  امش  زا  کیمادک  تسا ؟ رازگساپس  نانم  يادخ  ياهتمعن  ربارب  رد  امش  زا  کیمادک  تسا ؟ هزنم  اهتب  شتسرپ  زا  امش  زا  کیمادک 

؟ تسا ناج  سنا و  ياقآ  رفک و  ناـینب  ساـسا و  يهدـننک  بارخ  ناـناولهپ ، لـتاق  امـش  زا  کیمادـک  دزرویم ؟ تماقتـسا  گـنج  دربن و 
هشوگ و رد  نید  زا  نیجراخ  نیقرام و  يهدنزاس  هدنکارپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  هدیزگرب  ربمایپ  ردارب  امـش  زا  کیمادک 

داژن زا  امش  زا  کیمادک  تسا ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يایوگ  نیـشناج  قح و  يوگتـسار  نابز  امـش  زا  کیمادک  تسا ؟ ناهج  رانک 
هجوـتم هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  درک  ماـمت  ار  شنخـس  ناوـجون  هـک  هاـگنآ  تـسا ؟ نارگمتـس  هاـگنیمک  رد  هدوـب و  بلاـطوبا 

ندا مالغ ! ای  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  روآرب . ار  شتجاح  هدب و  ار  ناوجون  خساپ  یلع ! يا  دومرف : دـیدرگ و  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما 
ملعیل کتینم و  کغلبال  کتجاحب  قطناف  هتیـشم ، یلاـعت و  هناحبـس و  هللا  نوعب  هحفـص 78 ]  ] کلیلغ یفـشأ  کلؤس و  کیطعأ  یناف  ینم 

داح نم  يذلا  میقتسملا  طارصلا  و  نوفلتخم ، هیف  مه  يذلا  میظعلا  أبنلا  و  يربکلا ، ۀملکلا  یـسوم و  اصع  و  ةاجنلا ، ۀنیفـس  ینا  نوملـسملا 
تتجاح مهد ، افـش  ار  تدردرپ  لد  هداد و  خساپ  ار  تشـسرپ  لاعتم  يادـخ  تساوخ  يرای و  هب  ات  ایب  کیدزن  ناوجون ! يوغ . لض و  هنع 

نامه منم  و  متسه ، یهلا  ياربک  يهملک  یسوم و  ياصع  تاجن ، یتشک  نم  هک  دننادب  ناناملـسم  مزاس و  لیان  تیوزرآ  هب  ات  يوگزاب  ار 
نادرگرس هتشگ و  هارمگ  دوش  فرحنم  نآ  زا  هک  ره  هک  یمیقتسم  هار  نامه  منم  دننکیم و  فالتخا  نآ  دروم  رد  مدرم  هک  یگرزب  ربخ 

نوریب راکش  يارب  يزور  تسا . راکش  دیـص و  قشاع  هک  مراد  يردارب  تفگ : دوشگ و  نخـس  هب  بل  ناوجون  ماگنه  نیا  رد  دش . دهاوخ 
نآ زا  سپ  دـش ، جـلف  اج  رد  تشک ، ار  اهنآ  زا  یکی  باترپ و  نانآ  فرط  هب  يریت  دومن ، دروخرب  یـشحو  ياـهواگ  هب  ارحـص  رد  تفر ،
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زا ام  دیامنیم و  هجلاعم  ار  وا  امش  بحاص  هک  هدیسر  ام  هب  دیوگ . نخـس  ام  اب  دناوتیمن  هراشا  زج  هب  هک  ییاج  ات  هتـشگ  رتمک  شراتفگ 
تسد هب  دهد  افش  ارم  ردارب  امش ، بحاص  رگا  میروخیم . دنگوس  رامق  تالآ  رب  مینکیم و  هدجـس  ناتب  رب  میتسه ، داع  موق  ناگدنامزاب 

ام دنتسه ، تدش  ورین و  ياراد  هک  تسا  یناعاجـش  ناریلد و  ام  نایم  رد  میتسه ، يرفن  رازه  دون  تیعمج  کی  ام  دروآ ، میهاوخ  نامیا  وا 
یلع نانمؤمریما  دنراد . هدنرب  ياهریشمش  اناوت و  ناوزاب  هک  میتسه  يدنمتردق  نانزریشمش  ياراد  ام  میتسه ، هرقن  الط و  ياهجنگ  ياراد 

، دـندروآ یتقو  دومرف : ترـضح  هحفـص 79 ] . ] دـیآیم ياهواـجک  اـب  يدوز  هب  تفگ : تساـجک ؟ تردارب  ناوجون ! دوـمرف : مالـسلاهیلع 
دورف دجـسم  برد  راـنک  رد  دروآ و  ار  يرتـش  يهواـجک  ینزریپ  هاـگان  هک  دـندوب  وا  ندروآ  رظتنم  مدرم  داد . مهاوخ  افـش  ار  شیراـمیب 

، دوب ابیز  یناوجون  نآ ، رد  دـش . هواجک  کیدزن  تساـخرب و  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما  دـمآ . مردارب  یلع ! يا  تفگ : ناوجون  دروآ .
يوس هب  میرامیب  زا  هدروآ و  هانپ  امش  يوس  هب  تفگ : یفیعـض  يادص  اب  تسیرگ و  ناوجون  داتفا ، وا  رب  ترـضح  كرابم  نامـشچ  یتقو 
یلمع ات  دـیربب  عیقب  ناتـسربق  يوس  هب  ار  وا  بشما  نیمه  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  تلاسر ! نادـناخ  يا  میامنیم  هوکـش  امش 
هاگنآ دندمآ . درگ  ناتسربق  رد  بش  ندیسرارف  ات  رصع  ماگنه  زا  هرظنم  نیا  ندید  يارب  مدرم  دیوگ : هفیذح  دینیبب . یلع  زا  زیگناتفگش 
تکرح شترـضح  رـس  تشپ  زین  مدرم  دـییایب . نم  رـس  تشپ  دومرف : مدرم  هب  دیـسر  یتـقو  درک ، تکرح  عیقب  يوـس  هب  مالـسلاهیلع  یلع 

. تسا دایز  يهلعش  اب  يرگید  مک و  يهلعـش  اب  یکی  هک  دوشیم  هدید  هدنکارپ  تروص  هب  شتآ  يهلعـش  ود  دندش  هجوتم  هاگان  دندرک ،
، میدینـشیم قرب  دعر و  يادص  دننام  ییادص  ام  دش ، هلعـش  مک  شتآ  دراو  مالـسلاهیلع  یلع  میدرکیم ، اشامت  رود  زا  ام  دیوگ : هفیذح 

حبص هکنیا  ات  میدوب  هنحص  نیا  رگهراظن  ام  دش ، نآ  دراو  تخیر  دایز  شتآ  يهلعش  يور  تشادرب و  ار  مک  شتآ  يهلعش  نآ  ترـضح 
يرس شترضح  ناتسد  رد  دومن ، عولط  نآ  زا  باتفآ  نوچمه  هاگان  میدش . دیماان  شترـضح  ندمآ  زا  ام  تشگ ، شوماخ  شتآ  و  دیمد ،

هک یلمحم  فرط  هب  ترـضح  هحفـص 80 ] . ] تشاد مشچ  کی  شیناـشیپ  رد  دوب و  تشگنا  هدـفه  ياراد  دوب ، یگدـمآرب  ياراد  هک  دوب 
. يرادـن يرامیب  وت  کنیا  هک  زیخرب  ادـخ  نذا  هب  ناوجون ! سأب . نم  کیلع  امف  مالغ ! اـی  هللا  نذاـب  مق  دومرف : تفر و  دوب  نآ  رد  ناوجون 
رد دیـسوب و  تخادنا و  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  ياپ  هب  ار  دوخ  و  دوب ، هدش  بوخ  شیاهاپ  اهتـسد و  هک  یلاح  رد  تساخرب  ناوجون 

، دوب امرفمکح  مدرم  نایم  رد  توکس  دندروآ . نامیا  یگمه  زین  هورگ  نآ  وا  لابند  هب  دروآ و  نامیا  شترضح  كرابم  تسد  هب  اجنامه 
رـس نیا  مدرم ! يا  دومرف : درک و  مدرم  هب  ور  مالـسلاهیلع  یلع  دـندوب ، ریحتم  نایرج  نیا  زا  مدرم  دوبن و  ندز  فرح  يارای  ار  سک  چـیه 
زور نیا  هب  ار  ناوـجون  نیا  هک  دوـب  وا  دوـب ، ناـینج  يرفن  رازه  هدزاود  رکـشل  هدـنامرف  وا  تسا ، سیلبا  نب  سیقـال  نـب  لـیخأ  نـب  ورمع 

هب ار  نآ  دز و  لین  دور  هب  هک  دوب -  هدـش  هتـشون  مالـسلاهیلع  یـسوم  ياصع  رب  هک  یمان  نامه  اـب  مدـیگنج و  ناـنآ  اـب  نم  دوب ، هتخادـنا 
وا و ربمایپ  لاعتم و  يادـخ  هب  نیارباـنب ، مدـناسر . تکـاله  هب  ار  اـهنآ  يهمه  و  متخادرپ ، دربن  هب  ناـنآ  اـب  درک -  میـسقت  تمـسق  هدزاود 

[ . 107 [ ] 106 . ] دینزب گنچ  وا  ربمایپ  نیشناج 

تسوا نانخس  یلع  يهزجعم 

اهباتک رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ینکفادرم  اـبرلقع و  ياـههولج  نآ  هدـننکزجاع ، ياـهراک  نآ  ینعی  ار ... مالـسلاهیلع  یلع  تازجعم  اـم 
اهتیاور اهتیاکح و  نیا  زا  رتزاینیب  رتینغ و  ار  مالسلاهیلع  یلع  اریز  درک ، میهاوخن  دای  نآ  زا  ياهملک  راتفگ ، نیا  رد  اما  میاهدناوخ .

كاردا ار  شزاجعا  زار  دـنناوتیم  همه  هک  ياهزجعم  مینکیم ، تعانق  مالـسلاهیلع  یلع  زا  هزجعم  کی  هب  اهنت  اـم  هحفص 81 ] . ] مینادیم
زجاـع نآ ، دـننامه  ندروآ  زا  ار  نارگید  ناـنچ  مه  تسا و  هدـنام  هزجعم  ناـنچ  مه  مین ، نرق و  هدزیـس  ياـهتنا  رد  هـک  ياهزجعم  دـننک .

زا شیب  خیرات  نیا  ات  هغالبلاجهن » . » تسا سب  ار  مالسلاهیلع  یلع  هزجعم  نیمه  تسوا و  نانخس  مالسلاهیلع  یلع  يهزجعم  تسا . هتشاذگ 
قرب جاوما  رب  ناهج  ياهویدار  يهلیسو  هب  هدش و  لقن  رگید  ياهروشک  ناریا و  دیارج  رد  راب  نارازه  زا  شیب  هدیـسر و  پاچ  هب  راب  دص 

عیادب و ردقنآ  مالسلاهیلع  یلع  زا  مدرم  دنمانیم . بیارغلا  رهظم  بیاجعلا و  رهظم  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تسا . هتفرگارف  ار  یتیگ  هتـسشن و 
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ددرگیمن دنتـسناوتیمن  هک  هتخپان  راک و  طارفا  يهتـسد  نآ  مالـسلاهیلع  یلع  يهرابرد  دندوتـس . ییادخ  هب  ار  يو  هک  دـندید  تازجعم 
نکت تئـش  نم  یلع  ننما  تسا : نیا  تسا ، تیناـسنا  ياـهشنم  بادآ و  رد  هک  هملک  هس  نآ  اـما  تسا . شیوخ  ناـبز  ریز  رب  ناـهنپ  درم 

، يروآرد دوخ  تنم  ورگ  رد  ار  وا  ینک و  کمک  سک  ره  هب  هریسا . نکت  تئش  نم  یلا  جتحا  و  هریظن ، نکت  تئش ، نمع  نغتسا  و  هریما ،
راتفرگ و يدرک ، يدـنمزاین  راـهظا  سک  ره  هب  دوب و  یهاوخ  وا  ياـتمه  ینک  يزاـینیب  راـهظا  سک  ره  زا  دوب . یهاوخ  وا  رب  اـقآ  ریما و 

. دوب یهاوخ  وا  تسد  ریسا 

هژیو يرترب  تلیضف و  دص 

هک هدش  لقن  هژیو  يرترب  تلیـضف و  دص  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  يارب  تسا : هدـمآ  قئادـحلا » راهزأ  نم  قئارلا  عومجملا   » باتک رد 
لاس 361 مخریدغ  زور  رد  هرس  سدق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  دیعـس ، خیـش  ار  هحفص 82 ]  ] لیاضف نیا 

یلع نانمؤمریما  لاعتم  دنوادخ  هک  هدش  يراج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رابررد  نابل  زا  بقانم  لیاضف و  نیا  تسا ، هدومن  تیاور 
هب - 1 میاـمنیم : لـقن  راـصتخا  هب  هدـیزگرب و  ار  تلیـضف  تشه  تسیب و  کـنیا  تسا . هدـینادرگ  لـیاضف  نیا  صوصخم  ار  مالـسلاهیلع 

رون نم  یلع  انأ و  تقلخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنانچ  تسا ، هدیرفآ  شیوخ  تمظع  رون  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  یتسار 
شناردام ماحرا  ناردپ و  ياهبلص  رد  ار  دنوادخ  مالسلاهیلع ، مدآ  ترـضح  نامز  زا  وا  - 2 میدش . هدیرفآ  رون  کی  زا  یلع  نم و  دـحاو ؛

هبعک ماـب  رب  هک  ییاـهتب  دیـشخرد ، هبعک  تشپ  اـت  نامـسآ  زا  يرون  تشاذـگ  دوجو  يهصرع  هب  اـپ  وا  هک  ماـگنه  نآ  رد  - 3 دیتسرپیم .
لوسر نخس  هراومه  وا  - 4 دولوم ! نیا  زا  اهنآ  ناگدننک  تدابع  اهتب و  رب  ياو  تفگ : دز و  دایرف  سیلبا  دـنداتفا و  نیمز  رب  ور  هب  دـندوب 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شناد  ملع و  يهنیجنگ  وا  - 5 دومنیم . لقن  ار  ربمایپ  ره  نخس  هدرک و  ریـسفت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
دنناـمه ندوب  هناـشن  تیآ و  رد  وا  - 7 دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  كراـبم  يهرهچ  زا  هودـنا  مغ و  يهدـنیادز  وا  - 6 دوب . هلآ 

رد وا  - 9 دوب . مالـسلاهیلع  ربماـیپ  بویا  ناـسب  ییابیکـش  ربـص و  رد  وا  - 8 دوبن . ربماـیپ  هک  نیا  زج  دوـب ، مالـسلاامهیلع  میرم  نب  یـسیع 
. مالسلاهیلع دواد  ترضح  هیبش  ابرلد  يادص  ییاناوت و  رد  وا  - 10 دوب . مالسلاهیلع  میهاربا  ترضح  دننامه  يزاب  لد  تسد و  تواخس و 

مالسلاهیلع نامقل  ترضح  دننامه  تمکح  رد  وا  - 12 دوب . مالسلاهیلع  نامیلس  ترضح  دننامه  تنطلس  هوکش و  رد  وا  - 11 هحفص 83 ] ]
دننامه یهلا ، هاگرد  رد  شیاعد  ندـش  هتفریذـپ  رد  وا  - 14 دوب . مالسلاهیلع  لیعامـسا  ترـضح  دننامه  یتسار  میلـست و  رد  وا  - 13 دوب .

نیا زج  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـننامه  يرواد  رد  وا  - 16 دوب . نونلاوذ  دـننامه  شنامرف  رد  وا  - 15 دوب . مالسلاهیلع  حون 
شیپ زا  لیئارزع  پچ و  تمس  زا  لیئاکیم  تسار ، تمـس  زا  لیئربج  تشاذگیم  گنج  يهصرع  هب  اپ  وا  هک  هاگنآ  - 17 دوبن . ربمایپ  هک 

اب زیخاتـسر  زور  رد  هک  تسا  یتیـصخش  نیتـسخن  وا  - 18 تشگیمنزاب . يزوریپ  حـتف و  اـب  زج  دـندرکیم و  تکرح  ترـضح  نآ  يور 
هک تسا  يدرمروـالد  وا  - 20 دـنیوجیم . برقت  ادـخ  يوس  هب  وا  تیالو  هب  ناگتـشرف  هک  تسا  یـسک  وا  - 19 دوشیم . هدـناوخ  شمان 

يور رب  ار  نآ  هاگنآ  درک ، باترپ  شرـس  تشپ  هب  عارذ  لهچ  تفاـسم  هب  ار  نآ  هدـنک و  شیاـج  زا  ار  ربیخ  مکحتـسم  ژد  نیگنـس  برد 
هب شتیالو  هک  تسا  یـسک  وا  - 21 دـندش . هعلق  دراو  هدرک  روبع  نآ  يور  زا  مالـسا  رکـشل  ات  تخاس ، لپ  داد و  رارق  شکراـبم  ناتـسد 

یسک وا  - 22 دش . رازکمن  درک  یچیپرس  هک  نآ  تشگ و  تشک  لباق  هزیکاپ و  تفریذپ  هک  تمـسق  نآ  دش ، هضرع  نیمز  فلتخم  طاقن 
تسا یسک  وا  - 23 تشگ . هدنـشک  مس  دز  زابرـس  هکنآ  تشگ و  دنمدوس  هایگ  تفریذپ  هکنآ  دش ، هضرع  ناهایگ  هب  شتیالو  هک  تسا 

بیغ رد  وا  - 25 دنتسه . ترضح  نآ  شناد  دنمزاین  مدرم  يهمه  زاینیب و  مدرم  يهمه  زا  وا  - 24 تفگ . نخس  وا  اب  ردق  بش  رد  هام  هک 
زا ییادص  دوشیم ، هدیبوک  تشهب  برد  هک  هاگنآ  - 26 دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  راکـشآ  رد  ناربمایپ و  يهمه  اب  ناهن  و 

ياههخاش ترـضح و  نآ  يهناخ  رد  تشهب  رد  یبوط  تخرد  هک  یتسار  هب  - 27 هحفص 84 ] «! ] یلع ای  : » دیوگیم دنکفایم و  نینط  نآ 
[ . 108 . ] تسادخ يایوگ  قطان و  باتک  ترضح  نآ  هک  یتسار  هب  - 28 تسا . نانمؤم  ياههناخ  رد  نآ 
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یهلا راونا  وترپ 

اخس و ناطلس  دوب  یلع  دوب  یلو  دوب و  یصو  هک  یهاش  دوب  یلع  دوب  نامز  دوب و  نیمز و  شقن  ات  دوب  یلع  دوب  ناهج  دنویپ  تروص و  ات 
یسیع مه  یسوم و  مه  دوب  یلع  دوه  مه  سنوی و  مه  فسوی و  مه  سیردا  مه  بویا و  مه  ثیش و  مه  مدآ و  مه  دوب  یلع  دوج  مرک و 
یهجو دوب  یلع  دوزفیب  شرع  هرگنک  رب  ردق  زا  شرد  كاخ  هک  داجس  دباع  نآ  دوب  یلع  دوواد  ربمایپ و  حلاص  مه  سایلا  رـضخ و  مه  و 

قطن و نآ  تفگ  قـح  هب  لاـحلا  یف  دـمآ و  دوـجوب  یـسیع  دوـب  یلع  دوـمرفب  درک و  ناـیب  هجو  نآ  دـمحلا »  » رد دـنوادخ  درک  ناـیب  هک 
اضیب و دی و  اصع و  یسوم و  دوب  یلع  دوب  یبن  سفن  وا  هک  رای  نآ  ینادب  هک  ات  ونشب  یمحل » کمحل   » نآ دوب  یلع  دوب  ودب  هک  تحاصف 
رد هک  متاخ  دوب  یلع  دوجوم  همه  رب  نیقی  يور  زا  تقیقح  هب  مدید  مدرک و  رظن  هک  نادنچ  دوب  یلع  دومنب  هک  نوعرف  هب  رصم  رد  توبن 

دوب یلع  دوب  یکی  راتخم  دمحا  اب  جارعم  بش  ردنا  هک  زارفارس  هاش  نآ  دوب  یلع  دوب  وا  رب  هک  ییادخ  رون  نآ  درک  یبن  نامیلـس  تشگنا 
تمـصع و تفـص  شدرک  نآرق  همه  رد  ادـخ  هک  نآرق  ینعم  نآ  دوب  یلع  دومنب  دـمآ و  شرف  هب  شرع  زا  یهلا  راونا  وترپ  ناهج  ود  رس 

راک ات  مالـسا  هر  ردنا  هک  زارفارـس  درگ  نآ  دوب  یلع  دوشگب  هلمح و  کی  هب  دنکرب  ربیخ  يهعلق  رد  هک  ییاشگ  هعلق  نآ  دوب  یلع  دوتـسب 
نادـیم سراـف  نآ  دوب  یلع  دولاـین  هجنپ  ناـهج  ناوخ  رب  سفن  عمط  يارب  هک  روـالد  ریـش  نآ  هحفـص 85 ]  ] دوب یلع  دوساین  تسار  دـشن 

نآ دوب  یلع  دوب  قح  رهظم  نیقی  يور  زک  تقیقح  هب  قیاقح  قیقحت  يهتکن  نآ  دوب  یلع  دوبرب  ملاع  زا  قبـس  يوگ  يدرم  هب  هک  تضایر 
تیآ و دنچ  هب  تخاونب  نآرق  هب  دنوادخ  هک  افـصم  حور  نآ  دوب  یلع  دودزب  تعدـب  متـس و  گنز  نید  يهنیآ  زا  يو  ریـشمش  هب  هک  هش 
یسوم و اب  تلاح  همه  رد  وا  دب  هک  درجم  رون  نآ  دوب  یلع  دوواد  مدآ و  تلزنم  اب  ییحی  تمصع  اب  ینامیلـس و  کلم  اب  دوب  یلع  دوتـسب 
هب متفگب  هک  یتیب  هس  ود  کی  نیا  دوب  یلع  دومرفب  هک  مرکم  هجو  نآ  نآرق  هب  دـنوادخ  دومرفب  هک  ییحو  دوب  یلع  دوه  اـب  یـسیع و  اـب 

[ . 109  ] دوب یلع  دوب  ات  دشاب و  یلع  تسه  ات  تسا  نیا  هن  رفک  نخس  دشابن  رفک  نیا  دوب  یلع  دوصقم  نم و  دارم  هک  اقح  امعم 

رگید یتفگش 

هللا یلص  ادخ  لوسر  يزور  دومرف : شترضح  هک  دنکیم  لقن  مالسلامهیلع  شایمارگ  ناکاین  زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  يروث  نایفس 
دش و قاتا  لخاد  يرام  ماگنه ، نیا  رد  دیباوخ . دیشک و  زارد  تخت  يور  رب  ییوشانز  لمع  زا  سپ  هتشگ  هشیاع  يهناخ  دراو  هلآ  هیلع و 

شترـضح مکـش  يور  زا  ار  رام  ات  تفر  رکبوبا  شردپ  غارـس  دـید ، ار  هرظنم  نیا  هشیاع  یتقو  تفرگ . رارق  شترـضح  مکـش  يور  تفر 
زین وا  تفر . باطخ  نب  رمع  غارـس  هب  هشیاع  تشگرب . وا  دیرپ و  شفرط  هب  رام  دوش  قاتا  دراو  تساوخ  دـمآ و  رکبوبا  یتقو  دـیامن . رود 
هللا یـضر   ) هملـسما هنومیم و  هحفـص 86 ] . ] تشگزاـب زین  وا  درک و  هلمح  شفرط  هب  راـم  دوـش ، دراو  تساوـخ  یتـقو  شقیفر ) دـننامه  )
یلع لخد  املف  دـناسر ، شترـضح  ضرع  هب  ار  نایرج  هشیاع  ورب . مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  غارـس  هب  دـنتفگ : هشیاـع  هب  اـمهنع )

شترضح لباقم  رد  رام  دش  قاتا  دراو  مالـسلاهیلع  یلع  یتقو  « ؛ هب ذولت  مالـسلاهیلع و  یلع  لوح  رودت  ههجو  یف  ۀیحلا  تماق  مالـسلاهیلع 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیزخ . هناخ  زا  ياهشوگ  رد  سپس  دربیم ،» هانپ  وا  هب  دیخرچیم و  شترـضح  رود  راوهناورپ  هاگنآ  داتـسیا ،

شدوخ کنیا  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ییآیم ! هشیاع  يهناخ  رتمک  وت  یتسه ؟ اجنیا  وت  نسحلاابا ! يا  دومرف : و  دـش ، رادـیب  باوخ 
بر یلع  بضغ  کلم  ینا  هللا ! لوسر  ای  تفگ : دوشگ و  نخـس  هب  نابز  ادـخ ) تردـق  هب   ) رام لاح  نیا  رد  میاـیب . شاهناـخ  اـت  تساوخ 
نم رب  نایناهج  راگدرورپ  متـسه ، ياهتـشرف  نم  ادخ ! لوسر  يا  یلاعت . هللا  یلا  یل  عفـشی  نأ  هیلا  بلطأ  یـصولا  اذه  یلا  تئجف  نیملاعلا 

هل عدا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنک . تعافـش  نم  يارب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ات  ماهدمآ  یـصو  نیا  دزن  کنیا  درک ، بضغ 
نیمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک و  اعد  مالـسلاهیلع  یلع  میوگب . نیمآ  نم  ات  نک  اعد  وا  يارب  وت  یلع ! يا  کئاعد . یلع  نمؤا  یتح 

هحفص 89] [ . ] 110 . ] داد سپ  ار  ملاب  دیزرمآ و  ارم  دنوادخ  هک  یتسار  هب  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : رام  تفگ .
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غیلبت يهیآ  هب  یهاگن 

هراشا

دروم نیا  رد  ابیز  يراتفگ  هب  کنیا  تسا . غیلبت  يهیآ  هدـش ، لزان  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما  نأـش  رد  هک  ییاـههیآ  نیرتمهم  زا  یکی 
( سانلا نم  کمـصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیأی  : ) يهفیرـش يهیآ  دـییامرف : هجوت 
ار وت  درادیم  هگن  ادخ  ار و  وا  مایپ  یـشاب  هدناسرن  ینکن ، رگا  تراگدرورپ و  زا  وت  رب  دـمآ  دورف  ار  هچنآ  نک  غالبا  ربمایپ ! يا  [ . » 111]

هچنآ دوشیم ؛ هدافتسا  همیرک  يهیآ  نیا  زا  [ . 112 . ] تسا هدش  لزان  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نأش  رد  مخریدغ  زور  رد  مدرم ». زا 
هب هـک  نآ  لوا : هحفـص 90 ] : ] تسا هدوب  تهج  ود  ياراد  هدـش ، نآ  غیلبت  هب  رومأم  هیآ  لوزن  نأـش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 

رادهگن ادـخ  غـیلبت ، نیا  رد  هک  نآ  مود : ياهدرکن .» تلاـسر  غـیلبت  ینکن  رگا  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  تیمها  زا  ياهـبترم 
نآ روـهظ  باـتک ، لـها  زا  هک  دراد  یپ  رد  ار  ینیقفاـنم  دـیک  تسا ، هدـش  رومأـم  نآ  غـیلبت  هب  هچنآ  راـهظا  دوـشیم  نشور  هک  تسوـت ،

یناعم زا  يرما  نینچ  و  دندوب ، هدیورگ  ترضح  نآ  هب  ماقم ، نیا  هب  ندیـسر  عمط  هب  دندوب و  هدینـش  ار  شتموکح  يهعـسوت  ترـضح و 
هزور ار  هجحلايذ  مهدـجه  زور  هک  یـسک  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هریرهیبا  زا  دادـغب  بیطخ  دوب . دـهاوخن  تما  رما  تیالو  زج  ـالوم 

بلاـطیبا نب  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  نوچ  تسا ، مخریدـغ  زور  نآ  و  دوشیم ، هتـشون  هاـم  تصـش  يهزور  وا  يارب  دریگب 
یلع سپ  متـسه ، وا  يالوم  نم  سک  ره  دومرف : هللا ! لوسر  ای  یلب  دنتفگ : متـسه ؟ نینمؤم  یلو  نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلاامهیلع 

ار هیآ  نیا  ادخ  سپ  دش . یناملسم  ره  يالوم  نم و  يالوم  يدرک  حبص  بلاطیبأ ! نبا  ای  خب  خب  تفگ : باطخلا  نب  رمع  تسوا . يالوم 
ادخ يهدیدنـسپ  وا  هب  مالـسا  نید  تسوا و  هب  ادخ  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  هچنآ  [ . 113 ( ] مکنید مکل  تلمکأ  مویلا  : ) هک درک  لزاـن 

ریسفت رد  یبلعث  قاحساوبا  ماما  : » دیوگیم [ 114 « ] راصبالا رون   » رد یجنلبش  هحفص 91 ] . ] تسادخ ماکحا  يرجم  ملعم و  نییعت  دوشیم ،
هب درک  لاؤس  یلئاـس  [ . 115 ( ] عقاو باذـعب  لئاس  لأس  : ) یلاـعت يادـخ  لوق  زا  دـش  لاؤس  هنییع  نب  نایفـس  زا  هک  تسا  هدرک  لـقن  دوخ 
وت زا  لبق  یسک  هک  يدرک  لاؤس  ياهلأسم  زا  تفگ : تسا ؟ هدش  لزان  یسک  هچ  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دیآ . دورف  نیرفاک  يارب  هک  یباذع 

مدرم هب  مخریدغ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نوچ  هک  درک  ثیدح  ارم  شناردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  مردپ  هدرکن ، لاؤس  نم  زا 
ثراح هب  و  دش ، عیاش  اهرهش  رد  سپ  هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم  تفگ : تفرگ و  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تسد  دندرک ، عامتجا  و  داد ، ادن 

تینادحو هب  میهدب  تداهـش  هک  يدرک  رما  ام  هب  دمحم ! ای  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  وا  دیـسر : يرهف  نامعن  نب 
يدرک رما  میتفریذـپ ، تاـکز ، هب  يدرک  رما  میدرک ، لوبق  میناوخب ، زاـمن  جـنپ  هک  يدرک  رما  میتفریذـپ ، وـت  زا  تدوـخ ، تلاـسر  ادـخ و 

وا هک  یتفرگ ، ار  تمعرسپ  تسد  ات  يدشن  یـضار  نآ  هب  دعب  میتفریذپ ، يدرک ، رما  جح  هب  ار  ام  میدرک ، لوبق  میریگب ، هزور  ار  ناضمر 
الا هلا  يذـلا ال  و  دومرف : ربمایپ  لجوزع ؟ يادـخ  زا  ای  تسوت ، زا  نیا  ایآ  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم  : » یتفگ یهدـب و  تلیـضف  اـم  رب  ار 

دیوگیم دمحم  هچنآ  رگا  اهلاراب ! تفگ : دوش ، راوس  هک  تفر  شبکرم  هب  ور  نامعن  نب  ثراح  تسا . لجوزع  دنوادخ  زا  نیا  انامه  وه !
رب یگنس  لجوزع  دنوادخ  هک  دوب  هدیسرن  شبکرم  هب  زونه  هحفص 92 ] . ] تسرفب كاندرد  یباذع  ای  نامسآ ، زا  یگنس  ام  رب  تسا ، قح 

باذعب لئاس  لأس  : ) درک لزان  لجوزع  دنوادخ  ار  هیآ  نیا  سپ  تشک ، ار  وا  و  دمآ ، نوریب  رگید  فرط  زا  دمآ و  دورف  شرس  رب  دز و  وا 
نآ يارب  هک  دـیآ ، دورف  نیرفاک  يارب  هک  یباذـع  هب  درک  لاؤس  یلئاـس  [ . » 116 ( ] جراـعملا يذ  هللا  نم  عفاد -  هل  سیل  نیرفاـکلل  عقاو - 

يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  یلیاضف  زا  مدرم  هک  تسین  يدـیدرت  تساـهجارعم .» بحاـص  هک  يدـنوادخ  زا  تسین ، یعفاد 
و دوب ، هدش  رـشتنم  اهرهـش  رد  تشاد و  یگزات  نامعن  نب  ثراح  دننام  يدارفا  يارب  هچنآ  دنتـشاد ، ربخ  دوب ، هدرک  نایب  مالـسلاهیلع  یلع 
زا يرگید  يانعم  هن  دوبن ، لمحت  لباق  يدارفا  نینچ  يارب  هک  دوب ، تما  رب  تیالو  تیولوم و  نامه  دوب ، اهنآ  يارب  یندرکنرواـب  یتلیـضف 
ریغ و  [ 119 « ] دادغب خیرات   » رد يدادـغب  بیطخ  [ ، 118  ] ریـسفت رد  يزار  رخف  [ ، 117 « ] دنـسم  » رد لبنح  نب  دـمحا  یلو . الوم و  یناعم 
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هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  دیوگیم : دنکیم و  لقن  بزاع  نب  ءارب  دوشیم : افتکا  دمحا  دنسم »  » لقن هب  دندرک و  تیاور  [ 120  ] ناشیا
ود ریز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  يارب  و  دـش ، هداد  ادـن  تعامج  زامن  هب  سپ  میدـمآ ، دورف  مخریدـغ  هب  میدوب و  يرفـس  رد  هلآ 

یلوا نم  هک  دینادیمن  ایآ  دومرف : تفرگ و  هحفص 93 ]  ] ار مالسلاهیلع  یلع  تسد  دناوخ و  ار  رهظ  زامن  سپ  دندرک ، بوراج  ار  تخرد 
تـسد سپ  یلب . دنتفگ : شدوخ ؟ زا  متـسه  ینمؤم  ره  هب  یلوا  نم  هک  دینادیمن  ایآ  دومرف : یلب . دـنتفگ : ناشدوخ ؟ زا  متـسه  نینمؤم  هب 

یلع نآ  زا  دـعب  رمع  تفگ : يوار  هاداع . نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلاهیلع  یلع 
رـسپ يا  دـشاب  كرابم  ۀـنمؤم . نمؤم و  لک  یلوم  تیـسمأ  تحبـصأ و  بلاطیبا ! نبا  ای  اـئینه  تفگ : وا  هب  درک ، تاـقالم  ار  مالـسلاهیلع 

زا نارگید  ترضح و  نآ  نیب  یکرتشم  رما  يارب  رمع  دننام  یـصخش  زا  تینهت  نیا  يدیدرگ . ياهنمؤم  نمؤم و  ره  يالوم  هک  بلاطیبا ،
. دوـب دـهاوخن  تما  رما  تیـالو  تماـعز و  بصنم  زج  نآ  تسا و  یـصاصتخا  يرما  يارب  هک  تسین  ياههبـش  هکلب  تـسین ، ـالوم  یناـعم 
هب هک  دـناهدرک  لقن  ناشیا  ریغ  و  [ 122 « ] ۀباغلا دـسا   » رد ریثانبا  [ ، 121 « ] ۀباصالا  » رد ینالقـسع  رجحنبا  دننام  هماع  ناگرزب  زا  یعمج 

هبحر رد  مالسلاهیلع  یلع  هک  منکیمن ، اصحا  ار  اهنآ  يهرامش  هک  یناسک  ارم  درک  ثیدح  تفگ : قاحـساوبا  دوشیم : افتکا  ریثانبا  لقن 
هالوم تنک  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  درک  بلط  دوب ، هدینش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  لوق  هک  ار  سک  ره 

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  زا  ار  نخس  نیا  اهنآ  هک  دنداد  تداهش  دنتساخرب و  یتعامج  سپ  هاداع .» نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف 
هک دیسر  اهنآ  هب  یتفآ  دندش و  روک  ات  دنتفرن  ایند  زا  دندرک  نامتک  هک  اهنآ  و  دندرک ، نامتک  یموق  و  دناهدینش ، هحفص 94 ]  ] هلآ هیلع و 

شندیبلط تداهـش  هب  ثیدح و  نیا  هب  ترـضح  نآ  جاجتحا  تسا  یهیدب  دنـشابیم . اهنآ  زا  جلدم  نب  نامحرلادـبع  و  ۀـعیدو ، نب  دـیزی 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترـضح  نآ  نایب  دنکیم . نیعم  تما  تماعز  رما و  تیالو  رد  ار  ثیدـح  لولدـم  تفالخ ، تابثا  يارب 
نآ هب  تبـسن  ادخ  تیولوم  و  متـسه » ینمؤم  ره  يالوم  نم  و  تسا ، نم  يالوم  ادـخ  : » هک تسا  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  تیالو  نایب  زا  لبق 

تیالو نامه  و  تسا ، ینمؤم  ره  یلو  وا  تسوا ، یلو  ادخ  هک  نانچ  مه  و  درادن ، تیالو  وا  رب  ادخ  زج  سک  چیه  هک  تسا  نآ  ترـضح 
رما تیالو  تیالو ، نیا  هک  دنکیم  نشور  نایب  نیا  و  دراد ، مه  مالسلاهیلع  یلع  دراد ، نامیا  لها  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  هک 

یلوأ تسلأ   » تفرگ هلمج  نیا  هب  رارقا  مازتلا و  نانآ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  یفرعم  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ترـضح  تسا .
[ . 123 ( ] مهـسفنأ نم  نینمؤملاب  یلوأ  یبنلا  : ) تسا هدومرف  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یتیولوا  نامه  نیا  و  یلب » : » دـنتفگ مکب »؟

يهلمج میدـقت  اب  و  تسوا .» يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  سک  ره  : » دومرف نآ  زا  سپ  و  ناشدوخ ». زا  تسا  نینمؤم  هب  رتراوازـس  ربمایپ  »
یلع يارب  تشاد  نینمؤم  هب  تبـسن  شدوخ  هک  ار  یتیولوا  نامه  و  دومرف ، یلو )  ) يانعم رد  ار  ياههبـش  هنوگره  عفر  مکب » یلوأ  تسلأ  »

انأ ینم و  تنأ  : » دومرف ترـضح  نآ  هب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  لوق  لوا : ثیدـح  هحفص 95 ] . ] درک تابثا  مالسلاهیلع 
یگدنب ملع و  لقع و  هب  یتسه  ملاع  لامک  هک  تسین  یکـش  دناهدرک . رکذ  همئا  رباکا  زا  وا  ریغ  يراخب و  ار  ثیدـح  نیا  [ . 124 « ] کنم

نیمه زین  وا  تقلخ  زا  فدـه  و  تسوا ، رایتخا  هب  تعاطا  لقع و  نیمه  ناسنا  تقلخ  زایتما  و  تسا ، لاـعتم  دـنوادخ  يراـیتخا  تعاـطا  و 
توبن يهبترم  نیا  هک  تسا ، یحو  رون  هب  شلقع  ندش  ینارون  و  بیغ ، ملع  هب  لاصتا  يهبترم  هب  وا  ندیسر  ناسنا ، لامک  نیاربانب ، تسا .

هک تسا  هیهلا  تمکح  رون  هب  ناـنآ  لوقع  ندرک  ینارون  يارب  قلخ ، يوس  هب  قلاـخ  فرط  زا  ترافـس  هب  توبن ، يهبترم  لاـمک  و  تسا .
مزعلاولوا يهبترم  هک  تسا ، ذوخأم  قاثیم  دوهعم و  دـهع  رب  مزع  يهبترم  هب  لوصو  تلاـسر  يهبترم  لاـمک  و  تسا . تلاـسر  يهبترم  نیا 

تعیرـش هب  تثعب  يهبترم  هک  تسا ، تیمتاخ  يهبترم  هب  ندیـسر  هبترم ، نیا  لامک  و  تسا . تعیرـش  هب  ثوعبم  ناربماـیپ  زا  یـضعب  يارب 
، یلعا لثم  و  مظعا ، مسا  و  لبقتـسا ، ام  حـتاف  قبـسام و  متاـخ  هبترم  نیا  بحاـص  و  تسا ، تیناـسنا  لاـمک  دـح  تیاـهن  هک  تسا ، يدـبا 
و : ) دومرف وا  نأش  رد  ادخ  هک  سک  نآ  هک  دش ، لصاو  ياهبترم  هب  مالسلاهیلع  یلع  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح 
وا ینعی : تسا .) نم  زا  یلع  ( ؛» ینم یلع  : » دوـمرف هحفص 96 ] .« ] دیوگیمن نخـس  سفن  ياوه  هب  زگره  و  [ . » 125 ( ] يوهلا نع  قطنی  ام 

هلمج نیا  هب  ترضح  و  تسا . مدآ  نداد  رارق  هفیلخ  و  ملاع ، تقلخ  هیئاغ  تلع  و  هیـسدق ، سفن  هک  ناکما ، ملاع  رهوگ  هنادکی  زا  قتـشم 
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ینعی تسا ، نآ  هب  وا  تینما  ماوق  هچنآ  و  متاـخ ، تثعب  دوجو و  زا  فدـه  هک  دـنامهفب  اـت  هنم » اـنأ  و  : » دومرف نآ  زا  سپ  و  هدرکن ، اـفتکا 
لصف هنوگچ  ایآ  مالـسلامهیلع . وا  نیموصعم  دالوا  یلع و  هب  الا  دوشیمن ، ققحتم  ءاقب  اثودح و  میقتـسم ، طارـص  میوق و  نید  هب  تیاده 

هماـع و زا  ثیدـح  يهمئا  ناـگرزب  مود : ثیدـح  تسوا !؟ زا  ربماـیپ  ربماـیپ و  زا  وا  هک  سک  نآ  نیب  تسا ، نکمم  ربماـیپ  زا  تفـالخ  رد 
نل یلع  عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  یلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترـضح  هک  دـناهدرک ، فارتعا  ثیدـح  نیا  تحـص  هب  هصاـخ 

هراشا يروما  هب  راصتخا  هب  لیذ  رد  دوشیم ، مولعم  دیجم ، نآرق  تخانـش  هب  هجوت  اب  ثیدـح  نیا  تلالد  ضوحلا . یلع  ادری  یتح  اقرتفی 
تما تیاده  يارب   ) ادخ [ . » 126 ( ] اهبـشتم اباتک  ثیدحلا  نسحأ  لزن  هللا  : ) درادن دوجو  میرک  نآرق  زا  لضفا  هیهلا  بتک  رد  - 1 دوشیم :

یه یتلل  يدهی  نآرقلا  اذه  نا  «. ) تسا هباشتم  مه  اب  همه  شتایآ  هک  تسا  یباتک  تسا  ثیدـح  نیرتهب  هک  داتـسرف  ار  نآرق  نامزلارخآ )
یفاصوا هب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  - 2 دنکیم .» تیاده  هقیرط  نیرتراوتـسا  نیرتتسار و  هب  نآرق  نیا  انامه  [ » هحفص 97 [ . ] 127 ( ] موقأ

نیا هکلب  [ . » 128 ( ] ظوفحم حول  یف  دـیجم -  نآرق  وه  لـب  : ) تسا زجاـع  نآ  ریرقت  زا  ناـیب  و  نآ ، ریرحت  زا  ملق  هک  تسا  هدومن  فصو 
( نونکم باتک  یف  میرک -  نآرقل  هنا  «. ) تسا هتـشاگن  یلزا  ملع  يهحفـص  قح و  ظوفحم  حول  رد  هک  تسا  یهلا  راوگرزب  نآرق  باـتک 
یناثملا و نم  اعبس  كانیتآ  دقل  و  «. ) قح ّرـس  ظوفحم  حول  رد  تسا  یمارگ  و  دنمدوس ) راوگرزب و  باتک   ) رایـسب نآرق  نیا  هک  [ . » 129]
و سی -  «. ) میداتـسرف وت  يارب  ار  تمظعاب  نآرق  نیا  و  دـمح ) يهروس  رد   ) انثاب هیآ  هب  ام  اـنامه  دـمحم )! يا  [ . ») 130 ( ] میظعلا نآرقلا 
ار دوخ  لاعتم  دـنوادخ  - 3 نیرب .» تمکح  نآرق ، هب  مـسق  ناـسنا )! نیرتلـماک  يا  نـالوسر و  دیـس  يا   ) سی [ . » 131 ( ] میکحلا نآرقلا 
«. تخومآ نآرق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  شربمایپ  رب   ) نابرهم يادخ  [ . » 132 ( ] نآرقلا ملع  نمحرلا -  : ) تسا هداد  رارق  نآرق  مـلعم 

لبج یلع  نآرقلا  اذـه  انلزنأ  ول  : ) دـیامرفیم هدومن و  هراـشا  تسا ، هدرک  یلجت  باـتک  نیا  رد  یهلا  توربج  زا  هچنآ  هب  - 4 هحفص 98 ] ]
هدـهاشم میدرکیم  لزاـن  هوـک  رب  ار ) نأـشلا  مـیظع   ) نآرق نـیا  اـم  رگا  ربماـیپ )! يا   ) و [ . » 133 ( ] هللا ۀیـشخ  نم  اعدـصتم  اعـشاخ  هتیأرل 

، شتایآ رد  هدـش  ناهنپ  رارـسا  رد  دوخ ، تردـق  زا  هچنآ  هب  - 5 تشگیم .» یـشالتم  لـیلذ و  عشاـخ و  ادـخ  سرت  زا  هوک  هک  يدرکیم 
رگا و  [ . » 134 ( ] یتوملا هب  ملک  وأ  ضرألا  هب  تعطق  وأ  لاـبجلا  هب  تریـس  اـنآرق  نأ  ولو  : ) دـیامرفیم هدومن و  هراـشا  تسا ، هدرک  یلجت 
باتک نیا  - 6 تسا .» تمظعاب  نآرق  نیمه  دفاکشب  مه  زا  ار  نیمز  درآ و  راتفگ  هب  ار  ناگدرم  راتفر و  هب  ار  اههوک  نایب  زاجعا  اب  یباتک 

زا میظع  نآرق  تایآ  ربماـیپ )! يا   ) و [ . » 135 ( ] میلع میکح  ندـل  نم  نآرقلا  یقلتل  کنا  و  : ) تسا لاـعتم  دـنوادخ  تمکح  ملع و  رهظم 
وت رب  ام  و  [ . » 136 ( ] ۀمحر يده و  یـش ء و  لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلزن  و  «. ) دوشیم ءاقلا  وت  رب  یحو  هب  میکح  ياناد  يادخ  بناج 

تیادـه و و  دـیامنب ) لطاب  ياـههار  زا  ار  قح  نید  هار  و   ) دـنک نشور  هحفـص 99 ]  ] ار زیچ  ره  تقیقح  اـت  میداتـسرف  ار  میظع  نآرق  نیا 
لعجی مل  باتکلا و  هدبع  یلع  لزنأ  يذلا  هللادمحلا  : ) دیامرفیم شیاتس  دمح و  باتک  نیا  لازنا  رب  ار  دوخ  راگدرورپ  - 6 دشاب ». تمحر 

ار گرزب  باتک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوخ  صاخ )  ) يهدنب رب  هک  تسادـخ  صوصخم  ساپـس  شیاتـس و  [ . » 137 ( ] اجوع هل 
هاگره سپ  دـیامرفیم : زیزع  باتک  نیا  هب  کسمت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  داهنن .» یجوع  صقن و  چـیه  نآ  رد  درک و  لزان 

، تسا هتفریذپ  شتعافش  هک  تسا  یعیفش  نآرق  انامه  اریز  دیروآ ، ور  نآرق  هب  تفرگارف ، ار  امش  و  دش ، هبتشم  امش  رب  اهبوشآ  اههنتف و 
ره و  دنک ، يربهر  تشهب  هب  ار  وا  درک ، دوخ  ياوشیپ  ار  نآ  سک  ره  تسا ، هدش  قیدصت  شاهتفگ  هک  اهيدب  زا  تسا  هدنهد  شرازگ  و 

یباتک و  دـنک ، ییامنهار  اههار  نیرتهب  هک  تسا  ییامنهار  نآرق  دـناشک . خزود  منهج و  هب  ار  وا  دـهد ، رارق  دوخ  رـس  تشپ  ار  نآ  سک 
لزه یخوش و  تسا و  لصف  مالک  نآ  تسا ، لطاب  زا  قح  هدننک  ادج  و  تسا ، قیاقح  ندروآ  تسد  هب  نایب و  لیصفت و  نآ  رد  هک  تسا 

، قیمع فرژ و  شنطاب  و  دراد ، ییابیز  هولج و  شرهاظ  تسا ، ملع  شنطاب  و  مکح ، شرهاظ  سپ  تسا ، ینطاب  رهاـظ و  نآ  يارب  تسین ،
رد دوشن ، هنهک  نآ  ياهيروآون  بئارغ و  و  دیاین ، هرامش  هب  نآ  ياهیتفگـش  تسا . يدودح  دودح ، نآ  رب  هک  تسا  يدودح  نآ  يارب 

هحفص [ . ] 138 « ] دسانـشب ار  نآ  هک  سک  نآ  يارب  تسا  تفرعم  ییامنهار  لیلد و  و  تسا ، تمکح  نکفارون  تیادـه و  ياـهغارچ  نآ 
نآ و  هروکذـم ، تایآ  رد  هدرک ، لزان  ار  نآ  هک  یـسک  و  تسا ، هدرک  یلجت  دوخ  قلخ  يارب  باتک  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  يرآ ، [ 100
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یلص متاخ  ربمایپ  هک  یـسک  تلزنم  ردق و  تسا  گرزب  رایـسب  هچ  دناهدومن . فیرعت  ار  نآ  هروبزم  تاملک  رد  هدش  لزان  وا  رب  هک  سک 
، نآرق ملع  هب  تسا  نآرق  نطاب  اب  و  نآرق ، تمکح  هب  تسا  نآرق  رهاظ  اب  وا  تسا ؟ هداد  رارق  وا  اب  ار  نآرق  نآرق و  اب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا 

تمکح باتک و  زا  ءایبنا  يهمه  رب  هچنآ  مامت  تیعم ، نیا  اب  و  تسا ، هارمه  دوشن ، ماـمت  هک  یبیارغ  اـب  دوشن و  هرامـش  هک  یبیاـجع  اـب  و 
شوگ هیعاو -  نذأ  مالسلاهیلع  یلع  [ 139 ، ] هصاخ هماع و  زا  ثیدح  ریـسفت و  ناگرزب  تایاور  قبطرب  و  تسوا . دزن  رد  تسا ، هدش  لزان 

«. دینش دناوت  ار  رکذت  دنپ و  نیا  نادنمشوه  ياونش  شوگ  [ . » 140 ( ] ۀیعاو نذا  اهیعت  و  : ) تسا لاعتم  دـنوادخ  مالک  رد  ریگارف -  اونش و 
لیلبأ ملعأ  انأ  الا و  ۀیآ  نم  ام  هللاوف ! هللا  باتک  نع  ینولس  مکتربخأ و  الا  ءیش  نع  ینولأست  ال  هللاوف ! ینولـس  تفگ : هک  یـسک  تسوا  و 

، ادخ باتک  زا  دیسرپب  و  مهد ، ربخ  نآ  زا  امش  هب  هک  نیا  رگم  دیـسرپن  يزیچ  زا  دنگوس ! ادخ  هب  دیـسرپب ، نم  زا  [ . 141 . ] راهنب مأ  تلزن 
تسا گرزب  رایسب  هچ  هحفـص 101 ] . ] زور رد  ای  تسا  هدش  لزان  بش  رد  منادیم  نم  هک  نیا  رگم  تسین  ياهیآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  سپ 

مالـسلاهیلع یلع  و  تسا -  فرط  ود  هب  مئاق  تیعم  هک  نیا  اب  و  تسا ، هداد  رارق  نآرق  اب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یـسک  ماقم 
هفاضا وا  تمظع  رد  و  هدومنن ، افتکا  نآرقلا » عم  مالـسلاهیلع  یلع   » يهلمج هب  یلو  تسا -  مالـسلاهیلع  یلع  اب  مه  نآرق  دوب ، نآرق  اب  هک 

رد نآرق  هب  ماتتخا  مالـسلاهیلع و  یلع  هب  ادـتبا  رد  و  دنـسریم . نآ  هب  بابلاولوا  طقف  هک  تسا  ياهتکن  نیا  و  یلع ،» عم  نآرقلا  و  : » دومرف
یفئاطل تسا ، مدرم  نیرتحیـصف  هک  یـسک  زا  مالک ، بیترت  و  مود ، هلمج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هب  ماتتخا  نآرق و  هب  ادـتبا  و  لوا ، يهلمج 

یلع نوچ  و  تسین ، نیما  ربماـیپ  زا  لـضفا  نیلـسرم ، اـیبنا و  رد  هک : نیا  مـالک  يهصـالخ  تسین . اـهنآ  حرـش  تعـسو  ار  لاـجم  هک  تسا 
یلعا هلزان ، بتک  رد  و  تسا . ادخ  قلخ  نیرتهب  ولت  یلات  وا  سپ  کنم ،» انأ  ینم و  تنأ   » تسا مالـسلاهیلع  یلع  زا  وا  و  وا ، زا  مالـسلاهیلع 

وا بلق  سپ  یلع ،» عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  یلع   » تسا مالسلاهیلع  یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  مالـسلاهیلع  یلع  نوچ  و  تسین ، نیبم  نآرق  زا 
یقاب یکش  فاصوا  نیا  اب  ایآ  دوب . دهاوخ  تمکح -  باتک و  رون ، تیاده ، زا  هدش -  لزان  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  هچنآ  مامت  يهنیزخ 

وا هک  دنامیم  یقاب  یکـش  ایآ  و  دشابیم !؟ میظع  نآرق  رـسفم  میرک و  ربمایپ  يهفیلخ  يارب  صخـش  نیرتراوازـس  وا  هک  نیا  رد  دـنامیم 
، دهد روتسد  قح  ربمایپ  هچنآ  [ . » 142 ( ] هوذخف لوسرلا  مکاتآ  ام  : ) تسا هدومرف  هک  دراد  نامیا  يدنوادخ  هب  هک  تسا  یسک  ره  يالوم 

ثیدـح دوب .» دـهاوخن  یفیلکت  لماک  تلاسر  غالبا  زج  ربمایپ  رب  و  [ . » 143 ( ] نیبملا غالبلا  الا  لوسرلا  یلع  اـم  [ ) هحفص 102 «. ] دیریگب
دزن یعمج  تسا : نیا  نآ ، يهصـالخ  و  دـندرک ، فارتـعا  هماـع  زا  لاـجر  ثیدـح و  لـها  نآ  دنـس  تحـص  هب  هک  تـسا  یثیدـح  موـس :

تسا تلیـضف  هد  وا  يارب  هک  دنیوگیم  یـسک  هب  اوران  تفگ : سابعنبا  دنتفگیم . مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  اوران  دندمآ و  سابعنبا 
ار یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دنتـشگرب ) هنازجاع  دـنتفر و  نارگید   ) هک ربیخ  گنج  رد  - 1 تسین : يدـحا  يارب  هک 

ندرگ یگمه  دنتسه . وا  رادتـسود  ربمایپ  ادخ و  و  ار ، ربمایپ  ادخ و  دراد  تسود  وا  درکن ،؟ لیلذ  راوخ و  ار  وا  ادخ  زگره  هک  متـسرفیم 
ربمایپ تسد  هب  مشچ  يافش  زا  دعب  دمآ ، هدید  دمر  مشچ  اب  ترضح  نآ  تساجک ؟ یلع  دومرف : سپ  تسیک ؟ یـسک  نینچ  هک  دندیـشک 

اب ار  ینالف  ادـخ  ربماـیپ  - 2 داد . مالـسلاهیلع  یلع  تسد  هب  دروآرد و  زازتـها  هب  هـبترم  هـس  ار  تـیار  ترـضح  نآ  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلص 
دربیمن ار  هروس  دومرف : و  تفرگ ، وا  زا  ار  هروس  داتسرف و  وا  رس  تشپ  ار  مالسلاهیلع  یلع  سپ  داتسرف ، نیکرـشم  بناج  هب  هبوت  يهروس 

ترخآ ایند و  رد  نم  اـب  امـش  زا  کیمادـک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  - 3 میوا . زا  نـم  تـسا و  نـم  زا  وا  هـک  يدرم  رگم 
دوب یسک  لوا  مالسلاهیلع  یلع  - 4 ترخآ . ایند و  رد  یتسه  نم  یلو  وت  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  هب  تفریذپن ، یـسک  دـینکیم ؟ تالاوم 

رب تخادنا : رفن  راهچ  رب  ار  دوخ  يهماج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  - 5 هحفص 103 ] . ] مالـسلااهیلع هجیدخ  زا  دعب  دروآ  نامیا  هک 
یلع - 6 اریهطت ) مکرهطی  تیبـلا و  لـهأ  سجرلا  مـکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  : ) دوـمرف مالـسلامهیلع و  نیـسح  نـسح و  همطاـف ، یلع ،

، دیباوخ وا  ياج  رب  بش  دیشوپ و  ار  وا  يهماج  درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناج  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  دوب  یـسک  نآ  مالـسلاهیلع 
، تشاذگ دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  كوبت  يهوزغ  رد  - 7 دندرک . نارابگنس  ار  وا  ربمایپ ، نامگ  هب  نیکرشم  حبـص  ات  و 

نامه نم ، هب  تبـسن  وت  تلزنم  هک  يوشیمن  یـضار  ایآ  دومرف : درک ، هیرگ  رفـس  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  قارف  زا  نوچ 
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نم يهفیلخ  وت  هکنیا  رگم  مورب  نم  هک  تسین  راوازس  انامه  تسین ، يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنآ  رگم  یـسوم ، هب  تبـسن  دشاب  نوراه  تلزنم 
یلص ادخ  ربمایپ  - 9 یتسه . هنمؤم  نمؤم و  ره  یلو  نم  زا  دعب  وت  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  - 8 یشاب .

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  - 10 ار . مالسلاهیلع  یلع  يهناخ  رد  زج  هب  تسب ، دشیم ، زاب  ترضح  نآ  دجسم  هب  هک  ییاهرد  مامت  هلآ  هیلع و  هللا 
دوجو اب  ار  حـتف  تیار  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  صن  دوجو  اـب  اـیآ  [ . 144 « ] هـالوم یلعف  هـالوم  تنک  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و 

وا هب  تفرگ و  نارگید  زا  ار  ادخ  مایپ  و  دناوخ ، ربمایپ  ادخ و  بوبحم  بیبح و  ار  وا  اهنت  داد و  مالسلاهیلع  یلع  تسد  هب  باحصا  يهمه 
تسین راوازـس  هک  ترـضح  نآ  حیرـصت  و  میوا ، زا  نم  نم و  زا  وا  هک  نیا  تلع  هب  دشاب ، مالـسلاهیلع  یلع  ادخ ، مالک  غلبم  دیاب  هک  داد ،

و ۀنمؤم » يدعب و  هحفـص 104 ]  ] نمؤم لک  یلو  تنأ   » هب ترـضح  نآ  يهیلک  هقلطم و  تیالو  نایب  و  یـشابن ، نم  يهفیلخ  وت  مورب و  نم 
یقاب ترضح  نآ  لصفالب  تفالخ  رد  یبیر  کش و  لاجم  فاصنا  رظن و  لها  يارب  هحیحـص  تنـس  نیا  رد  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم  »

!؟ دنامیم

یلع نانمؤمریما  نأش  رد  هیآ  ود 

متخ ترـضح  نآ  نأش  رد  هیآ  ود  هب  ار  فیرـش  ثحب  نیا  درادـن ، ار  عوضوم  نیا  رد  هدراو  تایاور  تایآ و  ياصحا  شیاـجنگ  اـج  نیا 
نیا زج  تسا و  نیا  [ . » 145 ( ] نوعکار مه  ةوکزلا و  نوتؤی  ةولصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  - ) 1 مینکیم :

هک نآ  لاح  دنزادرپیم و  ار  تاکز  دنرادیم و  ياپ  هب  زامن  هک  نانآ  دندروآ ، نامیا  هک  نانآ  وا و  ربمایپ  تسادخ و  امش  یلو  هک  تسین 
هب بیرق  هصالخ و  هب  و  دـندرک ، فارتعا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نأش  رد  هیآ  نیا  لوزن  هب  هماع  ياملع  ناـگرزب  دنـشابیم .» عوکر  رد 

یلئاس مدناوخ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  ار  رهظ  زامن  تفگ : رذوبا  دوشیم : افتکا  دنکیم ، لقن  يزار  رخف  هک  یثیدح  نومـضم 
لئاس هب  دوب -  نآ  رد  متاخ  هک  یتشگنا -  اب  دوب ، عوکر  لاح  رد  مالسلاهیلع  یلع  و  دادن ، يزیچ  وا  هب  سک  چیه  درک ، لاؤس  دجـسم  رد 

درک و لاؤس  وـت  زا  یـسوم  مردارب  اـهلاراب ! تفگ : درک و  عرـضت  ادـخ  هب  ربماـیپ  تفرگ ، وا  تشگنا  زا  رتـشگنا  لـئاس  نآ  و  درک ، هراـشا 
ناسآ ارم  راک  و  هدب ، ردص  حرـش  نم  هب  سپ  ماوت ، يهدـنب  دـمحم  نم  اهلاراب ! اناطلـس ) امکل  لعجن  کیخأب و  كدـضع  دشنـس  : ) تفگ

یلص ادخ  ربمایپ  يهملک  هللاو ! تفگ : رذوبا  هحفص 105 ] . ] نک مکحم  وا  هب  ارم  تشپ  ار ، یلع  هدب ، رارق  ملها  زا  يریزو  نم  يارب  و  نک ،
، تسا ترضح  نآ  ياعد  تباجا  ربمایپ ، ياعد  زا  دعب  هیآ  لوزن  و  [ . 146 . ] دش لزان  هیآ  نیا  اب  لیئربج  هک  دوب  هدشن  مامت  هلآ  هیلع و  هللا 
زا دش . هداد  مالسلاهیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  تبسن  تمس  نامه  تشاد ، یسوم  هب  تبـسن  نوراه  هک  یتمـس  ره  هک 

. تسا هدش  تباث  مالـسلاهیلع  یلع  يارب  تسا  ربمایپ  يارب  هک  ادخ  تیالو  نامه  دوشیم : هدافتـسا  فطع -  فرح  ياضتقم  هب  هیآ -  نیا 
نیا هب  هک  تسا  یتیالو  مالسلاامهیلع  یلع  ربمایپ و  ادخ ، يارب  هیآ  نیا  رد  تیالو  هک  دنکیم  تابثا  رـصح  رب  شتلالد  هب  امنا »  » يهملک و 

ملعلا نم  كءاج  ام  دعب  نم  هیف  کجآح  نمف  - ) 2 دشاب . دناوتیمن  یلو -  یناعم  زا  رما -  تیالو  زا  ریغ  تیالو  نآ  و  تسا ، رصحنم  هس 
ره سپ  [ . » 147 ( ] نیبذاکلا یلع  هللا  تنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنأ  انـسفنأ و  مکءآسن و  انءآسن و  مکءآنبأ و  انءآنبأ و  عدـن  اولاعت  لـقف 
امش سوفن  ام و  سوفن  ار و  امش  نانز  ام و  نانز  ار و  امش  نارسپ  ام و  نارسپ  میناوخب  دییایب  وگب  سپ  یـسیع ، رد  وت  اب  دنک  هجاحم  سک 

اب هتکن  هس  هب  هک  تسا  یتاکن  رظن  لها  يارب  همیرک  يهیآ  نیا  رد  ناـیوگغورد .» رب  ار  ادـخ  تنعل  میهد  رارق  سپ  مینک ، عرـضت  دـعب  ار ،
يراصن فاکنتسا  و  تسا ، ربمایپ  تلاسر  ناهرب  هلهابم ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  توعد  - 1 دوشیم : هراشا  حرش ، زا  ضامغا 

نینمؤملاریما لصفالب  تفالخ  لیلد  انسفنأ »  » يهملک و  - 2 هحفص 106 ] ، ] تسا ترضح  نآ  نییآ  تیناقح  تینارصن و  نالطب  هب  فارتعا 
هچنآ - 3 تسین . لوقعم  يرگید  ینیـشناج  تسا -  ربمایپ  دوجو  دادتما  هک  باتک -  صن  هب  یلیزنت  سفن  دوجو  اب  اریز  تسا ، مالـسلاهیلع 

یلع انسفنأ )  ) زا دارم  و  تسا ، مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  انءآنبأ )  ) زا دارم  هک  تسا  نیا  دنتـسه ، قفتم  نآ  رب  ثیدح  ریـسفت و  يهمئا 
هصـالخ و تسا و  هدروآ  هیآ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  هک  مینکیم  رکذ  ار  یثیدـح  دروـم  نـیا  رد  [ . 148 . ] تسا مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب 
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رب اهنآ  و  درک ، هماقا  نارجن  ياراصن  رب  ار  لیالد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  یماـگنه  تسا : نیا  نآ  لولدـم  هب  بیرق  نومـضم 
! مساقلاابا ای  دـنتفگ : منک . هلهاـبم  امـش  اـب  نم  دـینکن ، لوبق  ار  تجح  رگا  هک  هدرک  رما  نم  هب  ادـخ  دومرف : دنتـشاد ، رارـصا  دوخ  لـهج 
ای دـنتفگ : دوب -  اـهنآ  يأر  بحاـص  هک  بقاـع -  هب  دنتـشگزاب  نوـچ  مییآیم . وـت  دزن  دـعب  مینکیم ، رظن  دوـخ  راـک  رد  میدرگیمرب و 

رما رد  ار  قح  مالک  و  تسا ، لسرم  یبن  دـمحم  هک  دـیدرک  ادـیپ  تفرعم  امـش  يراصن ! تعامج  يا  تفگ  ینیبیم ؟ هچ  وت  حیـسملادبع !
رگا دبای ، شرورپ  ناشریغـص  دنامب و  هدنز  اهنآ  ریبک  هک  دندرکن  هلهابم  يربمایپ  اب  یموق  زگره  مسق ! ادـخ  هب  هدروآ . امـش  يارب  یـسیع 

. دیدرگرب دوخ  ياهرهـش  هب  دینک و  عادو  وا  اب  دیرادنرب  ناتنید  زا  تسد  هک  دـیراد  رارـصا  رگا  دـیوشیم ، لصأتـسم  دـینکب ، ار  راک  نیا 
مالسلااهیلع همطاف  و  هتفرگ ، ار  مالسلاهیلع  نسح  تسد  و  شوغآ ، رد  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  دمآ ، نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 

نیمآ امـش  مدرک ، اـعد  نوچ  دومرف : اـهنآ  هحفـص 107 ]  ] هب مالـسلااهیلع و  همطاف  رـس  تشپ  مالـسلاهیلع  یلع  و  ترـضح ، نآ  رـس  تشپ 
هب درادرب ، دوخ  ياج  زا  ار  هوک  دنهاوخب  ادخ  زا  رگا  هک  مینیبیم  ار  ییاههرهچ  نم  يراصن ! تعامج  يا  تفگ : نارجن  فقـسا  دـییوگب .

هلهابم زا  دنام . دهاوخن  ینارـصن  نیمز  يور  رب  تمایق  ات  و  دیوشیم ، كاله  هک  دـینکن ، هلهابم  درادیمرب ، اج  زا  اههراسخر  هوجو و  نآ 
دی هب  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هحلاصم ، زا  سپ  دـندش ، یـضار  حلـص  هب  دـندرک و  یلاـخ  هناـش 
اهنآ رب  يداو  و  دـندشیم ، خـسم  كوخ  نومیم و  تروص  هب  دـندرک  هنعالم  هلهابم و  رگا  دـش ، کیدزن  نارجن  لها  رب  تکـاله  تسوا !

نـسح دمآ ، نوریب  هایـس  یئاسک  رد  ترـضح  نآ  نوچ  هدـش : تیاور  و  دـندشیم . كاله  یگمه  ات  تشگیمن  يراصن  رب  لاس  شتآ و 
هللا دیری  امنا  : ) دومرف دعب  ار ، مالسلاهیلع  یلع  دعب  مالسلااهیلع و  همطاف  دعب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  دعب  درک ، لخاد  نآ  رد  ار  مالـسلاهیلع 

ریـسفتلا و لهأ  نیب  اهتحـص  یلع  قفتملاک  ۀیاورلا  نأ  ملعا  و  دیوگیم : رخف  سپـس  اریهطت ) مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل 
هیآ حرش  لاجم  دنچ  ره  تسا . ثیدح  ریسفت و  لها  نیب  نآ  تحـص  رب  قافتا  دروم  تیاور  لثم  تیاور  نیا  نادب  و  [ . ... 149 . ] ثیدحلا
ریز ار  هدـع  نیا  جورخ ، ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  - 1 دوشیم : هراـشا  هتکن  ود  هب  یلو  تسین ، قاـفتا  دروم  ثیدـح  نیا  و 

هب هطـساویب  و  دزادـنیب ، راک  زا  ار  یعیبط  بابـسا  و  دـنک ، تداع  قرخ  هک  ییاعد  دـنک  تباث  ات  دـناوخ ، ریهطت  يهیآ  درک و  عمج  ءاسک 
ملکلا دعصی  هیلا  : ) هک دور  الاب  سودق  حوبس  هاگرد  هحفص 108 ]  ] هب یسجر  ره  زا  كاپ  حور  زا  دیاب  دوش ، ققحم  هتساوخ  نآ  هللا  ةدارا 
تفاـی هدـع  نیا  سوفن  رد  هتفرگ  قلعت  نآ  هب  ادـخ  يهدارا  هک  تراـهط  نآ  و  كاـپ .» نانخـس  دوریم  ـالاب  وا  يوس  هب  [ . » 150 ( ] بیطلا

شتباجا هک  ییاعد  و  دوب ، تمحر  زا  موق  نآ  يرود  تساوخرد  نارجن ، ياراصن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يهلهابم  - 2 دوشیم .
: هک يرما  هب  لصتم  يهدارا  هب  زج  دـشاب ، نیمز  يور  زا  یتما  نداتفارب  و  شتآ ، هب  كاخ  يهلاحتـسا  و  ناویح ، هب  ناسنا  تروص  بـالقنا 

يارب دیوگب  هک  ار  يزیچ  دـنک  هدارا  هاگره  وا  رما  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  [ . » 151 ( ] نوکیف نک  هل  لوقی  نا  ائیـش  دارأ  آذا  هرمأ  آمنا  )
، ماقم نیا  و  تسادـخ . بضغ  اضر و  رهظم  وا  بضغ  اضر و  هک  تسا  لـماک  ناـسنا  ماـقم  نیا  و  تسین ، نکمم  دـشابیم .» سپ  شاـب  وا 

حور هک  تسا  نآ  زا  فشاـک  نیا  و  تسا . يربک  يهقیدـص  دیـسر ، ماـقم  نیا  هب  هک  ینز  هناـگی  و  تسا ، متاـخ  نیـشناج  متاـخ و  ماـقم 
تحص هب  هماع  ناگرزب  هک  مه  یثیدح  و  تسا . مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  رد  تسا -  يربک  تمـصع  هک  هماع -  تماما  هیلک و  تیالو 

[ . 152 . ] ینبـضغا اهبـضغأ  نمف  ینم  ۀعـضب  ۀمطاف  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا ، رما  نیا  هب  قطان  دندرک  فارتعا  نآ 
لقع و مکح  هب  دـنچ  ره  و  هحفـص 109 ] . ] تسا هدروآ  بضغ  هب  ارم  درواـیب  بضغ  هب  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا ، نم  نت  يهراـپ  همطاـف 
هب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک : دـندرک  لقن  مه  ار  ثیدـح  نیا  هماع  ياملع  یلو  تسادـخ ، بضغ  ربمایپ ، بضغ  تنـس  باتک و 

یضار دنکیم و  بضغ  وت  بضغ  يارب  دنوادخ  یتسار  هب  [ . 153 . ] كاضرل یضری  کبضغل و  بضغی  هللا  نا  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف 
لقع ترورض  هب  تسا ، كانبضغ  وا  بضغ  هب  یضار و  وا  ياضر  هب  ادخ  یطرـش ، دیق و  چیه  نودب  هک  یـسک  وت . ياضر  يارب  دوشیم 

. تسا يربک  تمصع  نامه  نیا  و  دشاب ، هزنم  يوه  اطخ و  زا  شبضغ  اضر و  دیاب 

متاخ ربمایپ  نآرق و  تیبرت  ینیع و  زاجعا  یلع 
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هئارا بط  رد  یباتک  هک  نیا  یکی  دراد : دوجو  هار  ود  يوعد  نیا  تابثا  يارب  متـسه ، ناهج  نابیبط  دمآرـس  نم  هک  دـنک  اعدا  یـسک  رگا 
هک ار  یـضیرم  هک  نآ  رگید  دوشن . تفای  بط  بتک  رد  شدـننام  هک  دراـگنب  ياهنوگ  هب  ار  اـهنآ  ناـمرد  وراد و  ضارما ، لـلع  هک  دـهد 

، نت نآ  رب  وا  و  دنراپـسب ، وا  هب  دـناهدش  زجاع  وا  جالع  زا  نابیبط  تسا و  گرم  يهناتـسآ  رد  هتفرگارف و  ار  وا  ياضعا  اوق و  ماـمت  ضرم 
هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  و  دنشابیم ، ناسنا  تیناسنا  ضارما  ناجلاعم  ناج و  رکف و  نابیبط  ناربمایپ  دناشوپب . تیفاع  تحـص و  سابل 

ياهویمهاش تخرد ، نآ  زا  و  دـناسر ، رمث  هب  ار  تیناسنا  تخرد  نآرق  هب  تیبرت  میلعت و  اب  وا  هحفص 110 ] . ] تسا نابیبط  نیا  دمآرس  هلآ 
زا یلو  دـجنگیمن ، رـصتخم  نـیا  رد  وا  لـیاضف  هـب  هراـشا  هـچ  رگا  هـک  داد ، لـیوحت  تیرـشب  هـب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  دـننام 

شبدا تشاد ، تایح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  ینامز  ات  هک  سب ، رطـس  دـنچ  نیمه  وا  یلمع  یملع و  لـیاضف  فراـعملاةرئاد 
زا قاـنتخا  قاـحم  رد  مـه  ترـضح  نآ  زا  دـعب  و  دوـب ، باـتفآ  عاعـشلاتحت  یهاـم  نوـچمه  و  درکیمن ، ناـفرع  مـلع و  راـهظا  ياـضتقا 

نیفـص و لمج ، ياهگنج  نوچ  يزوسنامناخ  ياهگنج  يهنتف  هب  التبا  اـب  اـبیرقت  لاـس -  جـنپ  تدـم  رد  و  دوب ، هدـنامزاب  یناـشفارون 
قوف قلاخ و  مالک  نود  : » یلزتعم دیدحلایبانبا  لقن  هب  شراتفگ  تسـشن  نخـس  یـسرک  رب  رگا  دمآ ، شیپ  هک  یکدنا  تصرف  ناورهن - 
نیقتم يهبطخ  و  هغالبلاجهن »  » لوا يهبطخ  هب  هعجارم  هعماج ، ماظن  سفن و  تیبرت  ادخ و  تفرعم  يارب  اهنت  [ . 154 . ] دوب نیقولخم » مالک 

. تسایرد نآ  زا  ییاههرطق  اههنومن ، نیا  هک  تسا  یلمع  یملع و  تمکح  زا  یـسونایقا  هچ  دهد  ناشن  هک  تسا  سب  رتشا  کلام  دـهع  و 
هس تسیب و  دصناپ و  بش  کی  رد  و  [ 155 ، ] دشاب هتـشادن  تشپ  شهرز  هک  دیدن  يروالد  شدننام  خیرات  دز  مدق  گنج  نادیم  رد  رگا 
هک نیا  اب  دتـسیاب و  بش  زاـمن  هب  فص  ود  نیباـم  مه  بش  ناـمه  و  [ 156 ، ] دـنکفیب كاخ  هب  ار  ینمـشد  يریبکت  ره  هب  دـیوگب و  ریبکت 

یگدنب فیاظو  ماجنا  زا  رگید  تاقوا  دننام  یبارطـضا  نیرتمک  نودب  تخیریم ، نیمز  هب  شربارب  رد  دـیرابیم و  پچ  تسار و  زا  اهریت 
هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  هصاخ  هحفـص 111 ]  ] هماع و هک  دنکفیب  كاخ  رب  ار  دودـبع  نب  ورمع  لی  لی  سراف  دـننام  و  [ 157 ، ] دوشن لفاغ 

. ۀـمایقلا موی  یلا  یتما  لمع  نم  لضفأ  قدـنخلا  موی  دودـبع  نب  ورمعل  بلاـطیبأ  نب  یلع  ةزراـبمل  دومرف : هک  دـندرک  تیاور  هلآ  هیلع و 
ياپ زا  ار  اهنآ  دیامن و  هلمح  راوس  داتفه  هب  نآ  زا  دـعب  و  دـنک ، همین  ود  ریـشمش  کی  هب  ار  بحرم  دوهی ، لطب  ربیخ  حـتف  زور  و  [ . 158]
گنر زامن  تقو  روضح  اب  هک  دنک ، عمج  یتیـشخ  فوخ و  اب  ار  تعاجـش  نیا  [ . 159 . ] دنوش ریحتم  نایدوهی  ناناملـسم و  هک  دروآرد ،

یتناـما تقو  : » دومرفیم هداد ؟ تسد  یتلاـح  نینچ  هک  هدـش  هچ  دـنتفگیم : داـتفایم . شمادـنا  رب  هزرل  و  دـشیم ، نوگرگد  شراـسخر 
رد زور  هک  یـسک  [ . 160 « ] تشادرب ار  تناما  نآ  ناسنا  دـندرک و  اـبا  شلمحت  زا  دـش و  هضرع  اـههوک  نیمز و  نامـسآ ، رب  هک  هدیـسر 

نایرگ مشچ  اب  دـیچیپیم و  دوخ  هب  هدـیزگ  رام  دـننام  تدابع  بارحم  رد  بش  داتفایم ، ناروالد  مادـنا  رب  هزرل  شتبیه  زا  گنج  نادـیم 
وت هب  ارم  نک ، رورغم  ارم  ریغ  تاهیه ! تاهیه ! يدرک !؟ ادـیپ  قاـیتشا  نم  هب  اـیآ  يدـش !؟ نم  ضرعتم  اـیآ  اـیند ! يا  اـیند ! يا  : » تفگیم
وا هب  رازه  درک  رما  درک ، لاؤـس  وا  زا  یلئاـس  [ . 161 .« ] هار يرود  هشوـت و  یمک  زا  هآ ! هآ  مدرک ...، هقـالط  هس  ار  وـت  نم  تسین ، يزاـین 

يارب هچنآ  تسا ، گنس  ود  نم  دزن  ود  ره  دومرف : هرقن ؟ زا  ای  مهدب  الط  زا  رازه  دیسرپ : داد  نامرف  وا  هب  هک  یسک  هحفص 112 ] . ] دیهدب
رد گنج  نادیم  رد  هک  یتواخـس  نینچ  اب  مأوت  هدش  هدید  یتعاجـش  تلم  تما و  مادک  رد  [ . 162 . ] هدـب وا  هب  تسا ، رتشیب  شعفن  لئاس 
يا ابجع ! تفگ : كرـشم  دـنکفا . وا  بناج  هب  ار  ریـشمش  کفیـس . ینبه  بلاطیبا ! نبا  ای  : » تفگ كرـشم  دوب ، یکرـشم  اب  هبراحم  لاح 
مرک زا  لـئاس  در  يدرک و  زارد  نم  يوس  هب  لاؤس  تسد  وـت  دوـمرف : یهدیم ؟ نم  هب  ار  دوـخ  ریـشمش  یتـقو  نینچ  رد  بلاـطیبا ! رـسپ 
دزن ریبزنبا  [ . 163 . ] دش ناملـسم  دیـسوب و  ار  شمدق  تسا ، نید  لها  يهریـس  نیا  تفگ : دنکفا و  نیمز  هب  ار  دوخ  كرـشم  نآ  تسین .

زا دعب  داد . وا  هب  ار  لام  نآ  شترضح  تسا . راکبلط  مهرد  رازه  داتـشه  تردپ  زا  هک  مدید  مردپ  باسح  رد  تفگ : دمآ و  ترـضح  نآ 
هچنآ و  لالح ، تردپ  رب  لام  نآ  دومرف : تشاد . بلط  مهرد  رازه  داتـشه  مردپ  زا  وت  ردپ  مدرک ، طلغ  متفگ  هچنآ  رد  تفگ : دمآ و  نآ 

کـشم و  دـشاب ، وا  کلم  ورملق  ناسارخ  ات  رـصم  زا  هک  دراد  ناشن  ار  یماقم  هنامز  اـجک  [ . 164 . ] دـشاب تدوخ  يارب  یتفرگ  نم  زا  مه 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1168 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ارچ  هک  دباوخن  بارطـضا  زا  حبـص  هب  ات  بش  دسرپب و  وا  لاح  زا  و  دناسرب ، دـصقم  هب  شیارب  دریگب و  وا  زا  دـنیبب ، ینز  شود  رب  بآ 
نانآ ناهد  رد  همقل  و  دنک ، خـبط  اذـغ  نانآ  يارب  و  دـشکب ، ماعط  راب  نامیتی  يارب  دوخ  هاگحبـص  هدـشن و  یگدیـسر  شنامیتی  نز و  نآ 

وت زا  نم  ادخ ! زینک  يا  دیوگب : دنک ، یگدنمرـش  هحفص 113 ]  ] راهظا دسانـشب و  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نز ، هک  هاگنآ  و  دراذگب ،
تـسا رتهب  هک  ار  نآ  درخب و  سابرک  نهاریپ  ود  و  دورب ، هار  دوخ  راکتمدـخ  اب  اهزازب  رازاب  رد  شتفالخ  راـگزور  رد  [ . 165 . ] مراسمرش

رد رز  میـس و  نیازخ  هـک  نآ  اـب  [ . 166 . ] دـشوپب دوخ  ار  رتتسپ  هماـج  و  دوش ، نیمأـت  ناوج  یبـلطتنیز  يهزیرغ  هک  دـناشوپب  رکون  هب 
نآ رب  هک  دندروآ  ترضح  نآ  تمدخ  یتمینغ  [ . 167 . ] اهعقار نم  تییحتسا  یتح  هذه  یتعردم  تعقر  دقل  هللاو ! دومرف : دوب ، شرایتخا 

تساوخ و ار  یلحم  ره  مسقم  درک ، تمـسق  تفه  ناـن  يهدرگ  اـب  ار  تمینغ  نآ  تشاد ، هلحم  تفه  هفوک  و  دوب ، یناـن  يهدرگ  تمینغ 
دناوخیم زامن  تعکر  ود  تمسق  زا  دعب  یتمینغ ، میسقت  ره  رد  و  [ 168 ، ] داد مسقم  نآ  هب  نان  نآ  زا  یتمسق  اب  ار  تمینغ  نآ  زا  یتمسق 

لخاد هک  روط  نآ  نآ ، زا  ارم  درک  جراخ  هک  تسا  يدنوادخ  يارب  دمح  [ . 169 . ] هتلخد امک  هنم  ینجرخأ  يذلا  دمحلا هللا  دومرفیم : و 
رگا تسوا ! دـی  رد  یلع  ناج  هک  ییادـخ  هب  دومرف : و  تشاذـگ ، شورف  هب  رازاب  رد  ار  شریـشمش  شتموکح  راـگزور  رد  و  مدوب . هدـش 

تعکر رازه  زور  نآ  دیـسریم ، ترـضح  نآ  هب  یتبیـصم  هک  يزور  ره  رد  [ . 170 . ] متخورفیمن ار  ریـشمش  نیا  متـشادیم  يرازا  ياهب 
قرع نیمی و  دک  اب  هدنب  رازه  [ . 171 . ] تفرگیم هزور  زور ، هس  ات  درکیم و  قدصت  نیکسم  تصـش  رب  دناوخیم و  هحفص 114 ]  ] زامن
دوخ رتخد  يهناخ  هب  راطفا  يارب  هک  یبش  [ . 173 . ] دوب ضورقم  مهرد  رازه  دصتشه  تفر  ایند  زا  هک  یماگنه  و  [ 172 ، ] درک دازآ  نیبج 

کمن وج و  نان  هب  دوبن ، يریش  يهساک  کمن و  يوج ، نان  زج  هب  یتوق  روانهپ ، روشک  نآ  ياورنامرف  رتخد  يهرفـس  رـس  رب  دوب ، نامهم 
ات رـصم  زا  هک  یـسک  هدید  اجک  خیرات  [ . 174 . ] دـشاب وا  تیعر  يهرفـس  زا  رتنیگنر  وا  يهرفـس  ادابم  هک  دزن  ریـش  هب  بل  درک و  راـطفا 
هب ترـضح  نآ  يهمان  رد  هک  دشاب  نآ  شتکلمم  نایاورنامرف  دوخ و  هب  تبـسن  وا  تموکح  يهمانرب  تسوا ، تنطلـس  نیگن  ریز  ناسارخ 

[175  ] يهیتف زا  يدرم  هک  هدیسر  نم  هب  فینح ! رـسپ  يا  : » تسا نیا  همان  نآ  دافم  هب  بیرق  نومـضم  و  تسا ، سکعنم  فینح  نب  نامثع 
هدروآ وت  يارب  اهحدـق  گنراگنر و  ياهكاروخ  یتفاتـش ، نآ  هب  مه  وت  و  هدرک ، توعد  یماعط  ناوخ  هب  یناـمهم  هب  ار  وت  هرـصب  لـها 

هدـش توعد  هرفـس  نآ  رب  اهنآ  زاینیب  و  هدـش ، هدـنار  افج  اب  اهنآ  ياونیب  هک  ینک ، تباجا  ار  یموق  توعد  وت  مدرکیمن  نامگ  و  هدـش ،
هدافتـسا نآ  زا  تسا  لالح  يراد  نیقی  هچنآ  و  زادنا ، رود  تسا  ههبـش  دروم  هچنآ  سپ  يراذگیم ، یکاروخ  هچ  رب  نادـند  نیبب  دـشاب .

يایند زا  امش  ماما  دیامن ، هئاضتسا  وا  ملع  رون  هحفـص 115 ]  ] هب و  دنک ، ادتقا  وا  هب  هک  تسا  یماما  یمومأم  ره  يارب  هک  شاب ! هاگآ  نک .
تفع و شـشوک ، يراـکزیهرپ ، هب  ارم  یلو  دـیرادن ؛ تردـق  راـک  نـیا  رب  امـش  درک ! اـفتکا  ناـن  صرق  ود  هـنهک و  يهماـج  ود  هـب  دوـخ 
، ماهنهک يهماج  يارب  و  مدومنن ، هریخذ  یلام  نآ  میانغ  زا  و  مدرکن ، هنیجنگ  ییالط  امـش  ياـیند  زا  نم  هللاو ! دـینک . کـمک  يراکتـسرد 

رگا : » دـیامرفیم هک  اج  نآ  ات  مدرواین ... . گـنچ  هب  دوخ  يارب  بجو  کـی  اـیند  نیا  نیمز  زا  و  مدرکن ، هداـمآ  يرگید  يهنهک  يهماـج 
هب ارم  نم  صرح  و  دـنک ، هبلغ  نم  رب  نم  ياوه  هک  تاهیه  نکل  و  مربیم ، هار  مشیربا ، ياههتفاب  مدـنگ و  زغم  یفـصم ، لسع  هب  مهاوخب 
«. دشاب هدیدن  ار  يریـس  و  هتـشادن ، ینان  صرق  هب  یـسرتسد  هک  دشاب  یـسک  همامی  زاجح و  رد  دیاش  هکنآ  لاح  و  دـشکب ، اهماعط  رایتخا 

همامی ای  زاجح  رد  ياهنـسرگ  مکـش  دوجو  لامتحا  و  تسا ، هفوک  رد  هک  دید  یـسک  دوجو  يهنیآ  رد  دیاب  ار  یمالـسا  تموکح  [ . 176]
بجو کی  و  دیامنیمن ، هیهت  یلدب  دراد ، نت  رب  هک  ياهنهک  سابرک  يهماج  يارب  دنکیمن و  زارد  يذیذل  ياذغ  هب  تسد  دراذـگیمن ،
دارفا نیرتریقف  زا  وا  تشیعم  هک  ادابم  ات  تسا  نیمه  وا  يهرهب  ایند  نکـسم  كاشوپ و  كاروخ و  زا  و  دنکیمن ، تزایح  دوخ  يارب  نیمز 

نم هرز  نیا  دیامرفیم : وا  هب  دـنیبیم و  يدوهی  دزن  ار  دوخ  هرز  هک  دـنکیم  تموکح  یتلادـع  وا  تنطلـس  ورملق  رد  دـشاب . رتهب  شتیعر 
وت نم و  نیب  تسا ، نم  تسد  رد  تسا و  نم  هرذ  دـیوگیم : تأرج  لاـمک  اـب  دـنکیم  یگدـنز  همذ  طیارـش  رد  هـک  يدوـهی  نآ  تـسا .
هب یـضاق  نوچ  و  هحفـص 116 ]  ] دوریم یـضاق  دزن  وا  اب  هدوبر ، ار  وا  هرز  هدرک و  تناـیخ  يدوهی  دـنادیم  هک  نآ  اـب  نیملـسم . یـضاق 

و متـسشنیم . وت  لباقم  رد  وا  اب  دوب  ناملـسم  رگا  دیامرفیم : دیامنیم و  هذخاؤم  زایتما  نیا  يارب  ار  وا  دنکیم ، مایق  ترـضح  نآ  مارتحا 
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يدوهی دـشخبیم ، وا  هب  دوخ  بکرم  اـب  ار  هرز  ماـما  و  دروآیم ، مالـسا  دـنکیم و  فارتـعا  قلطم  لدـع  نیا  لـباقم  رد  يدوـهی  تبقاـع 
ياپ زا  لاخلخ  دـش  رادربخ  هک  یماـگنه  [ . 177 . ] دسریم تداهـش  هب  نیفـص  گنج  رد  ات  دوشیمن  ادج  ترـضح  نآ  زا  هدش  ناملـسم 
افسأ اذه  دعب  نم  تام  املسم  أرما  نأ  ولف  دومرف : تشادن و  ار  ینکشنوناق  نیا  لمحت  هدش ، هدیشک  تسا  مالـسا  يهمذ  رد  هک  ینز  کی 

هب نم  دزن  هکلب  تسین ، تمالم  دروم  دریمب ، هعقاو  نیا  رب  فسأت  زا  یناملسم  درم  رگا  [ . 178 . ] اریدج يدنع  هب  ناک  لب  امولم ، هب  ناک  ام 
؟ تسیچ وا  ییادگ  بجوم  هک  دمآرب  وجوتسج  هب  هدرک ، زارد  لاؤس  تسد  يدرمریپ  دید  نوچ  رذگهر  رد  و  تسا . راوازس  گرم  نیا 
وا يریپ  راگزور  رد  دندیشک و  راک  وا  زا  یناوج  رد  هنوگچ  هک  تفـشآرب  تسا ؛ ینارـصن  درمریپ  نیا  هک  دنداد  يرادلد  ترـضح  نآ  هب 

دوب نینچ  قلخ  قح  تیاعر  رد  [ . 179 . ] دننک قافنا  لاملاتیب  زا  وا  رب  هک  داد  نامرف  و  دنک !؟ ییادـگ  هک  دناهتـشاذگاو  دوخ  لاح  هب  ار 
وا ناهد  زا  تسا  ياهچروم  جـنرتسد  هک  يوج  تسوپ  هک  دـنهدب  وا  هب  تساهنآ  نامـسآ  ریز  رد  هچنآ  اب  ار  هناـگ  تفه  میلاـقا  رگا  هک 

تداـبع شـشتآ  سرت  زا  شتـشهب و  عمط  هب  ار  وا  هک  دوب  ناـنچ  قلاـخ  قـح  تیاـعر  رد  و  هحفـص 117 ] [ . ] 180 . ] تفریذپیمن دریگب ،
دوخ هک  نانچ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  [ . 181 . ] درکیم مایق  شیگدـنب  هب  تداـبع  يارب  وا  تیلها  تهج  هب  هکلب  درکیمن ،
لامک هب  یناسنا  نینچ  تیبرت  هب  ار  تیرـشب  نم . يهدش  بدا  یلع  میادخ و  يهدش  بدا  نم  [ . 182 . ] یبیدأ یلع  هللا و  بیدأ  انأ  دومرف :

دنکیم دنلب  ار  وا  زوسرگج  يهلان  يراج و  ار  وا  کشا  یمیتی ، يهدرـسفا  يهرهچ  هک  یبلق  تقر  اب  هدیدن  ار  تبالـص  هک  دناسر  تیمدآ 
اهنت و  هتـسر ، يورخا  دودـحمان  يویند و  دودـحم  عفانم  حـلاصم و  مامت  دـیق  زا  هک  هدـناسر  یتیرح  یگدازآ و  هب  ار  وا  و  هتخیمآ ، مه  هب 

یتدوبع تیرح و  نیب  و  هتخادنا ، ندرگ  هب  وا  تیلها  يارب  هکلب  دوخ ، دوس  يارب  هن  مه  نآ  ار ، ملاع  دنوادخ  یگدـنب  تیدوبع و  يهتـشر 
هک هدرک  یناف  شیوخ  قلاخ  بضغ  اضر و  رد  ار  دوخ  بضغ  اضر و  نانچ  تسا . ناهج  ناسنا و  تقلخ  زا  ییاهن  دـصقم  هک  هدرک  عمج 
نآ هاوگ  [ 184  ] قدنخ زور  رد  نیلقث  تدابع  زا  رتهب  تبرـض  و  [ 183  ] تیبملا ۀلیل  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ياج  هب  ندـیباوخ 

نینچ دروآ و  دوجو  هب  یتـما  ناـنچ  ـالتبا  همه  نآ  اـب  دودـحم  لاـس  دـنچ  فرظ  رد  برعلاةریزج  رازهروـش  رد  هک  یناـبغاب  يرآ ، تسا .
هحفص 121] [ . ] 185 . ] متیناسنا ناتسوب  نابغاب  نیرتگرزب  نم  دیوگب : دناوتیم  داد ، ناشن  ایند  هب  تیمدآ  تخرد  زا  ياهویمهاش 

ریدغ يهبطخ 

رقاب دمحم  ماما  نایب  هب  ریدغ  هعقاو 

هک هدرک  تیاور  هیلع -  هللا  تاولص  رقابدمحم -  ماما  ترضح  زا  دوخ  دنـس  هب  جاجتحا »  » باتک رد  هیلع  هللا  ناوضر  یـسربط  لیلج  خیش 
يارب و  دومرف ، غالبا  ار  تیالو -  جح و  زج  هب  ماکحا -  عیارـش و  مامت  هنیدم ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دندومرف : ترـضح  نآ 

 - همسا لج  يادخ -  دمحم ! ای  تشاد : هضرع  شترـضح  تمدخ  هب  دش و  لزان  مالـسلاهیلع  لیئربج  درازگ . جح  هنیدم  زا  ود ، نیا  غالبا 
لماک زا  دعب  رگم  مدرکن ، حور  ضبق  ار  منالوسر  زا  يربمایپ  چیه  و  مناربمایپ ، زا  يربمایپ  چیه  نم  : » دـیامرفیم دـناسریم و  مالـس  وت  هب 

دوخ موق  هب  دـیاب  و  دـنراد ، زاـین  اهنادـب  مدرم  هک  هدـنام  یقاـب  وت  يهدـهع  رب  نید -  زا  هضیرف -  ود  نونکا  متجح ، دـیکأت  منید و  ندرک 
زگره ماهدراذـگن و  یلاخ  تجح ، زا  ار  منیمز  نم  اـنامه  تدوخ . زا  سپ  تفـالخ  تیـالو و  هضیرف  مود ) . ) جـح هضیرف  لوا ) : ) یناـسرب

موق هب  ار  جح  يهضیرف  هک  دیامرفیم  رما  وت  هب  هؤانث ، لج  يادخ  تشاد : هضرع  یهلا  تاملک  غالبا  زا  سپ  لیئربج ، مراذـگیمن .» یلاخ 
جح وت  اب  همه  نیشنهیداب -  بارعا  فارطا و  رهـش و  لها  زا  دراد -  تعاطتـسا  هحفـص 122 ]  ] هک ره  و  ینک ، جح  تدوخ  یناسرب ، دوخ 

رب يدرک ، فقاو  عیارـش  مامت  رب  ار  نانآ  هک  نانچ  مه  و  يزومایب ، ناشیا  هب  اهنآ  يهزور  تاکز و  زامن ، دـننام  زین  ار  اـهنآ  جـح  و  دـننک ،
مدرم نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يدانم  هاگنآ  سپ  دومرف :) دوخ  نانخس  هلابند  رد  مالسلاهیلع  ماما  . ) ینادرگ فقاو  زین  جح 

امـش هب  ناتنید  عیارـش  رگید  دننام  زین  ار  جح  دهاوخیم  دراد و  جـح  يهدارا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  دیـشاب  هاگآ  درک : ادـن 
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هکم تمـس  هب  هنیدم  زا  مدرم ، یهارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنادرگ . فقاو  ماکحا  رگید  دننام  جـح ، رب  ار  امـش  دزومایب و 
هب ار  جح  لامعا  ترـضح ، نآ  دننام  ات  دندرکیم ، تقد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تاکرح  هب  مامت  تقد  اب  مدرم ، دندرک . تکرح 

کسانم يادا  يارب  شترضح  یهارمه  هب  هک  یناسک  رامش  و  دروآ . ياج  هب  ار  جح  لامعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنروآ . ياج 
نوراه يارب  لیئارـساینب  زا  هک  ینامز  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  باحـصا  ددع  هب  دیـسریم ، رفن  رازه  داتفه  هب  دندوب ، هدمآ  جح 

مدرم زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـندرک . يوریپ  ار  يرماس  هلاسوگ و  و  دنتـسکش ، نآ  زا  سپ  مدرم  هک  یتعیب  تفرگ ، تعیب 
هب ماگ  لیئارساینب ، ینکـشنامیپ  دننام  زین  اهنآ  ینکـشنامیپ  و  لیئارـساینب ، ددع  هب  مدرم  تفرگ ، نامیپ  مالـسلاهیلع  یلع  تفالخ  يارب 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  یماگنه  دوب . هدرک  رپ  ار  هنیدم  هکم و  نیبام  ياضف  مامت  کیبل ) مهللا  کیبل   ) هیبلت يادن  مه . هباشم  ماگ 
دـناسریم و مالـس  وت  هب  لجوزع  يادـخ  دـمحم ! يا  تشاد : هضرع  دـمآ و  دورف  یلاعت  يادـخ  بناـج  زا  لـیئربج  دیـسر ، فقوم  هب  هلآ 
زا ياهراچ  هن  هک  مروآیم ، دورف  گرم )  ) يزیچ هب  ار  وت  نم  و  تسا . هدمآ  رـس  وت  رمع  تدم  هدـش و  کیدزن  وت  لجا  انامه  دـیامرفیم :

نیشیپ و ناربمایپ  مولع  ثاریم  ملع و  زا  هچنآ  مامت  و  راد . هضرع  ار  دوخ  تیصو  و  راپسب ، ار  دوخ  نامیپ  سپ  یهاگزیرگ . هن  تسه و  نآ 
رب نم  يهغلاـب  تجح  تدوخ  زا  سپ  يهفیلخ  هحفـص 123 ]  ] یـصو و هب  تسا -  دوجوم  وت  دزن  هک  ایبنا -  تایآ  مامت  توبات و  حالس و 

قاثیم دهع و  و  راد . اپرب  مدرم  نایم  رد  تیاده  ملع  ناونع  هب  ار  مالسلاهیلع  یلع  سپ  راپسب . مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مناگدیرفآ ،
ناشیا هب  هک  ار  ینامیپ  و  روایب . ناشدای  هب  ياهدناتـس  نانآ  زا  هک  ارم  قاـثیم  و  ياهتفرگ ، ناـنآ  زا  هک  ار  متعیب  و  نک . دـیدجت  ار  شتعیب  و 

يربمایپ چیه  نم  هد . رکذـت  نانآ  هب  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هنمؤم  نمؤم و  ره  يالوم  ناشیالوم و  میلو ، تیالو  ياهدرک  هضرع 
، نیا و  منانمـشد . ینمـشد  مناتـسود و  تیالو  هب  متمعن  نتخاس  مامت  منید و  ندرک  لماک  زا  سپ  رگم  مدرکن ، حور  ضبق  ار  مناربماـیپ  زا 
ار منیمز  نم  هک  تسا  ور  نآ  زا  نیا ، و  دـشابیم . يو  تعاطا  میلو و  يوریپ  هب  مناگدـنب  رب  نم  تمعن  مامتا  و  نم ، نید  دـیحوت و  لاـمک 

مامت امـش  رب  ار  متمعن  مدرک و  لـماک  ناـتیارب  ار  ناـتنید  زورما  سپ  مراذـگیمن . دـشاب ، مناگدـیرفآ  رب  نم  تجح  هک  یتسرپرـس  نودـب 
مربمایپ و یصو  ماهدنب و  یلع  هنمؤم ، نمؤم و  ره  يالوم  نم و  یلو  يهطـساو  هب  مدیدنـسپ ، امـش  يارب  نید  ناونع  هب  ار  مالـسا  و  مدومن ،

تعاطا وا و  تعاطا  و  تسا . هارمه  مربمایپ  دـمحم  تعاط  هب  وا  تعاط  هک  مناگدـیرفآ ، رب  نم  يهغلاب  تجح  شترـضح و  زا  سپ  هفیلخ 
وا تسا . هدومن  نایصع  ارم  دیامن ، نایـصع  ار  وا  هک  ره  هدرک و  تعاطا  ارم  دنک ، تعاطا  ار  وا  هک  ره  تسا . هارمه  نم  تعاطا  اب  دمحم ،

یسک هک  ره  و  تسا . رفاک  دنک ، راکنا  ار  وا  هک  ره  و  دشاب . نمؤم  دسانـشب ، تماما  هب  ار  وا  هک  ره  مداد . رارق  مقلخ  دوخ و  نایم  ملع ، ار 
وا ینمـشد  اب  ارم  هک  ره  و  دوش . تشهب  لخاد  دـنک ، تاقالم  وا  تیالو  اب  ارم  هک  ره  و  تسا . كرـشم  دزاـس ، کیرـش  وا  اـب  تعیب  رد  ار 
اب ارم  قاثیم  دهع و  و  ریگب . تعیب  نانآ  زا  و  راد . اپرب  تیاده  ملع  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دمحم ! يا  سپ  ددرگ . شتآ  لخاد  دـنک ، تاقالم 

همادا رد  مالسلاهیلع  ماما  [ ) هحفـص 124 . ] مناوخیمارف دوخ  يوس  هب  منکیم و  حور  ضبق  دوخ  دزن  هب  ار  وت  نم  هک  اـمن ، دـیدجت  ناـنآ 
هک ارچ  دنادرگزاب ، تیلهاج  هب  دـنوش و  قرفتم  قاقـش  قافن و  لها  وا و  موق  هک  دیـسرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دومرف ): تیاور 

یلص ربمایپ  ور ، نیا  زا  دنراد . مالسلاهیلع  یلع  هب  تبـسن  دوخ  نورد  رد  ینمـشد  هنیک و  هچ  هک  دوب  هاگآ  و  تسنادیم ، ار  اهنآ  ینمـشد 
یلـص ربمایپ  دریگب . دوخ  ناما  رد  مدرم  يهنتف  زا  ار  ربمایپ  هک  دـهاوخب  لاعتم ، راگدرورپ  زا  ات  درک  تساوخرد  لـیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
یهلا مایپ  غالبا  ور ، نیا  زا  دروایب . همـسا  لج  يادخ  بناج  زا  ار  ناقفانم  ياههنتف  زا  یهلا  تمـصع  لیئربج ، هک  دوب  رظتنم  هلآ  هیلع و  هللا 
هچنآ هک  دومن  رما  ناشیا  هب  دمآ و  دورف  شترضح  رب  فیخ  دجسم  رد  لیئربج ، دیـسر . فیخ  دجـسم  هب  هک  نیا  ات  تخادنا ، ریخأت  هب  ار 
مدرم ات  مسرتیم  نم  لیئربج ! يا  دومرف : ربمایپ  درواین . نایم  هب  ینخس  یهلا  تمـصع  ظفح و  زا  اما  دهد ، ماجنا  هدروآ  یهلا  بناج  زا  ار 

رد دیسر . هفحج  یکیدزن  رد  مخریدغ  هب  ات  درک ، تکرح  اذل  دنیامنن . لوبق  مالـسلاهیلع  یلع  دروم  رد  ارم  ياههتفگ  دننک و  بیذکت  ارم 
دیدهت و اب  و  دوب . هتـشذگ  زور  زا  تعاس  جـنپ  هک  دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدـخ  هب  یلاح  رد  لیئربج  مخریدـغ ، لحم 
دناسریم و مالـس  وت  هب  لجوزع  يادـخ  دـمحم ! يا  درک : ضرع  لیئربج  دـش . دراو  مدرم ، يهنتف  زا  ربمایپ  یهلا  ظفح  يهدـعو  دـیعو و 
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، ینکن نینچ  رگا  و  ناسرب . مدرم  هب   » مالـسلاهیلع یلع  دروم  رد  هدـش » لزان  وت  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  ار  هچنآ  ربماـیپ ! يا  : » دـیامرفیم
هب لیئربج  دـندوب . هدیـسر  هفحج  هب  ناوراک ، نارفاسم  نیلوا  دـنکیم .» ظـفح  مدرم  زا  ار  وت  ادـخ ، و  ياهدـناسرن . ماـمتا  هب  ار  وا  تلاـسر 

اجنآ همه  دیایب و  هدیـسرن ، مخریدغ  هب  زونه  هک  ره  و  ددرگرب . هتفر  ولج  هک  ره  هک  دـیامن  رما  ات  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
رد ادخ  هک  ار  هچنآ  و  دیامن ، یفرعم  تیادـه  هحفـص 125 ]  ] ملع دوخ و  نیـشناج  ناونع  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  اجنآ  رد  ات  دننک ، فقوت 

ظفح مدرم  هنتف  زا  ار  وا  ادـخ  هک  داد  ربـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هب  و  دـناسرب ، اـهنآ  هب  هدومرف  لزاـن  مالـسلاهیلع  یلع  دروـم 
: دـنک ادـن  مدرم  نایم  رد  هک  دومرف  رما  يدانم  هب  دـش ، لزان  یهلا  تمـصع  هک  ماگنه  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دـنکیم .

دجـسم رانک  ات  ار  هداج  تسار  فرط  و  دـهد . فقوت  نامرف  ناگدـنامبقع  هب  و  تشگزاب ، ناـمرف  ناـگتفر  شیپ  هب  و  ۀـعماجلا » ةالـصلا  »
هللا یلـص  ربمایپ  دوب . تخرد  دـنچ  لحم ، نآ  رد  دوب . هدرک  رما  همـسا  زع  يادـخ  بناج  زا  لیئربج  ار  نیا  و  دـنیامن . یلاخ  [ 186  ] ریدغلا

هک اهنآ  دشاب . فرشم  مدرم  رب  ات  دنیامن ، بصن  ناشیارب  ربنم  لکـش  هب  ییاهگنـس  ناتخرد  نآ  يهیاس  ریز  رد  هک  دومرف  رما  هلآ  هیلع و 
ربنم نآ  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـندنام . اجنامه  رد  دـندمآ و  دـندوب ، هدیـسرن  هک  اـهنآ  و  دنتـشگزاب . دـندوب ، هتفر  ولج 
یف لج  و  هدرفت ، یف  یند  و  هدحوت ، یف  الع  يذلا  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دومرف : تفگ و  ادـخ  يانث  دـمح و  سپـس  داتـسیا ،

ادومحم ال لزی  مل  ادـیجم  هناهرب . هتردـقب و  قلخلا  عیمج  رهق  و  هناکم ، یف  وه  املع و  ءییـش  لکب  طاـحا  و  هناـکرأ ، یف  مظع  و  هناـطلس ،
عیمج یلع  لضفتم  حورلا . ۀکئالملا و  بر  سودق  حوبس  تاومسلا ، نیضرألا و  رابج  و  تاوحدملا ، یحاد  و  تاکومـسملا ، ءيراب  لازی ،
مهیلع نم  هتمحر و  ءییـش  لک  عسو  دـق  ةاـنأ ، وذ  میلح  میرک  هارت ، ـال  نویعلا  نیع و  لـک  ظـحلی  هأـشنا ، نم  عیمج  یلع  لوطتم  هأرب ، نم 

و ال تانونکملا ، هیلع  فخت  مل  و  رئآمـضلا ، ملع  رئارـسلا و  مهف  دـق  هباذـع ، نم  اوقحتـسا  امب  مهیلا  ردابی  هماـقتناب و ال  لـجعی  ـال  هتمعنب .
و ءیش . لک  یلع  ةردقلا  و  ءیـش ، لک  یف  ةوقلا  ءیـش و  لک  یلع  ۀبلغلا  ءیـش و  لکب  ۀطاحألا  هل  هحفص 126 ] . ] تایفخلا هیلع  تهبتشا 

وه راصبالا و  هکردـت  نا  نع  لج  میکحلا . زیزعلا  وه  الا  هلا  طسقلاب ال  مئاق  مئاد  ءیـش ، ـال  نیح  ءییـشلا  ءیـشنم  وه  و  ءیـش ، هلثم  سیل 
یلع لجوزع  لد  امب  الا  ۀینالع  رـس و  نم  وه  فیک  دحأ  دجی  و ال  ۀنیاعم ، نم  هفـصو  دحا  قحلی  ال  ریبخلا ، فیطللا  وه  راصبالا و  كردی 

ریدقت و یف  کیرش  هعم  ریشم و ال  ةرواشم  الب  هرما  ذفنی  يذلا  و  هرون ، دبالا  یشغی  يذلا  و  هسدق ، رهدلا  ألم  يذلا  هللا  هنأ  دهـشأ  و  هسفن .
اهأرب تناکف و  اهأشنا  لایتحا ، فلکت و ال  دـحا و ال  نم  ۀـنوعم  الب  قلخ  اـم  قلخ  لاـثم و  ریغ  یلع  عدـبا  اـم  روص  ریبدـت ، یف  تواـفت  ـال 
يذلا هنا  دهشا  و  رومالا . هیلا  عجرت  يذلا  مرکالا  روجی و  يذلا ال  لدعلا  ۀعینصلا  نسحلا  ۀعنصلا  نقتملا  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  وهف  تنابف ،

لجال يرجی  لک  رمقلا  سمـشلا و  رخـسم  و  كالفالا ، کلفم  و  كالمالا ، کـلام  هتبیهل ، ءیـش  لـک  عضخ  هتردـقل ، ءیـش  لـک  عضاوت 
دض هعم  نکی  مل  دیرم ، ناطیش  لک  کلهم  و  دینع ، رابج  لک  مصاق  اثیثح . هبلطی  لیللا  یلع  راهنلا  روکی  و  راهنلا ، یلع  لیللا  روکی  یمسم 

یـصحیف و ملعی  یـضقیف و  دیری  یـضمیف و  ءاشی  دجام  بر  دحاو و  هلا  دحا ، اوفک  هل  نکی  مل  دـلوی و  مل  دـلی و  مل  دمـص  دـحا  دـن  و ال 
لک یلع  وه  ریخلا و  هدـیب  دـمحلا  هل  کلملا و  هل  یطعی . عنمی و  یـضقی و  یندـی و  یکبی و  کحـضی و  ینغی و  رقفی و  ییحی و  تیمی و 

سافنألا و یـصحم  ءآطعلا  لزجم  ءآعدـلا و  بیجم  رافغلا ، زیزعلا  وه  الا  هلا  لیللا ال  یف  راهنلا  جـلوی  راهنلا و  یف  لیللا  جـلوی  ریدـق ، ءیش 
، نیحلاصلل هحفص 127 ]  ] مصاعلا نیحلملا ، حاحلا  همربی  نیخرصتسملا و ال  خارص  هرجضی  ءیش و ال  هیلع  لکـشی  ال  سانلا ، ۀنجلا و  بر 
و ءآخرلا ، ةدشلا و  ءارضلا و  ءآرسلا و  یلع  هدمحا  هدمحی . هرکشی و  نا  قلخ  لک  نم  قحتسا  يذلا  نیملاعلا ، یلوم  نیحلفملل و  قفوملا  و 
، هتبوقع نم  افوخ  و  هتعاط ، یف  ۀـبغر  هئاضقل  ملـستسا  هاضری و  ام  لک  یلا  ردابا  عیطا و  هرما و  عمـسا  هلـسر ، هبتک و  هتکئالم و  هب و  نموأ 
نا ال نم  ارذح  یلا  یحوا  ام  يدؤا  و  ۀیبوبرلاب ، هل  دهشا  و  ۀیدوبعلاب ، یـسفن  یلع  هل  رقا  و  هروج . فاخی  هرکم و ال  نمؤی  يذلا ال  هللا  هنال 

تغلب امف  یلا  لزنا  ام  غلبا  مل  نا  ینا  ینملعا  دـق  هنال  وه ، ـالا  هلا  ـال  هتلیح  تمظع  نا  دـحا و  ینع  اهعفدـی  ـال  ۀـعراق  هنم  یب  لـحتف  لـعفا 
ام غلب  لوسرلا  اهیا  ای   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  یلا : یحوأف  میرکلا ، یفاکلا  هللا  وه  و  ۀمـصعلا ، یلاعت  كراـبت و  یل  نمـض  دـق  هتلاـسر و 
هللا هلزنا  ام  غیلبت  یف  ترصق  ام  سانلا ! رشاعم  سانلا ) نم  کمـصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  و   ) یلع یف  کبر ) نم  کیلا  لزنا 
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موقا نا  مالسلا  وه  یبر و  مالسلا  نع  ینرمأی  اثالث  ارارم  یلا  طبه  مالسلاهیلع  لیئربج  نا  ۀیآلا . هذه  لوزن  ببس  مکل  نیبم  انا  و  یلا ، یلاعت 
هلحم يذلا  يدعب ، نم  مامالا  یتفیلخ و  ییـصو و  یخا و  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نا  دوسا : ضیبا و  لک  ملعاف  دهـشملا  اذـه  یف 

: هباتک نم  ۀیآ  کلذب  یلع  یلاعت  كرابت و  هللا  لزنا  دق  و  هلوسر . هللا و  دعب  مکیلو  وه  يدعب و  یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  لحم  ینم 
ماقا مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  و  نوعکار ) مه  ةاـکزلا و  نوتؤی  ةالـصلا و  نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  اـمنا  )
غیلبت نع  یل  یفعتـسی  نا  مالـسلاهیلع  لیئربج  تلأس  و  هحفـص 128 ] . ] لاح لک  یف  لجوزع  هللا  دـیری  عکار  وه  ةاـکزلا و  یتآ  ةالـصلا و 
یلاعت هللا  مهفص  نیذلا و  مالسالاب  نیئزهتسملا  لیح  نیمثآلا و  لاغدا  نیقفانملا و  ةرثک  نیقتملا و  ۀلقب  یملعل  سانلا -  اهیا  مکیلا -  کلذ 

. انذا ینومس  یتح  ةرم  ریغ  یف  یل  مهاذا  ةرثک  و  میظع ، هللا  دنع  وه  انیه و  هنوبسحی  مهبولق و  یف  سیل  ام  مهتنسلأب  نولوقی  مهناب  هباتک  یف 
نولوقی یبنلا و  نوذؤی  نیذـلا  مهنم  و  : ) انآرق کلذ  یف  لجوزع  هللا  لزنا  یتح  هیلع ، یلابقا  ياـیا و  هتمزـالم  ةرثکل  کلذـک  ینا  اومعز  و 

یموا نا  تیمسل و  مهئامسأب  یمـسا  نا  تئـش  ولو  نینمؤملل .) نمؤی  هللااب و  نمؤی  مکل  ریخ   ) نذا هنا  نومعزی  نیذلا  یلع  نذا ) لق  نذا  وه 
لزنا ام  غلبا  نا  الا  ینم  هللا  یـضری  کلذ ال  لک  و  تمرکت ، دق  مهروما  یف  هللاو ! ینکل  و  تللدـل ، مهیلع  لدا  نا  تیموأل و  مهنایعأب  مهیلا 

رـشاعم اوملعاف  سانلا .) نم  کمـصعی  هللاو  هتلاسر  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  و   ) یلع یف  کبر ) نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی   ) یلا
رضاحلا و يدابلا و  یلع  و  ناسحاب ، مهل  نیعباتلا  یلع  راصنألا و  نیرجاهملا و  یلع  هتعاط  اضرتفم  اماما  ایلو و  مکل  هبصن  دق  هللا  نا  سانلا !

ذفان هلوق  زئاج  همکح  ضام  دـحوم  لک  یلع  دوسألا و  ضیبألا و  یلع  ریبکلا و  ریغـصلا و  كولمملا و  رحلا و  یبرعلا و  یمجعـألا و  یلع 
هموقا ماقم  رخآ  هنا  سانلا ! رـشاعم  هل . عاطا  هنم و  عمـس  نمل  هل و  هللا  رفغ  دـقف  هقدـص ، نم  نمؤم  هعبت  نم  موحرم  هفلاـخ  نم  نوعلم  هرما ،
مئاقلا مکیلو  دمحم  هلوسر  هنود  نم  مث  مکهلا  مکیلو و  مکبر و  وه  لجوزع  هللا  ناف  مکبر ، رمال  اوداقنا  اوعیطأ و  اوعمساف و  دهشملا  اذه 

موی ۀـمایقلا  موی  یلا  هدـلو  نم  یتیرذ  یف  ۀـمامالا  مث  مکبر ، هللا  رمأب  مکماما  و  هحفـص 129 ]  ] مکیلو یلع  يدـعب  نم  مث  مکل ، بطاخملا 
هباتک و نم  یبر  ینملع  امب  تیـضفا  انا  مارحلا و  لالحلا و  ینفرع  هللا ، همرح  ام  الا  مارح  هللا و ال  هلحا  ام  الا  لالح  ـال  هلوسر ، هللا و  نوقلت 

ملع نم  ام  و  نیقتملا ، ماما  یلع  یف  هتیصحا  دقف  تملع  ملع  لک  و  یف ، هللا  هاصحأ  دق  الا و  ملع  نم  ام  سانلا ! رشاعم  هیلا . همارح  هلالح و 
قحلا یلا  يدهی  يذلا  وهف  هتیالو ، نم  اوربکتست  هنم و ال  اورفنت  هنع و ال  اولـضت  ال  سانلا ! رـشاعم  نیبملا . مامالا  وه  و  ایلع ، هتملع  دق  الا و 
هـسفنب هللا  لوسر  يدف  يذلا  وه  و  هلوسر ، هللااب و  نمآ  نم  لوا  هنا  مث  مئال . ۀمول  هللا  یف  هذخات  هنع و ال  یهنی  لطابلا و  قهزی  هب و  لمعی  و 

. هللا هبصن  دقف  هولبقا  و  هللا ، هلضف  دقف  هولـضف  سانلا ! رـشاعم  هریغ . لاجرلا  نم  هلوسر  عم  هللا  دبعی  دحا  هللا و ال  لوسر  عم  ناک  يذلا  وه  و 
هیف و هرما  فلاخ  نمب  کلذ  لعفی  نا  هللا  یلع  امتح  هل ، هللا  رفغی  نل  و  هتیالو ، رکنا  دحا  یلع  هللا  بوتی  نل  هللا و  نم  ماما  هنا  سانلا ! رشاعم 

اهیا نیرفاکلل . تدعا  ةراجحلا  سانلا و  اهدوقو  اران  اولـصتف  هوفلاخت  نا  اورذحاف  روهدلا ، رهد  دابآلا و  دـبا  ارکن  ادـیدش  اباذـع  هبذـعی  نا 
تاوامسلا و لها  نم  نیقولخملا  عیمج  یلع  ۀجحلا  نیلسرملا و  ءایبنألا و  متاخ  انا  و  نیلـسرملاو ، نییبنلا  نم  نولوألا  رـشب  هللاو ! یب  سانلا !

كاشلا و  هنم ، لکلا  یف  کش  دقف  اذـه  یلوق  نم  ءیـش  یف  کش  نم  و  یلوألا ، ۀـیلهاجلا  رفک  رفاک  وهف  کلذ  یف  کش  نمف  نیـضرألا ،
رهد نیدبآلا و  دبا  ینم  دمحلا  هل  وه ، الا  هلا  و ال  یلا ، هنم  هناسحا  یلع و  هنم  انم  ۀلیضفلا  هذهب  هللا  ینابح  سانلا ! رشاعم  رانلا . هلف  لکلا  یف 
یقب قزرلا و  هللا  لزنا  انب  یثنا ، رکذ و  نم  يدـعب  سانلا  لضفا  هناف  اـیلع ، اولـضف  ساـنلا ! رـشاعم  هحفـص 130 ] . ] لاح لک  یلع  نیرهادلا 
يداع نم  : » لوقی کلذـب و  یلاعت  هللا  نع  ینربخ  لـیئربج  نا  ـالا  هقفاوی . مل  اذـه و  یلوق  در  نم  بوضغم  بوضغم  نوعلم  نوعلم  قلخلا ،

(. نولمعت امب  ریبخ  هللا  نا  اهتوبث  دعب  مدـق  لزتف  هوفلاخت  نا  هللا  اوقتا  و  دـغل ، تمدـق  ام  سفن  رظنتلف   ) یبضغ یتنعل و  هیلعف  هلوتی  مل  ایلع و 
نآرقلا و اوربدت  سانلا ! رـشاعم  هللا .) بنج  یف  تطرف  ام  یلع  یترـسح  ای  : ) یلاعت لاقف  هباتک ، یف  رکذ  يذـلا  هللا  بنج  هنا  سانلا ! رـشاعم 
هدـیب و ذـخآ  انا  يذـلا  الا  هریـسفت  مکل  حـضوی  هرجاوز و ال  مکل  نیبی  نل  هللاوف ! ههباشتم ، اوعبتت  هتامکحم و ال  یلا  اورظنا  هتایآ و  اومهفا 

هللا نم  هتالاوم  و  ییـصو ، یخا و  بلاطیبا  نب  یلع  وه  و  هالوم ،» یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم   » نا مکملعم  هدـضعب و  لـئاشو  یلا  هدعـصم 
نع ءیبنم  دـحاو  لکف  ربکالا ، لقثلا  وه  نآرقلا  و  رغـصالا ، لقثلا  مه  يدـلو  نم  نیبیطلا  اـیلع و  نا  ساـنلا ! رـشاعم  یلع . اـهلزنا  لـجوزع 
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دق الأ و  تغلب ، دق  الأ و  تیدا ، دق  الأ و  هضرا . یف  هماکح  هقلخ و  یف  هللا  ءآنما  مه  ضوحلا . یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  هل  قفاوم  هبحاص و 
ةرما لحت  اذه و ال  یخا  ریغ  نینمؤملاریما  سیل  هنا  الأ  لجوزع ، هللا  نع  تلق  انا  لاق و  لجوزع  هللا  نا  الأ و  تحـضوا ، دـق  الأ و  تعمـسا ،
یتح ایلع  لاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دعـص  ام  لوا  ذنم  ناک  و  هعفرف ، هدضع  یلا  هدیب  برـض  مث  . ) هریغ دـحأل  يدـعب  نینمؤملا 

یملع و یعاو  ییصو و  یخا و  یلع  اذه  سانلا ! رـشاعم  هحفص 131 ] :( ] لاق مث  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀبکر  عم  هالجر  تراص 
و هتعاط ، یلع  یلاوا  هئآدـعأل و  براحملا  و  هاـضری ، اـمب  لـماعلا  هیلا و  یعادـلا  و  لـجوزع ، هللا  باـتک  ریـسفت  یلع  یتما و  یلع  یتفیلخ 

لوقلا لدبی  ام  لوقا  هللا ، رمأب  نیقراملا  نیطساقلا و  نیثکانلا و  لتاق  يداهلا و  مامالا  نینمؤملاریما و  هللا و  لوسر  ۀفیلخ  هتیصعم  نع  یهانلا 
ۀمامالا نا  یلع  تلزنا  کنا  مهللا  هقح . دحج  نم  یلع  بضغا  و  هرکنا ، نم  نعلا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  یبر . رمأب  يدـل 

، انید مالـسالا  مهل  تیـضر  کتمعن و  مهیلع  تممتا  مهنید و  نم  كدابعل  تلمکا  امب  هایا  یبصن  کلذ و  ینایبت  دـنع  کیلو  یلعل  يدـعب 
. تغلب دق  ینا  ادیهـش  یب  یفک  كدهـشا و  ینا  مهللا  نیرـساخلا .) نم  ةرخآلا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  غتبی  نم  و  : ) تلقف

ضرعلا ۀـمایقلا و  موی  یلا  هبلـص  نم  يدـلو  نم  هماقم  موقی  نمب  هب و  متأی  مل  نمف  هتماماب ، مکنید  لجوزع  هللا  لمکا  امنا  ساـنلا ! رـشاعم 
اذه سانلا ! رـشاعم  نورظنی . مه  باذـعلا و ال  مهنع  ففخی  ال  نودـلاخ ، مه  رانلا  یف  مهلامعا و  تطبح  نیذـلا  کئلوأف  لجوزع  هللا  یلع 

بطاخ ام  و  هیف ، الا  یـضر  ۀیآ  تلزن  ام  و  نایـضار ، هنع  انا  لجوزع و  هللا  و  یلع ، مکزعا  یلا و  مکبرقا  یب و  مکقحا  یل و  مکرـصنا  یلع 
یف اهلزنا  و ال  هل ، الا  ناسنالا ) یلع  یتا  له   ) یف ۀـنجلاب  دهـش  و ال  هیف ، الا  نآرقلا  یف  حدـم  ۀـیآ  تلزن  و ال  هب ، أدـب  ـالا  اونمآ  نیذـلا  هللا 
یبن ریخ  مکیبن  يدهملا ، يداهلا  یقنلا  یقتلا  وه  و  هللا ، لوسر  نع  لداجملا  هللا و  نید  رـصان  وه  سانلا ! رـشاعم  هریغ . اهب  حدم  و ال  هاوس ،

! سانلا رشاعم  یلع . بلص  نم  یتیرذ  هبلص و  نم  یبن  لک  ۀیرذ  سانلا ! رـشاعم  هحفص 132 ] . ] ءآیصوألا ریخ  هونب  یصو و  ریخ  مکیصو  و 
ۀئیطخب ضرالا  یلا  طبها  مالـسلاهیلع  مدآ  ناف  مکمادـقا ، لزت  مکلامعا و  طبحتف  هودـسحت  الف  دـسحلاب ، ۀـنجلا  نم  مدآ  جرخا  سیلبا  نا 

و ال یقت ، الا  ایلع  یلوتی  یقـش و ال  الا  ایلع  ضغبی  هنا ال  الأ  هللا . ءآدـعا  مکنم  متنا و  متنا  مکب و  فیکف  لـجوزع  هللا  ةوفـص  وه  ةدـحاو و 
نیذـلا الا  رـسخ -  یفل  ناـسنالا  نا  رـصعلا -  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب   ) رـصعلا ةروس  تلزن  هللاو ! یلع  یفو  صلخم . نمؤم  ـالا  هب  نمؤی 

الا لوسرلا  یلع  ام  و  یتلاسر ، مکتغلب  هللا و  تدهـشتسا  دـق  سانلا ! رـشاعم  ربصلاب .) اوصاوت  قحلاـب و  اوصاوت  تاـحلاصلا و  اولمع  اونمآ و 
هعم لزنا  يذلا  رونلا  هلوسر و  هللااب و  اونمآ  سانلا ! رشاعم  نوملسم . متنا  الا و  نتومت  و ال  هتاقت ، قح  هللا  اوقتا  سانلا ! رـشاعم  نیبملا . غالبلا 

مئآقلا یلا  هنم  لسنلا  یف  مث  یلع  یف  مث  كولسم  یف  لجوزع  هللا  نم  رونلا  سانلا ! رـشاعم  اهرابدا . یلع  اهدرنف  اهوجو  سمطن  نا  لبق  نم 
نینئاخلا و نیفلاخملا و  نیدناعملا و  نیرـصقملا و  یلع  ۀجح  انلعج  دق  لجوزع  هللا  نأل  انل ، وه  قح  لکب  هللا و  قحب  ذخأی  يذلا  يدـهملا 

تلتق وأ  تم  نافا  لـسرلا  یلبق  نم  تلخ  دـق  مکیلا  هللا  لوسر  ینا  مکرذـنأ  ینا  ساـنلا ! رـشاعم  نیملاـعلا . عیمج  نم  نیملاـظلا  نیمثـآلا و 
مث رکشلا  ربصلاب و  فوصوملا  وه  ایلع  نا  الا و  نیرکاشلا . هللا  يزجیس  ائیش و  هللا  رـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا 
هنا هدنع  نم  باذعب  مکبیصی  مکیلع و  طخسیف  مکمالـسا  یلاعت  هللا  یلع  اونمت  ال  سانلا ! رـشاعم  هحفص 133 ] . ] هبلص نم  يدلو  هدعب  نم 

نائیرب انأ  یلاعت و  هللا  نا  سانلا ! رشاعم  نورـصنی . ۀمایقلا ال  موی  رانلا و  یلا  نوعدی  ۀمئا  يدعب  نم  نوکیـس  هنا  سانلا ! رـشاعم  داصرملابل .
باحـصا مهنا  الأ  نیربکتملا . يوثم  سئبل  رانلا و  نم  لفـسألا  كردـلا  یف  مهراصنا  مهعاـبتا و  مهعایـشا و  مهنا و  ساـنلا ! رـشاعم  مهنم .

یبقع یف  ۀثارو  ۀماما و  اهعدا  ینا  سانلا ! رشاعم  ۀفیحصلا . رما  مهنم  ۀمذرـش  الا  سانلا  یلع  بهذف  هتفیحـص  یف  مکدحا  رظنیلف  ۀفیحـصلا 
، دلوی مل  وأ  دلو  دهـشی ، مل  وأ  دهـش  نمم  دحا  لک  یلع  بئاغ و  رـضاح و  لک  یلع  ۀـجح  هغیلبتب  ترما  ام  تغلب  دـق  و  ۀـمایقلا ، موی  یلا 

غرفنـس اهدنع  و  نیبصتغملا ، نیبصاغلا و  هللا  نعل  الأ  اباصتغا ، اکلم و  اهنولعجیـس  و  ۀمایقلا ، موی  یلا  دلولا  دـلاولا  بئاغلا و  رـضاحلا  غلبیلف 
هیلع متنا  ام  یلع  مکرذـی  نکی  مل  لجوزع  هللا  نا  سانلا ! رـشاعم  نارـصتنت . الف  ساحن  ران و  نم  ظاوش  امکیلع  لـسریف  نـالقثلا  اـهیا  مکل 

کلذـک و  اهبیذـکتب ، اهکلهم  هللاو  الا  ۀـیرق  نم  ام  هنا  ساـنلا ! رـشاعم  بیغلا . یلع  مکعلطیل  هللا  ناـک  اـم  و  بیطلا ، نم  ثیبخلا  زیمی  یتح 
دق سانلا ! رـشاعم  هدـعو . ام  قدـصی  هللاو  هللا  دـیعاوم  وه  مکیلو و  مکماما و  یلع  اذـه  و  یلاعت ، هللا  رکذ  امک  ۀـملاظ  یه  يرقلا و  کلهی 
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 - نیرخالا مهعبتن  مث  نیلوألا  کلهن  ملا  : ) یلاـعت هللا  لاـق  نیرخـآلا ، کـلهم  وه  نیلوـألا و  کـلهأ  دـقل  هللاو ! نیلوـألا ، رثکا  مکلبق  لـض 
ملعف هتیهن ، ایلع و  ترما  دق  و  یناهن ، ینرمأ و  دق  هللا  نا  سانلا ! رشاعم  هحفص 134 ] (. ] نیبذکملل ذئموی  لیو  نیمرجملاب -  لعفن  کلذک 

لبسلا مکب  قرفتی  هدارم و ال  یلا  اوریص  و  اودشرت ، هیهنل  اوهتنا  و  اودتهت ، هوعیطا  و  اوملست ، هرمأل  اوعمساف  لجوزع ، هبر  نم  یهنلا  رمألا و 
هب قحلا و  یلا  نودهی  ۀمئا  هبلص  نم  يدلو  مث  يدعب ، نم  یلع  مث  هعابتاب  مکرما  يذلا  میقتـسملا  هللا  طارـص  انا  سانلا ! رـشاعم  هلیبس . نع 

نیعتسن كایا  دبعن و  كایا  نیدلا -  موی  کلام  میحرلا -  نمحرلا  نیملاعلا -  بر  دمحلا هللا   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  أرق ): مث  . ) نولدعی
مهل تلزن و  مهیف  تلزن و  یف  لاق :) و  ( ) نیلاـضلا ـال  مهیلع و  بوضغملا  ریغ  مهیلع  تمعنا  نیذـلا  طارـص  میقتـسملا -  طارـصلا  اندـها  - 
لهأ مه  یلع  ءآدـعا  نا  الأ  نوبلاغلا . مه  هللا  بزح  نا  ـالأ  نونزحی . مه  ـال  مهیلع و  فوخ  ـال  هللا  ءاـیلوا  کـئلوا  تصخ ، مهاـیا  تمع و 

مهئآیلوا نا  ـالأ  ارورغ . لوقلا  فرخز  ضعب  یلا  مهـضعب  یحوی  نیذـلا  نیطایـشلا  ناوخا  نوداـعلا و  مه  نوداـحلا و  قاـفنلا و  قاقـشلا و 
اوناک ولو  هلوسر  هللا و  داح  نم  نوداوی  رخآلا  مویلا  هللااب و  نونمؤی  اـموق  دـجت  ـال  : ) لـجوزع لاـقف  هباـتک  یف  هللا  مهرکذ  نیذـلا  نونمؤملا 

راهنالا اهتحت  نم  يرجت  تانج  مهلخدی  هنم و  حورب  مهدـیا  نامیالا و  مهبولق  یف  بتک  کئلوا  مهتریـشع  وا  مهناوخا  وا  مهئانبا  وا  مهئابآ 
، لجوزع هللا  مهفصو  نیذلا  مه  ءایلوا  نا  الأ  نوحلفملا .) مه  هللا  بزح  نا  الا  هللا  بزح  کئلوا  هنع  اوضر  مهنع و  هللا  یـضر  اهیف  نیدلاخ 

هللا مهفـصو  نیذـلا  مه  ءایلوا  نا  ـالأ  هحفـص 135 ] (. ] نودـتهم مه  نمـألا و  مهل  کـئلوا  ملظب  مهناـمیا  اوسبلی  مل  اونمآ و  نیذـلا  : ) لاـقف
هللا لاق  نیذـلا  مهئآیلوا  نا  الأ  نیدـلاخ .) اهولخداف  متبط  نا  میلـستلاب  ۀـکئالملا  مهاقلتت  نینمآ . ۀـنجلا  نولخدـی  نیذـلا  : ) لاـقف لـجوزع ،

روفت و یه  اقیهش و  منهجل  نوعمسی  نیذلا  مهئآدعا  نا  الأ  اریعس . نولصی  نیذلا  مهئآدعا  نا  الأ  باسح .) ریغب  ۀنجلا  نولخدی  : ) لجوزع
 - ریذـن مکتأی  ملا  اهتنزخ  مهلأس  جوف  اهیف  یقلا  املک  : ) لجوزع هللا  لاق  نیذـلا  مهئآدـعا  نا  الأ  اهتخا .) تنعل  ۀـما  تلخد  املک  : ) ریفز اهل 

مهل بیغلاب  مهبر  نوشخی  نیذلا  مهئآیلوا  نا  الأ  نیبم .) لالـض  یف  الا  متنا  نا  ءیـش  نم  هللا  لزن  ام  انلق  انبذکف و  ریذـن  انئاج  دـق  یلب  اولاق 
الا و سانلا ! رشاعم  هبحا . هللا و  هحدم  نم  انیلو  هنعل و  هللا و  همذ  نم  انودع  ریعسلا ، ۀنجلا و  نیب  ام  ناتـش  سانلا ! رـشاعم  ریبک . رجا  ةرفغم و 

یلع رهاظلا  هنا  الأ  هیلع . هللا  تاولص  يدهملا  مئآقلا  انم  ۀمئألا  متاخ  نا  الأ و  ییصو . یلع  یبن و  ینا  سانلا ! رـشاعم  داه . یلع  رذنم و  ینا 
راث لک  كردـم  هنا  الأ  كرـشلا . لها  نم  ۀـلیبق  لک  لتاق  هنا  الأ  اـهمداه . نوصحلا و  حـتاف  هنا  ـالأ  نیملاـظلا . نم  مقتنملا  هنا  ـالأ  نیدـلا .
لک هلـضفب و  لضف  يذ  لک  مسی  هنا  الأ  هحفـص 136 ] . ] قیمع رحب  یف  فارعلا  هنا  الأ  لجوزع . هللا  نید  رـصان  هنا  الأ  لجوزع . هللا  ءآیلوأل 
الأ هنامیا . رمأب  هبنملا  لجوزع و  هبر  نع  ربخملا  هنا  الأ  هب . طیحملا  ملع و  لک  ثراو  هنا  الأ  هراـتخم . هللا و  ةریخ  هنا  ـالأ  هلهجب . لـهج  يذ 

هعم و ال الا  قح  هدعب و ال  ۀجح  ۀجح و ال  یقابلا  هنا  الأ  هیدی . نیب  فلـس  نم  هب  رـشب  دق  هنا  الأ  هیلا . ضوفملا  هنا  الأ  دـیدسلا . دیـشرلا  هنا 
دق سانلا  رشاعم  هتینالع . هرس و  یف  هنیما  هقلخ و  یف  همکح  هضرا و  یف  هللا  یلو  هنا  الأ  هیلع . روصنم  هل و ال  بلاغ  هنا ال  الأ  هدنع . الا  رون 
مث هب  رارقـالا  هتعیب و  یلع  یتقفاـصم  یلا  مکوـعدا  یتـبطخ  ءآـضقنا  دـنع  ینا  ـالأ و  يدـعب . مکمهفی  یلع  اذـه  و  مکتمهفأ ، مکل و  تنیب 

(. هسفن یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نمف  : ) لجوزع هللا  نع  هل  ۀعیبلاب  مکذخآ  انا  ینعیاب و  دـق  یلع  هللا و  تعیاب  دـق  ینا  الأ و  يدـعب . هتقفاصم 
رکاش هللا  ناف  اریخ  عوطت  نم  امهب و  فوطی  نا  هیلع  حانج  الف  رمتعا  وأ  تیبلا  جح  نمف  : ) هللا رئآعش  نم  ةورملا  افـصلا و  نا  سانلا ! رـشاعم 

الا نمؤم  فقوملاب  فقو  ام  سانلا ! رشاعم  اورقتفا . الا  هنع  اوفلخت  و ال  اونغتـسا ، الا  تیب  لها  هدرو  امف  تیبلا ، اوجح  سانلا ! رـشاعم  میلع .)
هللاو ال ۀفلخم ، مهتاقفن  نوناعم و  جاجحلا  سانلا ! رـشاعم  هلمع . فنؤتـسا  هتجح  تضقنا  اذاف  کلذ  هتقو  یلا  هبنذ  نم  فلـس  ام  هل  هللا  رفغ 

رشاعم عالقا . ۀبوتب و  الا  دهاشملا  نع  اوفرصنت  و ال  هقفنلا ، نیدلا و  لامکب  تیبلا  اوجح  سانلا  رشاعم  هحفص 137 ] . ] نینسحملا رجا  عیضی 
يذـلا مکل  نیبم  مکیلو و  یلعف  متیـسن  وأ  مترـصقف  دـمألا  مکیلع  لاط  نئل  لجوزع ، هللا  مکرما  امک  ةاـکزلا  اوتآ  ةالـصلا و  اومیقا  ساـنلا !

نم رثکا  مارحلا  لالحلا و  نا  الأ  نوملعت . ام ال  مکل  نیبی  هنع و  نولأست  امب  مکربخی  نم  ینم و  هللا  هفلخ  نم  و  يدـعب ، لـجوزع  هللا  هبـصن 
هب تئج  ام  لوبقب  مکل  ۀقفـصلا  مکنم و  ۀعیبلا  ذخآ  نا  ترمأف  دحاو ، ماقم  یف  مارحلا  نع  یهنا  لالحلاب و  رمأف  امهفرعا ، امهیـصحأ و  نأ 

. قحلاب یـضقی  يذلا  ۀمایقلا  موی  یلا  يدهملا  مهمئاق  ۀمئا  هنم ، ینم و  مه  نیذلا  هدعب  نم  ۀـمئألا  نینمؤملاریما و  یلع  یف  لجوزع  هللا  نع 
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هوظفحا و کلذ و  اورکذاـف  ـالأ  لدـبا . مل  کـلذ و  نع  عجرا  مل  یناـف  هنع  مکتیهن  مارح  لـک  هیلع و  مکتللد  لـالح  لـک  ساـنلا ! رـشاعم 
الأ رکنملا . نع  اوهنا  فورعملاب و  اورمأ  ةاکزلا و  اوتآ  ةالـصلا و  اومیقأف  الأ  لوقلا . ددجا  دق  ینا  الأ و  هوریغت . هولدـبت و ال  هب و ال  اوصاوت 

لجوزع و هللا  نم  رما  هناف  هتفلاخم ، نع  هوهنت  هلوبقب و  هورمأت  هرـضحی و  مل  نم  هوغلبت  یلوق و  یلا  اوهتنت  نا  فورعملاـب  رمـألا  سأر  نا  و 
ینم و مهنا  مکتفرع  هدلو ، هدعب  نم  ۀمئألا  مکفرعی  نآرقلا  سانلا ! رـشاعم  موصعم . ماما  عم  الا  رکنم  نع  یهن  فورعمب و ال  رما  و ال  ینم ،

يوقتلا سانلا ! ر  امهب .) متکـسمت  نا  ام  اولـضت  نل  : ) تلق و  هبقع ) یف  ۀـیقاب  ۀـملک  اهلعج  و  : ) هباتک یف  لـجوزع  هللا  لوقی  ثیح  مهنم ، اـنا 
نیزاوـملا و باـسحلا و  تاـمملا و  اورکذا  میظع ) ءیـش  ۀـعاسلا  ۀـلزلز  نا  [ ) هحفـص 138 : ] یلاعت هللا  لاق  اـمک  ۀـعاسلا  اورذـحا  يوقتلا ،

رشاعم بیصن . نانجلا  یف  هل  سیلف  ۀئیسلاب  ءآج  نم  اهیلع و  بیثا  ۀنسحلاب  ءآج  نمف  باقعلا . باوثلا و  نیملاعلا و  بر  يدی  نیب  ۀبساحملا 
ةرما نم  یلعل  تدـقع  اـمب  رارقـالا  مکتنـسلأ  نم  ذـخآ  نا  لـجوزع  هللا  ینرما  دـق  و  ةدـحاو ، فکب  ینوقفاـصت  نا  نم  رثکا  مکنا  ساـنلا !

نوضار نوعیطم  نوعماس  انا  : » مکعمجأب اولوقف  هبلـص ، نم  یتیرذ  نا  مکتملعا  اـم  یلع  هنم  ینم و  ۀـمئألا  نم  هدـعب  ءآـج  نم  و  نینمؤملا ،
انسفنأ و انبولقب و  کلذ  یلع  کعیابن  ۀمئألا ، نم  هبلـص  نم  هدلو  رما  هیلع و  هللا  تاولـص  یلع  رما  یف  کبر  انبر و  نع  تغلب  امل  نوداقنم 

قاثیملا صقنن  دـهع و ال  نم  عجرن  باترن و ال  کشن و ال  لدـبن و ال  ریغن و ال  ـال  ثعبن و  تومن و  ییحن و  کـلذ  یلع  انیدـیأ  انتنـسلأ و 
مکتفرع دق  نیذـلا  نیـسحلا  نسحلا و  دـعب  هبلـص  نم  کتیرذ  نم  مهترکذ  نیذـلا  ۀـمئألا  هدـلو  نینمؤملاریما و  ایلع  کعیطن و  هللا و  عیطن 

دعب نامامالا  امهنا  و  ۀنجلا ، لها  بابش  ادیس  امهنا  مکیلا و  کلذ  تیدا  دقف  لجوزع .» یبر  نم  امهتلزنم  يدنع و  امهلحم  ینم و  امهناکم 
اذوخأم اقاثیم  ادهع و  ترکذ  نیذلا  ۀـمئألا  نیـسحلا و  نسحلا و  ایلع و  كایا و  کلذـب و  هللا  انعطا  : » اولوق و  هلبق ، امهوبا  انا  یلع و  امهیبا 

انسفنا نم  يرن  الدب و ال  کلذب  یغتبن  هناسلب و ال  امهب  رقا  هدیب و  امهکردا  نم  انیدیا  ۀقفاصم  انتنسلأ و  انسفنا و  انبولق و  نم  نینمؤملاریمأل 
هدیبع و هدونج و  هللا و  ۀکئالم  رتتسا و  رهظ و  نمم  عاطا  نم  لک  و  دیهش ، هب  انیلع  تنا  ادیهـش و  هللااب  یفک  هللا و  اندهـشأ  ادبا .» الوح  هنع 

لضی امناف  لض  نم  هسفنلف و  يدتها  نمف  سفن ، لک  ۀیفاخ  توص و  لک  ملعی  هللا  ناف  نولوقت !؟ ام  سانلا ! رشاعم  دیهش . لک  نم  ربکا  هللا 
نسحلا و نینمؤملاریما و  ایلع  اوعیاب  هللا و  اوقتاف  سانلا ! رشاعم  هحفص 139 ] . ] مهیدیا قوف  هللا  دی  لجوزع  هللا  عیابی  امناف  عیاب  نم  و  اهیلع ،

يذلا اولوق  سانلا ! رشاعم  هسفن .) یلع  ثکنی  امناف  ثکن   ) نمف یفو ، نم  هللا  يری  ردغ و  نم  هللا  کلهی  ۀیقاب ، ۀبیط  ۀملک  ۀمئألا  نیسحلا و 
اذهل اناده  يذلا  دمحلا هللا  : » اولوق و  ریصملا ،» کیلا  انبر و  کنارفغ  انعطا  انعمس و  : » اولوق و  نینمؤملا ، ةرماب  یلع  یلع  اوملس  مکل و  تلق 

نا نم  رثکا  نآرقلا  یف  اهلزنا  دـق  و  لجوزع ، هللادـنع  بلاطیبا  نب  یلع  لئاضف  نا  ساـنلا ! رـشاعم  هللا .» انادـه  نا  ـالول  يدـتهنل  اـنک  اـم  و 
زاف دقف  مهترکذ  نیذـلا  ۀـمئالا  ایلع و  هلوسر و  هللا و  عطی  نم  سانلا ! رـشاعم  هوقدـصف . اهفرع  اهب و  مکأبنا  نمف  دـحاو ، ماقم  یف  اهیـصحأ 

. میعنلا تانج  یف  نوزئآفلا  مه  کئلوا  نینمؤملا ، ةرماب  هیلع  میلستلا  هتالاوم و  هتعیابم و  یلا  نوقباسلا  نوقباسلا  سانلا ! رشاعم  امیظع . ازوف 
نینمؤملل و رفغا  مهللا  ائیش .) هللا  رضی  نلف  اعیمج  ضرألا  یف  نم  متنا و  اورفکت  ناف  : ) لوقلا نم  مکنع  هب  هللا  یضری  ام  اولوق  سانلا  رشاعم 
هک تسازـس  ار  يراگدرورپ  شیاتـس  دمح و  نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مانب  نیملاعلا . بر  دمحلا هللا  نیرفاکلا و  یلع  بضغا  تانمؤملا و 

همه رد  اناد و  تاقولخم  همه  هب  ردـتقم و  قیالخ  روما  يهرادا  رد  تمظعاب و  وا  تنطلـس  تسا . اتمهیب  تینادـحو  رد  اتکی و  تمظع  رد 
هدننیرفآ درادن ، لاوز  هک  ياهدوتس  تسا و  یلزا  هک  یگرزب  هحفص 140 ] . ] تسا بلاغ  تادوجوم  همه  رب  وا  تردق  رظان و  رضاح و  اج 

حور ناگتـشرف و  هک  يدنوادخ  تسا  سدـقم  هزنم و  تساهنامـسآ ، نیمز و  قلطم  ياورنامرف  اهناشکهک و  يهدـننارتسگ  اهنامـسآ و 
ار همه  هدـش ، هدرتسگ  قیالخ  رب  شناـیاپیب  معن  هدومن و  هطاـحا  ار  تادوجوم  عیمج  شتاـضویف  هضاـفا  دـنیوا . تاـقولخم  همه  سدـقلا 

شیوخ تمعن  هب  ار  ناگدنب  هتفرگارف و  ار  زیچ  همه  وا  تمحر  تسا ، روفغ  رابدرب و  هدنشخب ، دید . دهاوخن  ار  وا  یمشچ  چیه  دنیبیم و 
اناد ناگدنب  رارسا  هب  دریگیمن . تبوقع  هب  يدوز  هب  ار  ناراکمتس  ناراکهنگ و  دیامرفیمن و  باتـش  نیدرمتم  ماقتنا  هب  تسا ، هداهن  تنم 

هتفرگارف و ار  تادوجوم  عیمج  وا  ملع  ددرگیمن . هبتشم  وا  رب  ياهتفهن  تسین . ناهنپ  وا  زا  ياهشیدنا  چیه  انیب و  اهنآ  ینورد  ياهزار  هب  و 
یماگنه تاقولخم ، يهدنروآ  دوجو  هب  تانئاک و  هدنروآ  دیدپ  درادن ، دـننام  لثم و  هک  يدـنوادخ  تسا . رداق  رهاق و  بلاغ ، زیچ  ره  رب 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1176 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسا نآ  زا  رترب  وا  تسا . اناد  اناوت و  تسین  وا  زج  يدوبعم  دیامرفیم ، تموکح  داد  لدع و  هب  هک  ياهدـنیاپ  تسا . هدوبن  زیچ  چـیه  هک 
. تسا ریبخ  فیطل و  وا  تسا و  هاگآ  انیب و  قیالخ  ياههشیدـنا  راکفا و  يهمه  هب  هک  تسوا  دـنیامن و  كرد  ار  شتاذ  ماقم  تاکاردا  هک 

ییاـمنهار ار  وا  دوخ  هک  نآ  رگم  دـبای  هار  اراکـشآ  هحفـص 141 ]  ] ناهنپ و زا  وا  شنیرفآ  رارـسا  هب  دـیامن و  فصو  ار  وا  دـناوتن  یـسک 
ار یتـسه  نارک  اـت  نارک  شتیناـمحر  راونا  تاـضافا و  وترپ  هتفرگارف و  ار  شنیرفآ  همه  شلاـمج  تاذ  رون  هک  مهدیم  یهاوـگ  دـیامرف .
وا هلماک  تردـق  هب  دوجو  ملاع  ریـسم  تشونرـس  تاردـقم و  تسامرفمکح . تانئاک  دوجو  رـسارس  رد  وا  ناـمرف  رما و  هدومن و  عشعـشم 
هک ار  هچنآ  هتـشادن و  دـننام  لثم و  هدروآ  دوجو  هب  هچنآ  درادـن ، هار  یلیدـبت  رییغت و  نآ  رد  دـباییم و  ققحت  کـمک  تروشم و  نودـب 

ار هچنآ  هدش و  دوجوم  هتـساوخ  هچنآ  هتـشادن ، حرط  هشقن و  تقـشم ، جنر ، تانئاک  شنیرفآ  رد  تسا . هتفرگن  کمک  یـسک  زا  هدـیرفآ 
، تسوکین وا  شنیرفآ  هنامیکح و  وا  عنـص  درادن ، دوجو  یقلاخ  وا  زج  هک  تسا  ياهناگی  يادخ  وا  تسا . هدیدرگ  نایامن  هدومرف ، داجیا 

هاگـشیپ رد  يدوـجوم  ره  هک  مهدیم  تداهـش  تسوا . يوـس  هب  روـما  همه  تشگزاـب  هک  يراوـگرزب  درادـن . روـج  ملظ و  هک  يرگداد 
همه هدـننادرگ  دوجو و  کلم  مامت  کلام  تسا . زیچان  ریقح و  شتردـق  تبیه و  ربارب  رد  يزیچ  ره  تسا و  نتورف  عضاوتم و  شتمظعاـب 

و دنـشدرگ . رد  تسوا ، تساوخ  هک  یتدـم  يارب  دوخ  تکرح  يارجم  رد  کـی  ره  هدوـب و  وا  ناـمرف  هب  هاـم  دیـشروخ و  تسا ، كـالفا 
رد ناباتـش  زور  بش و  شنیرفآ  خرچ  دیامنیم ، لدـبم  زور  ییانـشور  هب  ار  بش  تملظ  دـناشوپیم و  بش  یکیرات  هب  ار  زور  ییانـشور 

دنکن هعزانم  وا  اب  یسک  دنادرگیم ، كاله  ار  درمتم  ناطیش  ره  دروآیمرد و  ياپ  زا  ار  شکرس  یغاط  ره  هک  تسا  يراهق  وا  دنتکرح .
ییادخ تسین . اتمه  وا  اب  یسک  هدش و  هدییاز  هن  هدییاز و  هن  زاینیب ، تسا  ياهناگی  هحفص 142 ] . ] درادن دوجو  يریظن  هیبش و  وا  يارب  و 

هک تسوا  تسا ، هاگآ  هدرک ، دوجوم  هچنآ  هب  ددرگیم و  دوجوم  دـیامرف  هدارا  هچنآ  تسا ، تمظعاب  هک  يراگدرورپ  تسا و  هناگی  هک 
، دـیامنیم رود  دـنکیم و  کیدزن  دـنایرگیم ، دـنادنخیم و  دـنادرگیم ، زاـینیب  دـنکیم و  تسدیهت  دـشخبیم . تاـیح  دـناریمیم و 
رب تسوا و  تردـق  تسد  هب  تداعـس  ریخ و  تسوا و  يارب  شیاتـس  دـمح و  تسوا و  نآ  زا  یتسه  کلم  دـیامرفیم ، اطع  درادیمزاـب و 

ار اـعد  هدـنزرمآ . زیزع و  يادـخ  رگم  ییادـخ  تسین  دـنادرگیم ، بش  ار  زور  دروآیم و  زور  هب  ار  بش  تسا . رداـق  يراـک  ره  ماـجنا 
سنا نج و  زا  قیالخ  يهمه  يهدـننیرفآ  دراد ، ار  دوخ  شنیرفآ  يهرامـش  رامآ و  دـنادرگیم . دایز  ار  دوخ  ياطع  دـیامرفیم و  تباـجا 
ظفاح درازآیمن . ار  وا  هدـننک  تساوخرد  رارـصا  دوشیمن و  لولم  ناگراچیب  یـسردایرف  رد  تسین . راوشد  وا  رب  يراک  چـیه  دـشابیم ،

رد دنـشاب . وا  رازگرکـش  قیالخ  يهمه  تسا  راوازـس  هک  يدـنوادخ  تسا . نایناهج  تمعن  یلو  ناراگتـسر و  شخب  قیفوت  ناراـکوکین ،
ینامسآ و ياهباتک  ناگتشرف و  مراد و  نامیا  وا  هب  نم  میامنیم . شیاتـس  ار  وا  لاح  همه  رد  یتخـس ، تدش و  رد  یتحار و  شیاسآ و 

نم يارب  هچنآ  هب  میاـمنیم و  لـمع  وا  ياـضر  هب  مـنکیم و  تعاـطا  ار  وا  ناـمرف  مونـشیم و  ار  وا  رما  مـنکیم . قیدـصت  ار  شناربماـیپ 
زا هک  تسا  يدـنوادخ  وا  هحفـص 143 ] . ] مسرتیم وا  باذع  زا  میامنیم و  ار  وا  تعاطا  یگدنب و  هقالع  اب  نم  متـسه . یـضار  دهاوخب ،
وا يدنوادخ  هب  مهدیم  یهاوگ  دوخ و  یگدنب  هب  منکیم  فارتعا  دومرف ، دهاوخن  سک  چیه  رب  متس  روج و  دوب و  ناوتن  نمیا  وا  باذع 
هک موش  التبم  ییالب  هب  مسرتیم  هدش  یحو  نم  هب  هچنآ  غالبا  زا  میامن  يراددوخ  رگا  دیامرف ، یحو  نم  هب  هک  ار  هچنآ  مهدیم  ماجنا  و 

یحو هچنآ  مناسرن  رگا  هک  هدومرف  مالعا  نم  هب  وا  تسین . وا  زج  يدوبعم  دشاب . دایز  وا  ریبدـت  دـنچ  ره  دـیامن  عفد  نم  زا  دـناوتن  يدـحا 
نم رب  دنوادخ  تسا . یفاک  نم  ظفح  يارب  گرزب  دنوادخ  دیامرف و  ظفح  ارم  هک  هدومن  تنامض  دنوادخ  ماهدرکن و  تلاسر  غیلبت  هدش ،
رگا تراگدرورپ و  زا  وت  يوس  هب  دـش  هداتـسرف  هک  ار  هچنآ  ناسرب  ربمایپ ! يا   » نابرهم يهدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  تسا : هداتـسرف  یحو 
هدـش یحو  نم  رب  هچنآ  غـالبا  رد  مدرم ! يا  دومن .» دـهاوخ  ظـفح  مدرم  رـش  زا  ار  وـت  دـنوادخ  ياهدرکن و  تلاـسر  غـیلبت  یهدـن  ماـجنا 

هب ار  راگدرورپ  مالس  و  دش ، لزان  نم  رب  راب  هس  مالسلاهیلع  لیئربج  میامنیم . نایب  ار  هیآ  نیا  لوزن  ببس  امـش  يارب  ماهدرکن و  یهاتوک 
منک مالعا  هایس  دیفـس و  ره  رب  ات  میامن . غالبا  امـش  هب  هدروآ  یحو  ار  هچنآ  متـسیاب و  لحم  نیا  رد  هک  دومن  رومأم  ارم  دومن و  غالبا  نم 

هب تبـسن  نوراه  ماقم  دـننام  نم  هب  تبـسن  وا  ماقم  تسا و  نم  زا  دـعب  ماـما  نم و  نیـشناج  نم ، یـصو  نم ، ردارب  بلاـطیبا  نب  یلع  هک 
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كرابت و دنوادخ  ار  نامرف  نیا  تسا و  امش  رب  اوشیپ  لوسر و  نم  زا  دعب  وا  دمآ و  دهاوخن  نم  زا  دعب  يربمایپ  هک  نآ  زج  تسا . یـسوم 
دنتسه و وا  ربمایپ  ادخ و  امش  یلو  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  : » هک تسا  ادخ  باتک  زا  هیآ  نیا  هحفص 144 ] . ] تسا هدومرف  رداص  یلاعت 

عوکر لاح  رد  دومن و  زامن  هماقا  بلاطیبا  نب  یلع  و  دنهدیم » تاکز  عوکر  لاح  رد  دنیامنیم و  زامن  هماقا  دناهدروآ و  نامیا  هک  نانآ 
هک تسا  نکمم  ایآ  مدومن : لاوئـس  مالـسلاهیلع  لـیئربج  زا  نم  مدرم ! يا  دـیوجیم . ار  راـگدرورپ  ياـضر  لاـح  ره  رد  وا  داد و  تاـکز 
هب هک  راکهنگ  نازیگناداسف  و  دنرایسب . نیقفانم  دنتسه و  مک  ناراکزیهرپ  منادیم  هکنآ  يارب  دیامرف ، فاعم  رما  نیا  غالبا  زا  ارم  دنوادخ 
نآ هب  دنیوگیم  نابز  اب  هچنآ  هک  دیامنیم  یفرعم  ار  اهنآ  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنرامشیب و  دننکیم  ازهتسا  هلیح و  مالـسا 
اهنآ هک  نآ  رطاخ  هب  و  دشابیم . گرزب  رایسب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یلاح  رد  تسا  یکچوک  راک  نیا  دننکیم  نامگ  دنرادن و  نامیا 
يارب متسه ، نینچ  دندرک  نامگ  میامنیم و  لوبق  ار  نآ  مهدیم و  شوگ  نخس  ره  هب  هک  دنداد  تبـسن  نم  هب  دندرک و  رایـسب  تیذا  ارم 
ناشیا زا  : » دومرف نینچ  دومن و  لزان  یحو  اهنآ  خـساپ  رد  لجوزع  دـنوادخ  متـشاد . تیانع  وا  هب  نم  دوب و  مزالم  نم  اـب  رتشیب  وا  هک  نآ 

وا اریز  تسامـش ؛ ریخ  نارگید  تبحـص  هب  ربمایپ  نداد  شوگ  وگب : هدش ، شوگ  وا  دنیوگیم : دـنرازآیم و  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک 
متـساوخیم رگا  مدومنیم و  نایب  میامن ، نایب  ار  اهنآ  مان  متـساوخیم  رگا  دیامنیم .» قیدصت  ار  نینمؤم  ياههتفگ  دراد و  ادـخ  هب  نامیا 

اهنآ يهراـبرد  دـنگوس !؟ ادـخ  هـب  یلو  مدادیم ؛ ناـشن  مـهد ، ناـشن  ار  اـهنآ  متــساوخیم  رگا  مدرکیم و  یفرعم  مـنک ، یفرعم  ار  اـهنآ 
ار هچنآ  رگم  دوشیمن ، یـضار  نم  زا  دـنوادخ  هحفـص 145 ]  ] اهتشذـگ نیا  يهمه  اب  میامنیمن و  اوسر  ار  اـهنآ  منکیم و  يراوگرزب 
ياهدرکن و تلاـسر  غیلبت  یناـسرن  رگا  تراـگدرورپ ، زا  وت  يوـس  هب  دـش  یحو  ار  هچنآ  ناـسرب  ربماـیپ ! يا  میاـمن . غـالبا  هدوـمرف  یحو 
هداد و رارق  امش  رب  اوشیپ  تسرپرس و  ار  مالسلاهیلع  یلع  دنوادخ  هک  دیـشاب  هاگآ  مدرم ! يا  دیامنیم .» ظفح  مدرم  رـش  زا  ار  وت  دنوادخ 
، گرزب کـچوک و  دازآ ، هدـنب و  مجع ، برع و  یناـبایب ، يرهـش و  تسا ، هدومرف  بجاو  مدرم  همه  راـصنا و  رجاـهم و  رب  ار  وا  تعاـطا 
. دهد ماجنا  ار  وا  رما  دیامن و  قیدصت  ار  وا  راتفگ  دنک و  تعاطا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نامرف  دیاب  دتـسرپیم  ار  ادـخ  هک  ره  هایـس  دـیفس و 

یسک تسا  نمؤم  دیامن ، يوریپ  وا  زا  هک  یسک  تسا  راگدرورپ  تمحر  لومـشم  دنک ، تفلاخم  هک  یـسک  تسا  قح  تمحر  زا  مورحم 
نیرخآ نیا  مدرم ! يا  دزرمآیم . ار  اهنآ  دنوادخ  دنرب  وا  نامرف  دننک و  تعاطا  وا  زا  هک  یناسک  دـیامن . قیدـصت  تمـس  نیا  هب  ار  وا  هک 

. دیـشاب دوخ  راگدرورپ  نامرف  میلـست  دـینک و  تعاطا  دیونـشب و  ماهدومن ، مایق  اـجنیا  رد  راـگدرورپ  رما  ندـناسر  يارب  نم  هک  تسا  راـب 
هک تسامش -  تسرپرـس  دمحم  شربمایپ  دنوادخ  زا  دعب  تسامـش و  دوبعم  امـش و  تمعن  یلو  و  تسامـش . راگدرورپ  لجوزع  دنوادخ 

تمس نیا  هب  ناتراگدرورپ  رما  هب  هک  تسامش  ياوشیپ  تسرپرس و  مالـسلاهیلع  یلع  نم ، زا  دعب  و  دیوگیم -  نخـس  امـش  اب  نونکا  مه 
هحفص  ] ات دوب و  دهاوخ  دنتـسه -  وا  لسن  زا  نم  نادنزرف  هک  شدالوا -  رد  تما  ییاوشیپ  مالـسلاهیلع  یلع  زا  دعب  تسا و  هدش  بوصنم 

دنوادخ هک  ار  هچنآ  رگم  تسین  یلالح  ار . وا  ربمایپ  ادخ و  دینکیم  تاقالم  هک  يزور  دنـشابیم ، قلخ  رب  ادخ  تجح  تمایق  زور  [ 146
نم هدومرف  میلعت  نم  هب  مارح  لالح و  زا  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  هدومرف و  مارح  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  رگم  تسین  یمارح  هدومرف و  لـالح 
نم هب  هک  یـشناد  ره  تخومآ و  نم  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  تسین  یملع  چـیه  مدرم ! يا  ماهتخوـمآ . مالـسلاهیلع  یلع  هب  ار  همه 
یلع ادابم  مدرم ! يا  تسامـش . راکـشآ  گرزب و  ياوشیپ  وا  متخومآ و  ناراـکزیهرپ  ياوشیپ  مالـسلاهیلع  یلع  هب  ار  نآ  نم  دـش  هتخومآ 
يوس هب  ار  امش  هک  تسا  یسک  اهنت  وا  دییامن . ربکت  هدومن و  یچیپرـس  وا  ییاوشیپ  زا  دینک و  يرود  وا  زا  دیراذگب و  اهنت  ار  مالـسلاهیلع 

يا درادـن . یمیب  ادـخ  هار  رد  ناگدـننک  تمالم  تمالم  زا  درادیمزاب و  نآ  زا  ار  امـش  دـنکیم و  لـمع  قح  هب  دـیامنیم و  يربهر  قح 
يزابناج هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ناج  ظفح  يارب  دروآ و  وا  ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  هک  تسا  یـسک  لوا  مالـسلاهیلع  یلع  مدرم !

اب وا  زا  ریغ  نادرم  زا  يدحا  هک  یماگنه  درکیم ، تدابع  ار  راگدرورپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  اب  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  دومن .
هک دـیروآ  يور  وا  هـب  هداد و  تلیـضف  ار  وا  دـنوادخ  هـک  دیرامـش  گرزب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  مدرم ! يا  درکیمن . تداـبع  ار  ادـخ  نـم 

دریذپیمن زگره  دنوادخ  تسادـخ و  فرط  زا  امـش  ياوشیپ  مالـسلاهیلع  یلع  مدرم ! يا  تسا . هدومن  بوصنم  تفالخ  هب  ار  وا  دـنوادخ 
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هرابرد ار  راگدرورپ  نامرف  هک  ره  دـش . دـهاوخن  هدـیزرمآ  یـصخش  هحفـص 147 ]  ] نینچ دـشاب و  وا  ییاوـشیپ  رکنم  هک  ار  یـسک  رذـع 
! مدرم يا  سپ  دشاب . هتـشادن  نایاپ  زگره  هک  یکاندرد  باذع  دـیامن ؛ باذـع  ار  وا  هک  تسا  ادـخ  رب  دـنک  در  مالـسلاهیلع  یلع  ییاوشیپ 

دیهاوخ دشاب  ناراکهنگ  مادنا  گنـس و  نآ  مزیه  هک  یـشتآ  هب  تروص  نیا  رد  هک  دینک  مالـسلاهیلع  یلع  اب  تفلاخم  هک  نیا  زا  دیـسرتب 
تراشب نم  تلاسر  هب  همه  ادخ  ناگداتـسرف  ناربمایپ و  دنگوس ! ادخ  هب  مدرم ! يا  تسا . هدـش  ایهم  نارفاک  رب  هک  تسا  یـشتآ  نیا  داتفا ،

کـش نم  تبترم  رد  هک  ره  مشابیم ، اهنامـسآ  نیمز و  تاقولخم  مامت  رب  ادخ  تجح  متـسه و  نالوسر  ناربمایپ و  متاخ  نم  دـناهداد و 
يهمه رد  اققحم  دـنک  کش  نم  زورما  ياهراتفگ  زا  یتمـسق  رد  هک  ره  دوب و  دـهاوخ  تیلهاج  نامز  رفک  هب  تسا و  رفاک  وا  سپ  دـنک ،

زا تسا  یناسحا  نیا  هدومرف و  اطع  نم  هب  ار  تلیـضف  نیا  دنوادخ  مدرم ! يا  تسا . منهج  شیاوأم  تشاد و  دـهاوخ  کش  نم  ياهراتفگ 
یلع دیهد  يرترب  تلیضف و  مدرم ! يا  داب . وا  رب  لاح  همه  رد  هشیمه و  نم  شیاتـس  دمح و  وا ، زج  يدوبعم  تسین  نم ، راگدرورپ  فرط 
ماظن هداتـسرف و  ام  ببـس  هب  ار  قیالخ  يزور  دـنوادخ  دـشابیم . درم  نز و  زا  مدرم  همه  رب  لضفا  نم  زا  دـعب  وا  هک  ارچ  ار ؛ مالـسلاهیلع 

ادخ بضغ  تسوا ، رب  ادخ  بضغ  تسا ، ادخ  تمحر  زا  رود  تسا ، ادخ  تمحر  زا  رود  تسا ، هدومرف  رادـیاپ  ام  هطـساو  هب  ار  شنیرفآ 
نم هب  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  هک  دیـشاب  هاگآ  دیامنن . لوبق  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ییاوشیپ  دـنک و  در  ارم  راتفگ  هک  یـسک  تسوا ؛ رب 

تنعل و دـیامنن  لوبق  ار  وا  ییاوشیپ  درادـب و  نمـشد  ار  یلع  هک  ره  : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هحفص 148 ]  ] هک هداد  ربخ 
تفلاخم مالـسلاهیلع  یلع  اب  رگا  ادـخ  زا  دیـسرتب  تسا . هداتـسرف  هچ  تمایق  يادرف  يارب  درگنب  سک  ره  دـیاب  سپ  داب .» وا  رب  نم  بضغ 

یلع مدرم ! يا  تسا . هاـگآ  دـینکیم ، هچ  ره  هـب  دـنوادخ  دـهد ، خر  امـش  تماقتـسا  تاـبث و  زا  سپ  هـک  یـشزغل  زا  دیـسرتب  و  دـییامن ،
دنربیم هودنا  ترـسح و  گرم  ماگنه  نیدرمتم  : » تسا هدومرف  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  تسا و  قح  رادفرط  ادـخ و  رانک  رد  مالـسلاهیلع 

تامکحم هب  دیمهفب . ار  ادخ  باتک  تایآ  دییامن . لمأت  تقد و  نآرق  یناعم  مهف  رد  مدرم ! يا  دـناهدرک .» يرود  قح  رادـفرط  زا  ارچ  هک 
ار و نآرق  یهاون  امـش  رب  دیامنیمن  نشور  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  دـینکن . سفن  ياوه  زا  يوریپ  تاهباشتم  رد  دیـشاب و  هتـشاد  هجوت  نآ 
ماهدرک و دنلب  ار  وا  يوزاب  ماهداد و  رارق  دوخ  دزن  ماهتفرگ و  ار  وا  تسد  نم  هک  یسک  زج  ار ؛ ادخ  باتک  ریسفت  امـش  رب  دنکیمن  حضاو 
رب هک  هدـش  مالعا  لجوزع  راگدرورپ  بناج  زا  امـش  رب  وا  ییاوشیپ  تسوا » ياوشیپ  یلع ، متـسه ، وا  ياوشیپ  نم  هک  ره  : » منکیم مـالعا 
ره تسا و  رتگرزب  ینیگنس  نآرق  رتکچوک و  ینیگنس  نم  دالوا  زا  ناکاپ  مالـسلاهیلع و  یلع  دینادب  مدرم ! يا  تسا . هدیدرگ  یحو  نم 
يا دـنوش . دراو  نم  رب  تمایق  رد  ات  دـش  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  زگره  دـنراد و  مه  اب  تقباطم  دـنرگیدکی و  يهدـنهد  ربخ  اهنآ  زا  مادـک 

هاگآ هحفص 149 ] . ] دنشابیم نیمز  رد  اورنامرف  اهنآ  دنتـسه و  مدرم  نایم  رد  دنوادخ  نیما  نم  دالوا  زا  ناکاپ  مالـسلاهیلع و  یلع  مدرم !
دیشاب هاگآ  مدناونش ، امش  هب  اققحم  هک  دیـشاب  هاگآ  مدناسر ، مناسرب  دیاب  هچنآ  هک  دیـشاب  هاگآ  مدرک ، ادا  ار  تلاسر  رما  نم  هک  دیـشاب 

هک دیشاب  هاگآ  متفگ . یلاعت  كرابت و  راگدرورپ  بناج  زا  مه  نم  دومرف و  لجوزع  دنوادخ  هک  دیشاب  هاگآ  مدومن ، راکشآ  امـش  رب  هک 
يوزاب هاگنآ  . ) دوب دهاوخن  مالسلاهیلع  یلع  زا  ریغ  يدحا  رب  نم  زا  دعب  بصنم  نیا  تسین و  مالسلاهیلع  یلع  مردارب  زا  ریغ  نینمؤملاریما 

رارق هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوناز  يذاحم  مالـسلاهیلع  یلع  ياـهاپ  هک  درب  ـالاب  يدـح  هب  دومن و  دـنلب  تفرگ و  ار  مالـسلاهیلع  یلع 
لجوزع دـنوادخ  باـتک  رـسفم  تما و  رب  نم  نیـشناج  نم ، شناد  نزخم  نم ، یـصو  نم و  ردارب  یلع  نـیا  مدرم ! يا  دوـمرف ): تـفرگ و 
نانمـشد اب  وا  تسا . راگدرورپ  ياضر  دروم  هک  تسا  یلامعا  هب  لماح  دیامنیم و  نآرق  هب  توعد  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  دشابیم .

ربمایپ نیـشناج  وا  درادیمزاب ، ادخ  تیـصعم  زا  ار  مدرم  وا  دنکیم ، ییامنهار  تیادـه و  نآرق  زا  تعاطا  رب  دزیخیمرب و  گنج  هب  نآرق 
، دـناهدش جراخ  نید  زا  هک  ییاهنآ  نارگمتـس و  نانکـشدهع و  اب  دـنوادخ  رما  هب  تسا و  مدرم  يامنهار  وا  دـشابیم . نانمؤمریما  ادـخ و 

یلع هک  ره  رادـب  تسود  اـهلاراب ! میوگیم . مراگدـیرفآ  دـنوادخ  ناـمرف  هب  میوـگیمن ، دوـخ  دزن  زا  میوـگیم  هچنآ  دـیامنیم . داـهج 
دننک راکنا  هک  ییاهنآ  دوخ  تمحر  زا  نادرگ  رود  درادب ، نمشد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هک  ره  رادب  نمـشد  درادب ، تسود  ار  مالـسلاهیلع 
تما ییاوشیپ  يدومرف و  لزاـن  نم  رب  ار  ناـمرف  نیا  وـت  اراـگدرورپ ! ار . وا  قـح  دـننک  بضغ  هک  یناـسک  رب  اـمرف  بضغ  ار  وا  ییاوـشیپ 
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ار وا  میامن و  هاگآ  ار  مدرم  نآ  نایب  هب  هک  يداد  روتـسد  يداد و  رارق  دوخ  یلو  مالـسلاهیلع  یلع  صوصخم  نم  زا  دعب  ار  هحفص 150 ] ]
هب تناگدـنب  زا  يدـینادرگ و  مامت  اهنآ  رب  ار  تتمعن  يدومرف و  لـماک  تناگدـنب  رب  ار  نید  ببـس  نیا  هب  منادرگ و  بوصنم  ییاوشیپ  هب 
زا ترخآ  رد  دش و  دهاوخن  لوبق  وا  زا  زگره  دـیامن  رایتخا  مالـسا  زا  ریغ  ینید  سک  ره  : » يدومرف يدـش و  یـضار  مالـسا  نید  نتـشاد 

دنوادـخ مدرم ! يا  مدـناسر . ار  وت  نامرف  نم  هک  تسا  یفاـک  نم  رب  وت  تداهـش  مریگیم و  دـهاش  ار  وت  اراـگدرورپ ! تسا .» ناراـکنایز 
وا بلـص  زا  هک  نم  نادـنزرف  وا و  ییاوشیپ  هب  هک  یناـسک  سپ  دومرف ، لـماک  ار  امـش  نید  مالـسلاهیلع  یلع  ییاوـشیپ  ببـس  هب  لـجوزع 

لجوزع دنوادخ  رب  هک  تمایق  زور  دنورگن ، دنـشابیم  تما  ياوشیپ  تمایق  زور  ات  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  وا  ماقم  رد  وا  زا  دـعب  دنتـسه و 
دوب دهاوخن  اهنآ  رب  باذع  زا  یفیفخت  تشاد و  دنهاوخ  يدبا  ياوأم  لزنم و  شتآ  رد  تسا و  هتشگ  هابت  لطاب و  اهنآ  لامعا  دنوش ، دراو 

رتراوازـس و نم  دزن  امـش  زا  دـنکیم و  يراـی  ارم  امـش  زا  رتـهب  مالـسلاهیلع  یلع  نیا  مدرم ! يا  تفرگ . دـنهاوخن  رارق  فطل  رظن  دروم  و 
چیه وا و  يهرابرد  رگم  هدشن ، لزان  نآرق  رد  یتیاضر  يهیآ  چیه  میتسه . یـضار  وا  زا  نم  لجوزع و  دنوادخ  تسا و  رتزیزع  رتکیدزن و 

رد تشهب  هب  تداهش  وا و  دروم  رد  رگم  هدشن ، لزان  نآرق  رد  یحدم  يهیآ  چیه  هدش و  عورـش  وا  زا  رگم  هدشن ، نینمؤم  رب  باطخ  اجک 
هحفص . ] تسا هدومرفن  حدم  ار  وا  ریغ  و  تسا . هدشن  لزان  هروس  نآ  وا  زا  ریغ  يدحا  يارب  وا و  يارب  رگم  هدشن ، هداد  یتا » له   » يهروس
ربمایپ تسا ، هتفای  هار  امنهار و  هزیکاپ ، راکزیهرپ ، وا  تسا ، ادخ  ربمایپ  بناج  زا  هدننک  لادج  ادخ و  نید  هدننک  يرای  وا  مدرم ! يا  [ 151

تسوا و بلص  زا  يربمایپ  ره  لسن  مدرم ! يا  دنشابیم . ءایصوا  نیرتهب  وا  نادنزرف  نانیـشناج و  نیرتهب  وا  نیـشناج  ناربمایپ ، نیرتهب  امش 
امش ادابم  درک ، نوریب  تشهب  زا  ار  مدآ  هسوسو  هب  تشاد  هک  يدسح  اب  ناطیش  مدرم ! يا  دوب . دهاوخ  مالسلاهیلع  یلع  بلص  زا  نم  لسن 

وا هک  یلاح  رد  دومن  طوبه  نیمز  هب  اطخ  کی  ببـس  هب  مالـسلاهیلع  مدآ  انامه  دزغلب . ناتیاهمدـق  دوش و  لطاب  ناـتلامعا  هک  دـیرب  دـسح 
هک دیـشاب  هاگآ  دوب ؟ دیهاوخ  ادخ  نانمـشد  امـش  زا  یـضعب  هکنآ  لاح  امـش و  رفیک  تسا  هنوگچ  سپ  دوب . لجوزع  دـنوادخ  هدـیزگرب 
هب نامیا  تسا و  راکزیهرپ  اب  هک  یسک  رگم  دزرویمن ، وا  اب  یتسود  تسا و  تخبدب  هک  یسک  رگم  دنکیمن  مالسلاهیلع  یلع  اب  ینمـشد 
مان هب  هک : هدش  لزان  مالـسلاهیلع  یلع  دروم  رد  رـصع  يهروس  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دـشاب ، صلاخ  وا  نامیا  هک  یـسک  رگم  دروآیمن ، وا 

دنهد و ماجنا  هتسیاش  لمع  دنروآ و  ادخ  هب  نامیا  هک  یناسک  رگم  تسا . يراکنایز  رد  رشب  هک  رصع  هب  مسق  . » نابرهم هدنـشخب  دنوادخ 
مداد ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  مدرم ! يا  ییابیکش .» ربص و  هب  دنیامن  هیـصوت  قح و  زا  يوریپ  هب  دنیامن  شرافس 

هک ار  هچنآ  دیـسرتب و  دنوادخ  زا  مدرم ! يا  دشابیمن . اراکـشآ  غالبا  زج  ياهفیظو  ادخ  يهداتـسرف  رب  مدناسر و  امـش  هب  ار  ادخ  نامرف  و 
هب دـیروایب  نامیا  وا و  ربمایپ  ادـخ و  هب  دـیروایب  نامیا  مدرم ! يا  دـیریمب . ناملـسم  ات  دـییامن  لمع  هحفـص 152 ]  ] تسا يراکزیهرپ  قح 
زا قلطم  رون  مدرم ! يا  ددرگرب . بقع  هب  ترـسح  هب  ناتیاهتروص  دوش و  زیچان  ناتلامعا  هکنآ  زا  لبق  وا ، ربمایپ  هب  هدـش  لزان  هک  يرون 
وا لسن  رد  وا  زا  دـعب  دـشابیم و  مالـسلاهیلع  یلع  رد  نم  زا  دـعب  تسا و  هتفرگ  رارق  نم  رد  رون  نآ  دـشابیم و  لجوزع  دـنوادخ  بناج 
ام هب  ار  ام  هتفر  تسد  زا  قح  دـیامن و  راکـشآ  ار  قح  هک  یـسک  نآ  هجرف ) یلاعت  هللا  لجع   ) يدـهم مئاق  ترـضح  نامز  اـت  دوب  دـهاوخ 

تنایخ تفلاـخم و  دـنزرویم و  ینمـشد  دـننکیم و  یهاـتوک  هک  ییاـهنآ  رب  هداد  رارق  دوخ  تجح  ار  اـم  لـجوزع  دـنوادخ  دـنادرگرب .
مه نم  زا  شیپ  متـسه و  امـش  رب  دـنوادخ  هداتـسرف  نم  هک  مهدیم  راذـنا  ار  امـش  مدرم ! يا  دنـشابیم . راکمتـس  راکهنگ و  دـنیامنیم و 
هب هتـشگرب و  مالـسا  زا  هک  ره  و  دـیئامنیم ؟ تشگزاب  دوخ  ناینیـشیپ  نییآ  هب  امـش  مدـش  هتـشک  ای  مدرم ، نم  رگا  ایآ  دـندمآ . ینالوسر 
هک دیشاب  هاگآ  دیامرفیم . اطع  يدوز  هب  ار  نارازگرکش  شاداپ  دنوادخ  دناسریمن و  يررض  دنوادخ  هب  زگره  ددنویپب  دوخ  ناگتشذگ 
يا دنشابیم . رکاش  روبص و  دنتسه ، وا  بلص  زا  هک  نم  نادنزرف  وا  زا  دعب  تسا و  فوصوم  يرازگرکش  ییابیکش و  هب  مالسلاهیلع  یلع 

باذع هب  ار  امـش  هدومن و  بضغ  امـش  رب  دنوادخ  دـیهن ، هحفـص 153 ]  ] تنم رگا  دیاهدش و  ناملـسم  هک  دـیراذگن  تنم  ادـخ  رب  مدرم !
رد اهنآ  دنیامنیم و  توعد  شتآ  هب  ار  امـش  ینایاوشیپ  نم  زا  دعب  يدوز  هب  مدرم ! يا  تسامـش . لامعا  بقارم  وا  اریز  دیامنیم ، راتفرگ 

ناشناوریپ نارای و  اب  اهنآ  هک  دینادب  میرازیب و  اهنآ  زا  نم  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  هک  دینادب  مدرم ! يا  تشاد . دنهاوخن  يروای  تمایق 
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دیاب امش  سپ  دنتـسه . هفیحـص  نارای  اهنآ  هک  دیـشاب  هاگآ  تشاد . دنهاوخ  ناربکتم  يدب  هاگیاج  دنراد و  ياج  منهج  تسپ  تاکرد  رد 
تماـما و نم  مدرم ! يا  دـناشکیم . یهارمگ  هب  يدودـعم -  هدـع  زج  ار -  همه  هفیحـص  هئطوت  اریز  دـییامن . هجوت  هفیحـص  عوـضوم  رد 

هچنآ مدرم ! يا  مهدیم . رارق  تمایق  زور  ات  دوخ  باقعا  نادـنزرف و  رد  تثارو  هب  ار  نآ  مراپـسیم و  امـش  هب  تناـما  هب  ار  تما  ییاوشیپ 
هک یناسک  دنـشابیم و  بئاغ  هک  ییاهنآ  دنرـضاح و  هک  یناسک  رب  تسا  یتجح  غالبا  نیا  مدـناسر و  امـش  هب  مدوب  نآ  غـالبا  هب  رومأـم 
هب نیرـضاح  دیاب  سپ  دناهدشن . دلوتم  هک  ییاهنآ  ای  دناهدش و  دلوتم  هک  یناسک  دنرادن و  روضح  هک  ییاهنآ  دنراد و  روضح  دندهاش و 

يرادروشک يرادـمامز و  تروص  هب  ییاوشیپ  تماما و  يدوز  هب  مدرم ! يا  دـنناسرب . ار  مایپ  نیا  تمایق  اـت  نادـنزرف  هب  اهردـپ  نیبئاـغ و 
نج و باسح  هب  يدوز  هب  راگدرورپ  و  دـنیامنیم . يراـی  ار  نیبصاـغ  هک  ییاـهنآ  رب  ناگدـننکبضغ و  رب  ادـخ  تنعل  ددرگیم . بصغ 
هک دزورفایم  نـیدرمتم  رب  هتخادـگ  سم  شتآ و  زا  ییاههلعــش  هحفـص 154 ]  ] هاگنآ دـیامرفیم و  یگدیـسر  لاـمعا  يازج  يارب  سنا 

يدازآ نیا  دیهد . ماجنا  دیهاوخب ، هچ  ره  هک  هدومنن  راذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  امش  لجوزع  دنوادخ  مدرم ! يا  دنیامن . عفد  دوخ  زا  دنناوتن 
اهرهش لها  دنگوس ! ادخ  هب  مدرم ! يا  تسا . هدومنن  هاگآ  بیغ  هب  ار  امش  دنوادخ  ددرگ و  ادج  كاپان  زا  كاپ  هک  تسا  نآ  يارب  لمع 

، دنـشاب راکمتـس  هک  ار  یناسک  دیامنیم  كاله  دنوادخ  دندومن و  بیذکت  ار  دوخ  ناربمایپ  راتفگ  هک  نآ  رگم  دندشن  كاله  اههیرق  و 
یهلا دـیعاوم  زا  وا  تسامـش و  ياوشیپ  ماما و  مالـسلاهیلع  یلع  نیا  مدرم ! يا  تسا . هدومرف  رکذ  ار  اهنآ  مان  دوخ  باتک  رد  هک  ناـنچمه 

دومن و كـاله  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دـندش و  هارمگ  ناینیـشیپ  رتشیب  مدرم ! يا  دـیامنیم . اـفو  هدومرف ، هدـعو  هچنآ  رب  دـنوادخ  دـشابیم و 
روط نامه  ار  ناگتشذگ  میدرکن  كاله  ایآ  : » دیامرف یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  نانچ  مه  دیامرفیم ، كاله  زین  ار  درمتم  ناگدنامزاب 

بیذـکت ار  ناربمایپ  راتفگ  رگا  تمایق  زور  اهنآ  لاح  رب  ياو  درک . میهاوخ  هلماعم  نینچ  نیمرجم  اب  ار و  ناگدـنامزاب  مییاـمنیم  كـاله 
هب دـش  هاـگآ  مالـسلا  هیلع  یلع  مدومن و  یهن  رما و  مالـسلاهیلع  یلع  هب  نم  هدومرف و  یهن  رما و  نم  هب  دـنوادخ  مدرم ! يا  دنـشاب .» هدرک 

ار وا  رما  دینک  تعاطا  دیوش و  نمیا  دنوادخ  بضغ  زا  ات  ار  وا  نامرف  دیونشب  سپ  تسا . هدومرف  یهن  رما و  نم  هب  لجوزع  دنوادخ  هچنآ 
ادـج وا  هار  زا  ار  هحفـص 155 ]  ] دوخ هار  دـییامن و  لمع  وا  لیم  هب  دـیدرگ و  دنمتداعـس  ات  دـینک  زارتحا  وا  یهن  زا  دـیوش و  راگتـسر  اـت 
یلع نم  زا  دعب  منکیم و  رما  ادخ  نامرف  زا  يوریپ  هب  ار  امـش  نم  متـسه و  قیالخ  نایم  رد  یهلا  میقتـسم  طارـص  نم  مدرم ! يا  دـیزاسن .

هب ار  مدرم  دنتـسه و  تما  نایاوشیپ  وا  بلـص  زا  نم  نادنزرف  مالـسلاهیلع  یلع  زا  دـعب  و  دـشابیم . دـنوادخ  میقتـسم  طارـص  مالـسلاهیلع 
، نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  دومرف ): شترـضح  هاگنآ  . ) دنیامنیم ییامنهار  قح  قیرط  رد  هدومن و  توعد  دنوادخ  نامرف  زا  يوریپ 
ار وت  اهنت  اراگدرورپ ! تسا . ازج  زور  بحاص  تسا . نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  شیاتس  دمح و  »
رب هک  یناسک  هار  هن  يدیـشخب ، تمعن  اهنآ  رب  هک  یناسک  هار  امرف . تیادـه  تسار  هار  هب  ار  اـم  میبلطیم . يراـی  وت  زا  طـقف  میتسرپیم و 
لاح لماش  تسا و  هدش  لزان  نم  ترتع  مالـسلاهیلع و  یلع  نم ، يهرابرد  دمح  هروس  مدرم ! يا  ناهارمگ .» هار  هن  يدومن و  بضغ  اهنآ 

دیشاب هاگآ  دش . دنهاوخن  مه  نوزحم  تسین و  اهنآ  رب  یتشحو  سرت و  دنتسه و  ادخ  ناتسود  اهنآ  دراد و  صاصتخا  اهنآ  هب  هدوب و  اهنآ 
هک دنتسه  نیطایش  ناردارب  هدوب و  رگیدکی  نمشد  قافن و  هقرفت و  لها  مالسلاهیلع  یلع  نانمشد  دیشاب  هاگآ  تسا . بلاغ  دنوادخ  بزح 

یلع ناتــسود  دیــشاب ! هاـگآ  دـشابیم . لـهج  رورغ و  يور  زا  اـهنآ  راـجنهان  راـتفگ  دـنیامنیم و  ماـهلا  یحو و  رگید  ضعب  رب  یــضعب 
فیـصوت نینچ  ار  اهنآ  دوخ  باـتک  رد  لـجوزع  دـنوادخ  و  دنتـسه . هحفـص 156 ]  ] ادـخ هب  ناگدـنروآ  نامیا  نم  ترتع  مالـسلاهیلع و 

رگا دنیامن ، یتسود  ربمایپ  ادخ و  نانمـشد  اب  دنـشاب و  هتـشاد  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  ار  یمدرم  یباییمن  ربمایپ ، يا  : » دـیامرفیم
دوخ بناج  زا  ار  اهنآ  تسا و  هداد  رارق  ناشیاهلد  رد  ار  نامیا  دنوادخ  دنـشاب ، ناشیا  ماوقا  ای  ناردارب  ای  نادـنزرف  ای  ناردـپ  زا  اهنآ  هچ 

دنوادخ هدوب و  نادیواج  اجنآ  رد  دنتـسه و  ناور  اهيوج  نآ  ناتخرد  ریز  رد  هک  دنوشیم  لخاد  ییاهتشهب  هب  اهنآ  دیامرفیم و  يرای 
ناتسود دیشاب ! هاگآ  دوب .» دهاوخ  راگتسر  ادخ  بزح  دنتسه و  ادخ  بزح  اهنآ  دنشابیم و  یضار  دنوادخ  زا  مه  اهنآ  یـضار و  اهنآ  زا 

ار ناشنامیا  هدروآ و  نامیا  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : » دیامرفیم فیـصوت  نینچ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ار  نم  ترتع  مالـسلاهیلع و  یلع 
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مالـسلاهیلع و یلع  ناتـسود  دیـشاب ! هاگآ  دوب ». دـنهاوخ  راگتـسر  دنـشابیم و  راگدرورپ  باذـع  زا  نمیا  اهنآ  دـناهدومنن . هدولآ  ملظ  هب 
ناما نما و  رد  دـنوشیم و  تشهب  لخاد  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  : » دـیامرفیم فیـصوت  نینچ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  ار  نم  ترتع 

نادـیواج تشهب  رد  امـش  هک  دـنهدیم  دـیون  دـنیوگیم و  مدـقم  ریخ  اهنآ  هب  هک  یلاح  رد  دـنیامنیم  تاقالم  ار  ناگتـشرف  دنـشابیم و 
دنتسه یناسک  اهنآ  : » دیامرفیم فیصوت  نینچ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ار  نم  ترتع  مالـسلاهیلع و  یلع  ناتـسود  دیـشاب ! هاگآ  دیتسه .»

هحفـص 157]  ] هب هک  دنتـسه  یناسک  نم  ترتع  مالـسلاهیلع و  یلع  نانمـشد  دیـشاب : هاگآ  دش .» دنهاوخ  تشهب  رد  لخاد  باسح  نودـب 
بیهل دنونشیم و  ار  منهج  شرغ  هک  دنتسه  یناسک  نم  ترتع  مالسلاهیلع و  یلع  نانمـشد  دیـشاب : هاگآ  دنوشیم . هدیـشک  خزود  شتآ 

یلع نانمشد  دیشاب ! هاگآ  دنیامنیم . تنعل  ار  رگید  هتسد  دنوش  منهج  رد  لخاد  هک  ياهتـسد  ره  دننیبیم و  تسا  ناروف  رد  هک  ار  شتآ 
نینزاخ دنزیریم ، منهج  رد  ار  یهورگ  هک  یماگنه  : » دیامرفیم نینچ  اهنآ  يهرابرد  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نم  ترتع  مالسلاهیلع و 

وا راتفگ  ام  یلو  دمآ  يرآ ، دنیوگ : باوج  رد  دماین ؟ امش  رب  دناسرتب  باذع  زا  ار  امـش  هک  يربمایپ  ایآ  دنیامنیم ؟ لاوئـس  اهنآ  زا  منهج 
مالسلاهیلع یلع  ناتسود  دیشاب ! هاگآ  یشابیم .» راکـشآ  یهارمگ  رد  وت  هدشن و  لزان  يزیچ  وت  رب  هک  میتفگ  وا  هب  میدومن و  بیذکت  ار 

دهاوخ اهنآ  رب  گرزب  شاداپ  شزرمآ و  ببـس  اهنآ  نامیا  ناسرت و  دوخ  راگدرورپ  زا  یناهنپ  افخ و  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نم  ترتع  و 
و تسا . هدومن  تنعل  هدرک و  تمذـم  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  اـم  نمـشد  تسا . رایـسب  تواـفت  منهج  تشهب و  نیب  مدرم ! يا  دوب .

یلع متـسه و  هدـنناسرت  نم  دـینادب  مدرم ! يا  تسا . هدـناوخ  دوـخ  تـسود  هدوـمن و  حدـم  ار  وا  دـنوادخ  هـک  تـسا  یـسک  اـم  تـسود 
زا مه  تما  يامنهار  نیرخآ  دیـشاب ! هاگآ  تسا . نم  نیـشناج  مالـسلاهیلع  یلع  متـسه و  ربماـیپ  نم  مدرم ! يا  تسا . اـمنهار  مالـسلاهیلع 

زوریپ فلتخم  نایدا  اب  للم  هیلک  رب  وا  دیشاب ! هاگآ  داب . وا  رب  ادخ  دورد  تسا . مالـسلاهیلع  يدهم  مئاق  ترـضح  وا  دشابیم و  ام  نادناخ 
هاگآ دنادرگیم . ناریو  هدومن و  حـتف  ار  اهژد  مامت  وا  دیـشاب ! هاگآ  دریگیم . ماقتنا  نیملاظ  زا  وا  دیـشاب ! هاگآ  هحفص 158 ] . ] ددرگیم
روای وا  دیشاب ! هاگآ  دریگیم . ار  ادخ  ناتسود  نوخ  ماقتنا  وا  دیشاب ! هاگآ  دیامنیم . دوبان  دنشاب  یتلم  داژن و  ره  زا  ار  نیکرشم  وا  دیشاب !
لضف وا  دیشاب ! هاگآ  تسا . قیالخ  مطالتم  یگدنز  شخبناماس  جاوم و  يایرد  نابیتشک  وا  دیشاب ! هاگآ  دشابیم . لجوزع  دنوادخ  نید 
ثراو وا  دیـشاب ! هاگآ  دشابیم . وا  بختنم  دنوادخ و  هدیزگرب  وا  دیـشاب ! هاگآ  دـنادیم . ار  نانادان  يدرخیب  لهج و  نایاناد و  يرترب  و 
نشور ار  یهلا  ماکحا  دشابیم و  لجوزع  دنوادخ  نامرف  هدنهد  شرازگ  وا  دیـشاب ! هاگآ  دراد . هطاحا  مولع  مامت  هب  وا  ملع  تسا و  مولع 

وا هب  قیالخ  روما  دیـشاب ! هاگآ  دـشابیم . راوتـسا  رادـیاپ و  روما  ماجنا  رد  تسا و  رادرکتسرد  وگتسار و  وا  دیـشاب ! هاـگآ  دـیامنیم .
دعب تسا و  دنوادخ  تجح  نیرخآ  وا  دیشاب ! هاگآ  دناهداد . تراشب  وا  دوجو  هب  همه  هتـشذگ  ناربمایپ  دیـشاب ! هاگآ  تسا . هدش  ضیوفت 
هبلغ وا  رب  سک  چـیه  دیـشاب ! هاـگآ  وا . دزن  رگم  تسین  یـشناد  ملع و  وا و  اـب  رگم  تـسین  یقح  ناـهج  رد  دوـب و  دـهاوخن  یتـجح  وا  زا 

نامرف مکح و  وا  نامرف  مکح و  دشابیم و  نیمز  رد  ادـخ  یلو  وا  دیـشاب ! هاگآ  هحفص 159 ] . ] ددرگیمن زوریپ  وا  رب  یـسک  دیامنیمن و 
نشور امش  يارب  دوب  مزال  هچنآ  مدرم ! يا  تسا . هتخاس  هاگآ  راکشآ  ناهنپ و  زا  دوخ  شنیرفآ  رارسا  هب  ار  وا  راگدرورپ  تسا و  دنوادخ 
تفای نایاپ  نم  هبطخ  نآ  زا  سپ  مدرم ! يا  دنامهفیم . امـش  هب  دشاب  مزال  هچنآ  مالـسلاهیلع  یلع  نم  زا  دعب  مدـنامهف و  امـش  هب  مدومن و 

وا هب  دییامن و  تعیب  وا  اب  امش  مدومن ، تعیب  وا  اب  نم  هک  نآ  زا  دعب  میامنیم و  توعد  مالـسلاهیلع  یلع  اب  تعیب  نداد و  تسد  هب  ار  امش 
دنوادـخ فرط  زا  نم  تسا و  هدومن  تعیب  نم  اب  مالـسلاهیلع  یلع  ماهتـسب و  نامیپ  دـهع و  دـنوادخ  اب  نم  دیـشاب ! هاگآ  دـییوگ . کیربت 

افص و نیب  یعس  مدرم ! يا  تسوا . دوخ  رب  نآ  ررض  دنک  ینکشدهع  هک  ره  سپ  مریگیم . تعیب  مالـسلاهیلع  یلع  يارب  امـش  زا  لجوزع 
فاوط هورم  افص و  رب  هک  دشابیمن  وا  رب  یهانگ  دروآ  ياج  هب  هرمع  ای  دیامن ، ادخ  هناخ  جح  سک  ره  تسا . ییادخ  ياهراعـش  زا  هورم 

يا تسا . هاگآ  ناگدنب  لامعا  رب  دهدیم و  ار  وا  شاداپ  دنوادخ  دهد  ماجنا  ار  نآ  دـشاب و  کین  ياهراک  راتـساوخ  هک  یـسک  دـیامن و 
یچیپرـس ینادناخ  چیه  ددرگ و  ینغتـسم  نابزیم  فطل  هب  هک  نآ  رگم  دوشن  هکم  دراو  ینادناخ  چـیه  دـیور  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  مدرم !

ار شناهانگ  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دیامنن  فقوت  جح  فقاوم  رد  ینمؤم  يهدنب  چـیه  مدرم ! يا  ددرگ . دنمتـسم  ریقف و  هکنآ  رگم  دـیامنن 
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! مدرم يا  هحفـص 160 ] . ] دوش هداد  ماجنا  رگید  لاس  رد  دـیاب  دوشن  ماجنا  جـح  لمع  ددرگ و  یـضقنم  فوقو  ناـمز  هچناـنچ  دـشخبب و 
چیه لمع  دـنوادخ  دوب و  دـهاوخ  هریخذ  اهنآ  يارب  دـنیامن  جرخ  ادـخ  هار  رد  هچنآ  دنـشابیم و  راـگدرورپ  صاـخ  فطل  دروم  جاـجح 

دیدرگنرب هاگیاج  نآ  زا  دیهد و  ماجنا  وا  هار  رد  قافنا  نید و  لامکا  يارب  ار  ادخ  هناخ  ترایز  مدرم ! يا  دیامنیمن . عیاض  ار  يراکوکین 
تاکز دـیراد و  ياپ  هب  زامن  مدرم ! يا  دـیوشن . هانگ  بکترم  زگره  رگید  هک  دـیریگب  میمـصت  دـیئامن و  هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  هکنآ  رگم 

یهلا نیمارف  ماجنا  رد  امـش  تشذـگ و  ینامز  تدـم  هنیآ  ره  رگا  تسا و  هدومرف  روتـسد  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  ناـنچ  نآ  دـیهد 
، تسامش یهلا  ماکحا  هدننک  نشور  امـش و  ياوشیپ  مالـسلاهیلع  یلع  سپ  دیدومن  شومارف  ار  ماکحا  لمعلاروتـسد  ای  دیدرک و  یهاتوک 

دییامن لاؤس  وا  زا  هچ  ره  هداد ، رارق  نم  نیـشناج  ار  وا  دنوادخ  و  تسا . هدومرف  بوصنم  تمـس  نیا  هب  نم  زا  دعب  ار  وا  لجوزع  دنوادخ 
نم هک  تسا  نآ  زا  شیب  یهلا  ماکحا  مارح  لالح و  دیـشاب ! هاگآ  دینادیمن . هک  ار  هچنآ  دیامنیم  نایب  امـش  رب  دهدیم و  خساپ  امـش  هب 

وا مارح  زا  منکیم و  رما  ادخ  لالح  هب  ار  امـش  ماقم  نیا  رد  یلو  میامن ؛ هاگآ  اهنآ  مامت  هب  ناکم  کی  رد  ار  امـش  موش و  روآدای  ار  همه 
امش زا  هدومرف  لزان  نم  رب  لجوزع  راگدرورپ  هک  ار  هچنآ  لوبق  يارب  میامن و  تجح  مامتا  امـش  اب  هک  متـسه  رومأم  نم  میامنیم و  یهن 

؛ میامن یفرعم  امـش  هب  دنـشابیم  وا  لـسن  نم و  نادـنزرف  زا  هک  ار  وا  زا  دـعب  ناـیاوشیپ  مریگب و  تعیب  ناـنمؤمریما  مالـسلاهیلع  یلع  يارب 
قح هب  دوب و  دـهاوخ  قلخ  رب  ادـخ  تجح  تمایق  زور  اـت  دـشابیم و  هجرف ) یلاـعت  هللا  جـع   ) يدـهم ترـضح  اـهنآ  مئاـق  هک  یناـیاوشیپ 
زا ار  مارح  لالح و  مدومن و  یهن  یمارح  ره  زا  مدرک و  تلـالد  یلـالح  ره  هب  ار  امـش  نم  مدرم ! يا  هحفص 161 ] . ] دیامرفیم تموکح 
دای ار  اهنآ  هک  تسامـش  رب  میامن . لیدـبت  رییغت و  ار  نآ  مدرگرب و  دوخ  راتفگ  زا  مناوتیمن  زگره  مدـناسر و  امـش  هب  راـگدرورپ  بناـج 

رارکت ار  دوخ  راتفگ  اددجم  نم  دیـشاب ! هاگآ  دیئامنن . لیدبت  رییغت و  ار  اهنآ  دییامن و  هیـصوت  رگیدـکی  هب  دیراپـسب و  رطاخ  هب  دـیروآ و 
نآ فورعم  هب  رما  نیرتالاب  هک  دیـشاب  هاگآ  و  دییامن . یهن  رکنم  زا  دینک و  یکین  هب  رما  دیهدب . تاکز  دیراد و  ياپ  هب  ار  زامن  میامنیم .
نآ لوبق  هب  ار  اهنآ  دیناسرب و  ارم  راتفگ  دنرادن ، روضح  لحم  نیا  رد  هک  یناسک  هب  دینامب و  مدق  تباث  راوتـسا و  نم  راتفگ  رد  هک  تسا 
رما نآ  زا  تعاطا  هب  ار  امـش  نم  هدش و  رداص  لجوزع  دنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  ینامرف  نیا  دـییامن  یهن  نآ  اب  تفلاخم  زا  دـیراداو و 

ناماما هک  دیامنیم  یفرعم  نآرق  رد  دنوادخ  مدرم ! يا  دشابیم . موصعم  ماما  یهن  رما و  نامه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میامنیم و 
دنوادخ هچنانچ  مشابیم ، اهنآ  ردپ  نم  نم و  نادنزرف  اهنآ  هک  مدومن  یفرعم  امش  هب  مه  نم  دنتـسه . وا  نادنزرف  مالـسلاهیلع  یلع  زا  دعب 

نم ترتع  نآرق و  هک  یمادام  مدومن  هاگآ  ار  امـش  نم  میداد  رارق  وا  لـسن  رد  ار  هیقاـب  هملک  : » دـیامرف دوخ  باـتک  رد  یلاـعت  كراـبت و 
: دیامرفیم لجوزع  دنوادخ  دیسرتب . تمایق  زور  زا  دییوج و  يرود  هانگ  زا  مدرم ! يا  دش .» دیهاوخن  هارمگ  زگره  دنـشاب ، امـش  يامنهار 

لدـع هاگداد  رد  ماجنارـس  هک  دـییامنن  شومارف  ار  لامعا  شجنـس  باسح و  نامز  دیـشاب و  گرم  دای  هب  تسا » تمظعاـب  تماـیق  هلزلز  »
هاگداد نآ  رد  سک  ره  دش . دـهاوخ  هداد  دـب  کین و  زا  امـش  لامعا  هحفص 162 ]  ] يازج دوشیم و  یگدیـسر  امـش  باسح  هب  دنوادخ 
ياهرهب تشهب  زا  دـشاب  هدرک  ادـخ  زا  یناـمرفان  هک  ره  دوشیم و  اـطع  وا  هب  کـین  شاداـپ  دـشاب  ادـخ  ناـمرف  زا  يوریپ  شلمع  هدـنورپ 

نابز اب  هک  هدومرف  رما  ارم  لجوزع  دنوادخ  دییامن ، تعیب  نم  اب  کی  کی  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  امـش  تیعمج  مدرم ! يا  تشاد . دهاوخن 
وا بلص  زا  نم  نادنزرف  اهنآ  مدومن ، یفرعم  امش  هب  هک  وا  زا  دعب  ناماما  نانمؤمریما و  مالسلاهیلع  یلع  ییاوشیپ  يارب  مریگب  رارقا  امش  زا 

غالبا هچنآ  زا  میربیم  نامرف  میتسه و  یـضار  مینکیم و  تعاـطا  میدینـش و  : » دـییوگب همه  دـییامن و  رارقا  امـش  همه  سپ  دوب . دـنهاوخ 
رب ادخ  دورد  دوب ، دنهاوخ  وا  زا  دـعب  ناماما  هک  وا  نادـنزرف  ییاوشیپ  مالـسلاهیلع و  یلع  ییاوشیپ  يارب  راگدرورپ  فرط  زا  ام  رب  يدومن 

ینامز میاهدـنز و  هک  یمادام  میتسه  یقاب  تعیب  نیا  اب  دوخ و  نابز  تسد و  دوخ و  ياهناج  دوخ و  ياهلد  اب  مییامنیم  تعیب  داـب . اـهنآ 
دهع زا  میوشیمن و  ددرم  میروآیمن و  کش  میهدیمن و  لیدبت  رییغت و  ار  دوخ  تعیب  میوشیم و  هدنز  هک  گرم  زا  دعب  میریمیم و  هک 

ناـنمؤمریما و مالـسلاهیلع  یلع  ربناـمرف  میتـسه و  وت  عیطم  مییاـمنیم و  تعاـطا  ادـخ  زا  میـشابیمن و  نکـشنامیپ  و  میدرگیمنرب . دوخ 
نیـسح نسح و  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  یلع  بلـص  زا  وت  نادـنزرف  زا  يدومن  مالعا  هک  ار  یناماما  مینکیم  تعاطا  میـشابیم و  وا  نادـنزرف 
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نایب دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  اهنآ  تلزنم  يدومن و  یفرعم  اـم  هب  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  ماـقم  وت  دوب و  دـنهاوخ  مالـسلاامهیلع 
زاب مدرم ! يا  هحفـص 163 ] .« ] دوب دنهاوخ  تما  نایاوشیپ  ردپ  زا  دعب  دنـشابیم و  تشهب  لها  ناناوج  نایاقآ  ناراوگرزب و  اهنآ  یتشاد و 
یلع اب  میدنبیم  نامیپ  دهع و  ار و  وا  نادنزرف  مالـسلاهیلع و  یلع  مییامنیم  تعاطا  ار و  وا  ربمایپ  ادـخ و  مینکیم  تعاطا  : » دـییوگب مه 

هدومن تعیب  مالسلاهیلع  یلع  اب  هک  یـسک  اب  مییامنیم  تعیب  دوخ و  ياهنابز  دوخ و  ياهناج  دوخ و  ياهلد  اب  نانمؤمریما  مالـسلاهیلع 
و میریگیم . دـهاش  ار  ادـخ  تعیب  نیا  رد  مییامنن . یچیپرـس  نآ  زا  زگره  مینکن و  لیدـبت  ار  تعیب  نیا  زگره  هک  مییامنیم  رارقا  تسا و 

ییاهنآ دنراد و  روضح  هک  ییاهنآ  زا  دنتـسه  وت  ربنامرف  هک  یناسک  مامت  شاب و  دهاش  ام  رب  مه  وت  تسا و  یفاک  تداهـش  يارب  دنوادخ 
هک ار  هچنآ  مدرم ! يا  تسا .» اهتداهـش  نیرتالاب  دنوادخ  تداهـش  دنـشاب و  دـهاش  ام  رب  همه  نینمؤم  ناگتـشرف و  دـنرادن و  روضح  هک 

یچیپرـس هک  ره  دش و  دهاوخ  راگتـسر  دیامن  يوریپ  هک  ره  تسا . هاگآ  امـش  ریمـض  زا  دونـشیم و  ار  امـش  يادص  دنوادخ  دـییوگیم 
دنوادخ تردـق  تسد  تسا و  هدومن  تعیب  لجوزع  دـنوادخ  اب  دـیامن  تعیب  مالـسلاهیلع  یلع  اب  هک  ره  تسوا . دوخ  رب  نآ  ررـض  دـیامن 

نسح و وا  نادـنزرف  وا و  هک  دـینادب  دـییامن و  تعیب  نانمؤمریما  مالـسلاهیلع  یلع  اب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  مدرم ! يا  تساـهتسد . نیرتـالاب 
هلیح هک  ار  یـسک  دیامنیم  كاله  دـنوادخ  دنـشابیم . نیمز  رد  یهلا  هیقاب  كاپ و  هملک  اهنآ  زا  دـعب  نایاوشیپ  مالـسلاامهیلع و  نیـسح 
متفگ امش  اب  هک  ار  هچنآ  مدرم ! يا  تسا . هدرک  متس  دوخ  هب  دنک  ینکشدهع  هک  ره  دنامب . رادافو  هک  یـسک  رب  دیامرفیم  محرت  و  دنک ،

میبلطیم ار  وت  شزرمآ  میدرک و  تعاطا  میدینش و  اراگدرورپ  : » دییوگب دیـشاب و  میلـست  نینمؤملاریما  ماقم  لباقم  رد  دییوگب  نارگید  هب 
دومنیمن ییامنهار  رگا  دومرف و  ییامنهار  ام  هک  ار  ادخ  شیاتس  دمح و  : » دییوگب و  هحفص 164 ] «. ] دشابیم وت  يوس  هب  ام  تشگزاب  و 

تسا نآ  زا  رتشیب  نآ  هدومرف و  رکذ  نآرق  رد  لجوزع  دنوادخ  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لیاضف  مدرم ! يا  میدشیمن .» راگتـسر 
زا هک  ره  مدرم ! يا  دـییامن . قیدـصت  ار  وا  دناسانـش  ار  وا  درک و  ناتهاگآ  وا  لیاضف  هب  هک  ره  سپ  دومن . نایب  ناوتب  سلجم  کی  رد  هک 

هدـش لیان  یگرزب  يراگتـسر  هب  اققحم  دـنک  تعاطا  مدومن -  یفرعم  امـش  هب  هک  وا -  زا  دـعب  ناماما  نانمؤمریما و  یلع  ربماـیپ و  ادـخ و 
تشهب رد  یهلا  معن  هب  دنـشاب  نینمؤملاریما  میلـست  دنرادب و  تسود  ار  وا  دنریگ و  تقبـس  یلع  اب  تعیب  يارب  هک  یئاهنآ  مدرم  يا  تسا .

، دیوش رفاک  نیمز  يور  مدرم  همه  امش و  رگا  ددرگ و  دونـشخ  یـضار و  امـش  زا  ادخ  هک  دییوگ  ینخـس  مدرم ! يا  دش . دنهاوخ  زارفرس 
شیاتـس دـمح و  هد . رارق  دوخ  مشخ  دروم  ار  نارفاک  زرمایب و  ار  نمؤم  ناـنز  نادرم و  اراـگدرورپ ! دـیناسریمن . ادـخ  هب  يررـض  زگره 

هحفص 167] [ . ] 187 . ] تسا نایملاع  راگدرورپ  صوصخم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  روآفسأت  عیاقو  هب  هاتوک  یهاگن 

ادخ ربمایپ  راضتحا  نیلاب  رب 

ریغب تام  نم  دـندومرف : تیـصو  هب  طوبرم  تایآ  همادا  رد  هک  تیـصو  رب  شرافـس  دـیکأت و  همه  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
یمالـسا تما  نیب  عازن  فالتخا و  زا  ات  دنیامن ، تیـصو  راضتحا  يرامیب  رتسب  رد  دنتـساوخیم  دوخ  هک  هاگنآ  ۀیلهاج . ۀـتیم  تام  ۀیـصو 

هک یلقاع  نامیااب و  ناسنا  ره  هک  نآ  اب  دـندرک . يریگولج  راک  نیا  زا  تناها -!! یتح  و  لاـجنج -  راـج و  اـب  یهورگ  دـننک ، يریگولج 
 - يوهلا نع  قطنی  ام  و  (، ) مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اوهتناف ...( .) هنع  مکاهن  ام  هوذـخف و  لوسرلا  مکیتآ  ام  : ) تایآ

تلاسر ماقم  زا  تیعبت  مایپ  زج  دـیامن  ربدـت  ار  نآرق  تایآ  مامت  هکلب  دـناوخب و  ار  نآرق  رگید  تایآ  يرایـسب  و  یحوی .) یحو  الا  وه  نا 
شالت و لاس  هس  تسیب و  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  نأشلامیظع  ربمایپ  دریذپب  دناوتیم  هنوگچ  درادن ، چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نارگیزاب دنـشاب و  وربور  يرابفسأت  ياههنحـص  نینچ  اب  گرم  ماگنه  مدرم ، تیاده  هار  رد  رایـسب  بیاصم  دیادش و  لمحت  هدهاجم و 
ياههقرف مومع  نیب  ملـسم  تایاور  زا  رابخا  نیا  دـنیامن !؟ لـمع  ار  هحفـص 168 ]  ] دوخ یهلا  یعرـش و  يهفیظو  ناشیا  دنراذگن  یـسایس 
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هجوت و دروم  هک  دـنیامن  لقن  ار  يربخ  ادابم  ات  دنتـشاد  راـبخا  لـقن  رد  هک  یطاـیتحا  يهمه  اـب  ملـسم  يراـخب و  یتح  تسا و  ناناملـسم 
ماگنه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دناهدومن  لقن  ار  كاندرد  يهیضق  نیا  دوخ  نیحیحـص  رد  دریگ  رارق  افلخ  نیفلاخم  داهـشتسا 

کی ياوغا  اب  سلجم  راضح  زا  ياهدع  دیوشن . هارمگ  زگره  هک  ار  يزیچ  مسیونب  امـش  يارب  ات  دیروایب  ذـغاک  تاود و  دـندومرف : گرم 
اهنت هن  دندنار . دوخ  رتسب  فارطا  زا  ار  نانآ  مشخ  تلاح  اب  تسکش و  ترضح  نآ  لد  اهنآ ، دایرف  داد و  اب  هک  يروط  هب  دندش ، عنام  رفن 
رمع رخآ  رد  ربماـیپ  هنوـگچ  هک  دـنامیم  تفگـش  رد  هلأـسم  نیا  زا  تـلم  موـق و  ره  زا  ياهدنونـش  ره  یناـسنا و  ره  هـکلب  یناملـسم ، ره 

ناملسم رهاظ  هب  هدع -  کی  يو  دیامنب ؛ یتیصو  تواقش  زا  تداعس  هار  نداد  ناشن  دوخ و  تما  یهارمگ  زا  يریگولج  يارب  دهاوخیم 
ناملـسم ره  تسا . رفک  شتاروتـسد  زا  یـشکرس  درمت و  و  بجاو ، ربمایپ  تعاطا  هک  یلاح  رد  دننک ، يریگولج  نآ  ماجنا  زا  دنهاوخب  - 

رد ضغب  ترفن و  هنیک ، دندومن  تعنامم  هک  نانآ  هب  تبسن  دوشیم و  فسأتم  دونشیم  ار  ناتساد  نیا  یتقو  شربمایپ  نید و  هب  دنمهقالع 
هللا و تاولـص   ) تیادـه رون و  تفأر و  تمحر و  ربمایپ  نازوس  بلق  نیگمغ و  لاـح  رب  شیوخ  نورد  رد  دـنکیم و  ساـسحا  دوخ  بلق 

کشا هتسویپ  تما ) ربح   ) سابعنبا دناهدرک : تیاور  تنس  لها  ياملع  ناگرزب  زا  نارگید  ملسم و  يراخب ، دیرگیم . نوخ  هیلع ) همالس 
یتـقو دـشیم . سیخ  شمــشچ  کـشا  زا  نـیمز  هـک  تـسیرگیم  ردــقنآ  و  سیمخلا » موـی  اـم  سیمخلا  موـی  : » تـفگیم تـخیریم و 

رب ضرم  نوچ  تفگیم : هحفص 169 ] [ ؟ درادیماو هیرگ  هب  ار  امش  زور  نآ  دای  هک  هداتفا  یقافتا  هچ  هبنشجنپ  زور  رد  رگم  دندیسرپیم :
، دیوشن هارمگ  زگره  هک  مسیونب  یباتک  امش  يارب  ات  دیروایب  يذغاک  تاود و  هک  دومرف  رما  دش  یلوتسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
ار هعقاو  نیا  تنس  لها  ناگرزب  دندز . مه  نابز  مخز  هکلب  دیامن ؛ تیصو  ترـضح  نآ  دنتـشاذگن  اهنت  هن  دوب  هبنـشجنپ  هک  زور  نآ  رد  و 

نیب عمج  رد  يدیمح  دوخ ، حیحـص  تیـصو  باتک  رخآ  رد  ملـسم  حیحـص ، مود  دـلج  هحفـص 118  رد  يراخب  هلمج  زا  دـناهداد ، حرش 
حرش رد  ینامرک  هغالبلاجهن ، حرش  مود  دلج  هحفص 563 ، رد  دیدحلایبانبا  دنسم ، لوا  دلج  هحفص 222  رد  لبنح  دمحا  نیحیحصلا ،

نیدلابطق یلازغ و  ضایع ، یضاق  ناهبزور ، یضاق  یلعوبا ، یضاق  قعاوص ، رد  رجحنبا  ملسم ، حیحص  حرش  رد  يوون  يراخب ، حیحص 
هثداح نیا  عوقو  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  يزوج و  نبا  طبـس  یناهفـصا ، میعنوبا  ریثانبا ، یناتـسرهش ، میرکلادبع  نب  دمحم  یعفاش ،

هب باحـصا  زا  یعمج  دندش ، ضیرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  عادولا  ۀجح  زا  تعجارم  زا  دعب  هک  دناهدومن  قیدصت  ار  كاندرد 
دیروایب يذغاک  تاود و  نم  يارب  يدعب . اولـضت  نل  اباتک  مکل  بتکال  ضایب  تاودب و  ینوتیا  دندومرف : ناشیا  دنتفر ، شترـضح  تدایع 

رد مه  يزوج  نبا  طبـس  هک  نیملاـعلا » رـس   » مراـهچ هلاـقم  رد  یلازغ  دـیوشن . هارمگ  نم  زا  سپ  زگره  هک  مسیونب  یباـتک  امـش  يارب  اـت 
لیزال ضایب  تاودب و  ینوتیا  دومرف : ترضح  نآ  هک  دناهدروآ  تنس  لها  لاجر  زا  رگید  یـضعب  هدومن و  لقن  وا  زا  هرکذت »  » هحفص 36
يارب هچنآ  میامن و  فرطرب  ار  امش  رما  لاکـشا  ات  دیروایب  یملق  ذغاک و  میارب  يدعب . اهل  قحتـسملا  نم  مکل  رکذا  رمالا و  لاکـشا  مکنع 

هیف نوفلتخت  اباتک ال  مکل  بتکـال  دومرف : هک  تسا  راـبخا  یـضعب  رد  و  هحفـص 170 ] . ] مهد رکذت  ناتیارب  تسا ، هتـسیاش  مدوخ  زا  سپ 
نآ هللا ؛ باتک  انبسح  رجهیل ، هناف  لجرلا  اوعد  تفگ : رمع  دیوشن . فالتخا  راچد  نم  زا  سپ  هک  مسیونب  ياهتشون  امش  يارب  ات  يدعب ... .

راج و یـضعب  دندش ، هتـسد  ود  سلجم  رد  رـضاح  باحـصا  تسا )!!(  یفاک  ادخ  باتک  ام  يارب  دیوگیم ، نایذـه  وا  دـینک ، اهر  ار  درم 
عازن داـیرف و  داد و  هجیتـن  رد  دـندرک  دـیکأت  ار  ربماـیپ  زا  تعاـطا  یهورگ  دـندومن و  تیوـقت  ار  رمع  فرح  دـنتخادنا و  هار  هـب  لاـجنج 

يدـنع یغبنی  ـال  ینع و  اوموق  دـندومرف : دـندش و  ریغتم  حور  تمظع  میرک و  يوخ  قلخ و  نآ  اـب  ترـضح  نآ  هک  يروـط  هب  تساـخرب 
هک دهدیم  روتسد  نیملـسم  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  ییاج  رد  ایآ  تسین . هتـسیاش  عازن  گنج و  نم  شیپ  اریز  دیزیخرب ؛ نم  دزن  زا  عزانتلا .

، دـینکن دایرف  ار  ربمایپ  ماـن  راوید  تشپ  رود و  هار  زا  دـینکن و  ادـص  مسا  هب  دـیهد و  ادـن  مارتحا  بدا و  اـب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
زا تنس  لها  ناگرزب  ریسفت و  تغل ، لها  دنکیم !؟ یبدایب  تراسج و  نینچ  نیا  یهلا  روتـسد  بدا  تیاعر  نودب  رمع  هک  تسا  هنوگچ 

. تسا نایذه  يانعم  هب  رجه  دناهتفگ : همه  حاحـصلا »  » بحاص و  يراخب » حیحـص  حرـش   » رد رجحنبا  و  لوصالا » عماج   » رد ریثانبا  لیبق 
لاعتم دـنوادخ  هب  نامیا  مدـع  هجیتن  رد  ترـضح و  نآ  ماقم  هب  نامیا  مدـع  تفرعم و  مدـع  رب  لیلد  رجهیل » لجرلا  نا  : » ترابع ناـیب  اـیآ 
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هچنانچ دوش . رثأتم  دـیوج و  يرازیب  تئارب و  شربمایپ ، هب  هلمج  نیا  هدـننک  ناـیب  هدـنهد و  تبـسن  زا  یناملـسم  ره  تسا  هتـسیاش  تسین ؟
رد يوون  و  يراخب » حیحص  حرش   » رد ینامرک  و  افش »  » باتک رد  یعفاش  ضایع  یضاق  هحفص 171 ] : ] لیبق زا  تنس  لها  فصنم  ياملع 

تفرعم زا  هتشادن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  نامیا  الصا  هدوب -  هک  ره  مالک -  نیا  هدنیوگ  هک : دناهتشون  ملسم » حیحص  حرش  »
ملاع هب  لاصتا  هراومه  تیاده  داشرا و  ماقم  رد  ایبنا  دندقتعم  یهلا  بهاذم  مامت  هک  نوچ  تسا ؛ هدوب  ناوتان  ترـضح  نآ  ماقم  هب  لماک 

، مانـشد تراسج و  تناها و  اب  هارمه  اصوصخم  ترـضح  نآ  اب  تفلاخم  سپ  دوش ، تعاـطا  دـیاب  اـهنآ  رماوا  لاـح  ره  رد  دـنراد و  بیغ 
رد هک  ياهنتف  نیلوا  دیوگیم : ناوید » حرش   » رد يدبیم  نیسح  تنس  لها  لیلج  ملاع  دشابیم . ترضح  نآ  ماقم  هب  تفرعم  مدع  رب  لیلد 

عنام رمع  دیامن و  تیـصو  تساوخیم  هک  دوب  توم  يرامیب  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دوخ  روضح  رد  دش  عقاو  مالـسا 
« لحن للم و   » باتک زا  مراهچ  همدقم  رد  یناتسرهش  دیدرگ . ناناملسم  نیب  هملک  فالتخا  یگتـسدود و  هنتف و  داجیا  ثعاب  هجیتن  رد  دش 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رما  هب  ذغاک و  تاود و  ندروآ  زا  رمع  ندومن  عنم  دش ، عقاو  مالـسا  رد  هک  یفالخ  نیلوا  دیوگیم : دوخ 
نیدـلابطق تسا . هدومن  هراشا  اـنعم  نیا  هب  هغالبلاجـهن » حرـش   » مود دـلج  هحفـص 563  رد  دـیدحلایبانبا  و  دوب . تیـصو  نتـشون  يارب 

ناوتیمن امنهاریب  ار  هار  هک  تسا  ملـسم  رما  نیا  دـیوگیم : بویغلا » فشک   » باتک رد  تنـس  لها  ياملع  ناـگرزب  زا  يزاریـش  یعفاـش 
نخـس دـننام  مالک  نیا  تسین . امنهار  هب  یجایتحا  تسا ، ام  نایم  رد  نآرق  نوچ  هتفگ : هک  رمع  هفیلخ  مالک  زا  مییامنیم  بجعت  دومیپ و 
ياطخ لوبق و  لباقریغ  فرح  نیا  تسا  یهیدـب  تسین . کشزپ  هب  جایتحا  تسا  سرتسد  رد  بط  بتک  نوچ  دـیوگیم : هک  تسا  یـسک 

هودر ولو  : ) دـیامرفیم یـصخش  ياهتشادرب  زا  زیهرپ  نآرق و  هب  ناـملاع  هب  مدرم  عوجر  هحفـص 172 ]  ] يارب میرک  نآرق  تسا . ضحم 
هب ناـنآ  دـندرکیم ، عوجر  رمـالا  یلوا  هب  لوسر و  هب  رگا  و  [ . » 188 ( ] مهنم هنوطبنتـسی  نیذـلا  هملعل  مهنم  رمألا  یلوا  یلا  لوسرلا و  یلا 

نیمه هب  ملعلا .) اوتوا  نیذلا  رودص  یف  تانب  تایآ  وه  لب  : ) دـیامرفیم و  دـندرکیم ». طابنتـسا  یهلا  تایآ  زا  هچنآ  دـنتخومآیم  ناشیا 
باتک نآرق  نیا  متـسه و  ادـخ  قطان  باتک  نم  تماصلا . وه  اذـه  قطانلا و  هللا  باتک  انا  دومرف : ههجو -  هللا  مرک  یلع -  ترـضح  تهج 

، هدمآ شیپ  ثداوح  تالاکشا و  تالاؤس ، لباقم  رد  دنتسناوتیمن  افلخ  هک  نیا  رب  تسا  یبوخ  رایسب  هاوگ  افلخ  خیرات  تسادخ . تماص 
نب دمحا  دنـسم ،»  » رد لبنح  دـمحا  ار  رایـسب  دراوم  زا  ياهنومن  دـندیبلطیم . يرای  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دـنیامن و  رداص  حیحـص  مکح 

دننکیم تیاور  ةدوملا » عیبانی   » باب 56 رد  یخلب  نامیلس  خیش  »و  هغالبلاجهن حرـش   » رد دیدحلایبانبا  یبقعلا » رئاخذ   » رد یعفاش  هللادبع 
. ارهش نوثالث  هلاصف  هلمح و  هللا و  باتک  یف  مالسلاهیلع : یلع  لاقف  رهـشا . ۀتـسب  تدلو  یتلا  ةأرملا  مجر  دارا  هنع  هللا  یـضر  رمع  نا  هک :

هدروآ دـنزرف  ههام  شـش  هک  ار  ینز  تساوخ  رمع  رمع . کلهل  یلع  الول  لاق : اهکرتف و  رهـشا . ۀتـس  لمحلاف  نیماع  یف  هلاصف  و  لاق : مث 
تسا رگید  هیآ  رد  تسا و  هام  یس  نداد  ریـش  لمح و  هک  تسا  نآرق  رد  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  سپ  دنک ، هحفص 173 ]  ] راسگنس دوب 

مالـسلاهیلع یلع  رگا  تفگ : درک و  دازآ  ار  نز  نآ  رمع  سپ  تسا . لمتحم  مه  هام  شـش  لمح  سپ  تسا  لاس  ود  لـفط  نداد  ریـش  هک 
هیلع لکـشا  اذا  باطخلا  نب  رمع  نا  هک : تسا  هدـمآ  لبنح  نب  دـمحا  بقانم »  » زا باب  نامه  رد  زین  و  دوب . هدـش  كـاله  رمع  اـمتح  دوبن 

. تفرگیم خساپ  وا  زا  درکیم و  عوجر  مالسلاهیلع  یلع  هب  دمآیم  شیپ  یلکشم  رمع  يارب  هک  یماگنه  مالسلاهیلع . یلع  نم  ذخا  ءیش 

شترضح تلحر  زا  سپ  ادخ  ربمایپ  نادناخ  اب  راتفر 

نیا هک  یلاح  رد  دندرک ، تعیب  هفیلخ  اب  دندش و  رـضاح  هفیقـس  رد  مشاهینب  مالـسلاهیلع و  یلع  هک  دننکیم  اعدا  تنـس  لها  زا  یـضعب 
تداهـش نامز  ات  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دـناهدرک : نایب  هنوگ  نیا  دوخ  ربتعم  بتک  رد  تنـس  لـها  دوخ  تسا و  تیعقاو  فـالخ  رظن 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تاـفو  زا  سپ  هاـم  شـش  لقادـح  ار  نآ  ناـمز  تسا و  هدرکن  تعیب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح 
هب ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هناخ  دناهدرب و  دجسم  هب  روز  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هدمآ : تنـس  لها  بتک  رد  نآ ، رب  هوالع  دناهتـسناد .

تیاور دوخ  خـیرات  رد  تسا  تنـس  لـها  فورعم  ناثدـحم  ناـخروم و  نیقثوم  زا  هک  يرذـالب  رفعجوبا  - 1 هلمج : زا  دناهدیـشک . شتآ 
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. دـنازوسب ار  هناـخ  درواـیب و  یـشتآ  اـت  داتـسرف  ار  رمع  درکن ، لوبق  دـیبلط و  تعیب  يارب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  رکبوبا ، هک  یماـگنه  هدومن 
: تفگ هحفص 174 ] [ ؟ ینازوسب نم  رب  ار  هناخ  ياهدمآ  باطخ ! رسپ  يا  دومرف : درک  تاقالم  ار  وا  هناخ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
، ریضخ نب  دیـسا  اب  رمع  دناهدرک : تیاور  يربط  دیدحلایبانبا و  - 2 هدروآ )!!(  تردـپ  هچنآ  زا  تسا  رتیمتح  رتيوق و  لمع  نیا  يرآ 
رد هبازخنبا  - 3 منازوسیم . امش  رب  ار  هناخ  الاو  دییایب  نوریب  تفگ : رمع  دنتفر ، مالـسلاهیلع  یلع  هناخ  رد  هب  یتعامج  ملـسا و  نب  ۀملس 
اب هک  مدوب  اهنآ  زا  نم  دندرک ، عانتما  تعیب  زا  شباحصا  مالـسلاهیلع و  یلع  یتقو  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسا  نب  دیز  زا  ررغ »  » باتک
هک ره  هناخ و  الاو  تسا  هناخ  نیا  رد  هک  ره  نک  نوریب  تفگ : همطاف  هب  رمع  میدرب . مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  هب  متـشادرب و  مزیه  رمع 

. دـندوب هناخ  نآ  رد  مشاهینب  باحـصا و  زا  یتعامج  مالـسلامهیلع و  نینـسح  همطاـف و  یلع و  تقو  نآ  رد  منازوسیم . ار  تسا  نآ  رد 
-4 دـننک )!!(  تعیب  هفیلخ  اب  دـنیآ و  نوریب  ات  هللاو ! یلب  تفگ : ینازوسیم ؟ منادـنزرف  نم و  رب  ار  هناـخ  اـیآ  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاـف 

حرـش  » لوا دلج  هحفـص 134  رد  دـیدحلایبانبا  - 5 تسا . هداد  حیـضوت  احورـشم  هحفـص 63  دـیرفلا » دـقع   » موس وزج  رد  هبردـبعنبا 
هحفص رد  يرونید  يهبیتقنبا  - 6 تسا . هدومن  لقن  طوسبم  روط  هب  ار  عوضوم  نیا  يرهوج  هفیقس »  » باتک زا  رـصم ) پاچ  « ) هغالبلاجهن
رکبابا نا  دنکیم : عورـش  روط  نیا  ار  بلطم  دهدیم و  حرـش  الـصفم  ار  هفیقـس  هیـضق  ۀسایـسلا » ۀمامالا و   » فورعم باتک  لوا  دـلج   13

، اوجرخی نا  اوباف  یلع ، راد  یف  مه  مهادانف و  ءاجف  رمع  مهیلا  ثعبف  ههجو ، هللا  مرک  یلع  دنع  هتعیب  نع  اوفلخت  اموق  دـقفت  هنع  هللا  یـضر 
. نا و  لاقف : ۀـمطاف . اهیف  نا  صفحابا ! ای  هل : لیقف  اـهیف . نم  یلع  اـهنقرحال  وا  نجرختل  هدـیب ! رمع  سفن  يذـلا  و  لاـق : و  بطحلاـب ، اعدـف 

رمع سپ  دننکیمن . تعیب  وا  اب  دناهدش و  عمج  مالـسلاهیلع  یلع  دزن  ياهدع  هک  دش  علطم  رکبابا  هحفص 175 ] ... ] ایلع الا  اوعیابف  اوجرخف 
رمع سپ  دـندرک ، عانتما  جورخ  زا  اهنآ  درک . ادـص  دـندوب  مالـسلاهیلع  یلع  هناخ  رد  هک  یلاح  رد  ار  اهنآ  رمع  داتـسرف . اهنآ  بناج  هب  ار 

منزیم شتآ  شلها  اب  ار  هناخ  ای  دیوشیم ، جراخ  ای  تسوا ! تسد  هب  رمع  ناج  هک  ییادـخ  هب  مسق  تفگ : دـندروآ و  مزیه  داد  روتـسد 
دندش جراخ  همه  هاگنآ  دشاب )!!(  مه  همطاف  رگا  یتح  داد : باوج  تسا . مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  نیا  رد  صفحابا ! يا  دنتفگ : وا  هب  )!!( 
لوسر ای  تبا ! ای  دادرد : ادن  دنلب  يادص  هب  دینش  ار  اهنآ  يادص  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یماگنه  مالـسلاهیلع ... یلع  رگم  دندرک  تعیب  و 

رس رب  هچ  رکبوبا  باطخ و  نب  رمع  تسد  زا  وت  زا  دعب  ادخ ! ربمایپ  يا  ناجردپ ! يا  ۀفاحقیبانبا : باطخلانبا و  نم  كدعب  انیقل  اذام  هللا !
هتخوس ناشیاهرگج  يراج و  ناشیاهکشا  هک  یلاح  رد  دنتشگرب  دندینـش  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  هلان  يادص  مدرم  هک  نیمه  دیآیم . ام 

اب دـنتفگ : ترـضح  نآ  هب  دـندرب . رکبوبا  دزن  دـندروآ و  نوریب  هناخ  زا  رابجا  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ات  دـندنام  ياهدـع  اب  رمع  یلو  دوب ؛
هب مسق  تروص ، نآ  رد  کقنع ؛ برـضن  وه ! الا  هلا  يذلا ال  هللاو  اذا  دنتفگ : درک ؟ دیهاوخ  هچ  منکن  تعیب  رگا  دومرف : امن . تعیب  رکبوبا 
... تشک دیهاوخ  ار  وا  لوسر  ردارب  ادخ و  يهدنب  سپ  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  مینزیم . ار  تندرگ  تسین ! يدوبعم  وا  زج  هک  يدنوادخ 

رکبوبا و اهدعب  تشگرب . هناخ  هب  هدرکن  تعیب  مالـسلاهیلع  یلع  دـهدیم : همادا  هنوگ  نیا  دـنکیم و  نایب  لصفم  ار  هیـضق  حرـش  هبیتقنبا 
همطاـف ترـضح  دـننک . مهارف  ار  وا  تیاـضر  دوـخ ) معز  هـب   ) اـت دـنتفر  مالـسلااهیلع  همطاـف  لزنم  هحفـص 176 ]  ] هب یتامدـقم ) اـب   ) رمع

دهاش ار  ادخ  دومرف : سپ  يرآ . دنتفگ : تسا ؟ نم  یتیاضران  طخس و  همطاف  طخس  دومرف : مردپ  هک  دیاهدینـشن  ایآ  دومرف : مالـسلااهیلع 
نب دمحا  - 7 منک . تیاکـش  امـش  زا  منیبب و  ار  مردـپ  ات  منکیم  نیرفن  ار  امـش  يزامن  ره  رد  دـیاهدومن ، تیذا  ارم  رفن  ود  امـش  مریگیم 

تایاور زا  یکی  نایاپ  رد  تسا و  هدرک  رکذ  عوضوم  نیا  رد  یفلتخم  تایاور  لیـصفت  هب  دوخ  يهفیقـس »  » باـتک رد  يرهوج  زیزعلادـبع 
وا اب  دوب و  كانمشخ  رکبوبا  رب  مالسلااهیلع  همطاف  تیفوت . یتح  هب  ملکتت  مل  رکبیبا و  یلع  مالسلااهیلع  ۀمطاف  تبضغف  هک : تسا  هدروآ 

لصفم حرش  نمض  هیصولا » تابثا   » باتک رد  بهذلا » جورم   » خیرات بحاص  يدوعـسم  - 8 دیسر . تداهـش  هب  هک  هاگنآ  ات  تفگن  نخس 
سپ انسحم . تطقسا  یتح  بابلاب  ءاسنلا  ةدیس  اوطغض  اهرک و  هنم  هوجرختسا  هباب و  اوقرحا  هیلع و  اومجهف  دیوگیم : هفیقس  زور  يایاضق 
نانز رورـس  دندرک و  جراخ  هناخ  زا  روز  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دـندز و  شتآ  ار  هناخ  رد  دـندرب و  موجه  مالـسلاهیلع  یلع  هناخ  رب  نانآ 

رابجا و ندز و  شتآ  هیضق  دومن . طقس  ار  نسحم  شدنزرف  هک  دنداد  راشف  نانچ  نآ  راوید  رد و  نایم  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  ملاع 
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طبـض تنـس  لها  ياملع  ربتعم  بتک  رد  ملاـظم  ریاـس  نینج و  طقـس  تعیب ، يارب  مشاـهینب  مالـسلاهیلع و  یلع  هب  نیهوت  تعیب ، هب  هارکا 
، ماـظن يدوعــسم ، يرهوـج ، هحفــص 177 ]  ] هبردــبعنبا ربلادــبعنبا ، هـبازخنبا ، يربــط ، يرذــالب ، هـب  تـسا  یــضارتعا  رگا  تـسا و 

. دناهدورس يراعشا  دناهتشون و  دوخ  ياهباتک  رد  هک  تسا  ناشیا  لاثما  میهاربا و  ظفاح  هنحشنبا ، هبیتقنبا ، دیدحلایبانبا ،

نآ بصغ  يارجام  كدف و 

ایرد و رانک  رد  رحبلا  فیـس  ات  هنیدـم  ياـههوک  هنماد  رد  هیرق  تفه  هک   ) یلاوع كدـف و  ناـکلام  ناـگرزب  ربیخ ، ياـههعلق  حـتف  زا  دـعب 
دقع اب  دندیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  هب  تسا ) هدوب  هلغ  تشک  قطانم  دایز و  ياهناتـسلخن  زا  زیخلـصاح  ياهقطنم 

توقای هک  نانچ  مه  دنتشادرب . دوخ  يارب  ار  رگید  فصن  دنداد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هب  ار  كدف  فصن  یحلـص  دادرارق 
رد دیدحلایبانبا  دوخ ؛ خیرات »  » رد يرذالب  ییحی  نب  دمحا  نادلبلا ؛» حوتف   » مشش دلج  هحفص 343  رد  نادلبلا » مجعم   » بحاص يومح 
زا نارگید  ریبک و  خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  يرهوج ؛ رکبوبا  زا  لقن  هب  رـصم ) پاچ  « ) هغالبلاجهن حرـش   » مراهچ دلج  هحفص 78 
تآ و  : ) دروآ دورف  ربمایپ  رب  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  لیئربج  هبیط  يهنیدم  هب  تشگزاب  زا  سپ  دناهدومن . لقن  تنـس  لها  نیخروم  نیثدحم و 

ادا ار  اهنآ  قوقح  ناگدنام  هار  رد  نایاونیب و  دوخ و  کیدزن  ناشیوخ  هب  و  [ . » 189 ( ] اریذبت لیبسلا و ال  نبا  نیکسملا و  هقح و  یبرقلااذ 
لیئربج هک  تسیچ ؟ اهنآ  قح  تسیک و  یبرقلايوذ  هک  دومن  لمأت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  نکن .» ریذبت  فارسا و  زگره  امن و 

هحفص 178] . ] نک راذگاو  مالسلااهیلع  همطاف  هب  ار  كدف  ۀمطاف . یلا  اکدف  عفدا  دیامرفیم : دنوادخ  درک : ضرع  دش و  بایفرـش  اددجم 
هدومرف رما  ارم  دنوادخ  اکدف . کیلا  عفدا  نا  ینرما  هللا  نا  دندومرف : دندناوخارف و  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ریـسفت رد  یبلعث  دـمحا  دندیـشخب . مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  ار  كدـف  ترـضح  نآ  سلجم  ناـمه  رد  و  منک . راذـگاو  وت  هب  ار  كدـف  هک 

یناکسح مساقلاوبا  مکاح  يردخ ، دیعـسیبا  زا  هیودرم ، نبا  ظفاح  زا  دوخ  ریـسفت  مراهچ  دلج  رد  یطویـس  نیدلالالج  نایبلا ،» فشک  »
نویع  » و دـئاوفلا » عمج   » یبـلعث و ریـسفت  زا  ةدوملا » عیباـنی   » باـب 39 رد  یخلب  نامیلـس  خیـش  دوخ ، خـیرات  رد  ریثکنبا  دوخ ، خـیرات  رد 

یماگنه ریبکلا . كدـف  اهاطعاف  ۀـمطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  اعد  هقح  یبرقلااذ ) تا  و   ) تلزن امل  دـننکیم : لقن  هنوگ  نیا  رابخالا »
دندناوخارف و ار  مالسلااهیلع  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیدرگ ، لزان  نک » اطع  ار  ناشقح  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  هب  و   » يهیآ هک 

ترـضح دوب و  مالـسلااهیلع  همطاف  فرـصت  رد  كدف  دوب ، هدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ات  دندومن . اطع  وا  هب  ار  گرزب  كدـف 
دوخ زور  کی  توق  کی  هزادنا  هب  مالسلااهیلع  هقیدص  ترضح  درکیم . تفایرد  ار  نآ  يهراجا  طسق  هس  رد  هنالاس  مالـسلااهیلع  همطاف 

تلحر زا  دـعب  دومرفیم . قافنا  افعـض  ارقف و  ریاس  هب  ار  نآ  رب  دـیاز  مشاـهینب و  يارقف  ناـیم  ار  هیقب  تشادیمرب و  نآ  زا  شنادـنزرف  و 
نوریب ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  نیرجأتـسم  دندرک و  فرـصت  ار  كدف  دنتفر و  لوا  هفیلخ  نیرومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
هانکرت ام  ثرون ، ءاـیبنالا ال  رـشاعم  نحن  هک : دومن  دانتـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لوق  زا  یلوعجم  ثیدـح  هب  لوا  يهفیلخ  دـندرک .
كدـف الوا : هک  یلاح  رد  هحفـص 179 ] . ] تسا هقدص  همه  دنامیم ، ام  زا  هچنآ  میراذـگیمن و  ثرا  هب  يزیچ  ناربمایپ  هورگ  ام  ۀـقدص .

رد یهلا  رما  هب  ربمایپ  هک  تسا ، هدوب  ششخب  هبه و  میدرک -  رکذ  ار  یضعب  هک  تنـس -  لها  ربتعم  بتک  تداهـش  هب  تسا و  هدوبن  ثرا 
زا يرایـسب  میرک  نآرق  نایب  هب  اریز  تسا ؛ لطاب  دودرم و  ثیدح  لصا  ایناث : تسا . هدیـشخب  شزیزع  رتخد  هب  ار  نآ  شیوخ  تایح  نامز 

شیوخ يارغ  يهبطخ  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  همولظم  یبیب  ار  داهـشتسا  نیا  دناهتـشاذگ و  ثرا  شیوخ  نادـنزرف  يارب  ناربمایپ 
، طـسوا و  ناـمزلا » راـبخا   » رد يدوعــسم  هیاـهنلا ،»  » رد ریثانـبا  هفیقــس ،»  » باـتک رد  يرهوـج  زیزعلادـبع  نـب  دــمحا  دــناهدومرف . ناـیب 
زا مالسلاهیلع  رقاب  ماما  ترضح  زا  اهنآ  زا  یضعب  هک  دایز  دانسا  قرط و  هب  هغالبلاجهن » حرـش   » مراهچ دلج  هحفص 78  رد  دیدحلایبانبا 
زا هشیاع و  زا  زین  مالسلااهیلع و  يربک  هقیدص  زا  نسح  نب  نسح  نب  هللادبع  زا  رگید  یـضعب  مالـسلااهیلع ، يربک  بنیز  يرغـص  هقیدص 

رگید يرایسب  زین  مالسلااهیلع و  هرهاط  هقیدص  زا  شدج  زا  شردپ  زا  مالسلااهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  زا  ینابزرم  نارمع  نب  دمحم 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1188 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ناناملـسم و  یمومع  عمجم  رد  ربمایپ  دجـسم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هجاحم  هباطخ و  نایب  رد  تنـس  لها  ناـگرزب  اـملع و  زا 
نافلاخم داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  سلجم  نانچ  نآ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تانایب  هک  دناهدومن  لقن  راصنا  رجاهم و  باحصا و  لباقم 

ترضح هلمج  زا  دنتخیر . مهب  لاجنج  ادصورس و  اب  ار  سلجم  دنهد و  خساپ  دنتـسناوتن  هک  دومن  باجم  تکاس و  ار  اهنآ  نارادمدرـس  و 
لآ نم  ثری  ینثری و  اـیلو  کندـل  نـم  یل  بـهف  ( ) دواد نامیلـس  ثرو  و  : ) دـندومرف دانتـسا  نآرق  رد  ثرا  تاـیآ  هـب  مالـسلااهیلع  ارهز 

كابا و ثرت  نا  هللا  باتک  یفا  ۀفاحقیبا ، نبای  دـندومرف : هاگنآ  نیثراولا ) ریخ  تنا  ادرف و  ینرذـت  بر ال  هبر  يدان  ذا  ایرکذ  و  ( ) بوقعی
مکح ایآ  هفاحقیبا ! رسپ  يا  هحفص 180 ] [ ...؟ مکروهظ ءارو  هومتذبن  هللا و  باتک  متکرت  دمع  یلعفا  ایرف !؟ ائیـش  تئج  دقل  یبا ؟ ثرا  ال 
كرت ار  ادخ  باتک  دمع  هب  ایآ  دیاهداد . تبـسن  ادخ  هب  یگرزب  يارتفا  مربن ؟ ثرا  مردپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  تسا  نآرق 

یقاب يراج و  دوخ  تقیقح  رب  تسا و  مکاح  تمایق  زور  ات  نآرق  تایآ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دیاهتخادنا ؟ رس  تشپ  هب  ار  نآ  دیاهدومن و 
اذا مکیلع  بتک  (، ) نیثنالا ظح  لثم  رکذـلل  مکدالوا  یف  هللا  مکیـصوی  (، ) ضعبب یلوا  مهـضعب  ماحرالا  اولوا  و  : ) دـیامرفیم نآرق  تسا ؟

ثرا زا  ارم  هک  تسا  یتیـصوصخ  هچ  نیقتملا .) یلع  اقح  فورعملاب  نیبرقـالا  نیدـلاولل و  ۀیـصولا  اریخ  كرت  نا  توملا  مکدـحا  رـضح 
دنوادخ ایآ  یمع ؟ نبا  یبا و  نم  همومع  نآرقلا و  صوصخب  ملعا  متنا  ما  اهنم ، یبا  جرخا  ۀیآب  هللا  مکـصخفا  تسا ؟ هتـشاد  مورحم  مردپ 
صوصخ مومع و  هب  میومعرسپ  مردپ و  زا  امـش  ای  تسا ؟ هدرک  جراخ  نآ  زا  ارم  ردپ  هداد و  صاصتخا  نآرق  زا  ياهیآ  هب  ار  امـش  لاعتم 

ترضح نآ  هب  دنتخادرپ و  تناها  يراکهطلغم و  هب  دنتشادن ، یباوج  ترضح  نآ  قح  شیامرف  لیالد و  لباقم  رد  نوچ  دیرتهاگآ ؟ نآرق 
قح دیتسکـش و  ارم  لد  زورما  دندومرف : دندرک و  دنلب  هلان  هب  ادص  ترـضح  نآ  هک  اجنآ  ات  دندومن  تناها  یـشاحف و  شمولظم  رهوش  و 
زا ارم  قح  لاعتم  رداق  دنوادخ  ات  درک  مهاوخ  یهاوخداد  امـش  زا  تمایق  زور  رد  یهلا  همکحم  رد  نم  یلو  دـیدرب ؛ دـیدومن و  طبـض  ارم 

نمـض دـمآرب و  جاـجتحا  ماـقم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  مالـسلااهیلع ، ارهز  ترـضح  مـکحم  تاـنایب  زا  سپ  دریگ . سپ  زاـب  اـمش 
تـسوا کلم  كدف  هک  دروایب  دهاش  همطاف  رگا  تفگ : هحفص 181 ]  ] هفیلخ هلمج  زا  دومن ، راکـشآ  ار  قیاقح  رایـسب  لیالد  اب  ياهباطخ 

: تسا هدومرفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رگم  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دوب . دهاوخ  نیملسم  ءیف  هنرگو  مهدیم  وا  هب  هتبلا 
فرـصت و رد  اهلاس  كدـف  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هن  دروایب  لیلد  دـیاب  یعدـم  هیلع ؟ یعدا  نم  یلع  نیمیلا  یعدـملا و  یلع  ۀـنیبلا 
زا همطاف  رگم  تسا ؟ قح  اب  قبطنم  همطاف  لمع  لوق و  هک  یلاح  رد  یهاوخیم  دهاش  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  ایآ  تسا . هدوب  وا  يهدافتـسا 

مالـسلااهیلع همطاف  اـب  هارمه  مشخ ، اـب  تاـنایب  نیا  زا  سپ  ترـضح  تسین ؟ ءاـسک  باحـصا  زا  همطاـف  رگم  تسین ؟ ریهطت  هیآ  قیداـصم 
هفیقـس ناگدـننادرگ  هفیلخ و  هب  مدرم  هک  يروـط  هب  دـش  اـپ  هب  رایـسب  يوهاـیه  سلجم  رد  دـنتفر و  لزنم  هـب  دـندرک و  كرت  ار  سلجم 

دیدحلایبانبا دییامنیم ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  اب  هک  تسا  يراتفر  هچ  نیا  تسا و  نانآ  اب  قح  هک  دـندومن  هلمح  ضارتعا و 
یلع ترـضح  جورخ  زا  سپ  رکبوبا  نتفر  ربنم  نایرج  يرهوج  زیزعلادـبع  نب  دـمحا  زا  هغالبلاجـهن » حرـش   » مراهچ دـلج  هحفص 80  رد 
نانچ نآ  دومن . ترضح  نآ  هب  اهمانشد  اهتناها و  هچ  هک  دنکیم  نایب  احورشم  ار  دجـسم  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  مالـسلاهیلع و 

داتـسا زا  مدوب . هدش  تفگـش  رد  هفیلخ  راتفگ  نیا  زا  دیوگیم : قوف  تارابع  رکذ  زا  سپ  دـیدحلایبانبا  دراد . مرـش  نآ  رکذ  زا  ملق  هک 
؟ تسا هدوب  یـسک  هچ  هب  تاملک  نیا  رد  هفیلخ  ضیرعت  هیانک و  مدومن : لاؤس  يرـصبلا  دـیزیبا  نب  ییحی  نب  رفعج  بیقن  ییحیوبا  دوخ 

لاق کحضف و  هحفص 182 ] . ] مدومنیمن لاؤس  تشاد ، تحارص  رگا  متفگ : دوب . مالک  رد  تحارـص  هکلب  دوبن ، ضیرعت  هیانک و  تفگ :
نب یلع  هب  تفگ : دـیدنخ و  سپ  ینب . اـی  کـلملا  هنا  مـعن  لاـق : هلوـقی ؟ یلعل  هـلک  مـالکلا  اذـه  تـلق : مالـسلاهیلع . بلاـطیبا  نـبا  یلعل 

فاصنااب دارفا  مرـسپ ؟ تسا  نینچ  کلم  تنطلـس و  انامه  یلب  تفگ : دش ؟ هتفگ  یلع  هب  تارابع  يهمه  ایآ  متفگ : تسا . هدوب  بلاطیبا 
تبحم یتسود و  مه  زاب  وا  هب  تبسن  دیامنب ، ار  اهتناها  اهمانشد و  نینچ  نانآ  ردام  ردپ و  هب  یـسک  رگا  ایآ  دنیامن ، تواضق  تنـس  لها 

هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  رگم  دـننامب ؟ تکاس  دـننک و  لمحت  دـنناوتیم  دوشب ، اهتناها  نینچ  اهنآ  هب  عمج  کی  رد  رگا  ایآ  دـنراد ؟ لد  رد 
بـس نم  دوب : هدومرفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رگم  هللا ؟ يذآ  دـقف  یناذآ  نم  یناذا و  دـقف  امهاذآ  نم  دوب : هدومرفن  هلآ  هیلع و 
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لقن سابعنبا  زا  یلـصفم  ثیدح  بلاطلا » ۀیافک   » باب 10 لوا  رد  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هللا ؟ بس  دقف  ینبـس  نم  ینبـس و  دـقف  ایلع 
هب هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  تفگ : دندومنیم  بس  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هک  ماش  لها  زا  یعمج  لباقم  رد  هک  دنکیم 

ار وت  سک  ره  راـنلا . یف  هیرخنم  یلع  هللا  هبکا  هللا  بس  نم  و  هللا ، بس  دـقف  ینبـس  نم  ینبـس و  دـقف  کبـس  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 
، دهد مانشد  ادخ  هب  سک  ره  تسا و  هداد  مانشد  ار  ادخ  قیقحت  هب  دهد  مانشد  ارم  سک  ره  تسا و  هداد  مانشد  ارم  قیقحت  هب  دهد  مانشد 
هحفـص 183]  ] بس نم  رفک  یف  رـشاعلا  بابلا  : » تسا نیا  یجنگ  باتک  باب 10  ناونع  و  دزادـنایم . شتآ  رد  تروص  هب  ار  وا  دـنوادخ 
هک نآ  درجم  هب  ینید  ماکحا  رد  هک  تسا  نیا  بجع  دهد . مانشد  مالسلاهیلع  یلع  هب  هک  یسک  رفک  رد  مهد  باب  ینعی : مالسلاهیلع » ایلع 

نامه هب  دندرکیم و  قیدصت  هتسناد  تجح  ار  ناشیا  لوق  دندوب  عالطایب  هک  نآ  اب  مود  لوا و  هفیلخ  دومرفیم  یمکح  مالسلاهیلع  یلع 
ره هک  دندومنیم  اهتناها  هکلب  دندرکن ؛ لوبق  ار  وا  تداهش  لوق و  اهنت  هن  صوصخ -  هب  دروم -  نیا  رد  یلو  دندرکیم ، لمع  تروص 

ءایبنألا ال رشاعم  نحن   » ثیدح هب  هفیلخ  هک  نیا  اب  هک : نیا  هجوت  بلاج  هتکن  دوشیم . كانمـشخ  نیگمرـش و  یفرـشاب  فاصنااب و  ناسنا 
هک یلاح  رد  دنیامن ، طبـض  نیملـسم  عفن  هب  ار  ربمایپ  ثاریم  مامت  تسیابیم  دندومن ، بصغ  ار  كدف  هناهب  نیا  هب  دومن و  دانتـسا  ثرون »

ةریـس  » بحاص يهتفگ  هب  رکبوبا  دوخ  زین  و  داد . اـهنآ  هب  ثاریم  باـب  زا  ار  هصفح  هرجح  هشیاـع و  هرجح  مالـسلااهیلع ، همطاـف  يهرجح 
ار همان  نامه  رمع  تشگزاب ، هار  يهنایم  رد  دنادرگزاب و  مالسلااهیلع  هقیدص  ترـضح  هب  ار  كدف  ياهمان  یط  زور  دنچ  زا  سپ  هیبلحلا »

یلع هب  ار  كدف  شتفالخ  نامز  رد  رمع  دوخ  اهدـعب  نادـلبلا :» مجعم   » رد يومح  توقای  يدوهمـس و  يهتـشون  هب  و  درک . هراپ  تفرگ و 
حرش مراهچ   » دلج رد  دیدحلایبانبا  هتفگ  هب  ددجم -  بصغ  يراذگاو و  راب  دنچ  زا  سپ  رگید  راب  درک و  راذگاو  سابع  مالـسلاهیلع و 

يدعب ياههفیلخ  مه  زاب  درک و  راذگاو  دندوب -  كدـف  ناثراو  هک  مالـسلااهیلع -  همطاف  نادـنزرف  هب  زیزعلادـبع  نب  رمع  هغالبلاجـهن - »
، یقرافلا نب  یلع  زا  هک  دنکیم  لقن  هغالبلاجهن » حرش   » مراهچ دلج  هحفص 105  رد  دیدحلایبانبا  دندنادرگرب . اهدعب  دندرک و  بصغ 
هک یتروص  رد  متفگ : هلب . تفگ : دوب ؟ ییوگتـسار  يوناب  همطاف  ایآ  ۀقداص ؛»؟ ۀمطاف  تناکا  : » مدرک لاؤس  دادغب  یبرغ  هسردم  سردـم 

ینـسحتسم فیطل و  مالک  درک و  یمـسبت  دوبن ) یخوش  لها  هک  نیا  اب   ) وا درکن ؟ راذـگاو  وا  هب  ار  كدـف  هفیلخ  ارچ  سپ  دوب ، وگتـسار 
دمآیم ادرف  درکیم ، راذگاو  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ار  كدف  اعدا  درجم  هب  زور  نآ  رگا  تسا : نیا  شاهصالخ  هحفص 184 ]  ] هک تفگ 

هدومن قیدصت  دییأت و  ار  وا  تقادـص  البق  نوچ  دـیامن ، راذـگاو  ار  قح  دوب  راچان  هفیلخ  هاگنآ  درکیم ، شرهوش  يارب  تفالخ  ياعدا  و 
. دوب

همطاف زا  تدایع  رد  هبیتقنبا  نایب 

يرایسب و  ۀسایـسلا » ۀمامالا و   » هب فورعم  نیدشارلا  ءافلخلا  خیرات  لوا  دلج  هحفص 14  رد  يرونید  يهبیتق  نب  ملسم  نب  هللادبع  دمحموبا 
رکبوبا هب  رمع  اهانبـضغا . دق  اناف  ۀـمطاف  یلا  انب  قلطنا  رکب : یبال  رمع  لاق  هک : دـناهدومن  لقن  دـیدحلایبانبا  دـننام  تنـس  لها  ياملع  زا 

مه اب  ایب  تفگ : رمع  هب  رکبوبا  هدـمآ : راـبخا  یـضعب  رد  . ) میاهدرک كانبـضغ  ار  وا  اـم  هک  یتسرد  هب  میورب  همطاـف  ندـید  هب  اـیب  تفگ :
یلع راچان  دادـن . تاقالم  هزاجا  همولظم  یبیب  ترـضح  یلو  هناخ ، رد  تشپ  ات  دـنتفر  مه  اب  هصالخ ، تسا .) حیحـص  نیا  ارهاـظ  میورب .
نیمه هب  ترـضح  نآ  دومن . رایتخا  توکـس  مالـسلاهیلع  یلع  باوج  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دنداد و  رارق  هطـساو  ار  مالـسلاهیلع 

دنادرگرب ار  دوخ  يور  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  دندرک . مالس  دندش و  دراو  اهنآ  داد . دورو  هزاجا  اهنآ  هب  راچان  درک و  افتکا  توکس 
مراد و تسود  رتشیب  مدوخ  یشیوخ  زا  ار  ادخ  ربمایپ  یشیوخ  مسق ! ادخ  هب  ادخ ! ربمایپ  يهبیبح  يا  تفگ : رکبوبا  درک . راوید  فرط  هب  و 

همه زا  ار  وت  لضف  فرش و  ردق و  نم  مدوب  هدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  دعب  شاک  مراد . تسود  رتشیب  مرتخد  هشیاع  زا  ار  وت 
. ۀـقدص وهف  هاـنکرت  اـم  ثرون  ـال  دومرف : مدینـش  مدوخ  هک  هدوب  ترـضح  نآ  بناـج  زا  مدرک  عنم  ثرا  قح  زا  ار  وت  رگا  منادیم و  رتهب 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  مردپ  زا  یثیدح  نم  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هحفص 185 ] ]
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نم ۀـمطاف  طخـس  ياضر و  نم  ۀـمطاف  اضر  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دیدینـشن  ایآ  مسق ! ادـخ  هب  ار  امـش  مروآیم . ناشدای  هب  هلآ  هیلع و 
تیاضر زا  همطاف  تیاضر  ینطخسا . دقف  ۀمطاف  طخسا  نم  یناضرا و  دقف  ۀمطاف  یضرا  نم  ینبحا و  دقف  یتنبا  ۀمطاف  بحا  نمف  یطخس 

ار همطاف  سک  ره  دراد و  تسود  ارم  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  مرتخد  همطاف  سک  ره  سپ  تسا . نم  بضغ  زا  همطاـف  بضغ  تسا و  نم 
یلص هللا  لوسر  انعمس  معن  الاق : تسا . هتخاس  نیگمشخ  ارم  دروآ ، بضغ  هب  ار  همطاف  سک  ره  تسا و  هتخاس  دونشخ  ارم  دزاس ، دونشخ 
یناف دندومرف : مالسلااهیلع  هقیدص  ترضح  هاگنآ  میدینش . ار  تاملک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یلب  دنتفگ : هلآ . هیلع و  هللا 

ار شناگتـشرف  لاعتم و  دـنوادخ  نم  سپ  هیلا . امکنوکـشال  یبنلا  تیقل  نئل  ینامتیـضرا و  ام  ینامتطخـسا و  اـمکنا  هتکئـالم  هللا و  دهـشا 
تاقالم ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هاگنآ  متـسین و  یـضار  امـش  زا  نم  دـیدروآ و  بضغ  هب  ارم  رفن  ود  امـش  هک  میریگیم  دـهاش 

هانپ ادخ  هب  تفگ : دـش و  نایرگ  گنتلد و  یبیب  تانایب  تاملک و  زا  رکبوبا  درک . مهاوخ  تیاکـش  ناشیا  هب  رفن  ود  امـش  زا  امتح  میامن 
ةالص لک  یف  کیلع  هللا  نوعدال  هللاو ! دومرف : مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هاگنآ  هحفص 186 ] . ] ترضح نآ  طخس  وت و  طخس  زا  مربیم 

شفارطا مدرم  تفر . نوریب  یبیب  رضحم  زا  نایرگ  رکبوبا  سپـس  میامنیم . نیرفن  ار  وت  مناوخیم  هک  زامن  ره  رد  مسق ! ادخ  هب  اهیلـصا .
ال دیراذگاو . ارم  دیوریم ، ناتیاههداوناخ  دزن  دوخ  ياههناخ  هب  یلاحـشوخ  اب  همه  امـش ! رب  ياو  تفگ : دنداد . شیرادـلد  دـنتفرگ و  ار 

همطاـف زا  مدـید و  هچنآ  زا  دـعب  مسق ! ادـخ  هـب  دـیراذگاو ، ارم  مرادـن  امـش  تـعیب  هـب  یتجاـح  چـیه  یتـعیب ؛ ینوـلیقا  مـکتعیب  یف  ۀـجاح 
. دشاب یناملسم  ندرگ  رب  نم  تعیب  مرادن  لیم  مدینش  مالسلااهیلع 

تما عامجا  رب  تنس  لها  لیلد 

، ۀلالـضلا یلع  یتما  عمتجت  ال  ءاطخلا ، یلع  یتما  عمتجت  ال  هک : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  ثیدـح  نیا  هب  کسمت  اب  تنـس  لها 
تفالخ رب  هفیقـس  رد  تما  هباحـص و  مامت  دـننکیم : ناـیب  هنوگ  نیا  ار  تما  عاـمجا  دـننکیمن . عاـمتجا  یهارمگ  رب  اـطخ و  رب  نم  تما 
ترـضح زا  مود  لوا و  هفیلخ  نوچ  دنیوگیم : نینچمه  تسا . بجاو  عامجا  نآ  تعاطا  تجح و  تما  عامجا  دناهدومن و  عامجا  رکبوبا 

تفالخ ثیح  زا  یگداتفابقع  نیا  ام  دنیوگیم : هتبلا  دندش . باختنا  تفالخ  هب  اهنآ  نس ، ربک  لیلد  هب  دـندوب ، رتگرزب  مالـسلاهیلع  یلع 
رد هحفص 187 ] . ] تسا تباث  ناگمه  دزن  ناشیا  تیلضفا  نوچ  مینادیمن ، صقن  مالـسلا ) ةولـصلا و  هیلع   ) ههجو هللا  مرک  یلع -  يارب  ار 
هب ي »  » ندومن هفاضا  دـننکیمن و  عامتجا  یهارمگ  اطخ و  رب  نم  تما  مامت  تسا  نیا  ثیدـح  يانعم  الوا : تفگ : دـیاب  راصتخا  هب  خـساپ 

دنوادـخ اریز  دـشابیمن ؛ اطخ  رما  نآ  دـنیامن ، قافتا  يرما  رب  ءانثتـسا  نودـب  ربمایپ  تما  مامت  هاگره  سپ  دـنکیم . مومع  يهداـفا  تما » »
ناـنآ ناـیم  رد  هراومه  ادـخ  تجح  ینعی  دنتـسه ؛ قح  اـب  ناـشیا  ناـشیا و  اـب  قح  هک  تسا  هداد  رارق  ار  تما  صاوخ  زا  یهورگ  هراومه 
مدرم مامت  قح  هک  تفالخ  نینچمه  دـنوشیم . اطخ  رب  تما  عامتجا  عنام  قح  تجح  نآ  قح و  يهفیاط  نآ  عامجا  ماگنه  رد  سپ  تسا .
مرکا ربمایپ  تافو  يهزور  دنچ  نآ  رد  ایآ  دیـسرپ : دـیاب  لاح  دوش . بیوصت  باختنا و  ماجنا و  مدرم  يهبطاق  تلاخد  رظن و  اب  دـیاب  تسا 

هدـش لیکـشت  ربمایپ  تما  مامت  زا  یعامجا  نینچ  تسا -  هدوب  یکچوک  يهدیـشوپرس  ياضف  هک  هفیقـس -  لـحم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ادخ ربمایپ  ایآ  تفگ : دیاب  تسا ، هدش  عقاو  عامجا  روز  هب  یلو  دناهدوب ؛ هباحـص  زا  ناگرزب  مک ، يهدـع  نآ  دوش : هتفگ  رگا  هن ؟ ای  تسا 

؟ ریخ ای  دندوب ، هتـسب  مهم  رما  نیا  رد  تلاخد  زا  ار  دوخ  تسد  دناهدوب و  هدومن  راذـگاو  عامجا  هب  ار  هفیلخ  باختنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
باختنا ار  رفن  کی  ياهلیبق  يوخ  قلخ و  اهینمـشد و  ساسارب  يزاب و  تسایـس  اـب  اـت  دـندوب  هدومن  راذـگاو  رفن  دـنچ  هب  ار  رما  نیا  اـیآ 

رگا دنتشادن ؟ هفیلخ  نییعت  رد  يأر  رظن و  قح  هشبح  و  فئاط ، نمی ، هکم ، دننام  یمالـسا  رگید  ياهنیمزرـس  ناناملـسم  ریاس  ایآ  دننک ؟
یقیقح قادصم  تما  عامجا  ات  دنوش  عمج  تفالخ  دننام  یتمظعاب  رما  رد  ناناملسم  مامت  رظن  ات  دندرکن  ربص  ارچ  دوبن  راک  رد  ياهسیسد 

رد دناهدوب و  طقف  هباحص  زا  هحفص 188 ]  ] دودحم دادعت  نآ  اعقاو  ایآ  تسا ، هدوب  هباحـص  رابک  عامجا  دوش : هتفگ  رگا  یتح  دنک ؟ ادیپ 
هک نیا  هب  هجوت  اب  نینچمه  دوش ؟ هدرمش  مرتحم  ناشرظن  ات  دناهتشادن  دوجو  هباحـص  ناگرزب  هنیدم ، رد  یتح  یمالـسا و  نیمزرـس  ریاس 
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رد تسا ؟ هدش  نایب  هباحـص  رابک  القع و  هلأسم  ثیدح  تمـسق  مادک  رد  تسا ، روکذم  ثیدح  هفیقـس  تیناقح  رب  تنـس  لها  لیلد  اهنت 
رد تنـس  لها  دنـشاب . الـضف  القع و  رگا  یتح  یمک  يهدـع  تیـصوصخ  هن  دـناسریم ، ار  تما  مامت  تیمومع  یتما »  » ترابع هک  یلاـح 

یفاک تصرف  ناناملـسم  مامت  ندرک  ربخ  يارب  دـشاب ، راـک  رد  ییاههسیـسد  دوب  نکمم  دوب و  مهم  تفـالخ  رما  نوچ  دـنیوگیم : خـساپ 
دید نآ  رد  ار  تما  حالص  دوب - !! يرادمتـسایس  درم  هک  رمع -  ییاهتبحـص ، زا  سپ  دندش و  عمج  هفیقـس  رد  هلجع  اب  هجیتن  رد  دوبن ،

زا هدومنن  تعیب  هدابع  نب  دعـس  زا  يوریپ  هب  جرزخ  هلیبق  راصنا و  زا  یعمج  یلو  دـندومن ، تیعبت  مه  ياهدـع  دـنک و  تعیب  رکبوبا  اـب  هک 
رمع و هب  تسایـس  نسح  يور  رکبوبا  هکلب  دـشن ؛ عقاو  یعامجا  هفیقـس  زور  رد  دـنیوگیم : تنـس  لـها  نیارباـنب ، دـندش . جراـخ  هفیقس 

تعیب نامز  رورم  هب  اهدعب  ات  دـندرک  تعیب  يزاب ، تسایـس  يور  يروف  دـندرک و  فراعت  وا  هب  زین  اهنآ  درک و  فراعت  حارج  يهدـیبعوبا 
يارب هفیقس  رد  ناناملسم  دناهتـشون : هنوگ  نیا  نارگید  دوخ و  خیرات  مود  دلج  هحفص 457  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  درک . ادیپ  هعـسوت 

رمع رکبوبا و  هک  دـننک  باـختنا  ریما  ناـشدوخ  ناـیم  زا  دنتـساوخیم  جرزخ  سوا و  يهلیبـق  ود  هکلب  دـندشن  عمج  تفـالخ  رما  رد  روش 
لقاال دوبن  ناناملـسم  مامت  ندرک  ربخ  تصرف  تنـس  لـها  هتفگ  هب  هچناـنچ  دـندرک . يرادربهرهب  دوخ  عفن  هب  فـالتخا  نیا  زا  دندیـسر و 
هباحص ناگرزب  زا  يرایسب  و  هحفص 189 ]  ] دوب هنیدم  یکیدزن  رد  ییودرا  دندرکیم ، هاگآ  تعیب  نآ  زا  ار  دیز  نب  ۀماسا  يودرا  دشیم 

يرکشل هدنامرف  ریما و  ربمایپ ، روتسد  هب  هک  ۀماسا  صخـش  هکلب  دندوب ؛ ودرا  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامرف  زا  يوریپ  هب 
رفن هس  يهسیسد  اب  دینش  هک  نیا  زا  سپ  هماسا  دناهتشون : نیخروم  مامت  دندوب . وا  یهدنامرف  تحت  هاپس  نآ  رد  مه  رکبوبا  رمع و  هک  دوب 

تسا ییاغوغ  هچ  نیا  دز : دایرف  دمآ و  دجسم  هب  تشگرب و  هنیدم  هب  دناهدومن  تعیب  رفن  کی  اب  مدرم  اب  روش  نودب  هدش و  یشارتهفیلخ 
هباحص ناگرزب  ناناملسم و  اب  روش  نودب  هک  دیدوب  هراک  هچ  رفن  دنچ  امش  دیاهدرک ؟ یـشارتهفیلخ  یـسک  هچ  يهزاجا  اب  دیاهدومن ؟ اپرب 

. امن تعیب  مه  وت  ایب  هدـیدرگ ، عقاو  تعیب  هدـش و  مامت  راک  هماـسا ! يا  تفگ : دـمآ و  شیپ  تلامتـسا  تهج  رمع  دـیدومن ؟ هفیلخ  نییعت 
تعیب دوخ  نیرومأم  اب  میایب  هنوگچ  ماهدیدرگن  مه  لزع  هداد و  رارق  امش  ریما  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ : دش و  ینابصع  هماسا 
هفیقـس زا  ایآ  تسا ، هدوب  رود  هماسا  يودرا  هک  مینک  ضرف  لاح  نیا  اب  دش . نایب  راصتخا  هب  هک  تسا  ینالوط  رایـسب  هجاحم  نیا  میامن ؟
قاـفتا هب  هک  مه -  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دـشیمن  هک  دوب  داـیز  ردـقنآ  هلـصاف  دوـب  دجـسم  بنج  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لزنم  اـت 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هیـصوت  دروم  ترتع و  هک  ار  مشاـهینب  ربماـیپ و  يومع  ساـبع  و  دوب -  هعماـج  رد  رثؤم  وضع  نیقیرف ،
هک یلاح  رد  دوش ؟ هدافتـسا  اهنآ  يأر  زا  دـنوش و  رـضاح  هفیقـس  رد  ات  دومن  ربخ  دـندوب ، ربمایپ  يهناخ  رد  هک  ار  هباحـص  رابک  دـندوب و 

يراخب و يربط ، دـیدحلایبانبا ، یطویـس ، نیدـلالالج  يزار ، رخف  لیبق : زا  تنـس ، لـها  گرزب  نیخروم  قوثو و  دروم  ناـیوار  بلاـغ 
و دندوب -  نآرقلا  لیدع  هک  مشاهینب -  مامت  هکلب  دشن ، عقاو  عامجا  مه  هنیدم  دوخ  رد  یتح  هک  دناهدرک  نایب  فلتخم  تارابع  هب  ملسم 

رارق ضارتـعا  دروم  ار  نآ  ـالماک  ندینـش ، زا  سپ  دـندوبن و  رـضاح  تفـالخ  هب  نداد  يأر  عقوم  هیقب  رفن  هس  يانثتـسا  هب  باحـصا  مومع 
حیبـقت ار  راـک  نیا  یفاو  یفاـک و  لـیالد  اـب  مادـک  ره  هک  تسا  هدـش  تبث  خـیرات  رد  گرزب  هباحـص  تاـجاجتحا  هحفـص 190 ] . ] دنداد

، دناهتساخرب تفلاخم  هب  هک  ار  هباحص  ناگرزب  زا  رفن  هدجه  مان  لقادح  مشاهینب  مامت  رب  هوالع  تنـس  لها  ربتعم  ياهباتک  رد  دندومن .
. تسا یهارمگ  كاله و  مدـع  تاجن و  بجوم  تیبلها ، هب  کسمت  هنیفـس  نیلقث و  ربتعم  ثیداحا  دانتـسا  هب  هوـالع ، هب  دـناهدومن . رکذ 

اطخ هب  هک  دوب  یعامجا  املسم  دنتشاد  روضح  نیعمجا -  مهیلع  هللا  مالس  ربمایپ -  تیبلها  رابک و  هباحـص  عامتجا ، نآ  رد  رگا  نیاربانب ،
دیاب مود  لیلد  خساپ  رد  تسا . عقاو  فالخ  لطاب و  الماک  عامجا  لیلد  نیاربانب ، تفاییم . ار  دوخ  حیحـص  هار  یمالـسا  تما  تفریمن و 
طرـش رگا  دوش ؟ هدـیزگرب  تفالخ  هب  نس  ربک  لیلد  هب  ات  دوبن  باحـصا  نایم  رد  رکبوبا  زا  رتگرزب  رتنسم و  ناـمز  نآ  رد  اـیآ  تفگ :
ربمایپ هک  تسا  ملـسم  خیرات  رد  نینچمه  دشیم . باختنا  دیاب  دوب  هدنز  هک  هفاحقوبا )  ) رکبوبا ردـپ  نامز  نآ  رد  سپ  تسا ، كالم  نس 
مهارف هنیدـم  رد  بوشآ  تهج  نیقفانم  هک  ییاههئطوت  هب  هجوت  اـب  كوبت  هوزغ  يارب  هنیدـم  زا  جورخ  ماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

ار نیقفانم  تایلمع  هرادا و  ار  هنیدـم  تسایـس  نسح  بلق و  توق  اب  دـنامب و  هنیدـم  رد  ات  دومرف  نییعت  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دـندوب ، هدرک 
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تنا دـندومرف : هدرک و  باختنا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـندوبن  رتنسم  دارفا  ناـمز  نآ  رد  رگم  دـیامن . یثنخ 
مرکا ربمایپ  لمع  نیا  یتسه . نم  نیـشناج  تسا  نم  ترجه  هناخ  هک  هنیدـم  رد  ماهداوناـخ و  رد  وت  یترجه . راد  یتیب و  لـها  یف  یتفیلخ 
دوجو اب  رگا  درادـن . تیلخدـم  یگدروخلاس  نس و  تلاـسر  غـالبا  تفـالخ و  نییعت  رد  هک  تسا  لـیلد  نیرتگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تایآ تئارق  هحفـص 191 ]  ] يارب تئارب و  هروس  لوا  تایآ  لوزن  عقوم  رد  ارچ  تشامگ ، راک  هب  دـیابن  ار  سرون  ناوج  هدروخلاس ، ناریپ 

و دومن !؟ تایآ  غالبا  رومأم  ار  مالسلاهیلع  یلع  دنادرگرب و  سپـس  نییعت ، ار  رمع  رکبوبا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکم  لها  رب 
، توبن دننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفالخ  یلـصا  طرـش  نیاربانب ، دومن !؟ رومأم  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نمی  لها  تیاده  يارب  ارچ  زین 

. دوشیم باختنا  تمس  نیا  هب  دنوادخ  فرط  زا  ریپ  ای  ناوج  هاوخ  دشاب ، یلاع  تافص  مامت  عماج  هک  يدرف  ره  تسا و  لماک  تیعماج 

نآ خساپ  رکبوبا و  تلیضف  رد  ياهیآ  هب  تنس  لها  دانتسا 

نیذلا هجرخا  اذا  هللا  هرصن  دقف  هرصنت  الا  : ) دیامرفیم دنوادخ  هک  اجنآ  دنیامنیم ، دانتسا  رکبوبا  تلیـضف  يارب  ار  لیذ  يهیآ  تنـس  لها 
وا رگا  [ . » 190 ...( ] اهورت مل  دونجب  هدیا  هیلع و  هتنیکـس  هللا  لزناف  انعم  هللا  نا  نزحت  هبحاصل ال  لوقی  ذا  راغلا  یف  امهذا  نینثا  یناث  اورفک 
رفن ود  زا  یکی  هاگنآ  دندومن . نوریب  رهـش  زا  ار  وا  نارفاک  هک  یماگنه  دومن  يرای  ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ  قیقحت  هب  سپ  دـینکن  يرای  ار 

اب لاعتم  دـنوادخ  شابن  نوزحم  سرتن و  تفگ : رکبوبا )  ) دوخ رفـسمه  هب  دـندوب  راغ  رد  هک  یماگنه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  )
يرای و دـیاهدیدن ، لاح  هب  ات  هک  ینازابرـس  هلیـسو  هب  ار  وا  داتـسرفورف و  هللا ) لوسر   ) وا رب  ار  دوخ  راقو  شمارآ و  دـنوادخ  سپ  تسام .
هحفص 192] . ] تسا رکبوبا  تفارـش  تلیـضف و  رب  لیلد  ربمایپ  اب  يرفـسمه  تبحاصم و  دوخ  الوا : تنـس : لها  راهظا  هب  انب  دومرف .» دییأت 
ات درب  راـغ  نورد  هب  دوخ  اـب  ار  وا  اذـل  تسا ، مزـال  ربماـیپ  زا  دـعب  هفیلخ  دوجو  تسوا و  هفیلخ  رکبوبا  هک  تسنادیم  نوـچ  ربماـیپ  اـیناث :

تفالخ مدقت  قح  تابثا  تفارـش و  لیلد  دوخ  نیا  هدوب و  وا  اب  ادـخ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  انعم » هللا  نا   » نایب اثلاث : دوشن . نانمـشد  راتفرگ 
حـضاو رایـسب  لیالد  هب  یلو  درک . لزاـن  رکبوبا  رب  ار  دوخ  شمارآ  راـقو و  دـنوادخ  ینعی : هیلع » هتنیکـس  هللا  لزنأـف  : » اـعبار تسا . رکبوبا 

اهنت هن  تنس ، لها  رظن  دوصقم و  فالخرب  قوف  هیآ  تلالد  هکلب  درادن و  یـساسا  هیاپ و  قوف  تاراهظا  تنـس  لها  بتک  زا  یلقن  یلقع و 
رکبوبا هتشون ، دوخ  خیرات  موس  ءزج  رد  يربط  هچنآ  ربانب  الوا : دیآیم . باسح  هب  فعض  طاقن  هصیقن و  هکلب  تسین ؛ یتفارـش  تلیـضف و 

مالـسلاهیلع یلع  دـش  ایوج  ترـضح  نآ  لاح  زا  تفر و  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دزن  یتقو  هکلب  هتـشادن ؛ ربخ  ترـضح  نآ  تکرح  زا 
هب ترـضح  نآ  راچان  دیـسر و  ترـضح  نآ  هب  هار  طسو  رد  رکبوبا  باتـشب . ترـضح  نآ  دزن  يراد  يراک  رگا  دـناهتفر ، راـغ  هب  دومرف :

هکلب دـش . قحلم  ترـضح  نآ  هب  هار  طسو  زا  تفر و  هزاجایب  وا  هکلب  دـندربن ، دوخ  اب  ار  وا  ترـضح  تسا  مولعم  سپ  دـنتفر . وا  قاـفتا 
مساقلاوبا خیش  هلمج  زا  تسا ، هدوب  نانمـشد  هب  نداد  ربخ  هنتف و  فوخ  زا  یفداصت و  رکبوبا  ندرب  تنـس ، لها  زا  رگید  ربتعم  رابخا  ربانب 

نب دمحم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تالاح  رد  ناهربلا » رونلا و   » باتک رد  تسا -  تنس  لها  ياملع  ریهاشم  زا  هک  غابـص -  نب 
نامه رد  شیرق  رافک  مدید  متفر ، هکم  هب  هرمع  ماجنا  ترـضح  نآ  ترجه  زا  لبق  هک  هدومن  تیاور  يراصنا  تباث  نب  ناسح  زا  قاحـسا 
یشخ هشارف و  یف  مانف  ایلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رما  دیوگیم : سپـس  دنیامنیم ، فذق  بس و  ار  ترـضح  نآ  باحـصا  ناوا ،

مالسلاهیلع یلع  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هحفـص 193 ] . ] راغلا یلا  یـضم  هعم و  هذخاف  هیلع  مهلدی  نا  ۀفاحقیبا  نبا  نم 
ار وا  تسد  سپ  دـنک  ییامنهار  افتخا  لـحم  هب  ار  نانمـشد  هک  دیـسرتیم  هفاـحقیبا  نب  رکبوبا  زا  دـباوخب و  شرتسب  رد  اـت  دومرف  رما  ار 
هک ناـکین  رایـسب  هچ  اریز  تاـبثا ؛ رب  دـسرب  هچ  تسین ، تلیـضف  رب  یلیلد  چـیه  تبحاـصم  نینچمه  دـندش . راـغ  هناور  مـه  اـب  تـفرگ و 

ربمایپ اب  نیقفانم  رافک و  زا  يرایـسب  هک  نانچ  مه  دناهتـشاد ، ناناملـسم  ناکین و  اب  تبحاـصم  هک  ینادـب  دناهتـشاد و  نادـب  اـب  تبحاـصم 
انب مالسلاهیلع  فسوی  ترضح  تسا . دوهشم  حضاو و  رایسب  یفرع  يداع و  ياهترفاسم  رد  دروم  نیا  دناهتشاد و  تبحاصم  ینیشنمه و 

مالسلاهیلع فسوی  ترضح  دندوب و  نایادخ  هب  لئاق  رفاک و  هک  دوب  بحاصم  نادنز  رد  رفن  ود  اب  لاس  جنپ  تنـس  لها  نیرـسفم  راهظا  اب 
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هل لاق  : ) دـیوگیم دوخ  رفاک  قیفر  هب  نمؤم  درم  لوق  زا  فهک  هروس  رد  نینچمه  نجـسلا .)... یبحاـص  اـی  : ) دـیامرفیم اـهنآ  هب  باـطخ 
هب رصحنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هفیلخ  رگا  ایناث : دیامنیم . رتشیب  حیضوت  زا  تیافک  رصتخم  نیمه  و  [ 191 ...( ] هرواحی وه  هبحاص و 
مزال هفیلخ  ظفح  رگا  دـندوب و  رفن  راهچ  ربمایپ  زا  سپ  يافلخ  تنـس  لها  داقتعا  ربانب  هک  یلاح  رد  دوب . نکمم  مود  لامتحا  دوب ، رکبوبا 

دننامب و رفن  هس  هک  نیا  هن  دندربیم ، دوخ  اب  دوب  رطخ  ضرعمرد  ناشناج  دندوب و  رـضاح  هکم  رد  هک  ار  هفیلخ  راهچ  ره  دـیاب  ربمایپ  دوب 
اهریشمش و رطخ  ضرعم  رد  ار  تنس ) لها  داقتعا  هب   ) دوخ زا  سپ  يافلخ  زا  یکی  ربمایپ  هک  نیا  نآ ، زا  رتمهم  هکلب  دورب ، رفن  کی  طقف 

هدوب نانمـشد  يهلمح  رطخ و  لحم  ناشیا  رتسب  ربمایپ و  هناخ  بش ، نآ  هک  تسا  ملـسم  دناباوخب و  دوخ  رتسب  رد  دهد و  رارق  رافک  هلمح 
نم نوکی  ام  ضرألا  یف  اـم  تاومـسلا و  یف  اـم  ملعی  هللا  نا  رت  ملا  : ) دـیامرفیم هلداـجم  يهروس  رد  دـنوادخ  اـثلاث : هحفص 194 ] . ] تسا

دیاهدیدن ایآ  [ . » 192 ...( ] اوناک امنیأ  مهعم  وه  الا  رثکأ  کلذ و ال  نم  یندأ  مهـسداس و ال  وه  الا  ۀسمخ  مهعبار و ال  وه  الا  ۀثالث  يوجن 
مراـهچ رفن  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین  رفن  هس  نیب  يزار  اوـجن و  چـیه  دـنادیم ، تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  لاـعتم  دـنوادخ  هک 

نآ هچ   ) دنـشاب اجک  ره  تسا ، اهنآ  اب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  رتشیب  هن  نآ و  زا  رتمک  هن  و  تساهنآ ، مشـش  ادخ  هک  رفن  جـنپ  هن  تساهنآ و 
لاعتم دـنوادخ  یلقن  یلقع و  لیالد  تاـیآ و  ریاـس  هیآ و  نیا  مکح  هب  سپ  تسا .») يزیچ  ره  رب  هاـگآ  اـج و  ره  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک 

اب ادـخ  دـیوگب : اهنآ  زا  یکی  دنـشاب و  مه  اب  رفن  ود  رگا  نیارباـنب ، تسا . قفاـنم  نمؤم و  رفاـک ، ناملـسم و  نمـشد ، تسود و  اـب  هراومه 
یلص مرکا  ربمایپ  هیلع » هتنیکس  هللا  لزنأف   » ترابع رد  هیلع »  » رد ریمض  عجرم  اعبار : دوب . دهاوخن  یصاخ  صخش  تلیـضف  رب  لیلد  تسام ،

يرای دیاهدیدن ، هک  ینازابرـس  اب  ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ  و  : » ینعی اهورت » مل  دونجب  هدیأ  و   » هک دـعب  هلمج  يهنیرق  هب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا 
لماش تفارـش  نیا  تساوخیم  دـنوادخ  رگا  و  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ود  ره  هدـیأ »  » و هیلع »  » رد ریمـض  عجرم  و  دومن .
لزنأ مث  : ) دیامرفیم نینح  گنج  هیـضق  رد  هبوت  يهروس  رد  لاعتم  دـنوادخ  دومرفیم . رکذ  ار  ریمـض  هینثت  تروص  هب  دوش ، رکبوبا  لاح 
مامت ار  دروم  نیا  و  تسا . هدـمآ  تراـبع  نیمه  مه  حـتف  يهروس  رد  و  هحفص 195 ] [ . ] 193 ( ] نینمؤملا یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هللا 

تسا و قوف  دصاقم  فال  رب  الماک  هک  تسا  ياهلمج  هیآ  دوخ  رد  اهنیا  مامت  رب  هوالع  اسماخ : دنراد . لوبق  زین  تنس  لها  فصنم  ياملع 
ربمایپ رگا  سپ  شابن . نیگهودنا  نوزحم و  ینعی  نزحت » ال  : » دناهدومرف رکبوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هیآ  همادا  نآ 

لومشم ات  دشابیمن  رکبوبا  يارب  یتفارش  تسا و  هدوب  يدنوادخ  نایصع  لمع  نیا  هتشادزاب ، راک  نیا  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
فوخ هللا ال  ءایلوأ  نا  الا  : ) هک دنرادن  ینزح  سرت و  ادبا  هک  تسا  نیا  یهلا  يایلوا  تافص  زا  هک  یلاح  رد  دشاب . هنیکس  لوزن  تمحر و 

«. دنرادن ینزح  سرت و  ادبا  یهلا  يایلوا  هک  یتسار  هب  دیشاب  هاگآ  (. » نونزحی مه  مهیلع و ال 

افلخ فارتعا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  هناگهس  يافلخ  نامز  رد  دناهدومن  تبث  دوخ  ربتعم  بتک  رد  تنـس  لها  ياملع  ناگرزب  هک  روط  نامه 
رکبوبا و دزن  اههقرف  ریاس  يراصن و  دوهی و  ياملع  هک  نامز  ره  دـننک ، لعج  اهنآ  يارب  فلتخم  لیاضف  اـت  دناهدیـشوک  رایـسب  هک  نآ  اـب 

دندشیم لسوتم  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  تیانع  لیذ  هب  نانآ  راچان  دندرکیم ، حرطم  ار  فلتخم  لیاسم  دـندمآیم و  نامثع  رمع و 
افتکا ربخ  دنچ  هب  طقف  دروم  نیا  رد  دنادیمن . مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زج  سک  چیه  ار  تالاؤس  خساپ  هک  دندرکیم  فارتعا  و 

تـسلف ینولیقا  ینولیقا  تفگیم : دوخ  يرادـمامز  ناـمز  رد  اـهراب  رکبوـبا  هک : دـناهدرک  لـقن  تنـس  لـها  ياـملع  زا  نیققحم  مینکیم :
زین رمع  و  تسامش . نایم  رد  یلع  هک  یمادام  متـسین ، امـش  نیرتهب  نم  دینک  میاهر  دیراذگاو و  ارم  هحفص 196 ] . ] مکیف یلع  مکریخب و 
رمع قیقحت  هب  دوبن  مالـسلاهیلع  یلع  رگا  رمع . کـلهل  یلع  ـالول  هک : تسا  هدوـمن  فارتـعا  فـلتخم  لـیاسم  رد  هبترم  داـتفه  زا  زواـجتم 

زا دـناهدرک . رکذ  حورـشم  روط  هب  ار  مود  هفیلخ  هلمج  نایب  ياهنامز  لیاسم و  دوخ  ياهباتک  رد  تنـس  لها  ياملع  دوب . هدـش  كاله 
ینالقسع رجحنبا  - 3 بیذهتلا .» بیذهت   » هحفص 337 رد  ینالقسع  رجحنبا  - 2 لطابلا .» لاطبا   » رد ناهبزور  هللالضف  یضاق  - 1 هلمج :

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1194 

http://www.ghaemiyeh.com


یکم رجحنبا  - 5 تاحفـص 201 و 202 . ثیدحلا » فلتخم  لیوأت   » باتک رد  يرونید  هبیتقنبا  - 4 هباصالا .»  » مود دلج  هحفص 509  رد 
رد يرزج  ریثانبا  - 7 تاحفص 146 و 152 . باترملا » ۀیاده   » باتک رد  يدنفا  دمحا  جاح  - 6 هقرحملا .» قعاوصلا   » باتک هحفص 78  رد 
رد یبطرق  ربلادـبعنبا  - 9 هحفـص 66 . ءافلخلا » خیرات   » باتک رد  یطویـس  نیدـلالالج  - 8 هحفـص 22 . مراهچ  دلج  هباغلا » دـسا   » باتک
نب دمحا  نیدلاباهـش  - 11 هحفـص 73 . راصبالا » رون   » باـتک رد  یجنلبـش  نمؤم  دیـس  - 10 هحفـص 474 . مود  دـلج  باعیتسا »  » باتک
نبا نیدلارون  - 13 هحفص 152 . نیبغارلا » فاعـسا   » باتک رد  نابـصلا  یلع  نب  دمحم  - 12 لأملا .» ةریخذ   » باتک رد  یلیجع  رداقلادـبع 
نبا - 15 نیدقعلا .» رهاوج   » باتک رد  يدوهمـس  هللادـبع  نب  یلع  نیدـلارون  - 14 هحفـص 18 . همهملا » لوصفلا   » باتک رد  یکلام  غاـبص 

-17 هحفص 197 ] . ] هحفص 407 دیرجت » حرـش   » باتک رد  یچـشوق  همالع  - 16 هحفـص 6 . لوا  دلج  هغالبلاجهن » حرـش   » رد دیدحلایبا 
-19 هحفـص 29 . لوؤسلا » بلاطم   » باـتک رد  یعفاـش  هحلط  نب  دـمحم  - 18 و 60 . تاحفـص 48  بقانم »  » باـتک رد  یمزراوخ  بیطخ 

فشک  » ریـسفت رد  یبلعث  - 21 و 87 . تاحفـص 85  هرکذـت »  » باتک رد  يزوج  نبا  طبـس  - 20 دنـسم .»  » و لئاضف »  » رد لـبنح  نب  دـمحا 
ۀیافک  » باـتک رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  - 23 ات 53 . تاحفـص 41  هیمکحلا » قرط   » باـتک رد  يزوـج  میقنبا  - 22 نایبلا .»

ینیومح دمحم  نب  میهاربا  - 26 بقانم .»  » باتک رد  یعفاش  یلزاـغمنبا  - 25 ننـس .»  » باتک رد  ینیوزق  هجامنبا  - 24 باب 57 . بلاطلا »
-29 رابخالا .» سودرف   » رد یملید  - 28 نیبملا .» حتف  حرش   » باتک رد  يذمرت  میکحلا  نسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  - 27 دئارف .»  » باتک رد 

یف نآرقلا  لزن  ام   » و ءایلوالا » ۀـیلح   » ياهباتک رد  یناهفـصا  میعنوبا  ظـفاح  - 30 هدوملا .» عیبانی   » باـتک باب 14  رد  یخلب  نامیلـس  خیش 
نب یلع  بقانم  یف  بلاطلا  ۀـیافک   » باـتک باب 57  رد  يراـبخا  رکذ  زا  سپ  یعفاـش  یجنگ  رگید . ياـملع  يرایـسب  و  مالـسلاهیلع » یلع 

بقانم بحاص  تسا . تباث  هریس  خیرات و  لها  زا  يدایز  عمج  ربخ و  لها  دزن  بلطم  نیا  دیوگیم : مود ، هفیلخ  لوق  دروم  رد  بلاطیبا »
يا یـشابن  تما  نآ  رد  وـت  هک  یتـما  ناـیم  رد  مشاـبن  نم  نسحلااـبا . اـی  اـهیف  تـسل  ۀـما  یف  تـشع  ـال  تـفگیم : ررکم  رمع  دـیوگیم :

يذمرت زا  هدوملا » عیبانی   » باتک باب 14  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  و  لوؤسلا » بلاطم   » باتک رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  نسحلاوبا !
نوعجری مهنع -  هللا  یضر  ۀباحصلا -  تناک  دنیوگ : ربخ  نآ  رخآ  رد  دنیامنیم و  لقن  ار  یلصفم  هحفص 198 ]  ] ربخ سابعنبا  زا  لقن  هب 

کلهل یلع  الول  نطاوم : ةدـع  یف  هنع  هللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  لاق  امک  يواتفلا  هنع  نوذـخأی  باـتکلا و  ماـکحأ  یف  مالـسلاهیلع  هیلا 
دننک و هعجارم  مالسلاهیلع  یلع  هب  نآرق  ماکحا  رد  هک  دنتشاد  تداع  هباحـص  بلاطیبا . نب  یلع  ملعا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و  رمع ،

كاله رمع  هنیآ  ره  دوبن  مالـسلاهیلع  یلع  رگا  تسا  هتفگ  اهناکم  زا  يرایـسب  رد  رمع  هک  نانچ  مه  دـنریگب ، ناشیا  زا  ار  ماکحا  اواـتف و 
لها بصعتم  ياملع  یتح  تسا .» نم  تما  نیرتاـناد  مالـسلاهیلع  یلع  : » دـناهدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  دـشیم و 

نم هللااب  ذوعتا  تفگیم : رمع  هک  تسا  هدروآ  دعـسنبا  زا  لـقن  هب  موس  لـصف  هقرحملا » قعاوصلا   » باـتک رد  یکم  رجحنبا  دـننام  تنس 
نآ رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دیآ و  شیپ  ياهدیچیپ  هلأسم  هک  ماگنه  نآ  زا  مربیم  هانپ  ادخ  هب  ایلع . ینعی  نسحلاوبا  اهل  سیل  ۀلـضعم 

هحفص 62 و لوا  دلج  ءایلوالا » ۀیلح   » باتک رد  یناهفـصا  میعنوبا  ظفاح  تسین . فطل  زا  یلاخ  اجنیا  رد  لوق  لقن  کی  رکذ  دشابن . عقوم 
ۀیافک  » باتک باب 14  رد  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  ماشهنبا ، هریـس  زا  لوؤسلا » بلاطم   » باتک هحفـص 40  رد  یعفاشلا  هحلط  نب  دمحم 

لیعامسا نب  دمحم  ینعی  تنس  لها  قوثو  دروم  گرزب و  ملاع  ود  صوصخب  تنس و  لها  گرزب  ناخروم  املع و  زا  يرایـسب  و  بلاطلا »
ربیخ گنج  عیاقو  نایب  رد  هحفص 324  مود  دلج  دوخ  حیحص »  » رد جاجح  نب  ملـسم  هحفص 100 و  مود  دلج  دوخ  حیحـص »  » رد يراخب 

هحفص 199] . ] تشگرب درک و  رارف  گنج  نادیم  زا  هبترم  ود  مود  هفیلخ  امزهنم ؛ اضیأ  عجرف  هک : دناهتشون  احیرص 

نید ماکحا  نآرق و  تایآ  زا  مود  يهفیلخ  یهاگآ  مدع 

هللاراج ریـسفت ، لوا  دـلج  هحفـص 468  رد  ریثـکنبا  روـثنملا ،» رد   » مود دـلج  هحفـص 133  رد  یطویـس  دـننام  تنـس  لها  ياملع  ناگرزب 
یبطرق ءاسن ، يهروس  نمض  نآرقلا » بئارغ   » ریـسفت لوا  دلج  رد  يروباشین  لضاف  فاشک ،»  » ریـسفت لوا  دلج  هحفص 357  رد  يرشخمز 
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هحفص رد  یقهیب  هحفص 583 ، ننس  لوا  دلج  هیـشاح  رد  يدنـس  ننـس ، لوا  دلج  رد  ینیوزق  هجامنبا  ریـسفت ، مجنپ  دلج  هحفص 99  رد 
دلج هحفص 298  رد  يدنه  یقتم  يراخبلا ،» حیحص  حرش  یف  يراسلا  داشرا   » متـشه دلج  هحفص 57  رد  ینالطسق  ننس ، متفه  دلج   233

رد ینولجع  دـیهمت ،»  » هحفـص 199 رد  ینالقاب  رکبوبا  كردتـسم ،»  » مود دـلج  هحفـص 177  رد  يروباشین  مکاح  لاـمعلا ،» زنک   » متـشه
نبا كردتـسم ،» صیخلت   » رد یبهذ  ریدقلا ،» حـتف   » لوا دـلج  هحفـص 407  رد  یناکوش  یـضاق  ءافخلا ،» فشک   » لوا دـلج  هحفص 270 

یطـساو هیقف  نیحیحـصلا ،» نیب  عمج   » رد يدـیمح  هغالبلاجـهن ،» حرـش   » موس دـلج  هحفــص 96  لوا و  دـلج  هحفـص 61  رد  دیدحلایبا 
رد مود  هفیلخ  يزور  هک : دناهدومن  لقن  نوگانوگ  ظافلا  اب  فلتخم ، قرط  هب  رگید  يرایـسب  و  هیاهن »  » رد ریثانبا  بقانم ،»  » رد یلزاغمنبا 
دح ار  وا  دیامن  رتدایز  مهرد  دصراهچ  زا  ار  شنز  رهم  دریگب و  نز  سک  ره  هک  درک  راطخا  هبطخ  رد  دناوخیم ، هبطخ  باحـصا  لباقم 

ای تسا  رتلوبقم  وت  مـالک  رمع ! يا  دز : ادـص  تیعمج  ناـیم  زا  ینز  مهدیم . لاـملاتیب  هب  مریگیم و  وا  زا  ار  رهم  زا  یتداـیز  منزیم و 
متدرا نا  و  : ) دـیامرفیم ءاسن  يهروس  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  هن  رگم  تفگ : نز  لاعتم . دـنوادخ  مـالک  هتبلا  تفگ : رمع  یهلا ؟ مـالک 
رـسمه دینک و  اهر  ار  ینز  دیتساوخ  رگا  [ . » 194 ( ] ائیش هنم  اوذخأت  هحفص 200 ]  ] الف اراطنق  نهیدحا  متیتآ  جوز و  ناکم  جوز  لادبتـسا 

هـیآ و نـیا  ندینــش  زا  رمع  دــیریگزاب .» وا  رهم  زا  يزیچ  دــیابن  هـتبلا  دــیاهدرک ، رهم  وا  رب  يراـطنق )  ) يداـیز لاــم  دــیریگب و  يرگید 
رمع زا  اههلجح  لخاد  نانز  یتح  امش  همه  لاجحلا ؛ یف  تاردخملا  یتح  رمع  نم  هقفا  مکلک  تفگ : دش و  توهبم  نز  نآ  یباوجرضاح 
رهم مهرد  دـصراهچ  زا  رتشیب  هک  نیا  زا  مدرک  عنم  ار  امـش  هچ  رگا  تفگ : ربنم  يور  نامه  هاـگنآ  دـیرتهاگآ . ینید  لـیاسم  هب  رتهیقف و 

یعنام دـییامن ، اطع  نانآ  هب  نیعم  رادـقم  زا  رتدایز  دوخ  لام  زا  دـیتساوخ  رگا  هک  مهدیم  هزاجا  امـش  هب  کـنیا  دـیهدن ، رارق  ناـنز  يارب 
هتشذگ اهنیا  زا  درکیمن . ینایب  نینچ  هنرگو  هتشادن  یهقف  ماکحا  نآرق و  رب  ياهطاحا  مود  هفیلخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  ربخ  نیا  زا  درادن .

. درادن دوجو  دودح  باب  رد  یمکح  نینچ  یمالسا  هقف  رد  تسا و  ییاجبان  لمع  تسین ، یمرج  هانگ و  هک  یلمع  نینچ  يارب  دح  يارجا 
لقن تنـس  لـها  نادنمـشناد  زا  نارگید  خـیرات و  رد  يربـط  نیحیحـصلا ،» نـیب  عـمج   » رد يدـیمح  دنـسم ،»  » رد لـبنح  دـمحا  نـینچمه 

هدرمن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مسرتیم  تفگ : رکبوبا  هب  رمع  دومن  تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماـگنه  دـناهدومن :
هک ره  دـیآزاب و  دـشاب و  هدـش  بئاـغ  یـسوم  نوچمه  هک  نیا  اـی  دسانـشب و  ار  دوخ  نمـشد  تسود و  اـت  دـشاب  هدوـمن  ياهلیح  دـشاب و 

هحفـص 201] . ] منزیم دح  ار  وا  نم  تسا  هدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دـیوگ  سک  ره  سپ  دـیامن ، هیبنت  هدومن ، ار  وا  تفلاخم 
مالسلاهیلع یلع  هب  ار  ربخ  نیا  نوچ  دمآ . دیدپ  مدرم  رد  یبارطضا  اهراتفگ  نیا  زا  دومن و  کش  زین  وا  دینش  ار  تالمج  نیا  نوچ  رکبوبا 

شومارف رگم  دـیاهدومن ؟ اپرب  هک  تسا  ياهنادرخبان  يوهایه  هچ  نیا  مدرم ! يا  دومرف : دـیناسر و  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  باتـش  هب  دـنداد 
زین مدرم  يریمیم و  وت  (. » نوتیم مهنا  تیم و  کـنا  : ) تسا هدوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  هک  ار  نآرق  يهیآ  دـیاهدومن 

هاگنآ دندومن . ترـضح  نآ  توف  هب  نیقی  مدرم  نانخـس  نیا  اب  دناهدومن . تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دینادب  سپ  دـنریمیم .»
ناـمز رد  دـیامنیم : لـقن  هنوگ  نیا  نیحیحـصلا » نیب  عمج   » رد يدـیمح  نینچمه  مدوب . هدینـشن  ار  هیآ  نیا  زگره  نم  اـیوگ  تفگ : رمع 

ره داد  روتـسد  يروف  رمع  دناهدومن . انز  نز ، نیا  اب  رفن  جنپ  نآ  هک  دـش  تباث  دـندروآ و  هفیلخ  دزن  نز  کی  اب  ار  رفن  جـنپ  رمع  تفالخ 
: دومرف رمع  هب  دش ، هاگآ  مکح  نآ  زا  یتقو  دـش و  دجـسم  دراو  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ماگنه  نآ  رد  دـنیامن . راسگنـس  ار  درم  جـنپ 
: دندومرف ترـضح  تسا . مجر  نآ  مکح  هدش ، تباث  انز  نوچ  یلع ! ای  تفگ : رمع  یتفگ . وت  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  اج  نیا  رد  ادـخ  مکح 

نایب تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  مکح  هچنآ  تفگ : رمع  دنکیم . ادیپ  فالتخا  فلتخم  طیارش  بتارم و  هب  تبـسن  انز  مکح 
امش و نیرتاناد  مالـسلاهیلع  یلع  مکاضقا ؛ مکملعا و  یلع  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  زا  ررکم  نوچ  امن .
، دندروآ ار  رفن  جنپ  نآ  هک  دومرف  رما  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  سپ  هحفص 202 ] . ] تسا تواضق  يارب  امش  نایم  رد  درف  نیرتهتـسیاش 

هنایزات دـح  فصن  ار  یمراهچ  دومن ، يراج  هنایزات  دـح  ار  یموس  دـندومن ، راسگنـس  ار  یمود  دـندز ، ندرگ  ار  یلوا  داد  روتـسد  هاگنآ 
ترضح يدومن ؟ رفن  جنپ  دروم  رد  یفلتخم  مکح  نینچ  هنوگچ  دیسرپ : دش و  بجعتم  رمع  دومن . هیبنت  ریزعت و  ار  یمجنپ  دومن و  يراج 
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دبع عبارلا  و  هانبرـضف ، نصحم  ریغف  ثلاثلا  اما  و  هانمجرف ، نصحم  یناثلا  هتمذ و  نع  جرخف  ۀملـسمب ، ینز  اـیمذ  ناـکف  لوـالا  اـماف  دومرف :
رفن اما  نسحلاابا ! ای  اهیف  تسل  ۀما  یف  تشع  رمع ال  کلهل  یلع  الول  رمع ، لاقف  هانرزعف . هلقع  یلع  بولغمف  سماخلا  اما  فصن و  هدـحف 

، هدومن هنـصحم  يانز  مود  رفن  اما  و  دوش ، هتـشک  دیاب  دـش و  جراخ  همذ  زا  سپ ، دوب  هدرک  انز  ناملـسم  نز  اب  نوچ  دوب و  یمذ  رفاک  لوا 
دح فصن  وا  دـح  سپ  دوب ، هدـنب  رفن  نیمراهچ  و  میدز ، هنایزات  سپ  دوب ، نصحم  ریغ  نوچ  موس  رفن  اـما  و  میدومن ، راسگنـس  ار  وا  سپ 

درواین ادـخ  دـشیم ؛ كاله  رمع  هنیآ  ره  دوبن  یلع  رگا  تفگ : رمع  سپ  میدومن . هیبنت  دوب  هلبا  نوچ  مجنپ  رفن  اـما  و  تسا ، دازآ  ناـسنا 
ۀیافک  » باـب 58 رخآ  رد  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  یـشابن . تما  ناـیم  رد  نسحلااـبا  اـی  وت  مشاـب و  هدـنز  تما  ناـیم  رد  نم  هک  زور  نآ 

«، نیحیحصلا نیب  عمج   » رد يدیمح  حیحص ،»  » رد يراخب  دنسم ،»  » رد لبنح  نب  دمحا  مالـسلاهیلع ،» بلاطیبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا 
رد نیدلابحم  نیعبرا ،»  » هحفـص 466 رد  يزار  رخف  یمزراوخ ، بقانم »  » زا ةدوملا » عیباـنی   » باب 14 هحفص 75  رد  یخلب  نامیلـس  خیش 

هحفص 13 رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  بقانم ،»  » هحفص 48 رد  یمزراوخ  بیطخ  هرـضنلا ،» ضایر   » مود دلج  هحفص 196  هحفص 203 ] ]
انز هب  فارتعا  هک  دـندروآ  رمع  شیپ  ار  ياهلماـح  نز  دـنیامنیم : لـقن  یبقعلا » رئاـخذ   » هحفـص 80 رد  مرحلا  ماما  و  لوؤسلا ،» بلاـطم  »

دنزرف هب  تبسن  یلو  یهدیم ، مجر  روتسد  نز  هب  تبسن  وت  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دنیامن . شراسگنـس  داد  روتـسد  رمع  دومن ،
و رمع ، کلهل  یلع  الول  ایلع و  ندلی  نا  ءاسنلا  تزجع  تفگ : رمع  دندرک و  اهر  ار  نز  سپ  تسا . هانگیب  هچب  نآ  يرادـن و  یطلـست  وا 

هنیآ ره  دوبن  یلع  رگا  دنزجاع و  ناوتان و  مالـسلاهیلع  یلع  دـننام  ندروآ  ایند  هب  زا  نانز  ایح . یلع  اهل  سیل  ۀلـضعمل  ینقبن  مهللا ال  لاق :
«، هقفاوملا  » باتک رد  نامـسنبا  راذـگم . یقاب  ارم  دـشابن  اجنآ  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یتالکـشم  ربارب  رد  ایادـخراب ! دـشیم . كـاله  رمع 
ار مود  هفیلخ  ياهاطخ  تاهابتشا و  نیا  زا  دروم  دصکی  هب  کیدزن  بتک ، زا  یـضعب  رد  تسا و  هدومن  لقن  لیبق  نیا  زا  يرایـسب  ثیداحا 

هدومن يریگولج  مکح  يارجا  زا  هاگآ و  شهابتـشا  هب  ار  وا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هدرک و  رداص  اطخ  هب  یماکحا  هک  دناهدومن  لقن 
هنیآ ره  دوبن  یلع  رگا  رمع ؛ کلهل  یلع  ـالول  هک : تسا  هدوشگ  فارتعا  هب  ناـبز  راـب  داـتفه  زا  شیب  فلتخم  ياـهنایب  هب  هفیلخ  تسا و 

و هدوملا ،» عیبانی   » باب 56 زا  لقن  هب  یبقعلا » رئاخذ   » رد یعفاش  یکم  دمحا  مرحلا  ماما  دنـسم ،»  » رد لبنح  دمحا  دیدرگیم . كاله  رمع 
نب رمع  نا  تفگیم : هک  دـناهدومن  لـقن  هیلع » هللا  ۀـنعل   » هیواـعم لوق  زا  هرـضنلا » ضاـیر   » مود دـلج  هحفـص 195  رد  يربط  نیدلابحم 
یلع هب  دشیم  ورهبور  یلکـشم  رما  اب  تقو  ره  رمع  هک  یتسار  هب  هحفص 204 ] . ] مالسلاهیلع یلع  نم  ذخا  ءیش  هیلع  لکـشا  اذا  باطخلا 

هک دنکیم  لقن  ءاب » فلا   » دوخ باتک  لوا  دلج  هحفص 222  رد  يولب  جاجحلاوبا  یتح  تفرگیم . باوج  ناشیا  زا  هعجارم و  مالسلاهیلع 
هقف و قیقحت  هب  بلاطیبا . نبا  تومب  ملعلا  هقفلا و  بهذ  دقل  تفگ : دیسر ، هیواعم  هب  مالسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  تداهـش  ربخ  یتقو 
« نیبملا حـتف   » يهلاسر حرـش  رد  يذـمرت  میکح  یلع  نب  دـمحم  هللادـبعوبا  تفر . نایم  زا  تسبرب و  تخر  مالـسلاهیلع  یلع  توف  اـب  ملع 

هنع هللا  یضر  باطخلا  نب  رمع  لاق  امک  يواتفلا ، هنع  نوذخأی  باتکلا و  ماکحا  یف  هیلا  نوعجری  مهنع  هللا  یضر  ۀباحـصلا  تناک  دیوگ :
رد هباحـص  مالـسلاامهیلع . بلاـطیبا  نب  یلع  یتما  ملعا  ملـس : و  هلآ )  ) هیلع و هللا  یلـص  لاـق  و  رمع ، کـلهل  یلع  ـالول  نطاوم : ةدـع  یف 

عقاوم زا  يرایـسب  رد  رمع  هک  نانچ  مه  دـنتفرگیم ، ناـشیا  زا  ار  اواـتف ) و   ) تارظن دـندرکیم و  عوجر  مالـسلاهیلع  یلع  هب  نآرق  ماـکحا 
درف نیرتاناد  مالسلاهیلع  یلع  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  دشیم ؛ كاله  رمع  قیقحت  هب  دوبن  مالـسلاهیلع  یلع  رگا  تفگیم :

«. تسا نم  تما 

مود هفیلخ  طسوت  یهلا  ماکحا  رییغت 

هدوب و يراج  عیاش و  رمع  تفالخ  لیاوا  رکبوبا و  تفالخ  نامز  یتح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  هک  یماـکحا  هلمج  زا 
نآرق تلالد  هب  هعتم ، تسا . ءاسن  فاوط ) و   ) جـح مئاد و  ریغ  دـقع  ینعی  هعتم ، مکح  تسا ؛ هدـیدرگ  عقاو  نیملـسم  ربمایپ و  لـمع  دروم 

هلمج کی  اب  طقف  تسا . هدوب  لالح  هضیرف و  ناناملـسم ، نیقیرف  روهمج  قافتا  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  شیاـمرف  دـیجم و 
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ناتعتم تفگ : تفر و  ربنم  زارف  رب  شتفـالخ  ناـمز  رد  رمع  دـیدرگ . مارح  تفگ ، ار  نآ  یحلاـصم  رباـنب  هحفـص 205 ]  ] هک مود  يهفیلخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  هک  تسا  هعتم  ود  امهیلع . بقاعا  امهمرحا و  انا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دهع  یلع  اتناک 

یهلا تباث  مکح  هک  ییاج  رد  میامنیم . تازاجم  ار  نآ  بکترم  منکیم و  مارح  ار  ود  نآ  نم  یلو  تسا ، هدشیم  لمع  هتـشاد و  دوجو 
هریس نآرق و  زا  مکحم  لیالد  دوجو  اب  نیخیش  یتح  هباحص و  يهریس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يهریس  نآرق و  حیرص  روتسد  و 

تعدـب نینچ  يارب  تنـس  لـها  ياـملع  اـهنرق  ددرگ و  تعدـب  مارح و  رمع  راـتفگ  هب  نآ ، ندوـب  لـالح  رب  تنـس  لـها  ربـتعم  بتک  رد 
. دش دهاوخ  اهیمهفجک  اهیشیدنا و  تحلـصم  اهسوه ، اوه و  شوختـسد  زین  مالـسا  رگید  ماکحا  دنهد ؛ هئارا  تسـس  لیالد  ياهیاپیب 
ریـسفت و دوخ  لیم  هب  ار  رگید  ثرا و  تایآ  دـندرک و  نینچ  لافنا ) يهروس  هیآ 41  هلمج  زا   ) سمخ هب  طوبرم  تاـیآ  رد  هک  ناـنچ  مه 

اهنآ هک  نیا  زا  سپ  [ . » 195 ...( ] ۀضیرف نهروجا  نهوتآف  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  دیامرفیم ...( : دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  دندومن . جیورت 
ياملع قافتا  هب  دیجم  نآرق  مکح  نیا  تسا .» بجاو  امش  رب  هک  دیزادرپب  نانآ  هب  ار  نیعم  رهم  دیدش ، دنمهرهب  نانآ  زا  دیدومن و  هعتم  ار 

« - بیغلا حیتافم   » ریسفت زا  موس  وزج  رد  يزار  رخف  ریبک و  ریسفت  مجنپ  وزج  رد  يربط  هلمج  زا  تنـس -  لها  ياملع  زا  يرایـسب  هعیش و 
ربمایپ نامز  رد  مالسا و  ردص  رد  حاکن  ینس ، هعیش و  نیملـسم  عیمج  قافتا  هب  نینچمه  هحفص 206 ] . ] تسا تقوم  جاودزا  هعتم و  يارب 

نب دمحا  دنـسم »  » يراخب و حیحـص »  » رد هلمج  زا  دناهدرک . لمع  نآ  هب  زین  هباحـص  ناگرزب  هدوب و  عورـشم  عیاش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  اهانلعفف  هللا  باتک  یف  ۀعتملا  ۀیآ  تلزن  تفگ : هک  هدـش  لقن  نیـصح  نب  نارمع  زا  ءاجروبا  زا  لبنح 
. رمع هنا  لاقی : دـمحم ، لاق  ءاش . اـم  هیأرب  لـجر  لاـق  تاـم  اذا  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـهنع  هنی  مل  هتمرحب و  نآرق  لزنی  مل 

مارح ار  نآ  نآرق  و  میدرکیم . لمع  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  هارمه  ام  سپ  دـیدرگ . لزاـن  ادـخ  باـتک  رد  هعتم  يهیآ 
تـساوخیم هچنآ  دوخ  رظن  اـب  يدرم  دومن ، توف  ناـشیا  هک  یتـقو  دوـمرفن . یهن  نآ  زا  ار  اـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  درکن و 

« هعتملا حاکن   » باب ملسم  حیحص »  » لوا وزج  هحفص 535  رد  تسا . هدوب  رمع  صخـش  نآ  دوشیم : هتفگ  تفگ : يراخب )  ) دمحم تفگ .
معن لاقف : ۀـعتملا . اورکذ  مث  ءایـشا  نع  موقلا  هلأسف  هلزنم  یف  هاـنئجف  ارمتعم  يراـصنالا  هللادـبع  نب  رباـج  مدـق  اـطع : لاـق  تسا ... : هدـمآ 
هکم هب  هرمع  يارب  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  تفگ : اطع  رمع .. . رکبیبا و  دهع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  انعتمتـسا 
نامز رد  ام  هلب  تفگ : وا  دش . هعتم  تبحص  سپـس  دیـسرپ . ماکحا  رد  یلاؤس  وا  زا  سک  ره  میتفر . وا  لزنم  هب  شندید  يارب  ام  سپ  دمآ .

هعتملا  » باب رد  ملسم  حیحـص »  » لوا وزج  هحفـص 467  رد  نینچمه  میدومنیم . هعتم  رمع  رکبوـبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
دراو یصخش  مدوب ، يراصنا  هحفـص 207 ]  ] هللادبع نب  رباج  دزن  نم  تفگ : هک  هدش  تیاور  هرـضنیبا  زا  دنـسم  روط  هب  ةرمعلا » جحلاب و 

. امهدعن ملف  رمع  امهنع  یهن  مث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  اهانلعف  رباج : لاقف  نیتعتملا . یف  افلتخا  ریبزلا  سابعنبا و  تفگ : دش و 
ماجنا ناشیا  هارمه  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نامز  رد  ام  تفگ : رباج  دـنراد . رظنفالتخا  هعتم  عون  ود  رد  ریبز  سابعنبا و 
سابع نب  هللادـبع  زا  نیحیحـصلا » نیب  عمج   » رد يدـیمح  میدادـن . ماـجنا  ار  اـهنآ  رگید  اـم  دومن و  یهن  ود  نآ  زا  رمع  سپـس  میدادیم ،
يادـخ تفگ : دیـسر و  تفـالخ  هب  رمع  هک  نآ  اـت  میدرکیم  هعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  رد  تفگ : هک  هدوـمن  تیاور 

، جـح هب  نوچ  سپ  تسا . یقاب  دوخ  ياج  هب  نآرق  تسا و  هتـشذگرد  وا  نونکا  درک و  لالح  تساوخیم  هچ  ره  دوخ  ربمایپ  يارب  یلاعت 
نم دزن  هک  ار  يدرم  ره  و  نانز ، يهعتم  زا  دینک  هبوت  و  تسا ، هتفگ  ادـخ  هک  روطنامه  دـیناسر  مامتا  هب  ار  نآ  دـیدرک  عورـش  ياهرمع  ای 

مکح تنس ) لها  زا  یضعب  یـشارتلاکشا  باوج  رد   ) نیعبات هباحـص و  زا  ناگرزب  منکیم )!!(  شراسگنـس  دشاب ، هدرک  هعتم  هک  دنروآ 
، يرافغ رذوبا  عوکا ، نب  ۀملـس  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  دوعـسم ، نب  هللادبع  سابع ، نب  هللادبع  دـننام  دـناهداد  قوف  يهیآ  خـسن  مدـع  هب 

هیآ هک  دـنکیم  لقن  سابع  نب  هللادـبع  لوق  زا  فاشک »  » ریـسفت رد  يرـشخمز  نانآ ، زا  يوریپ  هب  نینچمه  نارگید . نیـصح و  نب  نارمع 
دییأت هعتم و  زاوج  تیعورـشم و  هب  رما  اهیکلام ) ياوشیپ   ) سنا نب  کلام  و  تسا . هدـیدرگن  خـسن  ینعی  تسا ، نآرق  تامکحم  زا  هعتم 

هعتم ود  نآ  ربنم  يالاب  رب  شاهلمج  نایب  نامز  رد  هک  دیمهف  دوشیم  مود  هفیلخ  نایب  قایـس  زا  نآ ، رب  هوالع  تسا . هدومن  نآ  خسن  مدـع 
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رد رگا  و  هحفص 208 ] . ] امهمرحا انا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم  هتفگ : وا  هک  هدوب  يراج  عورشم و  لالح و 
هک دـهاوخیم  تأرج  ردـقچ  و  دوبن . یندرک  مارح  تعدـب و  نینچ  هب  يزاین  رگید  دوب ، هدـش  خوسنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز 

دنوادخ ار  مکح  رودص  أشنم  مه  ربمایپ  دوخ  هک  یلاح  رد  مدرک ؛ لالح  ار  ادـخ  مارح  ای  مدرک ، مارح  ار  ادـخ  لالح  نم  دـیوگب : یـسک 
یلـص ربمایپ  لوق  زا  نآرق  میامن . غالبا  امـش  هب  ار  مکح  نیا  ات  هدومرف  رما  نم  هب  دنوادخ  دومرفیم : ماکحا  غالبا  ماگنه  دنادیم و  لاعتم 
بناج زا  مرادـن  قح  نم  وگب  [ . » 196 ( ] یلا یحوی  ام  الا  عبتا  نا  یـسفن  ءاقلت  نم  هلدـبا  نا  یل  نوکی  اـم  لـق  : ) دـیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا 

هاگتـسد زا  ربـخیب  هناـگیب و  مود  هفیلخ  و  میاـمنیم ». يوریپ  دوشیم ، یحو  نم  هب  هچنآ  زا  طـقف  نم  مهد ، رییغت  ار  یهلا  ماـکحا  مدوخ 
هک ییاهباتک  هب  هعتم  ماکحا  طیارـش و  هفـسلف و  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  دـیامنیم . مارح  ار  ادـخ  لالح  هنارـسدوخ  یهلا ، یحو  تمظعاـب 

مکح نیا  رییغت  برخم  تارثا  زا  ناهذا  ندش  نشور  يارب  یلو  درک ، هعجارم  ناوتیم  تسا ، هدـش  هتـشون  عوضوم  نیا  دراوم  رد  الیـصفت 
هعتم يهیآ  لیذ  رد  دوخ  دنسم »  » رد لبنح  نب  دمحا  دوخ و  ریـسفت  رد  یبلعث  دمحا  نایب  هب  اهنت  يراکـشآ  تعدب  نینچ  يزیرهیاپ  یهلا و 

الا ینز  ام  ۀعتملا  نع  یهن  رمع  نا  الول  دومرف : شترـضح  هک  دناهدومن  لقن  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  هک  مینکیم  افتکا 
هحفص 209] . ] دشیمن انز  لمع  بکترم  یسک  تخبدب  یقش و  ياهناسنا  زج  دوب ، هدرکن  یهن  تقوم ) جاودزا   ) هعتم زا  رمع  رگا  یقش .

تفالخ نامز  رد  نامثع  راتفر 

تنـس لها  ربتعم  بتک  هناگـشش و  حاحـص  رد  زین  و  یفوک ، مثعانبا  ناکلخنبا ، نودـلخنبا ، لیبق  زا  تنـس  لها  نیخروم  مامت  بتک  رد 
نارگید و  هغالبلاجهن » حرـش   » لوا دلج  رد  دیدحلایبا  نبا  هحفـص 435 ، بهذلا » جورم   » لوا دلج  رد  يدوعـسم  نینچمه  و  تسا ، تبث 

رد دومن ؛ راتفر  نیخیـش  يهریـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تنـس  فالخرب  دیـسر ، تفالخ  هب  نامثع  هک  ینامز  دـناهتفگ : نینچ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  رب  وا  اب  فوع  نب  نامحرلادبع  رمع ، یباصتنا  ياروش  سلجم  رد  نیخروم  رظن  قافتا  هب  هک  یلاح 

لـصفم دـناهدرک و  تبث  نیخروـم  هک  يدروـم  نیلوا  دوـمن . تعیب  دـیامنن ، طلـسم  مدرم  رب  ار  هیماینب  هک  نیا  نیخیـش و  هقیرط  هـلآ و  و 
چگ و گنـس و  زا  للجم  ياهناخ  نامثع  هک : نیا  هدومن  رکذ  [ 197 « ] بهذلا جورم   » رد فورعم  خروم  ثدحم و  يدوعسم ، دناهتـشون و 
هیماینب و هب  باـسحیب  درومیب و  ياهشـشخب  لذـب و  شتاـیح  ناـمز  رد  دومن . عمج  يرایـسب  لاوـما  درک و  اـنب  ورـس  جاـس و  ياـهرد 

لاملا تیب  زا  مهرد  رازه  دصکی  هارمه  هب  دوب -  هدش  حتف  وا  نامز  رد  هک  ار -  نیـشنینمرا  ياهنیمزرـس  سمخ  هلمج  زا  دومن . نارگید 
يهدش هدنار  نوعلم و  صاعلایبا  نب  مکح  هب  مهرد  رازه  دص  دلاخ ، نب  هللادبع  هب  مهرد  رازه  دصراهچ  درک و  راذـگاو  نوعلم  ناورم  هب 

رد دیدحلایبا  نبا  هچنانچ   ) دومن راذگاو  لاملا  تیب  زا  نایفسوبا  هب  مهرد  رازه  تسیود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  فرط  زا 
هاجنپ دصکی و  شدوخ  یـصخش  رادهنازخ  دزن  رد  دش  هتـشک  نامثع  هک  يزور  و  هدومن ) تبث  هغالبلاجـهن  حرـش  لوا  دـلج  هحفص 68 
راـنید رازه  دـصکی  دودـح  هک  نینح  يرقلايداو و  رد  وا  كـالما  زا  ریغ  دوـب ، دـقن  هـجو  مـهرد  نوـیلیم ) ود   ) رورک ود  راـنید و  رازه 

ناگرزب مامت  هک  دـش  ثعاـب  وا  لـمع  نیمه  تشاد . باـسح  دـح و  زا  جراـخ  هک  رتش  دنفـسوگ و  واـگ ، زا  ریغ  زین  دوب و  هحفص 210 ] ]
لیبـق نیا  دـندروآ . تسد  هب  لاـملا  تیب  مدرم و  لاوما  تراـغ  اـب  تشاد  وا  هچنآ  زا  رتـشیب  دوـب ، هدروآ  راـک  يور  هک  نارگید  هیماینب و 

فالخرب اهنت  هن  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نیشناج  يارب  مه  نآ  یلقن ، یلقع و  حبق  رب  هوالع  یناوارف -  يهیامرـس  عمج  لامعا و 
اروش زور  رد  هک  تسا  هدوب  مه  رمع -  رکبوبا و  ینعی  دوخ -  ياقفر  هقیرط  فالخرب  هکلب  هدوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  يأر 

هللادبع شرسپ  اب  مود  هفیلخ  دسیونیم : نامثع  تالاح  نایب  نمـض  بهذلا » جورم   » لوا دلج  رد  يدوعـسم  دوب . هدش  نآ  تیاعر  هب  مزتلم 
. میدومن فارـسا  دوخ  رفـس  جرخ  رد  ام  تفگ : شرـسپ  هب  رمع  دـش . رانید  هدزناش  تشگرب ، تفر و  اـب  اـهنآ  رفـس  جرخ  تفر و  جـح  هب 

طلـسم مدرم  سومان  لام و  ناـج ، رب  دروآ و  راـک  يور  ار  راکدـب  يهیماینب  ناـمثع  هک : نیا  دناهتـشون  نیخروم  همه  هک  يدروم  نیمود 
نب مکح  شنوـعلم  يوـمع  هلمج  زا  تشاـمگ . راـک  هب  نیخیـش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ياـضر  فـالخرب  ار  يدارفا  دوـمن و 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  بناج  زا  هدـش  هدـنار  دـیرط و  خـیرات  تداهـش  هب  ود  ره  هک  ار  مکح  نب  ناورم  شرـسپ  صاعلایبا و 
نبا یسولآ ، یناکوش ، یطویس ، يروباشین ، یبطرق ، يربط ، يزار ، رخف  درک . طلسم  مدرم  رب  دندوب ، ترـضح  نآ  نابز  هب  نوعلم  دودرم و 

رد هنوعلم  يهرجـش  زا  دارم  هک : دـناهدومن  لقن  ساـبعنبا  زا  نارگید  یقهیب و  يزیرقم ، مکاـح ، هیودرمنبا ، يدادـغب ، بیطخ  متاـحیبا ،
دروم ار  وا  بارحم  ربنم و  هک  دیدیم  اههنیزوب  تروص  هب  باوخ  رد  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دندوب . هیماینب  دیجم  نآرق 

ةرجشلا و  : ) هک دومن  لزان  ار  لیئارـساینب  هروس  يهیآ 62  دـمآ و  دورف  لیئربج  باوخ  زا  دـعب  هحفـص 211 ] . ] دناهداد رارق  زات  تخات و 
رخف اصوصخم  دروآ . دـنهاوخرد  دوخ  فرـصت  هب  ار  وا  نید  هک  داد  ربخ  و  نآرق .» رد  هدـش  تنعل  تخرد  : » ینعی نآرقلا ؛) یف  ۀـنوعلملا 
مکاح دربیم . ار  صاعلایبا  نب  مکح  مان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هیماینب  ماـمت  ناـیم  زا  هک  دـیامنیم  لـقن  ساـبعنبا  زا  يزار 
ربمایپ زا  یحیحـص  ربخ  رد  مکاح  زا  لقن  هب  هقرحملا » قعاوصلا   » رد یکم  رجحنبا  هحفص 487 و  كردتسم »  » مراهچ دلج  رد  يروباشین 

انل انموق  دشا  نا  و  ادیرـشت ، التق و  یتما  نم  يدعب  نوقلیـس  یتیب  لها  نا  دندومرف : شترـضح  هک  دـنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
غزولا و نب  غزوـلا  وـه  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  هل  لاـق  ـالفط -  ناـک  مکحلا  نب  ناورم  و  موزخموـنب -  ةریغملاوـنب و  ۀـیماونب و  اـضغب 
، هیماینب ینمشد  ضغب و  هک  یتسار  هب  و  دندرگیم ، دیعبت  ندش و  هتشک  هب  التبم  نم  زا  سپ  منادناخ  هک  یتسار  هب  نوعلملا . نب  نوعلملا 

دنزرف غزو  وا  دومرف : وا  هب  مرکا  ربماـیپ  دوب -  یکچوک  لـفط  ناـمز  نآ  رد  مکح  نب  ناورم  تسا -  رتشیب  همه  زا  موزخمینب  هریغمینب و 
هب هراشا  ۀنوعلملا )... ةرجـشلا  و   ) يهیآ لیذ  دوخ  ریبک  ریـسفت  مجنپ  دلج  رد  يزار  رخف  تسا . هدش  تنعل  دنزرف  هدـش  تنعل  تسا و  غزو 
نآ رد  دومن  تنعل  ار  وت  ردپ  دـنوادخ  هللا . هنعل  نم  ضعب  تناف  هبلـص  یف  تنا  كابا و  هللا  نعل  تفگ : ناورم  هب  هک  دـیامنیم  هشیاع  لوق 

(. دومن تنعل  دنوادخ  هک  یتسه  یهورگ  زا  وت   ) دومن تنعل  دنوادخ  هک  یتسه  یسک  زا  یئزج  وت  سپ  يدوب ، وا  بلـص  رد  وت  هک  ماگنه 
هب دورو  هزاجا  مود  لوا و  هحفـص 212 ]  ] هفیلخ نامز  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  بناج  زا  هدش  هدنار  دیرط و  مکح  نب  ناورم 

، داد ار  هنیدم  هب  دورو  هزاجا  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راتفر  هریـس و  فالخرب  دش ، هفیلخ  نامثع  یتقو  یلو  تفاین ، ار  هنیدم 
هب مدرم  نوخ  اـت  دـش  ثعاـب  وا  راـتفر  لاـمعا و  نیمه  دومن . شـشخب  لذـب و  ناـشیا  هب  درک و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  هیماینب  ریاـس  وا و  و 

ترضح حیاصن  هب  دومنن و  رظندیدجت  دوخ  ياهراک  رد  هک  دوب  شدوخ  وا  یتخبدب  لتق و  لوئسم  اعطق  دوش . هتـشک  هفیلخ  دیآ و  شوج 
يربط ریرج  نب  دـمحم  داهن . اهنآ  یتسود  رـس  رب  ار  شیوخ  ناج  تبقاع  ات  دروخ  ار  دوخ  ناـیفارطا  بیرف  درکن و  هجوت  مالـسلاهیلع  یلع 
دیزی هب و  دوقی  ۀیواعم  هرامح و  یلع  البقم  نایفسابا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يآر  دق  و  تسا : هتـشون  دوخ  خیرات  هحفص 357  رد 
راوس هک  دید  ار  نایفـسابا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  قئاسلا . دـئاقلا و  بکارلا و  هللا  نعل  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  هب . قوسی  هنبا 
راوس دنوادخ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  دندناریم . ار  رامح  بقع  زا  شرـسپ  دیزی  ولج و  زا  هیواعم  تسا و  هدـش  یغالا 
ادـخ ربمایپ  نابز  رب  ياههدـشتنعل  موس ، هفیلخ  هک  تسا  هدوب  هنوگچ  لاح  دـنک . تنعل  ار  رامح  نیا  يهدـنهد  قوس  رادولج و  هدـنوش ،

يرکفیب هفیلخ و  لامعا  نیا  زا  ام  طقف  هن  تسا . هدرپس  اهنآ  هب  تراـما  تموکح و  هکلب  هداد و  رارق  مارتحا  دروم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رد نایفـسوبا  یتقو  ارچ  هک  دناهدومن  بجعت  راهظا  زین  یفوک  مثعانبا  يربط و  دـننام  تنـس  لها  گرزب  ياملع  هکلب  مینکیم ، بجعت  وا 

ار هیـضق  ریغت ، کـی  هب  طـقف  تـشکن و  ار  وا  هـفیلخ  دـش ، لـیئربج  یحو و  لوزن  مالـسا و  رکنم  شتفـالخ -  لـیاوا  رد  ناـمثع -  سلجم 
رد دـش  رکذ  هچنآ  رب  هوـالع  تسا . هدوب  لـتقلا  بجاو  ینوـعلم  نینچ  ناناملـسم ، ماـمت  رظن  قاـفتا  هب  هک  یلاـح  رد  تشاذـگ ؛ توکـسم 

هحفص مود  دلج  هغالبلاجهن » حرش   » رد دیدحلایبا  نبا  هدمآ و  هحفص 213 ]  ] مالسلاهیلع یلع  نایقتم  يالوم  هغالبلاجهن »  » يهبطخ 163
تمدخ یمالسا  فلتخم  ياهنیمزرس  زا  ناگرزب  باحصا و  زا  یـضعب  هک : تسا  هدروآ  هبطخ  حرـش  نمـض  يربط  خیرات  زا  لقن  هب   482

تحیصن ار  وا  دنتفر و  هفیلخ  تاقالم  هب  ترضح  نآ  هک  نیا  ات  دنداد  رارق  هطـساو  ار  ترـضح  نآ  دندیـسر و  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
: لوتقملا ۀمالا  هذه  ماما  نوکت  نا  هللا  كدشنأ  ینا  و  دندومرف : وا  هب  هک  اجنآ  ات  دنداد ، رکذت  وا  هب  ار  اهراک  نیا  بقاوع  دندرک و  ناوارف 
ات ینک  يراک  ادابم  هک  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  نم  ۀمایقلا . موی  یلا  لاتقلا  لتقلا و  هیلع  حـتفی  ماما  ۀـمالا  هذـه  یف  لتقی  لاقی  ناک  هناف 
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وا ندـش  هتـشک  هطـساو  هب  دـش  دـهاوخ  هتـشک  تما  نیا  ياوشیپ  هک  دوشیم  هتفگ  هک  یتسار  هب  يوش ، هتـشک  مدرم  نیا  هفیلخ  ناونع  هب 
یلع ترـضح  هناـهاوخریخ  حـیاصن  شریذـپ  ياـج  هب  هک  نآ  بـیجع  دوـشیم . يداـع  مـسر و  تماـیق  زور  اـت  راتـشک  هـفیلخ و  نتـشک 

رتهدیجنر مدرم  هکلب  دوبن ؛ مدرم  ياهمخز  رب  یمهرم  اهنت  هن  هک  درک  تبحص  ناشیارب  يروط  درک و  عمج  ار  مدرم  هلصافالب  مالسلاهیلع ،
ای دـندرم ، ابلاغ  هک  يروط  هب  درک ، هیبنت  یتخـس  هب  دـندوب ، ضرتعم  هک  ار -  ربمایپ  باحـصا  زا  یهورگ  نینچمه  دـندش . رتنیگمـشخ  و 

مود و لوا و  هفیلخ  مارتحا  دروم  یتح  نآرق و  بتاک  نابهگن ، يراق ، ظفاح ، دوعـسم  نب  هللادـبع  اهنآ  يهلمج  زا  دنتـشگ . لیلع  ناوتاـن و 
زا اهنآرق -  مامت  تفرگ و  شاهناخ  زا  روز  هب  ار  دوعـسمنبا  نآرق  هلمج  زا  درک ، عمج  ار  اـهنآرق  ماـمت  هفیلخ  دوب . اـهنآ  تروشم  دروم 

هحفـص . ] تفر ایند  زا  زور  هس  زا  سپ  ات  دندز  ردق  نآ  ار  وا  داد  روتـسد  شنامالغ  هب  هرخالاب  و  دنازوس )!!(  ار  دوعـسمنبا -  نآرق  هلمج 
رامع اب  نامثع  راتفر  تسا . هدومن  نایب  ار  عیاقو  نیا  لیصفت  هب  تاحفص 67 و 226  لوا  دلج  هغالبلاجهن » حرش   » رد دیدحلایبا  نبا  [ 214

دلج يدوعسم  بهذلا » جورم   » رد وا  نتخاس  بورـضم  دوب و  روهـشم  تمظع  يوقت و  تلیـضف ، رد  هک  ربمایپ  صاخ  یباحـص  نآ  رـسای ،
صاخ یباحـص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  بوبحم  يراـفغ ، رذوبا  اـب  وا  راـتفر  نینچمه  تسا . هدـمآ  هحفص 437  لوا 

دلج هحفص 162  رد  یناهفصا  میعنوبا  ظفاح  تسا . هدش  طبـض  تنـس  لها  ربتعم  بتک  رد  فلع  بآیب و  يهذبر  هب  وا  دیعبت  زین  ناشیا و 
نآ مدوب ، هداتـسیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدـخ  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  رذوبا  زا  دوخ  دانـسا  اب  ءاـیلوألا » ۀـیلح   » باـتک لوا 

ياهتـسیاش درم  وت  هللا . رماب  ابحرم  تلق : هللا . یف  لاق : هللا ؟ یف  تلق : يدـعب . ءـالب  کبیـصیس  حـلاص و  لـجر  تنا  دومرف : نم  هب  ترـضح 
یهلا رما  متفگ : ادخ . هار  رد  یلب  دومرف : تسادخ ؟ هار  رد  ایآ  متفگ : دش . دهاوخ  دراو  وت  رب  یتبیصم  الب و  نم  زا  سپ  يدوز  هب  یتسه و 
مامت : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـننکیم  لـقن  ثیدـح  یفرط  زا  تنـس  لـها  هک  تسا  بیجع  تسا . نیـشنلد  اراوگ و 

اب رگید  فرط  زا  هحفـص 215 ] «. ] دـیاهتفای تیادـه  هار  دـییامن  يوریپ  اـهنآ  زا  کـی  ره  زا  دـنراد ، ار  ناگراتـس  مـکح  نـم  باحــصا 
ارچ هک  نآ  مرج  هب  دوشیم  هتـشک  ات  دنیامنیم ، تنوشخ  ملظ و  نینچ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  كاپ  باحـصا  نیرتهتـسجرب 

. تسا هتشگ  ضرتعم  هفیلخ  لامعا  رب  ارچ  هدومن و  راکشآ  مدرم  رب  ار  قیاقح 

وا ناوارف  تایانج  زیمآرفک و  راتفر  هیواعم و 

توف زا  سپ  لامعا  ات  مالـسا  يرابجا  شریذـپ  نامز  زا  هیواعم  زیمآرفک  تالاح  راتفر و  هعیـش ، بتک  ماـمت  تنـس و  لـها  ربتعم  بتک  رد 
لیصفت هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مالسلاهیلع و  یبتجم  نسح  ماما  مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  افلخ ، نامز  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
يرایـسب ياهتعدب  دـیدرگ و  لعج  وا  تسایـس  لوپ و  اب  يرایـسب  ثیداحا  هیواعم  تردـق  نامز  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدـش  نایب 

تفرگ و بقل  نینمؤم ) ییاد   ) ای نینمؤملا » لاخ   » تنـس لها  نایم  رد  یناملـسم ، نآ  اب  هقباـس و  نآ  اـب  وا  هک  اـجنآ  اـت  دـش ، يراذـگهیاپ 
رفک و رب  ار  یلیالد  راصتخا  هب  دیدرگ . هیجوت  وا  يدرف  صیخـشت  داهتجا و  ناونع  هب  دومن  تیانج  هچ  ره  و  دیدرگ ، دادـملق  یحو  بتاک 

يایرد اب  ههجاوم  رد  هیواعم  ردپ  نایفـسوبا ، هکم  حتف  نامز  رد  مینکیم . رکذ  تنـس  لها  عبانم  زا  تایاور  نآرق و  زا  هیواعم  ندوب  نوعلم 
رابجا هب  تفرگ و  رارق  وفع  دروم  دوب ، هدومن  نیملـسم  رب  هک  ییاههجنکـش  اهملظ و  نآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمحر 

ناملـسم ارچ  هک  دومن  شنزرـس  خـیبوت و  ار  وا  تشون و  ردـپ  يارب  اههمان  نایفـسوبا  مالـسا  راهظا  ندینـش  اب  هیواعم  دومن . مالـسا  راـهظا 
نیب رد  رطاـخ  نیمه  هب  دومن و  مالـسا  راـهظا  راـچان  هب  شدوخ  تفاـی ، شرتسگ  نآ  جراـخ  برعلاةریزج و  رد  مالـسا  هک  هاـگنآ  يدـش .

ملـسم و هک  ناـنچ  مه  ساـبع -  ناـشیومع  ياـضاقت  رارـصا و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هحفـص 216 ] . ] دوب نوهوم  نیملـسم 
يزار رخف  یبلعث ، دیآ . نوریب  يراسمرش  تلجخ و  زا  ات  دندومن  دوخ  ياههمان  تالسارم و  یـضعب  بتاک  ار  هیواعم  دناهتـشون -  نارگید 

و دیامرفیم ...( : هک  نآرق -  رد  هنوعلم  هرجش  يارجام  لیئارـساینب و  يهروس  هیآ 60  ریسفت  رد  تنس  لها  گرزب  نارسفم  زا  يرایـسب  و 
ربمایپ ربنم  زارف  رب  ناگنیزوب  دننام  هیماینب  هک  دناهدرک  نایب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يایؤر  نآرقلا - )... یف  ۀنوعلملا  ةرجـشلا 
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هخاش هنت و  املـسم  دشابن ، نآ  يهشیر  هیواعم  رگا  هک  هدومن  هیبشت  هنوعلم  هرجـش  هب  ار  هیماینب  لسن  تخرد  نآرق ، دنتفریم . نییاپ  الاب و 
مهل دعا  ةرخآلا و  ایندـلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذؤی  نیذـلا  نا  : ) دـیامرفیم بازحا  يهروس  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . نآ  یلـصا 
رارق دـنوادخ  تنعل  دروـم  ترخآ  اـیند و  رد  دـنیامن  رازآ  ار  شربماـیپ  لاـعتم و  دـنوادخ  هـک  یناـسک  یتـسار  هـب  [ . » 198 ( ] انیهم اباذـع 
یلـص ادخ  ربمایپ  يهناحیر  ود  مالـسلاهیلع و  یلع  نانمؤمریما  رازآ  ایآ  تسا .» هدش  مهارف  نانآ  يارب  ياهدننک  راوخ  باذع  دـنریگیم و 
تیذا رازآ و  هیواعم ، طسوت  نیتسار  نانمؤم  صاخ و  يهباحـص  راتـشک  رازآ و  مالـسلاامهیلع و  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  هلآ  هیلع و  هللا 
تنعل تسا و  نیملاظ  ملظ و  هب  عجار  هک  يرایـسب  تایآ  دنادرگ ؟ وا  لاح  لماش  ار  یهلا  تنعل  ات  تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 

راکـشآ ياهملظ  هک  تسین  سک  چیه  تسا و  نوعلم  یملاظ  ره  هک  دـنکیم  مکح  تحارـص  هب  دـیامنیم و  حیرـصت  نیملاظ  رب  ار  یهلا 
اهیف و نیدلاخ  منهج  هءازجف  ادمعتم  انمؤم  لتقی  نم  و  : ) دیامرفیم ءاسن  يهروس  رد  لاعتم  دـنوادخ  هحفص 217 ] . ] دیامن راکنا  ار  هیواعم 

نآ رد  هک  تسوا  يازج  منهج  سپ  دـشکب ، دـمع  يور  زا  ار  ینمؤـم  سک  ره  و  [ . » 199 ( ] امیظع اباذـع  هلدـعا  هنعل و  هیلع و  هللا  بضغ 
لها ربتعم  بتک  خیرات و  تحارـص  هب  تسوا .» راظتنا  رد  یگرزب  باذع  تسوا و  يارب  يدنوادخ  تنعل  بضغ و  دنام و  دـهاوخ  نادواج 

رازهیس ةاطرا و  نب  رسب  زین  شناهارمه و  يدع و  نب  رجح  لاثما  تسا و  هتشاد  تکرش  يرایـسب  دارفا  صاخ  ماع و  لتق  رد  هیواعم  تنس 
لتق هب  رگید  ياهتروص  هب  نیفـص و  ياهگنج  رد  ار  رگید  يرایـسب  رـسای و  راـمع  رتشا و  کـلام  رکبیبا و  نب  دـمحم  شهارمه و  نمؤم 

يزوج و نبا  طبس  تاقبط »  » رد دعـس  نب  دمحم  یناهفـصا ، جرفلاوبا  ربلادبعنبا ، يدوعـسم ، تیاور  هب  انب   ) رتمهم همه  زا  تسا . هدناسرن 
ءامـسا شرـسمه  تسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يهناحیر  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماـما  هیواـعم  عیمطت  روتـسد و  هب  نارگید )

هیواعم و رفک  رب  راکـشآ  لیالد  هلمج  زا  دـیدرگ . لیان  تداهـش  هب  دـیزی  اـب  جاودزا  مهرد و  رازه  دـصکی  تفاـیرد  يهدـعو  هب  هدـعج 
زارف رب  اهلاس  وا  روتسد  هب  هک  يروط  هب  وا  رما  هب  وا و  طسوت  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ندومن  نعل  متـش و  بس ، هیواعم ، نعل  ترورض 

هچ دـشیم و  ماجنا  تشز  لمع  تعدـب و  نیا  تنـس ) لها  ياملع  رثکا  هعیـش و  تیاور  هب   ) هعمج زامن  ياههبطخ  اـهزامن و  تونق  رباـنم ،
ماما هک  یسک  عطق  روط  هب  دندیسر . لتق  هب  دنتشگ و  هجنکش  مالسلاهیلع  نایقتم  يالوم  ندومنن  نعل  مرج  هب  هک  لدکاپ  ناناملـسم  رایـسب 

گرم زا  سپ  تایح و  نامز  رد  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  رسمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ردارب  نینمؤملاریما ، نیدحوملا و 
مرکا ربمایپ  زا  نوگانوگ  ظافلا  اب  تنس  لها  گرزب  ياملع  اریز  تسا ؛ رفاک  نوعلم و  دنک ، نآ  هب  هحفص 218 ]  ] رما ای  دیامن ، نعل  بس و 

ار مالـسلاهیلع  یلع  هک  ره  هللا . بس  دـقف  ینبـس  نم  ینبـس و  دـقف  ایلع  بس  نم  دومرف : شترـضح  هک  دـناهدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رد یمثیه  رجحنبا  هک  ییاج  ات  تسا . هداد  مانـشد  ار  لاعتم  دـنوادخ  دـیامن ، متـش  بس و  ارم  سک  ره  هدومن و  مانـشد  ارم  دـهد  مانـشد 

دتری امناف  یتیب  لها  بس  نم  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدومن  لقن  ار  تیاور  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  هقرحملا » قعاوص  »
هدش دترم  مالسا  لاعتم و  دنوادخ  هب  تبـسن  دهد ، مانـشد  ارم  تیبلها  سک  ره  هللا . ۀنعل  هیلعف  یترتع  یف  یناذآ  نم  مالـسالا و  هللا و  نع 
لقن ددـعتم  قرط  هب  دوخ  دنـسم »  » رد زین  لبنح  دـمحا  داب . وا  رب  يدـنوادخ  تنعل  سپ  دـهد ، رازآ  ارم  نم ، نادـناخ  رد  سک  ره  تسا و 
رازآ ار  مالـسلاهیلع  یلع  هک  ره  اینارـصن . وا  ایدوهی  ۀـمایقلا  موی  ثعب  ایلع  يذآ  نم  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدومن 

هللا یلص  ربمایپ  هب  مانشد  مالـسلاهیلع  یلع  هب  مانـشد  نعل و  بس ، نیاربانب ، دش . دهاوخ  هتخیگنارب  ینارـصن  ای  يدوهی ، تمایق  زور  دیامن ،
، دهد مانشد  دنوادخ  ربمایپ و  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  مالـسا  سدقم  نید  تایرورـض  زا  ملـسم  روط  هب  و  تسا . راگدرورپ  هلآ و  هیلع و 

هحفص 219] [ . ] 200 . ] تسا رفاک  نوعلم و  هیواعم  هجیتن  رد  تسا ، بجاو  مه  شلتق  سجن و  رفاک ،

رات بش  یتفخ  یفطصم  ياج  هب 

یلع مورحم  هتشگ  قح  زا  قح  يا  یلع  موتکم  رارسا  مرحم  يا  یلع  رادیب  تشگ  ملاع  وت  باوخ  زا  هک  رات  بش  یتفخ  یفطـصم  ياج  هب 
تـسا لاثمیب  یـضر  مسا  یلع  شنیب  لها  غارچ  مشچ و  یلع  شنیرفآ  باتکلاما  یلع  لیوأت  يایرد  رهوگ  يا  یلع  لیزنت  جرب  باتفآ  يا 
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رد یلع  رارـسألا  رـس  قلطم  بیغ  رد  یلع  قح  ترـضح  يوس  هار  یلع  قلطم  قح  يوـقلا  بنج  یلع  تسا  لـالجلاوذ  ءییـضم  هجو  یلع 
زا هدرپ  نکفارب  بیغ  يهدرپ  رادهدرپ  يا  یلع  تسا  نیرخآلا  نیلوألا و  ماـما  تسا  نید  لـقع و  نیتملا  لـبح  یلع  راونـألا  رون  قح  دهـشم 
وا يوربا  مخ  یمـسم  نطاب  رد  مسا و  رهاظ  هب  اب  هطقن  وا  بل  لاخ  دوب  هللادـی  ییاناوت  ماگنه  هب  هاگآ  نوک  هنکز  ییاناد  هب  بیرـال  رارـسا 
ماش رـسارس  يدوب  ناهج  سدـقا  ضیف  لزنت  ماگنه  هب  سدـقت  یلاع و  تزع  جوا  رد  نیـسوق  باق  ات  دـسر  دـمحا  زج  هک  نینوک  ناگوچ 
نابز رگ  دـیاشگ  تسا  تام  لـقع  رـضخ  قشع و  لـیلخ  تسا  تاـیح  بآ  نیا  هک  تملظ  نآ  رد  رون  يهیآ  نیا  وا  رد  رگ  يدوبن  روجید 

رد دـشخبب  تسوا  ننـسلاب  مئاق  هللا  یلو  تسوا  نت  ناج  نیوکت  هب  عیرـشت و  هب  تسا  باتکلا  ملع  بل ، وچ  ددـنبورف  تسا  باطخلا  لصف 
هب ارـسا  بش  عمـش  نیا  راسخر  هناورپ  کلف  عمج  یلع  رد  قحلا  یلی  قلخلا و  یلی  ار  ادخ  هداد  لد  ناج و  هدجـس  هب  ار  ادگ  متاخ  عوکر 
رد وا  قدـصلا  ناسل  بلطم  تفگ  وا  يهجهل  اـب  قح  هک  بش  نآ  زا  دـش  قطاـن  هللا  مـالک  دوب  نذا  دـمحا  یلع  هللا  ناـسل  دوبعم  هاـگتولخ 
قح رهق  وچ  تماـیق  زور  رد  تسا  نازیم  هک  تماـق  دـق و  نآز  دوـب  رتـنوزوم  هچ  هحفـص 220 ]  ] تسا نیلوا  يارب  هر  لـیلد  تسا  نیرخآ 
بل هتسب  احیـسم  ات  مدآز  رادیدپ  ددرگ  اهلام  دیوگ  وچ  رارـساز  هتفهنب  هچنآ  كاخ  نیا  رد  ار  نامـسآ  نیمز و  رگنل  دوب  ار  ناهج  دنازرلب 
ومه تسا  یلع  یلعا  نآ  دزن  هک  یسک  راتفرز ! دنام  کلف  دیـشروخ  هب  راسخر  هام  نآ  دنک  رگ  یهاگن  ار  بر  رارـسا  وا  دیاشگب  رگم  ار 

رد دـنیبب  روط  رد  هدـیدان  ار  هچنآ  یـسوم  هک  سفنا  قافآ و  دوش  نشور  ات  هک  سفنت  امنب  لزا  حبـص  ییوت  تسا  یلو  رـسکی  يوساـم  رب 
راتـس زور  ردنا  وت  یبویغلا  بیغ  دـهاش  بش  رد  وت  یتسه  جات  یتسه  هک  نوریب  ایب  یفخم  زنک  تلزع  جـنک  رد  ییوت  رون  یلع  رون  فجن 

رد يدراو  لوا  وت  یلاوزیب  ضیف  وت  یناف  ناهج  یلازی  لـالز ال  یقاـس  وت  يدوجو  رد  ره  زا  هللا  ءایـض  يدومن  رد  رونا  هللا  رون  وت  یبویعلا 
کلف تشپ  وت  شیپ  اهنت  هن  دیاش  وت  نوچ  ار  ادخ  يرادـملع  دـیاب  وت  تسد  رد  دـمح  ياول  دوهـشم  موی  رد  يدـهاش  لوا  وت  دوعوم  زور 
درادـن نیدـلا  ۀمـصع  یلو  یتسه  نوچ  وت  نید ) مکل  تلمکا  مویلا   ) دوبن نییآ  صقان  يدوبن  وتیب  رگا  مچرپ  ریز  احیـسم  ات  مدآ  هک  مخ 

دشاب نیا  هک  راذگب  وت  ار  اپ  قح  تسد  ياج  هب  يداهن  یندا  وا  قاط  رب  مدق  يداهن  اپ  نوچ  یفطصم  شود  هب  نیمـضت  وتیب  نییآ  نید و 
دوخ يارب  دید و  ار  وت  دید  ادخ  دوخ  رون  وت  يور  رد  وچ  ار  ادخ  ثلاث  امنا )  ) رد ییوت  ار  یفطـصم  یناث  وت  زج  دـشابن  راوازـس  ار  هللادـی 

یضترم رس  نآ  رب  رس  یفطصم  دش  يوسام  رب  رگا  دز  مقر  نیاک  دوخ  رب  تفگ  كرابت  دز  ملق  تروص  نیا  رد  تریس  نآ  نوچ  دیدنـسپ 
نمی هب  تساوخ  ادـخ  ملاـع  يهلبق  نوچ  ار  وت  هحفـص 221 ]  ] وت يهیاپ  رترب  مهو  لقعز و  وت  يهیاس  سدـقم  ضیف  دوب  رـسفا  جات و  دـش 
حور يوس  ام  دیقز  قتشم  وت  مان  ادخ  مان  زا  دش  دیادز  ار  يزع  تال و  ثول  هک  دیاب  وت  نوچ  يداز  هناخ  ار  ادخ  تخاس  ار  هبعک  وت  دلوم 

ییاشگب وچ  ربنم  ریز  ار  سدقلا  حور  شکب  ربمیپ  ياج  رد  وت  وگ  ینولس  تناهد  رد  ناهنپ  هللا  ناسل  تنابز  دشاب  قح  ملع  دیلک  قلطم  وت 
نوچ ناج  عاتم  شومارف  اـضیب  دـی  یـسوم  دـنک  شوه  رـسز  ار  احیـسم  مد  نآ  درب  ار  اـشگ  لکـشم  فک  ییاـمنب  نوچ  ار  اـمن  زجعم  بل 
قرف رب  يدز  رادیب  تشگ  ملاع  وت  باوخ  زا  هک  رات  بش  یتفخ  یفطـصم  ياج  هب  رادیرخ  دـش  تیادـخ  يرـشی ) نم   ) هب رازاب  هب  يدروآ 
جات وت  رس  رب  هنب  تداهـش  رد  یقح  نینثا  یناث  هک  تدابع  رد  دیآ  وت  لدع  اجک  تقبـس  يوگ  يدرب  سنا  نجز و  تبرـض  كرـش  رفک و 

نایامن رـسکی  هلمج  متاخ  هب  ات  مدآ  هک  نییبنلا  متخ  دنـسم  رب  نیـشن  سی  هط و  يهولج  اب  ایب  ار  یتا ) لـه   ) يادر نکفا  شود  هب  ار  یتفـال 
هتسبورف بل  ینولس »  » راک رس  رب  هتسشن  ینولیقا »  » نامرف ریز  فصآ  وید و  هتسشن  نامیلـس  تخت  رب  هک  مزوس  نآ  زا  ردیح  مادنا  زا  ددرگ 

برقع رد  رمق  دـننام  هب  راتفرگ  ینانود  گنچ  رد  یهگ  يراهنلا  فصن  رد  هک  يدیـشروخ  وچ  يراوس  لک  لقع  شود  رب  یهگ  راـتفگز 
قح مچرپ  ایب و  یبارتوب  یباوخ  كاخ  رب  رگا  یباتفآ  یباتب  را  كالفا  رب  زاب  یهگ  هتـسب  یهگ  یهللادی  زاسرد  زوس و  ردنا  یقح  ياون  رات 

رارـسا زا  بل  ییاشگب  وچ  نآرق  هب  لیجنا و  هب  تاروت و  هب  ناهنپ  زار  نآز  یمد  اشگب  هرگ  زارفارـس  وت  لدـع  هب  ددرگ  قح  هک  زارفارب  ار 
وحم ناربمغیپ  همه  هحفـص 222 ]  ] دز مدـق  کلم  يهصرع  رد  مدـق  دز  مدـق  نوچ  تدابع  بارحم  هب  لیربج  لاب  تیاپ  هب  دزیرورف  لیزنت 

زا لد  رادید  قوش  زا  وا  هتـشگرس  همه  ماغدا  هرابکی  قح  رکذ  رد  هدش  مارآ  بلق  اب  وا  شرع  دزرل  هک  شزامن  ردـنا  ایبنا  يهروسز  شزاین 
قتشم رمق  دییاس  ریشمش  نادقرف  قرف  نوچ  تخیسگب  دیحوت  يهزاریش  ناغف  تخیر  نیمز  رب  هگان  هللا » راث   » هک رادلد  هب  هداد  هداد و  فک 
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یلع تفسیم  هدید  زا  شمغ  رد  نوخ  کلف  باتهم  يور  هتشگ  هدولآ  نوخ  هک  بات  بت و  ردنا  نامسآ  نیمز و  دیشروخ  تفرگب  دش و 
زور هب  رک  کلف  شوگ  شاهلان  زا  بش  هب  رهق  رد  فطل و  ردـنا  رهظم  ار  ادـخ  رهد  هبوجعا  نیا  زا  هللا  یلاعت  تفگیم  هبعکلا  بر  تزف و 

اپ هتـشگرس  درخ  لـیاضف  رحب  نآ  دـم  رزجز و  ناـمیتی ! هآ  زا  دزرل  دوخ  یلو  ناـکما  کـلم  تبیهز  دـنازرلب  ربـیخ  تشپ  مخ  شاهجنپ  زا 
رارسا دنادیم و  ادخ  شتافـص  لمکلا  ةریح  دشاب  وچ  شلالج  رد  لامج و  رد  قح  نیبب  شلامک  فاصواز  نم  میوگ  هچ  لگ  رد  هدناماو 

رب ریپ  وت  يوک  رد  مدش  مدوب  یگس  ریصقت  مرج و  رد  رگا  نم  مدیحو  دمرـسز  راهیدز و  روهیدز و  دتمم  لظ  دشاب  هک  قح  قح  هب  شتاذ 
ینارب ار  گس  نیا  هک  مرادـنپن  یناوخب  دوخ  ناوخ  هب  لـتاق  هک  وت  هتـسکش  اـپ  شراـنک  رد  مه  یگـس  هتـسشن  ملاـع  کـی  هک  یناوخ  نآ 

هحفص 225] [ . ] 201]

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  لیاضف  هب  رگید  یهاگن 

همرکم هکم  رد  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هبطخ 

دیزی دندوب ، تافرع  نیمزرس  مزاع  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  هک  ینامز  يرمق ، يرجه  تصش  لاس  هیورتلا ) موی   ) مارحلا ۀجحیذ  متـشه  زور 
هب ادخ  يهناخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ات  دوب  هتـشامگ  دندوب -  هتـسب  مارحا  ریز  رد  حالـس  هک  یلاح  رد  ار -  ییاهورین  هیواعم  نب 

ار مالـسلاهیلع  ماما  فارطا  هئطوت  نیا  هب  هجوت  اب  مشاهینب  ماما و  نارای  تشاد . ربرد  مه  ار  یهلا  مرح  کته  لمع ، نیا  هک  دـنناسرب  لـتق 
ماما يهزاجا  اب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  لاح ، نیا  رد  دـندومنیم . تظافح  مالـسلاهیلع  ماما  ناج  زا  هتفرگ ،

باـتک زا  لـقن  هب  ار  هبطخ  نیا  ریقح  هک  دوـمن  تئارق  ار  يروـشرپ  ارغ و  يهبطخ  هـیماینب  هـب  باـطخ  تـفر و  هـبعک  رارف  رب  مالـسلاهیلع 
دیما مهدیم . رارق  نادـنمقالع  راـیتخا  رد  ار  نآ  هدروآ و  مظن  هب  هدرک -  لـقن  مارکلا » تاداـسلا  بقاـنم   » باـتک زا  هک  هبعک - » بیطخ  »

مودقب اذه  فرش  يذلا  هللادمحلا  هدش : هدورـس  راعـشا  هاگنآ  نآ ، یـسراف  همجرت  سپـس  یبرع  نتم  ادتبا  دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  تسا 
یندا وه  نم  ۀیربلا ؟ رئاس  نم  هب  قحا  وه  نم  ةرربلا ؟ مامال  تیبلا  قیرط  ندصتأ  ةرجفلا ! ةرفکلا  اهیا  ۀلبق . حبـصأ  اتیب  سمألاب  ناک  نم  هیبأ 

و رجحلا ، سانلا  ملتسا  دق  هیدل . یـشمی  نا  لبق  هیلا  تیبلا  راطل  ۀیربلا  هرابتخا  ۀیلعلا و  هرارـسا  ۀیلجلا و  هللا  مکح  ولو ال  هحفص 226 ] [ ؟ هب
نوفوختا ناریطلا . ریفاصع  یلع  نابضغلا  رقسلاک  مکیلع  تعقول  نامحرلا  ۀیشم  نم  ۀلوبجم  يالوم  ۀیـشم  نکت  مل  ولو  هیدی . ملتـسی  رجحلا 

مث اورظناف  تاهیه ! تاناویحلا . نود  تایربلا  دیـسل  تاـماحلاب  تیدـفل  و  ۀـیلوجرلا ؟ یف  ناـک  فیکف  ۀـیلوفطلا ؟ یف  توملاـب  بعلی  اـموق 
نمم و  نآرقلا ؟ یحولا و  هتیب  یف  نمم  و  نارکسلا ؟ یناوغلا  هتیب  یف  نمم  و  رثوکلا ؟ ضوحلا و  بحاص  نمم  رمخلا و  براش  نمم  اورظنا 
مهنـأل شیرقلا ، اـهیف  تعقو  دـق  یتـلا  ۀـطلغلا  یف  متعقو  متنا  و  تاـهیه ! تاـیآلا ؟ ریهطتلا و  هتیب  یف  نمم  و  تاسندـلا ؟ تاوهللا و  هتیب  یف 

و ایح ، مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  ماداـم  مهل  نکمی  ـال  و  مکیبن ، تنب  نبا  لـتق  نودـیرت  متنا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لـتق  اودارا 
لـصحیل یقنع ، اوبرـضا  و  یلتق ، اورداب  هلیبسب ، مکربخا  اولاعت  الیلـس ؟ ایح  تمدام  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  لتق  مکل  نکمی  فیک 

هیبأ مودقب  اذه  فرـش  يذلا  هللادمحلا  - 1 مکدادـجأ . یلع  مکیلع و  هللا  نعل  و  مکدالوا ، مکرامعا و  ددـب  مکرادـم و  هللا  غلب  ال  مکدارم .
( مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هب  دومرف  هراشا   ) وا ردپ  مودـق  هب  ار  هبعک  نیا  هک  تسازـس  ار  ییادـخ  دـمح  ۀـلبق . حبـصأ  اتیب  سمألاب  ناک  نم 

ةرفکلا اهیا  - 2 هحفـص 227 ] . ] تسا هدیدرگ  هلبق  شردپ ) مودق  نمی  هب   ) زورما دوب ، تیب  وا  يارب  اجنیا )  ) زورید هک  ییادخ  داد ، تفارش 
-3 دـیوشیم ؟ عنام  ناکین  ناکاپ و  ماما  يارب  ار  جـح  رما  همادا  ایآ  قساف ! رجاف و  نارفاک  يا  ةرربلا ؟ ماـمال  تیبلا  قیرط  ندـصتأ  ةرجفلا !
؟ تسا رتکیدزن  هبعک  هب  وا  زا  یسک  هچ  تسا ؟ هبعک  هناخ  هب  وا  زا  رتراوازس  یـسک  هچ  هب ؟ یندا  وه  نم  ۀیربلا ؟ رئاس  نم  هب  قحا  وه  نم 
دشیمن و راکشآ  یهلا  ياهتمکح  رگا  هیدل . یـشمی  نا  لبق  هیلا  تیبلا  راطل  ۀیربلا  هرابتخا  ۀیلعلا و  هرارـسا  ۀیلجلا و  هللا  مکح  ولو ال  - 4
هب دیایب ، نآ  فاوط  هب  ماما  هک  نآ  زا  شیپ  هبعک  هنیآ  ره  دوبن ، مدرم  ناحتما  يارب  هبعک  نیا  تشگیمن و  ادیوه  دنوادخ  هبترمدنلب  رارسا 
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ار دوخ  تسد   ) دننکیم دوسالارجح  مالتسا  مدرم  قیقحت  هب  هیدی . ملتسی  رجحلا  و  رجحلا ، سانلا  ملتـسا  دق  - 5 درکیم . زاورپ  ماما  يوس 
يـالوم ۀیـشم  نکت  مل  ولو  - 6 دـیامنیم . مالتـسا  دـسوبیم و  ار  ماـما  تسد  دوسـالارجح  یلو  دنـسوبیم ) ار  رجح  دنـشکیم و  رجح  هب 

نیسح ماما   ) نم يالوم  يهدارا  تساوخ و  تیشم ، رگا  ناریطلا . ریفاصع  یلع  نابضغلا  رقسلاک  مکیلع  تعقول  نامحرلا  ۀیـشم  نم  ۀلوبجم 
رب هک  نیگمـشخ  يراکـش  زاـب  دـننامه  هنیآ  ره  تشادـن ، قـلعت  نآ  هـب  تـفرگیمن و  همـشچرس  ناـمحر  يادـخ  تیـشم  زا  مالـسلاهیلع )
یف ناک  فیکف  ۀـیلوفطلا ؟ یف  توملاب  بعلی  اـموق  نوفوختا  - 7 مدربیم . هلمح  امـش  رب  دروآیم ، موجه  زاورپ  لاـح  رد  ياـهکشجنگ 

يزاـب هـب  ار  گرم  یکدوـک  رد  اـهنآ  هـک  دـیناسرتیم  ار  یموـق  اـیآ  تاـناویحلا . نود  تاـیربلا  دیــسل  تاـماحلاب  تیدـفل  و  ۀـیلوجرلا ؟
ربارب رد  ار  مناسک  نیرتزیزع  دوخ و  ناج  تاناویح ، ياج  هب  و  دوب ؟ دنهاوخ  هنوگچ  یلاسگرزب  نارود  هحفص 228 ]  ] رد سپ  دنریگیم ؟

نارکـسلا یناوغلا  هتیب  یف  نمم  و  رثوکلا ؟ ضوحلا و  بحاص  نمم  رمخلا و  براش  نمم  اورظنا  مث  اورظناف  تاهیه !  - 8 مدرکیم . ادف  وا 
تقد هب  مه  نآ  دیرگنب  تاهیه ! تایالا ؟ ریهطتلا و  هتیب  یف  نمم  و  تاسندلا ، تاوهللا و  هتیب  یف  نمم  و  نآرقلا ؟ یحولا و  هتیب  یف  نمم  و 
رثوک ضوح و  بحاص  هک  یـسک  زا  ای  تسا ، رمخلا  براش  هک  دـینک  يوریپ  یـسک  زا  دیـشاب )؟ یـسک  هچ  وریپ  تسا  راوازـس   ) دـیرگنب

زا تسا ؟ نآرق  یحو و  وا  تیب  رد  هک  یـسک  زا  ای  دراد ، دوجو  تسم  ياهناوخهزاوآ  وا  يهناخ  رد  هک  دـینک ) يوریپ   ) یـسک زا  تسا ؟
ياههناشن یکاپ و  وا  هناـخ  رد  هک  یـسک  زا  اـی  تسا ، يدـیلپ  بعل و  وهل و  تـالآ  ینارـسوه و  وا  يهناـخ  رد  هک  دـینک ) يوریپ   ) یـسک

متنا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لـتق  اودارا  مهنـأل  شیرقلا ، اـهیف  تعقو  دـق  یتـلا  ۀـطلغلا  یف  متعقو  متنا  و  تاـهیه ! - 9 تسادخ ؟
مالسلاهیلع نیسحلا  هللادبعیبا  لتق  مکل  نکمی  فیک  و  ایح ، مالسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  مادام  مهل  نکمی  و ال  مکیبن ، تنب  نبا  لتق  نودیرت 

هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نتشک  اهنآ  دنتشاد  رارق  نآ  رد  شیرق  هک  دیدش  عقاو  یفارحنا  یهارمگ و  رد  امش  تاهیه ! الیلس ؟ ایح  تمدام 
نتـشک دوب ، هدنز  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  ینامز  ات  دیاهدومن . هدارا  ار  ناتربمایپ  رتخد  دنزرف  نتـشک  امـش  دندرک و  هدارا  هلآ  و 

ات تسا ، ریذپناکما  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعیبا  نتـشک  امـش  يارب  هنوگچ  دوبن . نکمم  نانآ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
لـصحیل یقنع ، اوبرـضا  و  یلتق ، اورداـب  هلیبسب ، مکربـخا  اولاـعت  - 10 متـسه .) مالـسلاهیلع  یلع  دـنزرف  هک   ) مشاب هدـنز  نم ، هک  یماداـم 

دینزب ارم  ندرگ  دینک ، مادقا  هدیزرو و  تردابم  نم  نتشک  هب  منک ، هاگآ  مالسلاهیلع ) نیسح  ماما   ) نتشک هار  هب  ار  امش  ات  دییایب  مکدارم .
. مکدادـجأ یلع  مکیلع و  هللا  نعل  و  مکدـالوا ، مکراـمعا و  ددـب  مکرادـم و  هللا  غلب  ـال  - 11 هحفـص 229 ] . ] ددرگ لصاح  امـش  دارم  ات 
امـش و دزاس و  هدنکارپ  ار  ناتدالوا  هاتوک ، ار  امـش  ياهرمع  و  دناسرن ، دیدش ، عمج  مه  رود  نآ  يارب  هک  يدوصقم  هب  ار  امـش  دـنوادخ 

. دنک تنعل  ار  ناتدادجا 

ابیز راعشا  رد  ارغ  يهبطخ 

مـشاهینب همطاـف  فسوی  خر  هاـم  هب  همه  هاـگن  هبعک  فارطا  رد  تسد  داد  رگد  يروـش  جاـجح  هب  تصـش  لاـس  رد  هجحیذ  تشه  مرح 
قیرط زا  ات  هک  رس  نآ  رب  اهریشمش  مارحا  ریز  ناهن  اهریوزت  گنرین و  هب  یهورگ  عمش  درگ  رب  هناورپ  وچ  وس  رهز  عمج  هتـشگ  وا  فارطا 
هبطخ نیدب  داهن  هبعک  ماب  يور  رب  مدق  یلو  ار  ادـخ  نآ  نیـسح  رما  هب  یلع  لجن  سابع ، لاح  نآ  رد  فاوط  رد  ارو  نوخ  دـنزیرب  فالخ 

نیـسح کنیا  هک  وربآ  یلع  زا  مرح  نیا  تفرگ  اهب  ردق و  هداد  ار  تیب  نیا  هک  ادـخ  صاخ  تسا  دـمح  داد  ادـن  داشگ  بل  یلع  نوچمه 
نیا هب  ماما  رب  مرح  هار  دیتسب  هک  مارح ! قافن و  رفک و  موق  الأ  هاگهلبق  وا  زا  هاگداز و  وا  رب  هلا  بر  تیب  دـش  هک  نآ  یلع  وا  دـنزرف  تسا 

مارتحا هر  زا  ماما  ياج  هب  دوبن  ربکا  قـالخ  رـس  رگا  دوبن  رواد  یح  تمکح  رگا  رتکیدزن ؟ هک  دـشاب  تسیک  قحا  رـشبلا  ماـما  نآ  زا  تیب 
ياتکی دنوادخ  مالک  نم  يالوم  رما  رگا  يدوبن  ماما  تسد  هب  درآ  هسوب  رجح  مالتسا  دننک  ار  رجح  قیالخ  ماما  يوس  هب  دزیم  لاب  مرح 

هحفص  ] یکدوک زا  دنتفرگ  يزاب  هب  یکی  ره  ار  گرم  یمشاهینب  یمتشگ  روهلمح  امـش  لیخ  هب  یمد  دریگ  کشجنگ  هک  يزاب  وچ  نم 
هظحل یکی  نیسح  يادف  منادناخ  نم و  نیسح  ياپ  هب  دتفا  هک  یحبذ  وچ  ساره  ناشیگنادرم  زور  دوب  ساپسان  مدرم  امـش  زا  اجک  [ 230

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1205 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسم دنناگدنناوخ  تیب  نآ  رد  دوب  رثوک  ضوح  بحاص  یکی  دوب  رفاک  رمخلا  براش  یکی  زاب  دینیبب  يرآ  دـینیبب  زاب  هدرک  درخ  مشچ 
دینکیم يوریپ  سک  هچ  زا  امـش  مامت  یکاپ  تایآ و  تیب  نیا  رد  مادـم  يدـیلپ  سجر و  تیب  نآ  رد  تسد  هب  نآرق  دـنراد  تیب  نیا  رد 

زا دندیـشک  یفطـصم  نتـشک  یپ  زا  شیرق  هایـس  نآ  زا  تسا  شیرق  يور  هک  هابتـشا  نآ  دنب  رد  دییامـش  دیزی ؟ ای  ناتیالوم  تسا  نیـسح 
نامه لیلـس  ور  هبعک  رد  غیت  اب  دیداهن  وا  دنزرف  لتق  رب  زین  امـش  دوبن  ربمیپ  زا  یلع  لفاغ  هک  دوبن  رـسیم  زگره  راک  نینچ  اههشقن  تنطیش 

رگم كاپ  ناج  نآ  رب  دیاین  يدنزگ  تسد  دـیباین  شماما  لتق  هب  تسه  تسد  ار  سابع  هک  ات  نت  هب  منم  ربمیپ  لجن  ییادـف  منم  رواد  ریش 
هب ناتدنزرف  رشح  ات  هدنکارپ  ناتدنویپ  هتسسگب  داب  مهز  مربهر  رب  دیرآ  هلمح  سپس  مرکیپ  زا  دیریگب  ار  مرس  كاخ  هب  دزیر  سابع  نوخ 
رای اب  زاغآز  داد  نینچ  ار  سابع  هبطخ  نیز  دیـسانش  ار  سانلا  عجـشا  نآ  دینیبب  ناتدادجا  هب  قح  تنعل  نامه  ناتدای  قح  تاذ  دنک  تنعل 

هحفص 231] [ . ] 202  ] دورد رشحم  حبص  ات  سابع  هب  دوب  تسه  زا  هک  مثیم »  » اهنت ز هن  تسکش  شغادز  ردارب  تشپ  هک  تسد 

رگید هاگن  زا  لضفلاابا  ترضح  يالاو  تیصخش 

مالـسلاهیلع لـضفلاوبا  ترـضح  يـالاو  تیـصخش  دروم  رد  باـبحألا » ۀـفحت   » باـتک رد  هللا  همحر  یمق  ساـبع  خیـش  دـنمجرا  ثدـحم 
ياول بحاص  ءاقـس و  هب  بقلم  لضفلاوبا و  شتینک  مالـسلاهیلع . نینمؤملاریما  مراهچ  رـسپ  مالـسلااهیلع و  نینبلامأ  دالوا  ربکا  دسیونیم :

میسج و نادنچ  و  دنتفگیم ، مشاهینب  هام  ار  وا  هک  تشاد  ابیز  تعلط  ارآلد و  لامج  نانچ  دوب . اروشاع  زور  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
تسد هب  دوخ  ینایعا ، ناردارب  تداهش  زا  دعب  دشیم . هدیشک  نیمز  رب  شکرابم  ياپ  یتسـشنیمرب ، بسا  تشپ  رب  نوچ  هک  دوب  الاب  دنلب 
تلالج درک ، ریثأت  تخـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رد  شتداهـش  تشگ . دیهـش  ءاقرو  نب  دیز  قرزا و  لفون  تناعا  هب  لیفطلا  نب  میکح 

. تسین نایب  هب  جاتحم  راوگرزب  نآ  نأش 

تسا یلع  يارهز  سابع  ردام 

شتـسم مشچ  دـنمک  نوچمه  وا  يوسیگ  يهرط  دـنلب  تماق  خرابیز و  يربلد  لد  باـب  ار  يربلد  میوجب  اـت  لد  باـق  یلاـخ  دوب  یناـیلاس 
مک نم  قلخ  شیپ  هک  ات  دوش  نوریب  ملد  زا  ییادـخیب  دوش  نوزفا  شندـید  اب  مایتسم  ملد  ماـک  دوش  رپ  شهاـگن  اـب  ملد  ماـج  يهساـک 
هچ هب  لد  باق  نایم  شـسکع  مشکیم  ادـف  ار  ناج  منک  شنامـشچ  رذـن  ارو  میوج  رگا  متفگ  مدوخ  اـب  مرب  ـالاب  مرـس  مرآ  وا  ماـن  مروآ 
هک متفگ  ملد  اب  رت  مشچ  زا  دـیکچ  مکـشا  منمن  لد  ياو  میوجب  ار  وا  اجک  زا  لد  ياهیناشنیب  مامت  اـب  لد  باوخ  بر ! اـی  تسا  نیریش 

یتخاـس لد  مغ  اـب  يرمع  هچ  رگ  كاـخ  ریز  رد  يرب  ار  تیوزرآ  كاـچ  هـصغ  زا  لد  يا  رخآ  يدـید  هحفص 232 ]  ] رـس هب  تکاخ  يا 
هک متفگ  طلغ  ین  نامسآ  نایم  هام  هن  رون  دیسر  نم  بلق  هب  يرون  ناهگان  دیکچ  مکشا  دش  هتسکشب  ملد  ات  یتخانشن  دوخ  رادلد  تبقاع 
زا نم  لفاغ  ماهدوب  نیملاع  رد  ماهتشگ  يرمع  هچرگ  بارخ  هناخ  ارم  شقشع  اب  هدرک  باتفآ  شهاگن  کی  میوگ  هچ  نم  نامز  دیشروخ 
مه نامسآ  نایسدق  وا  تسد  رد  کلف  ناکرا  هتـسب  تسین  سابع  زج  هب  وا  مدرم ! يآ  تسین  سان  رد  وا  لثم  متـشگ  هچ  ره  نیـسحلا  باب 

تاجاح يهبعک  وا  زا  دشاب  وربآ  يوربآ  وضو  وا  کشاز  دریگیم  بآ  اهزار  وا  قلاخ  نیب  تسه  ادخ  شرع  وا  نامشچ  تعـسو  وا  تسم 
دزرل دوخ  هب  وا  هاگن  زا  تسا  یـسابع  مه  دوعوم  يدهم  تسا  یـساسحا  نینچ  ملاع  نیا  هک  ین  نینبلاما  لگ  تسم  یملاع  نیمز  رد  مدرم 

هار ریـش  هچب  ياهمشچ  باوج  رد  رارف  هدرک  وا  مشچ  هدید  هک  ره  رازراک  نایم  دهاوخ  یک  تسد  وا  نامـشچ  زا  دنـسرت  يرکـشل  ودـع 
رگید لاح  تسا  نمـشد  ياههنیک  تقو  لاح  تفرگ  ار  ندـید  هار  میوگ  شاف  تفرگ  ندـیراب  وچ  وا  رب  اهریت  ریت  ناراـب  زج  تسین  رگید 

زا داتفوا  هللا  تریغ  نیزح  یبلق  هتـسکشب و  یلد  اب  تسکـش  میاقآ  قرف  يدومع  اب  تسد  هداـتفا  نیمز  رب  ریت و  مشچ  تسا  ندـیدنخ  عقوم 
هک ات  همطاف  شیپ  تفر  تیوربآ  همهاو  يرمع  دـعب  رخآ  يدـید  یلع  سای  رب  رد  ییوگب  هچ  یلع  ساـبع  ياو  دوخ  اـب  تفگ  نیز  ردـص 

هحفـص  ] مرهاوخ يوب  وچ  دشاب  وا  يوب  مرب ؟ دـیآ  وا  تسیک  دوخ  اب  تفگ  دـید  رود  زا  ینز  شنوخرپ  مشچ  دیـسر  اجنیا  لد  فرح  ياپ 
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نیـسح دیوگیم : هتـسهآ  بل  ریز  نیع  رون  نآ  رمک  رب  دراد  تسد  نیمز  رب  دنیـشن  هگ  دـیآ  هاگ  خآ  نینبلاما  مردام  نوچ  وا  تسین  [ 233
كادـف یحور  مرـس  رب  ملاع  كاخ  كاخز  مزیخرب  تسین  میاـهتسد  دوب  ارهز  ترـضح  نم ، رب  ياو  دوب  اـیؤر  نیا  هک  اـی  مشوه  هب  نم 

وت هب  يزار  مدمآ  مدمآ  هتـسکش  ولهپ  نانج  زا  مدمآ  هتـسخ  لاح  اب  ترـس  رب  مرتخد  زیزع  يا  نم  اب  تفگ  مرـس  ناماد  رب  تفرگب  دمآ و 
هک يا  بدا  بر  يا  تسه  نم  تجاح  ياهدیدرگ  وا  رود  نم  ماهدید  ياهدوب  منیسح  اب  ینایلاس  ملد  فرح  ونـش  لضافوبا ! ای  ملگ  میوگ 

يارهز سابع  ردام  تسا  یلد  ره  ياون  نیا  ادرف  هک  وگ  ادص  نک  ردارب  ار  منیسح  وت  ایب  رخآ  مد  نیا  ارهز  ناج  بقل  دش  تایمـشاه  هام 
تسا یلع 

یتشهب لاب  ود 

هدـش هتـشک  یبیجع  عضو  هب  هتوم  گنج  رد  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  رفعج  هک  دـنداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هب  یتقو 
. درک هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندرک . شدیهـش  مه  دعب  دندرک و  ادج  ندب  زا  ار  شتـسد  ود  رافک  لوا  هک  تروص  نیدب  تسا ؛
هب راگدرورپ  دندومرف : دندرک و  مارآ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دـنکیم . هیرگ  مه  رفعج  رتخد  هک  دـید  دـمآ ، هناخ  هب  یتقو 
مه ترابع  نیمه  دـنکیم . زاورپ  هکئـالم  اـب  تشهب  رد  هک  هدومرف  اـطع  وا  هب  لاـب  ود  هدـیرب ، تسد  ود  ضوع  رد  رفعج  هک  داد  ربخ  نم 

ماما ترـضح  زا  هحفـص 234 ] . ] داد البرک  رد  ار  شتـسد  ود  مه ، مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تسا . مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  يهراـبرد 
هداد مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هب  لاب  ود  تسد  ود  ضوع  رد  لاعتم  دنوادخ  دندومرف : ناشیا  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز 

ات هک  تسا  هداد  مشاهینب  رمق  هب  یتردق  ضوع  رد  مه  دنوادخ  دندرک ، ادج  ندب  زا  ار  شتسد  ود  تسا ، تردق  هب  هراشا  مه  لاب  تسا .
[ . 203 . ] مالسلاهیلع نیسحلا  باب  ای  دنک . تعافش  دناوتیم  ار  همه  تمایق 

ارهز فسوی  ریسا 

هبتشم هک  ارهز  فسوی  ریسا ، متشگ  وت  قشع  هب  نانچ  متسا  لجخ  ممک  يهیده  زا  وت و  زا  زونه  متـسد  وت  ياپ  كاخ  هب  دتفا  رگ  راب  رازه 
شخبب متـسم  وت  مشچ  دای  هب  تدالو  حبـصز  نم  هک  تجاح  هچ  روح  تشهب و  ماج و  یم و  یقاس و  هب  متـسرپ  نیـسح  نم  قلخ ، رب  هدش 

ار دوخ  لد  یکدوکز  یناوج  دقن  تاپ  هب  مزیرب  هکنآ  قوش  هب  متـسه  وت  مالغ  دبا  ات  نم  همطاف ، لجن  وت  ردارب  تادـص  مدز  ردارب  هک  رگ 
رمع مامت  هحفص 235 ]  ] متسکشن ار  شیوخ  دهع  یلو ، تسکش  مرس  وت  زا  دشن  ادج  نت و  زا  ادج  تشگ  تسد  ود  متـسب  وت  فلز  رات  هب 
دای هب  یلع  متـشذگ  تسد  ود  زا  هظحل  کی  وت  قشع  ياپ  هب  متـسشنن  ترـضحم  هب  يدادـن  هزاجا  ات  وت  ممایق  باـت  تسین  هک  مد  نیا  زج 

هظحل اج  همه  ماهتفرگ  متسلا  زور  دوب  تبث  نینچ  هماندهع  هب  نتشذگ  بآ  رحبز  ناشطع  نتفر و  بآ  رد  متـسد  هب  داد  هسوب  هظحل  نیمه 
متسسگن مرک  زا  نم  یتسسگ  هتشر  وت  رگا  مثیم »  » وت تسد  هظحل 

سابعلا لضفلاابا  بدا 

هرخالاب یلو  نیـسح ، ردارب  ردارب ، ربکا ! هللا  دراد ؟ یبدا  هچ  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  ردارب  هک  نیا  اـب  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  يراد  ربخ 
. درکن باطخ  ردارب  مالسلاهیلع  هللادبعیبا  هب  مالسلاهیلع  لضفلاابا  دناهتشون : اجک !؟ ماما  ریغ  و  اجک ؟ ماما  تسا . ماما  مالـسلاهیلع  نیـسح 

يهمیخ رود  راوهناورپ  اروشاع  بش  تسشنیمن . مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يولج  بدا ، ماقم  رد  دوب . يالوم » يدیـس و  : » هراومه شباطخ 
مشاهینب رمق  لثم  ییادف  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دننادب  دشاب ، مارآ  ناشلد  مرح  لها  ات  درکیم  تکرح  يروط  مالـسلاهیلع  نیـسح  مرح 

نیسح باحصا  دیهدن . فک  زا  ار  بدا  تاداس  املع و  يولج  ادخ ، مکح  يولج  ماما ، يور  يولج  مه  امش  ناناملسم ! دراد . مالـسلاهیلع 
مشاهینب و هن ؟ ای  تسا  یـضار  ناشیا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ایآ  هک  دـنراد  کش  لاح ، نیع  رد  دـنراد  هک  یبدا  همه  نیا  اـب  مالـسلاهیلع 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1207 

http://www.ghaemiyeh.com


امـش اقآ ! دنیوگیم : دنورب ، نادیم  دنهاوخیم  رگا  هحفـص 236 ] . ] دنرادیمنرب مدق  زا  مدق  ماما  نذا  نودب  مه  رگید  باحـصا  نینچمه 
يهعیـش يا  دنکیمن . يراک  چیه  نذا ، نودب  یلو  دراد ، مه  تردق  تسا ، شتـسد  رد  ریـشمش  هن ؟ ای  میورب ، نادیم  هب  ام  دیهدیم  هزاجا 

مـشاهینب رمق  هک  یتقو  یـشاب . هتـشاد  ماما  تیاضر  هب  نیقی  رگم  يراک ، چیه  یهد ، ماجنا  دـیابن  يراک  دوخ ، ماما  نذا  نودـب  ناملـسم !
بآ يردق  مورب و  یهدیم  هزاجا  تسا ، هدرک  هراچیب  ارم  اههچب  شطع  يهلان  يادص  ردارب  تفگ : دمآ و  ردارب  تمدخ  هیلع  هللا  تاولص 
اهیا دز : ادـص  داتـسیا ، رکـشل  لباقم  تفر ، نادـیم  فرط  هب  تفرگ  شود  رب  ار  کشم  داد ، هزاجا  اـقآ  مرواـیب . بآ  لاـفطا  يارب  مبلطب و 

. تسا هدنامن  سکیب ، ياههچب  اهنز و  زا  ياهدع  زج  یسک  اههمیخ  رد  مهدب  ناتربخ  سانلا !

ناگنشت بل  یقاس 

اـشگب هدید  ماهدروآ  بآ  وت  رهب  ناگنـشت  بل  یقاس  نم  سابع  نیمز ، شقن  ياهدیدرگ  ور  هچ  زا  نم  سابع  نینمؤملاریما  الوم  فحـصم 
رب مدـید  شیوخ  مشچ  ود  اب  نم  سابع  نینزان  تسد  هداتفا  اپ  ریز  اجک  تکاپ  رکیپ  زا  ادـخ  تسد  يهداز  نم  سابع  نیبب  ار  مکـشا  لـیس 

سابع نیبج  مشچ و  خر و  نینوخ و  قرف  ورف  مهرد  تنهآ  دومع  برـض  زا  هتفر  نم  سابع  نیمی  زا  راسی و  زا  دـیراب  ریت  وت  تسدیب  نت 
يایرد یقـشع و  زامن  رد  نم  سابع  نیرفآ  تیافو  راثیا و  هب  يا  رای  میدـقت  رـس  مشچ و  تسد و  وت  نوچ  هدرکن  سک  هحفص 237 ]  ] نم

نیز ردص  زا  كاخ  هب  يداتفا  وت  ات  تسکش  نم  تشپ  دیدرگ و  نامک  بنیز  تماق  نم  سابع  نینهآ  دومع  یناشیپ  رهم  تاهداجـس  نوخ 
بآ و راظتنا  مشچ  ناکدوک  نم  سابع  نینچ  نیا  ار  ياهتشک  هدیدن  سک  لگ  غاب  نوچ  نت  هدیکـشخ ، يهخاش  نوچ  بل  لعل  نم  سابع 

نیتسآ نوخ  زا  مئاد  دـیوشب  ات  هدـب  ینایرگ  مشچ  مثیم »  » هب دوخ  يازع  رد  نم  سابع  نیـشنمتام  ام  زاـن و  باوخ  هب  وت  رگج  نوخ  بنیز 
نم سابع 

دوب یلع  شردپ  دننامه  لضفلاابا 

نخـس شنید  یتمالـس  زا  مالـسلاهیلع  یلع  شردپ  دننام  مه  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  دـیایب ، دـیآ  شیپ  هچ  ره  دـشاب ، ملاس  ناسنا  نید 
رب هوـالع  دـیراد ؟ یلاـح  هچ  درادرب ، فاکـش  شارخ و  امـش  تسوپ  رـصتخم  رگا  تسین ، یخوـش  ندـب  زا  تسد  ندـش  ادـج  دـیوگیم :

تسار تسد  یتقو  تبرض ، هچ  اب  منادیمن  هک  دنتخادنا  ار  شتسار  تسد  هک  یتقو  تسا . هتـسکش  مه  تسد  ناوختـسا  گر ، تشوگ و 
رهاـطلا یبـنلا  لـجن  ینیقیلا  قداـصلا  ماـما  نع  ینید و  نع  ادـبأ  یماـحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  دـناوخ : زجر  هنوگ  نیا  دـنتخادنا ، ار 

نیـسح نادرم  زا  اـما  تسا ، هدـش  ادـج  ندـب  زا  تسد  مرادیمنرب . منید  تیاـمح  زا  تـسد  نـم  یلو  دـیتخادنا ، ار  متـسار  تـسد  نیمـألا 
مالسلاهیلع نیسح  يادخ  مالسلاهیلع و  نیـسح  اب  نم  لد  اما  تسا ، هداتفا  نم  تسد  رگا  ینعی  هحفص 238 ] . ] تسا هدشن  ادج  مالسلاهیلع 

درمریـش نیا  پچ  تسد  اهدرمان  هک  ياهظحل  نآ  رب  ياو  اما  منک . يراـی  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مناوتیم  مراد و  رگید  تسد  زونه  تسا .
! اخأ ای  دـش : دـنلب  شیادـص  هک  ترـضح  نآ  كرابم  قرف  رب  نینهآ  دومع  نینچ  ات  دـندرکن ، افتکا  مه  نیا  هب  دـندرک ، عطق  زین  ار  ـالبرک 

[ . 204 . ] كاخأ كردا 

لضفلاوبا ردیح  یلات 

زا قلخ  نایم  زا  نیبب  اهیفام  ایند  رد  بوخ  نیجع  تناج  لد و  رد  تیالو  یک  ياهنازرف  هشیپ و  قشاع  ربلد  ياهناـناج  زا  نم  مدیـسرپ  شود 
ات قشاـع  ریپ  تسیک  شود  رب  فرـش  زع و  مچرپ  تسیک  شوـغآ  رد  لاـبقا  بکوـک  تسه  هک  هچ  ره  ناـیروح  سنا و  نج و  تسلا  زور 

یتشادنپ ياهمیخ  ار  ناهج  رگ  دوب  لضافوبا  ردـیح  یلات  دوب  لد  ریما  ییوجیم  هک  نآ  تفگ  دوز  لمأتیب  گنردیب و  تفنـش  ار  ملاؤس 
همیخ لـصا  دوب  ـالوم  یلع  همیخ  نآ  باـب  تسا  ربماـیپ  لآ  ياـبیز  مچرپ  تسا  رواد  یح  نید  همیخ  حور  یتـشاد  يدومع  همیخ  نیا  ریز 
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تسا همیخ  دومع  سابع  يوزاب  تسا  همیخ  دوپ  رات و  را  نیسح  زا  دوب  ارهز  رداچ 

رز هسیک  هس 

شرس هب  ار  شنادملق  وا  خساپ  رد  حرش  تسیچ ؟ مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نتـشک  رد  ترظن  تفگ : یـضاق  حیرـش  هب  هیلع  هللا  ۀنعل  دایزنبا 
بش تسا . هانگیب  مالسلاهیلع  نیسح  مهد ؟ مالسلاهیلع  نیسح  لتق  هب  اوتف  نم  ایآ  تفگ : و  هحفص 239 ]  ] تسکش شرس  هک  يروط  دز ،

هک یحیرـش  لام ! نیا  زا  ياو  داتـسرف . حیرـش  يارب  هتـشاد ، شزرا  یفرـشا  دص  ردق  هب  هسیک  ره  هک  رز  هسیک  هس  ود ، دایزنبا  هک  ماگنه 
رد ادرف  یتـقو  درک  شلیلذ  ناـنچ  رز  هسیک  هس  مهد ؟ مالـسلاهیلع  نیـسح  لـتق  هب  اوتف  نم  اـیآ  تفگیم : تشاد و  یتزع  ناـنچ  لـبق  زور 

شرکف هچ  ره  تفگ : تأرج  لامک  اب  ثیبخ  نیا  يدرکیم ؟ رکف  هچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهرابرد  تفگ : داـیزنبا  دـش . رـضاح  سلجم 
یناسآ رما  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نتـشک  دنک )!!(  داسف  دهاوخیم  اریز  ارچ ؟ تسا . مزال  مالـسلاهیلع  نیـسح  نتـشک  هک  منیبیم  مدرک ،

، داد ار  اوتف  نیا  ات  دنـشکب . مالـسلاهیلع  نیـسح  يور  رب  ریـشمش  هک  دـنک  جـیهم  ار  مدرم  روط  هچ  هک  تسنادیم  انزلا  دـلو  دایزنبا  دوبن .
: دنتفگ همه  دندرک و  شوگ  دندمآ ، اهناملسم  یتقو  دنناوخب . همه  يارب  ربنم  يور  دجـسم  رد  ار  اوتف  دییوگب : تفگ : هدازمارح  دایزنبا 

تیب رد  فرط  نآ  زا  نیـسح )!!(  اب  گنج  يارب  دوش  هدامآ  دنک ، راک  ادخ  ياضر  يارب  دـهاوخیم  سک  ره  تفگ : دـعب  انعطأ . انعمس و 
هکلب هن ، هک  درم  کی  هک  ناشمادک  ره  هک  مراد  غارس  درمریپ  ود  یلب  دمآ ؟ مالسلاهیلع  نیـسح  يرای  هب  مه  یـسک  ایآ  درک . زاب  ار  لاملا 

ناـهنپ اـهزور  دـندرکیم و  تکرح  اـهبش  راوـگرزب  ود  نیا  هجـسوع . نـب  ملـسم  يرگید  رهاـظم و  نـب  بیبـح  یکی  دـندوب . درم  رازه 
هحفص [ . ] 205 . ] دندوب یگرزب  نادرم  نامیا  بسح  هب  نکلو  دوب ، مک  ناشددع  دنچ  ره  ینادرم  هچ  دـنریگب . ار  اهنآ  ادابم  هک  دـندشیم 

[240

قشاع يادگ 

ردیح رـسپ  اب  بدا  هب  اتفگ  بدؤم  داتـسا  هگرد و  نآ  رب  هسوب  دز  رادـملع  سابع  يهناخ  رد  هب  دـمآ  راز  یلد  هب  هنیدـم  هب  يریقف  دـنیوگ 
یجرخ رب  متفرگ  هناخ  نیا  زا  لصف  نیا  رد  لاس  ره  راکفا  لد  راتفرگ و  تسدـیهت و  رامیب و  مریقف  درم  یکی  هناخ  نیا  بحاص  یک  رارک 
دیرایب دیراد  هک  هچ  ره  رز  رویز و  زک  رابنوخ  يهدید  هتخوس و  لد  زوس  اب  سابع  ردام  نینبما  نانز  هب  اتفگ  رایـسب  هیده  دوخ  هلاس  کی 

رز رویز و  ودـب  دـنداد  راز  دورب  رگ  دوش  هدرزآلد  سابع  نیا  تسا  نم  سابع  يهلاس  ره  لئاس  دوخ  راثیا  هر  زا  ریقف  درم  نیا  رب  دیـشخب 
راوید هب  هرهچ  نانکهیرگ  مغز  تشاذـگب  داتفیب  میـس  رز و  هب  شهاـگن  هک  لـئاس  راـتخم  ربمغیپ  ترتع  مرک  فطل و  زا  دوبیم  هک  هچنآ 

همه رد  یک  تفگ  نینچ  هیرگ  اب  هتخابلد  لئاس  نآ  راسخر  هب  وت  ناـشفیم  کـشا  برع  درم  يا  دوب  نیمه  هناـخ  نیا  یتسه  همه  دـنتفگ 
نم مسوبب  سابع  يوزاب  ماهدمآ  نم  رانید  قشاع  ین  مسابع ، قشاع  نم  هناهب  تسا  یئادگ  هناخ  نیا  رد  نم  رب  رای  افعـض  لیخ  هب  هدوب  اج 

دییوگب هظحل  کی  راد  نیا  بحاص  خر  وحم  مدـش  راب  ره  كرابم  تسد  نآ  رب  هسوب  مدز  لاس  ره  رازلگ  يوس  مداـهن  يور  لـگ  یپ  رد 
يا راتفرگ ! درم  يا  بل  دـنبورف  دـنتفگ : نودرگ  هب  تفر  ناشنویـش  نانز  هاگان  رابرگد  هرهچ  نآ  زا  ضیف  مرب  هک  دـشاب  دـیایب  ساـبع  هک 

هب يدـید  وت  هک  یهام  رکیپز  تشگ  ادـج  هسوب  يدز  هک  یتسد  رادـید  بلاط  يا  هتخابلد  لئاس  يا  تسود  خر  وحم  يا  هتخوسلد  قشاع 
هب نت  ادج  تسد  ین ، رس  رب  رـس  راوخنوخ  نمـشد  متـس  غیتز  عطق  دش  یتفرگ  هلاس  کی  یجرخ  وا  زک  تسد  نآ  راسنوگن  تشگ  نیمز 

رادازع سابع  مغ  رد  دوب  هناخ  نیا  شوپهیـس  هناـخ  نیا  رد  دنتـسه  هفیاـط  نیا  راـن  زا  ياهلعـش  لد  هتخوس ، رگج  هنـشت ، بل  كاـخ  يور 
تسا دیهـش  راچ  يهتخوسلد  ردام  نیا  رات  بش  عمـش  نوچ  هتخوس  مدق  هب  ات  رـس  هدیمخ  هتـشگ  شدق  هک  يریپ  ردام  نیا  هحفص 241 ] ]

نآ ردام و  نآ  هب  دـنگوس  راداد  هر  رد  ناج  همه  شنینب  دـنداد  تسا  نینبما  نامه  سابع  ردام  نیا  راچ  نآ  متام  زا  شتماق  اتود  هدـیدرگ 
رادهگن شیوخ  نخس  نانع  وت  مثیم »  » سابع مغ  زا  كاله  هدیدرگن  هعیش  ات  رافغ  قلاخ  يا  همه  هانگز  رذگب  شدیهش  راچ 
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تسکش مرمک  داد -  يا 

رید يدوب ؟ اجک  نامقل  تفگ : شزینک  دـمآ ، ترفاـسم  زا  یتقو  دیـشک . لوط  شرفـس  تفر و  ترفاـسم  هب  میکح  ناـمقل  دـناهدرک : لـقن 
نیا تسا  هدـنز  اباب  ات  ادـخ ! هب  دـش . هراپ  ام  یگدـنز  يهتـشر  هک  داد  يا  ییوگیم ؟ تسار  تفگ : ناـمقل  درم . تیاـباب  ناـمقل ! يدـمآ .

هچ تفگ : نامقل  يدـمآ . رید  مه  زاب  نامقل ! تفگ : زینک  دـنوریم . فرط  کی  مادـک  ره  دریمیم  اباب  هک  نیمه  دنتـسه ، مه  رود  اههچب 
تقو کی  درادن . رون  درادن ، غارچ  درادن  ردام  هک  ياهناخ  داد ! يا  ییوگیم ؟ تسار  تفگ : نامقل  درم . مه  تردام  تفگ : زینک  هدـش ؟

هحفص 242] . ] تسکش مرمک  داد ! يا  تفگ : نامقل  درم . مه  تردارب  تفگ : زینک  هدش ؟ هچ  تفگ : يدمآ . رید  مه  زاب  نامقل ! دز : ادص 
هللا یلص  [ . 206 . ] تسکش مرمک  نآلا  سابع ! دز : ادص  تفرگ ، رمک  هب  ار  شتـسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  دندید  تقو  کی  درم ! نز و  يآ 

! هللا ای  سابعلا  قحب  هبترم  هد  لضفلاابا ؛ ای  کیلع 

نامز ماما  نابز  زا  تباین  هب  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  حدم 

يوکن دج  ادخ  نوخ  میدهم  ادهـش  نوخ  ثراو  میدهم  ادخ  نوخ  رـسپ  نم  دناهتفگ  نامزلا  بحاص  يدهم  دناهتفگ  ناج  سنا و  ماما  ارم 
تـسا همه  دارم  باب  نم  يومع  تسا  مشاهینب  هام  نم  يومع  تسا  مئاد  تمارک  نم  يومع  تسا  نم  يومع  ساـبع  ترـضح  تسا  نم 

دیهش نم  يومع  تسا  تیبلها  دیما  نم  يومع  دوب  رادملع  اقس و  یماح و  دوب  رای  ار  نیسح  نم  يومع  تسا  همطاف  ود  زیزع  نم  يومع 
ایندز هن  ایرد  يهنـشت  تشذگ  ایردز  هنـشت  نم  يومع  تسالبرک  شلد  تسا و  تارف  هدـید  تسالو  لها  يهلبق  نم  يومع  تسا  تیبلها 

تـسبن ردارب  يرایز  مشچ  تسد  تشاد  ندـب  هب  ات  نم  يومع  تسا  همطافینب  تاداس  يومع  تسا  همقلع  لـگ  غاـب  نم  يومع  تشذـگ 
جوم رد  هدـید  هنیکـس  سکع  بابک  شبلق  هدوب  هک  نم  يومع  تساشگلکـشم  هشیمه  نم  يومع  تساـشگلد  شـشوخ  ماـن  نم  يومع 

رب نم  يومع  تیبلها  رـس  تسدیب و  یقاس  تیبلـها  رد  تسیک  نم  يومع  شیئاقـس  هب  هدـیلاب  هشیمه  شیئاـقآ  همه  اـب  نم  يومع  بآ 
نم يوـمع  هدز  شتـسد  هب  هسوـب  ادـخ  تسد  هدز  شتـسه  هب  اـپ  هک  نم  يوـمع  هحفـص 243 ]  ] دوب هللا  یلا  جـئاوح  باب  دوب  هاـم  ادـهش 

بابک بلق  هب  هدید  نم  يومع  وا  ربق  رئاز  هتـشگ  بآ  هک  وا  ربص  رب  مالـس  نم  يومع  تسادـخان  ار  تاجنلا  ۀنیفـس  تسادـخ  ات  شزاورپ 
هدـش هتـسش  شینارون  تروص  نم  يومع  درک  زاورپ  هتخوس  رگج  اب  درک  زاـن  مه  بآ  هب  نم  يومع  بآ  جاوما  رد  ههاـم  شـش  تروص 

شوزرآ مامت  تخیـسگ  مه  زا  شلد  دنب  هک  فیح  دوب  کشم  نامه  شیتسه  مامت  دوب  کشا  يهمـشچ  ود  وا  مشچ  ود  شیناشیپ  نوخز 
هک شدوبن  تسد  نینزان  نآ  هدجـس  تقو  هک  فیح  دش  ریـشمشز  ادج  وا  تسد  ود  دش  ریت  فدـه  شمـشچ  هک  فیح  تخیر  كاخ  رب 
يا وت  رهب  هتخورفا  شتآ  هدـش  بآ  هتخوس  تمغ  حرـش  زا  مغ  هک  يا  بدا  ماما  قشع و  ربمیپ  بدا  ماـمت  لـیمکت  وت  هب  يا  نیمز  رب  دـهن 
يا وت  غاد  درک  هیرگ  ملع  ریشمش و  هزین و  درک  هیرگ  ملق  تشگنا و  هحفص و  نیع  ود  زا  کشرس  تخیر  کلم  نج و  نیسح  رادن  راد و 

زا و  مثیم »  » عمج نیب  رد  تولخ و  رد  وت  رهب  عمش  وچ  میرگب  هک  ات  هدب  کشا  تسکـش  ار  یلع  نب  نیـسح  تشپ  تسد  مشچیب و  یقاس 
« نیسحلا برک  فشاک  ای  فشکا   » نیملاع هگن  تیاطع  هب  يا  ماهتسب  لد  وت  هب  متسه  هک  هچ  ره  ماهتسخ  هنگ  راب 

هدش ملق  ياهتسد 

نیا رانک  هشوگ و  هک  راد ! درد  التبم ! راد ! تجاح  راد ! ضیرم  راتفرگ ! يا  مربب . همقلع  رهن  راـنک  ار  امـش  يهمه  هک  هداـتفا  ملد  هب  زورما 
: دیوگیم يوار  میوگب ؟ یهاوخب . ار  تجئاوح  زورما  مالـسلاهیلع  یلع  رـسپ  تاکرب  هب  هحفص 244 ]  ] دهاوخیم ادخ  ياهتـسشن ، سلجم 

مدید مدرک ، هاگن  هریخ  هریخ  تقو  کی  مدـیدن . ار  مالـسلاهیلع  سابع  رگید  دـش  دـنلب  رابغ  درگ و  مدـید  تقو  کی  مدوب ، يدـنلب  يالاب 
رد رـصع  زور  کی  دـهاوخیم  ناشلد  مدرم  نیا  لضفلاابا ! اقآ ! تسا - . هتفرگ  نادـند  هب  ار  کشم  دـنب  دزیریم و  شیاـهتسد  زا  نوخ 
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ملق تسد  یمهفیم  دـندرک . ملق  ار  شیاـهتسد  مریمب ، يآ  ینزیم . داد  دـنامب ، نیـشام  رد  يـال  تشگنا  رگا  دننیـشنب -  تمرح  نحص 
، دندرک شاهرـصاحم  [ . 207 . ] دـندز شمـشچ  هب  ریت  کـی  مریمب ! دـندیرب ، ار  شیاـهتسد  هـک  نآ  زا  دـعب  ادـخ ! يآ  هـچ ؟ ینعی  هدـش 
. دز مالـسلاهیلع  لضفلاابا  قرف  هب  نینهآ  دومع  کی  دمآ ، ولج  یبیجنان  دروایب . نوریب  ار  ریت  ات  درادن  تسد  ادـخ ! يا  دـندرک . شنارابریت 
! نزب هنیس  تسا . ملاس  امـش  ياهتسد  یلو  دندیرب ، ار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ياهتسد  دننزب . هنیـس  اهدرم  نیا  مهاوخیم  زورما  [ . 208]
رد ارچ  ینادیم  دیوگیم : يرتشوش  رفعج  خیـش  جاح  موحرم  ینک ؟ دیماان  یهاوخیم  ار  اهتسد  نیا  ایآ  ایادـخ ! لضفلاابا ... لضفلاابا !
زا ریغ  دندوب ، هنشت  بل  هک  البرک  يادهش  مامت  هک  نیا  يارب  دنیوگیم ؟ جئاوحلا  باب  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  هب  طقف  البرک  يادهـش  نایم 

فرظ کی  دمآیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دنورب  ایند  زا  دنتساوخیم  مادک  ره  دندشن . هنشت  بل  مادک  چیه  مالسلاهیلع  لضفلاابا 
هحفـص [ ؟ درواین بآ  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگم  دشیم . باریـس  دروخیم و  وا  دروآیم ، رثوک  بآ  زا 

ادص یسانشب . ار  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ات  میوگب  تیارب  ات  ونشب  اقآ . مهاوخیمن  تفگ : روخب ! مسابع  دومرف : دروآ  شیارب  بآ  ارچ  [ 245
: دز ادص  تقو  کی  يروخیمن ؟ بآ  ارچ  وت  داد . مهاوخ  ناشبآ  دنیایب ، دعب  هک  مه  ییاهنآ  دندروخ . بآ  نم  تسد  زا  همه  مسابع ! دز :

نیسحلا قحب  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  لضفلاابا ... لضفلاابا ، دینزب  هنیـس  همه  يونـشیمن ؟ ار  اههچب  شطعلا  يادص  رگم  اقآ !
! هللا ای 

منینمؤملاریما دنزرف  سابع  میک  نم 

میک نم  منیتسار  ماما  زابرس  رادرس و  میک  نم  منید  يوزاب  ادخ  زیرنوخ  ریـشمش  میک  نم  منید  تشپ  نم  میک  نم  قیاقح ، يور  میک  نم 
، ردیح دنزرف  میک  نم  منینمؤملاریما  دـنزرف  سابع  میک  نم  منیبملا  حـتف  افو  روش و  يههبج  رد  میک  نم  منیتسآ  رد  یلع  نب  نیـسح  تسد 

راثیا هاگـشناد  داتـسا  میک  نم  منیـسح  رادـیرخ  منیریـش  ناج  اب  میک  نم  منیـسح  رادـید  قاتـشم  یکدوک  زا  میک  نم  منیـسح  رای  میک  نم 
رهم و میک  نم  میافص ، قدص و  میک  نم  هحفص 246 ]  ] منینمؤملاریما دنزرف  سابع  میک  نم  منید  هار  غارچ  مشاهینب  هام  میک  نم  منیسح 

نم میالبرک  ياوق  لک  هدنامرف  میک  نم  میادخ  تسد  یلع  نب  نیسح  تسد  میک  نم  میاشگلکشم  میک  نم  مدارملا ، باب  میک  نم  میافو 
هوک میک  نم  ملاثم  ردیح  میک  نم  ملاصخ ، دـمحا  میک  نم  منینمؤملاریما  دـنزرف  سابع  میک  نم  منیلـسرملا  ریخ  طبـس  ياول  بحاص  میک 
نم منامز ، رخف  میک  نم  ملاح  روش و  قشع و  راثیا و  البرک  کی  میک  نم  ملاع  ياقس  نآرق ، زابرـس  میک  نم  ملامک  رحب  میک  نم  ملالج ،

دهز و میک  نم  تدارا ، قشع و  میک  نم  تداهش  درم  میک  نم  تعاجش ، ریش  میک  نم  منینمؤملاریما  دنزرف  سابع  میک  نم  منیمز  هام  میک 
هدیـسوب یلع  وک  نآ  میک  نم  تدابع  لصا  میک  نم  تیـالو ، لـسن  میک  نم  تداعـس  دـجم و  میک  نم  تمارک ، فطل و  میک  نم  تداـبع 

نم منیملاع  غارچ  مشاهینب  هام  میک  نم  منیـسح  تشپ  میک  نم  قیاقح ، حور  میک  نم  منینمؤملاریما  دـنزرف  سابع  میک  نم  منینزان  تسد 
منیرفآروش الو  لها  عمجم  رد  میک  نم  هحفـص 247 ]  ] منیز بیز و  ار  یلع  الوم  نماد  نم  میک  نم  منیع  ود  رون  ار  هللا  نیع  راچ  نم  میک 

نوخ میک  نم  ممامت  هام  نیمز  رد  مشاهلآ  رب  میک  نم  ممامالا  نبا  میک  نم  منیـسحلا ، باب  میک  نم  منینمؤملاریما  دـنزرف  سابع  میک  نم 
دنزرف ساـبع  میک  نم  منیبـج  رهم  ار  قاـشع  يهداجـس  میک  نم  مماـیق  نوـخ و  رکـشل  ياورناـمرف  میک  نم  ممـالغ  ار  ارهز  دـنزرف  ادـخ 

رد هچ  ایند  رد  هچ  ار  قیالخ  نم  مهام  صرق  تیالو  سمـش  يهمیخ  درگ  هب  نم  مهاپـس  اـهنت  نت  اـب  ار  یلع  نب  نیـسح  نم  منینمؤملاریما 
منینمؤملاریما دنزرف  سابع  میک  نم  منیسپاو  زور  هب  مثیم »  » روای عیفش و  نم  مهاج  ردق و  ماقم و  رد  نادیهش  زا  رتارف  نم  مهانپ  ابقع 

نینبلاما ياههلان 

رد ماهتسشن  مرادن  رگید  رخف  نیا  زج  مه  نم  ینیـسح  مداخ  هک  سب  وت  رخف  مرادن  رـس  هب  يرکف  وت  رکف  زج  مرادن  ربخ  وت  زک  یتدم  دش 
نآ منیقی  يداو  نیـشنهر  نم  مرادـن  رتشیب  نیز  ناوت  ربص و  یئاجک  نم ! ساـبع  نم ! ساـبع  مرادـنرب  هار  نیز  رظن  مد  کـی  تراـظتنا  هار 
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هب رگید  تسیرگب  راز  وت  رب  هک  سبز  ممـشچ  مرادن  رحـس  ات  بش  وت  دای  زج  مرادن  رگید  باوخ  وت  باوخ  زج  مرادن  رپ  لاب و  هک  مریاط 
ار تشگزاب  دیما  یکی  رد  نم  مرادن  ربد  گرب و  هک  رجش  نآ  نم  يدوب  وت  مرب  گرب و  نم ! رمع  يا  هحفص 248 ]  ] مرادن رت  کشا  هدید 
وا زج  یگدنز  رد  ار  ادخ  ربخ  نیا  ییوگم  نم  اب  مرادن  ربخ  لوق و  نیا  رواب  نم  ینینهآ  دومع  وت و  قرف  مرادـن  رفـس  نیز  ردام ! ناج  يا 

مرادن رسپ  رگید  نم  هک  الاح  دیناوخن  نینبلاما  ارم  مدرم  مرادن  رمث 

مرح ياقس 

همطاف دوخ  ردام  اب  همقلع ، رد  مدـمآ  نم  نم  سابع  نم  سابع  نت ، هراپ  دـص  يهتـشک  يا  نم  سابع  نم  سابع  نمچ ، رد  هتفخ  ورـس  يا 
سابع نم  سابع  ندب ، نیز  هدنامن  يزیچ  تنـشوج  ياههقلح  زا  تنت ، مخز  نوزف  هتـشگ  نم  سابع  نم  سابع  نزب ، یفرح  اشگ  یمـشچ 
کشخ ياهبل  مرح ، رد  یماکهنشت  زا  نم  سابع  نم  سابع  نمجنا ، عمـش  وچ  دیرگ  مرتخد  مشچ  ود  دیرگ  مرح ، ياقـس  وت  زا  دعب  نم 

نم سابع  نهد ، رد  نوخ  ارچ  يراد  ناور  بآ  ندوب  اب  ناگنـشت ! بل  یقاس  يا  نم  سابع  نم  ساـبع  نخـس ، مه  وت  اـب  هدـیدرگ  مرغـصا 
لگ زا  مادـنا  ترجنخ ، ریت و  مخز  زا  نم  سابع  نم  سابع  نطو ، رد  ار  نینبلاما  دـنکفا  اپ  زا  وت  رجه  دـنز ، شتآ  لد  هب  تغاد  نم  سابع 

، نفک تنابایب  كاخ  نیبج  نوخ  زا  وت  لسغ  نینهآ ، دومع  اـب  دـش  هحفـص 249 ]  ] نم سابع  نم  سابع  نهریپ ، نوچ  یکی  هتـشگ  ترتهب 
اب تمغ ، حرـش  نداد  زا  نم  سابع  نم  سابع  نرتسن ، گرب  وچ  میوب  منک  ادـیپ  ار  وت  تسد  منک ، ارحـص  بناج  ور  نم  سابع  نم  ساـبع 

نم سابع  نم  سابع  نزحلا ، تیب  هدش  ملاع  تمثیم »  » روش زوس و 

منیسح نم 

نیـسح ماما  ناگدازآ  رورـس  ینعی  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  يالوم  همه و  يالوم  زا  یتمارک  اـب  ار  شخب  نیا  تساـبیز  هچ 
دهشم رد  هک  ینالیم -  هللاتیآ  ترضح  دراگنیم : نینچ  دوخ  هیرون » يهلاسر   » رد يزیورپ  نیدلاسمش  جاح  میربب . نایاپ  هب  مالسلاهیلع 

يدـنوادخ يایربک  رون  رهطم  مرح  رد  ینالیم  نیدـلارون  دیـس  ياقآ  ناشیا ، يهدازاقآ  دـنراد -  همات  تیفورعم  داـهتجا و  تمـس  سدـقم 
یـصخش لزنم  رد  اروشاـع  يههد  رد  يو  دـنناوخیم . تعاـمج  زاـمن  هشوگ ، شـش  كراـبم  حیرـض  تشپ  رد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 

شنیبج زا  لماک  روط  هب  تدایـس  راثآ  هک  راوگرزب -  نآ  دوخ  دـندرک ، ریخأت  اـهناوخهضور  هک  دوب  اروشاـع  زور  هتـشاد ، یناوخهضور 
تکلمم یمامت  ناتسکاپ ) ناتسودنه و   ) روشک ود  لالقتسا  زا  لبق  دندومرف : نایب  ار  لیذ  بلاطم  هدرب ، فیرشت  ربنم  يالاب  تسا -  ادیوه 

، هدز هکـس  وا  مان  هب  یتح  هدوب ، لک  يامرفنامرف  هجار »  » مان هب  یهاشداپ  کی  ناتـسرهش  تلایا و  ره  رد  هدوب ، فورعم  ناتـسودنه  مان  هب 
رد ناهاشداپ  اههجار و  يهدـع  تسا . هدوب  ایناتیرب  تلود  اب  یجراخ  تسایـس  یلو  دوب ، هجار  تسد  رد  یتکلمم  جرخ  لـخد و  يهجدوب 
 - مدرک شومارف  هدنب  یلو  دـندومرف ، ار  تلایا  نآ  مسا  هک  ناتـسودنه -  هحفـص 250 ]  ] ياهتلایا زا  یکی  رد  هدوب ، رفن  دصتفه  دودح 
اب تیرثکا  اهاج  یضعب  ناتـسودنه  ياهناتـسرهش  رد  دندومرف : ینالیم  ياقآ  دنک . داماد  ار  دوخ  رـسپ  دریگیم  میمـصت  اههجار  زا  یکی 

میمصت نیا  هجار  هک  تلایا  نآ  رد  تسا . هدوب  هعیش  ناناملسم  اب  تیرثکا  اهاج  یضعب  ینس و  ناناملسم  اب  تیرثکا  اهاج  یـضعب  اهودنه ،
شوخ بوخ و  تعاس  هک  دننک  نییعت  ار  یتقو  هک  دنکیم  انمت  ناشدوخ  بهذـم  ياملع  زا  وا  دـندوب . ودـنه  یلاها  تیرثکا  دریگیم ، ار 

رهـش نیا  رد  نوچ  دـیوگیم : هجار  تسا )!!(  بوخ  شوخ و  تقو  دـنیوگیم : دـننکیم و  نییعت  ار  اروشاـع  بش  روـبزم  ياـملع  دـشاب .
بوخ تقو  روبزم ، بش  زا  ریغ  دنهدیم : باوج  دینک . نییعت  يرگید  تقو  دـننکیم ، يرادهیزعت  ار  روبزم  بش  دنتـسه و  مالـسا  ناوریپ 
نخـس نامه  اهنآ  باوج  رد  زاب  دـننک . عناق  ار  املع  ناشیا ، هکلب  دتـسرفیم ، اـملع  دزن  ار  تکلمم  ناـیعا  ارما و  زا  رفن  دـنچ  هجار  تسین .

بـش دوشیم ، مهارف  لیاسو  مامت  دنهدیم  بیترت  هناهاش  للجم  هاگتـسد  کی  اروشاع  بش  يارب  راچان  هجار  دـننکیم . دـیدجت  ار  یلوا 
، دوشیم عورش  ياهقباسیب  دیدش و  تخس و  نافوط  کی  عقوم ، فالخرب  دنیامن  يداش  نشج و  هب  عورـش  دنهاوخیم  هک  نیمه  اروشاع 
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نامه رد  دندوب ، لیف  راوس  هک  داماد  سورع و  دننکیم . رارف  هدنکارپ و  تعامج  یمامت  دنکیم ، باترپ  ایرد  هب  ار  اهرداچ  هک  يروط  هب 
هک نیمه  دننیبیم . ییانشور  رود  زا  ینادرگرس ، یتدم  زا  دعب  دنیامنیم  عطق  تایح  زا  دیما  هدنام ، ارحص  رد  نادرگرـس  كانلوه  نافوط 

هحفـص 251]  ] رذن داماد  دنتـسه . يرادازع  لوغـشم  بهذـم  هعیـش  تعامج  زا  ياهدـع  هک  دـننکیم  هظحالم  ار  یهد  دـنوشیم  کیدزن 
ناموت رازه  تسیود  یناریا  لوپ  هب  رانید  رازه  تسیب  ینعی  هیپور -  رازه  تسیب  یلاس  دبای  تاجن  گرم  هکلهم و  نیا  زا  رگا  هک  دـنکیم 

لوغـشم اههراوس  اب  شدوخ  دونـشیم ، ار  ناـفوط  ربخ  هک  نیمه  داـماد  ردـپ  دـیامن . فرـص  يرادهیزعت  يارب  مرحم  يههد  رد  دوشیم - 
سورع داماد و  دنسریم ، روبزم  لحم  هب  مه  اهنآ  افداصت  دنروایب ، تسد  هب  يربخ  سورع  داماد و  زا  هکلب  دنوشیم ، تاقیقحت  شدرگ و 
تنطلـس تخت  هب  داماد  دـنکیم ، توف  هجار  یتدـم  زا  دـعب  دـنکیم ، جرخ  ار  غلبم  نامه  روبزم  داماد  یتآ  لاس  زا  دـننیبیم . تمالـس  ار 

هجار تسد  رد  یتکلمم  جرخ  لخد و  نوچ  دناسریم . هیپور  رازه  داتـشه  هب  ار  روبزم  غلبم  رازه و  لهچ  ار  هیپور  رازه  تسیب  دنیـشنیم ،
هک دـننکیم  ضارتعا  اهیئادوب  دوشیم . فرـص  هیپور  رازه  تصـش  اهیئادوب  یبهذـم  جراخم  يارب  لاس  ضرع  رد  هک  یلاـح  رد  هدوب ؛

راچان هجار  هیپور ؟ رازه  داتشه  نایعیـش  زور  هد  يارب  هیپور و  رازه  تصـش  اهیئادوب  لاس  کی  يارب  تسا ، ادوب  بهذم  وریپ  یلاها  رثکا 
یـضار دـنیوگیم : دـیدش ؟ یـضار  دـنکیم : لاؤس  دـیامنیم و  هفاضا  اهیئادوب  جرخ  هب  رـسک و  يرادهیزعت  جرخ  زا  هیپور  رازه  تسیب 

نافوط لحم  نآ  رد  لاس  زا  عقوم  کی  هک  تسه  یلحم  ایرد  رد  دوشیم  یتشک  راوس  دیآیم ، شیپ  یترفاسم  هجار  يارب  افداصت  میدـش .
هدش مطالتم  ایرد  دهدیم : عالطا  هجار  نیرفاسم و  هب  یتشک  يادخان  دـنکیم ، مطالت  ایرد  هدوبن ، نافوط  عقوم  هک  نیا  اب  اقافتا  دوشیم ،
چیه يارب  تایح  دـیما  رگید  دـش ، بارخ  داتفا و  راک  زا  مه  یتشک  روتوم  مطـالت  زا  هوـالع  دـهدیم : عـالطا  یمک  زا  دـعب  دراد . رطخ  و 
شغ امغا و  لاح  هب  هحفـص 252 ] ، ] دوشیم سویأم  دوخ  تایح  زا  هک  هجار  دـهدیم . تسد  سأی  لاح  نیرفاسم  هب  تسا . هدـنامن  سک 

تـسرد روتوم  دـیامرفیم ، روتوم  هب  هراـشا  دراد ، تسد  رد  ياهزین  دـیآیم ، اـیرد  يور  رد  هراوس  کـی  دـنیبیم  تلاـح  نآ  رد  دـتفایم 
هجار دییامن . هفاضا  دیاهدومن ، رسک  هک  ار  هیپور  رازه  تسیب  نآ  منیسح ، نم  دنیامرفیم : دیتسه ؟ هک  امـش  دنکیم : لاؤس  هجار  دوشیم .

منادیم نم  دیوگیم : هجار  دـش . تکاس  نافوط  دـش و  تسرد  دوخ  هب  دوخ  روتوم  هراشبلا ! هراشبلا  دـیآیم : ادـخان  دوشیم . لاحـشوخ 
لالقتـسا اـب  هک  دـندومن  راـهظا  مدوب ، هدومن  ترفاـسم  ناتـسودنه  هب  یتقو  لـبق ، لاـس  هدزاـی  دـندومرف : ینـالیم  ياـقآ  دـینادیمن . اـمش 

[ . 209 . ] دهدیم جرخ  دوخ  یصخش  دمآرد  زا  ار  روبزم  غلبم  هجار ، یلو  هدروخ ، مهب  قباس  تالیکشت  نآ  ناتسودنه ،

نایران نایرون و 

ناـیرون وـگوتفگ  رد  ناـیران  ناـیرون و  ورهبور  تـملظ  روـن و  هاپـس  دـش  اوـن  روـشرپ و  يداو  نآ  ردـنا  ـالبرک  تـشد  هـب  اروشاـع  زور 
ناج نارگادوس  نایرون  يوه  ماج  زا  رومخم  نایران  اقل  يابهص  تسمرـس  نایرون  لالـض  هار  رد  ریـس  ار  نایران  لاصو  قوش  يهتـشگرس 

ناناج قشع  اب  نایرون  دـنرخیم  نامیا  هب  نارین  نایران  دـنرخیم  ناـناج  هداد  ناـج  ناـیرون  شیوخ  نارـسخ  زا  تلفغ  رد  ناـیران  شیوخ 
ایند رهب  زا  نایران  دناهتسویپ  قح  هب  دوخ  زا  دناهتسر  دناهتـسر  اهنم  ام و  زا  نایرون  هحفص 253 ]  ] دنشکیم ار  تیناسنا  نایران  دنشوخرس 
لما ماد  رد  هداتفا  نایران  دناهتـشگ  یئادـخ  شیوخ و  زا  هتـسر  دناهتـشگ  یئادـج  زا  رود  نایرون  دناهتـسب  تلفغ  ریجنز  رد  ياپ  دناهتـسخ 
روـک هتـشگ  لد  يهدـید  ار  ناـیران  رورغ  ماد  رد  هداـتفا  ناـیران  روـضح  ضیف  يهدادـلد  ناـیرون  لـضا ) مـه  لـب   ) ین ماـعنالاک )  ) هـلمج

تـسد هب  دوخ  دناهدیدرگ  نود  يایند  يهدنب  دناهداتفا  هارهروک  رد  فدهیب  دناهداد  فک  زا  تیناسنا  حور  روز  تسد  ریـسا  هناروکروک 
دنتزع قیرط  زورفا  لعـشم  دنتیناسنا  رکف  رد  نایرون  دنرب  دوخ  تسد  هب  دوخ  دوخ ، يهشیر  دنرفاک  دـیزی  رما  عبات  دـناهدیدرگ  نوبز  دوخ 

ار ناربهر  دوخ  يربهر  تانیاک  يادخ  تایانع  زا  تافـص  قلاخ  يربهر  ار  نایرون  دنیداه  ار  ناگدازآ  لمع  رد  دنیدازآ  تیرح و  یپ  رد 
ناسوبکاخ قح  برق  نیـشندنسم  يربهر  راسکاخ  وا  رد  رب  تزع  سفن  راـقو  زع و  هنیئآ  يربهر  وا  رب  هر  ار  اـهلقع  تسد  تسین  وا  ربهر 

يربهر اوسام  ار  وا  رم  نامرف  عبات  اـیربک  لاـمج  وحم  يربهر  ناـش  زع و  هتفرگ  وا  زا  يربهر  ناـگدازآ  هقلحرـس  يربهر  قلف  رجف و  شرد 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1213 

http://www.ghaemiyeh.com


ار هتسیاش  ربهر  نیا  مرجال  نیع  رون  ار  یضترم  ارهز  ناج  نیسح  زج  ربهر  هتسیاش  نیا  تسیک  نیتسار  ناقـشاع  يابرلد  نیبم  نید  رگایحا 
نیتأشن ردنا  دننازارفرس  نیسح  نوچمه  يربهر  ناهرمه  افو  دنیافص و  نارایرهش  ادتقم  نیا  قداص  ناوریپ  افص  قدص و  همه  دیاب  يوریپ 

نب مالسلاهیلع  نیـسح  رب  دناهتـسر  قیالع  دیق  زا  هلمج  هحفص 254 ]  ] دناهتـسج ناناج  ناج و  زا  دناهتـسج  دناهتـسش  یناف  يایند  زا  تسد 
یگدازآ يهماج  دناهدیشون  الو  يانیم  یم ز  دناهتشگ  ناج  همه  مسج و  زا  غراف  دناهتشگ  ناناج  هار  ناورهر  دناهتسب  لد  مالسلاهیلع  یلع 

ناکما نوک و  دناهدنب و  دنهگرد  ناگدنب  ناج  لد و  زا  تسود  يادوس  زج  هب  اهلد  رد  تسین  تسود  ياپ  رب  زج  دنرانورف  رس  دناهدیشوپ 
رب هک  ره  وزرآ  درادن  وا  ياقل  زج  وا  رابرد  يهدنب  يرآ  يرآ  ناهج  یهاش  هب  دراد  اهزان  ناگدـنب  نیا  زا  کی  ره  دـش  اطخ  ین  دنهـش  ار 

ناگدنب تسا  يرورـس  یمالغ  هگرد  نیردنو  تسا  يرتهم  یئادگ  هگرد  نیردـنا  دـهن  رترب  ناکم  نوک و  زا  ياپ  دـهن  رـس  ینیـسح  ياپ 
اهرکف يارو  شقشع  يهیاپ  رتزاتمم  ناگنشت  بل  یقاس  رس  هب  قح  روش  نازارفارـس  ناز  ناهـش  قرف  رب  دنراذگب  ياپ  ناتـسآ  نیا  صلخم 
لثملا یف  وا  لضف  ام و  فیرعت  تردـق  وا  لـضف  باـتک  زا  دـسیون  اـت  وک ؟ ریرحت  تردـق  نآ  ار  هماـخ  اـهرکذ  زا  نورب  شلـضف  تبحص 

هم نآ  عادو  رد  الب  زور  رد  هک  سب  شحیدم  رد  وا  رکشل  ریما  ار  نید  ورسخ  وا  رهظم  ار  یـضترم  تعاجـش  رد  وبـس  تسا و  رحب  سایقم 
وا رهب  نیـسح  ارهز  يهداز  ردـیح ، روپ  نیملاع  ناگدازآ  رورـس  تانکمم  یلیفط  دـب  ار  وا  هک  نآ  تاـجن  کـلف  ار  داـجیا  ملاـع  اـفو  جرب 

تیب لها  هانپ  يا  اخا  ناج  يا  وت  نابرق  هب  ناج  افص  قدص و  يهنیئآ  يا  ینعی  تفگ  تنأ » یسفنب  بکرا   » مرک زا  تفس  مارکا  رد  اهدص 
وت ات  تسش  برـض  یئاضترم  تلوص  هب  يا  يروای  نیعم و  ارحـص  نیردنا  يرکـشل  هاپـس و  ریم  ارم  وت  البرک  تشد  رایط  رفعج  یفطـصم 

یمدآ نابز  اب  زگره  هچ  رگ  وگ  سابع  تلوص  زا  ياهمش  وگوتفگ  نیز  نیزح  نک  هتوک  همان  هحفص 255 ]  ] تسکش میب  ارم  ین  یتسه 
نتفگ ناوت  ات  ددم  دزاس  سدقلا  حور  رگم  ای  اهموصعم  زا  دـیاب  ندینـش  ای  انث  وا  ماقم  نأش و  روخرد  یمه  نتفگ  وا  حدـم  نکمم  تسین 
نمشد يوق  اجیه  تفص  رد  راگدای  ار  قح  ریش  تعاجش  رد  البرک  هاش  رارـسا  مرحم  یـضترم  دازریـش  يرآ  تسوا  دص  ياهدص  زا  کی 
اروشاع زور  بدا  لضف و  وا  هاگرد  يهدنب  ببسیب  دشابن  شلضفلاوب  مان  دوخ  مان  وا  دهاش  تلیـضف  رد  دوخ  مایا  دباع  تدابع  رد  راکش 
راگزور هابت  نید  نایفوک  يا  ناه  تفگ  دعت  هورگ ال  نآ  رب  ور  درک  دسا  ار  تعاجش  ناتـسین  نآ  درمدار  رادمان  هناگی  نآ  دربن  نادیم  هب 

اوسر راوخ و  ملاع  ود  رد  دیاهتشگ  ایند  دبع  نید ، زا  لفاغ  دیتخآ  قح  تجح  رب  نیک  غیت  دیتخانـشن  یفطـصم  لآ  ردق  هایـس  اداب  ناترمع 
رد اهمکح  رـشحم  زور  تسوا  تسه  لیفط  ناکما  ملاـع  راـگدرورپ  تیآ  تسا  نیـسح  نیا  راعـش  نیک  هورگ  يا  داـب  ناـتراع  دیاهتـشگ 

نامیا نید و  تسا  هتسخ  لد  امش  ملظ  زا  هچ  رگ  نیـسح  نیا  تسا  لوتب  يارهز  ناج  نیـسح  نیا  تسا  لوسر  نامـشچ  رون  تسوا  تسد 
انف ددرگیم  داجیا  ملاع  اوسام  زا  یمد  دریگ  رظن  رگ  امـش  رب  تیالو  دراد  دبا  ات  ادتقم  نیا  قح  رماز  تعامج  يا  تسا  هتـسب  شدوجو  رب 

نامرف دـهد  رگ  مرکون  هنیمک  هش  نیا  رد  رب  مردـیح  دیـشر  روپ  دوخ  هک  نم  اـقب  دراد  وا  زا  رایـس  تباـث و  ادـخ  رما  زا  تسا و  هللا  تجح 
غیت مشک  رگ  هحفص 256 ]  ] هاک رپ  زج  ارم  دوبن  رظن  رد  هاپس  نیا  ماظن و  نیا  فوفص و  نیا  راگزور  ار  امـش  منادرگ  هریت  رایرهـش  مگنج 
دوش رکشل  نیمز  يور  همه  رگ  ار  ماش  ریما  منادرگ  راوخ  ار  مالظ  رکشل  نیا  منکـشب  ماش  رهـش  ات  دسریم  متـسش  برـض  ماین  زا  رابررش 
ادخ ریش  تلوص  مثراو  ار  یضترملا  یلع  نم  ساپس  ار  اتکی  یح  تیانع  نیز  ساره  دوبن  ارم  لد  رد  ياهرذ  دوش  رواگنج  موق  زا  يرکشل 

يهراپ ار  یفطـصم  ناما  فهک  شـسدقا  ناتـسآ  ناگدازآ  ربهر  دوخ  مربهر  ماهدازآ  ماهدنب ، ار  مربهر  ماهداز  هللادی  هللا و  تردق  مثراو  ار 
اهر ددرگ  يوه  ماد  زا  هک  ره  دنکـشب  ار  يوه  وید  تردـق  دـنز  نماد  رب  تسد  ار  وا  هک  ره  وا  دـشاب  نملاوذ  فاصوا  رهظم  وا  دـشاب  نت 

تسد هب  دوخ  دیاهدیدرگ  نود  سفن  ناگدنب  ربخیب  تلیضف  يایازم  زو  ربخیب  تقیقح  زا  هورگ  يا  ادخ  ددرگ  ددرگ و  دوخ  زا  دوخیب 
رپ تیمدآ  رارف  رب  دیشکرب  نانود  ناماد  زا  تسد  دیاهدیدرگ  نیبم  نآرق  مصخ  دیاهدیدرگ  نید  نامیا و  زا  يراع  دیاهدیدرگ  نوبز  دوخ 

رورـس ادج  نامیا  زا  دیدرگ  نآ  رهب  اهب  نآ  درادن  ایند  يهفیج  شوگ  دـیراد  نم  ياهتحیـصن  رب  شورفنید  نالفاغ  يا  دیونـشب  دیـشک 
رد ریـشمش و  یفک  رد  رثا  ین  نادونع  نآ  رب  ار  دـنپ  رومان  يار  هزیکاـپ  نآ  دـید  نیـسح  نیا  دـشاب  نیلقث  ینعم  نیـسح  نیا  دـشاب  نینوک 
زا هابور  دمر  هک  نانچ  ار  نیک  رکـشل  تمیزه  دش  ودع  ناج  رب  داتفا  اههزرل  وا  زیمآرهق  ریبکت  یکی  زا  اپزیت  دنمـس  رب  یبیهن  دز  اول  یتسد 
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هحفـص  ] داتف شبآ  يهنییآ  رد  هرهچ  داهن  اپ  ایرد  هب  تلوص  یتشک  دـش  زاب  شتارف  يوس  رب  هار  دـش  زاـغآ  رارف  مزع  ار  مصخ  ناـیژ  ریش 
ماک لیـصحت  دـش  هک  ار  دزیا  رکـش  ماک  هنـشت  ریما  نآ  دوخ  اب  تفگ  دـیمرآ  شلالم  هودـنا و  لد ز  دیـسر  شناج  رب  بآ  میـسن  ات  [ 257
لآ زا  دش  نوچ  تانیاک  سفن  وت  ضیف  زا  هدـنز  تایح  ناج  يهلایـس  يا  بآ  ناشناج  زا  اههلعـش  مناشنیم  ناگنـشت  رب  ار  بآ  مناسریم 
دـش لجخ  رغـصا  بل  زا  یتشگن  نوچ  لد  ناـج و  شخب  ضیف  يا  هآ  هآ و  رویط  شحو و  دـش  وت  زا  باریـس  کـیل  رود  هب  يدـنام  یلع 
درب ماج  کشخ  ماک و  هنـشت  نابوخ  لـیخ  ماکهنـشت  نکیلو  ربمغیپ  لآ  وت  دوب  زا  دوخ  دوب  یتسه  تفاـی  وت  دوج  زا  باـی  ضیف  يراـحص 

هب يروش  وا  دای  نیتأشن  ماما  نآ  کشخ  لعل  نیسح  ناشطع  ماک  دای  درک  تسشن  نازوس  لد  رب  تدورب  ات  تسد  بآ  نآ  يوس  هناقاتـشم 
درک و رپ  ار  کشم  نیسح  يالاو  تسمرـس و  یقاس  نیـسح  يالوت  وحم  نآ  يرآ  شتخیر  فک  زا  بآ و  زا  تسد  تسـش  شتخیگنا  رس 

دنزرفز يرآ  دزـس  نیا  لدریـش  گنهن  نکفا  گنلپ  نآ  لجخ  ناشطع  بل  زا  درک  ار  بآ  باهتلا  رد  ناگنـشت  دای  هب  لد  بآز  دش  نوریب 
رب ار  بآ  دناسر  ات  اضق  تسد  ناما  يدادیم  شاک  مایخ  مزع  اقل  قوش  اب  درک  مامت  ردب  ار  رهم  رهپس  نآ  یلع  دنبلد  روپ  یساوم  نآ  یلع 

نوخ دش  ریت  شبآرپ  کشم  تمسق  دش  ریدقت  اعدم  سکع  فیح  دهن  مهرم  ناگنـشت  ياهمخز  دنک  مک  ار  شطع  زوس  رگم  ات  اههمیخ 
دش هچ  روآمان  رادرس  نآ  راک  دش  هچ  رس  دمآ  هچ  ناتـسد  رـس  رب  رده  هک  مد  نآ  دش  شیعـس  لصاح  رت  مشچ  زا  کشا  ياج  دش  نورب 

هحفص 258]  ] نید هاشنهاش  رالاسهپس  نآ  نیز  ردص  زا  ناسچ  دمآ  بارتوب  بات  مارآ و  ارجام  رکف  درب  بابک  دش  لد  يرکسعلا  نبای  هآ 
هاش دید  ار  دوخ  رادرـس  ناسچ  ای  هاگلتق  رب  ناسچ  دـمآ  دـید  هاش  كاخا  كردا  اخا  ای  لد  زا  تفگ  كاپ  مشچ  نآ  اهچ  مد  نآ  رد  دـید 

هحفص 261] [ . ] 210  ] ناوخ زوسناج  يهضور  نآ  ایب  دوخ  ناوت  ین  ار  نیزح  عبط  هماخ و 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  لسن 

دنه يهراق  هبش  رد  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  لسن 

زا ترضح  نآ  لسن  خیرات ، باسنا و  ياملع  مامت  قافتا  هب  دنراد . رایسب  لسن  مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  انالوم  اندیس و 
. تسا هدوب  دالوا  بحاص  مه  لضفلا  دیسلا  رگید : یـضعب  و  يدجملا »  » بحاص لوق  هب  و  تسا . سیئرلا  یندم  هللادیبع  ترـضح  شرـسپ 
رد هک  هدوب  تروص  نسح  لامج و  تیاهن  رد  رعاش و  ثدحم ، سیئر ، دهاز ، ملاع ، عاجش ، يدرم  سابعلا ، لضفلایبا  نب  هللادیبع  دیـسلا 

هدوب بلطملادبع  نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  هللادیبع  تنب  هبابل  وا ، يهدجام  يهدـلاو  تسا . هدومن  تلحر  ایند  زا  هنیدـم  رد  یگلاس  نس 55 
بحاص دزن   ) تسا یقاب  رسپ  جنپ  زا  رفعجوبا  نسح  لسن  نسح و  رفعجوبا  شرسپ  زا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نب  هللادیبع  لسن  تسا .

دزن و  ربکالا . ةزمح  - 5 نیمرحلا . یضاق  هللادیبع  - 4 هحفص 262 ] . ] سابعلا - 3 هقدرج . میهاربا  - 2 لضفلا . - 1 هبنعنبا :) بلاطلا » ةدمع  »
دحأ احیـصف  ناک  دـمحم -  ربکالا و  سابعلا  رفعج و  تسا : رـسپ  هس  زا  لضفلا  لـسن  - 1 دراد . باقعا  رـسپ  زا 9  ۀبیطلا  ةرجـشلا  بحاص 

 - نیسحلا نسحلا و  یلع ، دمحم ، دنارسپ : راهچ  زا  نسحلا  نب  هقدرج  میهاربا  لسن  و  - 2 [ . 211 . ] ءافلخلا دنع  امشتحم  مشاهینب  تاداس 
، هقدرج یلع  نب  ساـبع  یلع و  نب  ییحی  ناـشیا  زا  دوب و  رـسپ  هدزون  ار  هقدرج  نب  یلع  دـشابیم و  هیماـما  ياـهقف  ءاـبدا و  داـهز ، زا  يو 

تافو امومسم  ق  يهنس 264 ه . رد  هک  هدوب  مشاهینب  يایخسا  داوجا و  زا  یکی  هقدرج  میهاربا  نب  یلع  دیس  دنراد . لسن  رغـصالا  دمحم 
ناک دناهدومرف : هقدرج  میهاربا  نب  یلع  نب  هللادـبع  دروم  رد  [ . 212 . ] تسا هدوب  فورعم  هسدـقم  مق  رد  قیالخ و  عجرم  شربق  هدومن و 

. مالـسلامهیلع تیبلها  هقف  رد  هیرفعج »  » باـتک فلؤم  تسوا  دومن و  تاـفو  يهنس 312 ه  رـصم  رد  هک  مالـسلاهیلع  یلع  لآ  ءاملع  نم 
، هیرفعج باتک  دناهدومرف : دـناهدومن و  رکذ  ار  وا  لوا ، مسق  زا  رد ج 3  ءاملعلا  ضایر  بحاص  دادغب ص 246 ج 10 ، خیرات  رد  بیطخ 
، ءارعش ءاملع ، زا  يو  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلایبا  نب  هللادیبع  نب  نسحلا  نب  بیطخلا  سابعلا  لسن  - 3 تسا . فورعم  تایرفعج  زا  ریغ 
: تسا رسپ  راهچ  زا  وا  لسن  هحفص 263 ] : ] تسا هدومن  رکذ  وا  دادغب ج 12 ص 126  خـیرات  رد  بیطخ  هدوب ، دوخ  نامز  ياغلب  ءابطخ و 
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نسحلا و دـمحموبا  دنرـسپ : ود  زا  یلع  نـسحلایبا  لـسن  یلع و  نـسحلایبا  شرـسپ  زا  هللادـبع  لـسن  هللادـبع و  یلع و  هللادـیبع ، دـمحا ،
دیهـشلاونب هیربط  رد  بیطخلا  سابعلا  نب  هللادـبع  نب  ةزمح  نب  دـمحم  لسن  تسا و  هزمح  شرـسپ  زا  هللادـبعیبا  لسن  دـمحا و  هللادـبعوبا 

هللادیبع دیس  - 4 دنناوخیم . یعجرملا » ونب   » مالسلاهیلع نیسحلا  دهـشم  رد  هک  دراد  لسن  مه  هزمح  نب  نیـسحلا  وا  ردارب  تسا و  یفورعم 
نیلوا هدوب . نیثدـحم  ءاملع و  يهلجا  زا  ناشیا  مالـسلاهیلع ؛ سابعلا  لضفلایبأ  انالوم  نب  هللادـیبع  نب  نسحلا  نب  نیفیرـشلا  نیمرحلا  نیما 

هدوب و وا  اب  زین  نیمرح  تواضق  تراما ، رب  هوالع  هدش ، لیان  نیفیرش  نیمرح  تراما  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  لسن  زا  هک  تسا  یـسک 
ار وا  نومأم  هدمآیم و  دادـغب  هب  ررکم  هتـشون : هدومن و  رکذ  ار  وا  دادغب ج 10 ص 313  خـیرات  رد  بیطخ  دراد . يریثک  باقعا  هیرذ و 

لسن یسوم . رفعج و  یلع ، نسحلا ، هللادبع ، دنارسپ : جنپ  وا  لسن  دیدرگ . دیهش  تیمومسم  اب  دش و  لزع  نآ  زا  سپ  هدومن . زاجح  یضاق 
دنیوگیم دهدهلاونب ،»  » ار روکذم  هللادیبع  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  دمحم  لسن  دنراد و  ترهـش  نوریهزونب ،»  » طایمد رد  هللادیبع  نب  یلع 

يدرم نیمرحلا ، نیما  هللادـیبع  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دوواد  نب  نوراه  دراد و  رایـسب  لـسن  نمی  دـالب  رد  نسحلا  نب  نسحملا  وا ، مع  و 
نب نسحلا  نب  دـمحم  نب  نسحلا  [ . 213 . ] دنتـسه نوراهلآ »  » هب فورعم  دندوجوم و  رـصم  طایمد  رد  يو  بقع  دهاز  هیقف و  ملاع ، دوب 
نب ینایحللا  دمحم  لسن  تسا . هدوب  ناریا  ناردنزام  لمآ  نکاس  اهقف و  املع و  زا  نیمرحلاریما  هللادیبع  نب  نسحلا  نب  هللادبع  نب  لیعامسا 

دوواد رهاط . نامیلس و  بیطخلا ، دوواد  هللادبع و  هزمح و  میهاربا و  نوراه ، هحفص 264 ] : ] نیمرحلا یضاق  هللادیبع  نب  نسحلا  نب  هللادبع 
بـصنم هفیلخ  فرط  زا  هدوب و  دوخ  رـصع  يابطخ  بطخا  نیمرحلاریما ، هللادـیبع  نب  نسحلا  نب  هللادـبع  نب  ینایحللا  دـمحم  نب  بیطخلا 

ییحی نب  دمحم  نسحلایبا  نب  نسحملا  نب  هزمح  نب  رهطملا  نب  یلع  نب  لضفلا  نب  هللاۀبه  ریمالا  تسا . هتـشاد  ار  هرونم  يهنیدم  یبیطخ 
. هدوب نمی  ياسؤر  اهقف و  يهلمج  زا  يو  روکذم ، هللادـیبع  نب  هللادـبع  نب  هللادـیبع  نب  دیهـشلا  دـمحم  رفعج  نب  نمیلاب  ریمألا  یـسوم  نب 

نب مساقلا  نب  نیسحلا  نب  ییحی  باکر  رد  هدوب و  ءاملع  زا  ناشیا  نیمرحلا ؛ یضاق  هللادیبع  نب  هللادبع  نب  دیهشلا  دمحم  رفعجوبا  [ . 214]
رازم نمی ، رجه  يارق  زا  تسا  ياهیرق  هک  ـالب »  » رد ـالعف  شربـق  هدـش و  دیهـش  هنـس 297 ه  رد  هللا ، یلا  يداهلاب  بقلم  ینـسحلا ، میهاربا 

دمحم رفعجیبا  نبا  دیهـشلا  یلع  دیـس  دشابیم . رایـسب  ءاعنـص  رجه و  فارطا  رد  يو  لسن  دشابیم و  ماع  صاخ و  هاگترایز  فورعم و 
رازم نارحب  هب  بیرق  ناویح »  » رد شربق  دـش و  دیهـش  روکذـم  يداهلا  ییحی  باکر  رد  زین  وا  هدوب ، ءاـملع  يـالجا  زا  روکذـملا  دیهـشلا 

نب لیعامـسا  هللادبع و  نب  یـسوم  دراد . يرایـسب  باقعا  لسن و  هنیدم  رد  دوب و  تبترم  هاج و  بحاص  هللادیبع  نب  مساق  تسا . يروهـشم 
زاریش رد  لیعامسا  نب  یلع  نب  نیسح  ناتسربط و  رد  لیعامـسا  نب  نسحلا  دنراد . لسن  زین  نیمرحلا  یـضاق  هللادیبع  نب  نسحلا  نب  هللادبع 

. ییحی رفعج و  هحفص 265 ] : ] تسا رسپ  ود  ار  نیمرحلا  یـضاق  هللادیبع  نب  نسحلا  نب  هللادبع  نب  هللادیبع  دنراد . باقعا  لسن و  ناجرأ  و 
نسحلا نب  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  شراوگرزب  دج  هب  هیبشلا   ) مساقلاوبا ةزمح  - 5 دراد . برغم  رد  باقعا  لسن و  هللادیبع  نب  ییحی 

نآ نومـضم  هک  هدمآ  نینچ  وا  طخ  هب  هفیلخ  نومأم  عیقوت  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابعلا  لضفلایبا  نب  یندم  هللادیبع  نب 
هیلع و هللا  تاولـص  بلاـطیبا -  نب  یلع  نینمؤملاریما  فیرـش  تروص  هب  وا  تلثاـمم  تهباـشم و  يارب  ار  نسحلا  نب  هزمح  : » تسا نینچ 

دالوا هک  مساقلا  دمحموبا  دمحم و  نیـسحلا ، نسحلا ، یلع ، تسوا : نادنزرف  زا 5  هزمح  دیس  لسن  دنهدب .» مهرد  رازهدص  ملـس -  هلآ و 
مالسلاهیلع مظاک  یسوم  ماما  باحصا  هلمج  زا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  هیبشلا  ةزمح  نب  یلع  دنشابیم . دوجوم  دنقرمـس  نمی و  رد  وا 

هلمج زا  وا  هیبشلا ، ربکألا  ةزمح  نب  یلع  نب  يرـصب  هللادبع  یبا  دـمحم  شرـسپ  دـناهدومن . رکذ  یناقمام  یـشاجن و  لاجر  بتک  رد  هدوب ،
هنس 286 ه رد  هتسیزیم و  هرصب  رد  هدوب و  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  همئألا  نماث  ترضح  باحصا  زا  ارعـش و  اهقف و  نیثدحم و  تاور و 

قح رد  هدومن و  رکذ  ار  وا  دوخ  لاجر  رد  یـشاجن  دنراد . باقعا  لسن و  ناشیا  زا  یـضعب  هک  تشاد  دـنزرف  شـش  وا  تسا . هدومن  تافو 
زا هدوب و  نمی  رد  مساق  دمحموبا  مالسلاامهیلع . دمحمیبأ  نسحلایبأ و  نع  ۀیاور  هل  داقتعالا  حیحص  ثیدحلا ، یف  نیع  ۀقث  هتـشون : يو 
نب یلع  نب  مساقلا  دـمحموبا  نب  مساقلا  بانج  ربکألا و  نسحلا  يو  بقع  زا  دوب و  ردـقلا  میظع  هاج و  بحاـص  ثیدـح ، تاور  اـملع و 
نب نسحلا  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلاوـبا  دـشابیم . هعیـش  ياـهقف  هـلمج  زا  هدوـب و  ناـجیابرذآ  يهـغارم  نکاـس  هیبـشلا ، ربکـألا  ةزمح 
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ياـملع زا  هیبـشلا  ربکـألا  ةزمح  نب  نسح  هحفـص 266 ] . ] تسا هدوب  راید  نآ  یـضاق  و  ناردـنزام )  ) ناتـسربط نکاس  مساـقلا  دـمحمیبا 
نب یلع  لسن  دشابیم . رایط  رفعج  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  قاحسا  نبا  نسحلا  نب  نسحلا  تنب  بنیز  شردام  هدوب ، مالـسلامهیلع  تیبلها 

ربکألا م 389 ه و نسحلا  ارعاش و  املاع و  ناـک  دـمحم ، هللادـبعوبا  - 1 دنرـسپ : راهچ  زا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  هیبشلا  ربکألا  ةزمح 
یلع نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  نب  یسوم  نب  نیسح  نب  یلع  تنب  بنیز  يو  ردام  هک  مساقلا -  یلع و 

و یلع . دـمحاوبا و  سابع ، رفعج ، تسا : وا  نادـنزرف  راهچ  زا  ربکألا  ةزمح  نب  یلع  نب  هللادـبعوبا  لسن  تسا . مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نبا 
. نسحلا دیز و  نیسحلا ، دنرـسپ : هس  زا  نسحلا  نب  یلع  لسن  و  یلع . دمحم و  دنرـسپ : ود  زا  ربکألا  ةزمح  نب  یلع  نب  ربکألا  نسحلا  لسن 

یلع ماما  باحـصا  زا  دوب و  تلزنم  هاج و  بحاص  دادغب  رد  يو  دـشابیم . یناثلا  ةزمح  یلعیوبا  زا  ربکألا  ةزمح  نب  یلع  نب  مساقلا  لسن 
. دندوب هداد  یلع  نب  مساق  هب  دنزرف  دلوت  تراشب  مالسلاهیلع  يرکسع  ماما  دوریم . رامـش  هب  مالـسلاامهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یقنلا و 

ساـبعلا لـضفلایبا  نب  سیئرلا  یندـم  هللادـیبع  نب  رفعجوـبا  نسحلا  نب  ربکـألا  ةزمح  نب  یلع  دـمحموبا  نـب  مساـقلا  نـب  ةزمح  یلعیوـبا 
یمارگ يومع  زا  ثیداحا  تسا و  تمارک  نابحاص  داهز و  زا  یملع  بتارم  رب  هوالع  هدوب ، هعیش  ياهقف  باحصا و  يالجا  زا  مالسلاهیلع 

تافیلأت دـیامنیم . لقن  هدوب ، مالـسلاامهیلع  يرکـسع  ماما  يداهماما و  ترـضح  باحـصا  زا  هک  ربکـألا  ةزمح  نب  یلع  نب  دـمحم  دوخ 
یلع درلا   » باـتک رازم ، باـتک  دـیحوت ، باـتک  لاـجر و  رد  مالـسلاهیلع » دـمحم  نب  رفعج  نع  يور  نم   » باـتک هلمج  زا  دراد ، يرایـسب 
لاـح  ) هیدـیزم هیرق  رد  شفیرـش  ربـق  هدومن ، رکذ  میرکت  لـیلجت و  اـب  لاـجر ، رد  ار  وا  یـشاجن  اـهنیا . ریغ  و  يدـسألا » رفعج  نب  دـمحم 
عیسو رایـسب  شرهطم  مرح  تسا و  قیالخ  عجرم  و  هحفـص 267 ]  ] ماع صاخ و  هاگترایز  شرازم  و  تسا . عقاو  قارع  يهلح  دزن  ةزمحلا )

یلحلا ینیوزقلا  ینیسحلا  يدهم  دیسلا  ریـسفتلا  هقفلا و  ثیدحلا و  هیادهلا و  لاجرلا و  ۀمالع  لیلج ، دیـس  دشابیم . نیریاز  هجوت  دروم  و 
ربکألا ةزمح  نب  یلع  نب  مساقلا  نب  ةزمح  یلعییبا  ربق  نیا  هک  دش  ققحم  فشک و  ناشیا  يارب  یتقو  دـندوب . قارع  ياملع  يهلجا  زا  هک 

رد بلطم  نیا  لیـصفت  دـنتفریم . شرهطم  دـقرم  ترایز  يارب  بترم  دـشابیم . مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  يرارذ  زا  هیبشلا 
[216 « ] ةاجنلا کلف   » رد روکذم  یلح  ینیوزق  يدهم  دیـس  موحرم  و  [ 215  ] دوخ لاجر  رد  یناقمام  همالع  هدمآ و  يوأملا » ۀـنج   » باتک

ملاع رعاش ، تلزنملا ، عیفر  یلعی  نسح . دیس  یلعی و  دیس  تشاد : رـسپ  ود  [ 218  ] هزمح یلعیوبا  [ . 217 . ] دوش هعجارم  دناهدومرف ، موقرم 
دنه هب  دادغب  زا  هاش  بطق  نوع  دیس  نیدلاردص . دیس  هاش و  بطق  هب  بقلم  نوع  دیس  دنارسپ : ود  زا  یلعی  لسن  و  دوب . هیماما  ياهقف  زا  و 

رسیکس نوس  کمن و  ياههوک  باجنپ  دنه  مدرم  زا  يرایسب  تخادرپ . مدرم  يونعم  تیبرت  مالـسا و  غیلبت  هب  راید  نآ  رد  دومن و  تمیزع 
بحاص دندمآرد . مالسا  هب  راوگرزب  نآ  غیلبت  رثا  رب  توپجار  ناهوچ  رکوک و  دنه  گرزب  ياههلیبق  دندش . مالسا  هب  فرشم  وا  تسد  هب 
هحفـص  ] نانز زا  نت  هس  دمآ و  دنه  هب  دادغب  زا  هک  تسا  یـصخش  مان  بطق  دیـس  دنیوگ : دسیونیم : مجنپ  لصف  رد  دنه » نزخم   » خـیرات
ترثک هجوب  یلو  دوب ، فورعم  لآ ، نوع  ای  نوع ، لآ  هب  وا  دالوا  و  دش . رایـسب  لسن  ناشیا  زا  دوب و  هدروآرد  دوخ  دقع  هب  ار  دـنه  [ 268

ناتسکاپ دنه و  رد  مومعلاب  رضاح  رضاح  رد  هتبلا  تسا . ماعلا  طلغ  نیا  هک  دشیم  هدناوخ  ای  هتـشون ، یهاش » بطق  ناوعا   » ادعب لامعتـسا 
نب یلعی  نب  هاش  بطق  نوع  دیـس  دراگنیم : باسنألا » ۀـصالخ   » رد ینامرک  فجن  دـمحم  ـالم  دـنوشیم . داـی  تاداـس » يولع   » ناونع هب 

ترایز دیدزاب و  تهج  نرق  فصن  زا  دعب  تشاذگ و  یقاب  شدوخ  زا  يرایـسب  راثآ  تشاد و  رایـسب  باقعا  دـنه  رد  یناث  ةزمح  یلعییبا 
. دش هدرپس  كاخ  هب  فیرش ) نیمظاک   ) دادغب شیرقلا  ةربقم  رد  تفاتش و  قح  تمحر  هب  اج  نامه  هک  درب  فیرشت  قارع  هب  هیلاع  تابتع 

نب یندـم  هللادـیبع  نب  نسح  رفعجیبا  نب  هیبـشلا  ربکـألا  ةزمح  نـب  یلع  دـمحم  نـب  مساـق  نـب  ةزمح  یلعییبا  نـب  یلعی  نـب  نوـع  لـسن 
یلع نامز  دیس  - 3 دمحم . دیس  - 2 هللادبع . دیس  - 1 دنرـسپ : جـنپ  زا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نب  سابعلا  لضفلایبا 

، یلع ردان  یلع ، دمحم  یلع ، حتف  یلع ، فجن  دیس  مان  هب  رگید  رسپ  شش  زا  و  هاش . ناهج  میتی  رد  دیس  - 5 یلع . لمزم  دیس  - 4 نسحم .
تـشه هزمح ، یلعییبا  نب  یلعی  نب  نوع  نب  هللادـبع  دیـس  لسن  کـی : تسا . هدـشن  مولعم  ناـشباقعا  هک  دنتـسه  یلع  مرک  یلع و  رداـهب 

هحفص 269] . ] دیز دیس  ورمع و  دیس  یلع ، دیس  دمحم ، دیس  یلع ، مالغ  دیس  یلع ، نامز  دیس  یلع ، دمحا  دیس  نیدلاملاع ، دیس  دنرسپ :
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رد رتشیب  همه  زا  ریمشک و  دابآمالسا و  هرهسنام ، دابآتیبا ، ياهرهش  رد  تسا و  ریثک  هللادبع  نب  نیدلاردب  فورعملا  یلع  دمحاریم  لسن 
زا هاش  بطق  نوع  دیس  نب  هللادبع  دیس  نب  نیدلاردب  یلع  دمحا  دالوا  دشابیم . دوجوم  کمن  یناتـسهوک  قطانم  رد  رـسیکس  نوس  يداو 

شرسپ زا  وهدم  ریپ  یلع  ددم  دیس  لسن  وهدم . ریپ  فرع  یلع  ددم  دیـس  روط و  فرع  یلع  رهاط  دیـس  تسود و  نسح  دیـس  دنرـسپ : هس 
نینچ ناشهمانهرجـش  هک  دـشابیم  يولایهکم  دـمحم  ضیف  دیـسلا  همالع  ناتـسکاپ  فورعم  غلبم  رظاـنم و  وا  لـسن  زا  و  تسا . نیدـلاردب 

نب هللا  تمصع  نب  نامحرلادبع  نب  نسح  دمحم  نب  فیرش  دمحم  نب  هللا  میلک  نب  يولایهکم  دمحم  ضیف  دیـسلا  همالع  دشابیم : موقرم 
مالغ نب  نسح  مالغ  نب  داد  هللا  نب  نید  هللا  نب  هاش  نازیم  نب  دودو  دیسلا  نب  نیدلاجات  نب  نیدلامئاق  نب  دمحم  حتف  نب  لیعامـسا  دمحم 
ددم دیـس  نب  نیدلاردب  نب  فینح  دیـس  نب  نیدلاءاهب  نب  یلع  نهکم  نب  هللادـبع  نب  هاش  فصاو  نب  نید  مئاق  نب  ردـیح  مالغ  نب  سابع 

نب نسح  نب  ربکـألا  ةزمح  نب  یلع  نب  مساـق  نب  یلعیوـبا  هزمح  نب  یلعی  نب  هاـش  بطق  نوـع  دیـس  نب  اروـگ  هللادـبع  نب  وهدـم  ریپ  یلع 
یلع رهاط  دیـسلا  لسن  زا  و  مشاه . نب  بلطملادـبع  نب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  نب  سابعلا  لضفلایبا  نب  یندـم  هللادـیبع 
دوخ هرجش  هک  دشابیم  يداوج  نیسح  باتفآ  دیسلا  همالع  فورعم ، ققحم  هاش  بطق  نوع  دیـس  نب  نیدلاردب  یلع  دمحا  دیـس  نب  روط 

ناخرگا نب  زاون  نب  باقن  نب  لضف  نب  ردیح  مالغ  نب  نیسح  تظافح  نب  يداوج  نیـسح  باتفآ  دیـسلا  دندرک : لاسرا  هدنراگن  يارب  ار 
ناوتق یلع  بطق  نب  یلع  راتپ  نب  یلع  تسه  نب  میرک  دمحم  نب  شخبادـخ  نب  هللادـسا  نب  یلع  تناما  نب  کنام  یلع  نب  یلع  باون  نب 

یلع نب  نارص  یلع و  نب  یحور  هللاحور  نب  یلع  رصیق  نب  لدنص  یلع  نب  لاینهگ  یلع  نب  یلع  نامحر  نب  یلع  ریمش  هحفص 270 ]  ] نب
هرلوگ هللادبع  دیس  نب  نیدلاردب  یلع  دمحا  دیس  نب  روط  یلع  رهاط  دیـس  نب  نالهک  یلع  نب  یلع  رتو  نب  سابع  لدیـس  نب  ابوب  بوبحم 

لضفلایبا نب  یندم  هللادیبع  نب  رفعجوبا  نسح  نب  ربکالا  ةزمح  نب  یلع  نب  مساق  نب  هزمح  یلعیوبا  نب  یلعی  نب  هاش  بطق  نوع  دیـس  نب 
نوع نب  هللادـبع  دیـس  نب  نیدـلاردب  یلع  دـمحا  دیـس  نب  تسود  نسح  لسن  و  مالـسلامهیلع . بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نب  سابعلا 
يداو نیا  رد  دـنیوگیم . یهاـش » رهوـگونب   » ار ناـنآ  دنارـسیکس و  هوـک  نوـس و  يداو  رد  یناـث  هزمح  یلعییبا  نب  یلعی  نب  هاـش  بطق 

، تمظع لآونب  مظعاونب ، هب  فورعم  ياـههخاش  تاـتویب و  یهاـش ، بطق  ناوعا  نوـع و  لآ  هب  فورعم  يوـلع  تاداـس  نادـناخ  روکذـم 
، رهاـطونب لیعامـساونب ، نریهگونب ، رورـسونب ، ناـحیرونب ، ریغـصونب ، قداـصونب ، لدـنوگونب ، يدـجاوونب ، یقـالبونب ، ناـخ ، روـن  لآوـنب 

دالوا باسنا  تاـعالطا و  يروآعمج  هب  ناتـسکاپ  رد  هک  دومحم  تکرـش  دیـسلا  دنتـسه . یبجرونب  یبارهـسونب و  نادیـسونب ، یـضاقونب ،
اجنیا اـهنآ  زا  يرـصتخم  هک  دـندومن  لاـسرا  يداـیز  ياههمانهرجـش  اـم  يارب  دـنراد و  تیلاـعف  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح 

فسوی همالع  دیسلا  نب  دومحم  تکوش  دیسلا  [ . 219 . ] دومن میهاوخ  هدافتـسا  رگید  ياهدلجم  رد  يدعب  تصرف  رد  یقبام  میروآیم و 
( باجات  ) سابع جات  نب  یلع  ایرد  نب  مظعا  یلع  نب  یلع  ریـش  نب  رای  هللا  نب  ابیهک  یلع  نب  دمحم  حتف  دیـس  نب  دـمحم  دیـس  نب  لیئاربج 

مایپ نب  یثوروم  ثراو  دـمحم  نب  یتب  فورعم  یلع  تأرب  نب  هحفـص 271 ]  ] وباب فرع  یلع  باب  نب  نیدلالامک  نب  يدمحم  دمحم  نب 
نب لدنوگ  فرع  یلع  مالغ  نب  ادن  فرع  یلعدان  نب  ماهج  فرع  نیدلاماظن  نب  یلچوک  یلع  ریخ  نب  یجاح  دـمحم  نب  ولیپ  فرع  یهلا 

فرع یلع  ددـم  نب  یقت  فرع  یقتدـمحم  نب  دوواد  یلع  ریبـک  نب  یگوج  یلع  رگناـهج  نب  وت  یلع و  تیـالو  نب  یبر  فرع  زاون  بر 
یلعیوبا نب  یلعی  نب  هاش  بطق  نوع  دیس  نب  ارلوگ  هللادبع  دیـس  نب  نیدلاردب  فرع  یلع  دمحا  دیـس  نب  روط  فرع  یلع  رهاط  نب  وهدم 

بلاـطیبا نبا  یلع  نینمؤـملاریما  نب  ساـبعلا  لـضفلایبا  نب  یندـم  هللادـیبع  نـب  نـسح  نـب  ربکـألا  ةزمح  نـب  یلع  نـب  مساـق  نـب  ةزمح 
دیـس نـب  دـمحا  رازلگ  دیـس  مـیکح  ناتـسکاپ  يدـنپلوار  لاـح  يرم  ناـهراچ  زا  فورعم  مـیکح  قذاـح و  بـسن : هرجـش  مالـسلامهیلع .
يرم نوع  لآینب  تاداس  دج   ) یلع قازر  دیـس  نب  میکح  هللا  تردق  دیـس  نب  دـمحم  کین  دیـس  نب  سایلا  دـمحم  دیـس  نب  میرکلادـبع 

بینزه نب  هاش  ناهج  دیـس  نب  سابع  نایعا  دیـس  نب  سایلا  دیـس  نب  دوصقم  دیـس  نب  دـمحم  زاـین  دیـس  نب  یلع  رهم  دیـس  نب  ناتـسکاپ )
مساق رهام  دیس  نب  هاش  يداهدیس  نب  سابع  لسلس  دیس  نب  سابع  کلود  دیـس  نب  نیـسح  رهاد  دیـس  نب  يولع  دومحم  دیـس  نب  نسحلا 

نب هاش  بطق  نوع  دیس  نب  ارلوگ  هللادبع  دیـس  نب  نیدلاردب  یلع  دمحا  دیـس  نب  تسود  نسح  دیـس  نب  یلع  رداهب  دیـس  نب  وکام  فرع 
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نـسحلایبا نب  سابعلا  لضفلایبا  نب  یندـم  هللادـیبع  نب  نسح  رفعجیبا  نب  یلع  دـمحمیبا  نب  مساقلا  نب  یناثلا  هزمح  یلعیوبا  نب  یلعی 
تردق دیس  دمحم و  لگ  دیس  تسا : دنزرف  ود  زا  دمحم  رهم  دیـس  نب  يولع  یلع  قازر  دیـس  لسن  مالـسلامهیلع . بلاطیبا  نب  یلع  ماما 

هاش تسا : دنزرف  کی  زا  میلک  دیس  ظفاح  لسن  شخب . دارم  دیس  ظفاح  هللا و  میلک  دیـس  ظفاح  دنارـسپ : ود  زا  دمحم  لگ  دیـس  لسن  هللا .
دیس تسا : رسپ  هس  زا  دمحم  دیـس  لسن  و  هحفص 272 ] . ] دومحم دیس  شخب و  رمع  دیس  دمحم ، رون  دیـس  دوب : رـسپ  هس  ار  وا  هللا و  یلو 
فلا دیس  نب  يداهلادبع  دیس  لسن  یبن . مالغ  دیس  رای و  دمحم  دیس  دوب : رـسپ  ود  ار  وا  و  شخبادخ . دیـس  ینغلادبع و  دیـس  نید و  فلا 
دیـس دـنادنزرف : ود  زا  شخب  دارم  ظفاح  لسن  نیـسح . راختفا  دیـس  نیـسح و  فراـع  دیـس  نیـسح ، دـجما  دیـس  دـنانادنزرف : هس  زا  نید 

دمحم دیس  نیدلاماظن ، دیس  لیعامسا ، دمحم  دیس  عیفـش ، دمحم  دیـس  دنرـسپ : زا 5  نیدلالضف  دیـس  لسن  نید . لضف  دیـس  نیدلاردب و 
، قداص دمحم  دیـس  دنادنزرف : هن  ار  وا  تسا و  يولع  دمحا  دومحم  دیـس  اهنت  دنزرف  زا  نیدلاماظن  دیـس  لسن  نیمآ . دـمحم  دیـس  میلس و 

دشار دمحم  دیس  تقایل ، دمحم  دیس  رصان ، دمحم  دیس  تقادص ، دمحم  دیس  تراشب ، دمحم  دیس  دجاس ، دمحم  دیـس  دباع ، دمحم  دیس 
يولع یلع  دماح  دنزرف  کی  زا  اهنت  دباع  دمحم  دیـس  لسن  تسا و  يولع  نسح  دمحم  زا  قداص  دمحم  دیـس  لسن  بقاث . دمحم  دیـس  و 

نایم دمحم ، حتف  دیس  دمحم و  ناخ  دیس  یبن ، مالغ  دیس  یجاح  دنادنزرف : جنپ  زا  يولع  یلع  قازر  دیـس  نب  هللا  تردق  دیـس  لسن  تسا .
، سایلا دمحم  دیس  میهاربا ، دمحم  دیـس  دنرـسپ : جنپ  زا  يولع  هللا  تردق  دیـس  نب  دمحم  کین  دیـس  لسن  دمحم . کین  دیـس  هاش و  سنب 

دیـس میحرلادبع و  دیـس  میلحلادبع ، دیـس  دنادنزرف : هس  زا  سایلا  دمحم  دیـس  لسن  دمحم . یلو  دیـس  هللادبع و  دیـس  نامقل ، دمحم  دـیس 
، دومحم دشرا  دیـس  تسا : دنزرف  هس  ار  وا  و  میکح -  دمحا  رازلگ  دیـس  تسا : دـنزرف  کی  اهنت  زا  میحرلادـبع  دیـس  لسن  و  میرکلادـبع .
هحفـص 273]  ] خیرات باتک  مرتحم  فلوم  ردقیلاع و  ریبد  فورعم  هدنـسیون  زا  بسن : هرجـش  دومحم . فطاع  دیـس  دومحم و  دشار  دیس 

هللا ۀغبص  دمحم  دیس  نب  دمحا  دیـس  مالـسلاهیلع :» سابعلا  لضفلایبأ  دالوا  یف  باسنألا  حیـضوت   » هدنزرا باتک  و  رـسیکس » نوس  يداو  »
دیس نب  دمحم  رهم  دیس  نب  لضفا  دمحم  دیـس  نب  يولع  دمحم  دیـس  نب  شخبریما  دیـس  نب  یلع  مالغ  دیـس  نب  رورـس  دمحم  دیـسلا  نب 

هقیهق نسح  دیس  نب  ربکا  دمحم  دیس  نب  رورس  ناطلس  دیس  نب  ناقلب  دمحم  دیس  نب  تمه  یلاع  دیس  نب  ایرد  دمحم  دیس  نب  یلع  زابهش 
نب جرد  سابع  دیس  نب  زودنا  تداعس  دیس  نب  لمجا  دمحم  دیس  نب  رهوگ  یلع  دیس  نب  زابگنج  یلع  دیس  نب  صالخا  دمحم  دیس  نب 
نب نیدلاردب  یلع  دمحا  دیس  نب  تسود  نسح  دیس  نب  یلع  رداهب  دیس  نب  سودب  دمحم  دیس  نب  يزاغ  دمحم  دیس  نب  یلع  تسم  دیس 
نب رفعج  نب  یلع  دـمحموبا  نب  مساقلا  نب  رایط  نب  یناثلا  هزمح  یلعییبا  نب  یلعی  نب  يولع  هاش  بطق  نوع  دیـس  نب  ارلوگ  هللادـبع  دـیس 

لسن مالسلاامهیلع . بلاطیبا  نب  یلع  ماما  نسحلایبا  نب  سابعلا  لضفلایبا  نب  یندم  هللادیبع  نب  يولع  نسح  رفعجیبا  نب  ربکألا  ةزمح 
دیس و  دمحم ، رون  دیس  ملاع ، هاش  دیس  هاش ، حتف  دیس  دمحم ، دیس  دنادنزرف : جنپ  زا  تمه  یلاع  رسپ  نب  ایرد  دمحم  دیس  نب  زابهـش  دیس 

و ریگناهج . دیس  مظعا و  دمحم  دیـس  يولع و  لضفا  دمحم  دیـس  لمجا ، دمحم  دیـس  تسا : رـسپ  راهچ  زا  دمحم  دیـس  لسن  دمحم . رهم 
هـس زا  شخبریما  لسن  دـمحم و  ریـش  شخبریما و  تسا  رـسپ  ود  ار  وا  و  تسا : دـمحم  دیـس  رـسپ  کـی  اـهنت  زا  يولع  دـمحم  دیـس  لـسن 

و فرشا . دمحم  دیس  رورس و  دمحم  دیس  دنادنزرف : ود  زا  یلع  مالغ  دیـس  لسن  یلع . بصنم  دیـس  ناطلـس و  دیـس  یلع ، دیـس  دنادنزرف :
دیس نب  دمحم  ریـش  دیـس  لسن  دمحا و  دیـس  دنزرف  کی  ار  وا  هللا و  ۀغبـص  دمحم  دیـس  تسا : رـسپ  کی  زا  اهنت  رورـس  دمحم  دیـس  لسن 
کی زا  وا  لسن  و  دمحم . دیـس  تسا : رـسپ  کی  ار  وا  ورخرـس و  دیـس  تسا : دـنزرف  کی  زا  هحفـص 274 ]  ] لضفا دمحم  دیـس  نب  دمحم 

نب تمه  یلاع  دیـس  لسن  زا  نسحلا . دوعـسم  دیـس  نامزلارمق و  دمحم  دیـس  دنادنزرف : ود  ار  وا  تسا و  نامحرلادبع  دمحم  دیـس  دـنزرف 
نب یلع  دمحا  دیس  لسن  زا  و  زاون ... دیس  رورس و  دیـس  نب  تایح  رمع  دیـس  نب  یلع  مساق  دیـس  نب  ناخ  دمحم  دیـس  تسا : ناقلب  دمحم 

لـسن زا  دومحم ... دمحم  دیـس  دمحم و  نایم  نب  نیدلاردص  نب  هتد  هللا  نب  باشوخ )  ) نیدلارهظ دیـس  تسا : هاش  بطق  نوع  نب  هللادـبع 
بحاص دنتـسه . مالـسلامهیلع  یلع  نب  سابعلا  لـضفلاوبا  هیرذ  زا  هک  هاـش ، بطق  هب  فورعم  یلعی  نب  نوع  دیـس  نب  ارلوگ  هللادـبع  دـیس 

-1 دـشابیم : ماع  صاخ و  هاگترایز  قیالخ و  عجرم  ناشفیرـش  رازم  راید  نآ  رد  هک  یفورعم  ياـههدازماما  ءاـفرع و  تاـمارک ، فشک و 
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هللادبع دمحم  نب  دیجملادبع  دیـسلا  ریپ  - 2 ناتـسکاپ . گنهج -  توکروش  دزن  گرزب  دبنگ  اب  دقرم  هللا  همحر  وهاب  دمحم  ناطلـس  دـیس 
یخس ترضح  - 4 باشوخ . رسیکس  نوس  فیرش  یلاو  یهراس  میهاربا  ناطلـس  دیـس  ترـضح  - 3 يربم . فیرـش  لوید  ریپ  نب  فورعم 
نامز رد  دنیوگیم : دراد . دایز  یتامارک  يولع ، يدـهم  ناطلـس  دیـس  ترـضح  - 5 تسا . رـسیکس  نوس  رد  نآ  دقرم  لاحـشوخ  دـمحم 
دندرک يراک  ره  یلو  دـننک ، ریمعت  لپ  کی  تشاد  رارق  دحرـس  باجنپ و  تلایا  نیب  هک  ياهناخدور  رب  دنتـساوخیم  ربکا  لوغم  هاـشداپ 

« کتا : » تفگ ایرد  بآ  هب  هدمآ و  ناشیا  دندیبلط . کمک  يولع  يدهم  ناطلس  دیـس  زا  هک  نیا  ات  دنرادهگن  دنتـسناوتن  ار  هناخدور  بآ 
نآ نآلا  دش . يراس  يراج و  راتفر  نامه  اب  ایرد  بآ  سپس  دندرک ، ریمعت  ار  لپ  نیا ، زا  دعب  داتـسیا ، اج  نامه  ایرد  بآ  تسیاب .»  » ینعی

، دوب روپلمیک  شمـسا  البق  هک  تسا  يرهـش  کی  نآ  دزن  یتح  دنیوگیم . کتا » [ » هحفـص 275  ] يایرد ار  ایرد  نآ  و  کتا » لپ   » ار لـپ 
دیس نب  دمحم  ریقف  دیس  نب  هللادبع  دمحم  دیـس  نب  دیجملادبع  دمحم  دیـس  فیرـش -  لوید  ریپ  - 6 دش . کتا » رهش   » مه رهـش  مسا  دعب 

دمحا دیس  نب  هاش  رون  دیس  نب  هاش  زابریش  نب  هاش  باون  دیس  نب  ناطلس  دیس  نب  نیدلافرـش  دیـس  نب  دمحم  ریـش  دیـس  نب  مشاهدمحم 
هاش بالگ  دیس  نب  هاش  چوریپ  دیس  نب  داوج  دیس  نب  هاش  تسم  دیس  نب  هاش  نایم  دیس  نب  نیسح  لال  دیـس  نب  سابع  ریـش  دیـس  نب  هاش 
دیس نب  هترهب  یلع  تارب  دیـس  نب  هاش  ریپ  ناهج  دیـس  نب  ماهج  فرع  ماظن  دیـس  نب  ورهد  سابع  ریهظ  دیـس  نب  ناریـش  هللا  ریخ  دیـس  نب 

یلعیوبا نب  یلعی  نب  هاش  بطق  نوع  دیـس  نب  ارلوگ  هللادـبع  دیـس  نب  نید  ملاع  دیـس  نب  وهکـس  سابع  کلاس  دیـس  نب  هاش  کـنام  یلع 
تلایا زا  هک   ) يولع ثوغ  دمحم  دیس  هاش  ترضح  بسن  هرجش  - 7 مالسلاامهیلع . نینمؤملاریما  نب  سابعلا  لضفلایبا  یلا  یناثلا ... هزمح 

هاش نب  یقالب  دـمحم  هاش  نب  هللا  ناما  هاش  نب  دـمحم  هاش  نب  تسا ) هتفر  ناتـسودنه  یپوی  ههورما  رد  هدومن و  ترجه  ناتـسکاپ  باـجنپ 
نب رارـسا  دیـس  نب  يولع  نیدلایحم  نب  یلع  بالگ  دیـس  نب  فسوی  دمحم  دیـس  نب  يزاغ  هاش  نب  فراع  دـمحم  هاش  نب  لقاع  دـمحم 

نـسح نب  ربکألا  هزمح  نب  یلع  نب  مساقلا  نب  هزمح  یلعیوبا  نب  یلعی  نب  هاش  بطق  نوع  دیـس  نب  ارلوگ  هللادـبع  دیـس  نب  هاش  یلعمـالغ 
هاش  » ماع صاخ و  هاگترایز  دـقرم و  - 8 [ . 220 . ] مالـسلامهیلع یلع  ماما  نسحلایبا  نب  سابعلا  لضفلاوبا  نب  یندم  هللادـیبع  نب  يولع 
دیـس رتکد  دناچاک » مشاهونب   » باتک فلؤم  ناتـسکاپ . دحرـس  فیرـش ، لاشوچ  رد  يزاغ » ردنلق  رالاس  دیـس  نب  يولع  رون  دمحم  دـیس 

. ود دوش . هعجارم  تسا ، هدروآ  يو  لصفم  همانیگدـنز  روکذـم  باتک  رد  تسا و  وا  هحفـص 276 ]  ] لسن زا  هک  يولع  ملاع  قیفر  دمحم 
دیس زا  اهنت  مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابعلا  لضفلاوبا  هیرذ  زا  هاش  بطق  هب  فورعم  یلعی ، نب  نوع  دیـس  نب  دمحم  دیـس  لسن 

 - تسا یلع  کنام  زا  امکر  هللا  لسن  رفظم و  امکر و  هللا  دوب : رسپ  ود  ار  وا  تسا و  هاش  عیدب  دیـس  اهنت  زا  ناشیا  لسن  تسا و  هاش  ناکس 
هب فورعم  هزمح  یلعیوبا  نب  یلعی  نب  نوع  دیس  نب  نسحم  یلع  نامز  دیس  لسن  هس . دنایهاشلگ . ونب  نالدنکونب و  هب  فورعم  وا  لسن  و 

لسن يولع . سابع  دیس  ارگو و  سیردا  دیس  [ 221  ] رگج نسحم  دیس  نجا ، زیزعلادبع  دیس  نجس ، قحلادبع  دیس  دنرسپ : زا 5  هاش  بطق 
ناتسودنه رد  ارگو  سیردا  دیس  دالوا  دمحا . دیـس  داجـس و  دیـس  دنرـسپ : ود  زا  لیقع  لسن  تسا و  لیقع  دیـس  رـسپ  کی  زا  سابع  دیس 

زا اهنت  وا  لسن  دنرایـسب : ناتـسکاپ  باجنپ  تلایا  رد  نجـس  قحلادبع  دیـس  لسن  دنانکاس . تاراما  برع  زاجح و  رد  یـضعب  و  دشابیم ،
و تسا . تزع  ناطلس  هب  فورعم  يولع  نیدلازع  دیـس  رـسپ  کی  زا  مه  وا  لسن  تسا . توک  ناطلـس  هب  فورعم  قاحـسا  دیـس  رـسپ  کی 

ةریبه دیس  ةریبه . نیدلاناهرب  دیس  و  كابیب )  ) ردن نیسح  دیـس  دنادنزرف : ود  زا  وا  لسن  و  تسا . يولع  اروگ  یلع  رهوگ  دیـس  زا  وا  لسن 
وا لسن  دشابیم و  دنمتخب  هاش  دمحم  دیس  رسپ  زا  ردنکس  دیس  لسن  ردنکس . دیس  ترصن و  دیس  ناسحا و  دیس  دوب : رـسپ  هس  ار  يولع 
دزن هناـید  مار  رد  شربـق  دوـب . تاـمارک  فـشک و  بحاـص  هبترم و  هاـج و  بحاـص  يو  دـنايولع ؛ هاـش  ناطلـس  هحفـص 277 ]  ] دیـس زا 

هاش 2- دمحا  دیس  - 1 دنرـسپ : ود  زا  وا  لسن  دوب  ردقلا  میظع  نادنزرف  ات  هدزاود  ار  وا  تسا . ماع  صاخ و  هاگترایز  ناتـسکاپ  اهدوگرس 
تلزنم هاج و  بحاص  عاجش و  ردقلا ، لیلج  دیس  دوب . ناتسکاپ  نایولع  يایخسا  زا  هللا  همحر  هاش  یلع  ناطلس  دیس  هاش . یلع  ناطلس  دیس 

وج و پوس  نان و  اب  ار  شنایرکـشل  مامت  رباب و  نیدـلاریهظ  وا  هک  تسا  هدـمآ  رباب ) نیدـلاریهظ  همانرفـس  « ) يرباب كزت   » باـتک رد  دوب .
هاگترایز قیالخ و  عجرم  شرهطم  دقرم  مه  نآلا  دوبیم  ماع  صاخ و  هجوت  دروم  تامارک و  بحاص  يو  دوب . هدرک  لصفم  توعد  شآ 
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دیـس نیا  یتقو  هک  دـننکیم  لقن  ناگرزب  دـیوگیم : لارما  کچ  ییامنهار  هسردـم  ریدـم  نیـسح  تقاـیل  دیـس  دـشابیم . صاـخ  ماـع و 
تشاد شکمدآ  بسا  کی  وا  دنک -  ناحتما  ار  دیـس  تساوخیم  تشاد و  تسایر  کیـس  رادرـس  اج  نیا  دمآ -  هقطنم  نیا  رد  راوگرزب 

ره اـت  يوش  يراوس  بسا  نیا  رب  رگا  ناطلـس  دیـس  تفگ : درکیم . شهل  دزیم و  نیمز  هب  ار  وا  بسا  دـشیم . راوس  وا  رب  یـسک  ره  هک 
تمالس هب  تفر و  کیـس  رادرـس  نآ  تسایر  دح  ات  تشگ و  راوس  بسا  نیا  رب  ناطلـس  دیـس  تسا . امـش  لام  دربب ، نم  تسایر  رد  اجک 

ناطلس دیـس  رهطم  دقرم  تخادرپ . مدرم  يونعم  تیبرت  غیلبت و  هب  هقطنم  نیا  رد  ناطلـس  دیـس  دش و  رارف  هب  روبجم  رادرـس  رخآ  تشگرب .
هعقب زارف  رب  دراد . رارق  ناوـس  دور  شراـنک  هناردا » كوـهد   » ماـن هب  ياهیرق  ناتـسکاپ  باـجنپ  تلاـیا  يدـنپلوار  دزن  هللا  همحر  هاـش  یلع 

لـضفلایبا مچرپ  ددرگیم و  نشور  یقرب  پمـال  نآ  زارف  رب  هک  تسا  ياهلیم  دـبنگ  يـالاب  دراد . رتـم  رطق 7  رتـم و  عافترا 7  هب  يدـبنگ 
: دـنیوگیم نگگ  هناردا و  كوهد  نایلها  نیـسح و  دـجاس  دیـس  مرتحم  ریبد  هحفـص 278 ] . ] تسا بصن  نآ  رب  مه  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 

يافـش دـنروآیم و  كرابم  ناتـسآ  نیا  رد  هبنـشجنپ  ياهزور  دـننزیمن  فرح  ای  دـنراد ، ناـبز  تنکل  هک  ار  لاـسدرخ  ناـکدوک  مدرم ،
ردنکس دیس  نب  هاش  دمحم  دیس  نب  يولع  هاش  ناطلس  دیس  نب  هللا  همحر  هاش  یلع  ناطلـس  دیـس  لسن  [ . 222 . ] دنریگیم ار  ناشياههچب 

دیس نب  نسحم  یلع  نامز  دیس  نب  نجس  قحلادبع  دیس  نب  قاحسا  دیـس  نب  تزع  نیدلازع  دیـس  نب  اروگ  یلع  رهوگ  نب  هریبه  دیـس  نب 
لـضفلایبا نب  یندم  هللادیبع  نب  نسح  نب  ربکألا  ةزمح  رفعجوبا  نب  مساق  نب  یناث  هزمح  یلعیوبا  نب  هاش  بطق  هب  فورعم  یلعی  نب  نوع 

زا وا  لسن  دوب و  نیدـلاثایغ  رـسپ  کـی  ار  وا  دـنايولع -  نیدـلارما  دیـس  زا  مالـسلامهیلع ، بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نب  ساـبعلا 
يدنپلوار و ناتـسرهش  رد  اهنآ  زا  و  دـنناوخیم . لآ » رما  و   » و رما » لآ   » و رماونب »  » ار ناطلـس  دیـس  لسن  تسا -  نیدـلاردب  دیـس  شرـسپ 

لـسن زا  و  دنـشابیم . دوجوم  لارما  هتر  ناخ ، یلیب  کـچ  سل ، لارما ، کـچ  هبهک ، هناردا ، كوهد  نگگ ، ياـههیرق  ملهج و  لاوکچ و 
نیسح ریزو  دیس  دشابیم . موقرم  يو  همانبسن  تسا ، هسدقم  مق  يهیملع  يهزوح  لیزن  يولعلا ، نیسح  ریزو  دیـسلا  مرتحم  ققحم  ناشیا 

دیهشلا سمش  دیس  نب  يولع  رمع  دیس  نب  یلع  مالغ  دیس  نب  يولع  زابهش  دیـس  نب  يولع  برقم  دیـس  نب  يولع  غاب  لد  دیـس  نب  يولع 
نب سابع  دیس  نب  دیهشلا  اجار  دیس  نب  رایطوب  دیس  نب  فسوی  دیس  نب  لواجس  دیس  نب  ادنج  ناطلس  دیس  نب  يولع  دمحم  نایم  دیس  نب 
نب نیدلارما  دیس  نب  نیدلاثایغ  دیس  نب  نیدلاردب  دیس  نب  عیدب  دیس  نب  يدابع  ناطلس  دیس  نب  يدوج  ناطلس  نب  ینیع  نیدلانیع  دیس 

هحفص  ] نب اروگ  یلع  رهوگ  دیس  نب  ةریبه  دیس  نب  ردنکس  دیس  نب  رونم  هاش  دمحم  دیس  نب  هاش  ناطلس  دیـس  نب  هاش  یلع  ناطلـس  دیس 
هب فورعم  یلعی  نب  نوع  دیس  نب  نسحم  یلع  نامز  دیس  نب  نجس  قحلادبع  دیـس  نب  يولع  قاحـسا  دیـس  نب  تزع  نیدلازع  دیـس  [ 279
نب يولعلا  نسح  نب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریماب  هیهبـشلا  ربکالا  ةزمح  رفعجوبا  نب  مساقلا  نب  یناثلا  هزمح  یلعییبا  نب  هللا  همحر  هاش  بطق 

نیـسح ریزو  دیـس  دیـس  لسن  زا  و  مالـسلاامهیلع . بلاطیبا  نب  یلع  ماما  نسحلایبا  نب  سابعلا  لضفلایبا  ترـضح  نب  یندـملا  هللادـیبع 
لیمک دیس  ریبش و  مساق  دیس  دراد : رسپ  ود  يولع  نیسح  ریبش  دیـس  - 1 يو : ناردارب  تسا و  يولع  نینسح  یلع  دیـس  دنزرف  کی  يولع 

جنپ زا  يولع  یلع  مالغ  دیس  نب  يولع  زابهش  دیس  لسن  نیدباعلانیز . دیس  تسا : رسپ  کی  ار  يولع  نیسح  رتخا  دیـس  و  - 2 يولع . ریبش 
ود زا  برقم  دیس  لسن  يولع . ریما  دیـس  يولع و  رهم  دیـس  يولع و  دمحا  دیـس  يولع و  دمحم  مالغ  دیـس  يولع و  برقم  دیـس  دنارـسپ :
زا يولع  دمحم  مالغ  دیس  لسن  يولع . سابع  مالغ  دوب : رسپ  کی  ار  وا  زابریش و  دیس  دش و  روکذم  وا  نادنزرف  هک  غاب  لد  دیس  دنارـسپ :

مالسالاۀجح يولع و  نامزناخ  دیسلا  دنارسپ : ود  زا  یئالبرک  يرصم  دیس  يولوم  لسن  و  يولع . لال  یئالبرک و  يرصم  یلوم  دنارسپ . ود 
دیـس دنارـسپ : تفه  زا  يولع  نامز  دمحم  دیـس  لسن  و  ناتـسکاپ . رواشیپ  هاگـشناد  رد  هیماما  بیطخ  هعمج و  ماما  يولع -  نامز  دـمحم 

دیس يولع و  نیسح  دجما  دیس  يولع و  نیسح  ضایر  دیس  يولع و  نیسح  رکاذ  دیس  يولع و  نیـسح  رتخا  دیـس  يولع و  نیـسح  ردفص 
يولع و اضر  یلع  دیس  تسا : رسپ  کی  زا  يولع  نیسح  رتخا  دیـس  لسن  و  هحفص 280 ] . ] يولع نیسح  رفعج  دیس  يولع و  نیـسح  رباص 
زا يولع  زابهش  نب  دمحا  دیس  لسن  نیسح . یضترا  دیس  نیسح و  رقاب  دیس  نیسح و  مظاک  دیس  دنادنزرف : هس  ار  يولع  نیسح  رکاذ  دیس 

نیسح و روهظ  نیسح و  روظنم  دیس  دنرسپ : هس  زا  نامز  ریما  دیس  لسن  يولع . رثکا  دیـس  گیبناخ و  دیـس  نامز و  ریما  دیـس  دنارـسپ : هس 
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: دنزرف راهچ  ار  يولع  نیسح  روهظ  دیس  سابع . ناشاک  سابع و  میسو  سابع و  بلق  دنادنزرف : هس  ار  نیسح  روظنم  دیس  نیـسح . تدابع 
ود ار  وا  هک  تسا  نیـسح  مالغ  دنزرف  کی  ار  دمحا  دیـس  نب  گیبناخ  دیـس  نسح . یبتجم  نیـسح و  تدابع  سابع و  دیون  سابع  دـیحو 

زابهش نب  یلع  ریما  دیس  لسن  ریگناهج . ریمض و  ریما و  دنادنزرف : هس  ار  دمحا  دیس  نب  رثکا  دیـس  یلع . ناندع  یلع و  نینـسح  دوب : دنزرف 
: دوب دنزرف  کی  ار  بالگ  دیس  نیسح و  دجاس  دیـس  دوب : دنزرف  کی  ار  باون  دیـس  بالگ . دیـس  باون و  دیـس  تسا : رـسپ  ود  زا  يولع 

رجیم فیرش و  دمحم  فینح ، دمحم  یهلا و  مرک  دنارسپ : راهچ  زا  يولع  زابهش  نب  يولع  رهم  دیس  نب  یهلا  لضف  لسن  نیسح . زاین  دیس 
: دنرسپ جنپ  زا  یهلا  لضف  نب  نیـسح  ریبش  رجیم  لسن  و  دیعـس . دیون و  ظیفح و  دمحم  دنرـسپ : هس  زا  فینح  دمحم  لسن  و  نیـسح . ریبش 

نب ورمع  دیس  نب  یلعمالغ  دیـس  نب  بحاصلادبع  دیـس  لسن  ریبش . ناندع  ریبش و  نافرع  ریبش و  نارمع  ریبش و  رماع  يولع و  نیـسح  ریبد 
تسا و یلع  تفلا  دنزرف  کی  ار  وا  هاش و  ناهج  دنزرف  کی  ار  وا  هاش و  باهولادبع  رسپ  کی  اهنت  زا  دیهـشلا  هحفص 281 ]  ] سمش دیس 

دیـس دـنادنزرف : راهچ  زا  زانبر  یلع  دیـس  لسن  یلع . تکوش  دیـس  یلع و  دـمحا  دیـس  یلع و  دـمحم  دیـس  تسا : دـنزرف  هس  زا  يو  لسن 
ناخ دادهللا و  دیـس  ناطلـس و  دیـس  دنادنزرف : هس  زا  نامز  ریـش  دیـس  لسن  نادرم . یلع  دیـس  دادـناهج و  دیـس  یلع ، رذـن  دیـس  نامزریش ،

يولع نیسح  لوبقم  دیس  لسن  نیسح . بولطم  دیس  نیسح و  لوبقم  دیس  نیسح و  مولظم  دیس  دنادنزرف : هس  زا  ناطلس  دیـس  لسن  دمحم .
زا یلع  رذن  نب  ردیح  مالغ  دیـس  لسن  دنادنزرف : ود  زا  یلع  رذن  دیـس  لسن  ناندع . دیـس  ناشیذ و  دیـس  ناوضر و  دیـس  دـنادنزرف : هس  زا 
هس ار  وا  نیـسح و  راتخم  دیـس  تسا : دنزرف  کی  اهنت  زا  دمحا  لصف  دیـس  لسن  دنادنزرف و  هس  ار  وا  نیـسح و  راربا  دیـس  دنادنزرف : کی 

ناطلس دیس  دنادنزرف . زا 12  رونم  هاش  دمحم  دیس  نب  هاش  ناطلس  دیس  لسن  ردیح . میسن  دیس  ردیح و  میعن  دیس  ردیح ، میـسو  دنادنزرف :
، رقاب دیس  رهاط ، دیس  مساق ، دیس  هاش ، دمحم  دیس  نسح ، دیس  سابع ، دیس  نیسح ، دیس  ردیح ، نیگنـس  دیـس  هاش ، دمحا  دیـس  هاش ، یلع 

... نب هاش  دمحم  دیس  نب  هاش  ناطلس  دیس  نب  هاش  دمحا  دیس  لسن  هدیدرگ و  رکذ  هاش  یلع  ناطلـس  دیـس  لسن  يدهم . دیـس  رفعج و  دیس 
دماح دیس  بلاج و  ریپ  هب  فورعم  هاش  دومحم  دیس  دنارـسپ : ود  زا  هاش ، بطق  هب  فورعم  یلعی  نب  نوع  دیـس  نب  نسحم  یلع  نامز  دیس 
دیـس لسن  هللا و  ءاطع  دیـس  دوب ، دنزرف  کی  ار  وا  تسا و  لوالادـبع  دیـس  رـسپ  کی  زا  بلاج  ریپ  دومحم  دیـس  لسن  هحفص 282 ] . ] هاش

زا وا  دالوا  و  تسا -  نیدلازعم  دیس  دنزرف  کی  زا  مه  وا  لسن  تشاد و  مان  انهوس  دمصلادبع  دیس  هک  تسا  رـسپ  کی  زا  يولع  هللا  ءاطع 
يولع و هللادبع  دیـس  يو  دنزرف  زا  وا  لسن  و  تسا . دمحم  هاش  دیـس  شرـسپ  زا  دمحم  لگ  دیـس  لسن  تسا و  دمحم  لگ  دیـس  شدنزرف 
هاش و گنروا  دیس  نیدلاریبک و  دیـس  دیهـش و  نیدلاسمـش  دیـس  دوب : دنزرف  راهچ  ار  وا  دمحم و  نیدلالالج  دیـس  ترـضح  زا  وا  لسن 

دیس نیدلاءاهب و  دیـس  يزاغ و  نیـسح  نیدلاءالع  دیـس  دنادنزرف : راچ  زا  هللا  همحر  يولع  دیهـش  نیدلاسمـش  دیـس  لسن  نامیلـس . دیس 
تسا و شخب  جنگ  هشون  هب  فورعم  دمحم  دیس  یجاح  وا  رسپ  کی  زا  يزاغ  نسح  نیدلاءالع  دیس  لسن  دمحم . هاش  دیـس  میحرلادبع و 

درم هللا  همحر  يولع  شخب  جنگ  هشون  یجاح  هب  فورعم  دمحم  هاش  دیس  ترضح  درک . توف  غولب  زا  لبق  لیعامـسا  دیـس  وا  رگید  رـسپ 
صاخ هاگترایز  شفیرش  دقرم  دومن . تلحر  لوألاعیبر 1064 ه  رد 8  دلوتم 659 ه و  دوب ، تامارک  بحاص  ردقلامیظع و  ملاع  فراع و 
مـشاه دـمحم  دیـس  رادروخرب و  دـمحم  دیـس  ظفاح  دنارـسپ : ود  زا  ناشیا  لسن  تسا . ناتـسکاپ  فیرـش  لمنر  رد  قئالخ  عجرم  ماع و  و 
هتـشون یجاح  هب  فورعم  دـمحم  دیـس  هاش  ترـضح  نب  لدایرد  مشاهدیـس  لسن  دـنناوخیم . یهاشون » تاداس   » ار ناشیا  دالوا  لداـیرد .

دنزرف جنپ  زا  الود  دیعس  دمحم  دیس  لسن  الود  دیعس  دمحم  دیس  هللا و  لضف  دیس  هللا و  تمظع  دیس  دنارسپ : هس  زا  هللا  همحر  يولع  كاپ 
زیزع دیس  دوب : رسپ  هس  ار  میهاربا  دیس  و  دمحم . ناطلس  دیس  هللا و  ریقف  دیس  لوسرلادبع ، دیس  میهاربادیس ، دیهـشلا ، تبیه  دیـس  دنتـسه :
دیـس نیدلابطق و  دیـس  دوب : رـسپ  هس  زا  کلم  دمحم  ناخ  دیـس  لسن  کلم و  دـمحم  هحفـص 283 ]  ] ناخ دیـس  ملاع و  ناخ  دیـس  هللا و 
دالوا لوسر و  مالغ  دیس  ایاوج و  هللا  دیس  هدازبحاص و  دیس  دنادنزرف : هس  زا  دمحم  نسح  دیـس  لسن  و  هاش . میظع  دیـس  دمحم و  نسح 

غارچ دیـس  دنارـسپ : ود  زا  هتد  هللا  دیـس  دالوا  نید . دمحا  دیـس  هتد و  هللا  دیـس  تسا : رـسپ  ود  زا  دمحم  نسح  دیـس  نب  لوسر  مالغ  دیس 
هاش لوسر  مالغ  دیـس  هاش و  ملاع  ریپ  دیـس  دنادنزرف : راچ  زا  هاش  دـمحم  غارچ  دیـس  لسن  و  درادـن . لسن  دـمحم  یـشوخ  دیـس  دـمحم و 
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دیـس دـنانادنزرف : راهچ  زا  هاش  ملاع  ریپ  دیـس  لسن  یهاشون . فراع  هاش  نیـسح  فورعم  دیـس  ریپ  هاش و  رورـس  مالغ  دیـس  لاـمکلاوبا و 
دیس دنادنزرف : شش  زا  لامکلاوبا  هاش  لوسر  مالغ  دیس  لسن  میسن . دمحم  دیس  نیسح و  لمجا  دیس  نیسح و  تقایل  دیس  نیسح و  لیمج 

فورعم دیس  ریپ  نیسح . ردفـص  دیـس  ظفاح  نیـسح و  روصت  دیـس  نیـسح و  اضر  دیـس  هاش و  بطق  دیـس  هاش و  روهظ  دیـس  هاش و  رهاظ 
نافرع و ثیدـح و  قالخا و  بدا و  نونف  هب  ملاع  فراع و  هدـش ، هتخانـش  هتـسجرب و  ياهرهچ  کی  يولعلا  یهاشون  فراع  هاـش  نیـسح 

مه ناتسلگنا و  دروفدیرب  رد  مه  املع  ءایفوص و  لومعم  تنس  فالخرب  هتـسجرب  فراع  نیا  دراد . فرژ  یهاگآ  رگید  مولع  زا  يرایـسب 
هب هعماـج  دارفا  ماـمت  هب  و  دـهدیم ، هئارا  یلمع  غیلبت  ناـفرع و  هلـسلس  کـی  هار  زا  دراد ، ار  تیادـه  داـشرا و  دنـسم  ناتـسکاپ  ملهج  رد 

تافیلأت ناگرزب و  راثآ  پاـچ  یگنهرف ، ياـهشالت  زا  رگید  فرط  زا  دراد . راـتفر  نسح  لـماک ، عضاوت  اـب  ناـسکی  گرزب  کـچوک و 
يروآعـمج هب  زین  تسا . هحفص 284 ]  ] هدومن سیـسأت  ناتـسکاپ  ملهج  رد  یمالـسا  بتک  مامت  هب  زهجم  ياهناخباتک  کی  يدنمـشزرا و 

هب دناهدومن ، عمج  ار  نایولع  لاجر  رامآ  راثآ و  زا  يرایسب  دراد . رظن  رد  مه  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هیرذ  رامآ  راثآ و 
دیس ترضح  راوگرزب  فراع  نب  يولع  رادروخرب  دمحم  دیس  ظفاح  لسن  دناهتفر . رایـسب  مه  زاجح  قارع و  تایلاع  تابتع  تارایز  رفس 
دیس هللا و  تمحر  دیس  هللا و  دعـس  دیـس  و  درادن -  لسن  هک  هللا -  تیانع  دیـس  دنانادنزرف : شـش  زا  هللا  همحر  كاپ  هشون  دمحم  یجاح 

تایح دمحم  ظفاح  دیس  ضاترم و  دیس  دنارسپ : ود  زا  هللا  لامج  دیس  ظفاح  لسن  هللا . لامج  ظفاح  دیس  هللا و  تمصع  دیس  هللا و  ترـصن 
هللا رون  ظفاح  دیس  لسن  درادن .) لسن   ) دابع دیس  دارم و  دیس  هللا و  ءایض  دیس  تافص و  هتشرف  هللا  رون  ظفاح  دیس  دوب : رسپ  راهچ  ار  ینابر 

دمحا لق  دیس  ترضح  دوب : رسپ  هس  ار  شخب  یهلا  ظفاح  دیس  شخبادخ  دیس  شخب و  یهلا  ظفاح  دیس  تسا : رسپ  ود  زا  تافص  هتـشرف 
دیس لسن  عیفش . دمحم  دیس  نیمآ و  دمحم  دیـس  دوب و  دنزرف  ود  ار  دمحا  لق  دیـس  دمحا و  ضیف  دیـس  دمحا و  مالغ  دیـس  یناث و  هشون 

قایتشا دیس  هاش و  یلع  قاتشم  دیس  هاش و  یلع  قوشعم  دیس  هاش و  یلع  قشاع  دیـس  دنرـسپ : راهچ  يولع  دمحم  عیفـش  دیـس  نب  یلعریش 
هاش دمحم  دیس  ظفاح  دالوا  هاش  دمحم  دیس  لضاف و  دیس  هللا و  حور  دیس  دنرسپ : هس  زا  هاش  دمحا  لق  دیس  نب  نیمآ  دیـس  لسن  هاش  یلع 

دمحا ریشب  دیس  تفارش و  دمحا  فیرش  دیس  دنرسپ : ود  زا  یفطـصم  مالغ  دیـس  لسن  و  تسا : یفطـصم  مالغ  دیـس  وا  دنزرف  کی  اهنت  زا 
یف دایسلا  راونا  هیولع ، تدایس  يولع ، یـسابع  خیرات  یهاشون ، خیرات  لثم ، ددعتم  تافیلأت  بحاص  تفارـش  دمحا  فیرـش  دیـس  تراشب .

[ . 223 . ] تسا يولع  نسحلا  ضایر  دیس  وا  دنزرف  اهنت  زا  ناشیا  هحفص 285 ]  ] لسن تسا . نآ  ریغ  ةداعسلا و  راثآ 

ناتسکاپ رد  فورعم  ناگدازماما 

نب نسح  نب  ربکألا  ةزمح  نب  مساقلا  نب  هزمح  یلعیوبا  نب  هاش  بطق  هب  فورعم  یلعی  نب  نوع  دیـس  نب  نسحم  یلع  نامز  دیـس  لـسن  زا 
فیرش لمن  رد  . 1 دنـشابیم : ماع  صاخ و  هاگترایز  ناشرهطم  دقارم  مالـسلامهیلع  نینمؤملاریما  نب  سابعلا  لضفلاوبا  نب  یندم  هللادیبع 

نیدلاسمش دیس  نب  يزاغ  نیسح  نیدلاءالع  دیس  نب  هللا  همحر  شخب  جنگ  هتشون : دمحم  یجاح  دیس  هاش  ترـضح  ناتـسکاپ  تارجگ 
نیدلازعم دیس  نب  دمحم  لگ  دیس  نب  دمحم  هاش  نیدلابحاص  دیس  نب  وه  رکاذ  هللادبع  دیـس  نب  نیدلالالج  هاش  دمحم  دیـس  نب  دیهش 

دیس نب  دمحا  نیدلالامک  دیس  نب  بلاج  ریپ  هاش  دومحم  دیـس  نب  دهاز  لوالادبع  دیـس  نب  هللااطع  دیـس  نب  فراع  دمـصلادبع  دیـس  نب 
دیس نب  تزع  نیدلازع  دیس  نب  اروگ  یلع  رهوگ  دیس  نب  يولع  هریبه  دیس  نب  ردنکس  دیس  نب  دنمتخب  هاش  دمحم  دیـس  نب  هاش  ناطلس 
نب مساقلا  دیس  نب  یناث  ةزمح  یلعییبا  نب  یلعی  نب  هاش  بطق  نوع  دیس  نب  نسحم  یلع  نامز  دیس  نب  نجس  قحلادبع  دیـس  نب  قاحـسا 
ماما نسحلاوبا  نب  ینیـسح  رادملع  دیهـشلا  سابعلا  لضفلاوبا  نب  یندـم  هللادـیبع  نب  يولع  نسح  نب  ربکالا  ةزمح  رفعجوبا  نب  یلع  دـیس 

دیس لسن  زا  هللا  همحر  يولایس  نیدلاسمش  دیس  راوگرزب  فراع  هدازماما و  فیرش  لایـس  رد  . 2 نیعمجا . مهیلع  هللا  ةاولص  یضترم  یلع 
نیدلارمق دیس  نب  يولایس  نیدلادیمح  دیس  دندومن : موقرم  نینچ  ناشیا  همانهرجش  هزمح  یلعیوبا  نب  یلعی  نب  نوع  نب  نسحم  یلع  نامز 

دمحم دیس  نب  رای  دمحم  نایم  نب  نیدلاسمش  نیفراعلا  سمش  دیـس  نب  نید  دمحم  دیـس  هحفص 286 ]  ] نب نیدلاءاض  دیـس  نب  يولایس 
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رگنل دیس  نب  تلود  دیـس  نب  هللادعـس  دیـس  نب  دمحم  ناج  دیـس  نب  یلع  مرک  دیـس  نب  دومحم  جات  دیـس  نب  رادروخرب  دیـس  نب  فیرش 
دیـس نب  دوصقم  دیـس  نب  هتد  هللادیـس  نب  ناطلـس  دیـس  نب  سابع  تمظع  دیـس  نب  دمحم  مالغ  دیـس  نب  دـمحم  حـلاص  دیـس  نب  نیـسح 

نیدلازع دیس  نب  اروگ  یلع  رهوگ  دیس  نب  ردن  نیسح  دیس  نب  سابع  لایس  دیـس  نب  سابع  لادنم  دیـس  نب  لامک  دیـس  نب  یلع  گنراس 
... یناثلا ةزمح  یلعیوبا  نب  یلعی  نب  هاش  بطق  نوع  دیس  نب  نسحم  یلع  نامز  دیـس  نب  نجـس  قحلادبع  دیـس  نب  قاحـسا  دیـس  نب  تزع 
دیس نب  دمحم  دیس  نب  لگ  دمحم  دیس  یضاق  نب  نیدلاسمش  دیس  یضاق  راوگرزب  فراع  ناتـسکاپ  دابآرفظم  روپ  دیـس  رد  . 3 [ . 224]
زاون هاش  دیس  نب  دادهللا  دیس  نب  رای  دمحم  دیس  نب  زاون  هاش  دیس  نب  سابع  دیس  نب  دمحم  نید  دیـس  نب  دمحم  مالغ  دیـس  نب  رون  ظفاح 

دیس نب  هاش  قاحسا  دیس  نب  هاش  هلوهب  دیس  نب  هللا  دمحم  دیس  نب  ربکا  دمحم  دیس  نب  ردنکس  دیس  نب  لابقا  دیس  نب  زاون  دمحم  دیس  نب 
نب یلع  نب  مساقلا  نب  یناثلا  هزمح  یلعیوبا  نب  یلعی  نب  هاـش  بطق  نوع  دیـس  ترـضح  نب  نسحم  یلع  ناـمز  دیـس  نب  نجـس  قحلادـبع 

كوهدم يدنپلوار  ناتسکاپ  رد  . 4 [ . 225 . ] مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  نب  سابعلا  لضفلایبا  نب  یندم  هللادیبع  نب  نسح  نب  ربکالا  ةزمح 
دیـس نب  هللا  همحر  يولع  هاش  یلع  ناطلـس  دیـس  ترـضح  دـشابیم . ماع  صاخ و  هاگترایز  شفیرـش  دـقرم  هک  یفورعم  هدازماما  هناردا ،

نب تزع  نیدلازع  دیس  نا  اروگ  یلع  رهوگ  دیس  نبا  هاش  هریبه  دیـس  نب  هاش  ردنکـس  دیـس  نب  دنمتخب  هاش  دمحم  دیـس  نب  هاش  ناطلس 
ةزمح یلعیوبا  نب  یلعی  دیس  نب  هاش  بطق  نوع  دیس  نب  نسحم  یلع  نامز  دیـس  نب  نجـس  قحلادبع  هحفص 287 ]  ] دیس نب  قاحـسا  دیس 

نب یلع  ماما  نسحلاوبا  نب  سابعلا  لـضفلایبا  نب  یندـم  هللادـیبع  نب  يولع  نسح  نب  ربکـألا  ةزمح  نب  يولع  یلع  نب  مساـقلا  نب  یناـثلا 
دیسلا راوگرزب  فراع  ناتسکاپ  يرم  رد  . 5 [ . 226 ( ] دنشابیم هقطنم  نیا  رد  رما ) لآ   ) يولع تاداس  دج  ناشیا   ) مالـسلامهیلع بلاطیبا 

نب كرابم  دیس  نبا  شخبریپ  دیس  نب  نومج  نایم  دیس  نب  هللا  مرک  دیس  نب  دیرم  دیس  نب  يولع  یلع  ایج  دیس  نب  يولع  نیدلاماظن  نایم 
دیس نیب  لامج  دیس  نب  دمحم  کین  دیس  نب  هاشوکین  دیس  نب  رادلد  دیس  نب  يولع  ایـسب  سابع  دیـس  نب  تمظع  دیـس  نب  یهاگرد  دیس 

لدبع دیس  نب  هاش  لدع  دیس  نب  هاش  وریپ  دیس  نب  هاش  مساق  دیس  نب  کلام  دیس  نب  یلع  تمشح  دیـس  نب  يدجم  دیـس  نب  يولع  لمزم 
نسحم یلع  نامز  دیس  نب  نجا  زیزعلادبع  دیس  نب  هاش  ماس  دیس  نب  هاش  رشح  دیس  نب  هاش  يرکلم  دیـس  نب  هاش  نرـس  یلع  دیـس  نب  هاش 

نب هللادـیبع  نب  نسح  نب  ربکـالا  ةزمح  نب  رفعج  نب  یلع  نب  مساـقلا  نب  یلعیوـبا  هزمح  نـب  یلعی  نـب  يوـلع  هاـش  بـطق  نوـع  دیـس  نـب 
نب يولع  نیـسح  تکوش  دیـس  تسا : ناشیا  لسن  زا  دوخ  هدـننک  لاسرا  هجو  هللا  مرک  یلع  ترـضح  نینمؤملاریما  نب  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

يدمحم رد  . 6 يرم .) یلگ  ایرد  هیردیح  هناشاک   ) هللا همحر  يولع  نیدلاماظن  نایم  دیس  نب  يولع  دحاولادبع  دیس  نب  يولع  قوراف  دیس 
یلع نامز  دیس  لسن  هک  دنشابیم  ماع  صاخ و  عجرم  هللا  همحر  يولع  نامحرلادبع  دیس  ترضح  فیرش  دقرم  ناتسکاپ . گنهج  فیرش 

فیرـش نارچاچ  رد  ردنلق  نیدـلالضف  دیـس  ترـضح  . 7 تسا . یناـث ... هزمح  یلعیوـبا  نب  یلعی  نب  نوـع  هاـش  بـطق  دیـس  نـب  نـسحم 
يدـنپلوار دزن  فیرـش  هبهک  رد  . 9 هحفـص 288 ] . ] هلاونارجوگ فیرـش  راـهم  هللا  همحر  داد  لوـسر  ضیف  دیـس  ترـضح  . 8 اهدوگرس .

اهتم نیسح  قداص  دیس  هکرابم  هعقب  دقرم و  دزن  یئالبرک  يرصم  دیس  نب  يولع  نامز  دمحم  دیـس  انالوم  ترـضح  رهطم  دقرم  ناتـسکاپ 
يولع دـج   ) يولعلا دیهـشلا  سمـش  دیـس  ترـضح  قئالخ  عجرم  رهطم  دـقرم  يدـنپلوار . فیرـش  هبهک  رد  . 10 هللا . همحر  یمظاـک  هاـش 

مساقلا نب  یناثلا  ةزمح  یلعیوبا  نب  یلعی  نب  هاش  بطق  نوع  دیس  نب  هاش  ناهج  میتی  رد  دیس  لسن  راهچ . يدنپلوار ) فیرش  هبهک  تاداس 
: دـنادنزرف هس  زا  مالـسلاامهیلع  یلع  نینمؤملاریما  نب  سابعلا  لضفلاوبا  نب  یندـم  هللادـیبع  نب  يولع  نسح  نب  ربکـالا  ةزمح  نب  یلع  نب 

دمحم دیس  لوبقم و  دمحم  دیس  دنرسپ : ود  زا  يولع  یلع  دومحم  دیس  لسن  يولع . یلع  دومحم  دیس  یلع و  رون  دیـس  یلع ، نسحم  دیس 
دیس نب  یلع  رون  دیس  لسن  تسا . ریپ  دمحم  دیس  شدنزرف  زا  وا  لسن  تسا و  ریشب  دمحم  دیس  شرسپ  زا  نامثع  دمحم  دیس  لسن  نامثع .
دیـس نیدلاءایـض ، دیـس  تسا : شنارـسپ  هس  زا  میتی  رد  دیـس  نب  یلع  نسحم  دیـس  لسن  و  تسا . یلعریم  دیـس  شدـنزرف  اـهنت  زا  میتی  رد 

نب یلع  نب  مساقلا  نب  ةزمح  یلعییبا  نب  یلعی  نب  هاـش  بطق  نوع  دیـس  نب  يولع  لـمزم  دیـس  لـسن  جـنپ : یلعدـمحم . دیـس  ردـنکس و 
یلع و ریشب  دیس  یلع و  ریصن  دیس  یلعریما و  دیس  یلع و  ریذن  دیـس  دنانادنزرف : زا 12  مالسلاامهیلع  نینمؤملاریما  نب  سابعلا  لضفلاوبا 
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نیمآ دمحم  دیس  نیبم و  دمحم  دیس  میهاربا و  دیس  یلع و  مساق  دیس  یلع و  راهب  دیس  یلع و  ریخ  دیس  یلع و  مرک  دیس  یلعمالغ و  دیس 
. دشابیم دوجوم  ناتسکاپ  ریمشک  توکلایس و  غابالاک ، دحرـس ، ناتـسودنه )  ) هلابنا رد  یلع  ریما  لسن  هحفص 289 ] . ] یلع باون  دیـس  و 

دیـس ونب   » و لآ » گنران  ونب  « » لآ رون  ونب   » و لآ » ریم  ونب   » و بالگ » لآ  ونب   » و لایدـنج » ونب   » لآ لمزم  ونب  و  ناغلگ » ونب   » ار ناشیا  دـالوا 
. دنناوخیم لآ »

يولع نیدلاماسح  يولوم  هرجش 

هداد بیترت  ناوعالا » بسن   » مان هب  یباتک  ناشیا  دنـشابیم . یلعی ... نب  نوع  نب  يولع  یلع  لمزم  دیـس  لسن  زا  يولع  نیدلاماسح  يولوم 
ار دوخ  همانهرجـش  تسا و  هدومن  موقرم  دـنراد ، تنوکـس  ریمـشک  رد  هک  ار  ناغلک  یلع  لمزم  دیـس  لسن  ناـیولع  ماـمت  نآ  رد  هک  تسا 

نب وتن  یلع  ترصن  دیـس  نب  یلع  دمحم  دیـس  نب  شخب  مرک  دیـس  نب  نادرم  یلع  دیـس  نب  نیدلاماسح  دیـس  يولوم  تسا : هدروآ  نینچ 
دیس نبا  وتج  تهاجو  دیـس  نب  وسل  نیـسح  لال  دیـس  نب  ولک  یلع  فشاک  دیـس  نب  هاش  عیدب  دیـس  نب  دیرف  دیـس  نب  ریما  یلع  ریما  دیس 
دیس نب  رداق  دیس  نب  هلاک  یلع  تمحر  دیس  نب  دنسپلد  دیس  نب  يداه  دیس  نب  رـصان  جات  دیـس  نب  ردان  دیـس  نب  تایح  دیـس  نب  يدوج 
نب یلعی  نب  هاش  بطق  نوع  دیس  نب  يولع  یلع  لمزم  دیس  نب  یلع  باون  دیس  نب  یلع  بالگ  دیـس  نب  ریب  یهلا  راب  دیـس  نب  نسحلا  رون 
نب یندـم  هللادـیبع  نب  يوـلع  نسح  نب  مالـسلاهیلع ) نینمؤملاریمأـب  هیبـشلا   ) ربکـالا ةزمح  نب  یلع  هـب  مساـقلا  نـب  یناـثلا  ةزمح  یلعییبا 

. مالسلامهیلع بلاطیبا  نبا  یلع  ماما  نسحلایبا  نب  سابعلا  لضفلایبا 

يولع نیدباعلانیز  دیس  هرجش 

يولع نیدباعلانیز  دیس  نب  دومحم  نیدلاریهظ  دمحم  دیس  دندومن . لاسرا  یقثوم  درف  طسوت  هب  هک  يولع » تاداس  خیرات   » باتک فلؤم 
نب يولع  هعمج  دیس  نب  دمحم  یلو  دیس  نب  دمحم  یلع  دیـس  نب  شخبتایح  دیـس  نب  باون  دیـس  نب  هحفص 290 ]  ] نید فلا  دیـس  نب 

نویج دیس  نب  دمحم  یخس  دیس  ناحبس  دیس  نب  یلع  دمحم  دیس  نب  ریش  حتف  دیـس  نب  بطق  دیـس  نب  نیـسح  مالغ  دیـس  نب  لضاف  دیس 
نب نامعن  دیس  نب  کلاملادبع  دیس  نب  سایلا  دیس  نب  هاش  زابهش  دیس  نب  هاش  تسم  دیس  نب  هاش  نیسح  دیس  نب  هاش  مشیر  دیـس  نبا  هاش 
مرک دیس  نب  یلعمالغ  دیس  نب  رهوگ  یلع  دیـس  نب  یلع  رهم  دیـس  نب  دواد  دیـس  نب  سودقلادبع  دیـس  نب  هاش  زوریف  دیـس  نب  لابقا  دیس 

دیسلا نب  مساقلا  دیسلا  نب  هزمح  یلعییبا  دیسلا  نب  یلعی  دیسلا  نب  هاش  بطق  نوع  دیس  ترضح  نب  هاش  ناغلک  یلع  لمزم  دیـس  نب  یلع 
یلع مامالا  نسحلایبا  دیسلا  نب  سابعلا  لضفلایبا  دیسلا  نب  یندم  هللادیبع  دیسلا  نب  يولع  نسح  دیـسلا  نب  ربکالا  ةزمح  دیـسلا  نب  یلع 

. مالسلامهیلع

فورعم ياههدازماما 

هاش بطق  نوع  دیـس  نب  ناغلک  یلع  لمزم  دیـس  لسن  زا  دـشابیم و  ماع  صاـخ و  هاـگترایز  ناـشرهطم  دـقارم  هک  فورعم  ياـههدازماما 
. ناتسکاپ هرازه  ناتسا  هلیهش  هیرق  رد  فیرش  رازم  هللا  همحر  يورازه  لواجـس  دیـس  ترـضح  راوگرزب  فراع  - 1 زا : دنترابع  دنشابیم ،

رارق هرازه  روپ  يره  دزن  فیرش  رازم  هاش  رهوگ  جات  دیس  ترضح  توکالوار و  رد  هاش  مداس  دیس  ترـضح  وا  فراع  نادنزرف  نینچمه 
ود يولع و  دمحم  رهم  دیس  ترضح  رازم  - 3 ریمشک . هچنوپ  ناتسا  یلاگنن  رد  شفیرش  رازم  يولع  نیسح  مالغ  نایم  ترضح  - 2 دراد .

ترـضح رهطم  دقرم  - 4 ریمـشک . دابآرفظم  هرواـهک ، هیرق  رد  يولع  هللا  حور  دیـس  ترـضح  يولع و  هللا  ریما  دیـس  ترـضح  ناشدـنزرف 
دابآرفظم هتوپ  رد  يولع  دمحم  حتف  دیس  هفیلخ  ترضح  فیرش  رازم  - 5 هحفص 291 ] . ] ریمشک رگن  يرس  رد  هاش  بطق  دیس  هدازبحاص 

[ . 227 . ] ریمشک يدنلپ  ناتسا  فیرش  نایرین  رد  يولع  نیدلاحتف  دیس  ترضح  فیرش  رازم  - 6 ریمشک .
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سابعلا لضفلاابا  ترضح  تکرباب  لسن  زا  ياهتشون  تسد 

: لاجر ۀتـس  نم  بقع  اذه  هللادبعل  و  [ 228  ] هللادبع وهف  دحاو ، لجر  نم  هبقعف  مالـسلاهیلع ، سابعلا  نب  هللادـیبع  نب  نسحلا  نب  سابعلا  امأ 
هبقع لضفلا  و  قارعلاب ، هبقع  سابعلا  و  ۀـلمرلاب ، هبقع  بیطخلا  دـمحأ  و  سرافب ، هبقع  هزمح  و  اروسب ، هبقع  یلع  و  سرافب ، هبقع  هللادـیبع 

نم هلف  نسحلا ، نب  ةزمح  نب  یلع  امأ  ناتـسربطب . هبقع  [ 229  ] مساقلا و  یلع ، نیلجر : نم  هبعف  هللادـیبع ، نب  نسحلا  نب  ةزمح  امأ  رـصمب .
هبقع یلع  و  ناسارخ ، ورمب  هبقع  ةزمح  و  نیبیـصنب ، هبقع  دمحأ  و  یفوصلا ، قاحـسا  و  ۀعدربب ، هبقع  مساقلا  و  مهرد : رـشع  ۀـثالث  دالوألا 

[230  ] دـمحم و  یقتلا ، نیـسحلا  و  هللادـبع ، و  لیعامـسا ، و  سابعلا ، و  هللادـبع ، و  ناتـسربطب ، هبقع  نسحلا  و  ورمب ، هبقع  رفعج  و  دادـغبب ،
نیسحلاوبا ۀثالث : نیبقعملا  نم  اذه ، ةزمح  نب  مساقلا  نب  مساقل  و  [ . 231 . ] قشمد ۀیربط و  ۀلمرلا و  رصمب و  هحفص 292 ]  ] هبقع یفوصلا 

نب مساقلا  نب  یناثلا  دمحمل  و  اذه . دمحم  نب  رفعج  نب  لیقع  نب  روکذـم  یلا  هبقع  یهتنی  لوالا ، دـمحمل  و  دـمحم . و  دـمحم ، و  [ 232]
: ۀئالخ نیبقعملا  نم  هلف  ۀقورج ، میهاربا  امأ  هللادیبع . نب  نسحلا  نب  ةزمح  بقع  نم  انغرف  دقف  دـمحم . وهن  دـحاو  نبا  هلف  هللادـبع  مساقلا ،

کلملا هللادـبع ، و  نمیلا ، رـصمب و  هبقع  میهاربا  ءانبألا : نم  رـشع  دـحأ  هلف  لفکملا ، [ 233  ] یلع امأ  دـمحم . و  نسحلا ، و  لـفکملا ، یلع 
و مساقلا ، و  قارعلا ، رـصمب و  هبقع  لیعامـسا  و  دادغب ، رـصمب و  هبقع  سابعلا  و  رعاشلا ، یعیبسلا  دیز  رـصمب ، هبقع  یـسوم  و  رـصم ، هبقع 

بقعا اذه ، لفکملا  یلع  نب  میهاربال  و  دادغبب . هبقع  دمحم  و  ناسارخ ، ورم  رـصمب و  هبقع  حبألا  دـمحأ  و  طساو ، دادـغبب و  هبقع  نسحلا 
هبقع و  اذـه . نسحملا  نب  نسحلا  نب  یلع  نب  برحلا  نب  یلع  نب  لیقع  نب  حـالفلایبأ  یلا  هبقع  یهنی  نسحملا و  وه  دـحاو و  لـجر  نم 
ینب هبقع  فرعی  دمحم و  ۀثالث : نیبقعملا  نم  هلف  مالـسلاهیلع ، سابعلا  نب  هللادیبع  نب  نسحلا  نب  لضفلا  امأ  نیمیلاب . برحلا  ینبب  نوفرعی 

هحفـص . ] هللادیبع نب  نسحلا  بقع  نم  انعزف  دـقف  و  رـصم . عبنیب و  هبقع  رفعج  و  عبنیب ، هبقع  سابعلا  و  ناتـسربطب ، هبقع  ربکألا  قودنـصلا .
ۀلمرلاب هبقع  دمحم  و  نیسحلا ، همسا  لیق  یلع و  ۀسمخ  نیبقعملا  نم  هلف  مالـسلاهیلع ، سابعلا  نب  هللادیبع  نب  نسحلا  نب  هللادیبع  امأ  [ 293

بقلی نسحلا  ناننا : نیبقعملا  نم  هلف  هللادیبع ، نب  نسحلا  نب  هللادـیبع  نب  یلع  امأ  نسحلا . و  رفعج ، و  [ 234  ] هللادبع و  نمیلا ، زاجحلا و  و 
و دمحم . [ 235  ] دـحاو نبا  هلف  نسحلا ، نب  هللادـیبع  نب  یلع  نب  نیـسحلا  اـمأ  و  نیـسحلا . و  نمیلا ، کـبلعب و  ماـشلاب و  هبقع  تیره »  » ب
، ةزمح و  نمیلاب ، هبقع  مساقلا  و  نمیلاب ، هبقع  هللادـیبع  و  ۀـکمب ، هبقع  هللادـبع  لاجر : ۀتـس  نم  بقعا  اذـه ، یلع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحمل 

نب رفعج  اـمأ  [ . 236 . ] يدنقرمـسلا دمحم  هل  دمحأ و  یف  نیـسحلا ، نب  دمحم  نب  نیـسحلا  نب  دـمحأ  نم  بقع  امأ  و  دـمحم . و  دـمحأ ،
، هللادیبع نب  نسحلا  نب  هللادیبع  قبن  نسحلا  امأ  روباسینب . هبقع  و  فیرـص »  » بقلی ب یلع  دـحاو  نبا  هلف  هللادـیبع ، نب  نسحلا  نب  هللادـیبع 

نب هللادیبع  نب  هللادبع  امأ  [ . 237 . ] سابعلا و  ۀکم ، ةرقبلا و  دادغبب و  مه  و  قیوسلاینب »  » هب نوفرعی  هبقع  ۀکمب و  دـمحم  نابقعم : نانبا  هلف 
و رغـصألا ، رفعج  و  یـسوم ، و  نیدملاب ، هبقع  ربکألا  مساقلا  و  ۀلمرلاب ، دـمحم ، و  لیعامـسا ، ۀعبـس : نیبقعملا  نم  هلف  هللادـیبع ، نب  نسحلا 
و يرلاب ، هبقع  مساقلا  و  دواد ، هحفص 294 ] : ] رـشع ۀیناث  ءانبألا  نم  هلف  ینایحللا ، دمحم  امأ  [ . 238 . ] دیهـشلا دمحم  و  ییحی ، و  هللادیبع ،

هبقع لضفلا  و  نیبیصنب ، هبقع  نوراه  و  ناتسربطب ، هبقع  هللادبه  و  قیرغلا ، رفعج  نیبیصنب و  هبقع  نوراه  و  نامیلس ، نیبیصنلاب ، هبقع  ةزمح 
و یلع ، دحاو  نبا  هلف  ینایحللا ، دـمحم  نب  [ 240  ] دواد اما  برغملاب  هبقع  يریـشقلا  دمحأ  و  [ ، 239  ] ۀفحجلاب اریمأ  ناک  رهاط  و  ۀلمرلاب ،

[ . 241 . ] ینایحللا دمحم  نب  دواد  نب  یلع  نباک  ریمأ  دمحم  نب  ةزمح  نب  ردـیح  يرلاب  یـضاقلا  یلا  هبقع  یهتناف  ناک ، ریمأ  دـمحم  یلعل 
وخأ لیعامـسا  اما  و  میهاربا . نم  بقعا  اذه  دمحمل  و  ةدحو ، دمحم  نم  هبقعف  هللادیبع ، نب  نسحلا  نب  هللادیبع  نب  هللادـبع  نب  هللادـیبع  اما 
هبقع دمحم  و  زاریشب ، هبقع  یلع  و  ناتـسربطب ، هبقع  نیـسحلا  و  نیمیلا ، کبلعب و  ماشلاب و  هبقع  نسحلا  ۀعبرأ : نیبقعملا  نم  هلف  ینایحللا ،
عیمج ینیقحلا و  يداهلا  عم  نارجنب  ناک  مالسلاهیلع ، سابعلا  نب  هللادیبع  نب  نسحلا  نب  هللادیبع  نب  هللادبع  نب  دیهـشلا  دمحم  اما  ۀفوکلاب .
دمحم نب  ییحی  اما  رفعجیبأ . و  اذک ، نونلا  یف  نیعانـصب  هبقع  یلع  و  مساقلا ، و  ییحی ، ۀعبرأ : نیبقعملا  نم  هلف  انهاه . یلا  نمیلاب  دالوا .

، میهاربا هل  دمحم و  و  رضخ ، هل  دمحأ و  نیبقعم : ۀثالث  دیهشلا  دمحم  نب  ییحی  نب  میهاربال  و  دمحأ . میهاربا و  نابقعم : نانبا  هلف  دیهشلا ،
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نب دمحم  نب  دمحأ  نب  سیردا  یلا  هبقع  یهتناف ، یـضرلا ، وه  و  دـحاو ، لجر  نم  هبقعف  دیهـشلا ، دـمحم  نب  ییحی  نب  دـمحأ  اما  یلع . و 
نم بقعا  اذه ، دـمحم  نب  دـمحأ  نب  سیردال  و  نابخ . يداوب  [ 242  ] رجتنملا ةرجش  هحفـص 295 ]  ] هبقع نم  و  اذه . یـضرلا . نب  هللادبع 

: ۀثالث نیبقعملا  نم  هلف  سیردا ، نب  دمحأ  نب  نسحلا  اما  و  مساقلاوبأ . و  میهاربا ، و  نسحلا ، بقعم : ۀثالث  هل  و  دـمحأ ، وه  دـحاو و  لجر 
نب سیردال  و  یلع . و  سیردا ، نابقعم : نانبا  هلف  سیردا ، نب  دـمحأ  نب  میهاربا  اما  و  نونلا . اذـخ  ام  یف  مهبقع  دواد  مساقلا و  و  دـمحم ،
نم هبقعف  دیهـشلا ، دمحم  نب  مساقلا  اما  دیهـشلا . دـمحم  نب  ییحی  بقع  نم  انغرف  دـقف  دـمحم . دـمحأ و  سیردا : نب  دـمحأ  نب  میهاربا 

نانبا دیهـشلا ، دـمحم  نب  مساقلا  نب  نسحلا  نب  لـاله  نب  بجاـحل  و  بجاـح . نم  هبقع  و  لـاله ، نم  هبقع  و  رفعج ، وه  و  دـحاو ، لـجر 
، رمع نیبقعم : ثالث  نم  اذـه  دـمحأل  و  دـمحأ ، وه  و  دـحاو ، لجر  نم  هبقعف  لاله ، نب  بجاحلا  نب  ملـسم  اما  بئاس . و  ملـسم ، ناـبقعم 

دحاو نبا  هلف  بجاحلا ، نب  بئاس  نب  دمحأ  نب  دمحم  اما  رمع . دحاو ، نبا  هلف  بجاحلا ، نب  بئاس  نب  دـمحأ  نب  رمع  اما  دـیز . دـمحم و 
و متاح ، و  ییحی ، ۀـثالث : نیبقعملا  نم  هلف  بجاحلا ، نب  بئاس  نب  دـمحأ  نب  دـیز  اـما  ةزمح . دواد و  ناـبقعم : ناـنبا  یلعل  و  ةدـحو : یلع 
. دیهـشلا دمحم  نب  مساقلا  بقع  نم  انغرف  دقف  دـشار . وه  لجر و  نب  بقعا  بجاحلا ، نب  بئاس  نب  دـمحأ  نب  دـیز  نب  متاحل  و  دـمحم .
، دیهشلا دمحم  نب  رفعجیبأ  نب  لیعامسا  اما  [ . 243  ] یسوم و  لیعامسا ، نابقعم : نانبا  هلف  دیهشلا ، دمحم  نب  رفعجیبأ  اما  هحفص 296 ] ]

راتخملا اما  نسحملا . و  عاطتسملا ، و  راتخملا ، ۀثالث : نیبقعملا  نم  هلف  رفعجیبأ ، نب  لیعامـسا  نب  میهاربال  و  هدحو . میهاربا  هنبا  نم  هبقعف 
و دمحأ . وه  و  دحاو ، لجر  نم  هبقعف  راتخملا ، نب  رصانلا  اما  لیعامسا . و  رصانلا ، نابقعم : نانبا  هلف  رفعجیبأ ، نب  لیعامسا  نب  میهاربا  نب 

دمحأ و  جرد ، ییحی  هل  یلع و  نانبا : هلف  راتخملا ، نب  رـصانلا  نب  دمحأ  نب  نامیلـس  اما  و  یلع . نامیلـس و  نابقعم : نانبلا  نم  اذه  دـمحأل 
، راتخملا نب  رـصانلا  نب  دـمحأ  نب  یلع  نب  دـمحمل  رهطم . دـمحم و  لالجر  نم  هبقعف  راـتخملا ، نب  رـصانلا  نب  دـمحأ  نب  یلع  اـما  جرد .

اما یـضترملا . و  فیفعلا ، یلع ، ۀـثالث : نیبقعملا  نم  هلف  رـصانلا ، نب  دـمحأ  نب  یلع  نب  رهطم  اما  مهکلاب . اهباقعا  یجان  دـمحم و  لاجر :
نب روصنم  نب  دـیمح  اـما  نامیلـس . دـیمح و  نـالجر : نم  بقعأ  اذـه  روصنمل  و  روصنم ، وه  و  دـحاو ، لـجر  هلف  راـتخملا ، نب  لیعامـسا 
نب نارمع  نب  یلع  اما  هللادبع . و  یلع ، نالجر : نم  هبقعف  دیمح ، نب  نارمعل  و  نارمع . وه  و  دحاو ، لجر  نم  هبقعف  راتخملا ، نب  لیعامـسا 
نب رماعلا  نب  نسحم  اما  راتخم . و  نسحم ، نـالجر : نم  بقع  هحفـص 297 ]  ] هل و  رماعلا ، وه  و  دحاو ، لجر  نم  هبقعف  روصنم ، نب  دـیمح 

اذه و نسحم  نب  مساق  نب  نامیلس  نب  دمحم  یلا  هبقع  یهتناف  مساقلا ، وه  و  دحاو ، لجر  نم  هبقعف  روصنم ، نب  دیمح  نب  نارمع  نب  یلع 
، نارمع نب  هللادبع  اما  هنسحلاب . مهنکسم  حاشولا  و  حالـص ، و  حجان ، و  یلع ، لاجر : ۀعبرأ  نم  بقعا  اذه ، نامیلـس  نب  دمحأ  نب  دمحمل 

هللادبع نب  یـسوم  اما  ناشیرع . یف  امم  بقع  دمحم  و  ییحی ، و  ۀلیوطلاب ، هبقع  نامیلـس  و  ناشیروب ، هبقع  یـسوم  ۀعبرأ : نیبقعملا  نم  هلف 
. هللادبع و  یلع ، و  دمحم ، ۀثالث : نیبقعملا  نمف  نارمع ، نب  هللادبع  نب  یـسوم  نب  ةزمحل  و  ةزمح . وه  و  دحاو ، لجر  نم  هبقعف  نارمع ، نب 

نب میهاربا  یلا  هبقع  یهتناف  دواد ، بقعم : لاجر  هثالث  هل  و  هدحو ، هللادبع  نم  هبقعف  نارمع ، نب  هللادبع  نب  یسوم  نب  ةزمح  نب  دمحم  اما 
. ةزمح نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  سیردا  نب  يداهلا  نب  حالـص  یلا  هبقع  یهتناف  سیردا  دمحم و  نب  هللادبع  نب  دواد  نب  نوراه  نب  يداه 

لجر نم  هبقعف  نارمع ، نب  یـسوم  نب  ةزمح  نب  هللادـبع  اما  و  هللادـبع . و  یلع ، نالجر : هل  و  ییحی ، وه  و  دـحاو ، لجر  نم  هبقعف  یلع ، و 
، دمحأ و  نیدلاجات ، و  هللادبع ، و  یلع ، ۀسمخ . نیبقعملا  نم  هلف  نارمع ، نب  یسوم  نب  ةزمح  نب  هللادبع  نب  دمحم  اما  دمحم . وه  و  دحاو ،

نب یلع  نب  حالـص  اما  دـمحم . و  دـمحأ ، و  ییحی ، و  حالـص ، لاجر : ۀـعبرأ  نم  هبقعف  ةزمح ، نب  هللادـبع  نب  دـمحم  نب  یلع  اـما  دواد . و 
نب هللادبع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  ییحی  اما  دـمحم . و  يداه ، و  هللادـبع ، و  میهاربا ، لاجر : ۀـعبرأ  نم  هبقعف  ةزمح ، نب  هللادـبع  نب  دـمحم 

دمحم و و  هحفـص 298 ] ، ] ماسرم لاجر : ۀثالث  نم  هبقعف  ةزمح ، نب  هللادبع  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  اما  ةدـحو . نیدـلازع  نم  هبقعف  ةزمح ،
نم هبقعف  روصنم ، نب  نامیلـس  نب  هللادـبع  اما  ییحی . و  هللادـبع ، نابقعم : نانبا  هلف  راتخملا ، نب  لیعامـسا  نب  روصنم  نب  نامیلـس  اـما  یلع .

، رباج وه  و  دـحاو ، لـجر  نم  هبقعف  روصنم ، نب  نامیلـس  نب  ییحی  اـما  نـالوخ . تسب  هبقع  رماـعلا  نم  هبقع  و  رهطم ، وه  و  دـحاو ، لـجر 
نم هبقعف  رفعجیبأ ، نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  عاطتـسملا  اما  نامعب . هبقع  اذه و  رباج  نب  دمحم  نب  دـمحأ  نب  دـمحم  یلا  هبقع  یهتناف 
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لجر نم  هبقعف  عاطملا . نب  مساقلا  نب  دـیز  اما  دـیز . وه  و  بقعم ، دـحاو  لـجر  هلف  عاطتـسملا ، نب  مساـقل  مساـقلا و  وه  و  دـحاو ، لـجر 
اما نارمع . و  نامیلـس ، یلع و  و  دمحأ ، و  دمحم ، ۀسمخ : نیبقعملا  نم  هلف  عاطملا ، نب  مساقلا  نب  دیز  نب  عاطم  ماما  عاطملا . وه  و  دحاو ،

: لاجر ۀسمخ  نم  هبقعف  عاطما ، نب  دمحم  نب  دیز  اما  دـیز . و  دـمحأ ، هل  رفعج و  نابقعم : نانبا  هلف  مساقلا . نب  دـیز  نب  عاطملا  نب  دـمحم 
و دمحم ، بقعم : لاجر  ۀثالث  نم  هلف  عاطملا ، نب  دمحم  نب  دـیز  نب  دـمحأل  و  رغـصألا . دـمحم  و  دـمحم ، و  ییحی ، و  مساقلاوبأ ، دـمحأ 
، عاطملا نب  دـمحأ  نب  یـسیع  اما  یلع . و  یـسیع ، نابقعم : نانبا  هلف  عاطملا ، نب  مساقلا  نب  دـیز  نب  عاـطملا  نب  دـمحأ  اـما  یلع . و  ییحی ،
، ییحی لاجر : ۀـعبرأ  نیبقعملا  نم  هلف  عاـطملا ، نب  دـمحأ  نب  یلع  اـما  دـمحم . و  یـسوم ، ناـنبا : هلف  دواد ، وه  و  دـحاو ، لـجر  نم  هبقعف 

نم بقعأ  اذه ، دمحمل  و  دمحم ، وه  و  دحاو ، لجر  نم  هبقعف  عاطملا ، نب  مساقلا  نب  دیز  نب  عاطملا  نب  یلع  اما  ماسولا . یلع و  دـمحم ،
نب عاطملا  نب  نامیلـس  نب  ییحی  اما  ییحی . وه  و  دـحاو ، لجر  نم  هبقعف  عاطملا . نب  مساقلا  نب  دـیز  نب  عاطملا  نب  نامیلـس  اما  ناـمیلس .

مـساقلا نب  دیز  نب  عاطملا  نب  نارمع  اما  و  دمحم . و  دمحأ ، و  دـمحم ، میهاربا ، هحفـص 299 ]  ] هل نسحلا و  ۀعبرأ : نیبقعملا  نم  هلف  دیز ،
نب مساقلا  نب  دـیز  نب  عاطملا  نب  نارمع  نب  دـمحم  اـما  اـجرد . اـمهالک  نسحلا  و  میهاربا ، دـمحم ، لاـجر : هثـالث  نم  هبقعف  عاـطملا ، نب 

لیعامـسا نب  میهاربا  نب  نسحم  اما  و  یلع . و  دمحأ ، دمحم و  نم  هبقع  ییحی  و  دـمحم . نم  هبقع  ةزح و  ۀـثالث : نیبقعملا  نم  هلف  عاطملا ،
روصنم نب  یلع  بقع  یهتناف  ةزمح . و  یلع ، نابقعم : نانبا  هلف  نسحملا ، نب  روصنم  اما  میهاربا . و  روصنم ، نابقعم : نانبا  هلف  رفعجیبأ ، نب 

یلالک هیحان  یف  بالـص  يداوب  هبقع  دمحأ  نانبا : هل  و  روصنم ، نب  یلع  نب  دمحم  نب  ییحی  نب  دمحأ  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  دمحم  یلا 
میهاربا نب  دمحم  نب  دمحأ  یلا  یهتنی  حیحصلا  هبقعف  میهاربا ، نب  نسحم  نب  میهاربا  اما  باستنملا . يدوب  هبقع  ةزمح  و  باستنملا ، روسم 

اما دیهـشلا . دمحم  نب  رفعجیبأ  نب  لیعامـسا  بقع  نم  نآلا  انغرف  دـقف  سیت . لبحب  رقـسلا  ةرجه  یف  هبقع  اذـه و  میهاربا  نب  دـمحم  نب 
نم هبقعف  رفعجیبأ ، نب  یسوم  نب  یـسیع  اما  و  [ . 245  ] ییحی و  یسیع ، نابعم : نانبا  هلف  دیهـشلا ، دمحم  نب  رفعجیبأ ، نب  [ 244  ] یسوم

ییحی اما  دعس . و  یسوم ، میهاربا و  و  نسحلا ، ۀعبرا : نیبقعملا  نم  هلف  رفعجیبأ ، نب  یسوم  نب  یسیع  نب  یلعل  و  یلع . وه  و  دحاو ، لجر 
هحفص 300] : ] نیلجر نم  بقعأ  اذه ، ییحی  نب  دمحمل  دمحم و  وه  و  دحاو ، لجر  نم  هبقعف  دیهشلا ، دمحم  نب  رفعجیبأ  نب  یسوم  نب 

ةزمح ینبا  دیز  و  نارمع ، یلا  هبقع  یهتنی  نسحملا  و  ةدعصب . هبقع  اذه و  دیز  نب  یسیع  نب  یلع  نب  یسوم  نب  یلع  یلا  هبقع  یهتنی  دیز 
اما دیهـشلا . دمحم  نب  رفعجیبأ  نب  یـسوم  نب  ییحی  بقع  نم  انغرف  دـق  و  مهندالب . ماشب و  اهباقعا  و  نسحملا ، نب  ةزمح  نب  دـمحم  نب 
نب نسحملا  اـما  ةدـحو . نسحملا  وـه  و  دـحاو ، لـجر  نم  هبقعف  دیهـشلا . دـمحم  نب  رفعجیبأ  نب  یـسوم  نب  یـسیع  نب  یلع  نب  نسحلا 
نب یسوم  نب  یـسیع  نب  یلع  نب  یـسوم  اما  دمحم . و  كرابملا ، نابقعم : نا  نبا  هلف  رفعجیبأ ، نب  یـسوم  نب  یـسیع  نب  یلع  نب  نسحلا 
هلف یـسیع ، نب  یلع  نب  یـسوم  نب  مساقلا  نب  فسوی  اما  هدحو . فسوی  نم  بقعأ  اذه ، مساقل  و  مساقلا ، وه  و  دحاو ، نبا  هلف  رفعجیبأ ،

. دمحأ و  مشاه ، نابقعم : نانبا  هل  و  اسب ، وه  و  دحاو ، لجر  نم  هبقعف  مساقلا : نب  فسوی  نب  نیسحلا  اما  نسحلا . و  نیسحلا ، نابقعم : نانبا 
و ییحی ، و  دـمحأ ، هل  نیـسحلا و  ۀـسمخ : دالوالا  نم  هلف  اسب ، نب  مشاه  نب  یلع  اما  رـسی . و  یلع ، ناـبقعم : ناـنبا  هلف  اـسب ، نب  مشاـه  اـما 

نب رـسی  ریما  امهلـسن . اوعطقتا  نسحلا  و  ییحی ، نالجر : نم  هبقعف  اسب ، نب  مشاه  نب  یلع  نب  دـمحم  اـما  و  دـمحم . و  لـضفلا ، و  نسحلا ،
دمحأ اما  مهباقعأ . اوعطقتا  یـسوم  و  دمحم ، یـسیع و  و  نالدع ، و  یـسوم ، و  ناولع ، هل  رهطم و  ۀـسمخ : نیبقعملا  نم  هلف  اسب ، نب  مشاه 

اما و  لضاف . و  رهطم ، هل  هللادـبع و  نابقعم : نانبا  هلف  اـسب ، نب  دـمحأ  نب  نیـسحلا  اـما  نیـسحلا . وه  و  دـحاو ، لـجر  نم  هبقعف  نب  اـسب  نب 
و رفعج ، و  شنحلا ، دمحم  ۀعبرأ : نیبقعملا  نم  هلف  رفعجیبأ ، نب  یـسوم  نب  یـسیع  نب  یلع  نب  یـسوم  نب  مساقلا  نب  فسوی  نب  نسحلا 
. نامیلس و  دمحأ ، و  رماع ، نینب : ثالث  نم  هبقع  و  دعـسأ ، وه  و  دحاو ، لجر  نم  هبقعف  شنحلا ، دمحم  اما  هحفص 301 ] . ] یلع و  جامسلا ،

نم هلف  شنحلا ، دمحم  نب  دعـسأ  نب  دمحأ  اما  نامیلـس . و  ییحی ، و  دهاز ، ۀثالث : نیبقعملا  نم  هلف  شنحلا ، دـمحم  نب  دعـسأ  نب  رماع  اما 
وه و  دحاو ، لجر  نم  هبقعف  یسیع ، نب  یلع  نب  یسوم  نب  مساقلا  نب  فسوی  نب  نیسحلا  نب  رفعج  اما  نامیلـس . وه  بقعم و  دحاو  لجر 

و دمحم ، و  فسوی ، و  نارمع ، لاجر : ۀسمخ  نم  هبقعف  مساقلا ، نب  فسوی  نب  نسحلا  نب  جامـسلا  اما  دـهاز . هنبا  نم  هبقع  و  [ 246  ] لراب
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یلا نارمع  بقع  یهتنی  و  اذه . نارمع  نب  رصان  نب  نارمع  نب  نیسحلاونب  جامـس  و  دهاز ، دمحم و  یلا  نارمع  بقع  یهتناف  دیز . و  رمع ،
، فسوی نب  نسحلا  نب  جامسلا  نب  رمع  اما  اذه . دمحم  نب  دعسا  نب  فسوی  یلا  دمحم ، بقع  یهتنی  و  اذه . فسوی  نب  یـسوم  نب  دمحأ 
، مساقلا نب  فسوی  نب  نسحلا  نب  جامسلا  نب  دیز  اما  دمحأ . و  نیسحلا ، نانبا : هل  دمحم  و  یـضترملا ، نم  هبقعف  یـسوم  نابقعم : نانبا  هلف 

اما دمحأ . و  یسوم ، نانبا : هلف  جامـسلا ، نب  دیز  نب  یـسیع  اما  [ . 247 . ] ورهار یـسیع ، و  رماع ، و  ییحی ، و  دمحأ ، ۀـسمخ : ءانبألا  نم  هلف 
نب یلع  نب  یـسوم  نب  مساقلا  نب  فسوی  نب  نسحلا  نب  یلع  اما  و  رماع . و  میهاربا ، و  دواد ، نینب : ثـالث  هلف  جامـسلا ، نب  دـیز  نب  ورهار 
هبقع سیردا  و  ةزمح ، دمحم و  نم  هبقع  هللادبع  و  دیز ، نم  هبقع  دمحم  و  یسوم ، ۀینامث : ءانبألا  نم  هلف  رفعجیبأ ، نب  یـسوم  نب  یـسیع 

یسوم اما  نیـسحلا . و  نیـسحلا ، و  ییحی ، و  دمحم ، رهطم و  ایرکز و  میهاربا و  مه : نینب  ۀعبرأ  نم  هبقع  دمحأ  و  یلع ، نم  هحفص 302 ] ]
و اـمهبقع ، اـعطقنا  دـمحم  و  دواد ، و  میهاربا ، هل  دـمحأ و  ۀـعبرأ : نیبقعملا  نم  هلف  یـسوم ، نب  مساـقلا  نب  فسوی  نب  نسحلا  نب  یلع  نب 

هبقع یهتناف  یـسوم ، نب  یـسیع  نب  یلع  نب  میهاربا  اما  رفعجیبأ . نب  یـسوم  نب  یـسیع  نب  یلع  نب  یـسوم  بقع  نم  انغرف  دقف  نامیلس .
نب نسحلا  نب  نسحملا  نب  كرابملا  اما  و  سنت . لبحب  رقـشلا  ةرخـسب  هبقع  اذـه  میهاربا  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  یلا 

نیبقعملا نم  هلف  كرابملا ، نب  نیـسحلا  نب  متاح  اما  متاح . وه  دحاو و  لجر  نم  بقع  هل  و  نیـسحلا ، وه  و  دحاو ، لجر  نم  هبقعف  یلع ،
ۀثالث هل  نیـسحلا و  و  رفعج . و  رفـصألا ، نامیلـس  و  دمحم ، و  دمحأ ، و  نامیلـس ، و  مساق ، و  یلع ، مه : ۀتـس  ءانبألا  نم  هل  هللادبع و  ۀـعبرأ .
دمحم نب  [ 248  ] دمحأ اما  ییحی . و  نسحلا ، و  دمحأ ، ۀثالث : ءانبألا  نم  هل  دمحم و  و  رجح . دلبب  مهباقعأ  سابعلا  و  ییحی ، و  متاح ، نینب :

و مدـجلا ، یلهاج  یف  مهباقعا  دواد  نسحلا و  هل  فسوی و  دـمحم و  و  ییحی ، ۀعبـس : ءاـنبألا  نم  هلف  كراـبملا ، نب  نیـسحلا  نب  متاـح  نب 
اما مالسلاهیلع . دمحم  نب  یلع  مامالا  مهل  هاش  عطصملا  یمس  نصح  مهل  دیـسلا و  یبنب  نوفرعی  لهاسلا  یف  هبقع  هللادبع  و  رهطم ، و  مساق ،
نب دـمحأ  نب  ییحی  نب  دواد  اـما  دواد . و  رهطم ، و  ةزمح ، ۀـثالث : ءاـنبألا  هلف  كراـبملا ، نب  نسحلا  نب  متاـح  دـمحم  نب  دـمحأ  نب  ییحی 

ةداسلا ضعب  مازلا  الـضاف  اسیئر  ناک  ةزمح  نم  هبقع  دـمحأ و  و  مساـقلا ، و  هحفـص 303 ]  ] دمحم ۀثالث ، ءانبألا  نم  هلف  متاح ، نب  دـمحم 
وه هنم و  اذـه  لقن  مالـسلامهیلع و  بلاطیبأ  نب  یلع  نب  ساـبعلا  لـضفلایبأ  دـالوأ  هیف  ظـفحی  ارجـشم  لـعجی  نأ  باـسنألاب  یـسوراعلا 

نسحلا نب  نسحملا  نب  كرابملا  بقع  نم  انغرف  دقف  مهناکم . یف  رمأ  داعأ  دیهـشلا  دمحم  بقع  نم  نمیلا  ضرألا  یف  نم  یلع  لمتـشم 
یلع و حالفلایبأ و  یـسیع ، رفعجیبأ  ۀثالث : نیبقعملا  نم  هلف  یلع ، نب  نسحلا  نب  نسحملا  نب  دمحم  اما  یـسوم . نب  یـسیع  نب  یلع  نب 
و سامح ، و  دمحأ ، و  میهاربا ، و  ییحی ، و  دـمحم ، و  دعـسأ ، ۀعـست : ءانبألا  نم  هلف  نسحملا ، نب  دـمحم  نب  یـسیع  رفعجیبأ  اما  نامیلس .
و نسحلا ، ۀسمخ ، نیبقعملا  نم  هلف  یسیع ، رفعجیبأ  نب  یلع  اما  ةدحو . یسیع  رفعجیبأ  نب  ییحی  نم  بقعلا  و  لیقع . و  دمحم ، و  یلع ،

نارمع اما  رصن . و  روصنم ، و  دعـسا ، و  نارمع ، ۀعبرا ، ءانبألا  نم  هلف  یلع ، حالفلایبأ  نب  نسحلا  اما  یـسوم . و  دمحأ ، و  ةزمح ، و  دمحم ،
نب دـمحم  اـما  دـمحأ . و  یـسوم ، و  یجاـن ، ییحی و  دـمحم و  نم  هبقع  یلع و  ۀـثالث : ءاـنبألا  نـم  هـلف  یلع ، حـالفلایبأ  نـب  نـسحلا  نـب 
نب دـمحأ  اما  رهطم . و  دـمحأ ، نابقعم ، نانبا  هلف  یلع ، حالفلایبأ  نب  ةزمح  اـما  نامیلـس . وه  و  دـحاو ، لـجر  نم  هبقعف  یلع ، حـالفلایبأ 

: نانبا هلف  یلع ، حـالفلایبأ  نب  دـمحا  اـما  روصنم . و  حـلاص ، دعـسأ . و  یلع ، و  ةزمح ، ۀـسمخ : ءاـنبالا  نم  هلف  یلع ، حـالفلایبأ  نب  ةزمح 
حتفلایبأ نب  دمحأ  نب  فیفعلا  یلا  هبقع  یهتنی  حتفلایبأ  ۀسمخ : ءانبألا  نم  هلف  یلع ، حالفلایبأ  دـمحأ  نب  دـمحم  اما  دـمحم . و  حـلاص ،

و نسحلا ، ۀـثالث : ءانبألا  نم  هلف  یلع ، حالفلایبأ  نب  یـسوم  اما  هحفـص 304 ] . ] دمحأ و  روصنم ، و  دعـسا ، و  ییحینبا ، هل  حلاص  و  اذـه .
: لاجر ۀـثالث  نم  هبقعف  نامیلـس  و  ةزمحنبا . هل  ةزمح و  نابقعم : نانبا  هلف  یلع ، حالفلایبأ  نب  یـسوم  نب  نسحلا  اـما  نامیلـس . و  دـمحم ،

نـسحملا نب  دمحم  نب  نامیلـس  اما  دمحم . نب  یلع  حالفلایبأ  بقع  نم  انفرع  دقف  نیـسحلا . هل  نسحلا و  و  فسوی ، و  یلع ، هل  هللادبع و 
یسوم و و  نسحم . و  حتفلایبأ ، نابقعم : نانبا  هل  دمحم و  ۀسمخ : نیبقعملا  نم  هلف  رفعجیبأ ، نب  یسوم  نب  یسیع  نب  یلع  نب  نسحلا  نب 
و نیسح . نامیلس و  نانبا : هل  و  ةدحو ، دیز  نم  هبقعف  نیـسحلا ، ییحی و  رامع و  نانبا : هل  رـصان و  و  دمحأ ، و  نسحلا ، ۀثالث : ءانبألا  نم  هل 
و رامع ، و  دمحم ، نانبا : هل  سمهد و  و  امع ، ۀثالث : ءانبألا  نم  هل  و  یلع ، و  ةربص . ملاع ، یسیع ، و  دعسأ ، لاجر : ۀعبرأ  نم  هبقعف  نسحلا ،

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1229 

http://www.ghaemiyeh.com


نسحم اما  فیفعلا . و  دیز ، و  ییحی ، ۀثالث : ءانبألا  نم  هلف  دمحم ، نب  نامیلـس  نب  دمحم  نب  حتفلایبأ  اما  باطخ . لیقع و  نانبا : هل  ملاع و 
نب دـمحم  نب  نسحم  نب  حـتفلایبأ  اما  نسحلا . و  یلع ، و  دـمحم ، و  حـتفلایبأ ، ۀـعبرأ : ءانبألا  نم  هلف  دـمحم ، نب  نامیلـس  نب  دـمحم  نب 
دقف دواد . هل  مساـقلا و  و  میهاربا ، ةزمح و  و  دواد ، ۀـعبرأ : ءاـنبألا  نم  هلف  فیفعلا  و  هللادـبع . هل  دـمحم و  ۀـثالث : نیبقعلا  نم  هلف  ناـمیلس ،

و یلع ، و  دـمحأ ، ۀـعبرا : نیبـقعملا  نم  هلف  نسحملا ، نب  دـمحم  نب  یـسیع  رفعجیبأ  نب  ییحی  اـما  دـمحم . نب  نامیلـس  بقع  نـم  اـنغرف 
و یضترملا ، مساقلا  و  یـضارلا ، و  نسحلا ، و  سیردا ، ۀسمخ : ءانبألا  نم  هلف  یـسیع ، رفعجیبأ  نب  ییحی  نب  دمحأ  اما  هللادبع . و  میهاربا ،

نونلا یف  دجاملاب  هبقع  هللادبع و  هحفص 305 ] : ] ۀسمخ ءانبألا  نم  هلف  یسیع ، رفعجیبأ  نب  ییحی  نب  یلع  امأ  و  جرد . بلطملادبع  دمحم 
، دمحم وه  و  دحاو ، لجر  نم  هبقعف  ییحی ، یلع  نب  هللادبع  نب  میهاربا  اما  ةزمح . نم  هبقعف  دمحم ، و  میهاربا . و  دـمحم ، نابقعم : نانبا  هلف 
و هدحو ، مساقلایبأ  نم  هبقعف  ییحی ، نب  یلع  نب  هللادبع  نب  دمحم  اما  نونلاب . دحاملا  یف  مهباقعأ  هللادبع  میهاربا و  نانبا : اذه  دـمحمل  و 
و میهاربا ، هل  دمحم و  و  رـضخلا ، هل  دمحأ و  ۀثالث : ءانبألا  نم  هلف  یـسیع ، رفعجیبأ  نب  ییحی  نب  میهاربا  اما  و  دمحم . و  هللادبع ، نانبا : هل 

هللادبع نب  ییحیل  و  ییحی ، و  نسحلا ، و  رمع ، و  ةزمح ، و  دمحم ، ۀسمخ : ءانبألا  نم  هلف  یـسیع ، رفعجیبأ  نب  ییحی  نب  هللادبع  اما  و  یلع .
رفعجیبأ نم  ییحی  بقع  نم  انغرف  دقف  هللادبع . و  یجان ، دـمحم و  و  دـمحأ ، مه : لاجر  ۀـعبرأ  نم  بقعا  یـسیع  رفعجیبأ  نب  ییحی  نب 

و میهاربا ، و  مساقلاوبأ ، نینب : ثالث  هل  دمحأ و  وه  و  دحاو ، لجر  نم  هبقعف  یسیع ، رفعجیبأ  نب  ییحی  نب  دمحأ  نب  سیردا  اما  یـسیع .
نب یـضرلا  نب  دمحم  اما  هللادبع . و  دـمحأ ، دـمحم ، ۀـثالث : ءانبالا  نم  هلف  یـسیع ، رفعجیبأ  نب  ییحی  نب  دـمحأ  نب  یـضرلا  اما  نسحلا .

سیردا هل  ییحی و  و  میهاربا ، و  ییحی ، و  سیردا ، و  یـضترملا ، ۀتـس : ءانبألا  هل  و  دمحأ ، وه  هدـحاو و  لجر  نم  هبقعف  ییحی ، نب  دـمحأ 
یف هبقع  دمحم ، و  میهاربا ، ۀتـس : ءانبألا  نم  هلف  ییحی ، نب  دـمحأ  نب  یـضرلا  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  نب  یـضترملا  اما  یـضرلا . و  ةدـحو ،
نم هلف  یـضرلا ، نب  دـمحم  نب  دـمحأ  نب  یـضترملا  نب  میهاربا  اـما  ةزمح . و  هللادـبع ، و  مساـقلایبأ ، ییحی و  و  سبغ ، دـالب  یف  همیمحلا 

هحفص . ] قاربلا یف  مهباقعا  هللادبعنبا  هل  یـضترملا و  حابـص و  نم  قاربلا  یف  امهباقعا  ۀفیطع  و  دمحأ ، نانبا : هل  سیردا و  ۀسمخ : ءانبألا 
دمحأ نب  یضترملا  نب  مساقلایبأ  اما  حابصب . مهباقعا  سیردا  و  دمحم ، و  نیدلارخف ، ءانبا : ۀثالث  هل  میهاربا و  دمحأ و  و  دمحم ، و  [ 306

، یـضرلا نب  دمحأ  نب  یـضترملا  نب  هللادبع  اما  دمحأ . و  ةزمح ، و  قاربلاب ، مهباقعا  دمحم  هل  یـضرلا و  ۀثالث : ءانبالا  نم  هلف  یـضرلا ، نب 
و دمحأ ، نانبا : هلف  یـضرلا ، نب  دمحم  نب  دمحأ  نب  ییحی  اما  دمحم . و  سیردا ، و  نافعب ، هبقع  و  ییحی ، هل  ةزمح و  ۀثالث ، ءانبالا  نم  هلف 

اما اذه . میهاربا  نب  نسحلا  نب  نمحرلادـبع  یلا  هبقع  یهتنی  یـضرلا ، دـمحم  نب  دـمحأ  نب  میهاربا  اما  سیردا . و  دواد ، ییحی و  نانبا : هل 
نب دمحأ  نب  یـضرلا  بقع  نم  انغرف  دقف  دمحأ . و  دمحم ، و  مساقلاوبأ ، ۀثالث : ءانبألا  نم  هلف  یـضرلا ، نب  دـمحم  نب  دـمحأ  نب  یـضرلا 

دمحم و  جرد ، ییحی  ۀثالث : ءانبألا  نم  هلف  یسیع ، رفعجیبأ  نب  ییحی  نب  دمحأ  نب  یـضترملا  مساقلایبأ  اما  یـسیع . رفعجیبأ  نب  ییحی 
و دمحأ ، و  لضفلا ، و  ةدحو ، دمحأ  هل  دمحم و  ۀعبرأ : ءانبألا  نم  هلف  ییحی ، نب  دـمحأ  نب  یـضترملا  مساقلایبأ  نب  دـمحأ  اما  دـمحأ . و 
، یـسیع رفعجیبأ  ییحی  نب  دمحأ  نب  سیردا  نب  دمحأ  میهاربا  اما  ییحی . نب  دمحأ  نب  یـضترملا  مساقلایبأ  بقع  نم  انغرف  دـقف  یلع .

نب دمحأ  نب  نسحلا  اما  و  دمحأ . و  دـمحم ، نالجر : نم  بقعأ  سیردا ، نب  دـمحأ  نب  میهاربا  نب  سیردال  و  یلع . و  سیردا ، نانبا : هلف 
رکذ مث  توبلا . یف  ذخاملا  یف  مهباقعأ  دواد  و  مساق ، و  دـمحم ، ۀـثالث : ءانبألا  نم  هلف  یـسیع ، رفعجیبأ  نب  ییحی  نب  دـمحأ  نب  سیردا 

هحفص 315] . ] مالسلاهیلع دیهشلا  سابعلا  دلو  نم  نیبقعملا 

ناریا رد  سابعلا  لضفلاابا  لسن  زا  تاداس  اههدازماما و 

-1 زا : دنترابع  هدش  حیرصت  ناریا  ياهرهش  رد  خیراوت  باسنا و  بتک  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  لسن  زا  هک  یتاداس  اههدازماما و 
ساـبعلا لـضفلاوبا  نبا  هللادـیبع  نب  نسح  نب  ریمـالا  هللادـیبع  نب  نسح  نـب  هدـبع  نـب  لیعامـسا  نـب  نـسح  نـب  دـمحم  نـب  نـسح  لـمآ :

نب دـمحم  نب  مساق  نب  هزمح  نب  رهاطوبا  نسح  ير : - 3 [ . 250 . ] دمحم نب  نسح  نب  نیـسح  شدنزرف  و  لمآ : - 2 [ . 249 . ] مالسلاهیلع

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1230 

http://www.ghaemiyeh.com


هللادبع نب  ینایحللا  دمحم  نب  دمحموبا  مساق  ير : - 4 [ . 251 . ] مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب  هللادبع 
نب نسح  نب  یلع  نـب  لـیقعوبا  دـمحم  - 5 هحفـص 316 ] [ . ] 252 . ] مالـسلاهیلع سابعلا  لـضفلاوبا  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نب 
نب هزمح  نب  یـضاقلا  ردیح  - 6 [ . 253 . ] ير هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب  هللادـبع  نب  لیعامـسا 

مساق نب  هزمح  نب  نسح  نب  دمحم  نب  رهاطوبا  نسح  - 7 [ . 254 . ] ير هب  ینایحللا .. دمحم  نب  مساق  نب  دوواد  نب  یلع  نب  دمحم  اکریما 
نسح نبا  ریمالا  هللادیبع  نب  هللادبع  نب  یسوم  - 9 [ . 256 . ] ير هب  نسح ... رهاطوبا  نبا  میدکلام  - 8 ير . هب  [ 255 ... ] ینایحللا دمحم  نب 

نب مساـق  نب  نسح  - 11 [ . 258 . ] ير هب  روکذـم ، یـسوم  نب  نسح  - 10 [ . 257 . ] ير هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نب  هللادـیبع  نب 
. ناتسربط هب  ینایحللا  دمحم  نب  میهاربا  نب  یلع  - 12 [ . 259 . ] ناتسربط هب  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هزمح 

سابعلا لضفلاوبا  نبا  هللادیبع  نب  نسح  نب  هزمح  نب  مساق  نب  نسح  نب  نیـسح  نب  دـمحم  نب  نیـسح  نب  نیـسحلاوبا  یلع  - 13 [ . 260]
هللادیبع نب  نسح  نب  ریمالا  هللادیبع  نب  هللادبع  نب  لیعامسا  نب  نسح  - 14 [ . 261  - ] هدوب هحفص 317 ]  ] یضاق ناتسربط -  هب  مالسلاهیلع 

-16 [ . 263 . ] زاریش رد  روکذملا . لیعامـسا  نب  یلع  نب  نیـسح  - 15 [ . 262 . ] هدوب نکاس  زاریـش  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نب 
[ . 264 . ] ناتـسربط هب  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  ریمالا  هللادیبع  نب  نسح  نب  هللادـبع  نب  لیعامـسا  نب  نسح 

-18 [ . 265 . ] سراف رد  مالـسلاهیلع ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نبا  رعاـشلا  ساـبع  نبا  رعاـشلا  هللادـبع  نب  هللادـیبع  - 17
نسح نب  ریمالا  هللادیبع  نبا  یلع  نب  نیسح  نب  دمحم  نب  نسح  نب  دمحم  نب  مساق  نب  نسح  نب  یلع  نب  رهاط  نبا  یـضترملا  یلاعملاوبا 

[267 . ] سراف رد  روکذملا ، ریمالا  هللادیبع  نب  هللادبع  نب  لیعامسا  - 19 [ . 266 . ] سراف رد  مالسلاهیلع ، سابعلا  لضفلایبا  نب  هللادیبع  نب 
هزمح - 21 [ . 268 . ] سراف رد  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلایبا  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  رعاشلا  سابع  نب  رعاشلا  هللادـبع  نب  هزمح  - 20 . 
دمحم دیس  - 22 [ . 269 . ] رونید هب  یضاقلا ، ریمالا  هللادیبع  هحفص 318 ]  ] نب یلع  نب  نیسح  نب  هللادبع  نب  نسح  نب  هزمح  نب  نسحم  نب 

-23 [ . 270 . ] دیـسر لتق  هب  روباشین  رد  یـضاقلا ، ریمالا  هللادـیبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  دـمحم  نب  نسح  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  يولعلا 
نب یبیصن  هللادیبع  - 24 [ . 271 . ] دش نفد  یبکوک  هعقب  رد  دیـسر و  لتق  هب  نیوزق  رد  ریمالا ... هللادیبع  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  نب  میهاربا 
نب میهاربا  نب  یلع  نب  دـمحا  نب  بیطوـبا  خیـشلا  - 25 [ . 272 . ] دیـسر لتق  هب  نیوزق  رد  ریمالا ، هللادـیبع  نب  هللادـبع  نب  ینایحللا  دـمحم 

لـضفلاوبا نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هزمح  نب  مساـق  نب  رفعج  - 26 [ . 273  ] ورم هب  مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  نب  هللادـیبع  نب  نسح 
هب مالـسلاهیلع ، سابعلا  لضفلاوبا  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  هزمح  نب  مساق  نب  سابع  نب  هللادبع  - 27 [ . 274 . ] ورم هب  مالسلاهیلع ، سابعلا 

هحفص 333]  ] يردیح قاحسا  دیس  جارختسا : هیهت و  قیقحت ، [ . 275 . ] ورم

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  تامارک 

نایعیش هب  لضفلاابا  ترضح  تایانع 

یباییم افش  جلف  يرامیب  زا  نیسح  مرسپ  ربنم  اب  وت  ندب  سامت  ضحم  هب 

ار وا  اـیند  يهـمه  رد  هـک  دـشابیم  ناـبز  برع  روهـشم  رایـسب  ياـهيربنم  زا  رجاـهم  دـیمحلادبع  خیـش  ياـقآ  مالـسالاتجح  ترــضح 
هیبنیز اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  راوج  رد  لبق  لاس  ار 3  شدوخ  يافش  نایرج  يو  دنشابیم . هیروس  نکاس  نونکا  مه  دنسانشیم و 
ماجنا یحارج  لمع  مرمک  تارقف  نوتس  يور  رب  ندنل  ناتـسرامیب  رد  يدالیم  لاس 1984  رد  درک : لقن  هنوگ  نیا  هیمطاف  ماـیا  رد  قشمد 

رخآ ات  لماک  جـلف  نآ  هجیتن  هک  درک  قیرزت  نم  هب  یلوپمآ  دـصق  يور  زا  ادـمع و  ینویهـص  يدوهی -  رتکد  لمع ، ماـمتا  زا  دـعب  دـش و 
يور تشوگ  ياهعطق  دننام  مامت  هام  راهچ  تشاد . تکرح  نم  تسد  ود  طقف  مدـش و  لماک  جـلف  ینعی  دـش  نینچ  مه  اعقاو  دوب و  مرمع 

دنتفر و ایند  زا  یـضعب  دندوب ، روما  نایرج  رد  کیدزن  زا  دندروآیم و  فیرـشت  نم  تدایع  هب  هک  ییاملع  مدوب . هداتفا  ناتـسرامیب  تخت 
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زا دعب  دشابیم . ظوفحم  دوجوم و  ناتسرامیب  نآ  رد  زونه  مه  یکشزپ  كرادم  دننکیم و  یگدنز  ندنل  رد  زونه  یـضعب  هحفص 334 ] ]
روسفرپ یکشزپ ، هورگ  سیئر  دندوب ، هدرک  دیما  عطق  مه  یکشزپ  نویسمک  ناکشزپ و  همه  یتح  مدوب و  هداتفا  تخت  يور  هک  هام  راهچ 

هچ هراچ  متفگ : یلب . تفگ : دـیدش ؟ دـیماان  متفگ : میدـیماان . وت  هجلاعم  زا  ام  همه  دـیمحلادبع ! تفگ : دـمآ و  نم  قاتا  هب  اصخـش  جرس 
يزمرق غارچ  تفر . نوریب  نم  قاتا  زا  روسفرپ  بوخ . متفگ : يورب . ایند  زا  ات  ینامب  روط  نیمه  هک  تسا  نیا  رد  هراـچ  تفگ : دـشابیم ؟
عوـنمم تاـقالم  قاـتا  نیا  ضیرم  ـالعف  هک  نیا  تمـالع  هب  دـشیم ، نشور  تخت ، يور  دـیلک  ندز  اـب  هک  دوـب  بـصن  قاـتا  برد  يور 

نم قاـتا  دراو  یـسک  مدـش  نئمطم  دـش و  نشور  زمرق  غارچ  مدز و  ار  تـخت  يور  دـیلک  قاـتا ، زا  رتـکد  نـتفر  نوریب  زا  دـعب  دـشابیم .
ات یگچب  نارود  زا  نم  یبیب ! مدرک : ضرع  مدـش و  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  یبیب  هب  لـسوتم  هجوـتم و  هظحل  نیا  رد  دوـشیمن .

نارود الصا  نم  زورما . هب  ات  مدوب  ریغص  لفط  هک  یلاح  رد  مدوب ، ناتهناخ  برد  يادگ  نم  یبیب ! متـسه . امـش  هناخ  برد  يادگ  لاح ،
رد ملـسم  نـالفط  هیبـش  قارع -  یبوـنج  ياهرهـش  زا  هتیمر - »  » رهـش رد  هـک  مدوـب  هلاـس  جـنپ  نوـچ  مدـیمهفن ، ار  یکدوـک  تیلوـفط و 
رد هتیمر »  » لها ـالبرک و  مدرم  هب  باـطخ  متـشاد ، یناـحور  ساـبل  مرـس و  رب  هماـمع  ـالبرک  رد  هک  مدوب  هلاـس  هن  مدـشیم و  یناوخهیبش 

اهنیا يهمه  زا  دعب  تمدق  كاخ  يادف  مناج  رمع ، نیا  اب  عضو و  نیا  اب  ناج ! یبیب  هحفص 335 ] . ] دیسرپب اهنآ  زا  دنراد ، روضح  سلجم 
دینکیم هیرگ  نانخس  نیا  ندینش  اب  نآلا  امش  هک  روط  نامه  مدرک ، هیرگ  متفگ و  ار  نیا  ینکیم ؟ راذگاو  يراصن  دوهی و  هب  ارم  وت  ایآ 

مدید تیوک  رد  سی » لآ   » هینیسح رد  ار  مدوخ  باوخ  ملاع  رد  متفر ، باوخ  هب  هظحل  دنچ  دوب . ریزارس  نم  مشچ  زا  کشا  روط  نیمه  و 
قبط هک  دندوب  نم  رظتنم  مه  هینیسح  نآ  تیعمج  هک  دوب  مرحم  زا  لبق  هتفه  ود  نم  لسوت  باوخ و  هک : نیا  حیـضوت  ماهتـسشن . اجنآ  هک 

مه اعقاو  لاس  نآ  اقافتا  هک  دـشابیم  هبنـشراهچ  بش  مرحم و  لوا  بش  هک  منادیم  باوخ  رد  مورب . اجنآ  ینارنخـس  يارب  مرحم  هدـعو ،
تمالع شدوخ  نیا  هک   ) درابیم مدرم  رس  رب  یمارآ  فیطل و  ناراب  هدش و  هتشادرب  هینیسح  فقس  مدید  دوب . هبنشراهچ  مرحم ، لوا  بش 

زیم پچ  تمس  دنـشابیم ، تمظع  لالج و  باجح ، رون ، تبیه ، قرغ  مامت  هک  یمناخ  منیبیم  دشابیم .) سلاجم  نیا  رد  اعد  تباجتـسا 
ربنم هب  دیمحلادبع ! خیش  ءرقا . ربنملا و  دعصا  دیمحلادبع ! خیش  دندومرف : دنیامرفیم و  هراشا  نم  هب  دنشابیم و  امرف  فیرشت  دناهداتسیا و 

اج نیا  رد  متسه - . جلف  یبیب ! مدرک : ضرع  مدوب  هتسشن  هک  اجنامه  زا  دنتسه . يراوگرزب  هچ  متـسنادیمن  هظحل  نآ  نم  ناوخب ! ورب و 
 -. مشاب امـش  يوگباوج  ادخ  دزن  تمایق  زور  دیاب  نم  هک  دینادب  دیـسیونب و  دیونـشب و  ار  ترابع  نیا  دیوگیم : رجاهم  دیمحلادبع  ياقآ 
يا هحفـص 336 ] . ] کنم للـشلا  بهذی  نیـسحلا  يدلو  ربنم  سمی  نأ  درجمب  ربنملا ! دعـصا  دیمحلادبع ! خیـش  ای  دندومرف : باوج  یبیب 

! دینک هجوت  دوریم - . وت  ندب  زا  جلف  يرامیب  دریگب ، سامت  وت  ندب  هب  نیسح  مرسپ  ربنم  هک  نیا  ضحم  هب  ورب ! ربنم  هب  دیمحلادبع ! خیش 
یبیب أرقا . دعـصا و  یتح  عوضوم  يدنع  ام  یتدیـس ! مدرک : ضرع  تسا .-  شخبافـش  ربنم  ینعی  دنداد ، ربنم  هب  یبیب  ار  ریثأت  تیلعاف و 

دنتفرگ و تمـصع  رداچ  ریز  ار  كرابم  تسد  فک  مدش  هجوتم  منک . تبحـص  مور و  ربنم  ات  مدرکن  هدامآ  ربنم  يارب  ار  یعوضوم  ناج !
کی مدید  تسا . عوضوم  نیا  عوضوملا ؛ اذـه  دـیباتیم : نم  فرط  هب  رون  كرابم  تسد  يهیحان  زا  هک  یلاح  رد  دـندومرف ، هراشا  نم  هب 
رتشیب رد  دینیبیم  دینک ، هجوت  ارم  ینارنخس  ياهراون  رگا  عکرلا -  تایکازلا  نبای  هوعدت  اهقیقش  دقفل  حون  بنیزل  و  منیبیم : ار  رعش  تیب 

مدید مدـش ، رادـیب  هک  مدرک  رعـش  نیا  ندـناوخ  هب  عورـش  هدومن ، یبیب  رما  لاثتما  باوخ  رد  مه  نم  مناوخیم .-  ار  هدیـصق  نیا  اهربنم 
ربنم زا  مورب و  تیوک  سی » لآ   » هینیـسح هب  دیاب  هک  تسا  نیا  یبیب  رما  مدیمهف  مشابیم . جلف  ماهدیباوخ و  ناتـسرامیب  تخت  يور  زونه 

دنهاوخیم سپ  دنیامرفب . تمارک  افش  نم  هب  باوخ  نامه  رد  ندنل و  نامه  رد  دنتـسناوتیم ، ترـضح  دوخ  هنرگو  مریگب  افـش  هینیـسح 
اب هک  یلاح  رد  مدش ، صخرم  ناتـسرامیب  زا  يروف  هحفص 337 ] . ] دنیامرفب مالسلاهیلع  نیـسح  ربنم  هب  هتـسباو  طبترم و  شیپ  زا  شیب  ارم 

دندید ارم  تیعـضو  هینیـسح  تیعمج  مامت ، تقـشم  یتخـس و  اب  یتقو  دندرب . تیوک  هب  ارم  امیپاوه  اب  دندرکیم ، لقن  لمح و  ارم  رچلیو 
منک و تبحـص  نم  هقیقد  هد  دش ، رارق  لوا  بش  يارب  طقف  دـندرک و  توعد  يرگید  بیطخ  مرادـن ، نتفر  ربنم  ناوت  مشابیم و  جـلف  هک 
هک نیا  دصق  هب  دوب ، هبنـشراهچ  بش  مدوب . هدید  باوخ  رد  هک  يروط  نامه  هک  مرحم  لوا  بش  رد  اذل  دنک . ینارنخـس  بیطخ  نآ  دعب 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1232 

http://www.ghaemiyeh.com


، مدوب رگید  یملاع  رد  مدوب ، هدرکن  لقن  اهنآ  يارب  ار  باوخ  نایرج  هک  نم  دـندناشن و  ربنم  يور  ارم  یتمحز  اـب  منک  تبحـص  هقیقد  هد 
مین تعاس و  کی  زا  دعب  مدرک و  تبحص  مامت  مین  تعاس و  کی  هقیقد  هد  ضوع  هصالخ ، دش . هچ  مدیمهفن  مدرک و  تبحـص  هب  عورش 

ساسحا رگید  يرامیب  ای  رمک ، درد  چیه  هک  نیا  نودب  ماهداتـسیا ، تماق  مامت  ربنم  يور  هام ، جنپ  راهچ  زا  دـعب  مدـید  ناهگان  ینارنخس ،
[ . 276 . ] مرادن چیه  رگید ، یضیرم  هن  رمک و  يرامیب  هن  مه  نآلا  ات  تقو  نآ  زا  منک و 

مرادن ندب  رد  تسد  نم 

نارازگتمدخ مالسلاهیلع  نیسحلا  تیب  رد  سدقم  رهـش  رد  دوب ، يدالیم  لاس 1980  مرحم  متفه  زور  رد  درکیم : لـقن  نینمؤم  زا  یکی 
الاب تشاذگ و  نابدرن  رب  اپ  اهپمال  ندرک  زیمت  يارب  نارازگتمدـخ  زا  یکی  دـندوب . هفیظو  ماجنا  لوغـشم  شترـضح ، سدـقم  ناتـسآ 

تهج دید و  يزغم  يهبرـض  هحفـص 338 ] . ] داتفا نیمز  هب  رـس  اب  ناـبدرن  زارف  زا  دـیزرل و  شیاـپ  هک  دوب  هدیـسرن  يدـنلب  هب  زونه  تفر ،
دیما دندومن . صخرم  ناتسرامیب  زا  ار  وا  تهج  نیمه  هب  دندرک . یناوتان  راهظا  وا  يهجلاعم  زا  ناکشزپ  دش ، لقتنم  ناتسرامیب  هب  هجلاعم 

مالسلاهیلع نیـسح  ماما  رادمچرپ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  یـسدق  تحاس  هب  لسوت  اب  دوب . هدش  عطق  اج  همه  زا  شیدوبهب 
لـضفلاابا ترـضح  اـیؤر  ملاـع  رد  وا  تفاـی . دوـبهب  یبوـخ  هـب  يزغم  جـالعال  يراـمیب  دـش و  رادوـمن  قرب  دـننام  راوـگرزب  نآ  تـمارک 

دورب و هار  دزیخرب و  دناوتیمن  هک  دنکیم  راهظا  و  دبلطیم ، کمک  دادمتـسا و  وا  زا  دـیامنیم و  هدـهاشم  دوخ  رانک  رد  ار  مالـسلاهیلع 
هک مرادن  ندب  رد  تسد  نم  زیخرب ! دیامرفیم : مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رینم  رمق  دریگب . ار  وا  تسد  شترـضح  دهاوخیم 

فطل هب  ار  دوخ  یتسردنت  یتمالـس و  دزیخیمرب و  هدارا  نودب  دـنزیم و  راوگرزب  نآ  ناماد  هب  تسد  رامیب  مریگب . ار  وت  تسد  مهاوخب 
[ . 277 . ] دباییمزاب راوگرزب  نآ 

دیامنیم افش  بلط  جلف 

لیکـشت یهوکـشاب  سلجم  مرحم  يههد  رد  مدوب ، ـالبرک  رد  يدـالیم  لاـس 1970  رد  نم  درکیم : لـقن  داـمتعا  دروم  نینمؤـم  زا  یکی 
ترـضح یماـن  ماـن  هب  سلجم  متفه ، زور  قارع  رد  ـالومعم  دوـب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نارادازع  تیعمج  زا  وـلمم  سلجم  دـشیم و 

مالسلاهیلع نیـسح  ماما  رب  ندز  هنیـس  تهج  نارادازع  متـشاد ، روضح  سلجم  نآ  رد  نم  دوشیم . لیکـشت  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 
: تفگ وا  دش . ینزهنیس  لوغشم  داتـسیا و  دنتخانـشیم ، ار  وا  همه  دوب و  جلف  هک  يدرم  نارادازع ، نایم  رد  دندش . لوغـشم  هحفص 339 ] ]

دوخ ياپ  رب  هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  ملسوت  مدرک ، افش  بلط  تین  قدص  اب  وزرآ و  زا  رپ  هتسکش ، یلد  اب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  زا 
دنوادخ فطل  هب  تیفاع  نیا  مدش و  لوغـشم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  مدرم  اب  ندز  هنیـس  هب  متفای و  دوبهب  يرامیب  نآ  زا  مداتـسیا و 

. دش تیانع  نم  يارب  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  هب  لسوت  رطاخ  هب  یلاعت 

تسامش تناما  نیا 

ترـضح يافـصاب  مرح  رد  هک  ار  ییابیز  تمارک  دوب ، هدمآ  ناریا  هب  البرک  زا  ملاظ  مادص  ینوگنرـس  زا  سپ  هک  یقارع  ناردارب  زا  یکی 
ترضح ترایز  لوغـشم  راوگرزب  نآ  مرح  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  لها  زا  يریاز  درکیم : لقن  هنوگ  نیا  دوب ، هدید  مالـسلاهیلع  لضفلاابا 
هتخادنا هار  هلان  هیالگ و  يانب  هدیقعلا  فیعض  دارفا  زا  یخرب  يهلیسو  هب  وا  دوریم ، تقرس  هب  شیاهلوپ  هاگان  دوب ، مالسلاهیلع  لضفلاابا 

زونه ینادرگزاب ! نم  هب  ار  میاهرالد  مامت  ات  موریمن  نوریب  مرح  زا  نم  دیوگیم : دیامنیم و  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  هب  باطخ  و 
ریاز نآ  دزن  هب  دوـب -  هدـنکفا  ریز  هب  رـس  مرـش  زا  هک  هلجع -  اـب  دوـشیم و  مرح  دراو  هرهچ ، هایـس  یناوـج  هـک  دوـب  هتـشذگن  یتاـظحل 
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هحفص 340] [ . ] 278 . ] میامنیم هبوت  نم  تسامش ، تناما  نیا  دیوگیم : دهدیم و  سپ  دوب ، هدوبر  وا  زا  هچنآ  دوریم و  یناتسبرع 

ییانیبان زا  افش  یکشزپ و  يوجشناد 

حیرـشت و يهتـشر  رد  هـک  تـسا  یکـشزپ  يوجــشناد  دادـغب  رد  مساـب »  » شدـنزرف اـهنت  تـسا ، ـالبرک  ياـملع  زا  دـهاجم  دـمحم  خـیش 
. ددرگ قفوم  ات  تسا  هدیشک  تمحز  هدرک و  هنیزه  یناوارف  لوپ  شدنزرف  اهنت  تیقفوم  يارب  ردپ  تسا ، لیـصحت  لوغـشم  یفاکـشدبلاک 

اههاگـشناد يهمه  موسرم  قبط  اـت  دروآیم  سـالک  هب  ار  یناـسنا  دـسج  داتـسا  دوـشیم ، رـضاح  حیرـشت  سرد  سـالک  رد  مساـب  يزور 
هدـش و رـضاح  دـسج  راـنک  هک  دـهاوخیم  مساـب  زا  داتـسا  دـهد . شزوـمآ  نایوجـشناد  هـب  یلمع  روـط  هـب  ار  یفاکـشدبلاک  یگنوـگچ 
زا دنامیم ، تیفیک  نیمه  هب  یتدم  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  نامـشچ  سرت  زا  دـتفایم ، دـسج  رب  مساب  مشچ  یتقو  دـنک ، یفاکـشدبلاک 

قافتا هب  مساب  دهاوخب . ترـضح  نآ  زا  ار  دوخ  مشچ  يافـش  ات  دربب  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  ار  وا  هک  دـهاوخیم  شردـپ 
رد راوگرزب ، نآ  تیانع  هب  یبلق  يداقتعا  اب  دوشیم و  افـصاب  مرح  دراو  دوشیم ، فرـشم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ترایز  هب  شردپ 
ام الا  فطلا  موی  ردغلا  مهسب  بیصا  یتلا  ۀفیرشلا  کنیع  قحب  يالوم ! ای  دیوگیم : دتسیایم و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  حیرـض  لباقم 
ارم نامـشچ  هک  مهدیم  دـنگوس  دروـخ  متـس  ریت  فـط  زور  رد  هـک  تفیرـش  مـشچ  قـح  هـب  ار  وـت  نـم ! يـالوم  يا  ینیع . یلع  تددر 

. دومرف تیانع  وا  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تکرب  هب  دنوادخ  و  دش ، انیب  شنامـشچ  هک  دوب  هدـشن  مامت  شراتفگ  زونه  ینادرگزاب .
هحفص 341] [ . ] 279]

داد افش  ارم  سابع  ترضح 

لقن نینچ  وا  تسا ، مالسلاامهیلع  سابع  ترضح  نیسح و  ماما  يهسدقم  هضور  نامداخ  زا  یکی  همعط ، لآ  يزئافلا  یفطصم  بلاط  دیس 
بقع وا  دـش ، مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح  مرح  دراو  شاهداوناـخ  قاـفتا  هب  يراـمیب  دوـب ، يدـالیم  لاـس 1970  دودـح  رد  دومنیم :

ات درکیم  تکرح  هتـسشن  روط  هب  دیـشکیم و  ار  دوخ  ياهاپ  دتـسیاب ، دوخ  ياـپ  يور  دورب و  هار  تسناوتیمن  تشاد و  ینهذ  یگداـتفا 
لـضفلاابا ترـضح  هب  لسوتم  دوخ  يافـش  يارب  دومنیم و  فاوط  حیرـض  رود  فراعتم  تداع  قبط  تفر ، رهطم  حیرـض  فرط  هب  هکنیا 

، دتـسیاب اپرب  دـناوتیم  هک  دـش  هجوتم  فاوط  نیب  رد  هبترم  کی  دـشیم . لـسوتم  شیپ  زا  هک  ناـنچ  مه  دوب ، هدـش  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 
سابع ترـضح  ساـبعلا ؛ یناـفاش  دزیم : داـیرف  دـیودیم و  مالـسلاهیلع  هللادـبعابا  ترـضح  رهطم  دـقرم  فرط  هب  یلاحـشوخ  زا  داتـسیا ،

ترـضح فاطلا  تایانع و  زا  دندوب و  هتفرگ  ار  شاهداوناخ  فارطا  دندومن و  بجعت  هرظنم  نیا  ندـید  اب  مدرم  داد . افـش  ارم  مالـسلاهیلع 
[ . 280 . ] دندوب هدش  تفگش  رد  دندوب -  ناوتان  وا  يهجلاعم  زا  ناکشزپ  هک  يرامیب -  هب  تبسن  مالسلاهیلع  لضفلاابا  جئاوحلا  باب 

لضافابا يا  امش  زا  مرازگساپس 

مرح دراو  ـالبرک  نانیـشنهیداب  زا  یبرع  درم  دوب ، يدـالیم  ياهلاس 1963  دودـح  رد  دـیوگیم : دـنکیم و  لقن  نایرجات  يدـهم  یجاح 
زا ینامـسیر  هاگنآ  دناشن ، حیرـض  هحفـص 342 ]  ] رانک ار  یجلف  يهچبرـسپ  دش و  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  مشاهینب  هام  يافـصاب 

درک و باـطخ  راوـگرزب  نآ  هب  تسب و  حیرـض  هب  ار  شرگید  فرط  هچبرـسپ و  ندرگ  هب  ار  نآ  فرط  کـی  دروآ و  نوریب  دوـخ  بـیج 
ینامز زا  سپ  دش . جراخ  مرح  زا  تفگب و  نیا  نیشنهیداب  برع  متفگ . نخس  امـش  اب  شدروم  رد  هک  تسا  ياهچبرـسپ  نامه  نیا  تفگ :

زا نامسیر  دش و  لاحـشوخ  درادن ، يرامیب  هنوگ  چیه  دیوگیم و  نخـس  ملاس  حیحـص  هتفای و  يدوبهب  شدنزرف  دید  تشگزاب ، مرح  هب 
! لضافابا يا  امش  زا  مونمم  یلیخ  مرازگساپس ، لضافابأ ! ای  كرکـشأ  تفگیم : يداع  روط  هب  قداص  صلاخ و  تین  اب  دوشگ و  شندرگ 
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[ . 281 . ] دوب راوتسا  دوخ  تجاح  ندش  هدروآرب  هب  نیقی  رب  هک  یلاح  رد  دش . جراخ  رهطم  مرح  زا  تفرگ  ار  دوخ  دنزرف  تسد  هاگنآ 

دز فرح  دوشگ و  نابز  هچب  رتخد 

البرک فارطا  زا  ار  یلال  يهچبرتخد  يدالیم  لاس 1950  دودـح  رد  تفگ : درک و  لقن  ياهنمؤم  نز  زا  ار  لـیذ  تمارک  نیقثوم ، زا  یکی 
مرح هب  ار  وا  زور  ره  شردام  تشذگ . لاونم  نیدب  زور  دنچ  دروآ . مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  رهطم  مرح  هب  افـش  بلط  يارب  شردام 

رهطم مرح  ياهتنیز  اهغارچ و  تفاظن  لوغشم  نامداخ  نایاقآ  دوب و  هتسشن  دوخ  ردام  رانک  رد  هچبرتخد  هک  نانچ  مه  يزور  دروآیم .
لضفلاابا ترضح  تکرب  زا  دش و  دنلب  هچبرتخد  يادص  هاگان  داتفا ، هچبرتخد  نیا  رـس  رب  الاب  زا  اهغارچ  رازبا  زا  یکی  هبترم  کی  دندوب ،

هحفص 343] [ . ] 282 . ] دش زاب  شنابز  مالسلاهیلع 

لال نابز  ندش  هدوشگ  مرح و  رذن 

رد يدالیم  لاس 1970  رد  همعط  لآ  راددـیلک  حـلاصلادبع  دیـس  تیلوت  نامز  رد  يزور  تفگیم : درکیم و  لـقن  رانیـض  نامیلـس  دـیس 
، دندمآ نم  دزن  دوب -  لال  اهنآ  زا  یکی  هک  نیریاز -  زا  نت  ود  مدوب . هداتسیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سدقم  نحـص  برد  ياهیکیدزن 

ایؤر ملاع  رد  نم  ایوگ  دشابیم . مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  رذن  چوق  نیا  هک  دندرک  هراشا  نم  هب  دندوب ، هدروآ  دوخ  هارمه  یچوق  اهنآ 
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مرح  فرط  هب  اهنآ  هارمه  هب  تسا ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رذن  چوق  هک  مدوب  هدید 

زاب درم  نآ  نابز  ترضح  نآ  تکرب  هب  میدیسر  نایژ  ریـش  البرک و  يهصرع  ناولهپ  مشاهینب ، رمق  رهطم  ربق  رانک  رد  هک  نیمه  میدمآ ،
. دنیوج كربت  شیاهسابل  زا  ات  دنتفرگ  ار  وا  رود  مدرم  دش ، دنلب  هلهله  تاولص و  يادص  دش ،

تفای افش  شنامشچ  دنام ، مرح  رد  بش 

دیس مان  هب  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  يافصاب  مرح  نارازگتمدخ  زا  یکی  درک : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  نانیمطا  دروم  دارفا  زا  یکی 
مالـسلاهیلع لضفلاابا  ترـضح  هلبق  برد  راـنک  بش  تعاـس 10  دوب ، يدـالیم   2004  / 3 هبنـشراهچ 3 /  زور  تفگیم : يوسوم  اـضر 

يزاوها ینز  مدید  مدوب ، هداتسیا  هک  نانچ  مه  مدنبب . ار  رهطم  نحـص  ياهبرد  دنیآ و  نوریب  مرح  زا  نیریاز  مدوب  رظتنم  مدوب ، هداتـسیا 
ربنم متسه ، امش  مداخ  ماهدمآ ، رود  هار  زا  نم  دیوگیم : و  تسا ، مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  هب  لسوتم  دنکیم و  هیرگ  دنزیم ، دایرف 

نآ هب  تفیرش . نامـشچ  ود  قح  هب  دیهد  افـش  ار  مرتخد  دییامرفب  تیانع  مناوخیم ، مدرم  هحفص 344 ]  ] يارب ار  امش  تبیـصم  موریم و 
دهاوخیم تسانیبان و  شنامـشچ  ود  دـییامنیم ، هدـهاشم  هک  نانچ  مه  مرتخد  نیا  تفگ : تسیچ ؟ امـش  تجاـح  متفگ : هتخوس  لد  نز 

رتخد نآ  هک  دندومن  تقفاوم  اهنآ  متـشاذگ . نایم  رد  مرح  نیلوئـسم  اب  ار  عوضوم  نیا  نم  مریگب . ار  مدارم  حبـص  ات  دـنامب  مرح  رد  بش 
متفر ولج  دش . دنلب  مرح  زا  هلهله  يادص  مدید  هک  دوب  حبـص  ماگنه  دـش . يرپس  بش  دـنامب . دـنک و  هتوتیب  رهطم  مرح  لخاد  رد  ار  بش 

رد مدیـسرپ : لاثم  ناونع  هب  وا  زا  دـنکیم ، هاگن  هدوشگ و  یعیبط  روط  هب  ار  شیاهمشچ  هک  تسا  هچبرتخد  نامه  مدـید  هدـش ، هچ  منیبب 
. تشگ انیب  تفای و  افش  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  تکرب  هب  وا  ناگدید  هلیسو  نیدب  تسا . میسیب  تفگ : تسیچ ؟ نم  تسد 

تفرگ افش  سابع  ترضح  تایانع  زا  هچب  رسپ 

: درک لقن  نینچ  نم  يارب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  نارازگتمدخ  زا  یکی  هللارـصن ، یلع  دـمحم  ریمالادـبع  دـیس 
زا ینز  مدـید  مدوب ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  هعمج  بش  ياـهتعاس  نیرخآ  رد  دوب ، يدـالیم  لاس 1947 
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زا ار  وا  يافـش  ماهدـمآ  تسا . راـمیب  ماهچبرـسپ  نیا  تفگ : نم  هـب  دـش و  رهطم  مرح  دراو  دوـخ  راـمیب  هچبرـسپ  هارمه  هـب  قارع  بوـنج 
ترـضح نآ  فیرـش  حیرـض  هب  ار  وا  متفرگ و  ار  هچب  هاگنآ  هللاءاش . نا  يدیـسر  تدـصقم  هب  متفگ : وا  هب  مریگب . مالـسلاهیلع  لـضفلاابا 

ترضح نآ  فیرش  ربق  هحفص 345 ]  ] رانک زا  بآ  رادقم  کی  مداد و  وا  هب  دنزادنایم ، حیرـض  يور  الومعم  هک  ياهچراپ  هعطق  متـسب و 
هک نیا  اـت  مدـش  رود  وا  زا  نم  یـسرب . دوـخ  دارم  هب  هک  نیا  اـت  جـئاوحلا  باـب  هب  وـش  لـسوتم  متفگ : وا  هب  دـیماشآ . ار  بآ  مداد . وا  هـب 

سابع ترـضح  تیانع  زا  هچبرـسپ  دش  مولعم  مدینـش . یلاحـشوخ  يادص  هاگان  هک  تشذگن  دنچ  یقیاقد  مهد ، ماجنا  ار  مدوخ  يهفیظو 
. تسا هتفرگ  افش  مالسلاهیلع 

تفرگ افش  ناطرس  زا  درک ، ادیپ  لسوت 

هک متـشاد  ياهمع  نانوی  روشک  رد  درک : لقن  هنوگ  نیا  نم  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  رهطم  مرح  نارازگتمدـخ  زا  یکی 
درب راک  هب  ار  دوخ  ناوت  مامت  درک . هنیزه  شیارب  یناوارف  لوپ  شرسمه  دش . ناطرـس  هب  التبم  ماهمع  دوب . یفورعم  حارج  رتکد  شرـسمه 

تفرگ و سامت  شردام  اب  البرک  زا  شدنزرف  يزور  دوب . هجیتنیب  یلو  درب ؛ ییاپورا  ياهروشک  رگید  نانوی و  رهام  ناکشزپ  دزن  ار  وا  و 
اریز دهد ، تاجن  ارم  دنوادخ  ات  وش  لسوتم  ورب و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  سدقم  مرح  هب  مدنزرف ! تفگ : شردام  دش . شلاح  يایوج 

رد هردخم  نآ  هک  مدیمهف  یتدم  زا  دعب  مداد . ماجنا  دوب ، هتفگ  مردام  هچنآ  قبط  دیوگیم : شدنزرف  دنکیمن . دیماان  ار  یـسک  دـنوادخ 
ترـضح يهیحان  زا  هچنآ  هحفص 346 ] [ . ] 283 . ] دیهدب لضفلاابا  نان  هدومرف : شترـضح  هدید . ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  باوخ ،

هتفای و يدوبهب  ماهمع  هک  دـنداد  ناشن  هدـش  ماجنا  ياـهشیامزآ  زور ، هد  زا  دـعب  مداد و  ماـجنا  دوب ، هدـش  شرافـس  مالـسلاهیلع  ساـبع 
سابع ترـضح  يهطـساو  هب  دنوادخ  هک  دنداد  ربخ  اهنآ  هب  دـندنام ، ریحتم  يدوبهب  نیا  زا  اهرتکد  تسا . هدـش  فرطرب  ناطرـس  يرامیب 

. ددرگرب دـیماان  هک  تفرن  وا  يهناخ  رد  هب  سک  چـیه  هک  تسا  یـسک  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح  يرآ ، داد . افـش  ار  وا  مالـسلاهیلع 
[ . 284]

تفرگ افش  لسوت  هار  زا 

رد دیوگ : قازرلادبع  دیس  درک : فیرعت  هنوگ  نیا  دوب ، هدینش  همعط  لآ  اضر  دمحم  قازرلادبع  دیس  زا  هک  ار  یتمارک  رفعج ، دیـس  ردارب 
ار يراـمیب  زاـمن ، ياـنثا  رد  مدـش . مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  دراو  زاـمن  ندـناوخ  تراـیز و  يارب  يدـالیم  لاس 2001 
. دنداد هیکت  تسا ، حیرـض  یکیدزن  رد  هک  يراوید  هب  دندروآ و  رهطم  حیرـض  رانک  ار  وا  دندومنیم ، یهارمه  ار  وا  شناردارب  دـندروآ .

زارد حیرـض  فرط  هب  ار  تیاپ  متفگ : مدرک و  ور  ضیرم  هب  مدرک ، مامت  ار  مزامن  یتقو  درک ، زارد  حیرـض  فرط  هب  ار  دوخ  ياهاپ  رامیب 
تسا و ضیرم  نیا  دـنداد : باوج  وا  ناهارمه  ور ، نیا  زا  دـهد . خـساپ  تسناوتیمن  يراـمیب  تدـش  زا  ضیرم  تسا . بدا  زا  رود  نکن ،
هب ار  ضیرم  دعب  یتاظحل  دروایب . بآ  تفر  مردارب  مینک ، دنلب  ار  وا  مردارب  نم و  هک  نیا  رگم  درادن ، نتـساخرب  تردق  هدش ، جـلف  راچد 

زامن لوغشم  دیوگیم : همادا  رد  همعط  لآ  اضردمحم  قازرلادبع  دیس  هحفص 347 ] . ] دنتسب حیرض  هب  ار  وا  هداد و  تکرح  حیرض  فرط 
ار جلف  رامیب  نآ  يافـش  نالعا  اهنز  دندرکیم و  یلاحـشوخ  مدرم  دـش ، دـنلب  ادصورـس  مدوب  زامن  لوغـشم  هک  نانچ  مه  مدـش و  رـصع 

مسق ار  وت  ادنوادخ ! دیوگیم : دسوبیم و  ار  حیرض  هداتـسیا و  دوخ  ياهاپ  يور  جلف  رامیب  مدید  مدرک ، كرت  ار  زامن  یتقو  دندومنیم .
[ . 285 . ] هدب افش  ار  اهضیرم  يهمه  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  تمرح  هب  مهدیم 

تفرگ افش  انیبان  يهلاس  راهچ  يهچب  رسپ 
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: تفگ دوب ، زامن  ترایز و  مرگرـس  مالـسلاامهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  نیـسح و  ماـما  رهطم  نحـص  رد  هراومه  هک  شوگنم  ردارب 
ترضح مرح  لخاد  زا  ییادصورس  اهیکیدزن  نیمه  رد  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  نحـص  رد  يزور  دوب ، يرجه  لاس 1424  مرحم 

افـش دوب ، انیبان  هک  یناریا  نیریاز  زا  ياهلاس  راهچ  يهچبرـسپ  مدـید  هدـش ، هچ  منیبب  متفر  کیدزن  مدینـش ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 
كربـت يارب  وا  ياـهسابل  ندوبر  يارب  مدرم  دـندوب و  لاحـشوخ  كدوک  رداـم  ردـپ و  دومنیم . هجوت  بلج  دوـخ  نامـشچ  اـب  هتفرگ و 

نآ رود  نانچ  مدرم  روآرب . ار  ام  جیاوح  سرب ، نامداد  هب  لضفلاابا ! دنتفگیم : دنتفرگ و  ار  وا  فارطا  يرایسب  دارفا  دندرکیم . ادصورس 
هحفص 348] [ . ] 286 . ] دندومن مادقا  وا  تاجن  يارب  نارومأم  هک  دندوب  هتفرگ  ار  لفط 

تساجک نم  رسپ  دیوگیم ، غورد  لضفلاابا  رگم - سابع - 

ساـبعلا لـضفلاابا  مشاـهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ   » دنمــشزرا باــتک  رد  تـبث  يارب  ار  یتـمارک  ناــیمیحر  يدــهمدمحم  بناــجنیا 
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  صالخااب  رکون  زا  هللا  هظفح  یلاخلخ  ینابر  ياقآ  بانج  مالسالاتجح  ردقنارگ  داتسا  يهتشون  مالسلاهیلع »

موحرم دومن -  مالسلاهیلع  ینیسح  بتکم  جیورت  فرص  ار  دوخ  تکربرپ  اما  هاتوک  رمع  هک  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهتخوس  لد  رکاذ  و 
مالـسلااهیلع بنیزلا  ءاول  تئیه  سلجم  رد  ش  لاس 1384 ه . مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  ماش  رد  هک  ییابطابط  رکاذ  داوج  دیس 

: تفگیم یقثوم  صخش  درکیم : لقن  هنوگ  نیا  وا  دشابیم . دوجوم  هوکـشاب  سلجم  نیا  يریوصت   CD انمض منکیم . نایب  دومن ، لقن 
 - ای 8 رـسپ 7 -  مینک ، تکرح  میتساوخیم  هک  يزور  نآ  میوش . فرـشم  البرک  هب  نارهت  زا  میتساوخیم  هک  میدوب  سوبینیم  کـی  اـم 

ار هچب  نیا  درم ! تفگ : ممناخ  هک  نیا  ات  دومنیم  یباتیب  مادـم  درکیمن و  اهر  ارم  ربب . دوخ  اب  مه  ارم  اباب ! تفگیم : رارـصا  اـب  ماهلاـس 
، میدیـسر قارع  زرم  هب  یتقو  مدرب . مدوخ  اب  دوب  هک  یتمحز  ره  هب  ار  مرـسپ  هصالخ  دریمیم . هصغ  زا  يربن  ار  وا  رگا  ربب . تدوخ  اـب  مه 

نم يولج  یگنـشت  تدش  زا  مرـسپ  میدوب  نابایب  رد  هک  لاح  نیمه  رد  مینک . تکرح  هدایپ  نابایب  رد  ار  يدایز  تفاسم  هک  میدوب  روبجم 
زا مدرک . نفد  نابایب  نایم  رد  متخیر و  شیور  رب  كاخ  مدوخ  دنیشنب  شیوم  هب  يرابغ  درگ و  مدشیمن  یـضار  هک  ياهچب  نآ  داد . ناج 

. میورب ایب  يریمیم ، مه  تدوخ  وت  نکن  درم ! دـنتفگ : میاـقفر  هک  مدرک  هیرگ  مدـیبوک و  اهگنـس  هب  ار  مرـس  ردـق  نآ  یتحاراـن  تدـش 
هب یتقو  ینکیم !؟ يزاوننامهم  يروط  نیا  نیـسح ! متفگ : ملد  رد  یلاح ! هچ  اب  اـما  متفر . مدرک و  نفد  ار  ماهچب  هصـالخ  هحفص 349 ] ]

: متفگ مدرک و  هاگن  مالسلاهیلع  ادهـشلادیس  ییالط  دبنگ  هب  هظحل  کی  طقف  متفرن و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  میدیـسر ، البرک 
. منکیم مالـسلاهیلع  یلع  تیاباب  هب  ار  تتیاکـش  موریم  مدوب . وت  نامهم  مه  نم  دوب و  نم  رـسپ  کت  نیا  تیزاون . نامهم  هب  اـشاح  اـقآ !
ات حبص  تسا ، دهاش  ادخ  متشگزاب . نارهت  هب  مداد و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  یمالـس  مه  اجنآ  مدمآ . فجن  فرط  هب  متفگ و  ار  نیا 

مدرک تسد  تسد  ردـق  نآ  درم . تاهچب  نز ! میوگب : ممناخ  هب  مورب و  هک  دـمآیمن  میاپ  مدوب ، هداتـسیا  نامهچوک  رـس  ناـبایخ  رد  رهظ 
زاب ار  رد  ممناـخ  مدز و  رد  اـت  مدیـسر  هناـخ  هب  هک  یماـگنه  دـنکیم . تسرد  مه  شدوخ  هتفرگ ، ناـج  شدوخ  موریم ، متفگ : شرخآ 

. تسا هدـش  هچ  منادیم  نم  تفگ : ترـسپ ... متفگ : يدـش !؟ يروط  نیا  ارچ  تفگ : ممناخ  مدـش . بلقنم  دـیزرل و  میاـپ  تسد و  درک ،
ترـضح باوخ  بشید  نم  تفگ : ممناـخ  تسا .) هتفگ  وا  هب  يزیچ  اهانـشآ  زا  یکی  دـیاش  متفگ : دوخ  اـب  ( ؟ ینادیم ار  زیچ  هچ  متفگ :

ممناخ اب  یلطعمیب  هظحل  نامه  رد  دیریگب . سپ  البرک  دییایب  تسا . نم  رانک  ناترـسپ  دومرف : نم  هب  اقآ  ماهدید . ار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا 
هحفص 350] . ] تسالبرک رد  نامرسپ  درکیم  رکف  تشادن . ربخ  هیضق  زا  هک  تفریم  تین  نیا  هب  ممناخ  میدرک . تکرح  البرک  فرط  هب 

ترـضح مرح  هب  تسار  کی  ممناخ  میدـش ، البرک  دراو  اـت  لاـح  ره  هب  مدرک . نفد  مدوخ  ار  مرـسپ  نم  رخآ  متفگیم : ملد  رد  نم  یلو 
رد دـمآ و  بقع  بقع  تحاران  ممناخ  مدـید  هعفد  کی  درکن . ادـیپ  ار  هچب  یلو  تشگ  ار  مرح  ياج  همه  تفر و  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا 

! اقآ متفگ : متفر و  حیرـض  رانک  نم  لاح  نیمه  رد  تساجک ؟ نم  رـسپ  دـیوگیم ؟ غورد  لضفلاابا  رگم  سابع ! تفگ : داتـسیا و  هاـگرد 
شغ متفرگ و  شوغآ  رد  ار  مرـسپ  نم  اباب ! تفگ : دـمآ و  مرـسپ  مدـید  هک  مدزیم  فرح  اقآ  اب  متـشاد  سرب . مداـیرف  هب  دوریم  میوربآ 
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يوش ات  وش  هتـسکش  لد  يا  دـنکیم ؟ راک  هچ  یلد  هتـسکش  نیبب  ینکیم - ؟ راک  هچ  اجنیا  مرـسپ ! متفگ : مدـمآ ، شوه  هب  یتقو  مدرک .
. دیـشک نوریب  كاخ  زا  ارم  دمآ و  یتماق  دـنلب  ياقآ  کی  مدـید  یتفر ، يدرک و  نفد  نابایب  رد  ارم  یتقو  اباب ! تفگ : مرـسپ  شورف - لباق 

شاـبن نارگن  مرـسپ ! دـیوگیم : نم  هب  مه  زور  ره  دـهدیم . ناـن  مه  دـهدیم و  بآ  نم  هب  مه  متـسه . اـقآ  نیا  شیپ  تسا  زور  هس  نـم 
ترـضح تامارک  نارکیب  سونایقا  زا  ياهرطق  مه  نیا  تسا و  جـئاوحلا  باب  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  هک  یتسار  هب  يرآ ، دـیآیم . تردام 

دیـس موحرم  حور  هب  نینچمه  یـصاع و  نم  ناگتـشذگ  حور  هب  زیچان  تمدـخ  نیا  باوث  مراودـیما  تسا . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 
هحفص 351]  ] 1385  / 4  / 23 میشاب . مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  هار  نایوپهر  زا  زین  ام  هک  دشاب  دسرب ، ییابطابط  رکاذ  داوج 

دش زاب  شمشچ  هچب  رسپ 

مرح رد  يزور  دوـب ، يدـالیم  لاـس 1977  دومن : لـقن  نینچ  ار  یتـمارک  يوسوم  یـضیرغ  میرک  دیـس  فسوی  دیـس  زا  رفعج  دیـس  ردارب 
لال و ياهچبرسپ  اهنآ  دناهدمآ . ترایز  هب  شرسمه  هارمه  هب  نانبل  زا  يریاز  مدومن  هدهاشم  مدوب . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح 

لـضفلاابا ترـضح  جـئاوحلا  باب  هب  لسوتم  دومنیم و  فاوط  دزیم و  رود  حیرـض  فارطا  رد  كدوک  نآ  ردـپ  دنتـشاد . هارمه  هب  روک 
نیمه دندیسر ، ادهش  برد  هب  هک  نیا  ات  دناوخیم ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دنلب  يادص  اب  دومنیم و  هبدن  هتـسویپ  دوب و  مالـسلاهیلع 

ماما ای  شراتفگ : نیلوا  درک و  رهطم  نحـص  رد  ندیود  هب  عورـش  و  دـش ، دازآ  شنابز  زاب و  شنامـشچ  هچبرـسپ  دـندش  نحـص  دراو  هک 
دندیسوبیم و دنتفرگ و  ار  هچبرسپ  نآ  رود  دندومنیم و  هلهله  یلاحشوخ و  دندرک ، دنلب  تاولص  هب  ادص  مدرم  دوب . مالسلاهیلع  نیـسح 

ياهيورین سرب ! ام  داد  هب  لضفلاابا ! لضفلاابا ! دنتفگیم : هتـسویپ  دـندوب و  هتفرگ  ار  وا  فارطا  دـندوبریم . كربت  يارب  ار  وا  ياهسابل 
[ . 287 . ] دندومن لقتنم  ینمیا  ياج  هب  سنالوبمآ  اب  هدرک و  اهر  مدرم  تسد  زا  ار  وا  دندمآ و  وا  کمک  هب  دادما 

؟ دیربیم اجک  ارم  ماهدرمن ، نم 

هراشا

قیفوت دـنوادخ  متـشاد ، تایلاع  تابتع  فرط  هب  یترفاـسم  يرمق  يرجه  لاس 1423  رد  دـیوگ : یناریا  نینمؤم  زا  یکی  اضر  اـقآ  باـنج 
البرک فرط  هب  مالسلاامهیلع  نییرکـسع  كاپ  دقرم  ارماس ، زا  هک  یماگنه  هحفـص 352 ] . ] میدومن ترایز  ار  تابتع  مامت  دومرف ، تیانع 

، دوب هتشذگ  بش  زا  اهتعاس  یلو  مدوب ؛ مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ترایز  قاتـشم  یلیخ  میدرک ، تکرح 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  ترضح  مرح  رگید  راب  کی  میدرمش و  تمینغ  ار  تصرف  مینک . تکرح  ناریا  فرط  هب  رهظزادعب  ادرف ، دوب  انب  و 

یکی مدید  میدش ، رهطم  مرح  دراو  هک  نیمه  میدش ، فرشم  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  نآ  زا  دعب  میدرک و  ترایز  ار 
زا دـعب  دـهدب . ارم  يافـش  ای  دریگب ، ار  ناج  هاوخب  ادـخ  زا  ای  لضفلااباای ! دـیوگیم : حیرـض  رانک  رد  دوب  التبم  ناطرـس  هب  هک  نایناریا  زا 

اهنآ دندمآ . مرح  هب  وا  يهنیاعم  يارب  یتلود  نارومأم  دنتفرگ ، ار  وا  رود  تعرـس  هب  مدرم  دـش . شوهیب  داتفا و  نیمز  يور  ینامز  كدـنا 
طونح لسغ ، مسارم  زا  سپ  دنراپسب . كاخ  هب  البرک  ناتسربق  رد  ار  وا  ات  دندروآ  توبات  نارازگتمدخ  تسا . هدرم  هک  دنداد  صیخشت 

اجک ارم  ماهدرمن ، نم  دـیوگیم : هتـسشن و  توبات  نایم  رد  دـندید  هبترم  کی  دـنربب . ناتـسربق  يوس  هب  اـت  دـنتفرگ  شود  رب  ار  وا  نفک  و 
دـیآیم و نوریب  توباـت  زا  نآ  زا  دـعب  دـنوشیم . هدـنکارپ  نآ  فارطا  زا  هدـش و  تشحو  سرت و  راـچد  توباـت  فارطا  مدرم  دـیربیم ؟

[ . 288 . ] دوب هتفای  افش  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هب  لسوت  تکرب  هب  وا  ناطرس  يرامیب 

دورب هار  دناوتیمن  هدروخلاس  نز  نآ 
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درک و لقن  هنوگ  نیا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مرح  نارازگتمدخ  زا  یکی  زا  ار  یناتـساد  نم  يارب  مرتحم ، تاداس  زا  یکی 
 - شترا هدنامرف  هاگان  مدشیم ، فرشم  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  مرح  هب  هک  یلاح  رد  ماگنه  حبـص  يدالیم  لاس 1950  رد  تفگ :

. مهد ترایز  ار  اهنآ  هک  تساوخ  نم  زا  دـش و  نم  هجوتم  دوب -  شاهدروخلاس  هحفص 353 ]  ] ردام هدننار و  دوخ و  یشترا  نیـشام  اب  هک 
یتقو یتقو  دوریم . هار  دنکیم و  هیکت  هدننار  دنزرف و  رب  هکلب  دورب ، هار  دناوتیمن  هدروخلاس  نز  نآ  مدید  دندش ، هدایپ  نیشام  زا  یتقو 

هک دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  همانترایز  زونه  دندوب -  هتفرگ  رارق  نم  رـس  تشپ  اهنآ  مدومن -  ترایز  ندناوخ  هب  عورـش  میدش و  مرح  دراو 
فرط هب  ناود  ناود  دومن و  اهر  هدننار  شدـنزرف و  تسد  زا  ار  دوخ  روز  هب  دورب  هار  تسناوتیمن  هک  نز  نامه  مدـش  هجوتم  هبترم  کی 

، دوب هتفرگ  افش  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تکرب  هب  وا  يرآ ، داتـسیا . حیرـض  لباقم  رد  تفر و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  حیرض 
. داد نم  هب  لوپ  یغلبم  شدـنزرف  دـندرکیم ، هلهله  اـهنز  تفرگارف ، ار  مرح  یلاحـشوخ  تاولـص و  يادـص  دـندش ، هجوتم  مدرم  یتـقو 

[ . 289]

دوب ینس  یکشزپ  هورگ  سیئر 

يرامیب هب  التبم  يدرم  دوب ، يدالیم  لاس 1994  درک : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  دوب ، ناطرـس  هب  التبم  هک  يدرم  زا  ینید  ناردارب  زا  یکی 
زا دعب  دـنکیم ، هعجارم  تقو  يابطا  هب  دوب . هدرک  مرو  شیاپ  يروط  هب  دوب ، هدرک  تیارـس  شیاهاپ  زا  یکی  هب  يرامیب  نیا  دوب ، ناطرس 

هناخ هب  يدـیماان  سأی و  زا  سپ  رامیب  تسین . تیارـس  زا  ياهراـچ  هک  دـننکیم  راـهظا  یکـشزپ  هورگ  ددـعتم  ياـهسکع  اـهشیامزآ و 
افـش وا  زا  ات  دربب  مالـسلاهیلع  جـئاوحلا  باب  دزن  ار  وا  هک  دـهاوخیم  شردام  زا  زور  نآ  زا  سپ  دوشیم . هصغ  مغ و  راـچد  ددرگیمرب ،

، مالس زا  سپ  وا  دربیم . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مرح  هب  ار  وا  تعرس  اب  و  دروآیم ، اج  هب  ار  وا  يهتساوخ  ردام  هحفص 354 ] . ] دبلطب
سابع ترـضح  نامداخ  زا  یکی  دسریم  نحـص  رد  هب  شیاپ  هک  نیمه  دوشیم  جراخ  مرح  زا  دـباتیم . وا  لد  رب  دـیما  سامتلا  لسوت و 

هب تشگزاب  زا  دعب  دراذگیم و  شیاپ  يور  دهاوخیم و  ار  بوراج  وا  زا  تسا . نحـص  ندرک  وراج  لوغـشم  هک  دنیبیم  ار  مالـسلاهیلع 
. دیامنیم هدهاشم  ملاس  ار  دوخ  دزیخیمرب و  باوخ  زا  حبـص  ادرف  دراذـگیم ، رـس  تشپ  ار  بش  نآ  دـنامیم . رظتنم  افـش  دـیما  هب  هناخ 
هب ار  تقیقح  هدهاشم ، یسررب و  زا  سپ  دوب ، ینس  یکـشزپ  هورگ  سیئر  دیامنیم . هعجارم  رتکد  هب  يروف  هتـشادن ، يدرد  الـصا  ییوگ 
نآ هک  ارچ  تسین ، یتفگش  هنوگ  چیه  ياج  هک  یتسار  هب  دوشیم . تفگـش  راچد  رامیب ، قباس  لاح  نتفرگ  رظن  رد  اب  دنیبیم  دوخ  مشچ 

[ . 290 . ] تسا جئاوحلا  باب  راوگرزب 

هراوخریش لفط  هب  میداد  مسق  ار  ادخ 

لـضفلاوبا ترـضح  نحـص  رد  نم  دوب ، يرجه  لاس 1424  ناضمر  رخاوا  دیامنیم : لقن  نینچ  نیدلاءایـض  يدـهم  حـلاص  دـمحم  دـیس 
. دوب رادومن  وا  رد  يرادیاپ  حالص و  عرو ، راثآ  هک  مدید  ار  یناریا  نیریاز  زا  يدرمریپ  دوب ، حبص  ناذا  زا  شیپ  مدوب ، مالسلاهیلع  سابعلا 

یجلف يهچبرـسپ  تسد  هک  دمآ  وا  نایناوراک  مه  زا  يدرم  انثا  نیا  رد  دوب . تعامج  زامن  رظتنم  دوب و  هتـسشن  دوخ  زامن  يهداجـس  رد  وا 
يارب تسا -  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ربق  رانک  رد  هک  یبآ  همقلع -  بآ  زا  هک  درک  شهاوخ  رهطم  مرح  نامداخ  زا  و  دوب ، هتفرگ  ار 

نآ زامن ، نایاپ  زا  دعب  هحفص 355 ] . ] تفر نارازگزامن  فص  هب  وا  دیـشون ، بآ  نآ  زا  لفط  نآ  دندروآ و  بآ  یتقو  دنروایب ، شدنزرف 
، جلف هچبرسپ  ردپ  دومن . هراوخریـش  لفط  تبیـصم  هب  متخ  ار  سلجم  دروآ و  نایم  هب  البرک  يهعقاو  زا  نخـس  تفر و  ربنم  زارف  رب  درمریپ 

سابع ترضح  زا  دومن و  دنلب  ار  وا  تفرگ و  تسد  رب  ار  هچب  دوب ، ربنم  زارف  رب  هک  نانچ  مه  درمریپ  نآ  درک . اعد  سامتلا  شدنزرف  يارب 
 - هچبرسپ نآ  هک  تشذگن  دنچ  یتاظحل  داد . مسق  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هراوخریش  لفط  قح  هب  ار  ادخ  و  دومن ، افش  بلط  مالـسلاهیلع 
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نیا زا  مدرم  تفرگ . افـش  یلک  روط  هب  هک  ییاـج  اـت  داد . تکرح  ار  شیاـپ  مارآ  مارآ  دومن . تکرح  دوـب -  هدیکـشخ  بوـچ  دـننام  هک 
ار وا  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نذؤم  مظاک ، دیـس  دندوبریم . ار  وا  ياهسابل  كربت  يارب  دندیدنخیم و  دندرک و  یلاحـشوخ  تاکرب 

. داد لاقتنا  نحص  جراخ  هب  داد و  تاجن  اهنآ  تسد  زا 

درک رت  نیسح  ماما  تبرت  اب  ار  وا  ياهبل 

زا ینز  میتشگزاب . قارع  هب  ناریا  زا  ام  مادص ، ینوگنرس  زا  دعب  دیوگیم : دیامنیم و  لقن  ار  یتمارک  دوخ  يهمع  زا  قداص ، دمحم  دیس 
موحرم دزن  ار  وا  دوب . یگدنز  گرم و  نیب  تشاد . یتخس  يرامیب  هچب  دوب ، هتفرگ  ار  ياهلاس  يهچبرسپ 7  تسد  البرک ، فارطا  نینکاس 

دراذگ و دیـس  نآ  نماد  رد  ار  وا  نز  نآ  دندرب . دوب -  يوقتاب  دهاز و  دباع ، هیقف ، دیـس  هک  وا -  گرزبردپ  همعط ، لآ  اضردـمحم  دـیس 
ملاس حیحص و  ار  ماهچب  هک  مهاوخیم  سردایرف  نآ  زا  موریم و  مالسلاهیلع  لضفلاابا  دزن  نم  تسا  نم  رامیب  يهچب  نیا  اقآ ! يا  تفگ :

تبرت ناسین و  بآ  اب  هبترم  دنچ  ار  وا  ياهبل  دـیناباوخ و  نیمز  هب  درب و  دوخ  لزنم  نیمزریز  هب  ار  هچب  موحرم  نآ  هحفص 356 ] . ] دیامن
هـضرع دش و  لسوتم  دومن و  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  فرط  هب  ور  درب و  ماب  تشپ  رب  ار  وا  دـعب  درک و  رت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

رورـس و دروآ . تسد  هب  ار  دوخ  لماک  یتمالـس  هک  ییاج  ات  درک ، زاب  مشچ  هچب  دـعب ، تعاس  کـی  دودـح  اـمرفن ! دـیماان  ار  اـم  تشاد :
شناـهد رد  درک و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  هب  جوزمم  ار  ناـسین  بآ  تارطق  شگرزبردـپ  زاـب  تفرگارف . ار  ناـگمه  یلاحـشوخ 

وت داب  تراشب  تفگ : نز  نآ  هب  شگرزبردپ  تسا ؟ هدـنز  ای  هدرم  ماهچب  دـیهد ! ربخ  تفگ : تشگزاب و  هچب  ردام  ینامز  زا  سپ  تخیر .
لضفلاابا ترضح  جئاوحلا  باب  ترضح  تایانع  زا  هک  دش  رورسم  لاحـشوخ و  وا  داد . افـش  ار  وا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  نامه  ار ،

[ . 291 . ] تفای افش  شدنزرف  مالسلاهیلع 

سرتن ملضفلاابا ، نم 

زا سپ  یکی  ار  اهرهـش  دـندش ، قارع  دراو  هشیپ  ترارـش  ییاـکیرمآ  ياـهورین  یتـقو  درک : لـقن  هنوگ  نیا  ار  یتـمارک  ناـمداخ  زا  یکی 
ترـضح هب  لسوتم  مردام  دـندش . فوخ  سرت و  راـچد  مدرم  دندیـسر . ـالبرک  ياـهیکیدزن  هب  اـهنآ  دـنداد . رارق  مجاـهت  دروم  يرگید 

بسا رب  راوس  هک  دومن  هدهاشم  ار  يراوگرزب  يرادیب  باوخ و  نیب  ایؤر  ملاع  رد  دومن . سامتلا  شترضح  هب  دش و  مالسلاهیلع  لضفلاابا 
امـش کمک  هب  متـسه و  امـش  هارمه  نم  سرتن ! ملـضفلاابا ، نم  دـیامرفیم : تسا و  زازتها  رد  یمچرپ  شتـسد  رد  و  هحفص 357 ]  ] تسا

[ . 292 . ] دشن هتشک  یسک  دنام و  ملاس  نایماظن  يهلمح  زا  البرک  رهش  بیترت ، نیا  هب  و  دش ، رادیب  باوخ  زا  وا  ماهدمآ .

مهاوخیم امش  زا  ار  مدنزرف  مشچ  لضفلاابا - 

رهطم نحص  رد  ربنم  زارف  رب  يدالیم   2003  / 5 خیرات 5 /  رد  ینیوزق  یضترم  دیس  جاح  اناوت  بیطخ  نیملسملا ، مالـسالاتجح و  بانج 
شاهصالخ دومن ، لقن  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  ترـضح  زا  ار  یتمارک  مادص  ینوگنرـس  زا  دعب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

ياهزیرگنس اههچب ، اب  يزاب  ماگنه  هب  نسح  دیس  مدنزرف  میدوب ، تیوک  رد  هک  یماگنه  يدالیم ، لاس 1974  رد  تفگ : وا  تسا : نینچ 
يارب هک  دـنتفرگ  میمـصت  یکـشزپ  هورگ  میداد . لاقتنا  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  يروف  داد . تسد  زا  ار  شیئانیب  هک  درک  تباـصا  شمـشچ  هب 
مدوخ تنامـض  اب  دـیاب  دوش  لمع  رگا  ور  نیا  زا  دوش . بوخ  یحارج  لمع  اب  دراد  ناکما  دـنتفگ : دـننک و  لمع  ار  شمـشچ  وا  هجلاـعم 

هب هک  متـساوخ  اهنآ  زا  متفگ و  اهنآ  يارب  ار  نایرج  متفرگ و  ینفلت  سامت  البرک  رد  دوخ  ناشیوخ  اب  نیاربانب  متـشادن . تقاط  نم  دـشاب .
مالعا یحارج  لمع  اب  ار  دوخ  تقفاوم  نآ  زا  سپ  دـنیامن . افـش  بلط  شترـضح  زا  دـنورب و  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلایبا  رهطم  مرح 
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دـص رد  دص  یحارج  لمع  دـندید  دـندومن ، زاب  ار  مشچ  يور  یتدـم  زا  سپ  دـش ، ماجنا  یبوخ  هب  یحارج ، لمع  هحفص 358 ] . ] مدومن
؛ دندیسرپ نم  زا  جلاعم  ناحارج  ناکـشزپ و  دندش . تفگـش  راچد  اهکشزپ  دنیبیم و  لبق  زا  رتهب  دنیبیم و  هچبرـسپ  و  دوب . شخبهجیتن 

هنهرب ياپ  اب  زین  شردام  دینک . بلط  افش  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  زا  دیورب و  متفگ : البرک  رد  مناگتـسب  هب  متفگ : يدرک ؟ هچ  دیس 
راوز مدرم و  و  مهاوخیم ، امش  زا  ار  مدنزرف  مشچ  لضفلاابا ! تشاد : هضرع  تخادنا و  حیرض  هب  تسد  تفر و  مرح  هب  هتـسکش  لد  اب  و 

. داد افش  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  تکرب  هب  ار  مرسپ  و  درک . فطل  مه  دنوادخ  دندومن و  اعد  زین 

دومن تجاح  ضرع  درک و  زارد  حیرض  فرط  هب  دوخ  تسد 

فیعـض دیـس  تفگ : درک و  لقن  نایحا  لآ  هب  فورعم  يهداوناخ  زا  ربماـیپ و  يهیرذ  زا  نیواو  دیـس  ماـن  هب  يردـقلالیلج  مرتحم و  دـیس 
ترـضح ترایز  هب  ترایز ، نایاپ  زا  سپ  دـش . فرـشم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  هب  دوب ، نکاـس  ـالبرک  يهموح  رد  هک  یلاـحلا 
تحاران دماشیپ  زا  هدـش ، دوقفم  مرح  رد  شلوپ  هک  دـش  هجوتم  مرح  زا  ندـش  جراخ  زا  لبق  دـش ، فرـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 

نم تفگ : نینچ  درک و  زارد  سدقم  حیرض  فرط  هب  ار  دوخ  تسد  داتسیا و  حیرض  لباقم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ناویا  رد  دش ،
دنچ مشابیم . مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  تراوگرزب  ردـپ  لسن  زا  نم  هدـش . دـیدپان  ملوپ  يهسیک  کـنیا  مدوب ، هدـمآ  تراـیز  يارب 

ساـبعلا لـضفلایبا  ترـضح  ـالوم  هب  لـسوت  تکرب  هب  نیا  تفاـی و  دوـخ  تسد  ناـیم  رد  ار  هدـشمگ  يهسیک  هـک  دوـب  هتـشذگن  هـظحل 
هحفص 359] . ] دوب مالسلاهیلع 

جلف يهچب  رتخد  يافش 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  مرح  دراو  ناتـسبات  ماـیا  رد  دومن : لـقن  میارب  مردـپ  دـیوگیم : دـنکیم و  لـقن  يرئاـح  رکاـش  دومحم  خـیش 
مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  حیرـض  فرط  هب  دراد و  تسد  رب  ار  یکدوک  نیـشنارحص  يدرم  مدـید  مدـش ، مالـسلاهیلع 

کیدزن هک  یماگنه  دـشابیم . تکرح  رد  اهنآ  رـس  تشپ  زین  يدنفـسوگ  مدـید ، نانچ  مه  تسا ، جـلف  رتخد  لفط  نآ  مدـیمهف  دوریم .
ار شنخـس  ات  مدناسر  شکیدزن  هب  ار  دوخ  تفگیم . نخـس  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  اب  یلحم  هداس و  نابز  اب  دیـسر  رهطم  حیرض 

هنرگو ساپس  ار  ادخ  يداد ، افش  رگا  دشابیم . وت  رذن  دنفـسوگ  نیا  یهدب و  افـش  ات  مدروآ  ار  هچب  نیا  تفگیم : مدینـش  مهدب . شوگ 
زا هچبرتخد  دیسر ، نحص  طسو  هب  هک  نیمه  دش . جراخ  مرح  زا  دوخ  تخادنا و  حیرـض  کیدزن  ار  هچب  هاگنآ  امـش . لام  دنفـسوگ  نیا 

رورـس و راـهظا  مدرم  داد ، رهطم  مرح  مداـخ  هب  ار  يرذـن  دنفـسوگ  نیـشنارحص  درم  نآ  دـیودیم . شردـپ  فرط  هـب  تساـخرب و  ياـج 
[ . 293 . ] تفرگ افش  كدوک  نآ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تاکرب  زا  دندرکیم و  هلهله  اهنز  دندومنیم و  یلاحشوخ 

مهاوخیم وت  زا  ار  مردام  يافش 

رمق ترـضح  زا  ار  یتمارک  شیاهینارنخـس  زا  یکی  رد  یتشر  یقداص  یـضترم  خیـش  ياقآ  باـنج  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح 
هحفص 360]  ] ار یسک  چیه  ردام ، نیا  زج  وا  تشاد ، ياهداتفا  راک  زا  ریپ و  ردام  هک  دوب  یناوج  دندرک : لقن  نینچ  مالـسلاهیلع  مشاهینب 

دیماان اج  همه  زا  دیوگیم : ناوج  نیا  دندرک . شباوج  اهرتکد  دیشخبن و  يدوس  هجلاعم  تفرگ ، یتخس  يرامیب  شردام  يزور  تشادن .
مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  جئاوحلا  باب  ترـضح  مرح  هب  لوا  مدیـسر ، البرک  هب  یتقو  مدرب ، العم  يالبرک  هب  افـش  يارب  ار  مردام  و  مدش ،

نایعیش زا  درک . مهاوخ  ترایز  ار  مالسلامهیلع  همئا  هیقب  دعب  مریگب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  زا  مردام  يافـش  لوا  متفگ : میتفر ،
ترـضح رهطم  مرح  هب  ار  مردام  راوگرزب  نآ  دـیما  هب  مدوب ، هدینـش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  هب  عجار  يداـیز  تازجعم  تاـمارک و 
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وا هدیـسرن ، مرح  هب  ات  مدیـسرتیم  مدوب ، نارگن  یلیخ  دوب ، گرم  لاح  رد  دورب و  هار  تسناوتیمن  مردام  نوچ  مدرب ، مالـسلاهیلع  سابع 
لباقم رد  میدـش . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  اقآ  مرح  لـخاد  متفرگ و  مشود  يور  هتـشاذگ و  یتخت  يور  ار  وا  دـنک . ماـمت 
باوج ار  مردام  اـهرتکد  هک  ینادیم  یتسه ، وت  ملاـع  ياـهرتکد  يهمه  رتکد  جـئاوحلا ! باـب  اـی  متفگ : مداتـسیا و  ترـضح  نآ  حـیرض 

هب ار  وت  تیاکـش  فجن و  موریم  ! مسق ادـخ  هب  یهدـن  افـش  ار  وا  رگا  یهد و  افـش  ار  مرداـم  ینک و  داـش  ارم  مهاوخیم  وت  زا  دـناهدرک ،
ای متفگیم : مدیخرچیم و  حیرـض  رود  هتفرگ و  شود  رب  ار  مردام  هتخت  يور  هک  روط  نامه  میامنیم . مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تردپ 
ار هلمج  نیا  و  متـشگ ، حیرـض  رود  هبترم  هس  مهاوخیم . وت  زا  ار  مردام  يافـش  تسا ، رامیب  مردام  ینیـسح ، هاـگنامرد  بیبط  وت  ساـبع !

هیرگ اـم  لاـح  هب  ناریاز  هک  یلاـح  رد  مدـمآ ، حیرـض  نییاـپ  سویأـم  دـیماان و  تفاـین ، يدوـبهب  مرداـم  مدینـشن و  یباوـج  مدرک ، رارکت 
افـش ار  مردام  لضفلاوبا ! يا  متفگ : مدرکاهر و  اج  ناـمه  ار  مرداـم  متـشاذگ ، نیمز  ار  هتخت  دـندومنیم ، اـعد  مرداـم  يارب  دـندرکیم ،

تردـپ غارـس  فجن  موریم  تدوخ و  يارب  مراذـگیم  ار  ضیرم  نیا  مه  نم  يدرک ، هدزتلاـجخ  ارم  تریاز  همه  نیا  يوـلج  يدادـن ،
يراوس بسا  کی  مرح  طایح  رد  مدید  مدرکیم ، هیرگ  مدمآ و  نوریب  مرح  زا  هک  نیمه  هحفص 361 ] . ] مالسلاامهیلع بلاطیبا  نب  یلع 

؟ يدرگیمرب نایرگ  نامشچ  اب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  مرح  زا  ارچ  يوریم ؟ اجک  ناوج ! دومرف : داتـسیا و  نم  ولج  دمآرد و  زا  باتـش  اب 
مرداـم نوچ  منک ، مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  شیاـباب  شیپ  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  تیاکـش  فجن ، مورب  مهاوخیم  اـقآ  متفگ :

. دـنکیمن دـیماان  ار  سک  چـیه  وا  سابع ، مرح  هب  درگرب  دومرف : ناوج  نآ  دـناهدرک . دـیماان  ارم  هدادـن و  افـش  ار  مردام  وا  تسا ، ضیرم 
نب یلع  نینمؤملاریما  غارـس  هب  فرـشا  فـجن  مورب  ماهدروـخ  مسق  نم  متفگ : متـشگنرب و  نم  درک  يراـک  ره  دـهدیم . افـش  ار  ترداـم 

یتقو میورب . مه  اب  ات  وش  راوس  ایب  تسه ، یلیخ  اج  نیا  ات  فجن  هلصاف  فجن ، يورب  یهاوخیم  هک  الاح  دومرف : مالسلاامهیلع . بلاطیبا 
. موشب راوس  ات  دیریگب  ار  متـسد  دیناوتیم  رگا  مناوتیمن ، نم  تسا و  الاب  شنیز  یلیخ  امـش  بسا  اقآ ! متفگ : موشب ، وا  بسا  راوس  مدمآ 
دیریگب و ارم  تسد  امـش  دیناوتیم  رگا  مریگب ، ار  وت  تسد  هک  مرادن  تسد  نم  دومرف : دروآ . ولج  ار  هدـیرب  تسد  ود  مدـید  هظحل  کی 
؟ دـییآیم اجک  زا  و  دـیتسه ؟ یک  امـش  هدرک ؟ روط  نیا  یک  ار  ناتناتـسد  اقآ ! متفگ : مدـش و  دوخیب  مدوخ  زا  هظحل  کـی  دـیوش . راوس 
هب ارم  تیاکـش  درگرب و  مه  وـت  مهد ، افـش  ار  وـت  رداـم  مدـمآ  مه  ـالاح  و  مدوـب ، هتفر  وا  يافـش  يارب  هـک  متـشاد  یـضیرم  نـم  دوـمرف :

هنیکس يومع  سابع  منم  يدش . وا  هب  لسوتم  وت  هک  متسه  یسک  نامه  نم  هدش ، بوخ  تردام  نوچ  نکن ، مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما 
متشگرب دیوگیم : ناوج  هحفـص 362 ]  ] يریگب وت  مرادـن  یتسد  نم  هک  يریگ  تسد  زا  راد  روذـعم  ارم  هنیک  موق  متـسد  ود  ره  دـندیرب 
. دنکیم ترایز  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  حیرض  دراد  هدش و  دنلب  دزیخرب ، تسناوتیمن  دوب ، هام  دنچ  هک  مردام  مدید  مرح ،

دش هدنز  لضفلاابا  ترضح  سکع  مارتحا  هب  مردارب 

یلیخ يو  یضیرم  دش ، ضیرم  هک  متشاد  يردارب  درکیم : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ناحادم  زا  یکی 
هب تسد  يالاب  زا  وا  میربب ، رتکد  هب  هک  میرادرب  نیمز  زا  ار  وا  میتساوخ  ات  و  دـش ، دـیماان  نامدـیما  هظحل  کـی  هک  ییاـج  اـت  دوب ، تخس 
وا رس  يالاب  ود  ره  مردام  ردپ و  تسا . هدرک  مامت  وا  هک  میدش  هجوتم  هظحل  کی  دادن . خساپ  میدز ، ادص  ار  وا  هچ  ره  داتفا ، نیمز  يور 

توبات ندروآ  يارب  ياهدـع  دـندش و  عمج  اههیاسمه  دـندرکیم . ادصورـس  هداوناخ  دارفا  همه  دـندوب ، گرم  لاـح  رد  دـندوب و  هتـسشن 
سابع ترضح  سکع  هجوتم  هظحل  کی  هدرک !؟ مامت  وا  درک و  دوشیمن  يراک  چیه  رگید  ینعی  متفگ : مدید  ار  عضو  نیا  ات  نم  دنتفر .
سکع يور  مکحم  ار  متـسد  مدوب ، تحاران  یلیخ  هک  ییاجنآ  زا  متفر و  وا  کیدزن  هلجع  اب  مدـش . دوب -  راوید  يور  هک  مالـسلاهیلع - 

رد نایحیسم  يهمه  الاح  یلو  درکیم ، هدنز  ار  وا  دوب ، هدنز  میرم  نب  یسیع  رگا  لضفلاابا ! ای  متفگ : مدز و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 
، مدید هظحل  کی  لاح  نیا  رد  تفر . ایند  زا  ناشرـسپ  نوچ  سرب ، مردام  ردپ و  لد  داد  هب  لضفلاابا ! ای  دننزیم : ادص  ار  وت  ناشتالکـشم 

قیمع سفن  دنچ  و  دنداد . ناکت  ار  وا  تسا  هدنز  ایوگ  دنتفگ : دـندش . هجوتم  همه  هظحل  کی  داد ، ناکت  ار  شرـس  دز و  هقا  کی  مردارب 
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هدشن و ضیرم  سپ  نآ  زا  یلاعت  هللا  دمح  هحفص 363 ]  ] هب دش  بوخ  شلاح  میدرب و  رتکد  هب  ار  وا  دراد ، ناج  میدیمهف  هک  دعب  دیـشک 
هن درواین ، دای  هب  ار  خلت  يهثداح  نآ  مردام  هک  نیا  رطاخ  هب  اما  دـشابیم . مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نادـناخ  ناحادـم  زا  لاح  نیع  رد 
ات هک  دنمهفب ، ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  ماقم  نارگید  ات  متفگ  ار  هزجعم  نیا  ار و  مردارب  مسا  هن  میوگیم و  ار  دوخ  مسا 

لـضفلاابا يدـنمتریغ  هب  میدرگب  ار  ملاـع  يهمه  رگا  مالـسلاهیلع . ساـبع  ترـضح  نینزاـن  دوـجو  زا  یتـمارک  دوـب  نیا  یلب ، تسا . دـح 
تخس ردق  هچ  يدیماان  مدید  مدش و  دیماان  همقلع  رهن  رانک  نم  نوچ  دندومرف : ترضح  دوخ  ار  تیاور  نیا  و  دوشیمن ، ادیپ  مالسلاهیلع 

[ . 294 . ] منکیمن شدیماان  دنک ، دنلب  میوس  هب  لسوت  تسد  سک  ره  تسا ،

دنادرگرب ار  محور  مراهچ  نامسآ  رد 

ماما مرح  ترایز  هب  یصخش  درکیم : لقن  نینچ  ار  یتمارک  یـسمش  لاس 1377  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  مرح  نامداخ  زا  یکی 
اضر ماما  ترضح  مرح  ترایز  يارب  متفگ : ناوخب . ار  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  يهضور  تفگ : نم  هب  دوب و  هدمآ  مالسلاهیلع  اضر 

عورـش هاگنآ  مراد ، ياهرطاخ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  زا  نم  متفگ : مناوخب . راوگرزب  نیا  زا  تیارب  ياهدـمآ ، مالـسلاهیلع 
؟ ياهدـش وا  يهتخاـبلد  ردـق  نیا  هک  ياهدـید  هچ  راوـگرزب  نآ  زا  مدیـسرپ : تسوا . زا  مراد  هچ  ره  رخآ  تـفگ : ندرک و  هـیرگ  هـب  درک 

يرتسب ناتسرامیب  رد  ضیرم و  مرـسمه  شیپ  تقو  دنچ  تفگیم : نینچ  دوب ، يراج  شنامـشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  وا  هحفص 364 ] ]
هناخ هب  نم  دـننیبب . راب  نیرخآ  يارب  ار  ناشردام  اـت  رواـیب ، ار  شیاـههچب  ورب  تفگ : نم  هب  شرتکد  دربیم ، رـس  هب  اـمغا  لاـح  رد  دـش ،

! اباب تفگ : تشادـن -  رتشیب  لاس  ای 3  هک 2  مکچوک -  دنزرف  ناتردام . تدایع  يارب  ناتـسرامیب  میورب  دیوش  دنلب  اههچب  متفگ : مدـمآ ،
یلگ هتسد  نآ ، زا  دعب  میوگب . هچ  هچب  نیا  باوج  رد  هک  دوب  هتفرگ  ار  میولگ  ضغب  دننک !؟ شـصخرم  دنهاوخیم  هدش !؟ بوخ  مردام 

، مدـش ورهار  دراو  هک  نیمه  تسا . روط  هچ  مرـسمه  لاح  منیبب  متفر  اههچب  زا  رتولج  نم  میتفر . ناتـسرامیب  هب  اههچب  قافتا  هب  هدـیرخ و 
نم میوگیم ، تیلست  اقآ  تفگ : نم  هب  رتکد  متفر  ولج  دناهدیشک . وا  يور  يدیفـس  يهچراپ  و  دندروآ ، نوریب  قاتا  زا  ار  مرـسمه  مدید 

ای مشاهینب ! رمق  ای  مدز : دایرف  رایتخایب  دـش و  قاط  متقاط  مدـید ، ار  لاح  نیا  ات  نم  دـیروایب . ار  اهنآ  متفگ  هک  مدـش  اههچب  يهدـنمرش 
زا دز و  دایرف  ممناخ  مدـید  هاگان  هک  منک  هچ  هک  توهبم  رظتنم و  مدوب و  لاح  نیمه  رد  میوگب !؟ هچ  ار  میاههچب  باوج  جـئاوحلا ! باب 
هک دندرکیم  ادصورس  دندش ، عمج  وا  تخت  رود  ناراتـسرپ  اهرتکد و  يهمه  دنکیم . هاگن  ار  شرود  هدزناجیه  دش و  دنلب  تخت  يور 

نیمه تفرگ و  ار  مناج  دمآ و  لیئارزع  هک  مدش  هجوتم  تقو  کی  مدوب . قاتا  رد  نم  تفگ : وا  هدش !؟ هدـنز  روطچ  دوب ، هدرک  مامت  نیا 
هلجع اب  تشادن -  ندب  رد  تسد  یلو  دوب ، هدیـشوپ  نت  هب  مزر  سابل  هک  ناوج -  کی  مدـید  اجنآ  درب . مراهچ  نامـسآ  ات  ار  محور  روط 

زا نم  یلو  تفگ : لـیئارزع  هحفـص 365 ] ! ] نادرگرب شندـب  هب  ار  نز  نیا  ناج  لیئارزع ! يا  دومرف : تفرگ و  ار  لـیئارزع  هار  رـس  دـمآ ،
لوبق لـیئارزع  نادرگرب . ار  شحور  میوگیم : دومرف : ناوج  نآ  زاـب  مریگب . ار  شناـج  منک و  حور  ضبق  ار  وا  هک  مرومأـم  یهلا  بناـج 
ییادص ناهگان  دـندومرف : راوگرزب  نآ  ار  هلمج  نیا  ات  دریگب . نم  زا  ار  یجئاوحلا  باب  بقل  نیا  وگب ! ادـخ  هب  سپ  دومرف : سپـس  درکن .

نم دـنادرگرب . مندـب  هب  ارم  حور  لیئارزع  نادرگرب . شندـب  هب  ار  نز  نآ  حور  جـئاوحلا  باب  مارتحا  هب  لـیئارزع ! يا  هک  دیـسر  شرع  زا 
مالـسلاهیلع لضفلاابا  يهتفیـش  ارم  هک  يزیچ  نآ  دوب  نیا  تفگ : مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  مرح  ریاز  درم  نآ  مدـیدن . ار  راوگرزب  نآ  رگید 

. تسا هدرک 

تسا زاسراک  لضفلاابا  ترضح  يهضور 

تـساوخیم ییوگ  درکیم ، یباتیب  درد  تدش  زا  یهاگ  دربیم ، جنر  مکـش  درد  زا  هک  متـشاد  يرامیب  درک : فیرعت  يدرف  هدـش : لقن 
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رد تشاد . همادا  درد  نیا  ناـنچ  مه  یلو  درکیم ، فرـصم  ناوارف  ياـهوراد  دوـب . هدرک  هعجارم  کـشزپ  دـنچ  هب  دریگب . زاـگ  ار  نـیمز 
يارب میتفگ : میداد و  وا  هب  یغلبم  دـناوخیم ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع و  لضفلاابا  ترـضح  يهضور  هک  دوب  يدرم  ییاج 

ادیپ افـش  ضیرم  نیا  هک  مدید  باوخ  رد  دوز  یلیخ  نآ  زا  دعب  دـناوخ و  هضور  اقآ  نآ  ناوخب . هضور  نامـضیرم  يافـش  لکـشم و  لح 
هحفص 366] [ . ] 295 . ] دربیم رس  هب  یبوخ  تیعضو  رد  مه  نآلا  و  تسا ، هدرک 

ندش قرغ  زا  تاجن 

نوچ نز  نآ  دـندمآ . نم  شیپ  شرتخد  داماد و  اب  ینز  درک : لقن  یبرثی  ياقآ  بانج  ریهـش  ظعاو  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  ترـضح 
هدمآ نم  شیپ  میتفر ، البرک  هب  دش و  ردقم  ییاهکمک  هرخالاب  تفگ : وا  دوب . هدرک  دروخرب  یعنام  اب  رهـشمرخ  رد  تشادـن ، همانرذـگ 

. مدوب تکاله  هب  فرشم  هداتفا و  طش  هب  نم  و  دش . نوگنرس  نم  يراوس  نیمه  هک  مسق  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نیا  هب  تفگیم : دوب 
[ . 296 . ] دش بیاغ  رظن  زا  دناشن و  یملب  رد  ارم  داد و  تاجن  ارم  يراوگرزب  صخش  هاگان  مدش ، لسوتم  ترضح  نیا  هب 

این نییاپ  ربنم  زا  لضفلاابا  مان  رکذ  یب 

ترایز باوخ  رد  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دومرفیم : تسا -  تایح  لاح  رد  العف  هک  یناکی -  هدازالم  یلع  الم  جاح  ياقآ  بانج 
اشامت ارهز ! فسوی  يا  ایب  [ . 297 . ] این نییاپ  ربنم  زا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مان  رکذ  نودب  زگره  دندومرف : نم  هب  شترضح  مدرک ،

مشچ شیپ  هب  مدوجو  عمـش  تمغ  زا  دزوسب  دش  نیمز  شقن  همقلع  رانک  دش  نینبلاما  يهلال  نیا  نازخ  ارهز  مشچ  زا  دکچیم  نوخ  نیبب 
هحفص 367]  ] یبآ هدید  کشا  ریغ  مرادن  یباوج  تیاهبلز  دشابیمن  مدوجس  رد  ارهز 

لضفلاابا ترضح  يهرفس  تاکرب  راثآ و 

هراشا

يارب ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  نیا  هن  دینک ، چوپ  چیه و  يهلماعم  هک  دشابن  روط  نیا  روط ؟ هچ  اما  دیوشب ، ینامز  ماما  دـیوشب ، ینیـسح 
، نک تسرد  وا  يهطساو  هب  ار  نامیا  دیسانشب و  ار  مالسلاهیلع  نیسح  لوا  دیهاوخب ، نامیا  يارب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  هکلب  دیهاوخب ، ایند 

تجح مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ینادب  یـسانشب . ار  ماما  ربمایپ و  ادخ ، تسخن  دیاب  وت  دنکیم . يراک  وت  لسوت  هیرگ و  هک  تسا  تقو  نآ 
هک ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  تسا ، تاجن  لها  دـش : کـیدزن  وا  هب  سک  ره  تسا ، تیادـه  غارچ  تسا ، هعاـطلا  ضرتفم  تسادـخ ، یلو  و 

يور دنچ  ره  راکایر ! يا  مالسلاهیلع ، نیسح  هن  تسوت ، ماما  دیزی  زابرامق ! راوخ ! بارـش  يا  کیلع . هللا  یلـص  و  وگب : تقو  نآ  یتخانش 
هچ زا  ییوگب ، یلع  یلع  تنابز  هب  دـنچ  ره  مالـسلاامهیلع ! بلاطیبا  نب  یلع  هن  تسا ، هیواـعم  وت  ماـما  یـشاب ، نارود  ملاـع  يدرب و  زیم 

يارب ار  لضفلاابا  مه  تسرپتب  رگا  مدید ، اههدافتسا  مالسلاهیلع  لضفلاابا  يهرفـس  زا  دیوگیم : تسا . مهم  نیا  ینکیم ؟ يوریپ  یـسک 
. دوش تاجن  ببـس  هک  يزیچ  هن  و  ادخ ، هار  هن  و  نامیا ، هن  تسا و  تدابع  هن  نیا  اما  دوشیم ، اور  شتجاح  دهد ، رارق  هطـساو  يویند  رما 

هلماعم مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  دنتـسه  اهتسرپتب  زا  یتعامج  هک  تساهلاس  دنه  رد  نآلا  دشاب . هتـشاد  وت  يارب  یترخآ  يهدیاف 
جرخ و  دننکیم ، رذن  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  يارب  هک  دنتـسه  يراجت  هک  ماهدینـش  ررکم  دـندوب  دـنه  رد  هک  یناسک  زا  دـنراد ،

هحفص 368] [ . ] 298 . ] ياهتساوخ ایند  يارب  ار  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تسرپتب ، نیا  لثم  مه  وت  دنهدیم 
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اشگ هرگ 

تبحم شقن  درپس  شیادـخ  هب  ناج  دوخ  يالوم  هار  هب  دوب  رادازع  نیـسح  رگـشل  رد  هک  ناـمه  دودو  یح  رهظم  لـضفلاابا  ییاـشگهرگ 
دومن اهلد  نایم  دوخ 

دناهدید تکرب  نیسح ، ماما  هار  رد  جرخ  زا 

ارچ دندرکیم . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  صوصخم  یمهـس  دنه  راجت  مدوب ، یئبمب  رد  هک  ییاهلاس  تفگیم : زاسنادند  باجم  موحرم 
خی رکـش و  دنیآیم  دسریمارف ، اروشاع  یتقو  تفگیم : يو  دناهدید . تکرب  دـناهدرک و  جرخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هار  رد  اهنآ  هک 

يرومأم نایعیـش  دوخ  زا  یفازگ  غلبم  هب  دننادیم ، سجن  ار  اهنآ  نایعیـش  نوچ  دـننکیم و  تسرد  هدولاپ  تبرـش و  دـننیبیم و  كرادـت 
اهناملـسم هب  دـنیآیم و  ناشدوخ  تقو  نآ  دـنروآیم . مهارف  مه  ار  تافیرـشت  عاونا  دـنراذگیم . هدولاپ  تبرـش و  ندرک  تسرد  يارب 

لضفلاابا نیسح و  اب  هک  یسک  يا  دننکیم . نیسح  نیسح  نانآ  هارمه  مه  ناشدوخ  دیروخب . هدولاپ  تبرش و  نیا  زا  هک  دننکیم  سامتلا 
[ . 299 . ] نک بلط  ار  ترخآ  نامیا و  و  دشاب ، اهنیا  زا  رتیلاع  تمه ، دیاب  نکل  و  تسا ، بوخ  مه  رظن  نیا  زا  ینکیم ، هلماعم  نینچ 

؟ يراد ار  نادنز  زا  تاجن  دیما  ایآ 

هراشا

هحفـص . ] دـش نادـنز  لاس  ود  هب  موکحم  ياهیـضق ، رطاخ  هب  تقو  تموکح  فرط  زا  يو  دـشابیم . قارع  فورعم  نارعاش  زا  ریاز  جاح 
جاح موحرم  یکیدزن  رد  يراد ؟ ار  نادنز  زا  تاجن  دیما  ایآ  دنتفگ : وا  هب  ناینادنز  شندـنام  نادـنز  رد  هام  راهچ  تشذـگ  زا  سپ  [ 369
يارب شیاشگ  جرف و  زور  راهچ  زا  سپ  ینـالف ! تفگ :-  نیقی  اـب  و  تفگ -  باوج  رد  دوب -  صـالخااب  ناـمیااب و  دارفا  زا  یکی  ریاز - 

تیبلـها هتخاـبلد  دوخ  هک  ریاز  جاـح  باـنج  اـما  دـش . دازآ  هتفاـین  ناـیاپ  شلاـس  ود  تدـم  دـش  تفگ : هک  ناـنچ  دوشیم . لـصاح  نم 
هب يراعـشا  و  دـش . راوگرزب  نآ  هب  لسوتم  دومن و  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  رابرد  هب  هبور  لماک  هجوت  عاطقنا و  لامک  اب  دوب ، مالـسلامهیلع 
دای يدرمناوج  یگنادرم و  تعاجـش ، هب  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  هک  دوب  نیا  تایبا  يانعم  نومـضم و  هک  دورـس ، هنایماع  نابز 
اهنآ هک  داتسرف  البرک  هب  يدرف  يهلیـسو  هب  ار  رکذلاقوف  تایبا  هاگنآ  دیوجیم . کمک  دادمتـسا و  هناسمتلم  هنازجاع و  وا  زا  و  درکیم .

باوخ ملاع  رد  دوب ، هداد  ار  ریاز  جاح  نادـنز  مکح  هک  یمکاح  بش  نامه  رد  دـنزادنیب . مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح  حیرـض  رد  ار 
جاح زیخرب و  دومرف : داد و  رجز  ار  وا  و  دیـشک ، هحیـص  دایرف و  وا  هب  هدمآ و  وا  باوخ  هب  هک  دـنیبیم  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح 

وا زا  دـننک و  دازآ  ار  وا  يروف  داد ، روتـسد  نادـنز  نانابهگن  هب  هتـساخرب و  باوخ  زا  یتحاران  سرت و  لاح  رد  مکاـح  نک . دازآ  ار  ریاز 
. دومن یهاوخترذعم 

بآ يهدعو 

يرادـهگن وا  يارب  هعرج  کی  مداد  رغـصا  هب  وت  بآ  يهدـعو  نم  نک  يرای  ارم  وت  مرادـن ، تسد  نم  نک  يرادافو  لقاال  وت  کشم ! يا 
هحفص 370]  ] نک يرادوربآ  هتسشن ، تسارهز  مرس  يالاب  هب  نک  هاگن  کشم ! يا  نک 
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هدیرپ اباب  خر  زا  گنر 

ود شقرف  نینهآ  دومع  اب  مه  دش  ادج  نت  زا  نیـسح  رادملع  تسد  هدیپت  نوخ  رد  همقلع  رانک  اقـس  هدیرپ  اباب  خر  زا  گنر  ناکدوک ! يا 
دیراب هدید  زا  کشرس  اباب  تبرغ  رد  دیرادن  اقس  رگد  نالفط  هب  دییوگ  دش  ات 

همقلع رانک  دیشروخ 

ار هدـیرب  نتز  ناتـسد  دوب  هدـش  مخ  همقلع  راـنک  دیـشروخ  دیـسوبیم  ار  هدـیرد  مهز  کـشم  نآ  دیـسوبیم  ار  هدـیپت  نوخ  هب  لـخن  نآ 
دـیهجب و يریت  کشم  هب  دوب  ناگنـشت  دـیما  هک  یبآ  درک  شبآ  رپ  طش و  نورد  کشم ، دز  درک  شباتیب  هنیکـس  شطعلا  اـت  دیـسوبیم 

ياکنخ یتقو  درکیم  شتآ  شناکدوک  یباتیب  درکیم  سح  ار  باهتلا  هثداح  رد  درکیم  سح  ار  باتفآ  تبرغ  وا  درک  شبآ  رب  شقن 
درکیم سح  ار  بآ 

تفرگ افش  تسب و  رهطم  حیرض  هب  ار  دوخ 

مرح دراو  ترایز  دـصق  هب  هک  یمناخ  هک  دوب  يدـالیم  لاـس 1940  رد  درک : لـقن  دـشابیم -  داـمتعا  هقث و  دروم  هک  نیرئاز -  زا  یکی 
، دش رهطم  حیرـض  هجوتم  دربیم و  جنر  تشاد ، شندرگ  رد  هک  ياهدننک  تحاران  رایـسب  درد  يرامیب و  زا  دـش ، مالـسلاهیلع  لضفلایبا 

افش ملاع  يادخ  هاگشیپ  زا  مالسلاهیلع  لضفلایبا  ترضح  يهطـساو  هب  نیقی  زا  هدنکآ  نازوس و  یلد  اب  تسب و  رهطم  حیرـض  هب  ار  دوخ 
تفای تیفاع  افش و  تفرگارف و  هحفص 371 ]  ] ار ناکم  نآ  هلهله  دش و  دنلب  اهادص  هک  دیـشکن  لوط  تعاس  عبر  کی  زا  شیب  تساوخ .

[ . 300 . ] دروآ تسد  هب  ار  دوخ  يدوبهب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هب  لسوت  تکرب  هب  و 

سابع ترضح  هلیسو  هب  لوپ  نتفرگ  لیوحت 

ياقآ مراوگرزب  يومع  دزن  هک  دوخ -  یطخ  يهمانرفـس  رد  دهاز  یـضترم  خیـش  موحرم  ردپ  دجم ، ياقآ  بانج  مالـسالاتجح  موحرم 
هب متساوخ  مدش ، فرشم  البرک  هب  تسا : هتشون  منکیم -  رکذ  ار  نآ  زا  ياهصالخ  نم  تسا و  دوجوم  يزارخ  یئاسک  دمحم  دیس  جاح 

تنج موحرم  ربق  يورهبور  رازاب  رد  هک  دوب  نیا  مدرک  هدـهاشم  راوگرزب  نآ  زا  هک  یتمارک  لوا  مورب ، مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح 
هدنب تخورفیم . رانا  دوب و  هتسشن  وکس  نآ  يور  یصخش  هک  تشاد  ییوکس  دوب و  یناملـس  ناکد  دهاجم  دمحم  دیـس  اقآ  ياقآ  ناکم 
تسد رتخد  رانا ، ندرک  نزو  زا  دعب  دندیرخ . رانا  دندمآ و  يرتخد  هارمه  برع  ياهنز  زا  رفن  دنچ  مدید  مدوب ، هحتاف  ندناوخ  لوغـشم 

نانآ رـس  تشپ  زا  مه  نم  دندش . نحـص  لخاد  دـنتفر و  هتخیر و  نایمه  رد  ار  اهرانا  لوپ  دروآ و  نوریب  شبیج  زا  ار  شلوپ  يهسیک  درب 
بیج رد  تسد  رتخد  رانا ، ندروخ  زا  دعب  مولعم  رارق  زا  دنتـسه . رانا  ندروخ  لوغـشم  هدز ، هقلح  نانآ  مدـید  مدـش ، رهطم  نحـص  لخاد 

شورفرانا دزن  نانکنویش  همیسارس و  دوشیم . دنلب  شدایرف  دنزیم و  رس  رب  ار  شتسد  ود  تسین . شلوپ  يهسیک  دنیبیم  دنکیم و  دوخ 
هتشادرب ار  هسیک  یناملس  درگاش  هک  هدوب  نیا  رما  تقیقح  دنکیم . یعالطایب  راهظا  تشادن ، یعالطا  نایرج  زا  هک  یشورفرانا  دوریم .

شورفرانا صخـش  نابیرگ  دناهدوبن ، علطم  نایرج  زا  هک  وا  ناهارمه  رتخد و  یلو  دوب . هدرک  یفخم  هحفص 372 ]  ] هدرب و ناکد  لخاد  و 
ماجنارـس دننکیمن . لوبق  نانآ  ماهدیدن ، ار  وت  هسیک  هک  دروخیم  مسق  هچ  ره  هراچیب  نآ  دنتـساوخیم . ار  لوپ  يهسیک  وا  زا  هتفرگ و  ار 

یعمج رطاخ  لامک  رد  شورفرانا  صخـش  منک . لوبق  نم  ات  روخب  مسق  اجنآ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  میورب  ایب  دیوگیم : رتخد 
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نیقی نم  روخن ، مسق  دیوگیم : دنیبیم ، ار  وا  شمارآ  یتقو  رتخد  نآ  دروخب . مسق  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  روضح  رد  ات  دتفایم  هار 
لوپ يهسیک  موریم  نم  تراک ، لابند  ورب  وت  يوشیمن ، رـضاح  ندروخ  مسق  يارب  تأرج  نیا  اـب  هنرگو  يرادـن  ربخ  هسیک  زا  وت  مدرک 

ار ملوپ  هسیک  نم  نینمؤملاریما ! نبای  دنزیم : دایرف  موشیم و  رهطم  مرح  دراو  رتخد  نآ  مریگیم . مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  دوخ  زا  ار 
ار نآ  تسا . شدوخ  لوپ  يهسیک  دـنیبیم  دـنکیم ، هاگن  دوشیم . دـنلب  وا  ياپ  شیپ  لوپ  يهسیک  يادـص  هبترم  کـی  مهاوخیم . وت  زا 

سابع ترـضح  زا  ار  دوخ  يهسیک  نم  دیوگیم : دنکیم و  یهاوخرذع  شورفرانا  زا  دـیآیم و  شورفرانا  ناکد  هب  نانکهلهله  هتـشادرب 
روکذم ناوج  درادن . دوجو  لوپ  يهسیک  دنیبیم  دوریم و  ناکد  لخاد  هب  يروف  دنکیم ، بجعت  یناملس  ناوج  نآ  متفرگ . مالـسلاهیلع 

هحفص 373] [ . ] 301 . ] دننکیم یناغارچ  بش  هس  ات  اجنآ  رد  تبسانم  نیمه  هب  دهدیم و  حرش  ار  نایرج  دوریم و  هسیک  بحاص  دزن 

ناوخب نینبلاما  يارب  زامن 

ياهباتک دادیمن ، مه  لوپ  دادیمن ، هزاجا  مردپ  مورب ، فرشا  فجن  قارع و  هب  متـساوخیم  نم  دومرف : يرذآ  دمحا  خیـش  جاح  هللاتیآ 
يارب زاـمن  تعکر  ود  دـمحا ! تفگ : مردارب  مناـخ  دادیمن . مه  لوـپ  دادیمن و  هزاـجا  مردـپ  یلو  منک ، رفـس  جرخ  اـت  متخورف  ار  دوـخ 

نآ قشع  هب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  يارب  لایر  جنپ  دش ، هدروآرب  متجاح  رگا  هک  نک  رذن  ناوخب و  مالـسلااهیلع  نینبلاما 
نم ورب ! يورب ، یهاوخیم  دمحا ! تفگ : دمآ و  مردـپ  مدـید  دـش ، مامت  زامن  مدـناوخ ، ار  زامن  تعکر  ود  نم  مهدیم . هقدـص  ترـضح 

هللادـسا دیـس  ياقآ  موحرم  متفر ، فرـشا  فجن  هب  یتقو  هلمج  زا  تسا . رثؤم  برجم و  ماهدـید ، هجیتن  ماهداد و  ماـجنا  ار  راـک  نیا  ررکم 
تحاراـن مدوب ، هتفر  فجن  رد  ندـنام  دـصق  هب  نوچ  نم  درک . عنم  فرـشا  فجن  رد  ندـنام  زا  ارم  دوب -  نم  دـشرم  ملعم و  هک  یندـم - 

دمآ و وا  مدید  زور  نآ  يادرف  مدناوخ . مالـسلااهیلع  نینبلاما  يارب  ار  زامن  ماجنارـس  مهدن ، رثا  بیترت  وا  یهن  هب  متـسناوتیمن  اریز  مدش ،
[ . 302 . ] مدنام اجنآ  رد  تحار  لایخ  اب  نم  ینامب . اج  نیا  رد  هام  شش  العف  هک  دمآ  مرکف  هب  ینالف ! تفگ :

لضفلاابا ترضح  تیانع  هب  نونجم  نتفرگ  افش 

البرک هب  هک  یماگنه  هحفص 374 ] : ] تفگیم سدقم  دهشم  نایناحور  زا  داجس  لیعامسا  دیس  ياقآ  نیملسملا  مالـسالاتجح و  موحرم 
تشذگن يزیچ  دندروآیم . مرح  هب  ریجنز  اب  هک  مدید  ار  ياهناوید  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  رهطم  مرح  رد  يزور  مدوب ، هدش  فرـشم 

[ . 303 . ] دندرک فراعت  مه  نم  هب  دروخیم و  اذغ  دوخ  ناهارمه  اب  هدش و  بوخ  هناوید  مدرک ، هدهاشم  هک 

تخادنا حیرض  فرط  هب  ار  هچب 

هک جلف -  يهچب  اب  يدرم  مدوب ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  رد  تفگ : درک و  لقن  یمـشاه  نسحلاوبا  دیـس  ياقآ  بانج 
هچب هک  لاس  تفه  زا  دعب  تفگ : مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  یبرع  نابز  هب  یتحاران  اب  و  دـمآ ، دوب -  هتفرگ  لغب  رد  ار  وا 

هب هچب  نیا  هک  نیمه  تخادنا ؟ مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  حیرض  يوس  هب  ار  هچب  تفگب و  نیا  يداد ؟ نم  هب  ار  نیا  متساوخ 
[ . 304 . ] تفای افش  درک و  ندیود  هب  عورش  داتفا ، نیمز 

روک رتخد  يافش 

، مدوب هتفر  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  يزور  تفگ : دوب -  يدمتعم  قثوم و  درم  هک  مردپ -  دومرف : نیقثوم  زا  یکی 
تالسوت زا  دعب  هک  تشذگن  يزیچ  دنریگب ، شترضح  زا  ار  ناشرتخد  يافـش  دنهاوخیم  دناهدروآ و  ار  يروک  رتخد  برع ، دنچ  مدید 
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هحفص 375] [ . ] 305 . ] دندش رورسم  لاحشوخ و  رایسب  مه  نانآ  تفای و  افش  رتخد  نآ  مشچ 

فطل رظن  سابع و  ترضح  هب  لسوت 

تساوخ مرح  هب  نتفر  زا  لبق  دش ، فرـشا  فجن  دراو  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دقرم  ترایز  يارب  مالـسا  يارما  زا  یکی  دننکیم : لقن 
رد دنک  بارتوب  فطل ، رظن  رگ  هرذ  هب  دورس : هنوگ  نیا  ار  رعش  لوا  عرصم  دنک ، میدقت  مالسلاهیلع  یلع  ماما  هاگشیپ  هب  دیارـس و  يرعش 

دراو ياهدنامرد  صخش  نامز  نیا  رد  دیامن . لیمکت  گنهامه  بسانم و  روط  هب  ار  نآ  تسناوتن  یلو  درک ، رکف  یلیخ  مود  عرصم  دروم 
ات تساوخیم  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  مرک  درمدار  زا  درکیم و  هلگ  دوخ ، تکالف  رقف و  زا  و  دوب ، هدش  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  مرح 

دزن اج  نالف  هب  دومرف : كولفم  يهدنامرد  نآ  هب  باوخ -  ملاع  رد  ای  هفـشاکم -  ملاع  رد  مالـسلاهیلع  ترـضح  دزاس . فرطرب  ار  وا  زاین 
لحم نآ  هب  هدنامرد  صخـش  نآ  دـنک  باتفآ  راک  دور و  نامـسآ  هب  دـنک : لیمکت  نینچ  ار  دوخ  رعـش  مود  عرـصم  وگب : وا  هب  ورب و  ریما 

نآ هک  يروط  هب  هداد ، هدنامرد  نآ  هب  یناوارف  يهزیاج  دش و  دونشخ  رایسب  ریما  تفگ . وا  هب  ار  مود  عرصم  نیا  دیـسر و  ریما  دزن  تفر و 
هدناوخ هنوگ  نیا  ابیز  رعش  نآ  بیترت ، نیا  هب  درکن و  ادیپ  یسک  هب  یجایتحا  رگید  و  دش . یبوخ  یلام  عضو  ياراد  رمع  رخآ  ات  هدنامرد 
گرزب دـیلقت  عجرم  هاگره  دـندرک : لـقن  هک  نیا  بلاـج  دـنک  باـتفآ  راـک  دور و  نامـسآ  هب  دـنک  بارتوب  فطل ، رظن  رگ  هرذ  هب  دـش :
ترایز يارب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يارس  نحص و  دراو  البرک  رد  هللا  همحر  يدورهاش  دومحم  هحفص 376 ]  ] دیس یمظعلا  هللاتیآ 

هب دنک  بارتوب  [ 306  ] لبـش رظن  رگ  هرذ  هب  درکیم : همزمز  بل  ریز  هنوگ  نیا  ار  قوف  رعـش  ترـضح ، نآ  هب  یـصاخ  لسوت  اـب  دـشیم ،
[ . 307  ] دنک باتفآ  راک  دور و  نامسآ 

لضفلاابا ترضح  دافحا  زا  ياهداز  ماما  هب  لسوت 

یلع دیس  هدازهاش  ترایز  هب  تداع  نم  تفگ : زاستعاس  یضترم  ياقآ  موحرم  دندومرف : هط  لآ  دمحم  دیس  نیملسملا  مالسالاتجح و 
زا ناشدوصقم  مدیمهفن  دنهدیم . ناشن  رگیدـکی  هب  ارم  رود  زا  ياهدـع  مدـید  متفریم ، ترایز  هب  هک  تاعفد  زا  یکی  رد  متـشاد . مق  رد 

ساـبعلا لـضفلاابا  ترـضح  داـفحا  زا  هک  ياهدازماـما  هب  اـم  میراد ، ضیرم  اـم  دـنتفگ : دـندمآ و  کـیدزن  هک  نیا  اـت  تسیچ ، راـک  نـیا 
اقآ موحرم  دینک . عوجر  دـیآیم ، نم  ترایز  هب  لومعم  قبط  هک  ییاقآ  هب  دـش : هتفگ  ام  هب  باوخ  رد  میدـش . لسوتم  تسا ، مالـسلاهیلع 

التبم دنتفگ : دراد ؟ ياهضراع  هچ  رامیب  مرادن ، یعالطا  ضارما  نامرد  زا  مزاستعاس ، نم  متفگ : اهنآ  هب  نم  تفگ : زاستعاس  یضترم 
دمآ و مالسلاهیلع  اضر  ترضح  دزن  یـصخش  دوب : هتفگ  نم  هب  دومحم  دیـس  اقآ  موحرم  هک  دمآ  مدای  هب  عقوم  نآ  رد  نم  تسا . ناقری  هب 
. روخب ار  نآ  بآ  زپب و  ار  نآ  ریگب و  ار  نآ  تسوپ  رخب و  ار  یمخت  رایخ  دومرف : وا  هب  ترضح  نآ  هحفص 377 ] . ] مراد ناقری  نم  تفگ :

[ . 308 . ] مدرک وگزاب  نانآ  يارب  ار  بلطم  نیمه  نم  دش . بوخ  درک و  لمع  روتسد  قبط  درف  نآ 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  تیانع  هب  هدرم  ندش  هدنز 

ترـضح رهطم  مرح  هب  تفگ : موحرم  نآ  درک . لـقن  ینیوزق  یبـتجم  خیـش  جاـح  هللاتیآ  موحرم  زا  ار  ییاـبیز  تمارک  نیقثوم ، زا  یکی 
دنتفاتـشیم و مرح  يوـس  هب  ناـنک  نویـش  شرداـم  اـب  هتفرگ و  تسد  يور  ياهچب  هک  مدـید  ار  یبرع  مدوـب ، هتفر  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا 
هک دیـشکن  یلوط  مدـش . لوغـشم  زامن  هب  رهطم  رـس  يالاب  مه  نم  مهاوخیم . وت  زا  ار  هدرم  يهچب  نیا  يافـش  لـضفلاابا ! اـی  دـنتفگیم :

لـضفت مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  هک  مدش  هجوتم  متفای و  هدنز  ار  هچب  متفر . کیدزن  هدرک ، كرت  ار  زامن  نم  دـش . دـنلب  ادـصورس 
[ . 309 . ] تسا هداد  افش  ار  وا  هدومن و 
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ریگب تدوخ  يارب  ار  كدوک  نیا 

ترایز مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مرح  رد  زور  کی  دـیوگیم : تسا -  یگلاـس  نینـس 70  رد  هک  مرتحم -  ناـیاقآ  زا  یکی 
لـضفلاابا ترـضح  تامارک  اب  هطبار  رد  یمداخ  زا  نیریاز  زا  یکی  هک  مدـش  هجوتم  ترایز ، زاـمن  تراـیز و  ندـناوخ  زا  سپ  مدرکیم .

تشاد هارمه  هحفص 378 ]  ] هب يرامیب  كدوک  هک  یلاح  رد  ینز  اهزور  زا  یکی  رد  تفگ : باوج  رد  مداخ  دیامنیم . لاؤس  مالـسلاهیلع 
، ریگب تدوخ  يارب  ار  كدوک  نیا  تشاد : هضرع  تشاذگ و  حیرـض  رانک  ار  شکدوک  دش و  مرح  دراو  دوب ، هدیچیپ  ياهنهک  رد  ار  وا  و 
زا شاهلاسود  كدوک  ناهگان  دورب  هناخ  هب  تساوخ  دیسر و  نحص  برد  هب  هک  نیمه  تفر ، نوریب  مرح  زا  هاگنآ  مهاوخیمن . ار  وا  نم 

تهج هب  مدرم  يهلان  هیرگ و  هجـض ، يادص  لاح  نیمه  رد  دـیود . دوخ  ردام  فرط  هب  نانزدایرف  نانکهیرگ و  دـش و  دـنلب  حیرـض  رانک 
. تفرگارف ار  مرح  ياضف  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  زا  یتمارک  ندش  راکشآ 

مهاوخیم امش  زا  ماهدش ، سویأم  وا  زا  هک  ار  مدنزرف  یتمالس  نم 

ار شرامیب  دـنزرف  هک  یلاح  رد  يدرم  درک : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  دـشابیم -  دامتعا  دروم  هک  تاداس -  هیولع و  ياـهمناخ  زا  یکی 
یتمالس نم  تشاد : هضرع  دومن و  ترضح  نآ  حیرض  هب  ور  دش . مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  رهطم  مرح  دراو  دوب ، هدروآ  دوخ  هارمه 

هیرگ و تفر و  رهطم  نحص  هب  تشاذگ و  رهطم  حیرـض  رانک  ار  شدنزرف  هاگنآ  مهاوخیم . امـش  زا  ماهدش ، سویأم  وا  زا  هک  ار  مدنزرف 
؟ یتفرگ افـش  هنوگچ  دیـسرپ : شدنزرف  زا  دـید . ملاس  ار  شدـنزرف  تشگرب و  مرح  يوس  هب  یهاتوک  نامز  تشذـگ  زا  دـعب  دومن . يراز 

ترـضح مدـید  لاـح  نآ  رد  درب . مباوـخ  متفر و  ياهشوـگ  رد  نم  یتـفر ، یتشاذـگ و  حیرـض  راـنک  ارم  هک  یماـگنه  تـفگ : شدـنزرف 
هحفص 379] . ] داد افش  ارم  تفریذپ و  ار  ترضح  نآ  تطاسو  دنوادخ  دیبلطیم و  ارم  يافش  دنوادخ  هاگشیپ  زا  مالسلاهیلع  لضفلاابا 

نک رهاظ  ار  قح  لضفلاابا -  ای 

نم تفگیم : صخش  نآ  دندوب ، هدمآ  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  ترایز  هب  شرسمه  ردارب  رـسمه و  قافتا  هب  ریاشع  خویـش  زا  یکی 
نم رسمه  درم  نیا  هک  دروخیم  مسق  نز  تسین . نم  زا  هچب  نیا  تسا ، رادراب  هک  کنیمه  دوبن و  هرکاب  وا  یلو  مدرک ؛ جاودزا  نز  نیا  اب 

وا هجوتم  هک  تمهت -  نیا  ببس  هب  یگتسکشلد  یتحاران و  لاح  رد  نز  نآ  تسا . درف  نیمه  دنزرف  مراد ، مکش  رد  هک  يدنزرف  تسا و 
موریمن ناکم  نیا  زا  نم  زاس ، كاپ  تمهت  زا  ارم  نک و  رهاـظ  ار  قح  لـضفلاابا ! يا  هک : دومن  ساـمتلا  عرـضت و  هب  عورـش  دوب -  هدـش 

نیا تسا . نم  ردپ  نیا  تفگ : درب و  مان  دوب -  بسن  رکنم  هک  ار -  ردپ  مسا  محر ، نورد  زا  كدوک  هبترم  کی  دوش . رهاظ  تقیقح  رگم 
وزج تمارک  نیمه  دـندشیم ، نحـص  دراو  مالـسلا  باـب  زا  يرادازع  يهتـسد  یتـقو  هـک  دـش  عیاـش  مدرم  ناـیم  رد  يروـط  هـب  تـمارک 

. دوب ناشراعشا 

مشاهینب رمق  هب  لسوت 

ایؤر ملاع  رد  مدوب ، هدـیباوخ  ناضمر  هام  رخآ  يهعمج  زور  دومرف : ياهونـشو  ماوق  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  موحرم 
يهضور یلو  دـناوخیم ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هضور  تسا و  هتفر  ربنم  يزیربت  ياقآ  قداص  ازریم  جاـح  ياـقآ  مدـید 

زا تفرگ . یلیخ  سلجم  مدناوخ ، دوب ، هدش  هدورس  ناشیا  فصو  رد  هک  راعشا  زا  تیب  ود  نم  تفرگن و  ربنم -  لها  حالطصا  هب  ناشیا - 
ازریم جاح  موحرم  يهون  عقوم  نامه  مدیـسر ، ناشیا  تمدخ  دندوب ، هونـشو  رد  نامز  نآ  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  مدـش ، رادـیب  باوخ 
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رد کشا  دـندش و  رثأتم  ناشیا  متفگ . يدرجورب  ياقآ  يارب  ار  باوخ  دوب . يدرجورب  ياقآ  تمدـخ  يزیربت  هحفص 380 ]  ] ياقآ قداص 
رخآ يهعمج  رد  هک  دوب  نیا  ام  دج  موحرم  مسر  دومرف : يزیربت  ياقآ  قداص  ازریم  جاح  ياقآ  موحرم  يهون  هب  دـش و  عمج  ناشنامـشچ 

[ . 310 . ] دشیم مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوتم  ناضمر  هام 

يزغم يهبرض  زا  يدوبهب  لضفلاابا و  ترضح  مان  هب  ینابرق 

نیـشام و اب  فداـصت  رثا  رد  هک  دوب -  یـسمش  لاس 1365  دـیاش  لبق -  لاس  دـنچ  رد  لوا : يهرطاخ  ینـسح : ياقآ  باـنج  زا  یتارطاـخ 
رد مدش و  لزنم  مزاع  ناتـسرامیب  زا  مدوخ -  ياضاقت  هب  انب  ندمآ -  شوه  هب  زا  دعب  مدش . يرتسب  ییوکن  ناتـسرامیب  رد  يزغم  يهبرض 

ترـضح مان  هب  يدنفـسوگ  حـبذ  هب  مادـقا  يروف  مدـش ، لزنم  دراو  یتقو  مدربیم . رـس  هب  مرـس  لوپمآ و  قیرزت  اـب  کـشزپ  رظنریز  لزنم 
اقآ مدـید  اـیؤر  ملاـع  رد  متفر ، باوـخ  هب  ياهظحل  هک  متـشاد  يرارطـضا  تیعـضو  راـک ، نیا  زا  سپ  هـک  مدوـمن  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا 

. دندروآ فیرشت  هدنب  فرط  هب  دشابیم و  دیفـس  شوگ و  هس  ياهدنق  زا  رپ  هک  دراد  تسد  رد  گرزب  ینیـس  کی  مالـسلاهیلع  لضفلاابا 
نم زا  رطخ  متفگ : ماهداوناخ  هب  مدـیرپ و  باوخ  زا  نم  دنتـشاذگ و  نم  ناهد  رد  دـنق  هبح  کی  دـندش ، ریقح  يهدـنب  کـیدزن  هک  نیمه 

. مدش بوخ  یهلا  دمح  هب  هک  متسین  تحاران  نآ ، يدعب  لئاسم  يزغم و  يهبرض  دروم  رد  رگید  دش و  فرطرب 

لضفلاابا ترضح  هجوت 

هب يراوسروتوم  هک  دمآیم  ناتسبد  زا  یگلاس  نس 7  رد  دیاش  تسا . هنیدتم  بوخ و  رایسب  ملعم  نونکا  هک  مراد  يرتخد  مود : يهرطاخ 
بجعت تلاح  هک  دننکیم  هاگن  نم  هب  يروط  هبـسک  زا  یخرب  مدید  مدـش ، لحم  نابایخ  دراو  هحفص 381 ]  ] هدنب هکیماگنه  دنزیم ، وا 

، مدینـش ار  نخـس  نیا  ات  دندرب ، ناتـسرامیب  هب  ار  وا  دز و  ترتخد  هب  يراوسروتوم  ینـسح ! اقآ  جاح  تفگ : اهنآ  زا  یکی  ناهگان  تشاد .
هب يروـف  دورن . نیب  زا  نم  يهچب  هک  مدرک  ترـضح  رذـن  دنفـسوگ  کـی  و  ساـبعلا ! لـضفلاابا  اـی  متـشاد ، هضرع  مدوـمن و  هـلبق  هـب  ور 

دنفـسوگ حـبذ  هب  مادـقا  يروف  دوب . هتفر  تسوپ  تشوگ  وا ، ياپ  يور  دـمآیم و  يداـیز  نوخ  هچب  شوگ  ناـهد و  زا  متفر . ناتـسرامیب 
، دندوب هتفگ  دـندوب ، هدـید  ار  فداصت  يهنحـص  هک  یناسک  مدرک و  دازآ  ار  براض  صخـش  متفر و  يرتنالک  هب  هاگنآ  مدومن  یکچوک 

ياهرذ نودب  شلاح  ناتـسرامیب  زا  جورخ  زا  دعب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تاهجوت  یهلا و  دمح  هب  دنامب . ملاس  هچب  نیا  تسا  لاحم 
. دش بوخ  یتحاران ،

ایؤر ملاع  رد  تیانع 

ملاع رد  مدیباوخ . دایز  یتحاران  اب  یبش  مدومنیم . گرم  بلط  ادخ  زا  میاد  نآ  رثا  رد  هک  متـشاد  یلکـشم  هدـنب  هک  نیا  موس : يهرطاخ 
دناهدیـشوپ و درگ  هقی  يرـساترس  یکـشم و  سابل  هک  شوپهایـس  درم  ود  مدید  ناهگان  ماهتـسشن ، ياهناخدور  راوید  رانک  رد  مدـید  ایؤر 

نم فرط  هب  ار  دوخ  ياـهتروص  ود  ره  مدـید  هعفد  کـی  دوبن . هدـنب  فرط  هب  راوـگرزب  ود  نآ  تروـص  دوـب . اـپ  يور  اـت  ساـبل  نماد 
تدش زا  دنشابیم . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  هک  مدش  هجوتم  هاگان  دندنادرگرب ،

هک تفرگ  ارم  تسد  تسشن و  نیمز  يور  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  مدید  تقو  کی  هک  مدرکن  راوگرزب  ود  نآ  هب  ییانتعا  یتحاران 
هحفص 382] . ] دش لح  ملکشم  مدش و  رادیب  باوخ  زا  مدرک و  تکرح  يروف  دسوبب .

لضفلاابا ترضح  تیانع  برض و  راهچ  نعل 
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هراشا

بش مداد . ماجنا  يرافص  نابایخ  رد  لزنم  ماب  يالاب  رد  ار  برـض  راهچ  نعل  مدوب ، هدماین  مق  هب  زونه  مدوب و  نارهت  رد  مراهچ : يهرطاخ 
دناهتسشن و ربنم  يالاب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  اقآ  دشابیم . نآ  رانک  رد  يربنم  هک  متـسه  يدجـسم  لخاد  مدید ، باوخ 
رد درادـن . تسد  اقآ  هک  مدرک  هظحالم  منیبب و  ار  ترـضح  ياهتسد  ات  متـشگیم  ربنم  رود  بترم  نم  دـنراد و  شرود  ات  رود  ياهلوح 

: تسا ریقح  دوخ  زا  لیذ  راعشا  هک  تسا  ینتفگ  مدش . رادیب  باوخ  زا  هک  مراد  يراک  وت  اب  ایب  دومرف : هدنب  هب  دجسم  زا  جورخ  ماگنه 

لضفلاابا ترضح  هب  نیسح  ماما  ترضح  لاح  نابز 

مغ نیمز  يور  رب  وـت  تسد  رمک و  رب  نم  تسد  ادـخ ! تسد  يا  وـت  يوزاـب  هب  هسوـب  منزیم  اـتود  هدـیدرگ  وـت  قـشع  مغ  راـب  زا  متـشپ 
ردام لد  لاح  هب  ياو  كادف » یحور   » وت يوزاب  هب  هیکت  منز  ات  كاخ  لد  رد  نیشنرای  يا  وت  ورس  تماق  اخا  ناج  ارم  هتـشک  وت  یتسدیب 

وت يهدید  نوخ  هب  هقرغ  افجز  دنیبب  رگ  وت  يهدید  مغ 

دش مگ  ملوپ  يهسیک 

نیـسحلا بتکم  تاراـشتنا  هب  میدـقت  ار  یـسراف  هب  یبرع  زا  هدـش  همجرت  تمارک  دـنچ  نیا  يرئاـح  یتشد  یناـطحق  ربکایلع  بناـجنیا 
فیعـض يدیـس  نایحا  لآ  هب  فورعم  يهداوناخ  زا  ربمایپ  يهیرذ  زا  يواو  دیـس  مان  هب  ردـقلالیلج  مرتحم  دیـس  - 1 مرادیم . مالسلاهیلع 

دش و فرشم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  ترایز  هب  ترایز  نایاپ  زا  سپ  دش . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  فرشم  لاحلا ،
يهسیک دـید  هک  دومن  هظحـالم  دوب ، ـالبرک  یلاوح  رد  هک  دوـخ  يهناـخ  هب  تشگزاـب  يارب  مرح  زا  ندـش  هحفـص 383 ]  ] جراخ زا  لبق 

هب ار  دوخ  تسد  داتسیا و  حیرـض  لباقم  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  ناویا  رد  دش و  تحاران  دماشیپ  نیا  زا  تسا . هدش  دوقفم  شلوپ 
امـش راوگرزب  ردـپ  لسن  زا  نم  دـش ، مگ  ملوپ  يهسیک  ماهدـمآ ، امـش  ترایز  هب  نم  تفگیم : نینچ  درک و  زارد  سدـقم  حیرـض  فرط 

يهدشمگ يهسیک  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  ام  يالوم  تکرب  هب  هاگان  متـسه . مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  نینمؤملاریما 
. دید دوخ ، تسد  نایم  رد  ار  دوخ 

جلف يهچب  رتخد  يافش 

سابعلا لـضفلاابا  ترـضح  مرح  دراو  ناتـسبات  رد  دومن : لـقن  هنوگ  نیا  میارب  ار  یتمارک  مردـپ  دـیوگ : يرئاـح  رکاـش  دـمحم  خیـش  - 2
، دشابیم مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  حیرـض  فرط  هب  هجوتم  دراد و  تسد  رب  یکدوک  نیـشنارحص  يدرم  مدـید  مدـش ، مالـسلاهیلع 

ترـضح اب  نینچ  نیا  دش ، حیرـض  هب  کیدزن  هک  یماگنه  تسا . تکرح  رد  اهنآ  رـس  هک  دـشابیم  جـلف  هچبرتخد  لفط  نآ  هک  مدـیمهف 
ای تفگیم : مدینـش  مهدـب  شوـگ  ار  شنخـس  اـت  مدـناسر  شکیدزن  ار  مدوـخ  نم  یلحم . هداـس و  ناـبز  اـب  تـفگیم  نخـس  لـضفلاابا 

لام دنفسوگ  نیا  هن  رگا  ادخ و  ساپس  يداد  افش  رگا  دشابیم و  ترذن  دنفسوگ  نیا  یهدب و  افـش  ات  مدروآ  ار  هچبرتخد  نیا  لضفلاابا !
تساخرب و اج  زا  هچبرتخد  دیـسر ، رهطم  نحـص  نایم  رد  هک  نیمه  دـش و  جراخ  مرح  زا  دوخ  حیرـض و  یکیدزن  تخادـنا  ار  هچب  امش .

اهنز دندومنیم و  یلاحـشوخ  رورـس و  راهظا  مدرم  رهطم و  مرح  نامداخ  نیـشنارحص ، درم  نآ  سپـس  شدوخ  ردپ  رـس  تشپ  دیودیم 
هحفص 384] . ] دندرکیم هلهله 
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تفرگ رارق  سابع  ترضح  بضغ  دروم 

رد اهبش  مدوب ، هتفر  البرک  هب  یتقو  تفگ : يو  درک ، لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  یناجنز  ناجاقآ  الم  جاح  موحرم  زا  نیقثوم  زا  یکی  - 3
بش کی  متفریم . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ترایز  هب  بش  لوا  هک  متـشاد  تداع  مدیباوخیم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نحـص  ناویا 

مدـید متفر ، ولج  درک . رارف  يرگید  داتفا و  نیمز  هب  ناـهگان  هک  دـنزب  یفرح  تساوخیم  اـهنآ  زا  یکی  دـندمآ . مرح  هب  ناوج  ود  مدـید 
ار شفرط  ره  دننک ، دنلب  ار  وا  دنتـساوخ  یتقو  هدش . هدیبوک  نواه  رد  هک  تسا  یـسک  لثم  وا  ياهناوختـسا  هدش و  هایـس  ناوج  نیا  ندب 

يور هب  دمآ و  وا  دزن  هلیبق  گرزب  دندش  عمج  وا  فارطا  ناوج  نآ  ماوقا  دـنامیم . نیمز  هب  غود  کشم  لثم  رگید  فرط  دـنتفرگیم  هک 
سابع ترـضح  بضغ  دروم  سک  ره  نوچ  دـیربب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ربق  راـنک  هب  ار  وا  تفگ : تخادـنا و  ناـهد  بآ  ناوج ، نآ 
نیـسح ماـما  ترـضح  ناویا  هب  ار  ناوج  دریگ . رارق  فطل  دروم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تکرب  هب  تسا  نکمم  دـشاب  هدـش  مالـسلاهیلع 

ياههمین هک  دوب  ناکم  نامه  رد  تلاح و  نامه  هب  ناوج  بش  هس  ات  دـندروآ . مدـیباوخیم -  اجنآ  نم  هک  یلحم  کیدزن  مالـسلاهیلع - 
ارم تفگ : شماوقا  هب  ناوج  نآ  دندش . عمج  وا  رود  دندیدرگ و  علطم  وا  ماوقا  دش و  دنلب  ماجنارس  دروخ و  ناکت  ناوج  مدید  موس  بش 
نیا ارم  هک  متـشادن  راظتنا  امـش  زا  اقآ ! يا  تفگ : دیـسر ، ترـضح  نآ  نحـص  کیدزن  نوچ  دیربب . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  هب 

دصناپ هحفص 385 ] . ] دمآ مرح  هب  نم  هارمه  بش  نآ  یناوج  درک : نایب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  ناتساد  وا  دینک . اوسر  نمـشد  لباقم  رد  هنوگ 
، مدرکیم لـطعم  منک ، ادا  متـسناوتیمن  متـشادن  لوپ  نوچ  یلو  هدـب . ارم  لوپ  تفگ : نم  هب  ررکم  تساوخ و  نم  زا  بلط  ار  دوـخ  سلف 

نیمه میدمآ ، نحـص  هب  مه  اب  يرآ . متفگ : ینکیم ؟ دای  مسق  تفگ : مدرک . راکنا  ار  وا  بلط  مه  نم  دروآ ، راشف  نم  هب  دایز  بش  کی 
سابع ترـضح  مدـید  یـشوهیب  لاح  ناـمه  رد  هک  بشما  اـت  مدـیمهفن  يزیچ  رگید  مداـتفا و  نیمز  هب  مروخب  مسق  اـقآ  هب  متـساوخ  هک 

رد هک  مدش  هجوتم  نم  وش . دنلب  هک : درک  هراشا  نم  هب  ناشکرابم  ياپ  اب  دمآ و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ناشردارب ، ترایز  هب  مالـسلاهیلع 
. متسه ندش  دنلب  هب  رداق  متفای و  افش  ناشیا  يهراشا  رثا 

ماهتا عفر 

هک درکیم  لقن  دـلاو  ياقآ  مالـسالاتجح  لوق  زا  رقاـب  دیـس  اـقآ  مدـنزرف  دـسیونیم : بیغ » ملاـع  زا  ییاـههنزور   » باـتک هدنـسیون  - 4
هدرک مگ  ار  دوخ  لوپ  یبرع  صخش  مدوب ، هتفر  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  دندوب : هدومرف  ییاعد  رفعج  دیـس  مالـسالاتجح 

نم هب  هک  تسا  یتمهت  هچ  نیا  مدرک ، بجعت  نم  تسا . هدیدزد  اقآ  نیا  ارم  لوپ  درک : ضرع  ترـضح  هب  تفر و  حیرـض  يوس  هب  دوب و 
دمآ و برع  درم  نآ  زین  اجنآ  رد  متفر ، مالسلاهیلع  سابع  ترضح  اقآ  ترایز  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ترایز  زا  دعب  دنزیم .
؟ دیوگیم هچ  برع  درم  نیا  ایادخ ! متفگ : مدش و  تحاران  تخـس  تمهت  نیا  زا  نم  تسا . هدیدزد  ارم  لوپ  اقآ  نیا  تفگ : ترـضح  هب 

تشادرب ار  اهنآ  برع  تخیر . نیمز  هب  هدش  هدیدزد  لوپ  وا ، بیج  زا  دش و  هدرب  الاب  نیمز  زا  یـصخش  مدید  هبترم  کی  هحفص 386 ] ]
[ . 311 . ] مدش صالخ  برع ، درم  نآ  ماهتا  زا  ترضح  تیانع  هب  مه  نم  درک و  رکشت  شترضح  زا  و 

مشاهینب رمق  هب  لسوت 

لوا يریگتسد  رد  دندوب و  نادنز  رد  يرهطم  ياقآ  یتشهب و  ياقآ  - 1 درک : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  دنچ  یلالج  مالـسالاتجح  ياقآ 
میدـناوخیم و لسوت  ياـعد  دـندوب و  اـم  اـب  اـهیبالقنا  زا  مه  رفن  دـنچ  مینک ، ادـیپ  تاـجن  اـت  مینک  هچ  ایادـخ ! دـنتفگیم : هشیمه  دوب ،

ممیت دوـبن . یبآ  یلو  میدـناوخیم ، زاـمن  میوـش . هدـنکارپ  اهرهـش  رد  هدـش و  تـحار  كاواـس  تـسد  زا  مـینک  هـچ  ایادـخ ! میتـفگیم :
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! نایاقآ تفگ : يرهطم  ياقآ  تقو  کی  میدرکیم . دایز  هیرگ  میدزیم و  ادص  ار  همئا  يهمه  میدـش ، لوغـشم  اعد  هب  سپـس  میدرکیم ،
دنچ رفن ، کی  دنک . لسوت  البرک  رادـملع  هب  دراد  بوخ  توص  هک  ره  تسا ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  اشگلکـشم  دـیلک 

یتشهب ياـقآ  مینک . رارف  نوریب و  میورب  اـیب  یتشهب ! ياـقآ  تفگ : يرهطم  ياـقآ  تقو  کـی  میدز ، هلاـن  هیرگ و  همه  دـناوخ ؛ رعـش  تیب 
ام ایادخ ! تفگ : دنلب  يادص  اب  هتفرگ  ار  لفق  يرهطم  ياقآ  تقو  کی  دراد . نابهگن  مه  نادنز  نوریب  هدش و  هدز  لفق  نادنز  دنب  تفگ :

. تسا مالـسلاهیلع  سابع  زا  رتالاب  لفق  نیا  ایآ  تسا . هدـنام  مرحم  هب  زور  هس  میدرک . هیرگ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  يارب 
هب هیکت  نابهگن  مدید  نادنز ، نوریب  متفر  نم  دندیـسرتیم ، همه  هحفـص 387 ] . ] میورب دییایب  اههچب ! تفگ : دش . زاب  لفق و  هب  درب  تسد 

، دوب بش  بصن  میدرک . روبع  هناخدور  لخاد  زا  میدرک  تکرح  تسامـش . اب  هیقب  لـضفلاابا ! اـی  متفگ : تسا . هتفر  باوخ  هدرک و  راوید 
همه میدـش ، هناخ  دراو  هدـش  لاحـشوخ  میدرک . ضرع  وا  هب  ار  نایرج  دـمآ ، يدرم  دز  ار  هناخ  کی  برد  نادـنز  سابل  اب  یتشهب  ياقآ 

دـناسر و هزوح  هب  ار  اـم  هرخـالاب  تسه . ساـبل  اـجنآ  ربـب ، میظعلادـبع  هاـش  هیملع  هزوـح  هب  ار  اـم  میتـفگ : وا  هب  میتـشاد  یـصخش  ساـبل 
. دـنناسرب مدرم  شوگ  هب  ار  هاش  تاـیانج  هک  تسا  بجاو  همه  رب  هک  دـمآ  ماـما  يهیمـالعا  هاـم  شـش  زا  دـعب  تفر . درک و  یظفاحادـخ 
ات میدومن  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  لسوت  زاب  میدـش ، راتفرگ  نادـنز  هب  هرابود  دومن  غیلبت  هام  ود  میتشگرب  نارهت  هب  هرابود 

. میدرک ادیپ  تاجن  یهاش  متس  تسد  زا  یگمه  دمحلا هللا  دش . بالقنا 

راب نت  تسیب  اب  يریزارس  سابع و  ردنب  هدننار 

ای متفگ : تسا . هداتفا  راک  زا  نیـشام  زمرت  هک  مدـش  هجوتم  ریزارـس  رد  هاگان  مدوب ، تکرح  رد  راب  نت  تسیب  اـب  تفگیم : ياهدـننار  - 2
! نینبلاما رسپ  يا  منک ؟ هچ  دیایب  يرگید  نیشام  لباقم  زا  رگا  يریزارس  نیا  رد  اما  چیه ، نیشام  تسامـش ، يهمیب  نیـشام  مشاهینب ! رمق 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  موس  ات  لوا  زا  مشاب ، هتشاد  دمآرد  ردق  هچ  ره  رگا  منکیم . تمدخ  امش  هناخزپشآ  رد  زور  هنابش  لاس 15  ره  نم 
يرتم مدید 10  تقو  کی  تفگ : هدننار  جئاوحلا ؟ باب  ای  منک ؟ طوقس  هرد  نیا  هت  رد  راب  اب  مدوخ  تسا  راوازس  ایآ  موریمن ، راک  لابند 

، تسا دایز  تعرـس  متفگ : مدروآ ، نوریب  هرجنپ  زا  رـس  نم  رانک . نزب  مساقلاوبا ! جاح  دـیوگیم : هداتـسیا  يدـنلب  يـالاب  رفن  کـی  چـیپ ،
ناـمه اـب  تفگ : نک . هلجع  داد ، روتـسد  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  میوگیم  وـت  هب  تفگ : دز و  مکحم  داد  کـی  هحفـص 388 ] . ] مناوتیمن
نیـشام ریز  متفر  تسین ، یـسک  مدید  منک ، رکـشت  اقآ  نآ  زا  ات  متفر  يدنلب  يالاب  هب  دوب . هدیـسرن  راب  هب  یبیـسآ  چیه  رانک ، مدز  تعرس 

دوز زیرب و  زمرت  هبعج  لخاد  نغور ، دـیامرفیم : اقآ  مساقلاوبا ! جاح  دـمآ ، يدـنلب  يـالاب  زا  ییادـص  زاـب  تسا ، ملاـس  زمرت  مزاول  مدـید 
لـضفلاابا تایانع  زا  نیا  مدش  هجوتم  مدـیدن  ار  یـسک  الاب  متفر  زاب  تشادـن . نغور  زمرت  پمپ  مدـید  مدز ، الاب  ار  توپاک  نک . تکرح 

. تسا مالسلاهیلع  سابعلا 

راوخ بارش  هب  لضفلاابا  ترضح  تیانع  فطل و 

شوش نادـیم  کیدزن  وا  ربنم  نیرخآ  یناحور ، کی  مرحم  مایا  نارهت  رد  توغاط  نامز  رد  دیـشاب : هدینـش  ارثکا  دـیاش  ار  نایرج  نیا  - 3
. دـندروخیم دایز  قرع  ناویح  لثم  دنتـسنادیم ، ناضمر  هام  هن  اروشاع  هن  اـهنآ  دوب . ناتـسم  ناراوخبارـش و  نادزد و  زکرم  اـجنآ  دوب ،

ینارهت دـمحم  خیـش  مان  هب  یناحور ، ياقآ  کی  هصـالخ ، دـیماجنایم . مه  لـتق  هب  راـک  یتح  دـندرکیم ، هلمح  رگیدـکی  هب  مه  یهاـگ 
: دیوگیم خیش  هب  یتقو  تشاد . تسد  رد  گرزب  رجنخ -  ای  ریشمش -  کی  تسم  رکیپ  لوغ  ناوج  کی  دنک ، روبع  اجنآ  زا  تساوخیم 
. دنهدیم شحف  ار  رگیدکی  دناهدیشون ، بارش  تسم ، رفن  دنچ  دنیبیم  دنکیم و  يراج  نابز  هب  نیتداهش  هملک  سرت ، زا  خیـش  اجنیا . ایب 
، دهاوخیم عمتـسم  ندـناوخ  هضور  اقآ ! دـیوگیم : خیـش  ناوخب . نم  يارب  هضور  کی  بشما  خیـش ! ياقآ  دـیوگیم : خیـش  هب  هصالخ ،
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تـشپ يور  ربنم ، نیا  تفگ : دـش و  مخ  دز و  نیمز  رب  ار  رجنخ  هاگنآ  موشیم . زیچ  همه  نم  تفگ : دـهاوخیم . ربنم  دـهاوخیم و  شرف 
يهضور مناوج ، نم  دیوگیم : وا  مناوخب ؟ ياهضور  هچ  دیوگیم : خیش  تسا ، هدنامن  خیش  ندب  رد  حور  اجنیا  هحفص 389 ] . ] نیشنب نم 

زا هاگنآ  درک . تبحص  يرادقم  خیش  ياقآ  ناوخب . ار  مالسلاهیلع  سابع  مالسلاهیلع  نیـسح  رادملع  البرک  درمناوج  ناوخب ، ار  درمناوج 
هلان نانچ  نآ  ناوج  نآ  درک ، عورش  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  تبیـصم  رکذ  تفگ و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  لیاضف 

کـشا وا  مدرک . اعد  ات  دـنچ  نییاپ و  مدـمآ  دـیوگ : خیـش  ياقآ  بایرد . ارم  ماهدـش ، هدولآ  ساـبع ! اـی  تفگیم : درکیم و  هیرگ  دزیم 
، متفرگ لغب  رد  نیلعن  تفگ : خیـش  ياقآ  درادـن . يراک  وت  اب  یـسک  ورب  تفگ : داد و  نم  هب  مه  ناموت  جـنپ  درک ، كاـپ  ار  شیاـهمشچ 

باوخ رد  دعب  هام  شـش  تفگیم : همادا  رد  دوب . نارهت  تعامج  يهمئا  زا  یکی  هک  هدنیوگ  مدرک . رارف  نابایخ  نآ  زا  تعرـس  اب  متفر و 
لـضفلاابا يارب  ربنم  اقآ  نیا  دـنتفگ : دـندرک و  ادـج  ار  وا  دوب ، ناراـکهنگ  وزج  اـقآ  نیمه  دـننکیم ، روبع  طارـص  لـپ  زا  مدرم  هک  دـید 

. تسا هدش  مالسلاهیلع 

دیریگب نم  زا  ار  یجئاوحلا  باب  بقل  نیا 

زا دوب  ياهعمج  بش  هتفگ : موحرم  نآ  هک  تسا . هدمآ  يراسناوخ  یقتدمحم  دیـس  ياقآ  موحرم  یمظعلا  هللاتیآ  ترـضح  تالاوحا  رد 
هللا یلص  ادخ  ربمایپ  دناهداد . رارق  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ربق  رانک  یتخت  کی  مدید  باوخ  رد  بش  مدش ، فرـشم  البرک  هب  فجن 

، هدب ماجنا  ار  لمع  نالف  دادیم ، روتـسد  ترـضح  دـنروآیم . ترـضح  يارب  یمایپ  ياهمان ، فرط  ره  زا  هتـسشن ، نآ  يور  رب  هلآ  هیلع و 
لوسر ای  هک : دروآ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  فرط  زا  یمایپ  رومأم ، کی  هاگان  دندادیم . ماجنا  ار  مزال  تاروتـسد  هرخالاب 

ترضح هحفـص 390 ] . ] دنک اعد  دییوگب ، شترـضح  هب  مراد ، یناطرـس  ضیرم  کی  نم  بشما  دومرف : مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هللا !
رمع رگید  وگب ، نینبلاما  رـسپ  هب  ورب  دومرف : مود  راب  درادن . هدیاف  اعد  تسا ، هتـشذگ  شراک  ضیرم  نیا  دییوگب : سابع  هب  دیورب  دومرف :
نیا ای  دومرف : مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  درادـن . هدـیاف  وگب ، لضفلاوبا  ترـضح  هب  ورب  دومرف : موس  راب  تسا . هدـش  مامت  ناوج  نیا 

يهچب روط  هچ  دـش ، ریزارـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  کشا  تقو  کی  هدـب . افـش  ارم  ضیرم  ای  دریگب ، نم  زا  ار  یجئاوحلا  باب  بقل 
رفن رازهراهچ  و  هدـش ، هعیرـش  دراو  مرگ  ياوه  نآ  رد  تسا ، هداد  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  یتسه  ماـمت  وا  يرآ ، دـشابن . جـئاوحلا  باـب  نم 

دروآ ار  بآ  تارف ، بآ  لـخاد  درب  ار  تـسد  فـک  درک و  بآ  زا  رپ  ار  کـشم  هـتفر ، بآ  لـخاد  هدرک ، راـم  راـت و  ار  هعیرـش  ناـبهگن 
يور ار  بآ  دتفایم ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  شردارب  یگنـشت  دای  هب  دروخیم ، سابع  هنـشت  ماشم  هب  بآ  میـسن  كرابم ، ناهد  کیدزن 

رد دـشن ، اـیند  نیا  رد  رگ  مریگب  رگیزاـب  خرچ  زا  لد  غاد  مراد  تـسود  دریگیم . شیپ  ار  ناتـسلخن  هار  دـناوخیم ، زجر  دزیریم و  بآ 
يهجنپ اما  دشاب  جئاوحلا  باب  نم  مان  مراد  تسود  مریگب  رکشل  زا  ینابرق  ود  داتفه و  ماقتنا  ارم  الوم  دهد  تزاجا  رگ  مریگب  رگید  يایند 

مریگب رواد  ترضح  زا  اشگلکشم 

میتسه امش  بقارم  ام 

يرهشمرخ ام  يامنهار  لیلد و  میدش . البرک  مزاع  رهشمرخ  قیرط  زا  میدوب  یناحور  رفن  هلمج 2  زا  ناتسود  زا  رفن  اب 15  دوب  لاس 1384 
، میتفر یتعاس  دنچ  دربب . دسریم ، فرـشا  فجن  فرط  هب  هک  یهار  نآ  هب  هچملـش  قیرط  زا  ار  ام  ات  تفرگ  ام  زا  ناموت  رازه  وا 15  دوب ،
، دراد کچوک  لپ  کی  هک  دیسریم  کچوک  يوج  کی  هب  دیدومیپ  هار  هحفص 391 ]  ] هک يرادقم  نایاقآ ! تفگ : دوب ، برغم  کیدزن 
ام هارمه  بآ  دمآیم . پوت  ریت و  يادص  میدش  دـیماان  هتـسخ و  رگید  میتفر ، تعاس  دـنچ  ام  فرـشا . فجن  هب  دـیوریم  میقتـسم  هاگنآ 

مراز بلق  نیا  یهگآ  یهلا  دندزیم . هلان  اههچب  مدـناوخ . ار  راعـشا  نیا  مدرک و  عورـش  نم  میدرک ، ادـیپ  لسوت  زامن ، زا  دـعب  دـش . مامت 
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البرک ياوه  مغرپ ، لد  نیا  مزاـس  هچ  ارهز  يهداز  يارب  میرگ  بش  زور و  یهلا  دراد  یفطـصم  تبیبـح  ربـق  هبعک و  ياوه  دراد  اههدـقع 
ام پچ  تمـس  زا  مدـید  مدـناوخ ، ار  رعـش  نیا  ات  دراد  ادـج  نت  زا  تسد  ود  همقلع  راـنک  ار  ناـمیتی  ياقـس  ربق  مسوبب  مهاوخ  یمه  دراد 

فجن میورب  دوبن  ام  تمسق  دش . میهاوخ  فلت  حبص  ات  هک  میدرک  تروشم  ناتـسود  اب  دنزیم . فرح  یبرع  صخـش  و  دیآیم ، ییادص 
قیرط برعلا ! یخا  ای  متفگ : دنلب  يادص  اب  نم  دنداد  هزاجا  ناتـسود  دـنوش . ام  هجوتم  اهنآ  منزب و  داد  نم  دـیهدیم  هزاجا  رگا  البرک ، و 
یناوج يهبلط  میدرگیم . امـش  لابند  تسا ، تعاس  کی  دنتفگ : دندمآ  رفن  ود  میدید  اربص . اربص  تفگ : دمآ و  ادـص  نیأ ؟ یلا  فجنلا 

ناقـشاع نابایب ، نالف  دومرف : یملاـع  کـی  میدوب : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  مرح  رد  اـم  دـنتفگ : دوب ، یـصخش  مه  یکی  دوب و 
دنتساوخ ام  زا  لوا  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  مارتحا  هب  دنسرب . تکاله  هب  هک  تسا  کیدزن  دناهدرک . مگ  ار  فجن  هار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا 

يرون قرب  دعر و  لثم  هبترم  کی  دوب ، حبـص  ناذا  کیدزن  دز ، فرح  هملک  دنچ  هبلط  نآ  دـنداد ، اذـغ  بآ و  ام  هب  دـنیایب ، فجن  هب  هک 
ماما ياعد  میدرک و  تحارتسا  يرادـقم  دوب . ادـیپ  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  اقآ  دـبنگ  میدرک ، زاـب  مشچ  میدـیدن . ار  اـهنآ  رگید  دز ،

رد ار  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تفگ : درک و  هیکت  راوید  هب  ناتسود  زا  یکی  هحفص 392 ] ، ] میدرک تکرح  میدناوخ ، مالسلاهیلع  نامز 
زور زا  تعاس  ود  دیناوخب . مه  مرح  رد  دومرف  مردپ  دناوخ ، وت  قیفر  هک  ار  يراعـشا  نامه  میتسه ، امـش  بقارم  ام  دومرف : مدـید ، باوخ 

دادرخ دوب . هیرگ  هلان و  هچراپ  کی  مرح  میدوب ، تبیصم  رکذ  لاح  رد  میدش  عمج  مه  رود  میتفرگ ، لسوت  ام  دندمآ  راوز  دوب ، هتـشذگ 
یلالج لالج  دیس  هام 1384 

مرتخد يارب  هیزاهج  يهیهت 

ناتیاهراک رد  تسا  دیما  مالس ، ضرع  میدقت  زا  سپ  مکیلع ، مالس  هتاکرب . تماد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  ياقآ  مالسالاتجح  تمدخ 
لضفلاوبا ترضح  زا  تمارک  ود  تسا . دیفم  بوخ و  رایسب  یباتک  مدرک ، هظحالم  ار  امش  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  باتک  دیـشاب . قفوم 

هداوناـخ قاـفتا  هب  هتـشذگ  لاـس  رد  لوا : تمارک  دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  تسا  دـیما  مرادیم ، لاـسرا  امـش  يارب  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 
يارب دوب . ياهنمؤم  نزریپ  وا  مدـیزگ . ینکـس  سابعما  ماـن  هب  يدرف  يهناـخ  رد  مدـش . فرـشم  ـالبرک  هب  مخریدـغ  دیعـس  دـیع  کـیدزن 

متـساوخیم هک  دوب  يدنا  لاس و  یـس  دودـح  درک : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تامارک  زا  نم  يهداوناخ 
ترـضح مرح  هب  ماگنه  حبـص  منک . هیهت  متـسناوتن  ار  دمک  تخت و  دننام  یبوچ  لیاسو  یلو  مدرک ، هیهت  هیزاهج  مهدب ، رهوش  ار  مرتخد 

، مدید هریغ -  دمک و  تخت ، دننام ، یبوچ -  لیاسو  ياهزاغم  برد  دعب  مدرک . لاح  ضرع  اقآ  هب  مدـش و  فرـشم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
ار نآ  لوپ  درادـن ، لاکـشا  تفگ : هزاغم  بحاص  هحفـص 393 ] . ] مرادن لوپ  یلو  هلب  متفگ : یتسه ؟ رادـیرخ  تفگ : مدیـسرپ . شتمیق  زا 
وت لوپ  منکیم و  هعجارم  دیـسر ، متـسد  هب  لوپ  ادعب  متفگ : نم  داد . لیوحت  دز و  راب  ار  لیاسو  تفرگ و  نیـشام  وا  هاگنآ  یهدیم . ادعب 

ياهزاـغم نینچ  الـصا  دـنتفگ : مدرک ، لاؤس  ياهزاـغم  زا  دوبن . يربخ  رادهزاـغم  زا  مدرک ، هعجارم  روکذـم  سردآ  هب  یتقو  مزادرپیم . ار 
. تسا دوجوم  مرتخد  لزنم  رد  دمک  تخت  نیا  مدرکن و  ادیپ  ار  وا  یلو  مدرگیم ، وا  لابند  هک  تسا  لاس  یـس  تدـم  نآلا  درادـن . دوجو 

[ . 312]

لضفلاابا ترضح  ارهز و  ترضح  هب  لسوت 

زا درک ، تباـصا  مزغم  هب  هلوـلگ  کـی  متفرگ و  رارق  ناـقفانم  فدـه  دروـم  هاـشنامرک  رد  یـسمش  يرجه  لاـس 1360  رد  مود : تـمارک 
نوریب مزغم  زا  ار  هلولگ  متفرگ و  رارق  یحارج  لمع  دروم  اجنآ  رد  مدـش . لقتنم  نارهت  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  ناتـسرامیب  هب  هاـشنامرک 

لضفلاوبا ترضح  و  اهیلع -  هللا  مالس  ارهز -  مردام  هب  لسوتم  بش  نآ  مدش . لقتنم  ینیمخ  یفطصم  ناتـسرامیب  هب  نآ  زا  سپ  دندروآ .
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ارم اهرتکد  تفاکـش . مرـس  هیخب  مداتفا و  نیمز  رب  تخت  يور  زا  ماگنه  بش  دوب ، هدش  جلف  مندـب  پچ  فرط  مدـش . مالـسلاهیلع  سابعلا 
نم جلاعم  رتکد  دنک -  شظفح  ادخ  هک  يرایخا -  رتکد  دیـشک . لوط  ددـجم  لمع  تعاس  یلا 7  دودح 6  دـندرب و  لمع  قاتا  هب  هرابود 

(. مهل هرک  وه  ائیـش و  اوبحت  نا  یـسع  مکل و  ریخ  وه  ائیـش و  اوهرکت  نا  یـسع  : ) دـیامرفیم هک  تسا  ياهیآ  نآرق  رد  دوب : هتفگ  وا  دوب ،
ررـض هب  نآ  دـیراد و  تسود  امـش  هک  يزیچ  اسب  هچ  تسا و  امـش  ریخ  هب  نآ  دـیرادن و  تسود  امـش  هک  يزیچ  اـسب  هچ  [ » هحفص 394 ]

هرابود داتفا و  نیمز  رب  تخت  زا  ور  نیا  زا  دوش . لمع  اددجم  ناشیا  هتـساوخیم  ادخ  دوب ، هدش  ماجنا  یهابتـشا  هیلوا  لمع  نیا  تسامش .»
زا دیدنگیم و  شزغم  رگید  زور  هس  ات  ود  داتفایمن ، تخت  زا  رامیب  نیا  رگا  دریگب . ماجنا  یعقاو  لمع  اددجم  ات  دـش ، هدرب  لمع  قاتا  هب 

نیا ناورهر  وزج  ام  همه  تسا  دیما  ، دوب مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  مردام  زا  تمارک  نیا  تفریم . ایند 
هللاتیآ يوک  رذآ -  نابایخ  مق  يدابآفجن  یحطبا  نسح  دیس  جاح  بالطلا  لقا  امش ، يوگاعد  دیشاب . قفوم  زین  امـش  میـشاب و  نادناخ 

كالپ 9. يدهملا  يرتم  هدزاود  یفجن - 

دز شیوزاب  هب  مکحم  ار  همق 

همحر یغورف  اضر  دیس  جاح  نیملسملا  مالسالاتجح و  شمرتحم  ردپ  زا  یغورف  یلع  سابع  دیس  جاح  ياقآ  تاداسلا  هلالـس  ترـضح 
تاجتـسد مدوب ، فرـشم  العم  يالبرک  هب  اروشاع  زور  رد  یلاس  دومرفیم : یغورف  اـضر  دیـس  جاـح  مردـپ  دـیوگ : هک  دـنکیم  لـقن  هللا 

نیمه رد  دنتفگیم . ردیح  ردیح  دنتفریم و  نیمرحلا  نیب  فرط  هب  دعب  دندمآیم  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  نحـص  هب  بترم  نزهمق 
هب تئیه  یتقو  دندوب ، تکرح  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  فرط  هب  دوب  تئیه  نآ  رد  نزهمق  ياهدع  هک  یتئیه  لاح 

سابع ترـضح  كرابم  تسد  هک  دوب  ناکم  نیمه  رد  تفگ : يرذآ  یکرت  ناـبز  هب  یکرت  ناوج  هاـگان  دندیـسر ، فکلا  باـب  کـیدزن 
مدرم همه  درک . عطق  وزاب  زا  ار  دوخ  تسد  دز و  شیوزاب  هب  مکحم  درک و  دنلب  ار  همق  هبترم  کی  ناوج  نآ  دـندرک . عطق  ار  مالـسلاهیلع 

[ . 313 . ] تفر اجک  ناوج  هحفص 395 ]  ] نآ دش و  هچ  میدیمهفن  ام  رگید  دنتفرورف ، تریح  رد 

دش تیانع  یقارع  رانید  رازه  جنپ  تسیب و 

نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  فاـطلا  تاـیانع و  زا  یکی  درک : لـقن  هنوـگ  نـیا  ار  یتـمارک  یناـطحق  ربـکایلع  خیـش  جاـح  ياـقآ  باـنج 
متـشاد و یـشوخ  لاح  لاس  نآ  رد  مدش . فرـشم  البرک  هب  نیعبرا  مایا  رد  یـسمش  لاـس 1383  رد  هک  دوب  نیا  ریقح  نیا  هب  مالـسلاهیلع 

هللادبعابا اقآ  هک  متـسنادیم  مدوب و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  شردارب  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  تیانع  رظتنم 
ابیرقت هک  رالد -  دـص  غلبم  وا  مدرک ، تاـقالم  ار  يراوگرزب  دیـس  هک  تشذـگن  يزیچ  درک . دـهاوخن  دـیماان  ار  اـم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مشاهینب  رمق  رهطم  مرح  هب  نآ  زا  دعب  داد . نم  هب  تسا -  یناریا  لوپ  ناموت ، رازه  دون  هب  کیدزن 
مرح هب  هک  دوب  رگید -  زور  ای  زور -  نامه  منکن ، كرت  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  هک  مدوب  مزتلم  هشیمه  مدش ، فرـشم 

. مهد ماجنا  ار  فیرش  مرح  لامعا  مناوخب و  ترایز  هک  مدوب  یتولخ  ياج  يوجتسج  رد  مدش و  فرـشم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
لوغـشم تسا -  نیمزریز  نآ  رد  ترـضح  یلـصا  ربـق  هک  تسا -  نـیمزریز  هـب  یهتنم  هـک  يرد  قاور ، راـنک  مدرک ، ادـیپ  توـلخ  ياـج 

ام يارب  هک  دنتشاد  راهظا  دندمآ و  رفن  دنچ  اب  يدیس  هک  دوب  انثا  نیمه  رد  مدوب . دنوادخ  هاگرد  هب  هجوت  تاولـص و  اعد ، زامن ، ترایز ،
هک مدیمهف  داد ، نم  هب  یقارع  رانید  رازه  جنپ  تسیب و  دیـس  نآ  دش  مامت  یتقو  مدـناوخ ، اعد  مدـش ، ترایز  لوغـشم  نم  ناوخب . ترایز 
 - رگید زور  ای  زور -  نامه  رد  اقیقد  مرظن  هب  هحفص 396 ] . ] رخب تاهچب  نز و  يارب  يزیچ  تفگ : دشابیم و  ترـضح  فرط  زا  یتیانع 

نایاپ زا  سپ  داتسیا و  مرانک  رد  دمآ و  ییاقآ  لاح ، نیمه  رد  مدش . فرشم  اشع  برغم و  زامن  يادا  يارب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مرح  هب 
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نیـسحلا هللادـبعیبا  ترـضح  فاطلا  تاـیانع و  هتبلا  داد . نم  هب  یقارع  راـنید  رازه  جـنپ  تسیب و  غلبم  دومن و  دوخ  بیج  هب  تسد  زاـمن 
. مدرک افتکا  رـصتخم  نیا  هب  اذـل  منک ، نایب  مهاوخب  هک  تسا  نیا  زا  شیب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  شردارب  مالـسلاهیلع و 

یناطحق يرئاح  ربکایلع 

مدرواین هارمه  رفس  جرخ  رفس  نیا  رد 

هللادبعیبا سدـقم  دوجو  ترایز  زا  دـعب  ینیـسح  نیعبرا  زور  رـصع  درک : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  یناطحق  يرئاح  دـمحم  ياقآ  بانج 
دوجو هب  میارب  یلاح  لسوت  زامن و  تراـیز و  مدرک و  راـیتخا  ار  ياهشوگ  متفر . ـالبرک  تشد  ياقـس  مرح  يوس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

رظن و مدرواین ، هارمه  رفس  جرخ  رفـس  نیا  رد  ناجالوم  متـشاد : هضرع  اقآ  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  حیرـض  رانک  یظفاحادخ  يارب  دروآ .
، متشاذگ نحص  هب  اپ  هک  ناویا  زا  مدش . ادج  حیرـض  رانک  زا  مدرواین . نابز  هب  یتح  مدنارذگ و  نهذ  هب  طقف  ار  بلطم  نیا  امرفب . یتیانع 
اب نآ  زا  سپ  مدناوخ . ترایز  اهنآ  يارب  ناوخب . ترایز  ام  يارب  دنتفگ : هدـمآ و  نم  يولج  دـندوب ، البرک  فارطا  زا  هک  برع  درم  دـنچ 
نم هب  تسا  یقارع  رانید  رازه  داتـشه  دصکی و  تفگ : شدوخ  هک  یغلبم  درب و  شبیج  هب  تسد  اهنآ  زا  یکی  میدومن . هحفاصم  رگیدکی 
سک ره  تسا . رذن  هکلب  تسین ، ندـناوخ  ترایز  تباب  دـنتفگ : اهنآ  هحفـص 397 ] . ] مریگیمن ندـناوخ  ترایز  تباب  یغلبم  متفگ : داد .

شیوک ناریاز  ياوه  هک  نیا  مالـسلاهیلع و  مشاهینب  رمق  فطل  تیانع و  دوب  نیا  میهدیم . وا  هب  ار  غلبم  نیا  دـناوخب  ترایز  ام  يارب  هک 
داتسا كرابم  رضحم  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  سابعلا و  لضفلاابأ  يدیس  ای  کیلع  مالسلا  یلاعت  همسب  تسین . شمرح  راوز  زا  لفاغ  دراد و  ار 

، تدارا مالـس و  ضرع  زا  سپ  مکیلع . مالـس  هللا . هظفح  یلاـخلخ  یناـبر  ياـقآ  باـنج  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  ترـضح  ردـقنارگ 
زا يدادـعت  لیذ  رد  دیـشاب . هدوب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  ترـضح  ـالبرک  رادرـس  يهصاـخ  تاـیانع  دروم  شیپ  زا  شیب  مراودـیما 

لـضفلاوبا مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ   » شزرارپ باـتک  مرتحم  ناگدـنناوخ  یلاـع و  ضرع  هب  ار  ترـضح  نآ  تاـمارک  تازجعم و 
: مناسریم مالسلاهیلع » سابعلا 

... میآیم و هتسکش  ياپ  نیمه  اب  لضفلاابا -  ای 

زا دعب  دش و  طقاس  قارع  رد  مادص  يدیزی  هناملاظ و  تموکح  یـسمش )  1382  ) يرمق رفـص 1424  هام  رد  هک  مینادیم  همه  هچنانچ  - 1
یتح یبآ ، ینیمز و  يزرم  ياههار  زا  ینیـسح  ناقـشاع  لاس  کی  دودح  قارع ، ناریا و  ياهزرم  ندـش  زاب  نوعلم و  نآ  تموکح  طوقس 
هدع تداهش  تلحر و  هلمج  زا   ) دایز تارطخ  لابقتـسا  رایـسب و  ياهیگنـشت  لمحت  اب  اههرد ، اههوک و  روبعلابعـص  ياههداج  قیرط  زا 

تدـم نیا  رد  هتبلا  دـندناسریم ، تسود  راید  هب  ار  دوخ  نکمم  قیرط  ره  هب  اههوک )... اهنابایب و  رد  ینیـسح  يالبرک  ناریاز  زا  يداـیز 
تایانع نارازه  زا  یکی  نونکا  تفاتـش . ناریاز  دادما  هب  مالـسلامهیلع  تایلاع  تابتع  يهمئا  زا  هحفـص 398 ]  ] يدایز تایانع  تازجعم و 

بجر هام  رد  هزع ) ماد  هدازیلع ، دـمحم  ییالبرک  ياقآ   ) بناجنیا يهمعرـسپ  میناوخیم : مه  اب  ار  تدـم  نآ  رد  مالـسلامهیلع  تیبلـها 
هب ندیـسر  زا  دعب  دومن و  یط  ار  نارهم  يزرم  رهـش  ياههوک  هدایپ  ياپ  اب  هک  دوب  یناقـشاع  وزج  هام 1382 -  دادرم  ینعی  لاس -  ناـمه 

تمدخ هب  لوبق  ترایز  ضرع  يارب  هدنب  هک  یعقوم  دیناسر . تایلاع  تابتع  هب  ار  دوخ  نیـشام ، اب  هاگنآ  قارع ،) يزرم  رهـش   ) هردـب رهش 
ود هک   - 1384 خیرات -  نیا  ات  ارهاظ   ) درک فیرعت  هدنب  يارب  ار  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  يهزجعم  نیا  اهتبحـص ، نمـض  مدیـسر ، وا 

زاغآ اههوک  رد  يورهدایپ  هداج ، يادـتبا  زا  هک  دوب  باتفآ  بورغ  تقو  تفگ : وا  درکن ) لقن  یـسک  يارب  درذـگیم ، وا  ترایز  زا  لاـس 
یکیرات رد  دیـسرارف و  بش  میدرکیم . یط  ار  اههلق  اههرد و  یبیـشارس  دـنیوگیم ) یچدـلب  حالطـصا  هب  هک   ) امنهار یهارمه  هب  دـش و 

جنر تمحز و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیبلها  تاردخم  نارتخد و  لاسدرخ و  ياههچب  دای  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ناقشاع  هورگ  بش ،
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لاح و نیا  رد  دندومنیم . یندرکن  فصو  یتذل  هب  لیدبت  ار  كانرطخ و ... ياهبیـشن  زارف و  اههرد و  اههوک ، خالگنـس  يور  نتفر  هار 
تقد و اب  هک  مدرک  مدوخ  ياپ  فک  رد  یبیجع  درد  ساسحا  هک  دوب  هدیسر  بش  هدزای  هب  تعاس  مالسلاهیلع  نیسح  ترایز  قشع  ياوه 
. تسا هدش  هتـسکش  اهخولک و ... اهگنـس و  يور  رب  دتمم  ياهندـیود  رثا  رد  اپ  فک  يدوگ  رانک  ناوختـسا  مدـش ، هجوتم  يواکجنک 

مرو اپ ، فک  رد  مه  دش و  رتدـیدش  رایـسب  درد  مه  مدرک ، یط  ار  ریـسم  هک  يرادـقم  مداد ، همادا  هار  هب  روط  نامه  مدرکن و  هجوت  ادـتبا 
هحفـص 399] ! ] دییامرفب تقد  بوخ  مورب . هار  متـسناوتیمن  رگید  مداتـسیا ، راچان  دـش . بلـس  نم  زا  تکرح  ناوت  هک  دـش  رهاظ  يدایز 

لهچ دودح  هک  نونکا  وزرآ -  يرمع  زا  دعب  نم  دوب . فجن  هاش  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  نانمؤمریما  دالیم  بش  بجر ، مهدزیـس  بش 
؟ منک هچ  هداتفا  راک  زا  ياپ  نیا  اب  موش . تایلاع  تابتع  رد  مالـسلامهیلع  همئا  رئاز  مهاوخیم  راب  نیلوا  يارب  درذگیم -  نم  نس  زا  لاس 

لکـشم زا  ریغ  مه  نآ  هک  مدرگرب  بقع  هب  هرابود  دـیاب  ای  و  دوبن -  راک  نیا  ناـکما  هک  دـنک -  لـمح  دوخ  شود  رب  ارم  یـسک  دـیاب  اـی 
نیب رد  بش  هدزای  تعاس  اج ، نامه  رد  اذـل  مدـشیمن . رـضاح  راک  نیا  هب  نم  ناکما ، ضرف  رب  دوبن و  مهارف  نآ  ناـکما  اـپ ، یگتـسکش 

ضرع هدومن ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  ناراتفرگ  دـیما  جـئاوحلا و  باب  ناقـشاع ، يهمه  ياقآ  هجوتم  ار  دوخ  بلق  اـههوک 
نآلا نیمه  میآیم و  اپ  نیمه  اب  یلو  مورب ؛ هار  ناوتیمن  هتسکش و  میاپ  نآلا  مدرک ، تکرح  امش  ترایز  قشع  هب  نم  لضفلاابا ! ای  مدرک :
نامه اب  مدرک و  ضرع  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  هب  ار  نیا  درک . مهاوخن  هعجارم  رتکد  هب  ادبا  دـیآ ، شیپ  هچ  ره  مهدیم و  همادا  ار  تکرح 

هب ات  میتفر ، هار  مامت -  تعاس  هدزاود  ادرف -  رهظ  زا  لبق  هدزای  تعاس  ات  بش  هدزای  تعاس  زا  دنادیم  ادـخ  مدـش . يورهدایپ  لوغـشم  اپ 
رد میتـساوخ  یتـقو  متفریم . یتـحار  هب  مدرکن و  ساـسحا  درد  نیرتـمک  يورهداـیپ ، تعاـس  هدزاود  نیا  لوط  رد  میدیـسر و  قارع  زرم 

نیـشام راوس  دوب ، هدـش  اکتم  کی  دـننام  مرو  رثا  رد  مدرک ، هاـگن  دوخ  ياـپ  هب  میوش  نیـشام  راوس  قارع -  ياهرهـش  زا  یکی  هردـب - » »
هک دوب  هدرک  مرو  ردق  نآ  نم  ياپ  میدیسر . فرشا  فجن  هب  مالسلاهیلع -  یلع  ترضح  دلوت  زور  ینعی  بجر -  هدزیـس  رـصع  میدش و 

رارـصا دـندیدیم ، يروط  نیا  راوز  اـقفر و  یتـقو  مدز . هرگ  هتـسب و  ییاـپمد  هب  ار  نآ  ياهچراـپ  اـب  راـچان  مشوپب ، ییاـپمد  متـسناوتیمن 
نیمظاک و البرک ، فرـشا ، فجن  مروتم  ياپ  نامه  اـب  هتفه  کـی  دودـح  مدرکیمن . لوبق  نم  یلو  منک ، هعجارم  رتکد  هب  هک  دـندرکیم 

مــشاهینب رمق  يهزجعم  فـطل و  دـشیم و  رتـمک  میاـپ  مرو  زور  هـب  زور  دـنامن ، هتفگاـن  هـتبلا  هحفـص 400 ] . ] مدومن تراـیز  ار  ارماـس 
تباـبط و هب  ییانـشآ  هک  مرهاوـخ  میدـمآ ، دوـخ  يهناـخ  نطو و  هب  یتـقو  تشگیم . نشور  رتـشیب  هظحل  هب  هظحل  نم  يارب  مالـسلاهیلع 

... دنکیم و هایس  ناوختسا  مکمک  هتسکش  ياپ  تفگیم : درک و  رارصا  هچنآ  یلو  دش . رادربخ  میاپ  عضو  زا  يرـصتخم  تشاد ، یحارج 
. دـنامن یگتـسکش  اپ و  فک  مرو  زا  يرثا  دـمحلا هللا -  هک -  نیا  اـت  متـشاد ، مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  فطل  هب  نیقی  مدرکیمن و  لوبق  نم 

مالسلاهیلع جئاوحلا  باب  يهزجعم  نیا  مزیزع  يهمعرسپ  یـسمش )  1384  ) هک ینامز  زا  دیوگیم : يدیـشروخ -  اضردمحم  بناجنیا - 
رد يدرد  ادبا  دشابیم و  دوخ  يهرمزور  ياهراک  لوغـشم  یتمالـس  تیاهن  رد  دمحلا هللا  درذگیم و  لاس  ود  دودـح  درک ، لقن  میارب  ار 

. دنکیمن ساسحا  اپ  يهیحان 

لضفلاابا ای  متفگ :

تایلاع تابتع  هب  دوخ  ترایز  ياهرفـس  زا  یکی  رد  دـشابیم ، قفوم  نیدـتم و  ناسنا  هک  هزع -  ماد  يوداه -  اقآ  جاح  ياـقآ  باـنج  - 2
رد ماسر ، لآ  یلع  دیـس  جاح  ماـن  هب  يراوگرزب  اـب  یـسمش  لاس 1382  رد  هیلع ) هللا  ۀـنعل  مادـص  ملاـظ  تموکح  طوقـس  زا  سپ   ) قارع

یـشاک يهناخراک  مه ، نآ  زا  ریغ  و  دشابیم ، مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سدـقم  مرح  يالاب  هدر  نیمداخ  زا  وا  دـش . انـشآ  العم  يالبرک 
یلع دیـس  ياقآ  هک  ییایاضق  هلمج  زا  دشابیم . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  مرح  کیدزن  بیرغلا »  » لته بنج  وا ، راک  لحم  دراد و  قرعم 
ماسر یلع  دیـس  ياقآ  تسا . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هزجعم  نیا  دندومرف ، نم  هب  يوداه  ياقآ  دندرک و  لقن  يوداه  ياقآ  يارب  ماسر 

زا مادـص  تسکـش  زا  سپ  هحفـص 401 ]  ] هک يدالیم ، لاـس 1991  رد  ـالبرک  صوصخ  هب  قارع -  یمدرم  ماـیق  يارجاـم  رد  درک : لـقن 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1258 

http://www.ghaemiyeh.com


دیجم دیـس  دیهـش  مالـسالاتجح  نم و  دـیدرگ -  نابعـش  همین  يهضافتنا  هب  فورعم  داتفا و  قاـفتا  تیوک ، لاغـشا  يارجاـم  رد  اـکیرمآ 
رهـش و لرتـنک  زور  هدـجیه  تدـم  هب  میدوب . ـالبرک  ماـیق  مهم  نارـس  زا  هللا  همحر  یئوخ  مساـقلاوبا  دیـس  هللاتیآ  موحرم  دـنزرف  یئوخ ،

یئاوه ینیمز و  یناهگان  يهلمح  نوعلم و  مادـص  يرگیـشحو  اـکیرمآ و  تناـیخ  اـب  هک  دوب ، مدرم  تسد  رد  یتموکح  نکاـما  تارادا و 
هناور ریگتسد و  رامشیب  يدادعت  دندش و  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  البرک  عافدیب  مدرم  زا  رفن  رازه  دص  دودح  ثعب و ... بزح  شترا و 
تلود مدینـش ، مدوب ، يراوتم  مامت  هام  شـش  مدـش ، هدـنهانپ  فارطا  ياهيدابآ  زا  یکی  هب  هدومن  رارف  البرک  زا  نم  هرخـالاب  نادـنز و ...

دوخ هدرک ، تعجارم  البرک  هب  راچان  مدمآ ، هوتـس  هب  يرارف  تبرغ و  رد  یناگدـنز  زا  مه  نم  تسا . هدومن  هرداصم  ارم  لاوما  هناخراک و 
مادعا هجنکش و  لیاسو  زا  یکی  مینادیم  همه  دیدرگ . رداص  مادعا  مکح  دندرک و  لقتنم  نادنز  هب  ارم  هلصافالب  ارهق  مدومن و  یفرعم  ار 

تـشوگ ياج  هب  هک  یگرزب  ياهتشوگ  خرچ  ینعی  تسا ، هدوب  اهمدآ  صوصخم  ياـهتشوگ  خرچ  مادـص ، ياهنادـنز  رد  ناینادـنز 
هچ راتفرگ  ینادنز  دنادیم  ادخ  دـمآیم و  نوریب  فرط  نآ  زا  هدـش  خرچ  تشوگ  دنتـشاذگیم و  نآ  لخاد  ار  ناسنا  دنفـسوگ ، واگ و 

، دربیم هجنکش  صوصخم  قاتا  نآ  هب  ار  اهینادنز  یکی  یکی  دمآیم و  رومأم  یتقو  اهزور  زا  یکی  هصالخ ، دشیم . لمحتم  ار  یباذع 
ای مدز : دایرف  رایتخایب  داتفا ، نکزیر  مدآ  تشوگ  خرچ  هب  نم  مشچ  هاگان  هک  مدش  قاتا  نآ  دراو  درب ، روکذم  قاتا  هب  ارم  دـمآ و  رابکی 
ارم هک  يزابرس  هب  دوب  هتـسشن  هحفـص 402 ]  ] تشوگ خرچ  رانک  هک  صوصخم  دالج  لضفلاابا ! اـی  متفگ : هک  نیا  ضحم  هب  لـضفلاابا !

باب بیترت  نیا  هب  درک و  لقتنم  مدوخ  یلوا  قاتا  هب  هرابود  ارم  زابرس  ربب ! ار  نیا  تسین ، نیا  يدروآ ، یهابتـشا  ار  نیا  دز : داد  دوب ، هدرب 
مه نادـنز  زا  یتدـم  زا  سپ  شترـضح  فطل  هب  هتبلا  دومرف و  تیانع  تاجن  یمتح  گرم  زا  ار  ریقح  نیا  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  جـئاوحلا 

. مدش دازآ 

دندومرف اطع  مشاهینب  رمق  هک  یتکرب  اب  لوپ 

لقن هنوگ  نیا  ار  یتمارک  اقفر  نم و  يارب  دنـشابیم  مالـسلامهیلع  تیبلـها  ناقـشاع  نیقتم و  زا  هک  دیـس ... مالـسالاتجح  ترـضح  - 3
عضو دش ، لوغـشم  یلغـش  ره  هب  دوب -  مه  انـشآ  ناوج  نآ  اب  راوگرزب  دیـس  نیا  ارهاظ  العم -  يالبرک  یلاها  زا  ینیدتم  ناوج  دندومرف :

هب مه  نآ  زا  دـعب  دـنکیم . جاودزا  هـکنیا  اـت  درکیم ، یگدـنز  تکـالف  یتخبدـب و  رد  هـشیمه  هـکلب  دـشیمن . شخبتیاـضر  وا  یلاـم 
( قارع البرک و  صوصخم  چیودناس   ) لفالف یچیودناس  لغـش  هب  تقو  کی  تشادن . ياهدیاف  یلو  دروآیم ، يور  يددـعتم  ياهیبساک 
. دوب ریگرد  يدایز  تالکـشم  اب  دوب و  لاح  ناشیرپ  یلیخ  اعبط  تشادن . یبوخ  دـمآرد  هدافتـسا و  یلو  درکیم ، راک  هچ  ره  دروآ . يور 
( ترـضح هلبق  برد  يورهبور   ) مالـسلاهیلع مشاهینب  رمق  مرح  يولج  زا  یتقو  هناخ  هب  نتفر  لاح  رد  شراک ، یلیطعت  زا  سپ  بش  کـی 

مالس داتسیا و  دومنیم -  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  البرک  ياقس  اشگلکـشم و  ياقآ  هب  یمالـس  داتـسیایم و  هک  لومعم  قبط  تشذگیم - 
اـضیا تنأ  سابع ! ای  تفگ : دـیبوک و  ار  برد  شدوخ  یگداس  یناشیرپ و  ملاـع  ناـمه  رد  دـمآ و  هلبق  برد  يولج  هعفد  نیا  یلو  درک ،
يادرف تفر . هناخ  هب  تفگ و  ار  نیا  ینیبیمن ؟ ارم  يراتفرگ  یباوخ ؟ رگم  هک  نیا  روظنم  هحفص 403 ] [ ؟ یباوخ مه  وت  سابع ! يا  مئان ؟

لوپ یغلبم  سابع  دندرک و  یکیلع  مالـس و  دـید ، دوب -  سابع  وا  مسا  هک  ار -  دوخ  ياقفر  زا  یکی  هار  نیب  تفریم ، راکرـس  هک  حـبص 
کـش راذگب -  دوخ  لخد  رانک  ار  لوپ  نیا  تفگ : مه  دیاش  . ) شاب هتـشاد  ار  نیا  العف  تفگ : داد و  وا  هب  سلف ) ای  رانید  ارهاظ 15   ) درخ

تخادرپ دـمآ ، شتـسد  لوـپ  هک  ادـعب  دریگیم و  ار  لوـپ  نیا  ضرق  ناوـنع  هب  هک  نیا  تین  هب  مـه  وا  دـشابیم ).-  يدیـشروخ  ریقح  زا 
لثم دش و  راک  لوغـشم  تشاذگ و  لخد  رد  دوب  هتفرگ  سابع  زا  هک  ار  يدرخ  لوپ  دیـسر ، هزاغم  هب  یتقو  دنوشیم . ادج  مه  زا  دنکیم .
سپ ادرف و  دش ، لاحـشوخ  دوب . لبق  ياهزور  زا  رتشیب  یلیخ  درمـش ، ار  قودنـص  دـمآرد  لوپ  هک  بش  یلو  تشاد ، شورف  لبق  ياهزور 

نآ دـش ، بوخ  هک  ام  عضو  تفگ : دوخ  اب  هک  نیا  اـت  رتلاحـشوخ ، لاحرـس و  مه  وا  دـش و  رتشیب  رتشیب و  دـمآرد  زور  هب  زور  ادرف و ...
دزن مهدـب . ساـبع  هب  ار  نآ  سپ  دـشن . نآ  ندومن  جرخ  هب  مه  یجاـیتحا  و  دـشن . جرخ  زونه  هداد ، نم  هب  ساـبع  نم  قیفر  هک  مه  یلوـپ 
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یلوپ نامه  تفگ : یلوپ ؟ هچ  دـیوگیم : هدومن  بجعت  سابع  دـید  یلو  مدروآ . ار  امـش  لوپ  تفگ : دومن و  رکـشت  تفر و  دوخ  تسود 
وت هب  یلوپ  هن  مدـید و  ار  وت  نم  زور  نآ  هن  قیفر ! تفگ : سابع  یلو  دـشاب . وت  دزن  العف  یتفگ : يداد و  نم  هب  اج  نالف  رد  زور  نـالف  هک 

ییاشگلکشم هب  رادیب و  هشیمه -  هکلب  بش -  نآ  هن  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  هک  دیمهف  ناوج  هزات  مرادن . ربخ  بلطم  نیا  زا  الصا  مداد و 
ور همه  ادگ  ات  هاش  زا  تسا  تجاح  بابرا  يهلبق  وچ  وا  هاگرد  دومن . راوگرزب  نآ  زا  يرازگرکش  و  دشابیم . لوغـشم  قلخ  راک  هرگ  زا 

هحفص 404]  ] دننک وا  يوس 

درادن تکرب  يرادازع  ياهزور  رد  یبساک 

دودح هک  فرـشا  فجن  روهـشم  نینیدتم  نیمرتحم و  زا  ناندعوبا  هب  روهـشم  هزع -  ماد  ربش -  نسحم  دیـس  جاح  باطتـسم -  بانج  - 4
نیا نم  تداع  دومرفیم : يو  مدینـش  ناشیا  زا  مدوخ  دندرک و  لقن  ار  یتمارک  دننکیم ، یگدنز  مق  سدـقم  رهـش  رد  هک  تسا  لاس  یس 
مرح کیدزن  نم ، ناگتـسب  زا  یکی  متفریم . العم  يالبرک  هب  فرـشا  فجن  زا  الومعم  يرادازع  يارب  لاـس  ره  ياروشاـع  يههد  هک  دوب 
لاس کی  منکیمن .-  رکذ  لیاسم  یـضعب  رطاخ  هب  ریقح  یلو  دـندرک ؛ یفرعم  ار  وا  ربش  ياقآ  هتبلا  تشاد -  هزاغم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
اهنت هن  ام  لیماف  نیا  مدید  یلو  دوب ، لیطعت  اههزاغم  رازاب و  يهمه  اروشاع  کیدزن  لومعم ، قبط  متفر . البرک  هب  مدوب  هلاس  هد  دودـح  هک 

مه نآ  هدوـمن ، رپ  ساـنجا  زا  ار  شاهزاـغم  هدوـمن ، هدافتـسا  ناراـکمه  ياـههزاغم  یلیطعت  زا  دوـخ  لاـیخ  هب  هکلب  تـسا ، زاـب  شاهزاـغم 
مان مسا و  هب  قارع  رد  هک  يزور  دوب ، مرحم  متفه  زور  تیوکـسیب و )... يدـنق و  نان  لثم  یکاروخ ، سانجا  ارهاظ  و   ) ییاچ یـصوصخم 

مدش و تحاران  یلیخ  مدوب ، هچب  هک  نیا  اب  دوشیم ؛ يرادازع  راوگرزب  نآ  يارب  روهـشم و  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  البرک  رادملع  سدـقم 
زونه تسا ! لـیطعت  اـههزاغم  و  دـشابیم -  ریقح  زا  کـش  مرحم -  متفه  زور  اـی  مالـسلاهیلع  ساـبع  زور  زورما ، ییاد ! متفگ : متفر  وـلج 
هدنب تشذگ و  لاس  نایلاس  مدرک . رارف  مدیسرت و  نم  و ... هچب !! ورب  دیـشک : مرـس  رب  يدایرف  نانچ  هک  دوب  هدماین  نوریب  مناهد  زا  فرح 
هحفص ، ] هداد تسد  زا  ار  تورث  ییاراد و  همه  دش و  يدرمریپ  ام  لیماف  نآ  تورث و ... هزاغم و  بحاص  فرـشا  فجن  رد  مدش و  گرزب 

هچب تسا  تدای  ینالف ! تفگ : نم  هب  شدوخ  يزور  مدرکیم . کمک  وا  هب  نم  اقافتا  دمآ و  فرـشا  فجن  هب  یگدـنز  همادا  يارب  [ 405
؟ ورب هچب ! مدز : دایرف  وت  هب  نم  و  يرادازع و ... لـیطعت و  اـج  همه  ساـبع  زور  ییاد ! یتفگ : وت  مرحم و ... متفه  زور  لاـس  کـی  يدوب و 

رادـقم هب  دـشاب و  یم  نیرفاسم  راوز و  جایتحا  دروم  اصوصخم  هک  مدوب  هدومن  یئاچ و ... زا  رپ  ار  هزاـغم  نم  زور  نآ  تفگ : یلب . متفگ :
روشک رد  شیپ  لاس  داتفه  دودـح  رد  رانید  هک 56  دنراد  هجوت  مرتحم  ناگدـنناوخ  مدوب -  هدومن  يرادـیرخ  ار  سانجا  رانید  ارهاظ 56 

سانجا يهمه  هک  نیا  اب  تشاد . مهاوخ  یبوخ  دمآرد  هچ  بورغ  ات  هک  مدوب  لاحشوخ  یلیخ  و  تسا -  هدوب  يدایز  رایسب  هیامرس  قارع 
هدرک يرادـیرخ  ار  اهنآ  هک  دوب  يراـنید  ناـمه 56  تسرد  مدرمـش ، ار  شورف  لوپ  بش  نآ  یتقو  یلو  دیـسر ، شورف  هب  بش  اـت  هزاـغم 
دیرخ لوپ  هزادنا  نامه  طقف  طقف و  دنامن و  میارب  مه  رانید  کی  یتح  یلو  مدوب ، هدرب  نایرتشم  زا  مه  یبوخ  دوس  هک  نیا  اب  ینعی  مدوب ،

. دنام میارب 

منک تمدخ  مدنزرف ، يرادازع  يارب  مدوخ  مهاوخیم 

هب ـالبق  ریقح  ار  فطل  تیاـنع و  نیا  - 5 منک . تمدخ  مدنزرف ، يرادازع  يارب  مدوخ  مهاوخیم  دندومرف : مالـسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح 
يالبرک رد  يرمق )  1426 یسمش -   1384  ) لاسما نابعـش  همین  ترایز  رد  هللادمحب  یلو  مدوب ، هدینـش  ناتـساد  بحاص  زا  هطـساو  کی 

دـیامرفب و نادـنموزرآ  همه  بیـصن  ار  راوگرزب  نآ  ترایز  دـنوادخ   ) مدینـش ناشدوخ  زا  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  رهطم  مرح  رد  العم 
رعاـش مظعم ، داتـسا  باـنج  مرادـب : هضرع  همدـقم  ناونع  هب  هحفـص 406 ] . ] دـیامرف دازآ  دنتـسه ، ینادـنز  قارع  رد  هک  ینیریاز  يهـمه 
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البرک یلاها  زا  تسا -  هدیـسر  مه  پاچ  هب  ناشیا  یبرع  راعـشا  ناوید  هک  ییالبرکلا -  بداـن  یلعدـمحم  جاـح  مالـسلامهیلع  تیبلـها 
هـسدقم مق  رهـش  نکاس  یئالبرک  بدان  ياقآ  هدومن و  قارع  كرت  هب  روبجم  ار  اهنآ  رفاک  یثعب  مادـص  لبق  لاـس  یـس  دودـح  دـشابیم .

هزات هک  ار  ییاهتبیصم  ینزهنیس و  راعشا  اههدیصق ، مرحم ، هام  اصوصخم  يرادازع  مایا  رد  نابز ، برع  ناحادم  موسرم ، قبط  دنشابیم .
مرح رد  ار  یئالبرک  بدان  ياقآ  ریقح ، يزور  دـنناوخیم . يرادازع  ياهتئیه  اههینیـسح و  رد  هدومن  تفایرد  نارعاـش  زا  هدـش ، هدورس 

، مدینش یفرشا  لالج  دیس  ياقآ  زا  امش  هب  عجار  ار  یناتساد  مدرک : ضرع  وگتفگ  نمـض  مدرک ، تاقالم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
اهییالبرک ياهتئیه  زا  یکی  رد  دومرف : لقن  هنوگ  نیا  ار  ناتـساد  هدومن  تبحم  ناشیا  و  مونـشب ، امیقتـسم  امـش  دوخ  زا  دهاوخیم  ملد 

یبیب هب  لـسوت  تسا  رارق  بش  ادرف  تفگ : نم  هب  تئیه  حادـم  یبـش  مدرکیم . تکرـش  مه  نم  دوـب و  رارقرب  ینزهنیـس  هسدـقم ، مق  رد 
هدامآ دیدج  رعـش  هک  نیا  رطاخ  هب  مه  هدنب  مناوخب ، نم  بش  ادرف  ینزهنیـس  يارب  ات  وگب  يرعـش  امـش  اذل  دـشاب ، مالـسلاامهیلع  نینبلاما 

زا دـعب  مین  کی و  تعاس  ات  هرخالاب  مدرک و  رکف  متـسشن و  متـشگرب . هناخ  هب  دـش و  مامت  يرادازع  هک  نیا  زا  دـعب  بش  نامه  متـشادن ،
ناکم رد  اشع  برغم و  زامن  تقو  بش  ادرف  یلبق  رارق  قبط  مدورـس . مالـسلااهیلع  نینبلاما  لسوت  رد  ار  يرعـش  هدـنام و  رادـیب  بش ، همین 

نیمز ار  رعـش  وا  یلو  دـناوخب . تئیه  رد  رگید  تعاـس  هس  ود  دـنک و  نیرمت  ار  نآ  اـت  مداد ، حادـم  هب  ار  رعـش  هدـش ، رـضاح  صوصخم 
وا ندمآ  رظتنم  تعاس  کی  دودح  تهج ، نیمه  هب  هحفص 407 ] . ] مریگیم میآیم و  هرابود  موریم و  مراد  راک  نآلا  تفگ : تشاذگ و 

تحاران یلیخ  هدنب  اتعیبط  مناوخیمن . ار  نیا  اذل  مراد ، رعـش  نم  تفگ : احیرـص  یلو  تخادـنا ، رعـش  هب  یهاگن  هرابود  دـمآ و  ات  مدـش ،
. مدش هجاوم  روبزم  حادم  یهجوتمک  يرهمیب و  اب  مه  مدوب و  هدرک  لمحت  رعش  ندورـس  يارب  یباوخیب  دایز و  تمحز  مه  نوچ  مدش ،
مدرک و هیرگ  یلیخ  مدمآ ، هناخ  هب  یتقو  سلجم  مامتا  زا  دعب  یلو  مدرک ، تکرش  هضور  سلجم  رد  تروص ، ره  هب  تسکـش . ملد  اعقاو 

منامب رادیب  بش  همین  زا  دعب  مین  کی و  تعاس  ات  دنهاوخب و  رعـش  نم  زا  هک  تسا  نم  تمحز  باوج  نیا  نینبلاما ! ای  متفگ : لاح  نآ  رد 
رعش تیارب  رگید  تسا ، روط  نیا  هک  لاح  دننک ، ماهرخسم  روط  نیا  الاح  متفگ و  رعـش  مالـسلااهیلع  نینبلاما  يارب  هک  مشاب  لاحـشوخ  و 

هللادـبعیبا رهطم  مرح  رد  ار  مدوخ  باوخ  ملاـع  رد  مدـیباوخ ، هتـسکش  لد  ناـمه  اـب  هصـالخ ، تفگ .-  هنوگ  نیا  ارهاـظ  میوـگیمن - .
ینزهنیس مق  رد  اهبش  هک  نامدوخ  تئیه  نامه  مدید  میایب ، نوریب  متـساوخ  نحـص  زا  یتقو  مدرک ، ترایز  مدید ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

هب ایب  دـندومرف : نم  هب  رهطم  نحـص  رد  راوگرزب  دیـس  رفن  ود  هک  مورب  نوریب  مهاوخیم  اهنت  نم  دنـشابیم و  ینزهنیـس  لوغـشم  میتشاد ،
رد هینیسح  نیرتمهم  میدرکیم ، یگدنز  البرک  رد  ام  هک  یتقو  نامه  ینعی  لبق ، لاس  یس  دودح  هک  نیا  هجوت  لباق  اهینارهت - . هینیسح 

، هینیسح اهدص  هارمه  ار  نآ  مادص  اهدعب  یلو  تشاد ، رارق  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هلبق  برد  کیدزن  هک  دوب  اهینارهت  هینیـسح  البرک ،
. دـندومرف ییامنهار  هینیـسح  نیمزریز  هب  ارم  متفر . اـهینارهت  هینیـسح  هب  اـهنت  مدوخ  نم  و  درک .-  بارخ  رگید  هیملع  هسردـم  دجـسم و 
دنیایب و رهطم  مرح  زا  نآلا  دیاب  هک  نامدوخ  ینزهنیس  تئیه  تهج  هب  تسا  هدش  هدیچ  یبترم  ياهیلدنص  زیم و  مدید  مدش ، لخاد  یتقو 

فورظ ندـیچ  لوغـشم  سدـقم ، يهرهچ  رب  باقن  ياهللجم  مناخ  مدـش ، هجوتم  هک  دوب  نیا  بیجع  هحفـص 408 ] . ] دنوش ییاریذپ  اجنیا 
، دـننکیم هچ  یبیب  دـنیآیم ، تئیه  نآلا  دـنکیم ، هچ  اـجنیا  مناـخ  نیا  متفگ : مدوخ  هب  هعفد  کـی  نم  دـشابیم . اـهزیم  يور  اذـغ و ...

يارب مدوـخ  مهاوـخیم  دـندومرف : یبیب  تـمحز و ... امــش  يارب  دـنیآیم و  تـئیه  دارفا  نـآلا  یبیب ! مدرک : ضرع  یبیب  هـب  نیارباـنب ،
نآ هب  ارم  ادتبا  هک   ) دندومرف لوبق  مالـسلااهیلع  نینبلاما  یبیب  ار  مرعـش  مدیمهف  مدیرپ و  باوخ  زا  ناهگان  منک . تمدخ  مرـسپ  نارادازع 

: مدرک ضرع  اذل  تمارک و )... باوخ  ملاع  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ترایز  هب  فرشت  تقایل  مه  دندومن و  توعد  ییاریذپ  يارب  هینیسح 
، لـبق هب  تبـسن  يرتـشیب  ناـنیمطا  قاـیتشا و  اـب  باوخ  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  مولعم  میوگیم و  رعـش  هک  مهدیم  لوق  منوـنمم و ... یبیب !

. مداد همادا  ار  ندورس  رعش  يرعاش و 

لضفلاابا فطل  هب  ینادنز  نیریاز  يدازآ 
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طوقـس اب  نوچ  دوب . یتکرباب  لاس  رایـسب  ینیـسح  يالبرک  ناقـشاع  يارب  يرمق   1424 یـسمش -  لاـس 1382  هک  مینادیم  همه  همدـقم :
ظاـحل زا  یلو  دـمآرد ، اـکیرمآ  لاغـشا  تحت  قارع  هـچ  رگا  يرمق ، رفـص 1424  رد 6  نوعلم  مادـص  يهعیـش  دـض  رگمتـس و  تموکح 

هب اهرهـش  زا  يورهدایپ  تروص  هب  ترایز  يرادازع و  تیعونمم ، لاس  یـس  دودـح  زا  سپ  دـش . نایعیـش  عفن  هب  ـالماک  عاـضوا  یبهذـم ،
ییانثتـسا و یتروص  هب  ناریا ، يهدادلد  قشاع و  تلم  يارب  یفرط ، زا  تشگ . دازآ  نایعیـش  یبهذـم  یمومع  مسارم  العم و  يالبرک  يوس 

یناریا راوز  ینویلیم  تیعمج  روبعلابعـص ، ياههوک  قیرط  زا  هچ  یمـسر و  ياهزرم  قیرط  زا  هچ  دش . ناسآ  البرک  ترایز  هار  ریظنمک ،
نیا هک  فیح  اما  هحفص 409 ] . ] دشابیم یندشن  شومارف  لاس  ینیسح  ناقشاع  يارب  لاس 1382  اعقاو  دندناسریم و  رای  مرح  هب  ار  دوخ 

دیدج تموکح  رارقتسا  اب  ادعب  و  نیعبرا 1383 ) ات  نیعبرا 1382  زا  ابیرقت  ینعی   ) تشاد همادا  لاس  کی  دودـح  طقف  یهلا  گرزب  تمعن 
یناریا نیریاز  زا  يداـیز  يهدـع  مکمک  تشگ و  لکـشم  نـتفر  تراـیز  دـش و  عورـش  اهيریگتخـس  دـیدج و ... سیلپ  طلـست  قارع و 
تـسد اب  رتدوز  هچ  ره  هللا -  ءاش  نا  هک -  دنـشابیم ، ینادنز  قارع  ددعتم  ياهنادنز  رد  يدایز  دادعت  مه  زونه  یتح  دـندش و  ریگتـسد 
يرفن هاجنپ  دص و  دودح  هورگ  کی  ندش  دازآ  هک  هدیـسر  نآ  تبون  نونکا  همدقم  نیا  اب  دنوش . دازآ  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ياناوت 

هللا هظفح  ینیسح  نیسح  دیس  ياقآ  مالسالاۀقث  بانج  میناوخب : مه  اب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  هزجعم  تیانع و  هب  ار  ینادنز  نیریاز  نیا  زا 
مود يهیمطاـف  رد  دنـشابیم ، يرما  ساـبع  دیــس  ياـقآ  زیزع  رورــس  داـماد  مالــسلامهیلع و  تیبلـها  قشاـع  بوـخ و  ناتــسود  زا  هـک 

زا دعب  یلو  دنتفر ، البرک  رفس  هب  دوخ  ناتـسود  ناگتـسب و  زا  رفن  راهچ  یهارمه  هب  یـسمش  هاـم 1383  ریت  يرمق -  یناثلايدامج 1425 
مشچ اهینارگن و  زور  ره  تشاد و  همادا  ینادنز  نیا  زور  داتـشه  دودح  دنـشابیم ، ینادنز  قارع  رد  اهنآ  هک  دیـسر  ربخ  زور  هد  دودح 

هعجارم للم و ... نامزاس  رتفد  هجراخ و  ترازو  نارهت ، رد  قارع  ترافـس  هب  برطـضم  ياههداوناخ  یفرط ، زا  دـشیم . رتشیب  اـهيراظتنا 
زا ار  اهنآ  يدازآ  لسوت  اعد و  اب  اقفر  نایانـشآ و  هداوناخ و  ياضعا  زا  یـسک  ره  دهد . ماجنا  يراک  تسناوتیمن  یـسک  یلو  دندرکیم ،

دیـس يدازآ  ربخ  دزیم و  نفلت  يرگید  يارب  یـسک  ره  نابعـش ، هام  رخاوا  رد  هرخالاب  ات  دندرکیم . اضاقت  مالـسلامهیلع  تیبلها  ادخ و 
هک هدش  دازآ  رگید  راوز  یعقاو و  ریاز  نیا  اب  رادید  يهدـعو  دـسریم و  مق  هب  رهظ  کیدزن  تفگیم : سپـس  دادیم ، تراشب  ار  نیـسح 

يارب یبوـخ  تیعمج  هک  دـشابیم  مالـسلااهیلع  هموـصعم  ترـضح  تیبلـها  همیرک  مرح  رد  رهظ  تقو  دنـشابیم ، یعقاو  نیریاز  يهمه 
مشچ دندرک و  یهارمه  هناخ  ات  ار  نیسح  دیس  مارتحا ، تزع و  اب  هنارکـش ، ترایز و  زا  سپ  دندمآ و  هحفص 410 ]  ] نازیزع نیا  لابقتسا 
هورگ نیـسح و  دیـس  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهزجعم  امتح  هک  متفگیم  اقفر  هب  دوب و  نیقی  ریقح  نیا  يارب  دش . نشور  وا  ندید  هب  همه 

هام طساوا  هک  نیا  ات  دنک  فیرعت  ار  دوخ  يدازآ  زار  زمر و  نیسح  دیـس  هک  مدوب  یتولخ  سلجم  تصرف و  رظتنم  درک . دازآ  ار  وا  هارمه 
، يرما ساـبع  دیــس  ياـقآ  یگتفه  يهـضور  سلجم  هـب  هـک  اـهبش  زا  یکی  رد  يدازآ ) زا  دـعب  زور  تـسیب  دودــح   ) ناـضمر كراـبم 
رد مدش و  لاحشوخ  ردقچ  نیسح  دیـس  ندید  اب  دنادیم  ادخ  مدرک و  ادیپ  ار  دوخ  يهدشمگ  مدوب  هتفر  نیـسح  دیـس  ياقآ  يهجوزلاوبا 

يدازآ ام  تفگ : تشادرب و  ناشدوخ  يدازآ  زار  زا  هدرپ  هزور ، داتشه  ياهتناها  اهیتخس و  اههجنکـش ، رابتقر  يارجام  حرـش  نمض 
یلو میتفر ، العم  يالبرک  هب  میقتـسم  میتشذـگ ، نارهم  زرم  زا  یتقو  تفگ : وا  مینادیم . مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  نویدـم  ار  دوخ 
لقاال هک  میدز  راز  هچ  ره  درک ، ریگتـسد  ار  ام  سیلپ  رهطم  مرح  رانک  میدـش ، هدایپ  نیـشام  زا  هک  نیا  ضحم  هب  البرک  هب  ندیـسر  هظحل 

مرح کیدزن  ینادنز  رد  دنتشاذگ . ام  لد  رب  ار  ترایز  راب  کی  يوزرآ  دندرکن و  لوبق  دیربب ، نادنز  هب  ار  ام  دعب  مینک ، ترایز  راب  کی 
فیثک و مرگ و  قاتا  زا  ندمآ  نوریب  قح  هک  البرک ، هام  ریت  يامرگ  رد  دندرک ، سبح  ار  ام  زور  هدزای  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  رهطم 

ظاحل زا  هدولآ  زامنیب و  راکتیانج ، لتاق ، هک  یناینادنز  اب  ندوب  هارمه  بسانمان و ... ياذغ  اهتناها و  زا  هتـشذگ  میتشادن و  ار  هدرک  مد 
يارب دنتشادن ، تیانج  هانگ و  زا  مرـش  مرح ، رانک  كاپ و  نیمزرـس  رد  مه  نآ  نادنز  لخاد  رد  هک  نیا  اهنآ و  ندید  هک  دوب  یـسنج و ...

ار ام  یهاگ  هک  دندرک  لقتنم  قارع -  بونج  ياهرهـش  زا  یکی  توک -  رد  ینادـنز  هب  ار  ام  زور ، هدزای  زا  سپ  دوب . باذـع  نیرتدـب  ام 
گرم مد  ات  یهاگ  یعیجف  عضو  اب  ییاکیرمآ  نازابرس  دعب  قلخ و  نیقفانم  هحفص 411 ]  ] دعب یقارع ، نازابرس  بیترت  هب  تبون  هس  يزور 
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 - وا تسیچ ؟ ام  مرج  مینیسح  ریاز  ام  رخآ  میتفگیم : دوب -  مه  هعیش  هک  یقارع -  زابرس  هب  هجنکـش  نیح  رد  یهاگ  دندرکیم ، هجنکش 
یلو مرگ و ... فیثک و  گنت ، رایـسب  میتشاد ، لکـشم  رایـسب  مه  قاتا  تیفرظ  ظاحل  زا  دشابیم ؟ یک  نیـسح  دادیم : باوج  هللااب -  ذوعن 

ترایز هظعوم و  يرادازع و  حادـم و  تعامج ، ماما  نامدوخ  يارب  ینعی  میتشاد ، مالـسلاهیلع  نیـسح  قشع  زا  یملاع  يراـتفرگ ، نیع  رد 
 - ام ياهیلولسمه  زا  ياهدع  هک  يروط  میدشیم ، تالسوت  اههضور و  راکذا ، اهزامن ، اهاعد ، عاونا  هب  لسوتم  مه  ندش  دازآ  يارب  و ...
هدش ریگتسد  دندوب و  هدمآ  قارع  هب  رگید و - ... ياهروشک  هب  یگدنهانپ  ای  یشایع و  لثم  ترایز -  زا  ریغ  يدوصقم  يارب  هنافسأتم  هک 
دندش لسوت  زامن و  لها  دـندومن و  هبوت  اعقاو  هتفرگ و  رارق  دوب ، هدـش  داجیا  نادـنز  نیا  رد  هک  ییالاب  يونعم  ياضف  ریثأت  تحت  دـندوب ،
بترم دندیشکیم و  تمحز  مه  قارع  رد  ناریا  ترافـس  ياضعا  دندرکیم و  شالت  ام  يدازآ  يارب  ناتـسود  اههداوناخ و  ناریا ، زا  و ...

هک تسا  راک  رد  یتسد  هچ  منادیمن  تفگیم : یلو  دادیم ، رارق  اهشالت  نایرج  رد  ار  ام  دمآیم و  ام  دزن  اصخش  نآ ، ياضعا  زا  یکی 
مالـسلامهیلع تیبلها  ناراوگرزب  زا  یکی  هب  هعفد  ره  دوب و  تالـسوت  اعد و  هب  طقف  اـم  دـیما  نیارباـنب ، دوشیم . نیریاز  يدازآ  زا  عناـم 

دـیوش و لـسوتم  رفن  کـی  هب  يدازآ  يارب  دـندومرف : نم  هب  باوـخ  رد  تفگ : ناینادـنز  زا  یکی  يزور  هـک  نـیا  اـت  میدـشیم ، لـسوتم 
لسوتم دعب  هب  نآ  زا  نادنز  دارفا  همه  درک ، فیرعت  ار  باوخ  نیا  وا  یتقو  دیشاب . هتـشادن  راوگرزب  کی  هب  هعفد  ره  هدنکارپ و  تالـسوت 
هشیمه یعمج ، هتسد  يرادازع  تالسوت و  رد  اصوصخم  میدشیم ، مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مشاهینب  رمق  لضفلاوبا  جئاوحلا  باب  هب 

اهینادنز زا  یکی  دوب . هتشذگ  ندش ، ینادنز  يراتفرگ و  زا  زور  تصـش  دودح  هحفص 412 ] . ] میدناوخیم مالسلاهیلع  لضفلاابا  هضور 
زا شیب  البرک ، هار  ندش  دازآ  لاس  کی  نیا  لوط  رد  هک  دوب -  البرک  قشاع  نیدـتم و  رایـسب  یناوج  هک  مالیا -  ناتـسا  زا  دوب  یـصخش 

ناینادنز يارب  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هک  ار  یتراشب  دید و  یباوخ  وا  دوب . هدش  ریگتـسد  هعفد  نیا  دوب و  هدش  قفوم  ترایز  هب  راب  یس 
رد نارهم  رد  مدید  باوخ  بشید  تفگ : وا  میدش . يدازآ  هب  نئمطم  همه  دیچیپ و  نادنز  ياضف  رد  دیما  میـسن  هک  درک  فیرعت  دـنداد ،

انـشآ رایـسب  دـندرکیم  روبع  نارهم  زرم  زا  هدایپ  ياپ  اـب  لاس 1382  هک  ینیریاز  يارب  هدازماـما  نیا   ) متـسه مالـسلاهیلع  نسح  هدازماـما 
نم نوچ  دشابیم و  همه  ياقآ  طسو  رفن  هک  دنـشابیم  راوگرزب  رفن  هس  هدازماما  ربق  يولج  یلو  تسا ، تولخ  هدازماما  مدـید  دـشابیم )

: داد باوج  تسیک ؟ راوگرزب  نیا  مدیسرپ : نانآ  زا  یکی  زا  مدیدیمن . ار  اهنآ  كرابم  تروص  متشاد ، رارق  ناراوگرزب  نآ  رـس  تشپ  رد 
متسین یضار  اهنیا  رتشیب  زا  دنیامرفیم : ترضح  داد : باوج  دنیامرفیمن ؟ دازآ  ار  ام  ارچ  سپ  متفگ : مالسلاهیلع . لضفلاوبا  ترـضح  اقآ 

هیرگ مدز و  ور  مالـسلاهیلع ) نیـسح  ماما   ) مردارب شیپ  ردقنآ  دـندوب ) هدـمآ  عرـش  فالخ  ياهراک  روظنم  هب  ياهدـع  هک  مدرک  ضرع  )
. سوبب ار  میابع  دـنیامرفیم : تفگ  مسوبب . ار  شکرابم  تسد  دـیریگب ، هزاجا  اقآ  زا  متفگ : وا  هب  سپـس  متفرگ . ار  اهنیا  يدازآ  اـت  مدرگ 

لبق لاـس  دـنچ  ناوج  نیا  نوچ   ) دـشابیم راوگرزب  نآ  دوخ  مدـید  مدرک ، هاـگن  شینارون  تروص  هب  اـبع ، ندیـسوب  لاـح  رد  متفر  وـلج 
ار شکراـبم  تروـص  دوـب ، هدوـمرف  تیاـنع  افـش  وا  هـب  هدروآ و  فیرـشت  وا  باوـخ  هـب  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترــضح  دوـب و  ضیرم 

اههچب داتفا . هار  هب  ییاغوغ  دش ، لقن  باوخ  نیا  نایرج  یتقو  تفگیم : نیسح  دیـس  هحفص 413 ] . ] مدش رادیب  باوخ  زا  و  تخانشیم )
هیرگ ام  يدازآ  يارب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  هک  میشاب  هک  گس  ام  دنتفگیم : دندرکیم و  هیرگ  دندیبوکیم ، نادنز  راوید  هب  ار  دوخ  رس 

هب نئمطم  همه  تراشب ، نیا  اب  یفرط ، زا  دشاب . یـضاران  اقآ  هک  مدرک  يراک  ارچ  هک  دـندش  ممـصم  رتشیب  دوخ  يهبوت  رد  یـضعب  دـنک .
نابعـش موس  زا  لبق  زور  ود  یکی  هک  باوخ  نآ  زا  دعب  تسرد  هک  نیا  رتبیجع  دندرکیم . يرامـشهظحل  نآ ، راظتنا  رد  هدش و  يدازآ 
ضوع دص  رد  دص  اهنابنادنز  نازابرس و  راتفر  الصا  مالـسلامهیلع ) داجـس  ماما  لضفلاوبا و  ترـضح  نیـسح ، ماما  دالیم  ياهزور   ) دوب

هک دندزیم  راز  ام  هب  دوخ  جیاوح  يارب  دندرکیم و  رذن  ام  يارب  یتح  دـندوب ) عالطایب  باوخ  زا  اهنآ  هتبلا   ) دـندش نابرهم  همه  دـش و 
ار مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ینادنز ، نیریاز  زا  یکی  زور ، دنچ  زا  دعب  میروآیم . اج  هب  ام  دینک ، رذن  امـش  هچ  ره  دیهاوخب ، کمک  ام  زا 
؟ زور مادک  رخآ  دیـسرپ : هرابود  دیوشیم . دازآ  هدشن  مامت  هام  دـندومرف : میدـشن ؟ دازآ  ارچ  سپ  درک : ضرع  درک و  ترایز  باوخ  رد 

مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  فطل  قبط  هک  میتشاد  عوقولا  بیرق  يدازآ  هب  نیقی  ینادنز  نیریاز  همه  هصالخ ، هام . رخآ  زا  لبق  دندومرف : زاب 
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. دش يدازآ  مالعا  هام -  رخآ  زا  لبق  زور  شش  ینعی  نابعش -  مراهچ  تسیب و  زور  ناراوگرزب ، نآ  يهدعو  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  و 
تیادف ام  ردام  ردپ و  دندوب . ینادنز  مه  يرگید  دایز  دادعت  هک  نیا  اب  دندوب ، ام  عمج  نیمه  تسرد  دـندناوخ ، ار  ناگدـش  دازآ  یماسا 
يدازآ تفگ : درک ، مالعا  ار  يدازآ  ربخ  دـش و  رـضاح  نادـنز  رد  ناریا  رادراک  یتقو  يزاـسدازآ ، هظحل  هک  دوب  نیا  بجعت  لـضفلاابا !

مه ام  دوخ  نوچ  تسا ، هزجعم  طقف  ینادنز ، ریاز  رازه  دنچ  نیب  زا  رفن ) جنپ  لهچ و  دـص و  ارهاظ   ) رفن هاجنپ  دـص و  هحفص 414 ]  ] امش
فشاک ای  داتفا  رو  داتفارد  هک  ره  یلع  لآ  اب  تافاکم  رید  نیا  رد  میدرک  هبرجت  ام  دش . رداص  روطچ  امش  هورگ  يدازآ  روتسد  مینادیمن 

. مالسلاهیلع نیسحلا  کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هجو  نع  برکلا 

نامز ماما  دای  اب  مشاهینب  رمق  هب  لسوت 

، تسا مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  البرک  ياقس  هژیو  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها  ناگتخابلد  زا  دوخ  هک  يرگـشهوژپ  هدنـسیون و 
هللادبعابا نادیهش  رالاس  ناراداوه  ناگدادلد و  دوب ، یـسمش  يرجه  لاس 1384  ياهزور  نیرتینایاپ  درکیم : لـقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک 
نیـسحلا باب  دـش و  ملاـح  لـماش  یهلا  قیفوت  دـندرکیم ، هداـمآ  نیعبرا  تراـیز  يارب  ار  دوخ  اـیند  طاـقن  اـصقا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

نیعبرا هب  رگید  زور  دـنچ  زونه  دومرف . اضما  اسآهزجعم  زین  ار  ام  یترایز  يازیو  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلابا  ترـضح  ینعی  مالـسلاهیلع 
بات بت و  رد  قارع  روشک  یتسار  هب  میدش . العم  يالبرک  دراو  ینیـسح  يافـصاب  مرح  ناریاز  ناقـشاع و  زا  یهورگ  اب  دوب ، هدنام  یقاب 
يور ماگ  يریذپانفصو ، لاح  اب  هدایپ و  ياپ  اب  هناقـشاع  قارع  کیدزن  رود و  طاقن  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  دـنزرف  ناقـشاع  دوب ، يرگید 

اهنآ لاح  هب  یناریا  ناریاز  دوبن . فیـصوت  لباق  نانآ  ياوه  لاح و  دـندوب ، تکرح  رد  نیمرحلا  نیب  يوس  هب  دـنداهنیم و  ناگتـشرف  لاـب 
اهدعـس و رمع  اهرمـش ، اهدـیزی ، ناثراو  بناج  زا  هک  ییاهدـیدهت  ساـسح و  طیارـش  نآ  رد  ریاز  نویلیم  هد  زا  شیب  دـندروخیم ، هطبغ 

تکرـش نیعبرا  ترایز  رد  هدـش و  هارمه  دوخ  نامز  ماما  اب  ات  دـندومیپیم  هار  راوتـسا  ياهماگ  اب  اورپیب  هناقـشاع و  دنتـشاد ، اهدایزنبا 
، ینزهنیـس يرادازع ، اب  نانآ  یندرک . فیـصوت  هن  تسا  یندـید  اهنآ  لاح  و  تسا ، ناوتان  اهنآ  ياوه  لاح و  نایب  زا  ملق  یتسار  هب  دـننک .

قح رد  یفطل  هـک  مدوـب  رازگــساپس  ار  ادـخ  دـندرک . هدـنز  رگید  راـبکی  ار  اروشاـع  هحفـص 415 ]  ] يهرطاـخ ینزهـمق و ... ینزریجنز ،
مالـسلاهیلع و نیـسح  ماما  ییالط  يهبق  تحت  هک  يزور  دـنچ  مینیبب . ار  یندـشن  شومارف  يهرظنم  نینچ  کـیدزن  زا  هک  دومن  بناـجنیا 

تالکـشم اب  قارع  روشک  زا  جورخ  يارب  ور  نیا  زا  میدوب ، ربخیب  اههمانرب  يهمه  اـج و  همه  زا  میدوب ، مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح 
يهدادلد يارب  یلو  دوب ، نکممریغ  رهاظ  تروص  هب  لکـشم  لح  ریاز  همه  نآ  نایم  رد  یفرط  زا  میدش . ورهبور  روشک  نآ  يرادا  يدج 

رهمرپ نماد  هب  لسوت  تسد  یصاخ  ترابع  اب  لد  میمص  زا  تخس  طیارش  نامه  رد  تسا ؟ هتـسب  هار  یک  مالـسلامهیلع  تمـصع  نادناخ 
فـشاک ای  : » هک مدـناوخ  لیذ  تروص  هب  ار  شترـضح  لسوت  فورعم  رکذ  راب  دـنچ  مدز و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاـهینب  رمق 

«. مالسلاهیلع نیسحلا  کیخأ  قحب  یبرک  مالسلاهیلع و  يدهملا  انالوم  هجو  نع  ۀبیغلا  برک  فشکا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هجو  نع  برکلا 
شناج ومع  هب  مداد و  رارق  دوخ  يراـتفرگ  شیپاـشیپ  ار  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  ناـمیالوم  تبیغ  نارود  يراـتفرگ  لـسوت ، نیا  رد 

زا هدوسآ ، يرطاخ  تحار و  لایخ  اب  مدومن و  راذـگاو  شترـضح  هب  ار  تالکـشم  مدـش ، لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح 
مالـسلاهیلع یلع  نانمؤمریما  ترایز  فرـشا  فجن  هب  هک  نیا  اـت  میدـش . لوغـشم  تراـیز  هب  مدرک و  رظنفرـص  يرادا  ياـهراک  يهمه 

فرط هب  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  تیانع  اب  میدش و  فرـشم  مالـسلاامهیلع  نیمظاک  يهنابیرغ  هاگراب  هب  اجنآ  زا  میدش و  فرـشم 
فرشم مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  تمظعاب  هاگراب  مق ، سدقم  رهـش  هب  میوش  ورهبور  یلکـشم  اب  هک  نآیب  میدرک و  تکرح  ناریا 

... میدش

مداتسرف ار  سابع  میومع 
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یمیمص تسود  یلع ، بجر  خیش  همالع  وا  یمارگ  ردپ  هک  فرشا -  فجن  دلوتم  یناتسکاپ ، قارو  یلعدمحم  خیش  جاح  مالسالاتجح 
هللا همحر  مولعلارحب  قداص  دمحم  دیس  هللاتیآ  زا  داهتجا  يهزاجا  ياراد  دشابیم -  هللا  همحر  میکح  هحفص 416 ]  ] نسحم دیس  هللاتیآ 

يور باتک  پاچ  یـشورفباتک و  هب  اهدعب  یلو  دوب ، فرـشا  فجن  رد  ربنم  لها  ابطخ و  زا  یناوج  رد  قارو  یلع  دمحم  خیـش  ياقآ  دوب .
تیوک رد  لاس  هدزیـس  تسا . هدـش  فرـشا  فجن  كرت  هب  روبجم  نوعلم  مادـص  ملظ  رثا  رد  هک  تسا  لاـس  جـنپ  یـس و  دودـح  دروآ و 

مالـسلامهیلع تیبلـها  همیرک  راوج  رد  هسدـقم  مق  رد  نونکا  اـت  هدرک و  ترجاـهم  ناریا  هب  هک  تسا  لاـس  هس  تسیب و  درک و  یگدـنز 
هب التبم  دوب ، ربنم  لها  هک  ینارود  ناـمه  رد  راـبکی  تفرگ ، رارق  مالـسلامهیلع  تیبلـها  فطل  دروم  یناوج  زا  ناـشیا  دـنکیم . یگدـنز 
رثا ایمیک  رظن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  فطل  هب  یلو  دش ، نکممریغ  وا  يارب  ینارنخـس  ربنم و  هک  يروط  هب  دـش ، سفن  یگنت 

خیـش ياقآ  مینکیم : ضرع  ار  رظندروم  ناتـساد  لصا  همدـقم  نیا  رکذ  زا  دـعب  تفای . افـش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاـهینب  رمق 
اقافتا درک . رفـس  اجنآ  هب  دنربیم ، رـس  هب  یبد  رد  هک  دوخ ، نادـنزرف  اب  رادـید  يارب  یگلاس ) رد 65   ) لبق لاس  شـش  قارو ، یلعدمحم 

رارق يدیماان  تلاح  رد  راب  ود  ره  دوشیم و  لقتنم  ناتسرامیب  هب  نآ  زا  سپ  هک  دوشیم  التبم  يدیدش  یبلق  يهتکـس  هب  هبترم  ود  اجنامه 
شدوخ رـس  هب  بترم  دنزیم و  دایرف  ردپ ، يارب  ینارگن  یتحاران و  زا  تسا -  کشزپنادند  هک  يداه -  رتکد  شرـسپ  هک  يروط  تشاد ،

یتلاح رد  شدوخ  هک  يروط  دـناوخیم ، یـسردایرف  هب  ار  اقآ  دوشیم و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  لـسوتم  دـنزیم و 
رانک رد  هک  مداتـسرف  ار  سابع  میومع  دنیامرفیم : وا  هب  هک  دنیبیم  ار  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  تلاح  نآ  رد  ناهگان  دوریم ، امغا  هب  هیبش 
مود هتکس  هرابود  هتفه  کی  زا  سپ  اما  دباییمزاب . ار  تیفاع  یتمالس و  ون  زا  ردپ  دوشیم و  نئمطم  يداه  رتکد  اعبط  دنامب . وت ) ردپ   ) وا
ماما دـیبوکیم و  دوخ  رـس  رب  لبق  هعفد  لثم  مه  يداـه -  رتکد  ینعی  رـسپ -  دـمآ و  هحفـص 417 ]  ] دیدپ یلبق  تلاح  امه  دـش و  ضراع 

ار سابع  میومع  دـندومرف ، رارکت  ار  لبق  هعفد  شیامرف  هک  دومن  ترایز  ار  اـقآ  مه  هعفد  نیا  تساوخیم . يراـی  هب  ار  مالـسلاهیلع  ناـمز 
ناتسرامیب زا  تفای و  افش  مه  هعفد  نیا  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  مرک  مالـسلاهیلع و  نامز  ماما  یـسردایرف  زا  دنامب . وا  رانک  ات  مداتـسرف 

یلکـشم یبلق  یـضیرم  نآ  زا  دنارذگیم و  ار  یگدنز  هسدقم  مق  رد  رـضاح  لاح  رد  و  تشگرب . ناریا  هب  یتدـم  زا  سپ  دـش و  صخرم 
اقآ جاح  مالـسالاتجح  ترـضح  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  يهتفای  رظن  مرکم ، داتـسا  رـضحم  تدارا  ضرع  اب  [ . 314 . ] درادن

دمحم ياقآ  مالـسالاۀقث  باطتـسم  بانج  بناج  زا  لیذ  ياهتمارک  يدیـشروخ  اضردـمحم  لئاس : هزع ، ماد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خـیش 
فلؤم كرابم  رـضحم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسا : هدیـسر  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراـشتنا  رتفد  هب  یمق  يهناـگی  ییارون  یلع 

خیش جاح  نیملسملا  مالسالاتجح و  ترضح  مالـسلاهیلع » سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ   » دنمـشزرا باتک  ردقنارگ 
: میامنیم میدقت  ار  تمارک  دنچ  نیا  الیذ  رکشت  اب  هلظ -  ماد  یلاخلخ -  ینابر  یلع 

ندش قرغ  زا  تاجن 

ار لیذ  تمارک  فیرشلا -  هئاقب  لوطب  نیملسملا  هللا  عتم  یمق -  یئابطابط  یقت  دیس  اقآ  جاح  یمظعلا  هللاتیآ  ترـضح  گرزب  عجرم  - 1
نیمظاـک تراـیز  هـب  اـهيوخا  اـب  هـک  دوـب  یناوـجون  ناـمز  رد  هحفـص 418 ] : ] دـندومرف ناـیب  هنوـگ  نیا  بناـج  نـیا  هـب  هطـساو  نودـب 

لوغشم تعرس  هب  لوا  نامه  زا  یلو  مدوب ، دلب  انش  نم  میتفر ، هناخدور  فرط  هب  انـش  يارب  ترایز  زا  سپ  میدش ، فرـشم  مالـسلاامهیلع 
، بآ نایم  رد  الـصا  ینعی  موش ، قرغ  هک  دوب  کیدزن  مدوب و  هدش  هتـسخ  اذل  میامن ، انـش  تعرـس  هب  یتسیابیمن  هکنآ  لاح  مدـش و  انش 
هب دـندومرف ، لضفت  شترـضح  مدـش ، لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  هاگان  منک . تکرح  متـسناوتیمن  مدوب و  هدـنام 

. منک یگتسخ  عفر  ات  متسشن  لحاس  رانک  و  مناسرب ، لحاس  هب  ار  دوخ  منک و  انش  بآ ، طسو  زا  مناوتب  هک  ياهزادنا 

لس يرامیب  يافش 
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یئابطابط یضاق  یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  دنمورب  دنزرف  یلاعلا -  هلظ  ماد  یفجن -  یئابطابط  بحاصلادبع  دیس  جاح  هللاتیآ  ترـضح  - 2
التبم لس  يرامیب  هب  وا  دوب . یناهبهب  دمحا  دیس  مان  هب  يدیس  دندومرف : بناج  نیا  هب  هطـساو  نودب  فرـشا  فجن  ناگرزب  زا  هرـس  سدق 

هچ هک  نوزحم  دوشیم و  تحاران  یلیخ  مریگیمن ، يرثا  چیه  یلو  دیامنیم ؛ هعجارم  نآ  جراخ  قارع و  روشک  لخاد  ياهرتکد  هب  دش .
، دنیبیمن ار  يرثا  چیه  دـیامنیم و  هعجارم  يدایز  ياهناتـسرامیب  هب  هک  نآ  زا  دـعب  ماجنارـس  میدـش ؟ راتفرگ  ضرم  نیا  هب  ام  دـش  روط 

کی زا  دعب  هلـصافالب  دهاوخیم . ترـضح  نآ  زا  ار  دوخ  يافـش  دوشیم و  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  رمالارخآ 
هحفص 419] . ] دنکیم ادیپ  یصالخ  تخس  يرامیب  نآ  زا  دباییم و  افش  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هللا  یلا  جئاوحلا  باب  تکرب  هب  هتفه 

يدوبان فداصت و  زا  تاجن 

جاح یمظعلا  هللاتیآ  ترضح  ردقیلاع  عجرم  نادرگاش  زا  هلظ  ماد  ینابر  یلع  دمحم  خیش  جاح  نیملسملا  مالسالاتجح و  ترضح  - 3
زگرد يهداج  رد  دـندومرفیم : دـهدیم ، خر  شیارب  ارجام  نیا  هداج  رد  هک  ياهدـننار  لوق  زا  یلاعلا  هلظ  ماد  یمق  یئاـبطابط  نسح  اـقآ 

میامنیم و فداصت  يرانک  ای  ییورهبور  نیشام  اب  نآلا  تسا و  هدیرب  نیشام  زمرت  هک  مدیمهف  يریزارـس ، مه  دراد و  چیپ  مه  هک  دهـشم 
منهذ هب  داتفا و  ملد  رب  ناهگان  منک . لرتنک  ار  نیـشام  متـسناوتن  مدرک  يراـک  ره  اذـل  موشیم ، دوباـن  لاـح  ره  هب  اـی  منزیم و  هوک  هب  اـی 

راوگرزب نآ  هب  مدرک و  ار  راک  نیا  موش . لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  جـئاوحلا  باب  مشاهینب  رمق  هب  هک  دومن  روطخ 
، دریگب تسد  اب  ار  نیـشام  يولج  یـصخش  هک  نآ  لثم  ناهگان  هک  تسا  دـهاش  ادـخ  هدرکن ، هدرک و  رذـن  مه  ار  يزیچ  مدـش و  لسوتم 

لضفلاوبا ترضح  تکرب  هب  دمحلا هللا  هک  مدرک  رکش  ار  ادخ  متشگ و  هدایپ  نیشام  زا  تمالـس  هب  نم  درک و  زمرت  تسا و  هتفرگ  نیـشام 
. دیدرگ عفر  رطخ  مالسلاهیلع  سابعلا 

یبدایب خساپ 

دوـخ ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  هلظ -  ماد  يدیـشروخ -  اضردـمحم  خیـش  جاـح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح  اـناوت  بیطخ  - 4
شحف و اب  ار  شتجاح  تفریم و  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مالـسلامهیلع  همئالا  نماث  مرح  هب  یـصخش  دومرفیم :

هحفص  ] نآ رطاخ  هب  دیاش  هک  دیشیدنا  دوخ  اب  تفرگ ، جالعال  تخس و  یضیرم  زور  کی  دومنیم  تساوخرد  سدقم  تحاس  زا  ازـسان 
اـضر ماـما  اـقآ  زا  تفر و  رهطم  مرح  هب  مشاـب . هدرک  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  كراـبم  رـضحم  هب  تراـسج  نیهوـت و  هک  دـشاب  [ 420
ملاع رد  بش  تشگرب ، لزنم  هب  رهطم  مرح  زا  دومن . زاربا  شـسدقم  تحاـس  هب  ار  شدوخ  ینامیـشپ  درک و  یهاوخترذـعم  مالـسلاهیلع 

شحف و اب  يدمآیم و  وت  دومرف ، شترضح  درک . یهاوخترذعم  ترضح  نآ  زا  زین  ایؤر  ملاع  رد  دید ، باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ  ایؤر 
مندید هب  مالسلاهیلع  سابع  میومع  يدش  ضیرم  وت  هک  يزور  نآ  اما  متشادن ، وت  اب  يراک  نم  یتفریم ، یتساوخیم و  ار  تتجاح  ازسان 

وا زا  ورب  سپ  دـیبوک . ار  وت  وا  دـیامن ، لـمحت  شاهدازردارب  هب  تبـسن  ار  اهیـشاحف  نیا  تسناوتن  وا  تسا ، هللا  ةریغ  میوـمع  دوـب . هدـمآ 
! هاوخب ترذعم 

رذن هب  يافو 

ترضح دندومرفیم : لقن  بناج  نیا  هب  هلظ  ماد  يریالم  ینامز  یلع  خیش  ياقآ  نیملسملا  مالسالاتجح و  ترضح  مراوگرزب  داتـسا  - 5
مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  يرهوش  نز و  يزور  دندومرفیم : هلظ  ماد  یناحور  یلعدمحم  دیـس  جاح  هللاتیآ 
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شرهوش دشیمن . ادج  دوب و  هدیبسچ  حیرض  هب  تسوپ  هک  ياهنوگ  هب  دیبسچ  سدقم  حیرـض  هب  نز  تسد  هک  دش  روط  هچ  دعب  دندمآ ،
، دنفسوگ نتـشک  ضحم  هب  درک ، حبذ  رهطم  مرح  رد  ار  يدنفـسوگ  تشگرب و  هک  دیـشکن  یلوط  مدرگرب ! ات  راد  شهگن  سابع ! تفگ :

نآ هک  نیا  ات  متـشکن  یلو  متـشاد ؛ مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  رذـن  دنفـسوگ  کـی  نم  تفگ : دـعب  دـش . ادـج  حیرـض  زا  نز  تسد 
هحفص 421] . ] مدومن حبذ  ار  دنفسوگ  هکنآ  ات  تفرگ ! ار  منز  تسد  ترضح 

نینج طقس  زا  يدوبهب 

دناوتیمن دـنکیم و  طقـس  هچب  هک  ینز  ره  دومرفیم : هلظ  ماد  یناحور  هللاتیآ  زا  هللا  هظفح  ینامز  ياقآ  مراوگرزب  داتـسا  ترـضح  - 6
ار هچب  رگید  نز  نآ  ددنبب ، شرمک  هب  دلامب و  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  جئاوحلا  باب  سدقم  حیرـض  هب  ار  یلامتـسد  درادب ، هگن  ار  هچب 

. تسا هدیسر  هبرجت  هب  ناوارف  لمع  نیا  دنکیمن . طقس 

جاودزا تهج  هب  لسوت 

هچ هک  مدوب  تحاران  مدوب ، هتفر  نامدوخ  يهقطنم  هب  یناوخهضور  روظنم  هب  هک  غیلبت  نیلوا  رد  دومرفیم : هللا  هظفح  ینامز  داتسا  زاب  - 7
ای رکذ : مدش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  هبترم  کی  دشاب . زین  هنمؤم  بوخ و  ینز  مریگب ، جیوزت  يارب  ار  یـسک 

« ینعی ترـضح  نآ  زمر  ددـع  هـب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  کـیخأ  قـحب  یبرک  فـشکا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هـجو  نـع  برکلا  فشاـک 
نآ تکرب  هب  هک  دیـشکن  یلوط  دـمحلا هللا  منکیمن . لقن  هک  دـش  نم  هب  یتیانع  ياهفـشاکم  تلاـح  رد  لـسوت  زا  دـعب  متفگ ، هبترم  »133

. متشگ هنمؤم  هحلاص و  بوخ و  يرسمه  ياراد  ترضح 

دش زاب  هتسب  برد 

، ناتسود زا  یکی  دومرفیم : لقن  هللا  هظفح  یناردنزام  يرابیوج  ییاباب  رهاط  دمحم  خیش  جاح  مالسالاتجح  ترضح  مزیزع  تسود  - 8
هحفـص 422] . ] مشاب بقارم  منامب و  ناشلزنم  رد  ات  دـندرپسیم ، نم  هب  ار  دوخ  لزنم  دـیلک  دربیم ، فیرـشت  شدوخ  رهـش  هب  هک  یناـمز 
دـمآ و هیاسمه  دـشن ، زاب  منک ، زاـب  هک  مدز  دـگل  هچ  ره  دوشیمن و  زاـب  هدـش و  بارخ  هناـخ  برد  مدـید  متـشگرب  هک  سرد  زا  يزور 
رد نآ  هتـسد  دنام و  برد  رد  دیلک  هلابند  تسکـش و  دیلک  دـشن و  زاب  مه  دـیلک  اب  دـشن ، زاب  دـیبوک  رد  هب  دـگل  تشم  اب  درک و  کمک 

لضفلاوبا ترضح  هب  هاگان  دشن ، اما  دندومن  راذگاو  يرادهگن  تهج  ار ، هناخ  نم  هب  ناشیا  هک  مدش  رثأتم  یلیخ  تفرگ . رارق  نم  تسد 
. مروآیم اجب  تاولـص  دـص  تیارب و  زامن  تعکر  ود  نم  ینک ، زاب  ار  برد  رگا  لضفلاابا ! ای  متفگ : مدـش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابعلا 

رکف هچ  ره  اما  دوبن . مساوح  نم  دوب و  زاب  دـنکن  هک  مدرک  بجعت  نم  تسا و  زاب  يرانک  برد  مدـید  هاگان  هک  مریگیم  دـهاش  ار  ادـخ 
رکف هچ  ره  لاح  ره  هب  دشن . زاب  اما  درک  ار  راک  نیمه  مه ، نم  زا  ریغ  مدیبوک و  رد  هب  دـگل  تشم و  همه  نیا  نم  متفگ : دوخ  اب  مدرک و 

. سب تسا و  هدوب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  راک  هک  مدرک  نیقی  مدرک 

یبلق يرامیب  يدوبهب 

، تسا نکاس  مق  راهبون  رد  هک  ام  ناتـسود  زا  یکی  دومرفیم : مق  نکاس  هللا  هظفح  یناردـنزام  ییاـباب  مالـسالاتجح  یمارگ  تسود  - 9
ماجنا هک  کلذ  ریغ  راون و  یفارگونوس ، تاشیامزآ ، زا  سپ  دندومن . لقتنم  ناتسرامیب  هب  ار  وا  تشگ . میخو  شلاح  دش و  رامیب  شردام 

جنپ دیاب  تفگ : وا  هب  رتکد  دوش . یحارج  لمع  دیاب  تسا و  يرطخ  مه  یلیخ  تسا ، هدش  هتـسب  شبلق  ياههچیرد  هک  دش  مولعم  تشگ ،
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، درادـن مه  یلیخ  دـمآرد  دـنکیم و  راک  ینیـشام  يور  رب  هک  مه  ام  قیفر  مییامن . یحارج  لمع  ار  تردام  ات  ینک  هداـمآ  ناـموت  نویلیم 
لمع درد  هب  هک  متشادیم  یلوپ  رگا  متفگ : نم  هحفـص 423 ] . ] دنک لمع  ار  شردام  ات  دشورفب ، دراد ، مق  رد  هک  یلزنم  ات  دنکیم  دصق 
يافش دوشیم و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  لسوتم  ام  قیفر  یـشاب . هتـشاد  یـشورفن و  ار  لزنم  ات  مدادیم  دروخب ، تردام 

، مدـمآ هناخ  هب  یتقو  هک  تفرگیم  دـهاش  ار  ادـخ  وا  دـیامنیم . رذـن  مه  يزیچ  دـهاوخیم و  نأشلامیظع  هدازماـما  نآ  زا  ار  دوخ  رداـم 
هرابود ات  میدرک ، لـقتنم  نارهت  ناتـسرامیب  هب  ياهلیـسو  اـب  هلـصافالب  مدـش . بوخ  دـیدرگ و  عفر  نم  زا  درد  هک  نآ  لـثم  تفگ : مرداـم 

ناتـسرامیب هب  ار  مردام  یتقو  تفگیم : تفرگیم و  دهاش  ار  ادـخ  زاب  تسا . هداد  خر  هچ  مینیبب  ات  دریگ  ماجنا  تاشیامزآ ، یفارگونوس ،
ماـن هب  تساـجنیا ، هک  ياهدـنورپ  الـصا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  رتـکد  تسا ؟ هداد  خر  هچ  دـینیبب  مـتفگ : رتـکد  هـب  مدرک ، لـقتنم  نارهت 

. تسا هداد  افش  ار  مردام  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هک  دش  مولعم  دشابیمن ، وا  يارب  ياهدنورپ  وا و  مان  هب  هن  تسا ، يرگید 

ییاضق تالکشم  زا  تاجن 

، دنکیم راک  سیلپ 110«  » نارهت یماظتنا  يورین  رد  هک  هللا  هظفح  برع  یفجن  اضریلع  ياقآ  ياـنج  بناـجنیا  يهریـشمه  مرهوش  - 10
یبوخ يهنایم  يرتسگداد  تاـضق  اـب  اـهلیکو  ـالوصا  متفرگ . لـیکو  هاـگداد  رد  مدوخ  زا  عاـفد  يارب  مدرک ، فداـصت  يزور  تفگیم :

رمق هب  لسوتم  اذل  مدوب . هدش  هتـسخ  مه  مدوخ  هک  يدح  هب  مدش ، ارجام  نیا  ریگرد  دـعب  و  دـندرک . همیرج  ارم  ادـیدش  هرخالاب  دـنرادن ،
نآ ریغ  تاولص و  ترـضح ، نآ  يهرفـس  هک  مدرک  رذن  میآرد و  دیدش  يراتفرگ  نیا  زا  ات  مدش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب 
نآ زا  ارم  يرتسگداد  یضاق  دوب ، ناموت  رازهدص  غلبم  هب  هک  ياهمیرج  اب  مدش و  صالخ  يراتفرگ  نآ  زا  هک  دیـشکن  یلوط  مهد . ماجنا 

هحفص 424] . ] دیشخب ییاهر  ارجام 

يرادازع سلجم  رد  افش 

لاوش متـشه  رد  مالـسلامهیلع  عـیقب  يهمئا  روـبق  مدـه  ماـیا  رد  تفگیم : ینیوزق  یمظعم  ریما  دـمحم  ياـقآ  باـنج  مزیزع  تسود  - 11
یلع دیـس  ياقآ  بانج  دـننامه  اقفر  زا  رفن  دـنچ  يزور  دـنچ  زا  دـعب  تسکـش . میاپ  ود  ره  مدرک و  فداـصت  يرمق  لاس 1423  مرکملا 

موحرم مرکم  هدازيوخا  یسبط و  يرئاح  نیسح )  ) رقاب دمحم  دیس  جاح  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  اناوت  بیطخ  دنزرف  یـسبط ، يرئاح 
هینیـسح هب  مه  اب  ات  ایب  دـنتفگ : دـندمآ و  سبط  ناتـسرهش  قباس  هعمج  ماما  هرـس  سدـق  یـسبط  يرئاـح  یلع  دـمحم  دیـس  جاـح  هللاتیآ 

زا هرخالاب  مورب . امـش  اب  میاپ  نیا  اب  میناوتیمن  متفگ : نم  میاهدرک . توعد  ار  فورعم  حادـم  نالف  میورب ، [ 315  ] مق میقم  ياهییالبرک 
نهاریپ تیعمج  یتقو  سلجم  نایاپ  رد  دندرب . ینفلت  یسکات  اب  ارم  رمألارخآ  تسا . هتسکش  میاپ  مناوتیمن ، هک  در ، نم  زا  رارـصا و  اهنآ 

ای يادـص : تیعمج  هک  یلاـح  رد  مدز ، هنیـس  مداد و  هیکت  راوید  هب  مدـش و  دـنلب  مه  نم  دـنیامن  ینزهنیـس  اـت  دـندروآ  نوریب  ندـب  زا  ار 
وت تفگ : نم  هب  مردام  متشگرب ، لزنم  هب  یتقو  و  دش ، بوخ  میاپ  ود  ره  هک  مدرک  ساسحا  هاگان  دندزیم ، هنیـس  هدرک و  دنلب  لضفلاابا !

هحفص 425] . ] مدرک لقن  مردام  يارب  ار  هیضق  نم  يدمآ ؟ اصعیب  نآلا  ارچ  یتفر ، اصع  ود  اب 

فداصت زا  تاجن 

يریـصن نایناقهد  یلو  دـمحم  ياقآ  بانج  مراوگرزب  يوبا  تفگیم : يریـصن  نایناقهد  يهزمح  ریما  ياـقآ  باـنج  یمارگ  تسود  - 12
ایؤر ملاـع  رد  یبش  يوبا  يهدـلاو  دـندوب ، ـالعم  يـالبرک  رد  یتقو  دـنوشیم . فرـشم  تاـیلاع  تاـبتع  هب  شدوخ  يهدـلاو  اـب  هللا  هظفح 

تـساوخرد ار  یجیاوح  راوگرزب  نآ  زا  دـنیبیم و  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مالـسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
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فرـشا فجن  فرط  هب  زور  نآ  يادرف  دنکیم . تساوخرد  راوگرزب  نآ  زا  ار  شیافـش  دیامنیم و  حرطم  ار  شتلاسک  نینچمه  دنکیم ،
مامت دننک و  فداصت  هک  دوب  کیدزن  دکرتیم و  نیشام  ریات  ناهگان  دوب ، تکرح  رد  الاب  تعرس  اب  نیشام  هار  نیب  رد  دننکیم ، تکرح 

هک تفرگیم  دهاش  ار  ادخ  وا  دنهدیم . رـس  ار  لضفلاابا ! ای  دایرف : ماگنه  نآ  رد  دـنتفایم . تشحو  هب  دـندوب ، نیـشام  لخاد  هک  يدارفا 
. دنامزاب تکرح  زا  داتسیا و  مالسلاهیلع  لضفلاابا  اقآ  تکرب  هب  لاح ، نآ  اب  درکیم و  تکرح  هک  الاب  رایسب  تعرس  اب  نیشام  نآ 

زرل بت و  زا  افش 

فیـصوت ناوتیمن  هک  يدـح  هب  متفرگ ، يدـیدش  شزرل  بت و  يزور  تفگیم : يریـصن  ناـیناقهد  ياـقآ  مزیزع  تسود  نینچمه  - 13
ار ییاهوراد  تشادـن . يریثأـت  چـیه  اـما  دوش . ممرگ  اـت  متخادـنا  دوخ  يور  رب  فاـحل  وتپ و  ددـع  دـنچ  منک ، هچ  هک  مدوب  هدـنام  درک ،
ار ادخ  مریگب . ترضح  نآ  زا  ار  دوخ  يافش  موش و  لسوتم  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  هب  هک  دمآ  مدای  هاگان  هدرکن ، هدرک و  فرصم 

رذـن مه  يزیچ  مدرگ و  لسوتم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  هحفـص 426 ]  ] لـضفلاوبا ترـضح  هب  هک  دـمآ  مرظن  هب  هک  نیمه  مریگیم ، دـهاش 
. متفرگ افش  هدمآ و  نوریب  لکلاب  عوهت  تلاح  ندب و  یغاد  دیدش و  زرل  بت و  تلاح  نآ  زا  هدرکن  و  هدرک ،

رگید ییافش 

متفر هرجنپ  يالاب  مینک ، ییاـنب  ار  قاـطا  نآ  هک  مدرکیم  اـجهباج  ار  مردـقنارگ  يوبا  يهناـخباتک  يرمق  لاس 1424  رد  بناـجنیا  - 14
ریغ باتک و  زا  رپ  هرجنپ  نآ  روداترود  اریز  مدیرپ ، قاطا  رخآ  فرط  هب  هتفرگ و  تفج  الاب  نامه  زا  هک  شندوب  هتسب  ای  ندرک  زاب  تهج 

هک میاپ -  تشپ  ندـیرپ  ضحم  هب  ور  نیا  زا  دراد . رارق  قاـطا  طـسو  رد  مظعم  دـلاو  هعلاـطم  ینهآ  زیم  هک  مدوبن  هجوتم  اـما  دوب ، کـلذ 
هک يدح  هب  تفرگ  مه  يدیدش  درد  درک و  يزیرنوخ  تشادرب و  یشارخ  دومن و  تباصا  زیم  رس  يزیت  هب  مکحم  دوب -  میاپ  نار  ابیرقت 

شخبرثا مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لسوت  هک  مدوب  هدرک  ناحتما  لبق  يهبترم  رد  اـما  موش . شوهیب  دوب  کـیدزن 
مه دمآ و  دنب  نوخ  مه  هک  دشن  هیناث  جنپ  دیاش  لسوت  زا  دعب  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادـخ  هدرک و  راوگرزب  نآ  هب  لسوت  اذـل  تسا ، هدوب 

. تسین شارخ  زا  يرثا  هک  مدش  هجوتم  مدیلام و  تسد  مه  تشگ و  تکاس  درد 

(1  ) رگید یتیانع 

نیسح نفکیب  بابرا  ترایز  تهج  البرک ، تایلاع : تابتع  هب  يرفس  يرمق  لاس 1424  مارحلا  ۀجحلايذ  هام  رد  ۀیحتلا ! هللادمحب و  - 15
ادخ ریش  بئاجعلاوبا  نیدلا  بوسعی  ترایز  تهج  فرـشا ، فجن  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  الوم  مشاهینب  هام  مالـسلاهیلع و  بیرغ 

تارـضح ترایز  تهج  ارماس ، مالـسلامهیلع و  همئـالا  داوج  ماـما  مظاـک و  ماـما  تارـضح  تراـیز  تهج  نیمظاـک ، مالـسلاهیلع و  یلع 
یحور و يرکسعلا  هحفص 427 ]  ] يدهملا نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  هسدقم  بادرـس  ترایز  مالـسلاامهیلع و  يرکـسع  ماما  يداهماما 

کی دودـح  هک  تایلاع  تابتع  هب  مق  زا  هک  يرفـس  نیا  رد  اما  مدـش . قفوم  همرکم  هدـلاو  هارمه  هب  ءادـفلا  همدـقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا 
ات دوب  انب  منکیم . رکذ  اجنیا  رد  هک  مدومن  هدـهاشم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  زا  تمارک  هس  دـیماجنا  لوط  هب  زور  هناـبش 

فرط هب  هللا  هظفح  یمق  يرعشا  یقت  جاح  ياقآ  بانج  تیریدم  اب  هتشگ و  راوس  نیشام  هب  مخریدغ  دیعـس  دیع  زور  رهظزادعب  تعاس 2 
دودح ام  تفگیم : هک  يدرمریپ  اما  دنتفرگ . رظن  رد  يداع  نیشام  دندرکن و  ادیپ  وولو »  » نیـشام هک  نآ  لثم  ناشیا  مینک ، تکرح  قارع 

دوخ اب  عقوم  نآ  رد  دـندش ، هقی  هب  تسد  رگیدـکی و  اب  وگم ! وگب  دیـشک و  لوط  مه  دـعب  مییآیمن و  نیـشام  نیا  اب  میتسه و  رفن  لـهچ 
ار البرک  زونه  هک  هدلاو  نم و  لثم  نتفر  زا  دهاوخیم  دنامب ، هدـنز  رگید  تقو  دـنچ  هک  تسین  مولعم  هک  يدرمریپ  نیا  دـیاب  ارچ  متفگ :
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ام ادابم  ناجاقآ ! متشاد : هضرع  متـشگ و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  جئاوحلا  باب  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لسوتم  هاگان  دوش . عنام  میاهدیدن ،
دهاش ادخ  مدومن . رذن  ناراوگرزب  نآ  يارب  تاولـص  ددع  دص  میبای و  یـصالخ  هصمخم  نیا  زا  ات  امرف  یتیانع  يرادـهگن و  اجنیا  رد  ار 

، مییآیمن اهنیـشام  نیا  اب  میرفن و  لهچ  دودح  ام  تفگیم : هک  يدرمریپ  نآ  دـنتفگ : دـندمآ و  نم  دزن  يدارفا  دیـشکن  یلوط  هک  تسا 
قارع فرط  هب  مخریدـغ  دـیع  ماش  بش  تفه  تعاس  رد  هرخـالاب  میدـش و  راوس  زین  اـم  دـش . سوبوتا  دراو  هک  دوب  يرفن  نیلوا  شدوخ 

. میدرک تکرح 

(2  ) رگید یتیانع 

هحفـص [ ؟ تسا اجک  رگید  ياههدـننار  اب  ناترارق  امـش  میتفگ : هدـننار  هب  میدیـسر ، نارهم  هب  یتقو  العم  يالبرک  هب  رفـس  ناـمه  رد  - 16
سامت يرعشا  ياقآ  بانج  لزنم  اب  مدش و  هدایپ  نیشام  زا  نم  مینیبب . ار  رگیدمه  اجک  هک  میدرکن  تبحص  ینعی  مینادیمن ، تفگ : [ 428

اب هک  دیـشکن  یلوط  درک . عطق  نارهم و  نامه  رد  تفگ : تساجک ؟ متفگ : تشهب . ریذـپنامهم  هب  تفگ : میورب ؟ اجک  ام  متفگ : متفرگ و 
تشهب ریذپنامهم  رد  درک -  ینابایخ  هب  هراشا  اجنیا -  رد  تفگ : میدروخرب ، هللا  هظفح  يدحاو  یلع  جاح  ياقآ  بانج  ینعی  وا  يهدنیامن 

رد میدـیدن . يرعـشا  ياقآ  زا  يرثا  چـیه  میدرک  هک  دایز  ياهنفلت  اب  تسا ، شوماخ  وا  نفلت  دـهدیمن و  باوج  يرعـشا  ياقآ  میتسه و 
زا دعب  هک  تسا  دهاش  ادخ  مدومن ، ترضح  نآ  رذن  تاولـص  رازه  مدش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوتم  لاح  نامه 

ار راک  نیمه  ام  دیریگب . تبون  لخاد  دیورب  متـسه ، نارهم  يرتمولیک  جـنپ  نم  تفگ : داد . باوج  يرعـشا  ياقآ  سامت  نیلوا  اب  ام ، رذـن 
. میدرک

رگید یفطل 

دودح هک  لاح  نامه  رد  دسریم ، رید  نیشام  ندش  بارخ  تلع  هب  يرعشا  ياقآ  هک  میدینش  میدیسر ، زرم  هب  یتقو  رفـس  نامه  رد  - 17
روبع زرم  زا  دندوب  همانرذگ  اب  هک  ار  ییاهنآ  دیایب و  يدـحاو  ياقآ  بانج  میدوب  رظتنم  مدزیم و  مدـق  زرم  نلاس  رد  يدـنا  تعاس و  ود 

ات مدـش  راوگرزب  نآ  نماد  هب  تسد  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  يارب  مدرک  رذـن  يروف  دـیایب . يرعـشا  ياـقآ  اـت  میدـنام  رظتنم  داد و 
تـسیابیم دوش و  هتـسب  زرم  هک  دوب  کیدزن  دوب ، رهظزادعب  جنپ  دودح  تعاس  مه  یفرط  زا  دـیایب ، يرعـشا  ياقآ  هک  نآ  هحفص 429 ] ]

دیـسر و هار  زا  يرعـشا  ياقآ  بانج  هک  دشن  هقیقد  جنپ  دیاش  لسوت ، زا  دعب  هک  مریگیم  دـهاش  ار  ادـخ  مییامن . هتوتیب  نارهم  رد  ار  بش 
. داد روبع  زرم  زا  ار  ام  يروف 

(3  ) رگید یتیانع 

ياههوک نآ  رد  دـش و  بارخ  ام  نیـشام  هک  یعقوم  نآ  تفگ : هللا  هظفح  یمق  يرعـشا  یقت  اقآ  جاـح  ياـقآ  باـنج  یمارگ  رورـس  - 18
هدـننار دوب -  میظع  لادوگ  قـیمع و  هرد  شرگید  فرط  هدیـشک و  کـلف  هب  رـس  ياـههوک  فرط  کـی  هک  نارهم -  هاـشنامرک و  تخس 

اب ناتدوخ  ات  منکیم  هدایپ  ار  امش  مناسریم و  اتسور  نیلوا  هب  ار  امـش  نم  دوریمن . هار  رگید  و  دش ، بارخ  نیـشام  ياهکیتسال  تفگ :
چیپاچیپ نآ  توهرب و  نابایب  نآ  رد  هک  میدید  ناهگان  دربب ، اتـسور  هب  ار  ام  ات  نامرف  تشپ  تسـشن  دیناسرب . نارهم  هب  ار  دوخ  سوبینیم 

هدنام زرم  رد  ام  هک  یعقوم  نآ  رد  متفگ : نم  دناسر . نارهم  رهـش  هب  تمالـس  هب  درک و  راوس  ار  ام  داتـسیا و  دـمآ و  یلاخ  سوبوتا  کی 
ترضح نآ  زا  هدش  بارخ  امش  نیشام  هک  مدوب  هدینش  رگید  فرط  زا  دیسرب . امش  ات  مدش  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  میدوب 

مراد نیقی  نم  درک ، راوس  ار  امش  دوب و  یلاخ  دمآ و  توهرب  نابایب  نآ  رد  هک  ینیشام  نآ  دینادب  دناسرب . تمالس  هب  ار  امش  هک  متساوخ 
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هحفص 430] . ] دناسرب دوصقم  هب  دنک و  راوس  ار  امش  ات  دندوب ، هداتسرف  ار  نیشام  نآ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هک 

مشاهینب رمق  ای  مدز : ادص 

مشاهینب رمق  ناشخرد  يهرهچ   » باتک فیلأت  ناراکردنا  تسد  يهمه  تمدخ  دیشابن ، هتسخ  مالـس و  ضرع  اب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
تدارا هک  مشابیم  سراف  ناتـسا  عباوت  زا  دیلقا ، ناتـسرهش  نکاس  لها و  هلاس   37 م ) فلا -   ) بناج نیا  مالـسلاهیلع .» سابعلا  لـضفلاابا 
ضحم هب  هک  يروط  هب  مراد ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  اقآ  هژیو  هب  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  هب  یصاخ 

میارب یلکشم  هتشذگ  لاس  ماهتفرگ . باوج  ماهدز ، شیادص  هاگره  هک  ارچ  دنزیم ، هقلح  منامشچ  رد  کشا  مربیم ، ار  شمـسا  هک  نیا 
رد ات  مسیونب  ار  نآ  دوش ، هدروآرب  متجاح  هک  یتروص  رد  هک  مداد  لوق  مدـش و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  هب  لسوتم  هک  دـمآ  شیپ 

فداصم  1383  / 8 هبنش 19 /  هس  زور  رصع   6 تعاس 5 /  دوش . تبث  مالسلاهیلع » سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  هرهچ   » باتک
دوب مرهاوخ  نازرل  يادص  متـشادرب ، ار  یـشوگ  یتقو  دمآرد . ادـص  هب  ام  يهناخ  نفلت  گنز  هک  دوب  يرمق  يرجه  ناضمر 1425  اب 25 

رد دوب -  هدابآ  یمالسا  دازآ  هاگـشناد  لوا  لاس  يوجـشناد  تشاد و  لاس  هک 18  هدـیحو -  مان  هب  مردارب  رتخد  هک  داد  عـالطا  نم  هب  هک 
رمق ای  مدز : ادص  ربخ ، نیا  ندینش  ضحم  هب  [ . 316 . ] تسا میخو  شلاح  هدرک و  فداصت  دیلقا  هب  هدابآ  هداج  رد  هدابآ ، زا  تشگرب  هار 

. دندرک شمازعا  هدابآ -  ینعی  راوجمه -  ناتسرهش  هب  ار  وا  مدناسر ، دیلقا  مالسلاهیلع  رصع  یلو  ناتـسرامیب  هب  ار  دوخ  يروف  مشاهینب !
نداد ناج  لاح  رد  دزیم و  اپ  تسد و  هدـیرب ، رـس  دنفـسوگ  دـننام  هار ، رد  متفر . سنالوبمآ  هارمه  مدوب ، شاهمع  هک  نم  هحفص 431 ] ]

زا ار  شاهرابود  یگدـنز  هک  مدادیم  مسق  مالـسلاهیلع  نیـسح  شردارب  ناج  هب  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  سفن  کـی  مه  نم  دوب .
اب درادن . ياهدیاف  دنتفگ : يدیماان  اب  همه  یلو  دـندمآ ، شرـس  يالاب  رتکد  میدیسر 3  هدابآ  ینیمخ  ماما  ناتـسرامیب  هب  یتقو  دریگب . ادخ 

رمق ای  متفگ : دـندرکیم ، زاـب  دوب ، شندرگ  تسد و  هب  ـالط  هعطق  دـنچ  یتقو  دـندرک . رـضاح  زغم  زا  نکـسایتیس  يارب  ار  وا  لاـح ، نیا 
هب يدیدش  يهبرـض  تفگ : باوج  رد  رتکد  دنتفرگ ، نکـسایتیس  وا  زا  ترهطم . مرح  رذن  همه  شیاهالط  هدب  افـش  هدیحو  هب  مشاهینب !

دـندرک و لقتنم  وی  یـس -  يآ -  هب  یعونـصم  سفنت  اب  ار  وا  دوش . ياهزجعم  رگم  تسین ، هتخاس  اـم  تسد  زا  يراـک  هدـش ، دراو  شرس 
زا مردارب  هک  دوـب  بش  همین  دودـح  تعاـس  دـنام  ناتـسرامیب  رد  هدـیحو -  يوـمع  ینعی  مردارب -  طـقف  میتـشگرب . هناـخ  هـب  اـم  يهـمه 

زا 8 سپ  هدش . عفر  رطخ  رگید  دندرک و  عطق  ار  یعونصم  سفنت  هدرک و  لوبق  ار  نژیسکا  هناتخبشوخ  تفگ : تفرگ و  سامت  ناتسرامیب 
ار جرف  ياعد  طقف  لاح  نامه  رد  تفگیم ، نایذـه  تشاد و  یترپساوح  لیاوا ، دـمآ . شوه  هب  هرخـالاب  یـشوهیب  اـمک و  تلاـح  زور 
. تفای دوبهب  مکمک  تخانـشیمن ، ار  یـسک  تشادن و  نداتـسیا  تردـق  دوب ، ترپساوح  هام  کی  ات  تفگیم . لضفلاابا  ای  دـناوخیم و 

رمق ای  متفگیم : سفن  کی  طقف  فداـصت  يهظحل  تفگ : طـقف  دوبن ، شداـی  يزیچ  یتفرگ . افـش  هنوگچ  مدیـسرپ : وا  زا  يدوبهب  زا  سپ 
درک عطق  یلک  روط  هب  ار  شیاهوراد  شیپ  زور  دنچ  شجلاعم  رتکد  درذگیم و  هیـضق  نآ  زا  هک  تسا  لاس  کی  دودـح  نآلا  مشاهینب !

دراد و مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  زا  ار  شاهرابود  یگدـنز  درادـن و  یلکـشم  هحفـص 432 ]  ] تسا و ملاس  بوخ و  ـالماک  هدـیحو  و 
سابعلا لضفلاابا  اقآ  رهطم  مرح  میدـقت  مدوب ، هدرک  رذـن  هک  ار  شیاـهالط  دورب و  اـقآ  یـسوباپ  هب  دوش ، زاـب  ـالبرک  هار  هک  تسا  رظتنم 

فلؤم و هب  هللا -  ءاش  نا  دنوادخ -  دنوشب . اور  تجاح  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  هب  نیلـسوتم  همه  هک  نیا  دیما  هب  دنک . مالـسلاهیلع 
دیلقا م  فلا -   1384  / 8  / 15 دهدب . ریخ  يازج  مالـسلاهیلع » سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ   » دنمـشزرا باتک  رـشان 

سراف

نوکیف نک  زامن 
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متبتک امب  مکیلع  مالس  یلاخلخ . ینابر  ياقآ  نیملسملا  مالسالاتجح و  بانج  هتخیهرف ، ملاع  هتفیش ، رادمتیالو  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
میدقت ناتروضح  ار  بلطم  هس  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  لیاضف  باب  رد  امـش  توعد  هب  خساپ  رد  زیزع ! يا  رادلا . یبقع  معن  و 

رد دش و  ینالوط  مسبح  تدم  مداتفا . نادنز  هب  مدش و  تسکشرو  تاراشتنا ، رد  یگتـسکشرو  لیلد  هب  لاس 1373  رد  هدنب  - 1 منکیم :
ار سرد  سالک  تشه  تفه -  هنازور  اگ  مدوب . لوغـشم  ینید  فراعم  نآرق و  میلعت  یگنهرف و  ياـهراک  رد  ادـخ ، فطل  هب  سبح  ماـیا 

تیبلها هب  قشع  يرادـمتیالو و  هیحور  داجیا  يارب  دـمآیم  تسد  هب  هک  یتصرف  زا  مدادیم . ماجنا  مق  يزکرم  هاگتمادـن  ناینادـنز  يارب 
سجرن حور  هب  هیده  امش ، دوخ و  يوس  زا  سالک  نیا  باوث  متفگیم : میاهسالک  ناگدننک  تکرش  هب  هک  مراد  دای  هب  مدرک . هدافتـسا 

ش لاس 76 ه . ناضمر  كرابم  هام  ياهبش  زا  یکی  رد  هحفص 433 ] . ] مدرکیم دزشوگ  هشیمه  مه  ار  نیا  تسا و  مالـسلااهیلع  نوتاخ 
هک دوب  نیا  متداع  منزب . فرح  قاتا  رد  نارـضاح  يارب  ءاسک  ثیدـح  يهرابرد  ات  مدـش ، تفه  دـنب  ياهقاتا  زا  یکی  دراو  راطفا  زا  دـعب 

ناینادنز لد  رد  هک  دش  بجوم  نم  يرادمدرم  قالخا و  مدزیم . فرح  ءاسک  ثیدح  يهرابرد  مدزیم و  رس  قاتا  هس  ود -  هب  بش  همه 
اب مدرک و  مالـس  مدـش و  دراو  لاح ، ره  هب  دـندوبن . دـنبیاپ  تعیرـش  نید و  هب  الومعم  هک  اهنآ  یتح  دـننک ، دامتعا  هدـنب  هب  مریگ و  ياـج 

دینکیمن و تکرش  میاهسالک  رد  امش  زا  يرایسب  متفگ : اهنآ  هب  مدش . ورهبور  تسا -  رفن  دودح 30  ناشدادعت  هک  ناینادنز -  لابقتسا 
. دـینک نوریب  ار  نامهم  دـیناوتیمن  مه  امـش  میآیم و  ناتیاهقاتا  هب  مدوخ  ینعی  منکیم . ناتتوعد  سالک  هب  يرابجا  ناضمر  هام  نیا  رد 

نادنز هب  یگتسکشرو  کچ و  مرج  هب  هک  ینابعـش -  نسح  مان  هب  مسالک  نادرگاش  زا  یکی  ندز . فرح  هب  مدرک  عورـش  هلبق  هب  ور  نم 
هتسشن نم  يورهبور  ینادنز ، يدادعت  وا  نم و  نایم  مدوب و  وا  رـس  تشپ  نم  اعبط  دوب و  نوکیف » نک   » زامن ندناوخ  لاح  رد  دوب -  هداتفا 

تهب اب  درک و  نم  هب  ور  تشادرب و  شاینالوط  يهدجس  زا  رس  ینابعش  نسح  مدید ، هاگان  هک  مدز  فرح  ياهقیقد  یـس  تسیب -  دندوب .
ار متبحص  دعب ، هقیقد  دنچ  لاح ، ره  هب  مدوب . وا  صاخ  لاح  هجوتم  یلو  مدوب ، ینارنخس  لاح  رد  هچرگ  نم  درک . هاگن  یگدزتفگـش  و 
. مدوب زامن  لاح  رد  اقآ ! جاح  تفگ : نسح ؟ تسا  هدـش  هچ  متفگ : مدرب و  دـنب  یلـصا  نلاـس  هب  دوخ  اـب  ار  ینابعـش  ياـقآ  مدرک و  ماـمت 

تایح رد  زور  نایاپ  يریگرامآ  يارب  ناینادنز  مامت  دوب و  بورغ  مد  راگنا  دش . ضوع  اضف  مدرک  سح  مدومن و  مامت  ار  رخآ  يهدـجس 
مدید متفر و  شیپ  مدرک ، بجعت  دوب . شوپهایس  الاب و  دنلب  هک  مدید  ار  یـسک  رود  زا  تیعمج  نایم  رد  نم  دندوب . هدش  عمج  دنب  یلـصا 
تمس هب  داد و  ناکت  يرس  درک و  نم  هب  یهاگن  هحفص 434 ] . ] مدیدن ار  اهنآ  دوب و  ابع  نورد  شناتـسد  یبرع . سابل  اب  تسا  يدرم  هک 

رد مدوبن ، باوخ  هک  منادیم  دوب . مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  متـسنادیم  دـش . بیاغ  مناگدـید  زا  دـش و  راوید  لخاد  تفر و  راوید 
تسا بلاج  يرادیب . هن  تسا  باوخ  هن  هفشاکم  دنیوگیم . هفشاکم  ار  نیا  متفگ : وا  هب  دوب . هتـشگرب  نامز  راگنا  الـصا  مدوبن . مه  مهوت 

. تفر دـهاوخ  شاهداوناخ  ندـید  هب  يزورون  تالیطعت  يارب  درکیمن  نامگ  زگره  هک  دوب  يدرف  نیرتسویأم  ینابعـش  ياقآ  هک  دـینادب 
زا شیپ  زور  کی  یتح  بجعت ، لامک  رد  یلو  تسا ، هدرک  یمادقا  هراب  نیا  رد  یسک  هن  دنراذگب و  شیارب  هک  دنراد  دنـس  هن  تفگیم :

تـسرد ار  دوخ  يدازآ  تامدقم  دنک و  لح  يدودح  ات  ار  دوخ  راک  تسناوت  تفر و  یـصخرم  هب  يزورون ، ياهیـصخرم  ندـش  عورش 
. دش دازآ  ررقم  دعوم  زا  شیپ  مه ، دعب  هام  دنچ  دنک و 

دنهدیم ار  نادنز  زا  يدازآ  لوق  مه  ترضح  نآ 

فرح و دـسریم و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  تمدـخ  اـیؤر  ملاـع  رد  تسا -  یتیـالواب  نمؤم و  رایـسب  نز  هک  ممناـخ -  رهاوخ  - 2
! اقآ دـیوگیم : مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اـقآ  هب  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  تسین . مرظن  دروم  هک  دـننکیم  لدـب  در و  ییاهثیدـح 
زا سپ  دش . نینچ  درک و  دنهاوخ  دازآ  ارم  هک  دنهدیم  لوق  مه  ترـضح  نآ  مهاوخیم . ار  شايدازآ  تسا ، نادـنز  رد  هدـنب )  ) دـمحم

. دش مهارف  مايدازآ  هللادمحب  مدمآ و  یصخرم  هب  سبح ، مین  لاس و  شش 
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؟ تسا لوئسم  نماض  ایآ 

هب دهدیم و  ار  یلوپ  یسک  هب  یـصخش  البرک ، رد  مدینـش : ار  نایرج  نیا  يراختفا  ياقآ  مان  هب  وگتـسار  نیدتم و  رایـسب  یـصخش  زا  - 3
. دسریمارف لوپ  يهیدأت  نامز  درذگیم و  یتدم  دننکیم . باختنا  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  هحفص 435 ]  ] ترضح نماض  هاوگ و  ناونع 

راکنا یلک  هب  ار  نآ  تسا -  يذوفناب  درف  هک  وا -  یلو  دـنکیم ، هبلاطم  ار  لوپ  دوریم و  راکهدـب  دزن  ریخأـت  زور  دـنچ  زا  سپ  راـکبلط 
مـشاهینب رمق  اـقآ  مرح  هب  تسار  کـی  مه  وا  دوـشیم . ورهبور  راکهدـب  دـیدهت  راـکنا و  اـب  دـنکیم ، رارـصا  هچ  ره  راـکبلط  دـنکیم .

ایآ دسرپیم : دنیآیم . شکیدزن  يرفن  دنچ  مراد . یلاؤس  لضفلاابا ! اقآ  راوز  يآ  تفگ : دنلب  داتـسیا و  نحـص  طسو  دـمآ و  مالـسلاهیلع 
رد یـسک  رگا  ایآ  دنکیم : رارکت  دیوگیم . هچ  درم  نیا  هک  دننکیم  رگیدـمه  هب  یهاگن  مدرم  تسین ؟ لوئـسم  ای  تسا ، لوئـسم  نماض 
نآ تسا . لوئـسم  نماض  هلب  دنیوگیم ، مدرم  تسین . لوئـسم  ای  تسا ، لوئـسم  دوش ، نماض  یـضرق  نداد  ای  ياهلماعم ، ای  يدتـس ، داد و 

ار امـش  تسا . لوئـسم  نماض  دنیوگیم : مدرم  دینیبب ، اقآ  دـیوگیم : دـنکیم و  دـنلب  اقآ  دـبنگ  تمـس  هب  ار  شرـس  نحـص  نامه  زا  درم 
يادـص حبـص  لوا  دـعب  زور  دـنامیم . رظتنم  دوریم و  دوخ  يهناخ  هب  هاگنآ  مالـسلاو . دـیناد . دوخ  لاـح  میداد . رارق  ضرق  نیا  نماـض 

دـهدیم و ار  لوپ  ینامیـشپ  یهاوخرذـع و  اـب  تسا و  هدـمآ  راکهدـب  هک  دـنیبیم  دـیاشگیم و  ار  هناـخ  رد  دوشیم و  دـنلب  رد  نتفوـک 
: مارتحا اب  تسا . نماض  راک  راک ، هک  دـمهفیم  تسا ، بلطم  ییایند  ياـیوگ  هک  یـسرت  هرهچ و  یگدـیرپ  هراـسخر و  گـنر  زا  دوریم .

هحفص 436]  ] دنفسا 1373 مق . ز  خ ، دمحم ،

قداص دیس  هب  میهاربا  دیس  زا  هدب  رییغت  ار  شمسا 

دشابیم و اضردمحم  دیس  شدج  همعط  لآ  قداص  دیـس  شردپ  هک  مالـسلاهیلع - » سابعلا  تامارک  یف  صـصقلا  بجعأ   » باتک فلؤم 
. دوب هداد  تسد  زا  ار  شمـشچ  یگلاس  نس 6  رد  مردپ  درک : لقن  نینچ  ار  یتمارک  مگرزبردام ، دـسیونیم : دومن -  مادـعا  ار  وا  مادـص 

ییانیب ندروآ  تسد  هب  يارب  مدـیدن ، مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوت  زج  ار  هراچ  دـندوب ، هدـنام  زجاـع  شاهجلاـعم  زا  اـهرتکد 
ود مدش و  رهطم  مرح  دراو  الاب  یتمه  راوتسا و  نیقی  نامیا و  اب  مدش و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  هجوتم  مدنزرف 

يرادافو و تعاجـش و  زا  نخـس  يدایز و  يوگوتفگ  زا  سپ  مداتـسیا و  رـس  يالاب  فرط  هتـسکش  یلد  اب  مدروآ و  اج  هب  زاـمن  تعکر 
رد هک  ینامشچ  هب  مهدیم  مسق  ار  امش  نم  مدرک : ضرع  شترضح  هب  دوخ ، ياهتسد  نداد  تماما و  ماقم  زا  ترـضح  نآ  ندرک  عافد 

، مدربیم رـس  هب  هصغ  مغ و  رد  هتـسویپ  متـشگرب ، لزنم  هب  مرح  زا  دیوگیم : مگرزبردام  نادرگزاب . ار  مدنزرف  نامـشچ  يداد ؛ ادـخ  هار 
يا دومرف : مدید . ابیز  ینارون و  هرهچ  اب  ار  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  ایؤر  ملاع  رد  بش  اریز  دش ، فرطرب  اهمغ  هک  تشذگن  يزیچ 

زا ار  شمسا  هک  طرش  کی  هب  اما  منادرگیمزاب ، ار  امـش  دنزرف  مشچ  مدومن ؛ امـش  يهدیقع  يادف  ار  میاهتسد  هک  نانچ  مه  هلب  هیولع !
قداص دیس  ار  شمسا  یگلاس  شش  زا  دعب  دندرکیم ، ادص  میهاربا  یگلاس  شش  ات  ار  وا  مسا  هتبلا  هدب . رییغت  قداص  دیس  هب  میهاربا  دیس 
هچنآ ار و  دوخ  باوخ  نایرج  هحفص 437 ]  ] درک و رادیب  باوخ  زا  ار  مگرزبردپ  دش و  رادیب  باوخ  زا  مگرزبردام  نامز  نآ  دنتشاذگ .
نآرق تساخرب و  باوخ  زا  همعط -  لآ  اضردمحم  دیس  ینعی  مگرزبردپ -  درک . لقن  شیارب  دوب ، هتفگ  وا  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح 

حبـص دـندیباوخ . زاـب  داد و  تراـشب  یبوـخ  ریخ و  هب  ار  وا  داد و  رییغت  قداـص  دیـس  هب  میهاربا  دیـس  زا  ار  مردـپ  مسا  تفرگ و  تسد  هب 
سابع ترضح  تفگیم : دیودیم و  هناخ  نایم  رد  هتساخرب و  باوخ  زا  ناشدنزرف  هک  دندرک  هدهاشم  هبترم  کی  اتـشان  يارب  دنتـساخرب 

ندش باجتسم  ملاع و  دنوادخ  لازیال  تردق  تسا  نیا  دوب . هتفای  افـش  مه  شنامـشچ  هلیـسو  نیدب  و  داد . متـسد  هب  یمچرپ  مالـسلاهیلع 
. مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تکرب  هب  اعد 
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دش اور  نز  تجاح 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلایبا  ترـضح  مرح  فرط  هب  هک  ناـنچ  مه  يزور  يدـالیم  لاس 1947  دودح  رد  تفگ : ناخولج  دـمحا  دـیس 
؟ يراد رذـن  ایآ  متفگ : وا  هب  دـش . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  مرح  هجوتم  دوب و  قارع  بونج  زا  هک  مدـید  ار  ینز  متفریم 

حیرض زا  نامسیر  رگا  يدنبب  زبس  نامسیر  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  حیرض  هب  ارم  هک  نیا  طرش  هب  یلو  مراد ، رذن  رانید  کی  تفگ :
دنب نآ  مدـید  مدیـشک ، راظتنا  یقیاقد  مداد ، ماجنا  هتفگ ، هچنآ  قبط  مدومن و  رهطم  مرح  دراو  ار  وا  داد . مهاوخ  ار  راـنید  کـی  دـش ، زاـب 
هتفگ هک  یغلبم  دش و  اور  شتجاح  دش و  دنلب  یلاحشوخ  يادصورس  مدوب . هتسب  مکحم  رایـسب  هک  نآ  اب  دش ، زاب  حیرـض ، هب  هدش  هتـسب 

هحفص 438] . ] داد نم  هب  دوب ،

تسا سابع  يهناخ  اجنیا  تساجک ؟ تردپ  هناخ  رگم 

رود و هار  زا  ناسنا  اهنویلیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نیعبرا  تبـسانم  هب  دیوگ : هک  هدـش  لقن  یکاتح  یلع  دـمحم  جاح  زا  لیذ  تمارک 
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترضح  ترایز  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  ترضح  ترایز  يارب  هدایپ  کیدزن 

دراو دوب ، هدمآ  تاجتسد  هارمه  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  قارع  بونج  زا  يدرم  تبـسانم  نیمه  هب  اهلاس  زا  یکی  رد  دنیآیم .
اب دمآ و  مرح  ياهمداخ  زا  یکی  هک  تشذگن  يزیچ  درک ، زارد  سدقم  حیرـض  لباقم  ار  دوخ  ياهاپ  تسـشن  دومن و  ترایز  دش و  مرح 
وه كوبأ ؟ تیب  وه  يدیـس ! اـی  شیل  تفگ : نینچ  دوخ  یبرع  ناـبز  هب  دـش و  تحاراـن  ریاز  نک ! عمج  ار  تیاـپ  تفگ : تنوشخ  هنعط و 
زا یتحاران  اب  تفگ و  ار  نیا  برع  تسا . مالـسلاهیلع  سابع  هناخ  اجنیا  تسه ؟ تردـپ  هناخ  رگم  نم ! دیـس  يا  ارچ  ینعی : ساـبعلا . تیب 

ار شفارطا  رون  هتـسشن و  یلدنـص  رب  ایوگ  شترـضح  مدـید  اـیؤر  ملاـع  رد  بش  دـیوگ : مداـخ  دـش . جراـخ  همقلع  برد  فرط  زا  مرح 
هداتـسیا شربارب  رد  نارازگتمدخ  زا  ياهدع  تشاد و  ار  نیقیدص  ءایبنا و  تبیه  هک  یلاح  رد  دشخردیم  شکرابم  نیبج  زا  هتفرگارف و 

زا دیسر  مدوب -  هدومن  ریاز  هب  بدا  يهئاسا  هک  نم -  هب  تبون  هک  نیمه  دهدیم ، هیده  يزیچ  مادک  ره  هب  مالسلاهیلع  ترـضح  دندوب و 
، نم ریاز  ریاز ، نم و  هناخ  هناخ ، دومرف : الوم ! يا  مدرک ، يراک  هچ  متـسه ، امـش  تسود  مداخ و  نم  مدرک : ضرع  دـینادرگرب . يور  نم 

همقلع دجـسم  هب  دومرف : هحفـص 439 ] . ] منک ادـیپ  ار  وا  هک  درادـن  ناکما  متفگ : ییاـمن . یـضار  ار  وا  هک  نیا  اـت  موشیمن  یـضار  وت  زا 
لد ات  تشادرب  لوپ  یغلبم  تشاد ، تشحو  دوب  هدید  هک  یباوخ  زا  دش ، رادیب  باوخ  زا  مداخ  تسا . هدـیباوخ  اجنآ  رد  ینیبیم  يوریم ،
زا دوب . هداد  شترـضح  هک  یتاصخـشم  نامه  اب  تسا و  باوخ  رد  نانچ  مه  ریاز  نآ  دـید  تفر ، دجـسم  نامه  هب  دروآ و  تسد  هب  ار  وا 
نآ دروآ و  تسد  هب  ار  وا  تیاضر  مداخ  نآ  تسادخ . يهناخ  رگید  اج  نیا  يدمآ ؟ نم  یپ  مه  اجنیا  تفگ : ریاز  دومن . شرادیب  باوخ 

[ . 317 . ] دش یضار  مداخ  زا  درم 

؟ مرادن يزیچ  هک  نیا  اب  منک  اپرب  متام  ازع و  هنوگچ 

هماقا ماهمرتحم  ردام  يهناخ  رد  هنانز  يهضور  سلجم  هشیمه  اروشاـع  ماـیا  رد  تفگیم : هللارـصن  داوج  دیـس  مظاـک  دیـس  ياـقآ  باـنج 
، دناوخیم هضور  ینارنخـس و  هک  ییوناب  مینک . هچ  هک  میدوب  ریحتم  میدـش و  ورهبور  یلام  لکـشم  اب  يدالیم  لاس 1998  رد  دیامنیم ،

مناـخ نآ  اـب  وگوتفگ  زا  سپ  و  دوـمن . دادرارق  وا  اـب  هشیمه  دـننام  مرداـم  نک . يزیرهماـنرب  یناوـخهضور  مسارم  يارب  تفگ : دـمآ و 
وگزاب مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  هب  ار  دوخ  لاح  ضرع  تفر و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  مرداـم  ناوخهضور ،

. تشگرب هناخ  فرط  هب  اعد  ترایز و  ماجنا  زا  سپ  مرادـن ؟ يزیچ  هک  نیا  اب  منک  اـپرب  متاـم  ازع و  هنوگچ  لاـسما  تشاد : هضرع  درک و 
هدـلاو هـتبلا  دوـب . راـنید  رازههد  لوـپ  نآ  دـیامنیم و  وا  میدـقت  لوـپ  یغلبم  دوـشیم و  ورهـبور  وا  اـب  یناروـن  يدرم  مرح  هار  ریــسم  رد 
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، دیامنیم لوبق  مردام  دشابیم ، هیده  نیا  دـیوگیم : وا  هحفص 440 ] . ] متسه هیولع  متـسین و  قحتـسم  ریقف و  نم  دیوگیم : دریذپیمن و 
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  زا  دیآیم و  نوریب  مرح  زا  یلاحشوخ  اب  دنیبیمن . ار  یسک  دیامن ، رکشت  وا  زا  هک  دنادرگیمرب  ور 

[ . 318 . ] درادیم اپرب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  متام  دیامنیم و  رکشت 

شونب بآ  نیا  زا  وگب  دوخ  لایع  هب 

مان هب  اـقفر  زا  یکی  يزور  درک : لـقن  هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  زا  ار  یتمارک  دوب ، نم  ناـنیمطا  دروم  هک  يدرف 
دعب مشیدنیب . ياهراچ  تساوخ  نم  زا  متسه . مورحم  دالوا  تمعن  زا  یلو  مدرک ، جاودزا  تسا  لاس  ود  تفگ : دادح  رفاس  لآ  مجن  ردیح 

هب دراد ، نایرج  رهطم  ربق  رانک  رد  رهطم  حیرـض  نییاپ  هک  یبآ  زا  يرادقم  نم  دوب . هدـمآ  هوتـس  هب  یکـشزپ  ياههجلاعم  زا  وا  هک  نآ  زا 
دروخب و بآ  نیا  زا  وگب  دوخ  لایع  هب  متفگ : وا  هب  متفرگ و  سامت  وا  اـب  تسافـش و  يدرد  ره  يارب  هک  تسا  فورعم  ماهدروآ و  تسد 
ود دورب ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  تراـیز  هب  دریگب ، وضو  هک  نآ  زا  سپ  هبنـشراهچ  زور  دـنک ، لـسغ  نآ  زا  يرادـقم  اـب 

هردـخم نآ  هاگـشیپ  زا  دـیامن و  هیدـه  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ردام  مالـسلااهیلع  نینبلاما  رهطم  حور  هب  دروآ و  اج  هب  زاـمن  تعکر 
راثآ شاهرهچ  رد  مدـید  میدومن ، تاقالم  ار  رگیدـمه  رگید  هام  هن  نایرج ، نآ  زا  سپ  داد و  ماجنا  مدوب  هتفگ  هچنآ  وا  دـهاوخب . دـنزرف 

. دوب هتـشذگ  هچ  ام  نیبام  هک  مدوب  هدرک  شومارف  نم  متـسه . امـش  راکهدب  رذن  کی  تفگ : نم  هب  دشابیم . نایامن  یلاحـشوخ  رورس و 
هب دوب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  ربق  رانک  رد  هک  یبآ  زا  تفگ : هدش ؟ هچ  متفگ : هحفص 441 ] . ] تسا هتشذگن  هام  هن  زا  شیب  تفگ :
وا هب  يدنزرف  مالـسلااهیلع  نینبلاما  شردام  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  تکرب  هب  دنوادخ  دش و  رادراب  وا  مداد و  ماهداوناخ 

شاهمرکم ردام  تیانع  مالـسلاهیلع و  لضفلاابا  ترـضح  تمارک  زا  ياهنومن  زین  ناتـساد  نیا  متـشاذگ . نیـسح  ار  شمان  دومرف و  تیانع 
[ . 319 . ] دشابیم مالسلااهیلع  نینبلاما 

ییامنیم ترایز  تسین ، ارهز  دنزرف  هک  ار  یسک 

ماما هشیمه  البرک  نکاس  دـنه ، لها  زا  ینز  يدـالیم  لاـس 1690  دودـح  رد  درکیم : لـقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  ماهمع  ناگتـسب  زا  یکی 
رارـصا راک  نیا  رب  درکیمن . ترایز  الـصا -  اـی  رتمک -  ار  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح  یلو  درکیم ، تراـیز  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

زا سپ  تسین . مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  رسپ  تسا و  مالسلااهیلع  نینبلاما  رسپ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  هک  نیا  لیلد  هب  تفگیم : تشاد و 
تکرـش هیمولـس »  » مان هب  البرک  ياههلحم  زا  یکی  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هضور  سلجم  رد  مرحم  هام  ندیـسرارف  اب  زور  کی  یتدم 

هار زا  دوشیم ، هتفرگ  هار  وا  رب  هاـگان  داـتفا ، هار  هب  دوـخ  لزنم  فرط  هب  باـتفآ ، بورغ  زا  لـبق  هضور و  سلجم  ناـیاپ  زا  سپ  دـنکیم .
هتخادـنا هیاس  اج  همه  رب  بش  یکیرات  دـبلطیم . کمک  ندز و  دایرف  ندرک و  هیرگ  هب  دـنکیم  اـنب  دـنکیم و  مگ  ار  هار  دوریم . رگید 

نم ماهدرک و  مگ  ار  هار  دیوگیم : هدـش ؟ هچ  وت  يارب  ردام ! يا  دـسرپیم : وا  زا  دـیامنیم ، هدـهاشم  ار  يراوس  بسا  ماگنه  نآ  رد  دوب ،
و دیامنیم . رکشت  دوشیم و  لاحشوخ  وا  دیامنیم و  ییامنهار  ار  وا  راوگرزب  راوس  بسا  هحفص 442 ] . ] منک هچ  منادیمن  متسه و  ینز 

مالـسلااهیلع ارهز  دـنزرف  هک  ار  یـسک  يوریم و  يدیـسر ، لزنم  هب  هاگره  دـیوگیم : وا  هب  دوش ، ادـج  وا  زا  راوس  بسا  هک  نیا  زا  لـبق 
دوریم و راوـگرزب  نآ  تراـیز  هب  يروـف  تسا ، مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  وا  هـک  دـمهفیم  يدـنه  نز  نآ  ینکیم . تراـیز  تـسین ،

ترایز ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع و  لضفلاابا  ترـضح  هشیمه  نآ  زا  دعب  دیامنیم و  هبوت  دیامنیم و  ترایز  ار  شترـضح 
[ . 320 . ] دیامنیم

ناوخب مشاهینب  رمق  زا  يرگید  لزغ 
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ینارآ يدهم  دیهش  ردپ  ینارآ ، یناملس  دمحم  جاح  شردپ  زا  ینارآ  یناملس  بیبح  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالاتجح و  بانج 
رهطم دقرم  ترایز  زا  سپ  میتفر . تایلاع  تابتع  رفس  هب  اهیلحم  مه  زا  ياهدع  اب  یـسمش  لاس 1331  زا  دعب  دیوگیم : هک  دنکیم  لقن 

یبآ نوچ  دش ، مامت  نیشام  تایدار  بآ  هار  نیب  رد  میدش ، مزاع  العم  يالبرک  هب  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  نینمؤملاریما 
. دناسرب یجرف  ادخ  دوشیمن . تفای  بآ  ارحص  قطانم و  نیا  رد  تفگ : نیـشام  يهدننار  میدنام . نادرگرـس  ناریح و  میتشادن و  هارمه  هب 

هیرگ نارفاسم  مدناوخ و  ار  اهیلع  هللا  مالس  هنیکس  ترضح  لاح  نابز  مدومن و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب  یلـسوت  رکذ  نم 
همـشچ هب  میدش ، رود  نیـشام  زا  هک  يرادقم  میتفر ، بآ  يوجتـسج  هب  نادرم  زا  رفن  ود  یکی  اب  نم  نآ  زا  سپ  دنتخیر . کشا  دندرک و 

زاب ار  نیشام  رد  میدمآ . نیشام  تمـس  هب  هدرک و  رپ  بآ  زا  ار  اهفرظ  هحفص 443 ] . ] میدش لاحشوخ  داش و  یلیخ  میدرک . دروخرب  یبآ 
ار بآ  زا  رپ  فورظ  ام  تسد  رد  یتقو  دشن . ام  ندمآ  هجوتم  دزیم ، ترچ  دوب و  هتـشاذگ  نیـشام  نامرف  يور  ار  شرـس  هدننار  میدرک ،
هب ات  ایب  يرادـن  رواب  رگا  اـهیکیدزن ، نیمه  زا  متفگ : يدروآ ؟ اـجک  زا  ار  بآ  تفگ : سپـس  دـنام ، توهبم  و  درک ، بجعت  یلیخ  دـید ،

. دوب هدز  هقلح  وا  نامـشچ  رد  کشا  هک  یلاح  رد  دش  نشور  نیـشام  تخیر و  روتوم  تایدار  لخاد  رد  ار  بآ  هدـننار ، مهد . ناشن  امش 
نیشام مدناوخ ، هکنآ  زا  سپ  ناوخب . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  يهرابرد  رگید  لزغ  کی  شواچ ! تفگ : درک  تکرح  یتقو 

ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  تمارک  اهامـش و  لـسوت  نـیا  دوـبیمن  رگا  مرتـحم ! راوز  تـفگ : درک و  نارفاـسم  هـب  ور  درک ، شوماـخ  ار 
دیدرگب منادرگیمرب  ار  نیـشام  رـس  نآلا  نیمه  دیراد  کش  دیرادن و  رواب  رگا  دوشیمن ، تفای  همـشچ  الـصا  هقطنم  نیا  رد  مالـسلاهیلع 

. دینک ادیپ  یبآ  دیتسناوت  رگا 

ینک یلاخ  ار  لزنم  هک  يراد  تلهم  هام  ود  ات 

: دیامنیم لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  همعط  لآ  قداص  نسح  دمحم  دیس  مالـسلاهیلع » سابعلا  تامارک  یف  صـصقلا  بجعا   » باتک فلؤم 
رتمهم همه  زا  میشاب و  هتشاد  يراکددم  رای و  هک  نیا  نودب  دومن ، ریپ  ار  ام  هک  ییاهیتخـس  لمحت  البرک و  زا  يرود  لاس  هدزای  زا  سپ 

نآ رد  لاس  هس  میدرک . هراجا  نارهت  رهـش  طسو  رد  ار  لزنم  نیرخآ  میدـشیم ، لـقتنم  رگید  هناـخ  هب  ياهناـخ  زا  يرد و  هب  رد  همه  نیا 
نانخـس رادـید  ماـگنه  هب  موـش . ورهبور  وا  اـب  هک  تفرگ  ساـمت  نم  اـب  لزنم  بحاـص  يزور  تسا ، روآ  بجعت  متـشاد . تنوکـس  هناـخ 

هناخ يهیارک  وا  هحفـص 444 ] . ] ینک یلاخ  ار  لزنم  هک  يراد  تلهم  هام  ود  ات  تفگ : درک و  نم  هب  ور  يدـنت  اب  تفگ و  نم  هب  یبسانمان 
نایرج نیا  متـشادن و  ار  غلبم  نآ  تخادرپ  ییاناوت  نم  دـنک . هفاضا  نم  روصت  زا  جراخ  ار  هیارک  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  تساوخیم و  ار 

دیاب یلام  تردق  مدع  ییاراد و  نتشادن  رطاخ  هب  مزادرپب و  ار  یغلبم  نینچ  مناوتیمن  نم  متفگ : دوب . يرجه  یناثلايدامج 1423  هام  رد 
درک و در  ار  ارم  نخـس  وا  ریگن . تخـس  ربمایپ ، هب  ام  تبـسن  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دالوا  تاداس  ام  هب  مور . نوریب  هناـخ  زا 

وت زا  مه  نم  ام و  هیلع  رب  نک  تیاکـش  بوخ  رایـسب  متفگ : منک . نوریب  روز  هب  ار  امـش  ات  منکیم ، تیاکـش  يرتنالک  هب  امـش  زا  تفگ :
تلالج دوب -  هبنش  جنپ  زور  میدش . مالسلاهیلع  میظعلادبع  ترضح  مرح  راپسهر  ناکدوک  هداوناخ و  قافتا  هب  دعب  زور  منکیم . تیاکش 

نآ رهطم  مرح  دراو  دـشابیم -  نارهط  بوـنج  ير ، رد  يربـق  تسا ، فورعم  روهـشم و  راوـگرزب  نآ  تراـیز  شزرا  تـمظع و  نأـش و 
لزنم بحاص  نم و  نیب  هچنآ  میدناسر و  ترضح  نآ  ضرع  هب  ار  دوخ  يهوکش  میداد و  ماجنا  ار  ترایز  روتسد  قبط  میدش و  راوگرزب 

رد مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  دزن  هک  میتساوخ  ترـضح  نآ  زا  میدومن و  لـسوت  يراز و  هیرگ و  میتـشاد و  ضورعم  دوب  هداد  خر 
دعب زور  میتشگزاب  لزنم  هب  و  میدمآ ، نوریب  دیما  اب  مرح  زا  دـنک . اور  ار  ام  تجاح  رتدوز  هچ  ره  دوش و  هطـساو  ام  ياهراک  ییاشگهرگ 

ترـضح هب  لسوتم  مدومن و  هدامآ  ار  دوخ  مدرک و  رکف  متـسشن  موش . ورهبور  وا  اـب  هک  تفرگ  ساـمت  نم  اـب  هناـخ  بحاـص  حبـص  لوا 
هب تشگزاب  مادص و  طوقـس  زا  سپ  ات  یناوتیم  امـش  يوسوم ! دیـس  يا  تفگ : دوب ، نادنخ  مدـید  ار  وا  یتقو  مدـش . مالـسلاهیلع  سابع 
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زا هک  تمعن  نیا  رب  مدش و  لاحشوخ  نخـس  نیا  ندینـش  زا  هحفـص 445 ] . ] تسین مزال  امـش  رب  هراجا  هفاضا  یـشاب و  هناخ  نیا  رد  قارع 
نطو قارع و  هب  مادـص  طوقـس  زا  سپ  هک  نآ  ات  میدوب  هناخ  نآ  رد  مدومن و  يرازگرکـش  دوب ، مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  تاـیانع 

. میتشگرب البرک  دوخ 

دیچیپ هراوهگ  رود  دمآ و  اهدژا 

نکاس دنراد و  تبسن  ام  اب  هک  ياهداوناخ  يدالیم  لاس 1950  رد  درک : لقن  هنوگ  نیا  نم  يارب  ار  یتمارک  تسا  دامتعا  دروم  هک  یـسک 
ياهداوناخ دنتسه و  لیا  زا  اجنآ  رد  ینانیشنارحص  هک  تسا  يزبسرس  نیمزرس  اجنآ  و  تسا ، يدوعس  ناتـسبرع  زرم  کیدزن  هبحر  هقطنم 

دشابیم قارع  ياهرهش  زا  یکی  هوامس  رهش  هوامس -  ناتسا  رد  هک  تشاد  يرهاوخ  دعس  دنراد . تنوکـس  اجنآ  رد  دعـس  هداوناخ  مان  هب 
ردام تشاذگیم . دندوب -  هدرک  هیهت  بوچ  زا  هک  ياهراوهگ -  رد  ار  هچب  وا  دوب . هدیئاز  ياهچب  اجنامه  رد  نز  نیا  دوب . هدرک  رهوش  - 

دوب و هراوهگ  رد  هچب  هک  نانچ  مه  ناـمیاز  زا  سپ  هتفه  کـی  دـناباوخیم . هراوهگ  رد  ار  هچب  دادیم و  ریـش  ار  دوخ  دازون  لومعم  قبط 
. دـهد رارق  شیوخ  همعط  ار  كدوـک  تساوـخیم  دـیچیپیم و  هراوـهگ  رود  دـیآیم و  یناـبایب  ياـهدژا  دـندوب ؛ لـفاغ  نارگید  رداـم و 

كدوک يارب  نوچ  هک  دـندش  عمج  دنتـشاد  هک  یتاـناکما  هحلـسا و  اـب  كدوک  تاـجن  يارب  درم  نز و  دـش ، دـنلب  ناگتـسب  يادـصورس 
هک دعـس -  گرزبردام  دندوب  تلاح  نیا  رد  هک  ینانچ  مه  دـعلبب . ار  كدوک  هک  درکیم ، هدامآ  ار  دوخ  هظحل  ره  اهدژا  دوب ، كانرطخ 

سابع ترـضح  دقرم  فرط  هب  ارم  تفگ : هاگنآ  نوریب ! دییایب  تفگ : هصغ  زا  رپ  یلد  اب  دـش ، هاگآ  نایرج  زا  هک  نیا  زا  دـعب  دوب -  انیبان 
اب مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  رهطم  مرح  تمـس  هب  درک  ور  سپـس  هحفـص 446 ] . ] دـسرب ام  داد  هب  وا  ات  دـیربب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب 

یناطیـش رگا  نک و  رود  ار  نآ  تسا  ینامحر  رگا  اهدژا  نیا  جـئاوحلا ! باب  يا  بنیز ! تسرپرـس  يا  لضفلاابا ! يا  تفگ : دـنلب  يادـص 
هدرک هلمح  هک  یتخسرس  نآ  اب  اهدژا  نآ  هک  تشذگن  شیب  یتاظحل  نک . تحار  وا  رش  زا  ار  مدرم  ام و  شکب و  نونکا  مه  ار  نآ  تسا 
مارآ همه  یتحاران  سرت و  دش . كاله  کشخ  بوچ  دننام  داتفا و  نیمز  رب  دوب ؛ دنلب  وا  زا  هک  ییادـص  تشاد و  هک  یـشکرس  نآ  دوب و 

. دوب مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترضح  تایانع  زا  يوترپ  نیا  دش و  دنلب  تاولص  هلهله و  يادص  تفرگ ،

بلاطیبا نب  یلع  تردپ  دزن  موریم 

لضفلاابا ترـضح  ترایز  هب  مردپ  يدالیم  لاس 1950  دودـح  رد  تفگ : درک و  لـقن  شردـپ  موحرم  زا  نارهت  يهیمطاـف  دارفا  زا  یکی 
هتسویپ دنکیم و  هیرگ  دنلب  حیرـض  دزن  ینز  دید  هشیمه ، تداع  قبط  دش ، الط  ناویا  دراو  هک  یماگنه  دش ، فرـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا 

لاح رد  هتـسویپ  شردام  دهد و  افـش  دوبن -  شیب  یتشوگ  هعطق  دنام  هک  ار -  شدنزرف  هک  دـناوخیم  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح 
ماما مرح  هب  ییامنیم  هظحالم  هک  نانچ  مه  مدـنزرف  تفگ : نز  نآ  دومن . لاؤس  ار  ناـیرج  تفر و  نز  نآ  دزن  مردـپ  دوب . يراز  هیرگ و 

نآ حیرض  هب  هتفه  کی  ار  مدنزرف  نم  درک . دهاوخ  نامرد  داد و  دهاوخ  افش  ار  وا  دنوادخ  هک  متشاد  نیقی  نم  مدرب . مالسلاهیلع  نیـسح 
راهظا شدنزرف  دروم  رد  ار  دوخ  یتحاران  وا  مداد و  شوگ  نز  نآ  ياهفرح  هب  نم  تفگ : مردپ  مدیدن . افـش  زا  يرثا  متـسب و  راوگرزب 

: دیوگیم هدومن و  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هحفـص 447 ]  ] هب ور  دـنکیم و  هیرگ  مدـید  دز ، ار  شیاهفرح  هک  نآ  زا  دـعب  درکیم .
. منکیم تیاکش  موریم و  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ناتردپ  دزن  دیهدن ، ارم  تجاح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تردارب  امـش و  رگا 

ددرگرب دورب و  رازاب  هب  يزیچ  دیرخ  يارب  هک  تشاذـگاو  ار  دوخ  دـنزرف  تساخرب و  نز  نآ  دوب ، هتـسب  حیرـض  هب  نانچ  مه  ار  لفط  نآ 
نم دیرخ ، تساوخیم  هچنآ  دـمآ و  رازاب  زا  یتقو  دربب . فجن  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  افـش  بلط  يارب  ار  شدـنزرف  هک 

لـضفلاابا ترـضح  حیرـض  هب  هـک  تـشاد  ضیرم  يدـنزرف  مـه  نز  نآ  هـک  روکذـم -  نز  زا  ریغ  ینز ، هاـگان  مدوـب . وا  بـقارم  هتـسویپ 
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مالسلاهیلع لضفلاابا  ددرگرب  دش ، بوخ  تدنزرف  دیوگیم : نز  نآ  هب  دودیم و  هنارطضم  تعرساب و  هک  مدید  دوب -  هتـسب  مالـسلاهیلع 
تحـص و لامک  رد  شدنزرف  دید  دمآ و  شردام  یتقو  تشگزاب . لوا  لاح  هب  وا  زیچ  همه  دش و  بوخ  تشاذـگ و  نآ  رب  ار  دوخ  تسد 
زا ار  وا  دـمآ و  مرح  راددـیلک  دـندربیم . كربت  نمیت و  يارب  ار  وا  ياهسابل  دـنتخیر و  مدرم  دـش . هتخورفارب  شتروص  تسا ؛ تمـالس 

. داب تنعل  شرکنم  رب  دندید و  دوخ  مشچ  هب  ار  تمارک  نیا  همه  تفرگ و  مدرم  تسد 

دیزرل ناشندب  سابع  مان  اب 

لاس 1985 رد  درک : لقن  نم  يارب  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  مالسلاهیلع  اضر  ماما  رهطم  نحص  رد  يوضر  يهناخباتک  لوئـسم  اینخیـش ، ياقآ 
اهنآ مدش . ریـسا  قارع  ياهورین  تسد  هب  ییاهيریگرد  زا  دعب  مدوب و  مالـسلاهیلع  يدهملا  نادرگ  وزج  ناریا  قارع و  گنج  رد  يدالیم 

يدهم سپ  دنتفگیم : دندزیم و  یلیخ  دندادیم و  هجنکش  نردم  لیاسو  اب  ارم  و  دنداد . یتخـس  يهجنکـش  دندرب و  تاعالطا  يارب  ارم 
دیهاوخیم هچ  ره  متفگ : هحفـص 448 ] [ ؟ دیامن تیاهر  مادعا  زا  دـهدب و  تاجن  ار  وت  دـیایب و  يرادیم -  تسود  لد  رد  ار  وا  وت  هک  - 

! دنگوس ادخ  هب  دریگیم . ماقتنا  امش  زا  وا  مرادن . امش  هب  ییانتعا  موشیم و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  لسوتم  نم  دیـشکب  دینزب و  ارم 
هب نم  دـیزرل و  ناشندـب  داد و  خر  ناشنایم  یگتـسدود  تفرگ و  ار  اهنآ  سرت  نانچ  مدرب ، ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  ماـن  هک  نیمه 

مارتحا نم  هب  دندرکن و  تناها  دندزن و  ارم  رگید  دومن ؛ نادرگرـس  ناریح و  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مان  هک  مدید  دوخ  مشچ 
ساـبعلا لـضفلاابا  ترـضح  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  تراـیز  يارب  ارم  و  دـندروآ . نوریب  يدارفنا  نادـنز  زا  مارتـحا  اـب  ارم  دـندومن و 

. دوب مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مرح  زا  نم  ترایز  نیلوا  نیا  دندرب و  البرک  هب  مالسلاهیلع 

روایب بآ  ناج -  سابع 

هراشا

يارب اقفر  زا  یکی  لزنم  رد  يدهتجم  ياقآ  ینامز  دـندرک : لقن  نایدامتعا  یـضترم  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  بانج 
رد بآ  هک  دوشیم  هجوتم  دنکیم ؛ نهپ  ار  اذغ  يهرفـس  هناخبحاص  دنروآیم و  فیرـشت  ناشیا  هک  یماگنه  دـندوب ، هدـش  توعد  راهان 

نیا هک  نیا  ضحم  هب  روایب . بآ  ناج ! سابع  دیوگیم : هتـشاد  مان  سابع  هک  یـصخش  هب  هناخبحاص  عقوم ، نیا  رد  هدشن . هتـشاذگ  هرفس 
هدرک و رارکت  ار  هلمج  نیا  هبترم  دنچ  و  روایب . بآ  ناج ! سابع  دیتفگ !؟ هچ  دنیامرفیم : يدهتجم  ياقآ  هبترم  کی  دـیوگیم ، ار  هلمج 

ماـعطا سلجم  دـنوشیم و  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  ندروآ  بآ  اروشاـع و  زور  هب  لـقتنم  دـنوشیم و  بلقنم  تدـش  هـب 
هحفص 449] . ] دنیرگیم البرک  تشد  ياقس  دای  هب  یتدم  ات  نیرضاح  دوشیم و  لدبم  هیرگ  ازع و  هب  هچراپکی 

زیر کشا  وا  تلاح  رب  دش  کشم 

سب رپس  دـش  ار  الب  نارابریت  رپسهر  ناماک  هنـشت  يوس  هب  دـش  نورب  نوچ  طش  زا  دـمآ  شود  رب  کـشم  نوخز  رپ  مشچ  هب  اروشاـع  زور 
دـش یلاخ  کشم  مشچ  هک  ات  کشم  مشچ  يو  رب  تخیر  نادـنچ  کـشا  زیر ! کـشا  وا  تلاـح  رب  دـش  کـشم  زیت  ریت  يو  رب  دـیرابورف 
نایم ردنا  نیـسح  زج  دـناشف  یتسم  زا  تسد  ار  شایتسه  بآ  کشم  نآ  يهحـشر  زا  دـنروخیم  باوص  ناماک  هنـشت  تمایق  ات  کشاز 

دنامن يزیچ 
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لضفلاابا ترضح  هب  عجار  رصع  یلو  ترضح  شرافس 

لحم میتفر ، نیوزق  هب  يدـهتجم  ياقآ  تراـیز  تهج  ناتـسود  زا  یـضعب  هارمه  يزور  دـندرک : فیرعت  ینـسح  یفطـصم  ياـقآ  باـنج 
یلعحتف جاح  حانج  هب  باـطخ  میدرک ، يرپس  ناشتمدـخ  رد  ار  یتاـظحل  هک  نیا  زا  دـعب  دوب . یلعحتف  جاـح  ياـقآ  لزنم  ناـشیا  تنوکس 

ذغاک و گرب  کی  اقآ  یلع  جاح  میوگب . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يهرابرد  یتیب  ود  کی  ات  دـینک  هیهت  یملق  ذـغاک و  دـندومرف :
مـسا دندومرف : دندومن ، هدهاشم  هتفرگ و  ار  نآ  اقآ  هک  یماگنه  تشاد ، یگدروخ  طخ  یکدنا  رادقم  ذغاک  تشپ  دنداد . ناشیا  هب  یملق 

تمـصع و تیبلها  هب  تبـسن  مارتحا  بدا و  تیاهن  رگناشن  ناشیا  راهظا  نایب و  نیا  دنـسیونیمن . هدروخ  ملق  ذغاک  يور  رب  ار  ترـضح 
یلو ترـضح  دنتفگ : يدهتجم  ياقآ  هاگنآ  دومن ، ایهم  زیمت  الماک  يذـغاک  يروف  اقآ  یلع  جاح  لاح ، ره  هب  دوب . مالـسلامهیلع  تراهط 

ساـبع ترـضح  مشاـهینب  رینم  رمق  میوـمع  هـب  لـسوتم  رعـش  تـیب  ود  نـیا  اـب  سک  ره  هحفـص 450 ] : ] دنیامرفیم هادـف  انحاورا  رـصع 
دودح مود  لوا و  تیب  نیب  هلصاف  رد  دندرک و  لوا  تیب  ندناوخ  هب  عورش  سپس  دش . دهاوخ  هدروآرب  شتجاح  امتح  دوشب ، مالسلاهیلع ،

ار یتیب  ود  هاگنآ  دنتسیرگیم ، مامت  تدش  اب  تعاس  مین  دودح  زاب  هدناوخ و  ار  مود  تیب  هاگنآ  دنتـسیرگیم ، مامت  تدش  اب  تعاس  مین 
يرگد نیـسح  رگا  ناهج  هب  دیآ  دیآ  ساملا  يهدوس  مرت  مشچ  زو  دیآ  سان  عجـشا  يافوز  مدای  زا : دوب  ترابع  هک  میتشون  ذـغاک  يور 

دیآ سابع  وچ  يردارب  تاهیه !

سرب ام  دایرف  هب  سابعلا -  لضفلاابا  ای 

رگید ياـهاج  لزنم و  رد  هیزعت  ماـگنه  هب  هعمج  ياـهزور  رد  رایـسب  ار  وا  هک  دوخ -  ردـپ  موـحرم  زا  يدزی  نسح  ازریمآ  نیدـتم  نمؤـم 
ینالوط يهلفاق  کی  رد  میدـشیم ، فرـشم  البرک  هب  رتش  اب  رایـسب  لاوما  اب  دزی  زا  هک  یلاس  رد  تفگ : درک و  لقن  میدرکیم -  تاـقالم 

رد ار  اهنآ  يروف  متـشاد ، دوخ  اب  ـالط  زا  يداـیز  ياههکـس  نم  میدـش . ورهبور  قیرطلا  عاـطق  نادزد و  اـب  یهوک  کـیدزن  بش  همین  رد 
. دندش يرگتراغ  لوغشم  دنتخیر و  اهدزد  انثا ، نیا  رد  مداد . شردام  هب  ار  وا  مدراذگ و  دوب -  نسح  ازریم  نیمه  هک  كدوک -  يهقادنق 
هب مشاهینب ! رمق  يا  سابعلا ! لضفلاابا  ای  دـندرک : دـنلب  اهادـص  دومن . نایرگ  ار  رام  روم و  مشچ  و  رک ، ار  راود  کلف  شوگ  راوز  داـیرف 

يهنماد زا  بسا  راوس  نوریب و  هدیشک ، عقرب  يور  اب  بایطا  ترتع  هام  نآ  لامج  باتناهج  رهم  کیرات ، بش  نآ  رد  هاگان  سرب . ام  دایرف 
هحفـص 451]  ] رونم نمیا  روط  يداو  نوـچمه  ار  تشد  هگلج و  ناـشخرد و  عـقرب  ریز  زا  شروـنا  تروـص  روـن  هدـیدرگ . ریزارـس  هوـک 

رود دیرادرب ! تسد  دومرف : دز و  نادزد  رب  نارغ  دـعر  دـننام  ياهحیـص  تسد ، رد  رارک  ردـیح  راقفلاوذ  نوچ  رابشتآ  ریـشمش  تخاس .
ار راربا  ریما  لالج  نامـسآ  هام  نآ  راسخر  رون  شبات  اهدزد ، يهمه  هلفاق و  لها  مامت  درک . مهاوخ  كاله  ار  امـش  يهمه  هنرگو  دیوش !

ترضح نآ  و  دندیشک ، راوز  زا  تسد  رارف و  هب  ور  اپ ، ياج  هب  رس  اهدزد  يروف  دندینش ، ار  رورس  نآ  يابرلد  يادص  دندومن و  هدهاشم 
، هیرگ دـندنام و  لحم  نامه  رد  حبـص  ات  ار  بش  نآ  هرخاف ، يهزجعم  نیا  لیلجت  يارب  راوز  دـش . بیغ  دوب ، هداتـسیا  هک  لحم  ناـمه  رد 

اهنآ زا  يرادقم  دندید و  اج  هب  ار  دوخ  يهیثاثا  مامت  دندناوخ . هیزعت  ترایز و  اعد ، دنتسج و  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هب  لسوت  يراز و 
نآ رد  ترـضح  نآ  روهظ  تاکرب  يهلمج  زا  دـندوب . هدرک  رارف  هتـشاذگ ، دوخ  ياج  رد  لاح  نامه  هب  دـندوب ، هدرب  يرانک  هب  اهدزد  ار 

تماق دـق و  راـگدرورپ و  رون  يهولج  و  رادریگ ، نآ  نوچ  دوب ، هدـش  گـنگ  اـهلاس  هک  دوب  يدیـس  هلفاـق  يهناـیم  رد  هک  دوب  نآ  بش ،
رتهب دیدرگ و  تاولص  تمالس و  هب  لوغشم  حیصف ، ایوگ و  ناسل  هب  هتشادرب  شنابز  زا  یـشومخ  لفق  درک ، رادید  ار  رادمان  ردیح  دنزرف 

. دومنیم يدنسروخ  همه  زا 

دومرف تمحرم  لضفلاابا  الوم 
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هلداجم رد  یلاها  ینامثع و  تلود  رخاوا  التبم و  قرغ  الب و  رد  البرک ، رد  ابیرقت  لبق  لاس  هد  هک  یسبط  هللایلو  دیـس  ياقآ  راوگرزب  دیس 
رـس هب  هلئاع  دنچ  اب  یتخـس  رقف و  تیاهن  رد  نم  دیوگیم : دـندوب ، راتفرگ  دـشابیم -  فورعم  هک  گیب -  هزمح  يهعقاو  رد  تموکح  اب 

زا رفن  دـنچ  اضق  زا  مدروآیم . سلجم  رد  اـمرخ -  ولو  دـشیم -  رـسیم  هچ  ره  مدـناوخیم و  هضور  هعمج  رـصع  هتفه  ره  یلو  مدربیم ،
ام لزنم  نوچ  دندوب . هدروآ  هانپ  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هحفص 452 ]  ] هب گنج  سرت  زا  دراو و  ناملزنم  ینامهم  هب  هتافـش »  » بارعا
دش هعمج  حبص  تشذگ ، يزور  دنچ  مدرک . رـضاح  ناشیا  يارب  ار  امرخ  مدش  روبجم  دوبن ، طاسب  رد  يزیچ  دوب . ترـضح  نآ  راوج  رد 

، تشادـن مه  وا  یلو  مهاوـخیم . ضرق  نارق  ود  متفگ ، مـتفر ، اـقفر  زا  یکی  يهناـخ  رد  رب  مداـتفا . نآ  لـیاسو  يهـیهت  هـضور و  رکف  رد 
بارخ يادـص  رثا  رب  نیا  و  دـندروآ . موجه  نحـص  فرط  هب  مدرم  هاگمیخ ، تمـس  زا  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  تشگرب ، هار  رد  متـشگزاب ،

رد و هب  اذل  دندز ، يرگید  پوت  دندرکیم  لایخ  مدرم  و  دوب . هدیدرگ  لزلزتم  پوت  يهمدص  زا  هک  دوب  وگهلأسم  یلع  دیـس  لزنم  ندـش 
لاح اب  متشگرب . لزنم  يوس  هب  رازاب  هچوک و  فرط  زا  راچان  دش ، هدیـشارخ  میاپ  قاس  تسوپ  هجیتن  رد  دنداد ، راشف  نحـص  نالاد  راوید 

ار تحارج  میامن . لاـح  ضرع  موش و  فرـشم  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  متفگ : راـسکنا ، تیاـهن  راز و 
جراخم ات  هدش ، حورجم  میاپ  نم ! يالوم  مدرک : ضرع  مدـیدن ، مرح  رد  رتوبک  ود  زج  سک ، چـیه  متـسج ، هانپ  مرتحم  مرح  هب  متـسش و 

: متفگ سپس  تسین . ایهم  نآ  لیاسو  مراد و  هضور  سلجم  تفر ، مهاوخن  نوریب  متسین و  رادرب  تسد  مریگن ، بانج  یلاع  نآ  زا  ار  دوخ 
دـیایب و یـسک  رگا  هک  مدـش  تفتلم  لاـح  ناـمه  رد  مدومن ، ندـناوخ  هب  عورـش  مداتـسیا و  دوش ، یجرف  دـیاش  مناوـخب ، هضور  هملک  ود 
، نم هب  لصتم  مدید  مدیدرگ ، غراف  زامن  زا  مدش ، هیده  زامن  لوغشم  مدرک و  كرت  ار  هضور  یناوخیم ؟ هضور  یـسک  هچ  يارب  دیوگب :

یلوم هبهب ! متفگ : دـناهدراذگ ، دـندیچیم -  بترم  ار  لوپ  دوخ  قودنـص  يور  هک  اهفارـص -  دـننام  ینارق  ود  هتـسد  کی  راوید  راـنک 
هحفص . ] دوب دهاوخن  نیمز  رب  هدرک  هتـسد  عضو  نیا  هب  دوب ، هدش  هتخیر  یـسک  بیج  زا  رگا  اریز  دومرف ، تمحرم  مالـسلاهیلع  لضفلاابا 

مزال لوپ  تقو  ره  لاس  کی  ات  متفگن ، مه  یـسک  هب  مدراذـگ و  قودنـص  نایم  رد  مدـمآ  هناخ  هب  متـشادرب و  ار  اـهنآ  لاـح ، ره  هب  [ 453
لوط رهظ  اـت  حبـص  زا  دوب ، اـپرب  رومعم و  یلیخ  ماهضور  سلجم  هعمج ، ياـهزور  صوصخ  هب  مدرکیم و  جرخ  متـشادیمرب و  دـشیم ،

؟ يدرکیم فرص  ردقچ  مدیسرپ  دیوگ : فلؤم  دشیم . فرص  ریـش  [ 321  ] هقح کی  نایلق  راگیـس و  نان و  ياـچ و  زا  ریغ  دیـشکیم و 
زا مک  یلیخ  دوب و  هجو  نامه  هب  رصحنم  نم  شاعم  متشادیمرب و  ینارق  ود  ددع  راهچ  هس  دشیم ، تاقوا  یضعب  نکیل  منادیمن ، تفگ :

منیبب مرامـشب  ار  اهلوپ  نیا  تسا  بوخ  متفگ : زور  کی  متـشادن ، یقافتا  چیه  لاس  کی  تدم  هرخالاب  دیـسریم ، یلوپ  نم  يارب  ییاج 
[ . 322 . ] دش مامت  مدرک  فرص  نآ  زا  سپ  متفای  نارق  ود  داتفه و  مدرمش  تسا ؟ ردقچ 

دنکیمن دیماان  ار  شناتسود  لضفلاابا 

بش مارحلا  مرحم  مهن  بش  میدوب . بارـس »  » هد رد  مردپ  اب  هک  مدوب  یگلاس  ای 13  نس 12  رد  دنکیم : لقن  يزورون  دـمحا  جاح  ياقآ 
: تفگ دز و  ادص  دعب  يرذن . ورب  مرـسپ ! تفگ : مردپ  تشاد . يرذن  نیـسح ، مان  هب  یـصخش  دوب . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  لسوت 

سابع ترضح  تفگ : درک و  هیرگ  هب  عورش  مردپ  موریم . نیسح  ومع  يرذن  اباب ! تفگ : رسپ  يورب . یهاوخیم  یصخش  هچ  رذن  مرسپ 
سابع ترـضح  هب  لسوتم  مدرکیم و  وگوتفگ  دوخ  اب  مدـش و  هناور  يرذـن  يوس  هب  هحفص 454 ] . ] دنتسه ناشيرذن  رد  مالـسلاهیلع 

ترـضح نامز  نآ  زا  مدرک و  دوخ  يهشیپ  ار  یگدننار  یگلاس  نس 20  رد  دنکیمن . دیماان  ار  دوخ  قیفر  شترضح  هک  مدش  مالـسلاهیلع 
ترـضح متفگیم : متـشادیم و  هگن  ار  دوخ  تین  اـپ و  مشچ ، تسد ، دـعب  هب  تقو  نآ  زا  مدوب . هدـیمان  دوخ  قیفر  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع 

نیب مدوب ، تکرح  رد  كارا  هب  لوفزد  زا  مدوب ، هدز  راب  نویماک  هب  زور  کی  دهاوخیمن . دـب  قیفر  وا  تسا ، نم  قیفر  مالـسلاهیلع  سابع 
مباوخ ناـمرف  تشپ  نزهار  يهندرگ  رـس  مدوب ، تکرح  رد  درجورب  تمـس  هب  نزهار  يهندرگ  زا  دوب ، بش  فصن  زا  دـعب  تعاس 1 و 2 
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. مرادن ار  لرتنک  مدید  مدش ، رادیب  هظحل  کی  دوب . هتفر  رد  متسد  زا  نیشام  لرتنک  هک  يروط  هب  مدوب  هتفرگ  کبس  ار  هدند  اهابتـشا  درب .
، دوب یمتح  ینوگژاو  دوب ، کیدزن  دیدش  چیپ  دنچ  مدش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  لسوتم  هک  دوب  اج  نیا 

روبع هداج  زا  دنفـسوگ  هلگ  کی  مدید  هظحل  کی  سرب . مداد  هب  لضفلاابا ! ای  مدزیم : ادص  هک  یتروص  رد  مدرک ، در  ار  یلوا  چیپ  یلو 
هک مدرک  لایخ  دـیچیپ  فارطا  رد  ادـص  يروط  مدز ، دنفـسوگ  هلگ  هب  دـش  هچ  منادیمن  لـضفلاابا ! اـی  متفگیم : هک  یلاـح  رد  دـنکیم 

دزیم تدش  هب  مبلق  مدز . رانک  ار  نیشام  درک ، فقوت  نیشام  متشذگ ، نادنفـسوگ  زا  هک  يرتم   20 دنتسه . ندش  هل  لاح  رد  نادنفسوگ 
يهلگ الـصا  مدید  مدش ، هدایپ  یتقو  تخوسیم ، نادنفـسوگ  لاح  هب  ملد  شمارآ  هظحل  دنچ  زا  دعب  دیزرلیم . تدش  هب  میاپ  تسد و  و 

ناـپوچ و مدـید  دـعب  دـندش . رهاـظ  نم  يولج  هک  دـندوب  هچ  اهدنفـسوگ  نیا  ادـنوادخ ! راـب  متفگ : دوخ  اـب  دوبن . هداـج  رد  يدنفـسوگ 
نوخ هرطق  کی  مدید  میوشب ، ار  نیشام  يولج  ياهنوخ  مورب  حبص  ادرف  متفگ : هحفص 455 ] . ] دنوریم دناهناخدور و  رانک  نادنفسوگ 
رهب ار  ادـخ  نابایب  نآ  رد  ناکدوک  دای  هب  مدـید . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  زا  ار  هزجعم  نیا  نم  تسین . نیـشام  يولج  مه 
بآ يا  مه  وت  گنت  ار  هصرع  منیـسح  رب  يدومن  تسا  زاینیب  وت  زا  قلخ  ماـمت  تسا  زاـجح  هاـش  وت  ناـمهم  نادـب  درک  ادـص  وا  ترـصن 

ات تلجخز  دـش  نیبج  وحم  هدزتلجخ  نانچ  درک  لـجخ  دوخ  زا  ار  بآ  اـجنآ  رد  درک  لد  درد  اقـس  بآ  اـب  یمک  گـنهآ  يوگ  يراد 
نفلت 2255437 پ 302 ، یمرخ ، دیهش  هاگشناد ك  خ  كارا ، سردآ : اعد  سامتلا  دش  نیمز  رب  تمایق 

لضفلاابا ترضح  هب  لسوت  هتسکش و  تسد 

ساـبع ترـضح  هب  ار  دوخ  لـسوت  ناتـساد  مق  نکاـس  يراـخف  ياـقآ  ماـن  هب  يراوـس  هدـننار  يرمق  لاـس 1415  مارحلا  هـجحیذ  هاـم  رد 
هب مدرک و  طوقس  نیمز  هب  يرتم  راهچ  هس -  هلصاف  زا  مدوب ، راک  لوغـشم  هناخزپهروک  رد  لبق  لاس  نیدنچ  درک : نایب  نینچ  مالـسلاهیلع 

متـسد زا  مدمآ و  ییوکن  ناتـسرامیب  هب  دش . اج  هب  اج  شیاهناوختـسا  تسکـش و  چـم  زا  متـسد  هجیتن  رد  هک  مدـمآ  دورف  متـسار  تسد 
ار تسد  نیا  دیاب  میدـش و  راتفرگ  یتدـم  ات  هنافـسأتم  تفگ : دـید و  ار  سکع  دوب -  میاقفر  زا  هک  دـپوترا -  رتکد  مدومن . يرادربسکع 
هب رهام ، ياهدنبهتـسکش  زا  یکی  دزن  میهدب . ناشن  مه  دنبهتـسکش  هب  تسین  دب  دنتفگ : اقفر  زا  یـضعب  مدش ، تحاران  یلیخ  مریگب . چـگ 

لوغشم متفر ، يرگید  درف  دزن  دنیبب . ارم  تسناوتن  دوب و  هدش  التبم  ناطرـس  يرامیب  هحفص 456 ]  ] هب وا  متفر . يرفظم  داوج  دیـس  اقآ  مان 
نم هب  دوب و  هتـسب  ار  متـسد  هک  مدمآ  شوه  هب  یتقو  مدش . لاحیب  درد  تدش  زا  نم  داد و  رارق  شیاج  رـس  ار  اهناوختـسا  دش ، هجلاعم 

، متفر دعب  زور  هس  منیبب . ار  وت  ات  ایب  رگید  زور  هس  ینک ، لمحت  دیاب  ار  درد  نیمه  هبترم  ود  هنرگو  یهد  تکرح  ار  تتـسد  دـیابن  تفگ :
رارکت زاب  مدش ، شوهیب  نم  تخادنا و  اج  ار  متـسد  ياهناوختـسا  هرابود  تسا . هدش  اج  هب  اج  تتـسد  ياهناوختـسا  هنافـسأتم  تفگ :

، مدوب تحاران  یلیخ  مدمآ ، لزنم  هب  بش  یتقو  ینک . لمحت  ار  درد  نیا  دیاب  ون  زا  هرابود  دـنک ، تکرح  تتـسد  تبون  دـنچ  ره  هک  درک 
يهصغ مغ و  متفریم ، راک  لابند  تسیابیم  مدوب و  راولایع  رگید  فرط  زا  مهد . ماـجنا  يراـک  چـیه  متـسناوتیمن  دوب و  متـسار  تسد 

هب ار  ادـخ  مدومن و  لسوت  مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  مدومن و  هلبق  هب  ور  دـندیباوخ ، هناخ  لـها  يهمه  یتقو  تفرگارف ، ار  مدوجو  يداـیز 
تسد تدوخ  امش  لضفلاوبا ! مشاهینب  رمق  جئاوحلا  باب  يا  مدرک : ضرع  هتـسکش  یبلق  اب  نایاپ  رد  مداد و  مسق  مالـسلامهیلع  تیبلها 

ربخ هچ  مدیسرپ : دناهدش ، عمج  ییاج  رد  يدارفا  مدید  ایؤر  ملاع  رد  مدیباوخ . متفگ و  ار  نیا  مهاوخیم . امش  زا  ار  تسد  نم  یتشادن و 
دزن کی  هب  کی  مدرم  هک  تسا ، تیعمج  طسو  يراوگرزب  دیس  مدید  مدرک ، هاگن  دنکیم . يدنبهتسکش  هک  تسا  يدیس  دنتفگ : تسا ؟

: دومرف يزادنایم ؟ اج  مه  ارم  تسد  مدرک : ضرع  دش ، نم  تبون  یتقو  دـنک . تسرد  ار  اهنآ  تسد  ات  دـنهاوخیم  اقآ  زا  دـنوریم و  وا 
مدوخ متـسین ، یـضار  اـقآ ! مدرک : ضرع  هحفـص 457 ] . ] دریگب غرم  مخت  يهدرز  دـناب و  دورب  هـک  درک  هراـشا  يدیـس  هـب  هاـگنآ  يرآ .

ساـسحا يدرد  چـیه  مدـید  مدـش : رادـیب  باوخ  زا  یتقو  تخادـنا . اـج  ار  متـسد  هاـگنآ  دـیدش . دراو  اـم  رب  امـش  هن  دـندومرف : موریم .
شیپ دوب -  هلاس  هس  تقو  نآ  هک  مرتخد -  متساخرب ، باوخ  زا  حبص  دوبن . درد  زا  يرثا  چیه  مداد ، ناکت  مدرک و  زاب  ار  متسد  منکیمن ،
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سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  باوخ  ملاع  رد  تفگ : ینادیم ؟ اجک  زا  وت  هن ، متفگ : يرادن ؟ درد  يدـش ، بوخ  وت  اباب ! تفگ : دـمآ و  نم 
بر دمحلا هللا  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  [ . 323 . ] تسا هدش  بوخ  شتسد  میداد و  افش  ار  تردپ  ام  دندومرف : هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع 

بانج مالسلاهیلع  یلع  نب  سابعلا  مداخ  تمدخ  دورد  مالس و  ضرع  اب  نیرهاطلا . نیبیطألا  هلآ  دمحم و  یلع  مالسلاو  ةالصلا  نیملاعلا و 
میظعلادـبع ترـضح  تافو  زورلاس  تبـسانم  هب  تیلـست  ضرع  اب  یلاـخلخ و  یناـبر  یلع  خیـش  جاـح  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالاتجح و 

یلع بناجنیا  مالسلاهیلع . ءادهـشلادیس  هزمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روالد  یمارگ و  يومع  تداهـش  مالـسلاهیلع و  ینـسحلا 
ات مرادیم  لاسرا  یلاع  بانج  روضح  ار  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تامارک  زا  تیانع  تمارک و  دنچ  هاگـشناد  داتـسا  ربکا  دنزرف  یبحم ،

: دوش هدروآ  مالسلاهیلع » سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ   » باتک رد  امش  دیدحالص  هب  انب 

؟ دراد یتردق  هچ  سابع  مرسپ  نیبب 

ًانمض ناضمر 84 . بش 21  ملـسم  نالفط  ود  هحفص 458 ]  ] تئیه رد  هداز  نذؤممیحر  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ياقآ  بانج  دنـس : - 1
هـشبح هاـشداپ  رتخد  قشاـع  دوب ، دـنمتردق  رایـسب  هک  ربنق  ماـن  هب  یناولهپ  تسا . دوجوم  يریوصت  تروص  هب  سلجم  نیا  ینارنخـس   CD

یلع ترـضح  اقآ  كراـبم  رـس  هک  تسا  نآ  شطرـش  ینک  جاودزا  نم  رتخد  اـب  یهاوخیم  رگا  دـیوگیم : وا  هب  هشبح  هاـشداپ  دوشیم .
وا هب  دنیبیم . راک  مرگ  ار  ینابغاب  دسریم ، هنیدم  یلاوح  هب  یتقو  ددرگیم ، هنیدم  یهار  دـصق  نیا  هب  ربنق  يروایب . میارب  ار  مالـسلاهیلع 
اب دسرپیم : نابغاب  یهدب ؟ نم  هب  ار  وا  سردآ  یناوتیم  یـسانشیم ؟ ار  مالـسلاهیلع  یلع  وت  ایآ  نابغاب ! يا  دسرپیم : دوشیم و  کیدزن 
ارم یناوتب  رگا  نک ، هزرابم  نم  اب  لوا  يراد  يدـصق  نینچ  رگا  دـیامرفیم : نابغاب  دـیوگیم : وا  هب  ار  هیـضق  ربنق  يراد ؟ راـک  هچ  ناـشیا 

: دـنکیم لاؤس  نابغاب  زا  ربنق  دیـسر . یهاوخ  تدارم  هب  هاـگنآ  داد و  یهاوخ  تسکـش  زین  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نادـب  سپ  یهد . تسکش 
اب تفگ : درک و  ياهدـنخ  دوب -  رورغم  یلیخ  دوخ  روز  هب  هک  ربنق -  مراد . هک  یلیب  نیمه  دـیامرفیم : ناـبغاب  تسیچ ؟ وت  یگنج  حـالس 
هب ربنق  نابغاب و  هاگنآ  زادرپب . تاهزرابم  هب  راکچ  نم  حالـس  هب  ار  وت  يرآ ، دیامرفیم : نابغاب  ییایب ؟ نم  يهزرابم  هب  یهاوخیم  لیب  نیا 

: دـیامرفیم ربنق  هب  نابغاب  دراذـگیم . ربنق  يولگ  رد  ار  لـیب  هدـیبوک ، نیمز  هب  ار  ربنق  ناـبغاب  لوا  هزراـبم  ناـمه  رد  دـنزادرپیم  هزراـبم 
یلع نینمؤملاریما  نم  دیامرفیم : نابغاب  ینک . یفرعم  نم  هب  ار  دوخ  هک  نیا  رگم  مزیخیمنرب  اج  زا  نم  نابغاب ! يا  دیوگیم : ربنق  زیخرب !

. میآرد امـش  نید  هب  موش و  ناملـسم  نآلا  نیمه  مهاوخیم  متـسه و  میلـست  نم  یلع ! ای  دیوگیم : ربنق  هحفص 459 ] . ] متسه مالسلاهیلع 
اقآ هـب  سپـس  دوـشیم . ناملـسم  و  دـیوگیم ، ار  نیتداهـش  مـه  ربـنق  دـهدیم . داـی  وا  هـب  ار  نیتداهـش  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  هاـگنآ 

. نک غیلبت  ار  مالـسا  نید  ورب و  هشبح  هب  دنیامرفیم : وا  هب  ماما  مشاب . امـش  مالغ  مهاوخیم  نم  دـیوگیم : مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما 
دروخرب یلکـشم  هب  تقو  ره  سرتن ، چیه  دـیامرفیم : اقآ  دنـشکب . ارم  دراد  ناکما  تسا ، دایز  اهنآ  يهدـع  رخآ  ناجاقآ ! دـیوگیم ، ربنق 

ربنق یتشگرب ؟ یلاخ  تسد  ارچ  دـسرپیم : هشبح  هاشداپ  دوریم ، هشبح  هب  ربنق  میآیم . وت  کمک  هب  نم  یلع » اـی  ینـصلخ  : » وگب يدرک 
روتسد هدش ، ناملسم  ربنق  هک  دنیبیم  نوعلم  هشبح  هاشداپ  یتقو  دنکیم . توعد  مالسا  نید  هب  ار  هشبح  هاشداپ  هاگنآ  دیوگیم : ار  هیضق 

نانمؤمریما نایقتم  يالوم  هک  يراوس  بسا  نیح  نیا  رد  یلع .» اـی  ینـصلخ  : » دـنزیم داـیرف  هظحل  ناـمه  ربنق  دـنکیم . رداـص  ار  وا  لـتق 
امش اب  زور  کی  نم  ناجاقآ ! دیوگیم : دنکیم و  اقآ  هب  ور  ربنق  دهدیم . تاجن  هشبح  هاشداپ  تسد  زا  ار  ربنق  هدمآ و  هدوب ، مالـسلاهیلع 
نینچ يدوب  نم  اب  زور  کی  وت  دیوگیم : ربنق  هب  باطخ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  اقآ  تسا . هدش  ربارب  ود  متردق  منکیم  ساسحا  مدوب ،

!؟ دراد یتردق  هچ  تسا ، هدوب  مرانک  رد  يرمع  ماهداد و  شزومآ  وا  هب  ار  یگنج  نونف  مامت  هک  سابع  مرـسپ  نیبب  لاح  يراد ، یـساسحا 
هحفص 460] . ] مالسلاهیلع نیسحلا  کیخا  قحب  یبرک  فشکا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای 

؟ يدش فرصنم  منیسح  يالبرک  رفس  زا  ارچ 
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سابع ترـضح  یمارگ  ردام  اـهیلع  هللا  مالـس  نینبلاما  مناـخ  تاـفو  اـب  فداـصم   84  / 4 هخروـم 31 /  رد  جـلخ  نسح  جاـح  دنـس : - 2
نیا دوشیم . هیروس  یهار  تراـیز  دـصق  هب  یـصخش  دـشاب .-  دوجوم  مسارم  نیا  يریوـصت   CD ًانمض هولج -  هینیـسح  رد  مالـسلاهیلع 

بنیز مناخ  ترضح  ایلع  ترایز  زا  دعب  تشاد  تین  هک  صخش  نآ  دوشیم . فداصم  نراقم و  مادص  قارع  اکیرمآ و  گنج  اب  ترفاسم 
هب بیرغ و  روشک  رهش و  رد  ندش  هتشک  سرت  زا  دورب ، تایلاع  تابتع  ترایز  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هیقر  ترـضح  اهیلع و  هللا  مالـس  يربک 
رد هک  يزور  رطخ و  نودـب  تحار و  لایخ  اب  دـشاب  دـیوگیم : دوخ  شیپ  دوشیم و  فرـصنم  شاهچب  نز و  ندـش  تسرپرـسیب  رطاـخ 

باوخ رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما  اـقآ  اـیؤر  ملاـع  رد  بش  ناـمه  وا  منکیم . تراـیز  موریم و  دـشابن  بوـشآ  گـنج و  قارع 
دیدهت يرطخ  چیه  ار  وت  دشاب  تحار  تلایخ  يدش ؟ فرـصنم  منیـسح  يالبرک  هب  رفـس  زا  ارچ  دنیامرفیم : صخـش  نآ  هب  اقآ  دـنیبیم ،

. میراپسیم مالسلاهیلع  سابع  مرسپ  تسد  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  نارئاز  ام  نوچ  دنکیمن .

دوب نیسح  ماما  اقآ  رکذ  شاهمه 

، ءایشا مامت  هک  دنیبیم  هفشاکم  ملاع  رد  البرک  رد  دنکیم و  رفس  البرک  هب  هللا  همحر  یناچوق  هللاتیآ  مود  تمارک  دنـس  نامه  دنـس : - 3
مالسلاهیلع نیـسح  ماما  اقآ  مرح  تعاس  هب  یتقو  دنیوگ : دنیوگیم . ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اقآ  رکذ  امامت  هریغ  تاعیام و  تادماج و 

ایآ دیوگیم : مدید  مداد ، شوگ  دـیوگیم . هچ  كات  کیت  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هحفـص 461 ]  ] مرح تعاس  منیبب  هک  مدرک  هاـگن 
هک مدینش  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  مرح  تعاس  ندمآرد  ادص  هب  اب  هاگان  ینرصنی .» رصان  نم  له  : » دهد يرای  ارم  هک  تسه  یـسک 

! هاخا ای  کیبل  دهدیم : باوج 

ورب بنیز  مرهاوخ  لابقتسا  هب  وت 

هجرف یلاعت و  هللا  لجع  مئاق  نابحم  هینیـسح  رد  مالـسلامهیلع ، تراهط  تمـصع و  تیبلها  رعاش  حادـم و  ییاـضر ، بلاـطوبا  ياـقآ  - 4
تسا و ترایز  لوغشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  رد  هک  دنیبیم  ایؤر  ملاع  رد  یصخش  دنکیم : لقن  نینچ  هبدن ، ياعد  رد  کچرق 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  اقآ  انثا  نیا  رد  دنناوخیم . همانترایز  مه  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  اقآ  شرانک  رد 
رد میورب . ارـسا  لابقتـسا  هب  مه  اب  دندش  دراو  هنیدم  هب  البرک  رفـس  زا  ارـسا  ناج ! ردارب  دـیوگیم : مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  شردارب  هب 

! ناج ردارب  دنیامرفیم : هدرک  باطخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اقآ  دوب . متام  هودنا و  رد  قرغ  هنیدم  رهـش  دوب ، هداتفا  هار  هب  هلولو  مه  رهش 
زا ار  تیور  ارچ  دنسرپیم : مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  اقآ  موریم . نانز  لافطا و  لابقتـسا  هب  مه  نم  ورب ، بنیز  مرهاوخ  لابقتـسا  هب  وت 

: دنیامرفیم مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اقآ  دیتشاد . يدیدش  هقالع  مه  هب  یلیخ  هک  امـش  اقآ  ینادرگیمرب ؟ اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترهاوخ 
ای کیلع  مالسلا  منک . هاگن  مرهاوخ  يهرهچ  هب  دوشیمن  میور  یگدنمرـش  زا  مبنیز ، مرهاوخ  هدنمرـش  نم  نوچ  راذگن ، ملد  يور  تسد 

. کـچرق زا  ربکا ، دـنزرف  یبـحم  یلع  تراـهط ، تمـصع و  نادـناخ  دـنمتدارا  نوبلقنی ) بلقنم  يا  اوملظ  نیذـلا  نوملعیـس  و   ) هللادـبعابا
نم نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  نیملاعلا ، بر  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هحفص 462 ] ]

هک ار  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تامارک  زا  تمارک  کچرق 5  زا  يدهم  دیس  دنزرف  روپرفعج ، هللادبع  دیس  بناجنیا  نیرخآلا . نیلوألا و 
ياهباتک يرس  زا  مجنپ  دلج  رد  اهنآ  جرد  اب  ات  مرادیم  لاسرا  امش  تداعساب  تمدخ  ماهدینش ، مالـسلامهیلع  تیبلها  ناحادم  نابز  زا 

ناردارب رد  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  بح  تیوقت  بجوم  مالـسلاهیلع » سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  »
نیـسحلا هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  . » نادنزرف هن  دهد ، دوس  لام  هن  هک  يزور  يارب  دشاب  ياهریخذ  زین  هدنب  يارب  نینچمه  هدش ، ماینید 

« مالسلاهیلع نیسحلا  کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  مالسلاهیلع 
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؟ دینکیم هیرگ  ارچ  ناج -  ردپ 

نونف مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  يزور  ناضمر 1381 ش . مهدزون  بش  نارهت ، گرا  دجـسم  رد  یـضرا  روصنم  جاح  یحادم  دنـس : - 1
رایسب ار  اهنف  زا  یکی  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  دندادیم ، میلعت  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  ار  گنج  نادیم  رد  مزر 

مـشاهینب رمق  دنتـسیرگ . دـندرک ، هراظن  ار  نف  هنارهام  يارجا  اـهرنه و  نیا  یتقو  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  دـنداد . ماـجنا  یلاـع  هنارهاـم و 
. دندش ایوج  ردپ  هیرگ  تلع  زا  و  مدرک ؟ ارجا  صقان  ار  نف  نم  ایآ  ناج ! ردپ  هک  دندومن  راهظا  ناشراوگرزب  ردپ  هب  باطخ  مالـسلاهیلع 
تسب و ارم  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  هک  تـسا  نآ  يارب  ماهـیرگ  يدرک ، ارجا  بوـخ  ار  نـف  وـت  مرـسپ ! دـندومرف : ماـما 

مشاهینب رمق  ترضح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  اقآ  روظنم  ددنبن . ار  وت  تسد  البرک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  مراودیما 
هحفص 463] . ] روایب بآ  نم  نالفط  يارب  دندومرف : دندادن و  دربن  هزاجا  مالسلاهیلع 

منکیم توعد  ار  سابع  میومع 

ناهنپ یلخن  تشپ  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يزور  لاس 1380 ش . نابعـش  يهمین  رد  یمیرک  دومحم  جاح  یحادـم  دنـس : - 2
ار وا  مالسلاهیلع  ربکایلع  ات  دنداد  رییغت  ار  ناشیادص  ترضح  دنیامن . ناحتما  تعاجش  رظن  زا  ار  مالـسلاهیلع  ربکایلع  ترـضح  ات  دندش 
. منکیم گنج  امـش  اب  یلب  دـندومرف : مالـسلاهیلع  ربکایلع  اقآ  يرـضاح ؟ ایآ  منک ، گنج  وت  اـب  مهاوخیم  دـندرک : باـطخ  دسانـشن و 

مالسلاهیلع ربکایلع  اقآ  ینکیم ؟ گنج  ام  اب  ایآ  میتسه ، رفن  ام 2  هک  نادب  دندومرف : هدرک و  باطخ  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح 
ام اب  يرضاح  زاب  ایآ  میتسه ، رکشل  کی  ام  دندومرف ، ات  دنداد ، شیازفا  ار  تارفن  دادعت  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  یلب . دندومرف :

ومع هب  تبـسن  ناکدوک  منک . توعد  ار  ساـبع  میومع  مه  نم  هک  طرـش  نیا  اـب  یلو  یلب ، دـندومرف : مالـسلاهیلع  ربکایلع  اـقآ  یگنجب ؟
كرابم رـس  هک  ماش  رد  دـنیوگیم ، ومع  هب  ـالومعم  دـتفیب  هک  یقاـفتا  ره  دـننادیم . ناولهپ  دوخ  ملاـع  رد  ار  وا  دنتـسه ، ساـسح  رایـسب 
نامشچ مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  دندرکیم  هاگن  هزین  هب  هک  هاگره  ناکدوک  دوب ، هزین  يور  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 

هاگن ومع  هب  اـم  تقو  ره  ارچ  دـندومرف : مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  ناـشیمارگ  همع  هب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  تسبیم . ار  شیوخ 
يارب دنتـسناوتن  نوچ  ناشیا  مزیزع ! دنیامرفیم : مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دنتـسه ؟ رهق  ام  اب  رگم  دـندنبیم ؟ ار  ناشنامـشچ  مینکیم ،

هحفص 464] . ] دننکیم یگدنمرش  ساسحا  دنروایب ، بآ  امش 

تفای تاجن  یبلق  يهتکس  زا 

نم دـندومرف : ناشیا  دـندوب ، وضع  کچرق  مئاق  نابحم  تئیه  رد  هک  يرواد  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  موحرم  بانج  ناـبز  زا  دنـس : - 3
نز و اب  دـیوگ : دـینک . عادو  دوخ  يهداوناخ  اب  ات  دـیرادن  تقو  رتشیب  تعاـس  امـش 24  دنتفگ : جـلاعم  ياهرتکد  مدوب ، هدرک  یبلق  هتکس 

یلـسوت هتـسکش  یبلق  اب  مدنام ، اهنت  هک  هاگنآ  مدنام . اهنت  ناتـسرامیب  تخت  يور  نم  دنتفر و  اهنآ  هک  نیا  ات  مدرک  هیرگ  یلیخ  میاههچب 
قحب یبرک  فشکا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای   » رکذ مدرک و  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هب 

تایئزج هک  دوب  رارق  موحرم  نآ  دـش . لـصاح  میافـش  رکذ  نیا  تکرب  هب  مدرک ، رارکت  نوزحم  روط  هب  ار  مالـسلاهیلع » نیـسحلا  کـیخا 
. دنک تمحر  شیادخ  درکن ، فافک  ناشرمع  اما  منک ، بوتکم  ات  دننک  لقن  هدنب  هب  ار  تمارک  نیا  لماک 

امش زا  هدرم  ندرک  هدنز  نم  زا  يرکون 
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هب مه  نم  دوب . ضیرم  اعوسات  بش  مرتخد  دندومرف : ناشیا  مالـسلامهیلع . تیبلها  روهـشم  ناحادم  زا  مظان  ربکا  جاح  موحرم  دنـس : - 4
توف مرهاوخ  هک  داد  ربـخ  دومن و  هعجارم  نم  هب  مرـسپ  يرادازع ، طـساوا  مدوب . هتفر  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  يرادازع 

شمظن مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يرادازع  تسا  نکمم  وگن ، يرگید  ياج  دـنلب  يادـص  اب  ار  فرح  نیا  متفگ : وا  هب  تسا . هدرک 
يرکون اقآ ! مدرک : ضرع  هحفص 465 ]  ] مالسلاهیلع مشاهینب  رینم  رمق  ترـضح  هب  باطخ  مدش و  لوغـشم  يرادازع  هب  دعب  دروخب . مهب 

نیا تیدنس  يارب  متفای . هدنز  ار  مرتخد  مدناسر ، هناخ  هب  ار  دوخ  یتقو  يرادازع  زا  دعب  امـش . زا  ندرک  هدنز  ار  هدرم  نم ، زا  امـش  هاگرد 
. درک هعجارم  ناوتیم  زین  یمیرک  دومحم  جاح  تیبلها  حادم  هب  تمارک 

دنکن یکاخ  ار  شرداچ  رگید  وگب : تردام  هب 

هک یمناـخ  درک : لـقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  1381 ه ش   / 12 رد 1 /  نامزلا  بحاص  تئیه  رد  تیبلها  حادـم  يروصنم  نسح  دیـس  - 5
. مدرک هدهاشم  ار  يرادازع  ياهتئیه  مدمآ و  نوریب  ناتسرامیب  زا  مرسپ  تاقالم  زا  دعب  يزور  دیوگ : دنتشاد ، جالعلابعص  ضیرم  رسپ 

ترـضح تئیه  يرگید  موریمن . تئیه  نیا  هب  هن ، متفگ : دوـخ  شیپ  دوـب . مالـسلاهیلع  مئاـق  ترـضح  يرادازع  تئیه  اـهتئیه ، زا  یکی 
. دندرکیم لمح  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مچرپ  هک  مدید  ار  یتئیه  موریمن . زین  نیا  هب  متفگ : دوب ، مالسلاهیلع  رغصایلع 

ياـپ ریز  ار  مرداـچ  متفگ : متفرگ و  ار  ناوخهحون  يوـلج  متفر و  سپـس  موریم . تئیه  نیا  هب  متفگ : مدـناسر و  تئیه  نیا  هب  ار  مدوـخ 
ردام تفگ : حادم  ناوخب . مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  يهضور  نم  يارب  مه  وت  منکیم . نهپ  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  نارادازع 

ات مدرک ، حاحلا  رارـصا و  رایـسب  نم  یـشاب . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  يرادازع  تئیه  طسو  يوت  دوشیمن  یمرحمان ، وت  ناج !
هک مدید  مدمآ و  ناتسرامیب  هب  مدرک و  رس  هب  ار  میکاخ  رداچ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  يهضور  مامتا  زا  دعب  درک . لوبق  حادم  هک  نیا 

هحفـص 466] . ] دناهدمآ درگ  تیعمج  نیا  تسا و  هدرک  توف  مرـسپ  امتح  متفگ : دوخ  شیپ  تسا . تیعمج  ماحدزا  مرـسپ  تخت  فارطا 
هک دیدرک  راکچ  دیتفر ؟ اجک  مناخ  دـنتفگ : دـندید ، ارم  ناکـشزپ  یتقو  تسا . هدـیدرگ  تمارک  افـش  مرـسپ  هب  هک  متفایرد  متفر و  رتشیپ 
هب دندمآ و  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  هفشاکم  ملاع  رد  دیتفر ، ناتسرامیب  زا  امش  هک  یتقو  ردام  تفگیم : مرسپ  تفای ؟ افش  ناترـسپ 

زونه میاهدینش  ار  یکاخ  رداچ  کی  فاصوا  ام  دنکن . یکاخ  ار  شرداچ  رگید  وگب : تردام  هب  دندومرف : دنداد و  افـش  هدرک ، فطل  نم 
روپرفعج هللادبع  دیـس  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـس  نوبلقنی ) بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  و  . ) میتسه نآ  رادهصغ  رادازع و  مه 

کچرق رهش  زا 

مسق تردارب  ناج  هب  لضفلاابا -  ای 

سابعلا لـضفلاابا  ترـضح  نم  دارم  ـالوم و  زا  یتمارک  اـی  ناتـساد  یناـبر . ياـقآ  باـنج  مالـسلامهیلع  تیبلـها  مداـخ  كراـبم  رـضحم 
نیا هک  یتسار  هب  منکیم . لقن  امـش  يارب  داتفا ، قافتا  دـش ، دـلوتم  هک  هاگنآ  مرتخد  يارب  ممناخ ، نامیاز  نامز  رد  نم  يارب  مالـسلاهیلع 

، همه يارب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  نم  دارم  الوم و  هب  نتسب  غورد  هک  تفگ ، مهاوخن  يزیچ  تقیقح ، زا  ریغ  هداتفا و  قافتا 
، دنک لمح  عضو  هبنـشراهچ  زور  دشابیم -  زین  تاداس  زا  هک  هدنب -  مناخ  هک  دوب  رارق  شیپ  لاس   11 تشاد . دهاوخ  راوگان  ياهدمایپ 

دهشم مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  ناتـسرامیب  هب  هچب  مناخ و  ندید  يارب  نم  هبنـش  حبـص  دمآ ، ایند  هب  رتخد  دازون  داتفا و  قافتا  نیا  هک 
لصو لوپمآ  مرـس و  شیاپ  هحفـص 467 ]  ] تسد و هب  دوب . میخو  رایـسب  دازون  يهچب  لاح  اما  دوب . شخبتیاضر  هدـنب  مناخ  لاـح  متفر ،
لماک وا  ندب  هدـمآ ، ایند  هب  سران  دازون  نوچ  دـنتفگ : تسیچ ؟ يارب  اهنیا  مدیـسرپ : رتکد  زا  هک  دوب  هلول  وا 2  نهد  نورد  دـندوب . هدرک 
رتکد هک  متفر  هچب  ندید  هب  حبـص  دعب  زور  دـشابیم . ندـب  كرچ  ندرک  جراخ  يارب  يرگید  اذـغ و  يارب  اههلول  زا  یکی  تسا ، هدـشن 
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هدنز دش ، ياهزجعم  رگا  تسا و  رفص  شندنام  هدنز  لامتحا  تفگ : نم  هب  رتکد  متـسه . نم  مداد : باوج  تسیک ؟ هچب  نیا  ردپ  دیـسرپ :
، داتفا هچب  هب  ممـشچ  یتقو  دریمب . تحار  ات  میرادرب ، ار  اههلول  اـهلوپمآ و  اهمرـس ، نیا  هک  دـیهد  هزاـجا  درم  دـهاوخ  ـالومعم  دـنامیم .

اـضر ماـما  رهطم  دـقرم  يوـس  هب  ور  هک  متفر  ممناـخ  يرتـسب  قاـتا  هب  ماـگنه  نیا  رد  نـک . مـکمک  اـباب ! دـیوگیم : هـک  مدرک  ساـسحا 
يارب رمع  رخآ  ات  دوشن  بوخ  هچب  نیا  رگا  وگب : مالسلاهیلع  هللادبعابا  هب  الوم ! ای  مدرک : ضرع  مالسلاهیلع  اضر  ماما  هب  دوب و  مالسلاهیلع 

رگا مسق ! تردارب  ناج  هب  لـضفلاابا ! اـی  وگب : مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  هب  درک و  مهاوخن  يرادازع  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  شردارب 
کی رد  مدرک ، هیرگ  لاح  نآ  رد  درک . مهاوخن  يرادازع  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  تردارب  يارب  رمع  رخآ  ات  ینکن  بوخ  ار  ماهچب 

تدم 13 كدوک  نآ  يدرک ؟ راک  هچ  تفگ : دیـشک و  ارم  سابل  دمآ و  نم  فرط  هب  رتکد  دش . ییادصورـس  ورهار  لخاد  هک  مدید  نآ 
دوجو شیاهاپ  تسد و  يور  اهلوپمآ  اهمرـس و  تمـالع  دراد ، لاـس  نآلا 11  رتخد  نیا  دـش . لصاح  افـش  تیانع  هب  هک  دوب  اـجنآ  زور 

نیا مراد . هدهع  هب  ار  اهیفجن  لعاشم  هتسد  رد  مالـسلاامهیلع  لضفلاابا  هللادبعابا و  يرکون  راختفا  هک  تسا  لاس  تدم 25  زین  نم  دراد .
هحفص 468] . ] دشابیم مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  يالبرک  رادملع  تایانع  زا  ياهنومن 

مداد مسق  نینبلاما  شردام  هب  ار  شترضح 

یسمش يرجه  لاس 1373  نیدرورف   17 دیدرگ . مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  جئاوحلا  باب  رضحم  زا  نتفرگ  افش  هب  رجنم  هک  ياهثداح 
يهمیرک مرح  رد  البق  دوب و  مالسلاهیلع  قداص  ماما  اقآ  هعیش  بهذم  سیئر  تداهـش  زورلاس  يرمق ، يرجه  لاوش 1415  اب 25  فداصم 
اینیمطاف ياقآ  اناوت  بیطخ  هتـسراو و  فراع  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تداهـش  زورلاس  رد  هک  دوب  هدـش  نالعا  مالـسلامهیلع  تیبلا  لها 

مالسلامهیلع تیبلها  يهمیرک  مرح  يهناور  لزنم  زا  متـشاد  ناشیا  ياهتبحـص  ربنم و  هب  هک  ياهقالع  قبط  مه  ریقح  تفر . دهاوخ  ربنم 
ناتـسرامیب هب  تسکـش و  مپچ  ياپ  کچوک  گرزب و  ملق  ود  ره  هک  دـش  رجنم  فداصت  نیا  مدرک . فداـصت  يزاـگ  روتوم  اـب  هک  مدوب 

ود زا  دعب  دنتفرگ و  چـگ  ار  میاپ  یحارج  لمع  نودـب  هک  مدوب  يرتسب  ناتـسرامیب  نآ  رد  هتفه  کی  تدـم  مدـش و  لقتنم  یتشهب  دـیهش 
نیتالپ دوش و  یحارج  لمع  دیاب  هدش و  هایس  اهناوختسا  رس  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  اهرتکد  صیخشت  لزنم  ناتـسرامیب و  رد  يرتسب  هتفه 
نیتالپ میاپ  رد  متفرگ و  رارق  یحارج  لمع  ریز  اجنآ  رد  مدش و  لقتنم  یتیاده  یئوکن -  ناتسرامیب  هب  ور  نآ  زا  دوش . هتـشاذگ  اپ  لخاد 

یـصخرم ناتـسرامیب ، رد  يرتسب  هتفه  ود  زا  دـعب  دـندومن و  لمع  ار  میاـپ  هتـشاذگ و  رتم  یتناـس  ردبرض 2  يهزادـنا 20  هب  یـشک  طخ 
دوجو هب  یلخاد  ياهیتحاران  هک  دش  ثعاب  كرحت  مدـع  ندـش و  يرتسب  لمع  نیا  مدوب . يرتسب  لزنم  رد  هام  کی  تدـم  هب  دـندومن و 

صیخشت عون  کی  مادک  ره  هک  تاتسورپ  ای  راردا ، يراجم  ای  هدید ، بیسآ  ماهیلک  ایآ  هک  دندادن  صیخشت  هدش  هعجارم  يابطا  هک  دیایب 
هحفص 469]  ] ناتـسا هب  سنالوبمآ  کی  اب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  يرادازع  مرحم و  هام  ندیـسر  اب  دندرکیم . زیوجت  وراد  دندادیم و 
یتحاراـن و دـشن و  لـصاح  يدوبهب  یلو  مدومن ؛ هعجارم  رتکد  هب  مه  نیوزق  رد  مدـش و  لـقتنم  مدوخ  هاـگداز  درجتـسد  ياتـسور  نیوزق 
زا لبق  زور  هک  نیا  ات  راردا  ندوب  ینوخ  راردا و  رد  هدـش  هتـسب  نوخ  دوجو  راردا ، شزوس  دوب و  اههیلک  رمک و  فارطا  دـیدش  ياهدرد 
رد هک  ياهمانرب  قبط  اروشاع  زور  ابطا  وراد و  زا  سأی  زا  دـعب  اذـلف  مدـشن ، بوخ  درک و  زیوجت  وراد  مدومن ، هعجارم  کـشزپ  هب  اـعوسات 

يرادازع هچوک  رد  درم  نز و  یعمج  هتسد  تروص  هب  اروشاع  زور  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  نارادازع  تسا  رارقرب  اتـسور 
ای لکـشم  هک  یناسک  یهاگ  نیب  نیا  رد  دنیامنیم و  یئاریذـپ  هدومن و  توعد  طایح  لخاد  هب  ار  نارادازع  یلاها ، زا  یـضعب  دـننکیم و 

هقیقد دنچ  تدم  هب  ار  نارادازع  ناگورگ ، ناونع  هب  دندنبیم و  ار  طایح  برد  دنتـسه  طایح  لخاد  نارادازع  هک  یلاح  رد  دنراد  ضیرم 
مالسلامهیلع ءادهشلادیس  ای  البرک ، يادهش  زا  یکی  دوخ  صاخ  راعشا  اب  دنکیم  یناوخهحون  هک  یسک  دنرادیم و  هگن  طایح  لخاد  رد 

مظاک ریقح  يهدیـس  رـسمه  ردام و  دیامن . فرطرب  تسا ، هتـسب  هناخ  برد  هک  ار  وا  يراتفرگ  ای  وا ، ضیرم  هک  ادـخ  هب  دـهدیم  مسق  ار 
طایح لخاد  رد  نارادازع  هک  ار  اتسور  یلاها  زا  یکی  برد  مرـسمه  ردام و  دندوب ، دنمهرهب  يونعم  تمعن  نیا  زا  مه  بالطلا  لقا  یئالم 
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شردام هب  ار  ترضح  دندش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  هب  طایح و  نوریب  يرگید  رد و  تشپ  لخاد  یکی  دنتـسب و  دندوب ،
لمع نیا  زا  هک  تعاس  ود  یکی و  زا  دعب  هدـنب  دـهدب . افـش  ار  ریقح  هک  دـندومن  هللادـنع  عیفـش  ار  وا  دـنداد و  مسق  مالـسلااهیلع  نینبلاما 
لخاد رد  رگید  اروشاع  زور  بورغ  هک  يروط  هب  دـندومن ، تیانع  ترـضح  هدـش و  لصاح  افـش  الماک  هک  مدرک  ساسحا  دوب ، هتـشذگ 

هک دـیدرگ  فرطرب  یلخاد  یتحاران  مامت  تشگرب و  دوخ  يداـع  تروص  هب  دـش و  فرطرب  راردا  ندوب  ینوخ  هدـش و  هتـسب  نوخ  راردا 
، هدرکن دوع  لاح  هب  ات  هدـش و  لـصاح  يدوبهب  هک  هدـش  هداد  هیرظن  تفرگ و  ماـجنا  شیاـمزآ  مدرک و  هعجارم  رتکد  هب  اروشاـع  زا  دـعب 
ار شترضح  تعافـش  دیما  منادیم و  ضرم  نیا  زا  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  جئاوحلا  باب  يهدش  دازآ  ار  دوخ  اذلف  هحفص 470 ] . ] هللادمحلا
دنوش و لسوتم  شترـضح  هب  صوصخم  صالخا  اب  هک  میامنیم  هیـصوت  ار  ناراتفرگ  نارامیب و  مامت  میامنیم و  راگدرورپ  زا  تمایق  رد 

[ . 324 . ] هللا ءاش  نا  دنریگب ، هجیتن 

دوب ملاع  دنوادخ  هب  سابع  تیاکش  نیا 

ماگنه هب  هراومه  مدوب . قفوم  مالسلاامهیلع  داوج  ماما  رفعج و  نب  یسوم  ترـضح  ترایز  هب  هشیمه  تفگ : درک و  لقن  نیحلاص  زا  یکی 
یـسک دـنکیم و  تراسج  راوگرزب  ماما  ود  هب  هدرک و  زاغآ  متـش  هب  نابز  هداتـسیا و  حیرـض  هب  ور  يدرم  هک  مدـیدیم  تراـیز  هب  دورو 

زا سپ  تسا . مالـسلامهیلع  تیبلـها  فلاـخم  ننـست و  لـها  زا  درم  نیا  دـنتفگ : مدرک . لاؤس  عوـضوم  نیا  زا  درادزاـب . ار  وا  دـناوتیمن 
زا ار  وا  کیدزن  متفر  دیوگیم . زیزع  ناماما  هب  ازـسان  مانـشد و  نانچ  مه  درف  نآ  مدـید  مدـش ، مرح  دراو  هشیمه  دـننام  یتدـم  تشذـگ 
هب مدرم  راظنا  رد  دمآ  دورف  شرس  رب  نامسآ  زا  یشتآ  هاگان  دوشگ ، راوگرزب  مولظم و  ماما  ود  نآ  مانـشد  هب  نهد  مرادزاب ، نداد  مانـشد 

نیا زا  نم  دومنیم و  ییاـهتراسج  ماـما  ود  نیا  هب  هنوگچ  هک  دـندش  بجعت  راـچد  مدرم  رتشیب  دـیوگ : ناـیرج  يوار  دیـسر . تکـاله 
زا مدید ، باوخ  رد  ار  مالسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  بش  نامه  هحفـص 471 ] [ ؟ دنراد ربص  ردقچ  ماما  ود  نیا  هک  مدربیم  جنر  نایرج 

ساـبع ترـضح  تخیرورف  شرـس  رب  هقعاـص  هک  ماـگنه  نآ  رد  اـما  میدومن ، ربـص  دـندومرف : مدومن . لاؤس  ار  ببـس  تلع و  شترـضح 
يزیچ درب ، دنوادخ  هاگشیپ  هب  ار  دوخ  تیاکش  درواین . تقاط  دینش ، ار  اهمانشد  اهتراسج و  نآ  یتقو  تشاد . توعد  ام  دزن  مالسلاهیلع 

نامولظم یماح  هشیمه  هک  تسا  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  نیا  يرآ ، دنازوس . ار  وا  دـمآ و  دورف  شرـس  رب  ینامـسآ  يهقعاص  هک  تشذـگن 
. تسا

ینکیم ادیپ  تاجن  سرتن ، شاب و  هدوسآ 

مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترـضح  زا  ار  یتمارک  يرمق  لاس 1422  مارحلا  مرحم  زور 8  رد  نارهت  ثداوح  يهماـنزور 
نیـسحلا هللادـبعابا  ینزهنیـس  ياههتـسد  يارب  نتخپ  اذـغ  مرگرـس  نارهت  قرـش  کنهآ »  » يهقطنم رد  ياهداوناـخ  درک : وگزاـب  هنوگ  نیا 

ای 8 دودح 10  رد  قیمع  یهاچ  رد  هداوناخ  نآ  زا  ياهلاس  شـش  يهچبرـسپ  دندوب ، نتخپ  اذغ  لوغـشم  هک  نانچ  مه  دندوب ، مالـسلاهیلع 
هداوناخ و دز ، مهب  ار  اهنآ  يهماـنرب  یگدـنز و  عضو  دوب ، مارحلا  مرحم  زور 8  حبـص  لوا  داتفا . دوب -  اهنآ  يهناخ  کـیدزن  هک  يرتم - 

دنتفرگ سامت  یناشن  شتآ  اب  يروف  دندیسرن ، هجیتن  هب  یلو  دنهد ، شتاجن  ار  وا  هک  دندومن  هلجع  دمآشیپ ، نیا  يارب  هچبرسپ  نآ  ردام 
، مداتفا هاچ  هب  هک  نیا  زا  دعب  تفگ : دندیـسرپ . شنداتفا  یگنوگچ  دروم  رد  وا  زا  تاجن  زا  دـعب  دـنهد . تاجن  گرم  لاگنچ  زا  ار  وا  هک 

ارم متـساوخ  وا  زا  هدنکفا  هیاس  هدراهچ  بش  هام  دننام  یتروص  مدید  تشذگن ، ياهظحل  مدید  دوخ  ربق  ار  هاچ  مدش و  دیماان  یگدـنز  زا 
، دـهدیم تاجن  ار  وت  دـیآیم و  یـسک  شاب  هدوسآ  یلو  مرادـن ، ندـب  رد  تسد  نم  دومرف : هحفـص 472 ] . ] دهدب متاجن  دـنک و  کمک 

سابعلا لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترـضح  تامارک  زا  يرگید  يهنومن  مه  نیا  دیدیـسر . امـش  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  شمـالک  زونه  سرتن .
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. داد تاجن  گرم  زا  ار  هچبرسپ  هک  دوب  مالسلاهیلع 

تفرگ افش  دید و  رهاظ  مشچ  اب  ار  لضفلاابا  ترضح 

ود نیا   ) نیوزق ناتـسا  عباوت  زا  نازقاق  درجتـسد  ياتـسور  لها  كزاریـش و  ياتـسور  دلوتم  یلع ، درم  مناخ  يربنق ، ردیح  بناجنیا  ردام 
هب هک  اهنامز  نآ  رد  تسا . هدیزگ  ینکس  اجنیا  هدمآ و  مق  سدقم  ناتسا  هب  بالقنا  يزوریپ  لوا  زا  ابیرقت  هک  دنتسه ) مه  رواجم  اتـسور 

ياههجیگرـس دـیدش و  ياهدردرـس  دـیباوخیم و  يرامیب  رتسب  رد  رتشیب  اـی  هتفه و  کـی  یهاـگ  دـشیم ، ضیرم  یلیخ  دوب ، هدـماین  مق 
همه دـمآ ، مـق  هـب  هـک  نآ  زا  دـعب  درکیم . ادـیپ  یبـسن  یتمالـس  وراد ، زا  هدافتــسا  رتـکد و  هـب  هـعجارم  اـب  هـک  تـشاد  اـسرفتقاط و ...

هام رخآ  هام و  لوا  بترم  هک  يروط  هب  دش ، هدوزفا  نآ  رب  مه  دیدش  نوخ  راشف  هدـعم و  یتحاران  دوب ، رارقرب  شیاج  رـس  شیاهیـضیرم 
ات تشاد  همادا  نایرج  نیا  درکیم . فرـصم  هجیگرـس و ... دردرـس ، هدعم ، ياهصرق  تبرـش ، راشف ، ياهصرق  تفریم و  رتکد  هب  دیاب 
لآ نت  جنپ  هب  اصوصخم  دشابیم . مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  دقتعم  یلیخ  مردام  یـسمش . يرجه  لاس 1381  ینعی  شیپ  لاس  هس  دودـح 

ار شیافش  دشیم و  مالسلاهیلع  جئاوحلا  باب  هب  لسوتم  بترم  لاس 81  رد  وا  مالسلاهیلع . سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مشاهینب  رمق  ابع و 
کی رهظ  ياهیکیدزن  لماک ، يرادـیب  رد  نشور و  حبـص  رد  دوب ، اـهنت  لزنم  رد  هک  يزور  هک  نیا  اـت  تساوخیم ، هحفص 473 ]  ] وا زا 

رد هک  ییاههالک  نیمه  زا  ینهآ  هالک   ) دوخهالک کی  دـنیبیم  دـنکیم  هاگن  تسا . هتـسشن  یلدنـص  يور  قاتا  رد  ییاـقآ  دـنیبیم  هعفد 
هتشاذگ مه  ریشمش  کی  هدرک و  نت  هب  مه  هرز  هدیشوپ ، مه  هایـس  يهمکچ  تفج  کی  هتـشاذگ ، شرـس  رب  دنراذگیم ) رـس  هب  اههیزعت 

هب يرادقم  تمظع  تبیه و  نامه  اب  مه  وا  دنکیم ، هاگن  وا  هب  یکدنا  مردام  ریـشمش . يور  هتـشاذگ  مه  ار  شناتـسد  شیاهوناز و  يور 
باب ترـضح  مهاوخیم . وت  زا  ار  میافـش  نم  هدب ، افـش  نم  هب  متـسه ، ضیرم  نم  اقآ ! دـنکیم : ضرع  مردام  دـعب  دـنکیم . هاگن  مردام 

مه شتارطاخ  رد  مردام  ار  نایرج  نیا  دوشیم . بیاغ  نآ  زا  دعب  يدش . بوخ  هگید  وت  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  مشاهینب  هام  جـئاوحلا ،
صرق هن  هتفر و  رتکد  هن  هللادمحب -  وا -  تسا -  لاس  هس  دودح  هک  نونکات -  خیرات  نآ  زا  دـشابیم . دوجوم  نآلا  هدـش ، طبـض  هتفگ و 

چیه تسا و  بوخ  یلیخ  شلاح  دراد ، رتشیب  يرادـقم  ای  لاـس ، دودح 80  نآلا  هک  نیا  اب  دنکیم و  فرـصم  هجیگرـس و ... هدعم ، راشف ،
. تسا رازگساپس  ار  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  و  رکاش ، ادخ  زا  درادن و  یتحاران  هنوگ 

متسه امش  هللادبعابا و  رکاذ  نم  لضفلاابا -  ای 

هراشا

ناشراوگرزب ردپ  زا  یناجنز  يوسوم  دیجم  دیس  جاح  ياقآ  راکزیهرپ  یقتم و  ملاع  نیملسملا  مالسالاتجح و  ترضح  باطتـسم  بانج 
لضفلاابا ترضح  ترایز  زا  یـسلجم  رد  دنکیم : لقن  دوب ، روهـشم  ینابر و  ياملع  زا  هک  یناجنز » يرجاوز  يوسوم  نسح  دیـس  جاح  »

هحفص  ] هدایپ ندش  فرشم  زا  نیرضاح  بجعت  نایم  رد  مردپ  هدوب ؛ دودسم  هیلاع  تابتع  هار  مایا ، نآ  دیآیم ، نایم  هب  نخس  مالـسلاهیلع 
ماهدازوـمع هارمه  هب  ش  لاس 1305 ه . یناوج  مایا  رد  نم  تفگ : دروآ و  نایم  هب  نخـس  دـنتفر  ترایز  هب  هدایپ  ياـپ  اـب  هک  ناـشیا  [ 474

میمـصت روشرپ ، میدوب و  ناوج  نوچ  تشگزاـب  رد  میدوب . هتفر  فارطا  ياـههیرق  زا  یکی  هب  محر ، يهلـص  ماوـقا و  زا  یکی  ندـید  يارب 
درک و دنلب  ار  شیاهاپ  دیـشک و  ياههیـش  نم  بسا  ناهگان  میدومن . نتخات  هب  عورـش  تعرـس  اب  میراذگب . یناود  بسا  يهقباسم  میتفرگ 

دنچ زا  دـعب  مدوب . هداتفا  لاحیب  شوهیب و  دوب و  هدـش  حورجم  ادـیدش  متروص  رـس و  تخادـنا . نیمز  هب  مکحم  رتبقع  هبترم  دـنچ  ارم 
زور نم  لاح  میتشگرب . دوخ  هیرق  هب  يو  کمک  اب  دزیم . ادص  ارم  بترم  هک  مدید  مرس  يالاب  ار  ماهدازومع  مدمآ ، شوه  هب  هک  تعاس 
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هک ياهنوگ  هب  دوب ، هتخاس  ناوتان  رامیب و  ارم  هضراع  تاحارج  دوب و  هتـسکش  میاههدـند  هدراو ، يهبرـض  رثا  رب  دـشیم . رتمیخو  زور  هب 
هام شـش  تدـم  متـشادن و  تکرح  ناوت  دوب . ریـش  ناجنف  کی  طقف  هنازور  نم ، كاروخ  مباوخب و  متـسناوتیمن  درد  تدـش  زا  اـهبش 
هک زور  کی  دـمآیم ، نم  ندـید  هب  زور  ره  هک  هلاس  متـشاد 12  ياهدازردارب  درکیم . يراتـسرپ  نم  زا  مرهاوخ  مدوب و  رتسب  رد  هشیمه 

: دـنتفگیم دـندرکیم و  تبحـص  مه  اب  اهرتگرزب  هک  هدینـش  تفگ : مدـش . ایوج  یتقو  تسین ؛ زور  ره  لـثم  مدـش  هجوتم  دـمآ  نم  شیپ 
یلو مدرک ، مارآ  تـالقنت  اـب  ار  يو  درک ، هیرگ  تفگ و  ار  نیا  وا  دـنام . دـهاوخن  هدـنز  وا  یلو  تسا ؛ یبوخ  رـسپ  نسح  دیـس  سوـسفا !

يدرز متـسیرگن ، نآ  هب  یتقو  دهدب . نم  هب  ار  نآ  متـساوخ  ماهدازردارب  زا  دوب ، راوید  يور  ياهنیآ  ملباقم  تخادنا . رکف  هب  ارم  شاهتفگ 
رایسب ارم  هلأسم  نیا  هحفـص 475 ] . ] تسا تسرد  دنکیم ، لقن  هچب  نیا  هچنآ  هک  دـناسر  هجیتن  نیا  هب  ارم  زین  مایمـسج  فعـض  مخر و 

مالسلاهیلع هللادبعابا  ترضح  رکاذ  نم  سابعلا ! لضفلاابا  ای  مدرک : ضرع  مدش . لسوتم  البرک  رادملع  هب  هک  دوب  اج  نامه  درک . تحاران 
رادیب یتقو  درب ، مباوخ  بش  نامه  میایب . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اقآ  امش و  ترایز  هب  هدایپ  منک ، ادیپ  افش  رگا  منکیم  رذن  متسه ، امش  و 
وـضو بش  زامن  يارب  مرهاوخ  هک  مدرک  نامگ  شیپ ، ياهبش  قبط  تسا . زامن  ياـیهم  دـیآیم و  نوریب  زا  هک  مدـید  ار  مرهاوخ  مدـش ،

مرهاوـخ زا  راـب  ره  و  دربیمن . مباوـخ  رگید  مدـشیم و  رادـیب  باوـخ  زا  راـب  نیدـنچ  درد  یتحاراـن و  رطاـخ  هب  بـش  ره  نوـچ  هـتفرگ ،
رد اـما  تسا . هدـنامن  يزیچ  رگید  ناـج ! نسح  تفگیم : مریگب  مارآ  نم  هک  نیا  يارب  وا  هدـنام و  یقاـب  حبـص  هب  ردـق  هچ  مدیـسرپیم :

مندب ياضعا  درد  یتحاران و  زا  مدوب و  هدیباوخ  ار  بش  مامت  نم  و  هدش ؛ هدامآ  حبـص  زامن  يارب  مرهاوخ  هک  مدـش  هجوتم  بجعت  لامک 
زا یتـح  متـساخرب ، اـج  زا  مرهاوخ  کـمک  هب  زور  نآ  مزیخرب . مناوتب  هک  مدـیدیم  دوخ  رد  ار  ناوت  نیا  هک  ییاـج  اـت  دوـبن . يربـخ  مه 
رد اـهشوواچ  هک  دوب  ماـیا  ناـمه  مدـشیم . جراـخ  لزنم  زا  یتـسد  بوچ  اـب  مکمک  مدرک . لـیم  دوب ، هدوـمن  اـیهم  میارب  وا  هک  ییاذـغ 
هب مردام  تکرح ، نامز  مدرک . یسیون  مان  ناوراک  رد  مه  نم  دندومنیم . مان  تبث  دارفا  زا  البرک  رفـس  يارب  دندزیم و  ادن  هد  ياههلحم 
نم تفگیم : درکیم و  تعنامم  نم  نتفر  زا  دوب ، هدش  ضراع  نم  هب  يرامیب  هام  شش  لیلد  هب  هک  یفعض  نم و  يروجنر  زا  سرت  تلع 

ردام متفگ : متفرگ و  ار  داماد  ناماد  ناوراک  تکرح  ماگنه  هب  اـما  مسرتیم . نم  تسا و  تخـس  هار  ورن ، درک . مهاوخن  تلـالح  ار  مریش 
هک لاح  تفگ : درک و  نم  هب  یهاـگن  مرداـم  هحفـص 476 ] . ] تفر مهاوخن  یهدـن ، تیاضر  وت  رگا  اما  تسا ، تکرح  رد  ناوراک  ناـج !

دوخ بسا  هک  مناگتسب  رارصا  مغریلع  مدش و  یهار  نم  هرخألاب  دشاب . ترادهگن  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دوخ  ورب  ياهدش ، ایهم 
اهناـبراس زا  رتولج  یتـح  ناوراـک و  وـلج  هشیمه  هار  رد  متفریذـپن . نم  یلو  يوـش ؛ راوـس  نآ  رب  يدـش  هتـسخ  هاـگره  اـت  ربـب  هارمه  ار 

فرشم مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  میاقآ  ترایز  هب  نم  میدیسر و  البرک  هب  ات  مدرکیم ، تکرح  همه  شیپاشیپ 
تیانع اب  ار  ماینامسج  ياوق  یتمالس و  دش و  بوخ  الماک  ملاح  فیرش  رفس  نیا  نیح  رد  نم  میامن . ادا  ار  مرذن  هک  متفای  قیفوت  مدش و 

ياقآ نیملسملا  مالسالاتجح و  ترضح  مراوگرزب  زیزع و  رورس  مرتحم  روضح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  متفایزاب . شترـضح  تمارک  و 
ترضح تازجعم  تامارک و  دروم  رد  یلاع  ترضح  رما  هب  انب  تمحازم  زا  ضرغ  میامنیم . ضرع  مالس  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح 

« مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ   » ياوتحم اب  باتک  مجنپ  دلج  رد  دیتساوخ  هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 
مداخ مالسا و  نیبم  نید  جورم  امـش  رـضحم  هب  ار  تمارک  دنچ  مدش  قفوم  یگدنمرـش  هدعو و  فلخ  ریخأت و  یتدم  اب  دیناسرب . پاچ  هب 

رعاش و زا  ياهدیصق  رخآ  رد  دیناسرب و  پاچ  هب  مجنپ  دلجم  رد  دیدید  حالص  رگا  ات  میامن ، میدقت  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  يراختفا 
مالسلاهیلع لضفلاابا  اقآ  سدقم  رضحم  هب  ار  ینارآ  يراکرـس  رغـصایلع  جاح  ياقآ  یمارگ  زیزع و  زابناج  مالـسلامهیلع  تیبلها  حادم 

3  / 26 ناجنسفر ، منکیم . رکشت  مه  یلاع  ترضح  زا  دریگ  رارق  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  تیانع  دروم  هللا -  ءاش  نا  منکیم -  میدقت 
هحفص 477]  ] حادم يوداه  رغصایلع  مارتحا -  میدقت  اب   - 1384 / 

هدیرب تسد 
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وا ار  قشع  ناوراک  دش  روای  نیـسح  رهب  البرک  رد  هدمآ  دلج )  4 « ) مغ لاله   » ياهباتک فلؤم  ینارآ ، يراکرس  رغـصایلع  جاح  رعاش :
زا رگا  ددرگ  ادج  وا  ياهتسد  دوش  رـشحم  يهنحـص  نوچ  البرک  شمایق  اب  دوش  رجنخ  زا  غیت و  زا  شرکیپ  هراپ  هراپ  دوش  رکـشل  یقاس 

شیادـص مد  ره  نیـسح  يراتفرگ  رد  دـنکیم  شیادـف  ناج  ملاع  هک  نآ  سابع ؟ تسیک  شردام  ياـج  هب  وا  راـنک  دـیآ  همطاـف  شرکیپ 
ملصاح رشحم  زور  لضفلاابا ! ای  تیالو  يا  دنکیم  شیادگ  وا  دوخ  هگرد  زا  اهر  یک  دنکیم  شیاپ  كاخ  ناسحا  زاینیب  ار  وت  دنکیم 

سابع دوبن  رگ  دوبن  یمان  الب  برک و  زا  سابع  دوبن  رگ  دوبن  یمان  اـفو  قشع و  زا  ساـبع  دوبن  رگ  ملد  رد  لوا  زور  زا  وت  ماـن  هتـسب  شقن 
اور نامردیب  درد  رب  دهد  هدیربب  تسد  ادف  نآرق  هر  رد  هدومن  ار  شتسد  ود  رگ  دوبن  یمان  اونین  البرک و  راید  زا  دوبن  یمان  امش  زا  رگید 

نآرق ترتع  رب  فرـش  هدیربب  تسد  دـهد  ناج  هدرم  رب  قح  رماز  هدـیربب  تسد  دـهد  نامردیب  درد  رب  افـش  هدـیربب  تسد  هحفص 478 ] ]
مالسلامهیلع همطاف  نیسح  نآرقز و  مدرک  يوریپ  همقلع  رد  ادخ  نید  زا  يرای  مدرک  هک  نم  دهد  نادزی  زا  هدنب  رب  ادن  هدیربب  تسد  دهد 

هب هدیربب  تسد  دنکیم  اضما  قشع  لادم  هدیربب  تسد  دنکیم  او  اهراک  زا  هرگ  هدیربب  تسد  دنکیم  اغوغ  هچ  هدیربب  تسد  نادـنمدرد 
دنکیم اپرب  رشح  رشحم 

تسا سابع  نیسح و  رادازع  نیا 

ماهدینش و ینیسح  ناتسآ  مالغ  ریپ  دنچ  نابز  زا  هک  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترضح  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  تامارک 
 - تسا ناجنسفر  لها  هک  نارهت -  هاگشناد  یکشزپ  يوجشناد  هانپ  نادزی  داوج  ياقآ  دنشابیم . ناجنسفر  یتیالو  رهش  نینیدتم  زا  ناشیا 

مدش هجوتم  زور  کی  ینیسح  ياعوسات  اروشاع و  مایا  رد  نم  هاگشناد  لیاوا  رد  تفگ : درک و  لقن  حادم  يوداه  رغـصایلع  ریقح ؛ يارب 
دزیم هنیس  و  دیودیم ، تئیه  لابند  تشاد ، مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  یـصاخ  يهقالع  هک  هانپ  نادزی  دمحم  یلع  جاح  موحرم  مردپ  هک 

: متفگ تینابـصع  اب  ولج و  مدـمآ  نم  میدـید ، ار  هرظنم  نیا  اقفر  زا  رفن  دـنچ  اب  نم  تفگیم . لضفلاابا  ای  نیـسح و  ای  نیـسح  ای  ررکم  و 
رتکد مراد  نم  ینادیمن  رگم  ناـج ! ردـپ  ینکیم ؟ هدزتلاـجخ  ارم  اـهراک  نیا  اـب  ارچ  ینکیم ؟ ار  اـهراک  نیا  ارچ  اـباب ! هحفص 479 ] ]

توکـس مردـپ  مدزیم ، ار  اـهفرح  نیا  نم  یتـقو  دـیوگیم : هدربماـن  ینکیم )!!(  رادهشدـخ  ارم  تیثـیح  وربآ و  يراد  وت  یلو  موـشیم !
هب متفر  ایند  زا  نم  یتقو  هک  میوگب  وت  هب  ار  نیمه  مرـسپ ! تفگ : نم  ياقفر  يولج  هعفد  کی  تخیریم ، کشا  طقف  دوب و  هدرک  راـیتخا 

یتدـم دـیوگیم : وا  مدزیم . ادـص  ار  مبابرا  مداتفایم و  هار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  تئیه  لابند  هنهرباپ  ردـق  نیا  ارچ  هک  مهدیم  ربخ  وت 
ایند رد  مه  اهنآ  دیتسه  مالـسلامهیلع  تیبلها  حادم  امـش  يوداه  ياقآ  . ) تفر ایند  زا  يرامیب  نس و  تلوهک  تلع  هب  مردپ  هک  تشذگن 

یلیخ هعمج  بش  کی  مردپ ، ملهچ  بش  مسارم  زا  دـعب  دـیوگیم : وا  ترخآ ). نداد و  ناج  يهظحل  رد  مه  دنتـسه و  شنارکون  رکف  هب 
مگرم زا  دعب  يداد  لوق  نم  هب  تدوخ  اباب ! متفگ : ندرک و  هیرگ  هب  مدرک  عورـش  مدناوخ و  هحتاف  مردپ  ربق  رانک  مدـمآ  دوب ، هتفرگ  ملد 

ار مردـپ  يرادـیب  باوخ و  ملاـع  رد  مدـش ، شوهیب  دوخ  زا  هک  مدرک  هیرگ  ردـق  نآ  يدرکیم ؟ نیـسح  نیـسح  ارچ  مهدیم ، ربخ  وت  هب 
نم زا  دندمآ و  کلم  ود  مدـید  دـیدرک ، نفد  ار  مندـب  یتقو  مزیزع ! تفگ : دز و  ادـص  مسا  هب  ارم  دز و  نم  تشپ  هب  یتسد  دـمآ  مدـید ،

کلم ود  نیا  دومرف : ار  هلمج  نیا  ات  تسا . مالـسلاامهیلع  سابع  نیـسح و  رادازع  نیا  دومرف : دمآ ، ییادـن  مه  هبترم  کی  دـندرک ، لاؤس 
نیـسح يوب  شنتز  دنتفگ  دندییوب  منت  دنتفرگب و  مرود  دندید  ار  مندب  رکنم  ریکن و  هک  یتقو  دندیـسوب . دندومن و  نم  ندـییوب  هب  عورش 

هحفص 480]  ] دندیشخب نم  هانگ  نیسح  قشع  زا  دیآیم 

دش ادیپ  هتفر ، تقرس  یلاق 

دیس شردپ  موحرم  هک  دنکیم  لقن  یلاعت  هللا  هظفح  یناگیاپلگ  يزاجح  دمحا  دیـس  ياقآ  بانج  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  ترـضح 
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، یسمش يرجه  لاس 1341  رد  دومنیم : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  یناگیاپلگ  لاـمج  دیـس  یمظعلا  هللاتیآ  هدازردارب  يزاـجح ، دـمحم 
هک یمناخ -  يهلیسو  هب  هکد  زا  ق  ناضمر 1382 ه . كرابم  هام  رخآ  رد  یناگیاپلگ  ياهنزرو  یلامج  هللایلو  جاح  زا  ياهراک  همین  یلاق 

. دندوب راسناوخ  رواجم  ياهرهش  زا  رفن  یناگیاپلگ و 10  رفن  هس  دـش . هدرب  دوشن -  اوسر  هک  نیا  يارب  تسا  ظوفحم  شمان  دوب و  یلحم 
شبحاص لیوحت  دـش و  هتفاب  لقتنم و  ناگیاپلگ  هب  ییاسانـش و  نارهت  رد  ناشاک  تفاـب  يرتم  یلاق 12  لاس ، ود  زا  دـعب  دوب  ناضمر  لوا 

ياقآ تفگ : یلاق  بحاص  یتقو  دـشن . یـصاخ  دارفا  اـی  درف ، هب  نینظ  یلو  تفر ، اـهاج  یلیخ  دومن و  یگدـنود  لاـس  ود  مردـپ  دـیدرگ .
ار یلاق  دندرب و  يرتنالک 14  یهاگآ 5  نارهت  رد  ار  مرهاوخ  نآ ، يهدنفاب  یلاق و  دینیبیم ، باوخ  امـش  تفگ : دش . ادیپ  یلاق  يزاجح !

دنکن اوسر  ار  اهنآ  مه  زاب  تسا . بویعلا  راتـس  ادخ  هک  دومن  هظحالم  مه  زاب  یلو  دنداد ، ناشن  ار  نآ  لاس  ود  زا  دعب  دـندومن . ییاسانش 
نیـسح ماـما  لـضفلاابا و  ترـضح  هب  بش  همین  یلو  تـسا ، بوـیعلا  راتـس  ادـخ  تـفگ : ردـپ  مـیدرب . مـسا  اـم  یتـقو  ار  مناـخ  نآ  یتـح 
يهدنب ایادخ ! مییوگیم : ام  دـنوریم ، باوخ  همه  یتقو  طقف  تفگیم : مدومن . لسوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مالـسلاامهیلع و 

یـسک هب  ینامگدـب  روط  هچ  دـنتفگ : ام  ناهاوخدـب  یخرب  یتح  درکیمن ، نامگ  الـصا  یلاق  بحاص  میدـنموربآ و  اـم  تسا ، دـمحم  وت 
نانمـشد دنلبرـس و  مردپ  اذل  دندوب . یناگیاپلگ  لامج  دیـس  یمظعلا  هللاتیآ  هک  میتسه  ینادـناخ  زا  ام  تفگیم : هحفص 481 ] . ] دیرادن

، يرتم یلاق 12  نیـشام  يولج  هک  مدوب  هلاس  عقوم 13  نآ  رد  ریقح  هک  دـش  ادـیپ  یلاق  ناضمر 1343  لوا  دندش و  هایـسور  هشیمه  يارب 
نم تفگ : نم  هب  يدیـس  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  رد  تفگیم : هیولع  يزاجح  تاداـس  زا  مرهاوخ  دـندومن . حـبذ  دنفـسوگ 

ار وا  مدرک و  شهاگن  متـشگرب  درب ، زین  ارم  مسا  شابن . نارگن  دوشیم ، ادـیپ  امـش  یلاق  دومرف : متـسه و  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح 
1384  / 10  / 23 [ . 325 . ] مدیدن

دیریگب ددم  لضفلاابا  ترضح  زا 

، تکرب یلاع  ترضح  ناسل  ملق و  مکیلع  مالس  هتاضافا . تماد  یلاخلخ  ینابر  ياقآ  نیملسملا  مالسالاتجح و  ترضح  كرابم  رـضحم 
مرح زا  تسا . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  ریقح  لسوت  زا  رگید  ياهنومن  یلاع  ترـضح  راثآ  رمث  تسا . رورابرپ  تمحر و 

يداصتقا و راشف  اب  یسمش  لاس 1376  رد  مالسلاهیلع  یلع  نب  نسح  مود  ماما  یبتجم  ترـضح  تیبلها ، میرک  مارکلا ، دالوألا  نم  میرک 
میظعلادبع ترضح  هحفـص 482 ]  ] مرح هب  هعمج  ياهبش  زا  يرـصع  ماهدومن . ترجاهم  نارهت  هب  یلاخ  تسد  اـب  ددـعتم  ياـهتسکش 

يداصتقا لکشم  دیناوتیم  دیآیمرب و  امـش  زا  مه  يراک  رگا  مدومن : ضرع  متخادنا  رهطم  حیرـض  هب  هک  هضیرع  نتـشون  زا  دعب  ینـسح 
ریقح يهدج  دشابیم ، مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تردام  رگا  متشون : دیریگب . ددم  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  زا  دییامن ، لح  ار  ریقح 
دعب دش . لح  لکشم  دعب  زور  درکن . کمک  ارم  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  سابع و  دیـس  سابع ، یلع  اقآ  مدومن : ضرع  دشابیم . زین 

ار ام  میدومن و  لح  ار  امـش  لکـشم  دومرف : دشابیم . مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  اقآ  نیا  تفگ : یـصخش  دـمآ ، نم  باوخ  هب  ییاقآ 
. دیدش لوا  رفن  ام  يهقطنم  رد  امـش  تفگ : شلوئـسم  متفر . هطوبرم  ناگرا  هب  مدومن . ادا  ار  رذن  نم  دینک . ادا  ار  مرذن  دییامنن و  شومارف 

. دش شخپ   84  / 7 خیرات 12 /  رد  امیس  هکبش 1  زا  هبحاصم  تعاس  هک 1  ییاج  ات  دش ، لح  هشیمه  يارب  امش  يداصتقا  لکشم 

هلپ راهچ  زا  طوقس 

هلپ راهچ  زا  طوقـس  رثا  رد  دوب -  هلاـس  جـنپ  هک  یناـگیاپلگ -  يزاـجح  نیـسح  فراـع  دیـس  مدـنزرف  پچ  تسد  ش  لاـس 1381 ه . رد 
دیاب تفگ : رتکد  میدرب . دـیدج  سلجم  لباقم  ناتـسراهب -  نادـیم  نارهت -  يریعم  رتکد  ناتـسرامیب  هب  لیماف ، یخرب  قاـفتا  هب  تسکش .
هدـلاو مالـسلااهیلع  نینبلاما  مالـسلاهیلع و  ساـبعلا  لـضفلاابا  مشاـهینب  رمق  هب  لـسوتم  اـجنامه  دـنراذگب . قرب  هاگتـسد  ریز  ار  وا  تسد 
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دش و تیانع  اسآهزجعم  روط  هب  هحفص 483 ] . ] دنراد هقالع  یلیخ  ناشرهوش  رسپ  هب  اهردپ  نز  یـضعب  مدومن : ضرع  مدش و  شاهدجام 
مالسلاو دش . مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  رذن  زین  يدنفسوگ  هتبلا  تسین . دوهشم  وا  تهاقن  نآلا  دش و  بوخ  یلک  هب  مرسپ  پچ  تسد 

84  / 10 یناگیاپلگ 23 /  يزاجح  دمحا  دیس 

ریگب ارم  ماقتنا  مشاهینب  رمق  ای 

ریز ابیرقت  نم  عقوم  نآ  مدرک ، يزاب  اههچب  اب  يزور  البرک ، رد  شیپ  لاس  دودح 46  دیوگ : یماقم  نیسح  ياقآ  مالسالاتجح  ترضح 
نم رـس  رب  تسا -  زیت  زین  نآ  رـس  یتسد و  تسا  یمرچ  نآ  هک  راوگوم - »  » اب دـمآ و  هچب  نآ  ردـپ  مدز . ار  یبرع  هچب  متـشاد ، لاـس   10

مردام دز . نم  رـس  رب  راوگوم  اب  برع  درم  نآ  متفگ : مدیود و  نانکهیرگ  مردام  شیپ  لزنم  هب  دـش و  ریزارـس  نوخ  نم  رـس  زا  دـیبوک و 
متفر مالسلاهیلع  لضفلاابا  تمدخ  تفگ : مردام  دش . هناور  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  مرح  هب  درک و  رـس  ار  دوخ  يابع  گنرد  نودب 

، دـتلغیم نوخ  رد  تسا و  هدز  نم  يهچب  رـس  هب  راوگوم  اب  روج  نیا  هک  درم  نیا  زا  ار  مولظم  نم  ماقتنا  رگا  مشاـهینب ! رمق  اـی  متفگ : و 
ماـمت نم  دـشاب ، هدیـسرن  دوـخ  لـمع  يازـس  هب  درم  نآ  یـشاب و  هتفرگن  وا  زا  ارم  ماـقتنا  لزنم و  مدرگرب  نم  رگا  و  یتـفرگ ، هک  یتـفرگ 
مدـید مدیـسر ، لزنم  برد  یتقو  متـشگرب ، لزنم  هب  مرح  زا  متفگ و  ار  نیا  تفر . مهاوخ  ناریا  هب  البرک  زا  منکیم و  عمج  ار  مایگدـنز 
نـشور ار  سیمرپ  هک  دوب  هدمآ  درم  نآ  مدرگیمرب . مالـسلاهیلع  لضفلابا  مرح  زا  نم  هک  دـندش  هجوتم  مدرم  تسا ، غولـش  لزنم  فارطا 
تباصا تفن  هکـشب  هب  هک  دنک  ترپ  نوریب  هب  ار  نآ  تساوخیم  دوب ، هدش  رجفنم  هحفـص 484 ]  ] نآ دوب و  هدز  دایز  هبملت  نآ  هب  دنک و 

« ینیـسحلا یفـشتسم   » هب ار  وا  تخوس و  شتآ  رد  مه  نآ  لایع  تخوس و  وا  ياهتسد  هک  دنک  شوماخ  تساوخیم  دش ، رجفنم  درک و 
رگید دعب  هب  زور  نآ  زا  تخوس . مه  درم  تسد  ود  درپس و  ناج  ناتـسرامیب  رد  نز  دندرک . لقتنم  تسا -  ناتـسرامیب  ای  هاگنامرد ، هک  - 

درک و مالـسلاهیلع  لضفلاابا  هب  ار  اهنآ  تیاکـش  مردام  هک  نوچ  دـندناسریمن ، يرازآ  تیذا و  ام  هب  دنتـشادن و  يراک  ام  اب  اهبرع  نآ 
. دنراد سرت  كانمیب و  رایسب  مالسلاهیلع  لضفلاابا  زا  اهنآ 

سابع قح  هب  نیسح -  ای 

جاح ياقآ  بانج  مالـسلامهیلع ، تراهط  تمـصع و  تیبلها  يهتفیـش  دمحم و  لآ  دـمحم و  بتکم  جورم  یماح و  باطتـسم  ترـضح 
هللا همحر  شمرتحم  ردپ  دوخ و  هب  تبسن  ار  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  تیانع  یلاعلا  هرمع  دیز  یناخ  ردیح  ینیدلاردب  نیـسح 

مالـسلامهیلع دمحم  لآ  دمحم و  تایانع و  يهرفـس  زا  ار  زیزع  يهدرک  رفـس  نآ  هللا  ءاش  نا  دنوادخ -  دناهدروآرد . ریرحت  هب  هنوگ  نیا 
نیملـسملا مالـسالاتجح و  باطتـسم  بانج  نیملاعلا . بر  نیمآ  دیامرف ، ظفح  ینج  یـسنا و  نیطایـش  رـش  زا  ار  ناشیا  دزاس و  دنمهرهب 

هدروآ و مهارف  ار ، رشحم  يهریخذ  هناقشاع  تمه  نیا  هب  هدرب و  بیصن  ار  رضاح  يهعومجم  نیودت  تداعس  هک  ینابر -  یلع  خیش  جاح 
راختفا هیـشاح  رد  زین  ریقح  مان  هک  دنتـساوخ  تسا -  هدـمآ  لـئان  هجوت  ضیف و  يهجرد  نیرتـالاو  هب  هتفاـی و  اـقترا  ناـکم  نیرتیلاـع  هب 

یلع همطاف و  نادنزرف  دمحم  لآ  هب  ءاجتلا  ضیف  شوخ .» يدرک  ام  تخب  هک  شوخ  وت  تخب ! يا   » دـسر تبث  هب  هدومن  میظنت  هک  ياهمان 
ناربمایپ هحفص 485 ]  ] نوچ هک  ییاهنآ  دنمتداعس  هدوب و  رـشب  يانبا  هب  یلاعت  يادخ  يهیده  هکلب  یهلا ، هجوت  نیرتیلاع  مالـسلاامهیلع 

یلع لآ  تـلعیب  تیاـنع  هـب  مـقار  دـناهدرب . هاـنپ  هاـگرد  نآ  رب  هتـسویپ  هداد و  رارق  زاـین  هـلبق  ار  تزع  فرـش و  تـیب  لآ  مالــسلامهیلع 
لآ زا  ار  دوخ  ماعط  کـمن  یتح  هک  ماهدـش  هتخاون  تداعـس  نیا  هب  هادـف  اـنحاورا  ناـمزلا  رـصعلا و  رمـألا و  بحاـص  هصاـخ  مالـسلاهیلع 

ردـیح ریپ  نب  يدـهم  نب  يداه  نب  نسح  مردـپ  هلمج  زا  دـناهدومن . يزاون  قیالان  هنامیرک  ناـیلاوم ، منک و  بلط  مالـسلامهیلع  تمـصع 
هن دروخ و  یمارح  هن  دـندرکیم : شفیرعت  نیا  هب  شرـصع  ناکاپ  دوب و  شراگزور  ناکین  نیـشنمه  نابوخ و  رابت  زا  هک  ینانمـس  یناـخ 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1292 

http://www.ghaemiyeh.com


، لاـح نآ  رد  دـش و  هدیـشک  رتـسب  هب  یگدـنز  تاـمحز  راـشف و  رثا  رب  تشاد -  راـی  هب  لد  راـک و  هب  تسد  هشیپ  دـش ، بـکترم  یمارح 
ار وا  اروشاع  ترایز  نآرق و  توالت  اب  قارف  دـنداد ، زغم  یحارج  لـمع  روتـسد  ناکـشزپ  هدـش ، هتـسب  مشچ  کـلپ  درک . يزغم  ياهتکس 

يور اهبش  مدرک : ضرع  هداد ، ناشیا  هب  ار  تبرت  رهم  يروف  نکل  داد . یحارج  لمع  هب  نت  ینطاب  لیم  فالخرب  هک  دادیم  جـنر  ناـنچ 
ود ابیرقت  تشگزاب . لماک  یتمالـس  تفای ، افـش  دیـشکن ، لوط  زور  ود  درک  نینچ  وا  سابع . قح  هب  نیـسح ! ای  دییوگب : دیراذگب و  مشچ 

يرتسب تسا -  گرم  راظتنا  قاتا  ابیرقت  هک  رهم -  ناتسرامیب  شخب  رد  دروآرد و  امغا  لاح  هب  ار  وا  يدیدش  هتکس  هک  دوب  هتشذگ  لاس 
هب دـندوب ، شوهیب  الماک  هک  یلاح  رد  بش  تعاس 11  منک . رادید  دـنارذگیم -  ار  تاعاس  نیرخآ  هک  ناشیا -  اب  متـساوخ  یبش  دـش .
 - تسا راگزور  رازگتمدخ  نابوخ  زا  هک  يوقن -  هللارصن  دیس  جاح  هب  بیبط  مدرک . مک  ار  تمحازم  مدیسوب و  ار  ناشیاپ  متفر ، شندید 

ماغیپ نیا  زا  دـنداد . لاقتنا  نم  هب  ار  ماـغیپ  نیا  هحفـص 486 ] . ] دـننک ایهم  نفد  مسارم  ادرف و  يارب  ار  دوخ  دـییوگب : ناـشیا  هب  دوب : هتفگ 
مردپ رگا  مدرک  رذن  مدوب و  هدرب  ءاجتلا  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  هب  رادید  يهظحل  نامه  زا  هک  نم  اریز  مدشن ، شوشم 

بش نآ  منک . فیلأت  ناشیا  لاح  حرش  رد  یباتک  دبای ، افش  مالسلاهیلع  مشاهینب  هام  البرک  يادهش  عمـش  ردیح ، لد  رون  هجوت  تکرب  هب 
زا نآلا  دنتفگیم : درک . مرادیب  نایفارطا  يهمهمه  يادص  ناهگان  هک  تفرگ  ار  مشچ  نماد  باوخ  زامن ، زا  دـعب  دـش ، حبـص  يرادـیب  هب 

؟ هدش یچ  هلب ، دـنیوگیم : دنتـشاد ، گرم  راظتنا  هک  نانیا  تسامـش ؟ رامیب  یناخ  ردـیح  نسح  ياقآ  دـنتفگ : دـندرک ، نفلت  ناتـسرامیب 
نامز ات  دـندش  هداد  لاقتنا  لزنم  هب  نآ  زا  دـعب  تسا ؟ هتـشاذگ  اهنت  ارم  ارچ  دـییوگب : اضرلادـبع  هب  دـنیوگیم : ناـشیا  دـنهدیم : باوج 

مالسلاهیلع نیسح  قح  هب  دیهـش  مالـسلاهیلع ، نیـسح  تیانع  هجوت و  باب  یلع ! نب  سابع  يا  دندنارذگ . راگزور  تحار  يداع و  گرم 
. رادمرب قیالان  نیا  زا  ار  تیانع  هجوت و 

لضفلاابا ترضح  زا  وکین  ییایؤر  تمارک و 

لاس 1383 هام  نیدرورف  دودح  رد  مشابیم -  نارهت  رهـش  یلعف  نکاس  وکام و  ناتـسرهش  یبرغ  ناجیابرذآ  لها  هک  ریقح -  يهدـنب  نیا 
رد هک  نامریـسم  رد  مربب . رهـش  یبرغ  فرط  هب  ار  وا  تساوخ  دش و  راوس  هدـنب  يراوس  ناکیپ  رب  ییاقآ ، رهـش ، لخاد  رد  يزور  یـسمش 
 - دندش راوس  هار  رد  نیـشام  لخاد  رد  هک  نارگید -  هدنب و  دـمآ . نایم  هب  تامارک  زا  یـضعب  تایونعم و  زا  نخـس  میدوب ، تکرح  لاح 

لضفلاابا ترضح  زا  یتمارک  دندرک و  نخس  هب  عورـش  همه  زا  دعب  دندوب ، هتـسشن  نیـشام  يولج  هک  مه  ییاقآ  میتفگ . ینخـس  مادک  ره 
نیا زا  شیب  مین  لاس و  کی  دودح  رد  هدنب  کچوک  رتخد  ییالط  دنبندرگ  هحفص 487 ] : ] دندرک لقن  نومضم  نیدب  مالسلاهیلع  سابعلا 

دودح 12 رد  دوب و  هدیـسرن  غولب  دح  هب  هک  مکچوک -  رـسپ  نم و  دـندوب ، تحاران  یمک  ارجام  نیا  زا  شردام  شدوخ و  دوب ، هدـشمگ 
هقطنم هک  نامدـیدج  هناخ  هب  یلبق  هناخ  زا  ناملزنم  ییاـجهباج  رد  ار  دـنبندرگ  نوچ  دـندوب ، هدرک  تحاراـن  یمک  مه  ار  تشاد -  لاـس 

یـضعب مرتخد  دش . مگ  اجک  یک و  هک  میدوب  عالطایب  نآ  زا  دوب و  هدشمگ  دوب ، نامناتـسرهش  یبرغ  تمـس  رد  یگرزب  دیدج و  اتبـسن 
لـضفلاابا ترـضح  هب  یناـسحا  هضور و  دوـشب ، ادـیپ  دـنبندرگ  رگا  تفگ : هدـنب  مناـخ  يزور  دوـمنیم . تـیذا  درکیم و  هـیرگ  تاـقوا 

لزنم رد  مه  ام  دش و  رادـیب  رـصع  دوب -  هدـیباوخ  زور  هک  باوخ -  زا  مکچوک  رـسپ  یتدـم  زا  دـعب  درک . رذـن  میریگیم و  مالـسلاهیلع 
ترهاوخ دنبندرگ  وگب : تردپ  هب  دومرف : دوب -  هدرک  ادص  مه  ار  مرسپ  مسا  متسه -  لضفلاابا  نم  تفگیم : هک  ار  ییاقآ  تفگ : میدوب 

رارصا اب  زور  دنچ  زا  دعب  نم  دریگب . دورب و  تسا ، دجسم  هب  کمک  قودنص  لخاد  لوا ، يهقبط  رد  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  دجـسم  رد 
. دراد رارق  تسا -  مه  تخاس  هزات  هک  مالسلاهیلع -  ءادهشلادیس  مان  هب  يدجسم  هک  ياهلحم  رد  مدید  مدیسرپ ، متفر ، مرتخد  مرـسمه و 
مدرک و لقن  وا  هب  ار  ارجام  متفر و  ششیپ  مادنا -  رغال  اتبسن  دوب  يدرمریپ  هک  یلع -  جورا  يدهشم  ياقآ  مان  هب  یـصخش  دجـسم  مداخ 
، دوب هقبط  ود  هک  دجـسم ، هب  میتفر  درک و  لوبق  لیم  لامک  اـب  مداـخ  مینک . هاـگن  ار  قودنـص  لـخاد  میورب و  تسین  یلکـشم  رگا  متفگ :

هیرگ داد و  نم  لیوحت  ار  دنبندرگ  میدش و  بجعتم  رایسب  یگمه  تساجنآ ، دنبندرگ  میدید  درک و  زاب  دیلک  اب  ار  قودنـص  لوا  يهقبط 
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هحفـص 488] ، ] مشاب هداد  یـسک  هب  دیآیمن  مدای  هک  تسا  لاس  دنچ  هدوب و  هدـنب  دزن  اجنیا  دـیلک  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  تفگ : درک و 
شیاههنیزه دجـسم و  روما  هب  منکیم و  زاب  ار  قودنـص  نیا  راب  کـی  زور  هد  تفه -  ره  ـالومعم  هک  لـبق  زور  دـنچ  نیا  رد  اـصوصخم 

هب ار  ارجام  میتشگرب و  لزنم  هب  داد و  ام  هب  ار  دنبندرگ  تسا ؟ هتفرگ  رارق  اجنیا  رد  دـنبندرگ  نیا  هنوگچ  منادیمن  رگید  منکیم  فرـصم 
. میدرک ناسحا  میتفرگ و  هضور  میدرک و  ادا  ار  رذن  ام  اهدـعب  دندینـش و  همه  میدرک و  لقن  ناکیدزن  اهلیماف و  زا  یـضعب  ناگیاسمه و 
: متفگ دوشب -  هدایپ  ندرک  فیرعت  زا  دـعب  تساوخ  درکیم -  فیرعت  هدـنب  هب  ار  نایرج  نیا  نیـشام  لخاد  رد  هک  رهـش -  رخآ  رد  دـعب 

نیشام زا  دننک . هدافتسا  زین  نارگید  ات  دوش ، هتـشون  ياهلجم  ای  ياهمانزور ، ای  یباتک ، رد  دییوگب و  لصفم  ار  نایرج  نیا  هک  تسا  بوخ 
ای یباتک  رد  دیـسیونب و  امـش  منک و  فیرعت  مرـضاح  هدـنب  دـییایب  اهدـعب  رگا  دومرف : تفگ و  ار  شلیماف  مسا و  داد و  سردآ  دـش ، هدایپ 

شیپ مدوب  هتـسناوتن  لاـح  هب  اـت  دـعب  هب  زور  نآ  زا  دـش و  راوس  شفرط و  هب  تفر  تشاد ، خرچ  هد  یـسرپمک  وا  دوشب . تشادداـی  يرتفد 
رد هددـعتم  بتک  فلؤم  ینابر  یلع  خیـش  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  اقآ  جاح  لزنم  رد  زورما  هک  نیا  ات  مسیونب  ار  ارجام  مورب و  ناشیا 

يزردوگ و اقآ  جاح  يزاجح ، دمحا  دیس  اقآ  جاح  دزن  رد  ار  تمارک  نیا  مالـسلامهیلع  ربمایپ  يهیرذ  نیموصعم و  تیبلها و  هب  تمدخ 
لقن مسیونب و  متـسناوتن  دوب  هدومن  لقن  اقآ  نآ  هک  یمالک  نامه  نیع  هتبلا  مدومن ، بوتکم  هصـالخ  تروص  هب  یناـبر  یلع  ياـقآ  جاـح 
لوبق مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  تمدـخ  هب  ار  ریقف  ریقح  صقان  لقن  دـنوادخ  یلاعت  هللا  ءاش  نا  منک ،

مارحلا 1426 ۀــجحلا  يذ  هعمج 13  هدازیلع  ساـبع  دازهب  يدـهلا  عـبتا  نم  یلع  مالـسلاو  هتاـکرب ، هللا و  ۀـمحر  مکیلع و  مالـسلاو  دـنک .
هحفص 489] ]

سابعلا لضفلاابا  ترضح  مرح  رد  میکح  هللاتیآ 

هللاتیآ دـنکیم : لقن  نیحلاصلا » تاـمارک   » باـتک رد  يزار  دـمحم  خیـش  موحرم  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  ترـضح  راوگرزب  ملاـع 
هب ار  فجن  لاـسنهک  يهزوح  تماـعز  اـهلاس  هک  دوب  دـیلقت  ماـن  هب  عجارم  زا  هشیپ و  اورپ  گرزب و  ياـملع  زا  هللا  همحر  میکح  یمظعلا 
نآ سدـقم  بادرـس  مالـسلاهیلع و  لضفلاابا  ترـضح  دروم  رد  وا  دـیرخ . ناج  هب  اهجـنر  ادـخ  نید  زا  یناـبهگن  هار  رد  تشاد و  هدـهع 

لوالا 1407 عیبر  هام  رد  يرئاـح  یناـشاک  ساـبع  دیـس  جاـح  هللاتیآ  ار  نآ  تسا و  یندینـش  هک  دراد  یناتـساد  شرهطم  ربق  راوگرزب و 
ياقآ یمظعلا  هللاتیآ  تیب  رد  يزور  تفگیم : وا  درک : لقن  هنوگ  نیا  مق  يهیملع  يهزوح  يالـضف  زا  یهورگ  هدـنراگن و  يارب  يرمق 

مالسلاهیلع لضفلاابا  سدقم  بادرس  تفگ : درک و  نفلت  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  سدقم  ناتسآ  راددیلک  هک  مدوب  هللا  همحر  میکح 
هللاتیآ دینکب . يراک  امش  دوش ، دراو  یلک  بیـسآ  زین  اههرانم  دبنگ و  رهطم ، مرح  هب  ددرگ و  ناریو  هک  دوریم  نآ  میب  هتفرگ و  بآ  ار 

هلمج زا  فجن  ياملع  زا  یهورگ  هاگنآ  داد . مهاوخ  ماجنا  مراد ، ناوت  رد  هچنآ  ره  دـمآ و  مهاوخ  هعمج  نم  دـندومرف : هللا  همحر  میکح 
فرط هب  دـیدزاب  يارب  گرزب  عـجرم  نآ  میتـفر . مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ـالبرک و  هب  ناـشیا  هارمه  هـب  بناـج  نـیا 

زور نآ  ات  هک  دنلب -  رایـسب  يادص  اب  تسـشن و  مدید  دنتفر  نییاپ  هلپ  دنچ  هک  نیمه  اما  میدمآ ، وا  یپ  زا  زین  ام  تفر و  سدـقم  بادرس 
اتفگش مدید  مدیشک  ندرگ  نم  تسا ؟ هدش  هچ  هک  میدش  ناساره  هدزتفگـش و  همه  هحفص 490 ] . ] درک هیرگ  هب  عورش  مدوب -  هدیدن 

ییاج ناس  هب  بآ  نایم  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  فیرـش  ربق  مدـید  هک  دوب  نیا  هرظنم  تخاس . ناـیرگ  مه  ارم  هک  تسا  یبیجع  يهرظنم 
دننامه تسرد  دریگیمن . ار  نآ  بآ  اما  دراد  رارق  بآ  طـسو  رد  دوشیم  تظاـفح  مکحم  رایـسب  ینوتب  راوید  يهلیـسو  هب  وس  ره  زا  هک 

مالس دندیمان . ینیسح  ریاح  ار  اجنآ  درکن و  يورشیپ  ربق  يوس  هب  بآ  اما  تسب ، بآ  نآ  رب  لکوتم  هک  مالسلاهیلع  نیسح  شرالاس  ربق 
. مالسلاهیلع نیسح  شرالاس  وا و  رب  ادخ 

تساهرتکد رتکد 
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هک تسا  لاس  هد  دودح  هدنب  دیامنیم : لقن  هنوگ  نیا  ار  ییابیز  تمارک  یبارس  داژنلیلخ  اضرمالغ  نیملسملا  مالسالاتجح و  ترـضح 
، رخاوا نیمه  رد  موریم . نارهت  هب  هسدقم  مق  زا  هیرـشع  انثا  هیرفعج  هقح  بهذم  دئاقع  غیلبت  تهج  هعمج  هبنـش و  جنپ  ياهزور  هتفه  ره 

فطل هجوتم  ار  ییوجقح  ناسنا  ره  بلق  هک  مدینـش  ار  یبلاج  تمارک  نایرج  مدوب  نارهت  مزاع  هک  مارحلا 1426  هدعقلا  يذ  هام  لوا  رد 
دندوب مه  یناحور  نایاقآ  زا  رفن  دنچ  نیشام  رد  هدنب  هارمه  تسا . رارق  نیا  زا  نایرج  دیامنیم . مالسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ 

مالسلاهیلع ینسحلا  میظعلادبع  ترضح  مرح  رد  جح  لیاسم  يهسلج  رد  تکرـش  تهج  دنتـسه و  جح  ناوراک  یناحور  مدش  هجوتم  هک 
دنمراک يدمحا ، نم  تفگ : درک و  زاب  ار  تبحـص  هار ، تفاسم  زا  يرادقم  یط  زا  دعب  نیـشام  يهدننار  دنتفریم . نارهت  هب  میرکلا  دـیس 
ترـضح سوباـپ  قارع و  هب  مراد  هک  يرذـن  يادا  تهج  حبـص  ادرف  متـسه و  نارهت  يدازآ  نادـیم  کـیدزن  تنمیم ، یناـشن  شتآ  هرادا 

هک ياهزجعم  فیرعت  هب  درک  عورـش  تخیریم ، کشا  هک  یلاـح  رد  يو  موشیم . فرـشم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  هحفص 491 ]  ] لضفلاابا
سپ رتکد  میدرب . ناتسرامیب  هب  ار  وا  دومن . يدیدش  بت  شیپ  لاس  جنپ  هک  مراد  رتخد  کی  طقف  هدنب  تفگ : هدوب . نآ  عوقو  دهاش  دوخ 

هب  - دوب هدـش  جنـشت  هب  ـالتبم  هک  يرادراـب -  مناـخ  اـم ، هارمه  دوش . قیرزت  ناتـسرامیب  ناـمه  رد  هک  درک  زیوـجت  یلوـپمآ  تاـنیاعم ، زا 
تدش زا  دندرکیم . یباتیب  تدش  هب  رادراب  مناخ  ياههچب  دشیم . قیرزت  دـیاب  یـصاخ  لوپمآ  مه  ناشیا  يارب  هک  دوب  هدـمآ  تاقیرزت 

ام یتخبدـب  هظحل  نامه  زا  درک . قیرزت  هدـنب  رتخد  هب  اهابتـشا  ار  مناخ  نآ  لوپمآ  دوب ، تاقیرزت  لوئـسم  هک  راتـسرپ  مناخ  اههچب ، نویش 
. دوب هداتفا  ملکت  زا  مه  شنابز  یتح  تشوگ  هچراپکی  هب  دوب  هدش  لیدبت  ماهنادزان  رتخد  دش . جلف  لک  روط  هب  مدنبلد  رتخد  دـش و  عورش 

ياهرتکد شیپ  ار  وا  لبق  هاـم  جـنپ  یتح  مدز . رـس  دوب  يدـیما  يهنزور  اـج  ره  مدرب ، فلتخم  ياـبطا  دزن  هب  ار  مرتخد  لاـس  جـنپ  دودـح 
هچب ممناخ  هارمه  میدوب . هدش  دیماان  الماک  دیآیمنرب . ام  تسد  زا  يراک  دنتفگ : دندرک و  دیماان  مه  اجنآ  اما  مدرب . ندنل  رد  صـصختم 

. میدش فرشم  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ججحلا  نماث  ترضح  ناریا ، کلم  دیشروخ  یسوب  هبتع  هب  میتشادرب و  ار 
تدابع لوغـشم  دـندوب و  هتـسشن  مرانک  هک  یناحور -  دیـس  اقآ  کی  دوب ، نم  هارمه  زین  هچب  مدوب و  زامن  لوغـشم  مرح  رد  هک  زور  کی 

دنچ میدرک و  هعجارم  تسا ، مه  یفورعم  صـصختم  هک  یهاشنامرک  رتکد  هب  یتح  متفگ : دیدرب ؟ رتکد  هب  ار  وا  امـش  دندومرف : دـندوب - 
رتکد مروظنم  دنتـسین . اـهنیا  متفگ : هک  رتـکد  نآ  هن ، دـندومرف : هحفـص 492 ] . ] میدـش دـیماان  طقف  اما  میدرب ، ندـنل  هب  ار  ناشیا  مه  هاـم 

مـشاهینب رمق  يابیز  مان  ندینـش  اب  دیریگب . ار  دوخ  دنزرف  يافـش  دیورب و  ناشیا  تمدخ  تسا . مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  اهرتکد ،
ور یتقو  مدرک ، هاگن  وا  هب  ياهظحل  مرتخد و  فرط  هب  متـشگرب  دـش . يراج  منامـشچ  زا  کـشا  تسب و  ار  میولگ  هار  ضغب  مالـسلاهیلع 

کی تسار  کی  مدمآ  نارهت  هب  هک  دعب  زور  دـنچ  مدوب . هدـشن  ناشیا  نتفر  هجوتم  الـصا  دنتـسین . یناحور  دیـس  نآ  مدـید  مدـنادرگرب ،
يزرم هاگـساپ  هب  یتقو  هک  يروط  دوب . هدش  داجیا  ماهیحور  رد  یبیجع  لوحت  میدرک . تکرح  قارع  تمـس  هب  متفرگ و  تسبرد  نیـشام 

، دوب مکاح  هک  ياهداعلا  قوف  طیارش  مغریلع  مه  اهنآ  مدرک ، فیرعت  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  مرح  نایرج  میدیـسر و  نیریـش  رـصق 
یـسوب هبتع  هب  فرـشت ، يادـتبا  رد  میتفر . ـالبرک  هب  میدرک و  هراـجا  یلیبموتا  مه  قارع  كاـخ  رد  میدـش . در  زرم  زا  دـندرک و  تقفاوم 

يور مرتخد  میدش . فرـشم  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  برغم  زامن  عقوم  رد  میتفر . مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح 
. دزرلیم دشاب ، هدش  هتفرگ  قرب  هک  یـسک  دننام  مرتخد  مدـش ، هجوتم  هک  میدوب  هدـناوخ  تعامج  هب  ار  برغم  زامن  دوب ، مهارمه  رچلیو 
. درک لغب  مکحم  ارم  تخادنا و  مندرگ  رب  ار  شیاهتسد  مدرک ، شلغب  یتقو  مریگب . لغب  رد  ار  وا  هک  درک  هراشا  مداتسیا . شرـس  يالاب 

نامه رد  لزنم . میوریم  دعب  مناوخب  مه  ار  ءاشع  زامن  نم  ات  نیـشنب  مرتخد ! متفگ : دوب . هدش  دراو  شندـب  هب  ياهزات  يورین  هک  نیا  لثم 
نیـشنلد ییادص  اب  تشادن ، ملکت  تردق  لاس  جنپ  هک  مرتخد  دش و  رداص  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  جـئاوحلا  باب  تمارک  یلجت  هظحل 

دش و هتسب  هحفص 493 ]  ] میاهتسد مدوب ، هدز  يرد  ره  هب  ياهظحل  نینچ  يوزرآ  رد  اهلاس  هک  نم  منامب . تلغب  رد  راذگب  اباب ! تفگ :
لضفلاابا اقآ  رونم  حیرض  تمس  هب  دش و  دنلب  مامت  تعرس  اب  شدوخ  نداتفا  ضحم  هب  اما  داتفا . مرح  فک  ياهگنـس  يور  ملغب  زا  هچب 

نم یلو  دروخ . مهب  تعامج  ياهفص  دندیود و  وا  لابند  هب  دندوب ، هدید  ار  هچب  عاضوا  لبق  زا  هک  مه  نارازگزامن  دـیود . مالـسلاهیلع 
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هیرگ دننکیم و  هاگن  هچب  نیا  هب  همه  مدید  مدش  دـنلب  دـش و  رتهب  ملاح  یتقو  مدوب . هتـسشن  رایتخا  نودـب  نیمز  يور  تکرح ، زا  ناوتان 
تناـبرق هب  مناـج  تفگیم : ررکم  دوـب و  هـتفرگ  شوـغآ  رد  مـه  ار  رهطم  حیرـض  تـخیریم ، کـشا  هـک  یلاـح  رد  مرتـخد  دـنیامنیم .
هتـسبرب تخر  مدـنبلد  رتخد  زا  نابرهم  رظن  کی  اب  دوبن  جالع  لباق  ابطا  نیرتدـنمناوت  تسد  هب  هک  یـضیرم  لضفلاابا . تیادـف  لضفلاابا ،

هب تبـسن  هک  یـضعب  صوصخ  هب  میاهدرک و  رییغت  لـیماف  ماـمت  یتـح  ممناـخ و  مه  مدوخ  مه  يونعم  رظن  زا  تمارک  نیا  تکرب  هب  دوـب ،
قافتا يرمق  يرجه  لاوش 1426  مود  خـیرات  رد  هزجعم  نیا  دنتـشادرب . یهاتوک  زا  تسد  هزجعم  نیا  تکرب  هب  دـندوب  هجوتیب  تایونعم 

بر نیمآ  دـیامرف . لیجعت  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  روهظ  رد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  جـئاوحلا  باـب  مرح  هب  دـنوادخ  تسا ... هداـتفا 
هب شتآ  هک  دندوب  هناخ  رد  هچب  ات  ود  میدرک . ادیپ  ار  ياهناخ  ندرک  شوماخ  تیرومأم  ندنل  رفـس  زا  دعب  دـهدیم : همادا  لقان  نیملاعلا .

تفریم و اهنآ  تمـس  هب  شتآ  هک  مدید  ار  اههچب  یتقو  اما  تسا . دارگ  یتناس  هجرد  ات 85  ام  ياهسابل  تمواقم  دشیم . کیدزن  اهنآ 
نتخوس بات  یلو  دیبسچ ، مندب  هب  دش و  بآ  امرگ  تدش  زا  میاهسابل  یتح  مدش : در  شتآ  زا  هدب . تاجن  ار  ام  ایب  ومع  دنتفگیم : اهنآ 

مه وت  دوشیم  ایادـخ ! هک  داتفا  ملد  رد  هظحل  کـی  دـش ، هحفـص 494 ]  ] تحار ملایخ  یتقو  مدرک . جراخ  ار  اـههچب  متـشادن . ار  اـههچب 
ماجنا هناصلاخ  هک  دوب  يریخ  يراک  رثا  هزجعم  نیا  دیاش  دـنکیم . اعد  ارم  دـنکیم و  هیرگ  اههچب  ردام  مدـید  یهدـب . تاجن  ارم  يهچب 

. دوب هدومن  هدنب  هجوتم  ار  مالسلامهیلع  تیبلها  فطل  رظن  هک  دوب  هدش 

... دنیآیم اجنیا  تجاح  نتفرگ  يارب  همه  لضفلاابا -  ای 

رد تسا -  بناج  نیا  ناکیدزن  زا  نانیمطا و  قوثو و  دروم  هک  ییایلک -  رقنس  لها  فارشا ، ینب  تیآ  دیس  ياقآ  تاداسلا  ۀلالس  موحرم 
ياهدع هک  دوب  یسمش  لاس 1332  دودح  دومن : لقن  هنوگ  نیا  هدنـسیون ، يارب  ار  یتمارک  ق  یناثلا 1413 ه . عیبر  متسیب  هبنشکی ، خیرات 

هب تسد  هب  مچرپ  ياهدع  مدید  ایؤر  ملاع  رد  یبش  مدوبن . رکف  هب  الصا  متـشادن  یلام  تردق  نوچ  نم  دندش ، البرک  مزاع  رقنـس  مدرم  زا 
مدش و رادیب  باوخ  زا  دیایب . ات  دـینک  ربص  میراد ، رفاسم  کی  مه  اجنیا  دـنتفگ : ام  يهناخ  يولج  زا  روبع  ماگنه  دـنوریم . البرک  فرط 

نم هب  دنتسه . البرک  مزاع  یگمه  مدید  متفر ، مناگتـسب  زا  یکی  يهناخ  هب  دعب  زور  مدید !؟ هک  دوب  یباوخ  هچ  نیا  هک  مدوب  رکف  نیا  رد 
هنوگ نامه  بلطم  دنکیم . کمک  ادخ  دهاوخب  تلد  رگا  دـنتفگ : مرادـن . یلام  تردـق  متفگ : موش . هارمه  اهنآ  اب  هک  دـندومن  داهنـشیپ 

هک زور  دـنچ  زا  سپ  میدیـسر . البرک  هب  ات  هدومن  قیرط  یط  مدـش و  رفـسمه  اهنآ  اب  زین  نم  درک و  مهارف  ار  رفـس  تامدـقم  ادـخ  دـش و 
تقو رس  مدمآ  مدوب ، ياچ  يدصتم  نم  میتشگیمرب ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مرح  زا  یتقو  حبـص  زور  کی  میتفریم  ترایز  يارب  بترم 
نودب نم  دوب و  هدیشوج  زین  روامس  بآ  منک ، زاب  ار  روامس  يهتفرگ  ریش  متساوخ  هحفص 495 ] . ] تسا هتفرگ  روامس  ریش  مدید  روامس ،
تسار فرط  تخیر ، متروص  هب  روامس ، يالاب  زا  شوج  بآ  ناهگان  دوش ، زاب  ات  مدرک  توف  نآ  ریش  رد  هدرک و  دنلب  ار  روامـس  هجوت ،

ناتـسرامیب هب  ارم  يروف  دندرکیم . هیرگ  یـضعب  هدرک و  تقر  نم  لاح  هب  دندمآ و  نیریاز  دش . دنلب  ماهیرگ  يادـص  تخوس و  متروص 
راهچ زور  نامه  تسا . هدش  انیبان  شمشچ  کی  هتخیر ، شمشچ  نورد  شوج  بآ  نوچ  تفگ : هنیاعم  یسررب و  زا  سپ  رتکد  دندناسر .

یهایـس دوب و  هدز  لواـت  هدرک و  مرو  متروص  رـس و  دـندرک . دـییأت  ار  یلبق  کـشزپ  صیخـشت  یگمه  دـندومن و  هنیاـعم  ارم  رگید  رتکد 
تخس نم  رب  يردق  هب  بش  نآ  دندنادرگرب . هناخ  هب  ارم  هداهن و  اهمخز  يور  ییاود  دندوب . هدش  سویأم  همه  دوب و  هتفر  نیب  زا  ممشچ 

ربص دنتفگ : مورب . مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  مهاوخیم  نم  متفگ : ناهارمه  هب  تقو  لوا  حبـص  دنادیم ، ادـخ  هک  تشذـگ 
شزوس و لاح  نامه  اب  مدرک و  لوبق  میوریم . مالـسلاهیلع  لضفلاابا  اقآ  مرح  هب  دـعب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  مرح  هب  لوا  مه  اـب  نک 

لضفلاابا ترضح  رهطم  مرح  هب  یتقو  میدش . فرشم  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  دعب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  مرح  هب  درد 
تسکـش و مبلق  مدومن ، هیرگ  هب  عورـش  متفر و  زیخهنیـس  تلاح  هب  رـس  يالاب  ات  برد  يولج  زا  مدـش و  رایتخایب  میدیـسر ، مالـسلاهیلع 

لثم هظحل  کی  مورب ؟ اجنیا  زا  مشچیب  نم  دـنیآیم ، اجنیا  تجاح  نتفرگ  يارب  همه  لضفلاابا ! ای  متفگ : ترـضح  هب  باـطخ  راـیتخایب 
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دیماان یتحاران ، ارچ  رادرب ! رـس  تفگ : دمآ و  مرـس  يالاب  هک  مدـید  ار  ردـقلالیلج  ینارون  دیـس  کی  لاح  نامه  رد  درب ، مباوخ  هک  نیا 
مدمآ و دوخ  هب  یلاحـشوخ  طرف  زا  یتفرگ . افـش  هک  رادرب  رـس  دریگ ، یم  رارق  رظن  دروم  دـیایب ، اجنیا  هحفـص 496 ]  ] هب سک  ره  شابم !

فرط نیا  مدـید  مدرک ، هاـگن  هنیآ  رد  ار  دوخ  دوـب ، يراـکهنییآ  مرح  فارطا  مرادـن . یتحاراـن  درد و  ساـسحا  چـیه  مدـید  مدـش ، دـنلب 
مداتفا هار  هب  مدش و  لاحشوخ  دوبن ، اهلوات  مرو و  زا  يرثا  تسا . یکی  مشچ  نآ  اب  مشچ  نیا  درادن و  قرف  متروص  فرط  نآ  اب  تروص 

ارم نانک ، نویـش  دـنداتفا و  هیرگ  هب  ماهتفرگ و  افـش  نم  هک  دـندیمهف  همه  مدرک  دروخرب  نایانـشآ  ناـشیوخ و  اـب  متفر ، مرح  فرط  هب  و 
. تسا ترضح  نآ  هب  لسوت  يهجیتن  مالسلاهیلع و  مشاهینب  رمق  اقآ  تیانع  رگید  يهنومن  مه  نیا  دندیسوبیم .

منکیم تیاکش  امش  زا  ربمایپ  تدج  دزن  یهدن  متاجن  رگا 

فجن مزاع  مدناوخ ، مق  رد  حطس ، ات  ار  یتامدقم  سورد  یتقو  دسیونیم : دوخ  لاح  حرش  رد  ینیوزق  یلع  خیـش  جاح  هللاتیآ  ترـضح 
فجن هب  قاچاق  تروص  هب  همانرذگ و  نودب  مدش  روبجم  دندادیمن . همانرذگ  نم  هب  مدوب و  يزابرس  نوناق  لومشم  نوچ  مدش و  فرشا 

وا اب  ناسارخ  یلاها  زا  نت  دنچ  هک  يربقاچاق -  صخش  هب  متفر  يورسخ  هب  اجنآ  زا  متفر و  نیـشام  اب  ار  نیریـش  رـصق  ات  نارهت  زا  مورب .
یط ار  ریسم  زا  رتمولیک  راهچ  هزادنا  هب  یتقو  مدش . قحلم  اهنآ  هب  مدومن و  دروخرب  دناسرب -  نیمظاک  هب  ار  اهنآ  هک  دندوب  هتـشاذگ  رارق 
جنپ یس و  نم  دیهدب . ناموت  هاجنپ  مه  امـش  دناهداد ، نم  هب  ناموت  هاجنپ  يرفن  اهنیا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  ربقاچاق ، صخـش  میدرک ،
اهنآ ات  متسشن ، اج  نامه  نم  وش . رود  ام  زا  تفگ : دربن و  هحفص 497 ]  ] دوخ اب  ارم  دش و  تحاران  تهج  نیمه  هب  متـشادن ، رتشیب  ناموت 

هجوتم هاـگان  هک  متفریم  اـهنآ  لاـبند  رودارود  دوب ، یباـتهم  بش  نوچ  مدرک . تکرح  ناـشلابند  هب  زین  نم  دـندش ، رود  رتم  دودح 300 
ار دوخ  دیاش  ات  متفریم  فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  مدش و  ادج  اهنآ  زا  الماک  هجیتن  رد  دنکیم ، دیدهت  ارم  گنـس  باترپ  اب  یـسک  مدـش 

فرط زا  هک  مدرک  دروخرب  تشگ  نارومأم  هب  هاگان  متـسشنیم . یگنـسرگ  یگنـشت و  تشحو و  سرت و  زا  یهاگ  مناـسرب و  نیقناـخ  هب 
. دنهد ناشن  نم  هب  ار  نیقناخ  هار  دـنربن و  نادـنز  هب  ارم  ات  مهدـب  اهنآ  هب  ار  ناموت  مدش 35  روبجم  دنتفرگ و  ارم  دـندوب ، قارع  تموکح 
هب ار  مدوخ  دنتـشاد ، دـمآ  تفر و  اهسیلپ  دوب و  نیقناـخ  نهآ  هار  کـیدزن  هک  مدیـسر  نیقناـخ  يارق  زا  ياهیرق  هب  حبـص  ناذا  کـیدزن 
زا مدناوخ و  ار  حبـص  زامن  متفرگ و  وضو  مدروخ ، بآ  مدوب ، هنـشت  الماک  نم  دوب و  مرگ  اوه  نوچ  مدـناسر و  هیرق  تشپ  رد  یبآ  يوج 

ياهناخدور دراو  رهـش  تشپ  زا  مدناسر ، نیقناخ  هب  دایز  تمحز  اب  ار  دوخ  لاح ، ره  هب  مدومن . هدافتـسا  اذغ  ياج  هب  يوج  فارطا  فلع 
ینیشام چیه  متـشادن ، لوپ  نوچ  مدناسر و  دنتفریم ، نیمظاک  دادغب و  هب  اهنیـشام  هک  ینابایب  هب  ار  دوخ  متـشذگ و  هناخدور  زا  مدش و 

میارب هدرک و  محرت  نم  هب  اجنآ  یلاـها  مدیـسر ، ياهیرق  هب  دوب ، هدـش  هدولآنوخ  یمخز و  يورهداـیپ  رثا  رد  میاـهاپ  درکیمن ، راوس  ارم 
بآ هب  هن  مدیسر ، یهد  هب  هن  مدوب ، هار  رد  هدایپ  هک  یتدم  زا  دعب  مداتفا ، هار  هب  هرابود  تحارتسا ، زا  دعب  دندرک . ییاریذپ  دندروآ و  اذغ 
مسا نآ  رد  هک  متشون  يرصتخم  يهمان  تیصو  مدناوخ و  ار  رـصع  رهظ و  زامن  هدومن و  ممیت  نابایب  رد  باتفآ  بورغ  کیدزن  ییاذغ ، و 

ار اشع  برغم و  زامن  سپس  هحفص 498 ] . ] مدرک تکرح  نارهت  زا  يزور  هچ  هک  نیا  مدوب و  هتـشون  ار  نامرهـش  مان  ردام و  ردپ  دوخ و 
نیا دوخ و  گرم  هب  مدینـشیم ، ار  يدایز  تاناویح  يادص  دش و  کیرات  اوه  مدـیباوخ ، هلبق  هب  ور  هدومن ، نهپ  ار  دوخ  يابع  مدـناوخ و 

! اقآ مدرک : ضرع  یتحاران  ساوح و  مامت  اب  مدش و  لسوتم  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  مدرک . ادیپ  نیقی  تسا ، نم  رمع  رخآ  بش  هک 
فجن هب  تالیـصحت  لیمکت  تهج  يداد و  تاجن  نابایب  نیا  زا  ارم  یتساوخ و  ادـخ  زا  بشما  رگا  ماهدـناوخ ، دایز  ار  امـش  يهضور  نم 

دزن تماـیق  زور  مدرم ، رگا  یلو  مناوخب ؛ ار  امـش  تابیـصم  زین  امـش و  بقاـنم  لـیاضف و  یناوخهضور ، عقاوم  رد  منکیم  دـهعت  مدیـسر ،
رگا اما  یهد ، متاـجن  ناـبایب  نیا  زا  یناوتیم  هک  تسا  نیا  ماهدـیقع  نوچ  منکیم ، تیاکـش  امـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تدـج 
هیرگ اـب  مروآیمن و  امـش  زا  یمـسا  یلو  مـهدیم ، رارق  یناوـخهضور  ار  ملغـش  دـننادرگرب ، ناریا  هـب  دـنریگب و  ارم  تموـکح  نارومأـم 

نارسفا مدید  مدش ، دنلب  داتسیا ، دمآ و  مرس  يالاب  ات  دیآ ، یم  نم  فرط  هب  ینیـشام  مدید  هاگان  مدیباوخ . هلبق  هب  ور  متفگ و  ار  نیتداهش 
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. دندومن نیـشام  راوس  ارم  متفگ ، اهنآ  هب  ار  دوخ  تشذگرـس  ینکیم ؟ هچ  نابایب  نیا  رد  اجنیا  دندیـسرپ : دندش و  هدایپ  نیـشام  زا  یقارع 
هب ام  اب  ای  ینامب ، اج  نیمه  دـیاب  ای  دـنتفگ : دـننادرگنرب . ارم  هک  مدرک  ساـمتلا  هچ  ره  نیقناـخ . دـنتفگ : دـیربیم ؟ اـجک  هب  ارم  مدیـسرپ :
هب ارم  اهنآ  متفر . نیقناخ  هب  هدـش و  میلـست  راـچان  موشیم ، كـاله  مناـمب  رگا  مدـید  یبآ ، هن  متـشاد و  ییاذـغ  هن  نوچ  ییاـیب . نیقناـخ 
هک داتفا  يرـسفا  هب  ممـشچ  تشذگ  هک  یمک  دنتـشاد ، هگن  ینابرهـش  طایح  رد  ارم  دوب ، هتـشذگ  بش  زا  يردـق  نوچ  دـندرب ، ینابرهش 

متـسه و هعیـش  نم  تفگ : متفگ . وا  هب  ار  دوخ  تشذگرـس  مدـناسر و  وا  هب  ار  دوخ  دورب ، نوریب  ینابرهـش  زا  تساوخیم  هحفص 499 ] ]
دیس ياقآ  هک  يدجسم  نامه  دومن -  ییامنهار  نایعیش  دجـسم  فرط  هب  درک و  دازآ  ینابرهـش  زا  ارم  هعیـش  رـسفا  يدید . ارم  دش  بوخ 

لوغـشم اهنآ  مدید . دندوب ، هتـشگرب  هکم  زا  هک  ار  یناریا  رفن  دنچ  مدـش و  دجـسم  دراو  دـناوخیم -  تعامج  زامن  اجنآ  رد  ربش  میهاربا 
تالکشم اب  داد و  نم  هب  یلوپ  نایناریا  زا  یکی  لاح  ره  هب  دش . عنام  مداخ  اما  مباوخب ، دجسم  نامه  رد  متـساوخیم  دندوب . ماش  ندروخ 

عبر اب  نیمظاک  دادغب و  دزیم : ادـص  ینیـشام  يهدـننار  مدـمآ ، نابایخ  رانک  هب  حبـص  زامن  زا  دـعب  ادرف  مدومن . يرپس  ار  بش  نآ  يدایز 
مسرب و فرشا  فجن  هب  مدش  قفوم  دایز  دیادش  اب  مدش و  راوس  درادن . لاکـشا  تفگ : مراد . ناموت  جنپ  نم  متفگ : متفر و  وا  شیپ  رانید .

[ . 326 . ] منک هدافتسا  اهتدم  ماظعا  تایآ  زا 

متسه سابع  ترضح  نم 

جئاوحلا باب  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هژیو  هب  شیافواب ، نارای  مالسلاامهیلع و  یلع  نب  نیسح  يادف  هب  مناج  هللادبعابا  ای  کیلع  مالسلا 
يرکون و قیفوت  لاعتم  دنوادخ  هک  راسناوخ  ناتـسرهش  رد  دلوتم 1338  یلع  دمحم  دیس  دنزرف  یتشهب  رفعج  دیس  ریقح  نیا  مالـسلاهیلع .
هدومرف و اطع  ریقح  نیا  هب  راسناوخ  ناتسرهش  مالـسلاامهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  مرتحم  هحفص 500 ]  ] تئیه رد  ار  يرازگتمدخ 
تاریخ و تیبلـها  هناـخ  رد  زا  نونکاـت  یناوـجون  نارود  زا  لاـح  همه  رد  هشیمه و  گرزب  تمعن  نیا  زا  مرازگرکـش  ار  گرزب  يادـخ 

یبوـلطم هجیتـن  هب  مالـسلامهیلع  تیبلـها  زا  دادمتـسا  همئا و  هب  لـسوت  اـب  طیارـش  نیرتتخـس  رد  تسا و  هدـش  مبیـصن  يداـیز  تاـکرب 
زا یکی  منادیم  مزال  ریگن ! نم  زا  ماهدـنز  ات  ار  يرکون  نیا  مالـسلااهیلع  ارهزلا  همطاف  قح  هب  تناـبوخ و  همه  هب  ار  وت  ایادـخ ! ماهدیـسر .

تـساوخرد رباـنب  تـسا ، هداد  يور  کـچوک  هدـنب  نـیا  يارب  هـک  ار  مالــسلاهیلع  ساـبع  ترــضح  جـئاوحلا  باـب  تاـمارک  تازجعم و 
رد منک : هئارا  بوتکم  تروص  هب  دنتساوخ  نم  زا  مدوب و  هتفگ  ناشیا  يارب  یهافش  تروص  هب  هک  اضرلا  نبا  دمحم  دیـس  مالـسالاتجح 

تشادهب و قباس  ریزو  هب  نامرد  عفر  يارب  دایز  يریگیپ  اب  زاین و  ربانب  مدش . هدعملازول  مکش و  هیحان  زا  یتخس  يرامیب  راچد  لاس 1373 
هک ناشیا -  مرتحم و  ییابطا  صیخـشت  ربانب  تشذـگ  یتدـم  متفرگ ، رارق  نامرد  تحت  هعجارم و  هدازکـلم  رتکد  ياـقآ  باـنج  ناـمرد 
هک دوب  یجالعال  رب  ناکـشزپ  رظن  دوب و  شیازفا  هب  ور  يرامیب  یلو  متفرگ ؛ رارق  یحارج  لمع  تحت  دندش -  لمحتم  ار  يدایز  تامحز 

يرامیب متـسنادیم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  نامرد  تحت  مدوب و  يرتسب  لزنم  رد  نم  دوبن . جراخ  هب  مازعا  زج  ياهراچ  دندرک ، مالعا  مه  ابتک 
ای تسیک ؟ نم  یلـصا  رتـکد  هک  دـمآ  منهذ  رد  دوب ، مرحم  کـیدزن  مدرکیم . يرپـس  ار  دوـخ  رمع  ناـمرد ، دـقاف  هدوـب و  شیازفا  هب  ور 

بلط ار  وا  طقف  متـشادن و  یگدنز  هب  يدیما  چـیه  مدرک ، ادـیپ  مالـسلاهیلع  جـئاوحلا  باب  هب  لسوت  هدـب . افـش  ار  نارامیب  همه  لضفلاوبا !
ایهم جراخ  هب  مازعا  يارب  یکشزپ  میت  طسوت  میاهراک  مامت  هحفص 501 ] [ ؟ هدب نم  هب  ار  تاهناخ  رد  يرکون  دزم  اقآ  متفگیم : مدرکیم 

زا متـشاد . رواب  ار  زیچ  همه  دوب و  منتفر  کیدزن  راگنا  هک  دوب  دب  ملاح  يردـق  هب  يرامیب  رتسب  رد  دوب ، هدـنامن  رتشیب  يزور  دـنچ  دوب و 
مالسلاهیلع سابع  ماقآ  هضور  دنک و  اعد  نم  يارب  هک  متـساوخ  نارگنهآ  قداص  جاح  درادب -  تمالـس  ار  وا  دنوادخ  هک  مزیزع -  ردارب 

هک اهزور  زا  یکی  رهظ  رد  مدرکیم . بلط  اهنآ  زا  ار  دوخ  يافـش  هک  دوب  هداوناخ  نیا  ياطع  فطل و  دوب ، ملـسم  میارب  هچنآ  دناوخب . ار 
هتـشذگن ياهقیقد  دنچ  متفر ؟ باوخ  هب  دوب  غولـش  مرود  هک  نآ  اب  منزب  یفرح  متـسناوتیمن  مدوب و  يرامیب  رتسب  رد  طیارـش  نیرتدـب  رد 
فیصوت نتشون و  لباق  مدید  هک  ياهنحص  نآ  یتفرگ . افش  دیوگیم : مرسمه  هک  مدش  هجوتم  درک و  مرادیب  هلان  هیرگ و  يادص  هک  دوب 
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مراد یضترم  دیس  مان  هب  ییومعرسپ  تسا . هنوگ  نیا  ارجام  لصا  اما  دندرکیم  تبحص  مه  اب  دندروآیم و  اج  هب  رکش  زامن  همه  تسین ،
هب ار  وا  دوشیم و  شوهیب  رگید  دراوم  ای  امرگ ، لیلد  هب  دوب ، راک  لوغشم  اجنآ  مرگ  ياوه  رد  سابعردنب  رد  زور  تعاس و  نامه  رد  هک 

هدرک توف  هزات  هک  شمناخ -  ردپ  ورهبور و  زا  دیـشر  رایـسب  دنلب ، تماق  دق و  اب  يدیـشر  ناوج  دنیبیم  باوخ  ملاع  رد  دـنربیم . لزنم 
: دیوگیم یضترم  دیس  دنوشیم . کیدزن  اقآ  نآ  لابند  هب  دوب -  دمحم  دیس  مان  هب  راوگرزب  يدیس  بوخ و  نمؤم ، رایـسب  دارفا  زا  دوب و 
. متسه سابع  ترـضح  نم  دیـس :-  لوق  لقن و  دنیوگیم -  دینکیم ؟ هچ  اجنیا  و  دیتسه ؟ هک  امـش  دیرادن ، ندب  رد  تسد  هک  امـش  اقآ !

ارم مالس  مه  ینالف  هب  یضترم ! دیس  دنیوگیم : ياهدش . بوخ  وت  دنیوگیم : باوج  هدب . میافش  مرامیب ، تیادف ، هب  مناج  اقآ ! دیوگیم :
وگب طقف  ياهدـش ، بوخ  یملاس و  مه  وت  هدـن ، مسق  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ار  ام  ردـق  نیا  هحفـص 502 ] ! ] شابن تحاران  وگب : ناسرب و 
رگا وگب  دیـس ! دنیوگیم : دنزب ؟ رـس  هنوگچ  نکممریغ ، دمآ  تفر و  دـیتسه و  البرک  رد  هک  امـش  اقآ ! دـیوگیم : دـنزب . رـس  ام  هب  رتشیب 
نامه دوشیم و  رادیب  یضترم  دیس  مالسلاهیلع و ... ینسح  میظعلادبع  ترضح  مرح  هب  هبنشراهچ  ياهبش  دنک ، ترایز  ار  ام  دهاوخیم 

هـس زا  دـعب  درک . رییغت  ماهرهچ  دـش ، مک  درد  تفر ، مدای  زا  زیچ  همه  ربخ ، تفایرد  ضحم  هب  دـنکیم . لقن  ار  دوخ  باوخ  ینفلت  هظحل 
رتکد هدازکلم ، رتکد  بانج  صصختم -  یکـشزپ  هورگ  اب  هدش  ماجنا  یگنهامه  هب  هجوت  اب  دشیم ، رتهب  ملاح  زور  هب  زور  يرتسب ، هام 

اب یجراـخ  ناکـشزپ  يارب  هچنآ  متفرگ . رارق  ناـمرد  تحت  مدـش و  ناتـسلگنا  روشک  مزاـع  یـصلخم -  رتکد  دـنمروپ و  رتکد  راگدـنام ،
اهنآ يهمه  يارب  دوـبن و  يربـخ  مه  هریغ  يراـمیب و  زا  دوـبن و  یعطق  اـهنآ  يارب  دوـب ، هدـش  هـک  یناـمرد  هدـش و  ناـیب  لـیلد  كردـم و 

موریم و مرح  هب  هبنـشراهچ  ياهبش  نآ ، زا  دـعب  مشاهینب ! رمق  ای  جـئاوحلا ! باب  ای  تیادـف  هب  مناج  دوب . زیگنارب  بجعت  روآتریح و 
هب ماهدرکن و  ساسحا  دوخ  رد  یبلق  يرامیب  زا  يراثآ  هنوگ  چیه  لاس  هد  زا  دعب  مراد و  مه  ار  تئیه  ینک  تفج  شفک  يرکون و  راختفا 

تخادرپ اـبیز  هچ  اـج و  هب  هچ  ار  دوخ  نارکوـن  دزمتـسد  شاداـپ و  هک  دوـب  اـهنآ  مرک  فـطل و  نادـناخ و  نیا  تازجعم  زا  یکی  یتـسار 
سابع ترضح  هژیو  هب  شیافواب  نارای  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  نادیهـش  رالاس  یعقاو  نارادازع  زا  ار  ام  ایادخ ! دننکیم .

نامز ماما  اقآ  هاگـشیپ  هب  مارتحا  میدـقت  اب  ریگن ! ام  زا  میاهدـنز  ات  ار  شاهناخ  رد  هب  يرکون  راختفا  هدـب و  رارق  مالـسلاهیلع  جـئاوحلا  باب 
مشاهینب و رمق  جئاوحلا  باب  ای  کیلع  مالـسلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هحفص 503 ]  ] یتشهب رفعج  دیس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

يوزرآ نمض  مکیلع  مالس  هزع . ماد  یلاخلخ  ینابر  اقآ  جاح  مالسالاتجح  ترضح  مظعم  داتـسا  رونلا  رهاب  روضح  هتاکرب . هللا و  ۀمحر 
نامیا داقتعا و  تیوقت  يارب  ار  اونین  ناگنـشت  بل  ياقـس  البرک ، رادـملع  ترـضح  زا  ییاـهتمارک  باـنج ، نآ  يارب  نوزفازور  تیقفوم 

: مرادیم هضرع  یمارگ  ناگدنناوخ  مدوخ و 

لضفلاابا مرح  سدقم  بادرس  بآ  تکرب  هب  ضیرم  يافش 

هب هک  یبآ  نامه  ینعی  مالسلاهیلع -  لضفلاابا  مرح  بادرس  بآ  هب  یـسرتسد  العم ، يالبرک  نیریاز  ياهوزرآ  زا  یکی  هک  مینادیم  همه 
كاپ بآ  نیا  تسه . دـشابیم -  همقلع  بآ  هب  فورعم  تسا و  فاوط  لاح  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  ربق  رود  میاد  روط 

رد ياهرجح  هب  نآ ، ندومن  یـشک  هلول  اب  هللادمحب -  هک -  تسا  لاس  کی  کیدزن  اریخا ، یلو  دشیم ، هیهت  تردـن  هب  یتخـس و  هب  البق 
كربت هیده و  راوز  هب  نیعم  يرادقم  هب  ار  افـش  بآ  نیا  صوصخم ، نیمداخ  زور  ره  هدـش و  تیادـه  رهطم  مرح  یقرـش  لامـش  يهیواز 

تاغیلبت شخب  هک  مدش  ربخاب  مدوب -  فرشم  ق  1426 ه . ش -  نابعـش 1384 ه . همین  رد  هک  ریخا -  ترایز  رد  هک  نیا  بلاج  دنهدیم .
و دراذگیم . نیریاز  رایتخا  رد  نآ  لاح  حرش  سدقم و  بادرس  بآ  اب  هطبار  رد  يد  یس  هقلح  کی  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  مرح 

مان هب  يد  یـس  نیا  هک  نیا  هجوت  لباق  مسیونیم : تسا ، هدش  لقن  نآ  رد  هک  ار  ياهزجعم  کنیا  مدومن و  هیهت  ار  نآ  مه  هدنب  هللادـمحلا 
هحفص 504]  ] يهکبـش طسوت  هک  تسا  ياهمانرب  دشابیم و  تایح ) بآ   ) یگنادواج بآ  نآ : یـسراف  همجرت  هک  دشابیم  دولخلا » ءام  »

فلتخم ياهتمـسق  همانرب  نیا  رد  تسا . هدـش  شخپ  هیهت و  ق  1426 ه . ش -  1384 ه . يدالیم -  لاس 2005  رد  راونألا »  » ياهراوهاـم
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هدزتریح ناگنـشت  دـننام  هک  ار -  یبآ  رهطم  ربق  اههلپ و  بادرـس و  نیمزریز و  فلتخم  يایاوز  ات  نآ  يدورو  برد  زا  سدـقم  بادرس 
ترـضح ياـهمان  هب  ـالعم  يـالبرک  ياهتیـصخش  زا  نـت  ود  دـهدیم . ناـشن  تـسا -  فاوـط  لاـح  رد  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ربـق  رود 

نیا صاوخ  هچخیرات و  يهرابرد  رهطم ) مرح  رظان   ) لیلجلادبع يداهلادـبع  ياقآ  ییالبرک و  یمالـس  يدـهملادبع  خیـش  مالـسالاتجح 
هنادواج بآ  نیا  الوا : هک : دـشابیم  هتکن  ود  نیا  رد  تیـصخش  ود  نیا  ياههتفگ  مهم  شخب  دـنهدیم . حیـضوت  هنادواج  سدـقم و  بآ 

رثا دوشیمن و  ینوفع  دـنامب ، هتـسبرس  یفرظ  رد  بآ  نیا  ینالوط  یتدـم  رگا  یتح  ایناث : تسا . شخبافـش  یلومعم ، ياـهبآ  فـالخرب 
همانزور هک : نیا  نآ  دـنکیم و  رکذ  هنومن  ناونع  هب  ار  ياهزجعم  ییالبرک  یمالـس  يدـهملادبع  خیـش  ياقآ  دوریمن . نیب  زا  نآ  ياـفش 

وا يهجلاعم  زا  ناکشزپ  هک  يروط  هب  دش . ضیرم  دنه  روشک  رد  هاگـشناد  دیتاسا  زا  یکی  رتخد  لبق  لاس  دنچ  تشون : یقارع  حابـصلا » »
نوعلم مادص  صخش  زا  هزاجا  سدقم  بادرـس  هب  نتفر  هک  نیا  تلع  هب  دروآ و  البرک  هب  ار  دوخ  رتخد  داتـسا ، نآ  هرخالاب  دندش ، دیماان 

رتخد اـب  دـش . هزاـجا  هب  قفوم  درب و  هارمه  مه  ار  دوخ  ضیرم  رتخد  تفر و  وا  دزن  اصخـش  تشاد ، مزـال  ار  تقو ) ملاـظ  روهمج  سیئر  )
ار دوخ  ندب  دش و  بآ  دراو  ضیرم  رتخد  دنتفر . نییاپ  سدقم  بادرـس  ياههلپ  زا  مه  اب  دـمآ ، مالـسلاهیلع  لضفلاابا  رهطم  مرح  هب  دوخ 
، دمآ هحفـص 505 ]  ] نوریب بآ  زا  یتقو  و  دومن ، دـشابیم ) ناگنـشت  بل  ياقـس  ربق  فاوط  لاح  رد  امئاد  هک   ) تایح بآ  نآ  هب  كربتم 

! لضفلاابا ای  تنابرق  دوب . هتفرگ  افش  مالسلاهیلع  جئاوحلا  باب  رثا  ایمیک  رظن  اب  دوبن و  وا  ندب  رد  يرامیب  زا  يرثا 

تفرگ افش  جلف  ناوج 

دنتشاد قیفوت  مالسلامهیلع  تیبلها  قشاع  شالترپ و  يهدنسیون  هزع  ماد  ینیسح  فرشا  یلع  دیس  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  ترـضح 
دعب دنوش . فرشم  هیلاع  تابتع  مالسلاهیلع و  یلع  نب  نیسح  نادیهش  رالاس  دقرم  یسوباپ  هب  ق ) 1426 ه . ش -  1384 ه .  ) لاسما يهفرع 

نم يارب  رفـس  ياهیتاغوس  زا  یکی  ناونع  هب  ار  هزجعم  نیا  میدیـسر ، ناشیا  تمدـخ  لوبق  ترایز  ضرع  يارب  ریقح  یتقو  تشگزاـب  زا 
زیخهنیـس هک  دوب -  دنمونت  هک  مدید -  ار  هلاس  جنپ  تسیب و  دودـح  رد  یناوج  نیمرحلا ، نیب  رد  هفرع -  زور  ای  بش -  رد  دـندومرف : لقن 

ار ندب  ینیگنس  يهمه  هک  صوصخم  روط  هب  مه  نآ   ) دنکیم یط  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مرح  ات  مالسلاهیلع  لضفلاابا  مرح  يهلـصاف 
زیخهنیس رهطم  ياهمرح  رد  قارع  لها  الومعم  دوب و  یقارع  هک  وا  يهفایق  هب  هجوت  اب  مامت ) یشمارآ  اب  دنکیم و  دراو  دوخ  ياهتسد  هب 

نیب رد  نیریاز  جوم  هک  هفرع  یترایز  تقو  رد  مه  نآ  و  تسا ) هدـشن  موسرم  زونه  اـهیناریا ، اـم  دـننامه  اـهنآ  نیب  رد  ینعی   ) دـنوریمن
نیا هعومجم  دندرکیم . زاب  هار  وا  يارب  هدومن ، رادربخ  ار  تیعمج  وا  ناتسود  زا  رفن  راهچ  هس  دنشابیم و  دمآ  تفر و  لوغـشم  نیمرحلا 
نیا دنداد : باوج  وا  ناتسود  مدیسرپ  یتقو  دشابیم ؟ هچ  ناوج  نیا  نتفر  زیخهنیـس  تلع  هک  مسرپب  وا  ناتـسود  زا  نم  ات  دش  ثعاب  روما 

هک درک  دهع  راوگرزب  نآ  اب  دش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  دوب ، هدش  دـیماان  هک  اج  همه  زا  دوب ، هدـش  جـلف  ام  تسود 
داد و افش  ار  وا  مالسلاهیلع  لضفلاابا  مشاهینب  هحفص 506 ]  ] رمق هللادمحلا  و  موریم ، زیخهنیس  ار  نیمرحلا  نیب  هلصاف  یهدب  افش  ارم  رگا 
ام دوریم .) زیخهنیس  مالسلاهیلع  ینیسح  مرح  ات  مالسلاهیلع  لضفلاابا  مرح  نیب  يهلصاف   ) دنکیم لمع  شدوخ  رذن  هب  دراد  هدمآ و  نآلا 
ام هب  یمشچ  يهشوگ  هک  دوش  ایآ  دننک  ایمیک  رظن  هب  ار  كاخ  هک  نانآ  میرادیم : هضرع  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  جئاوحلا  باب  هب  مه 

دننک

لضفلاابا مرح  رد  هزجعم 

ناریا هب  هک  نیا  زا  لبق  زور  کی  میدوب . هدش  فرـشم  یلعم  يالبرک  هب  باذعلا  ۀـنعللا و  هیلع  نیـسح  مادـص  نامز  رد  اقفر  زا  یهورگ  اب 
مه رود  هک  روط  ناـمه  میدوب  ندروخ  ياـچ  لوغـشم  میدرکیم و  تبحـص  میدوب و  هتـسشن  مه  رود  اـقفر  اـب  میدوب ، لـته  رد  میدرگرب 
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سابع ترـضح  مرح  میورب  مینارذـگب  هدوهیب  ار  تاـظحل  نیا  هک  تسا  فیح  میتفگ  درک و  ار  ترـضح  رهطم  مرح  ياوه  ناـملد  میدوب 
هلبقلا باب  نابایخ  رد  میتشاد  تماقا  هک  یلته  رد  میداتفا ، هار  رهطم  مرح  فرط  هب  هدومن  وضو  دیدجت  یعمج  هتسد  ناتـسود  مالـسلاهیلع 

رارق ام  هلبق  فرط  رد  سدقم  حیرض  هک  میداتسیایم  يروط  اجنآ  رد  میتفر  رهطم  مرح  لخاد  دوب ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 
رد برع  درم  کی  هلبقلا  باب  برد  زا  هبترم  کی  میدربیم . تذل  میدرکیم و  حیرض  هب  هاگن  میدوب و  هتـسشن  اعد  زامن و  زا  دعب  تفرگ 

برع هدنز . ای  تسا  هدرم  لغب  رد  هچب  هک  میدیمهفن  ام  هک  يروط  هب  دوب  دب  شلاح  یلیخ  مه  ارهاظ  تشاد و  لغب  رد  يدـنزرف  هک  یلاح 
، تشاد هار  حیرـض  لخاد  هب  هک  ياهرجنپ  هب  دـمآ و  نآ  یکیدزن  هب  ات  دـمآ  رهطم  حیرـض  فرط  هب  درکیم  داـیرف  داد و  هک  هنوگ  ناـمه 

نییاپ تمـسق  هب  دنتـسشنیم و  نیمز  يور  رد  نامه  يولج  دـندمآیم و  مدرم  هک  مدوب  هدـید  ـالبق  مدوخ  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  دیـسر .
تبحص ترضح  اب  دنلب  دنلب  دیـسر و  برد  ولج  هب  برع  درم  هحفص 507 ] . ] تسا بوطرم  دنتفگیم : دندیـشکیم و  تسد  دننام  هرجنپ 

یتسه و تریغ  ردپ  وت  تفگ : هک  میدیمهف  ةریغلاوبا . تنأ  و  تفگ : تاملک  نیرخآ  رد  یلو  میدیمهفن ، يزیچ  وا  ياهتبحص  زا  ام  درک .
تشاد و یصاخ  تلاح  کی  طقف  دندوب ، هدرک  لفق  همه  هک  نیا  لثم  تاظحل  نیا  رد  تسیچ ؟ نیا  سپ  تفگیم : دادیم و  ناشن  ار  هچب 

ندش جراخ  يادص  هب  هیبش  يادص  تاظحل  نیمه  رد  دنداتـسیا . تکرح  زا  هک  نیا  لثم  دندرکیم ، تکرح  حیرـض  رود  هک  يرفن  دـنچ 
هک لفق  نورد  زا  ادص  راشف و  اب  بآ  دیآیم ، هلول  زا  یصوصخم  يادص  دیآیم ، هرابود  دعب  هدمآ و  دنب  بآ  یتقو  هک  بآ ، هلول  زا  اوه 
بآ نآ  هک  نیا  ضحم  هب  دـندرب . ضیف  بآ  زا  مدرم  همه  دیـشاپ و  بآ  دوـب  برع  لـغب  رد  هک  ياهچب  هب  تسج و  نوریب  دوـب ، برد  هب 

و تفگ : یم  هرجنپ و  نامه  ولج  دوب ، هدز  وناز  درکیم ، هیرگ  هک  یلاـح  رد  برع  درم  هدـمآ و  شوه  هب  هچب  دـش ، هدیـشاپ  هچب  هب  رهطم 
مدرم دمآرد و  تکرح  هب  نامز  هرابود  یتسه . تریغ  ردپ  وت  يرآ  تفگیم : درکیم و  رارکت  ار  كرابم  يهملک  نیا  یه  ةریغلاوبا . تنأ 

نیا دندرب و  اههرهب  دندوب ، اجنآ  هک  یناسک  همه  دنتـشاد . یـشوخ  لاح  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تایانع  زا 
. داد يور   1379 لاس 1380 -  رد  هزجعم 

؟ هشمسر نیا  لضفلاابا -  ای 

هبنش 26 زور  رصع  يهخروم  رد  دومن : لقن  هنوگ  نیا  ار  یناتساد  يریالم  يرادمان  یبتجم  خیش  جاح  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  بانج 
هحفص  ] مدوب يرهش  سوبوتا  ندیـسر  رظتنم  هاگورین  دیحوت  نادیم  هاگتـسیا  رد  هک  یلاح  رد  دنفسا 1384  قباطم 6  مارحلا 1427  مرحم 

ندش و راوس  زا  سپ  درک . ادص  ارم  تشاد -  نیشنرس  رفن  کی  هدننار  رب  هوالع  هک  دیفـس -  ناکیپ  يراوس  هدننار  هک  مدش  هجوتم  [ 508
نآ مراد  تسود  هداتفا و  قافتا  نم  يارب  هتـشذگ  زور  هدزاود  هد -  فرط  هک  مراد  ياهیـضق  تشاد  راهظا  هدننار  هلومعم  تافراعت  هلدابم 

: تفگ دییامرفب . متسه  ندینـش  هدامآ  متـشاد : راهظا  مالـسلاهیلع . لضفلاابا  ترـضح  تامارک  هب  دوشیم  طوبرم  هک  دیونـشب  مه  امـش  ار 
( یناتسکاپ ای  يدنه   ) یجراخ درف  هک  مدوب  هداتـسیا  منیـشام  رانک  هیتجح  لپ  لباقم  ریبکریما  نابایخ  رد  لاسما  ياروشاع  زا  دعب  زور  دنچ 

فقوتم ار  ملیبموتا  ادهـش  نادیم  رد  تعجارم  ماگنه  مدناسر ، ار  وا  دورب . ماما  يهناخ  هب  یـضاق  لاچخی  رد  دهاوخیم  درک  راهظا  دمآ و 
رطاخ هب   ) ییامنهار سیلپ  رومأم  مدـش  هجوتم  تشگزاب  زا  سپ  مدـیچیپ . ار  نآ  متـشاد  ياهخـسن  هتفر ، يزورهنابـش  هناـخوراد  هب  مدرک ،
ضرع هلبق  هب  ور  مدـش  ینابـصع  تحاراـن و  رایـسب  هدرک ، قاـصلا  منیـشام  هب  ناـموت  رازه  راـهچ  غلبم  هب  ياهمیرج  ضبق  عونمم ) فـقوت 

رد مدرک و  تکرح  هیتجح  لپ  فرط  هب  دننک . همیرج  دـننزب و  يروج  نیا  ارم  امـش  يراوگوس  مایا  رد  هشمـسر ؟ نیا  لضفلاابا ! ای  مدرک :
: تفگ درک و  دنلب  تسد  ابعیب  یلو  یناحور ، راوگرزب  رایـسب  دیـس  مدـید  رهـش ، زکرم  مرح و  فرط  هب  مچیپب  متـساوخ  ریبکریما  نابایخ 

مالـسلاهیلع لضفلاابا  ترـضح  میومع  زا  هللا ! یبن  تفگ : نم  هب  ور  یـسرپلاوحا  زا  دعب  ولج )  ) تسد لغب  مدرک ، شراوس  ماما .» نادـیم  »
: مدرک ضرع  نم . هدهع  رب  منکیم و  لبقت  ار  ناموت  رازه  راهچ  نم  یناموت ؟ رازه  راهچ  همیرج  رطاخ  هب  يدرک  تیاکش  هدش و  ینابصع 

شوپور ریز  تشاذگ  دروآرد و  یناموت  رازه  گرب  راهچ  درک  تسد  امش . مالسلاهیلع و  لضفلاابا  ماقآ  رس  يادف  تسین  یبلطم  ناج ! اقآ 
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امش طسق  نیا  درذگیم ، تخس  ناتیارب  یگدنز  منادیم  دیراکهدب ، مه  طسق  دیتسین و  مه  همیب  امـش  دومرف : دعب  هحفص 509 ] ، ] دربشاد
دروآرد و ناشبیج  زا  نآ  نایم  رد  طسق  کی  لداعم  دروآرد و  ار  طاـسقا  هچرتفد  دربشاد  لـخاد  زا  درک  تسد  مدـید  مزادرپیم . نم  مه 

غلبم داد  هک  هیارک  ندش  هدایپ  عقوم  دش ، نیـشام  بقع  راوس  مه  یمناخ  میدرکیم ، روبع  رفناویک  ریـسم  زا  یتقو  تشاذـگ . هچرتفد  يال 
هداـیپ اـج  نیمه  راد ! هگن  تفگ : نم  هب  وراد  دـیلوت  رـس  میدیـسر  ماـما  ناـبایخ  هب  یتـقو  متفگن . يزیچ  متفرگ و  نم  دوب . مک  ناـموت   15
مدوب لوغشم  هدننار  لغب  يهشیش  هب  نم  دوب ، درس  اوه  نوچ  تخیر . دربتشاد  يور  یناموت  ياههکس 25 و 50  یتشم  درک  تسد  موشیم .

، مدـمآ دوخ  هب  هبترم  کی  مدوب ، لفاغ  الماک  تدـم  نیا  رد  نم  دـندش . هدایپ  دنتـسب و  ار  نیـشام  رد  ناـشیا  مدـش  هجوتم  هبترم  کـی  هک 
؟ تخانشیم ارم  اجک  زا  وا  دوب ؟ هک  تیباذج  نیا  اب  هلاس ) لهچ  یس و  نیب   ) یمدنگ وج  نساحم  اب  هک  ردقلالیلج  رایسب  دیس  نیا  ایادخ !

نم دـیمهف  اجک  زا  دـندرک ؟ ماهمیرج  ناموت  رازهراهچ  دـیمهف  اجک  زا  دـندرک ؟ همیرج  ارم  دـیمهف  اجک  زا  تسنادیم ؟ ارم  مسا  اـجک  زا 
، دوب دربشاد  شوپور  ریز  ار  همیرج  ضبق  لحم  اجک  زا  ماهدرک ؟ مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  زا  هلگ  دـیمهف  اـجک  زا  مدـش ؟ تحاراـن 
؟ مراکهدب طسق  نم  دیمهف  اجک  زا  میتسین ؟ همیب  هلئاع  رـس  دنچ  اب  ام  دیمهف  اجک  زا  تشاذگ ؟ همیرج  ضبق  يور  ار  همیرج  لوپ  دیمهف و 

اهنیا همه  و ... تسا ؟ رادقم  هچ  نم  طسق  دیمهف  اجک  زا  هدـیدن ، ار  هچرتفد  تخانـشیم ؟ ار  طاسقا  هچرتفد  لحم  اجک  زا  هحفص 510 ] ]
زاب یلو  مدـش . لیان  یتداعـس  هچ  هب  نم  دوبن و  يداع  درف  دوب ، هدومرف  فرـصت  نم  رد  هک  ردـقلالیلج  دیـس  نیا  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد 

هب ار  يرازه  ياهگرب  نآ  زا  یکی  لاـحلا  مدـش  هجوتم  ادـعب  یلو  مدرک ، جرخ  دوب ، هدومرف  تمحرم  اـقآ  هک  ار  ییاـهلوپ  مدرک ، تلفغ 
. متشاد هگن  مه  ار  یناموت  ياههکس 25  زا  یکی  طقف  منکیم و  يرادهگن  هناخ  رد  نآرق  يال  كربت  ناونع 

نوگرگد هرهچ  يافش 

فلؤم يربنق  ردیح  بناجنیا  هتاقیفوت . تماد  یلاخلخ  ینابر  ياقآ  نیملسملا  مالسالاتجح و  ترـضح  مرتحم  دنمـشناد  یمارگ  تمدخ 
مدرم تارطاخ  زا  دلج  نیدنچ  فیلأت  رد  امش  ياسرفتقاط  تامحز  زا  رکشت  ریدقت و  نمض  زیگناتفگـش » ياهناتـساد   » ياهباتک يرس 

هب هجوت  اب  یلاع ، ترضح  تافیلأت  زا  ریقح  نایاش  هدافتسا  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مشاهینب  رمق  تازجعم  تامارک و  رد 
ار يدیدج  تمارک  مدوب ، هدرک  امـش  میدقت  البق  شیوخ  ضیرم  ردام  يافـش  اب  هطبار  رد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  زا  یتمارک  هک  نیا 
زا هیضق  لیـصفت  دسر . پاچ  هب  گرزب  فراعملاهرئاد  نیا  مجنپ  دلج  رد  ات  منکیم ، میدقت  امـش  تمدخ  هداتفا ، قافتا  نآ  زا  سپ  هک  زین 

توعد نلاس  کی  رد  لاستوف  يارب  ینیسح  یلع  دیس  مان  هب  مق  هیملع  هزوح  میقم  یناتسکاپ  نویناحور  زا  یکی  دنزرف  هک : تسا  رارق  نیا 
رثا رب  هک  دـتفایم  وا  ياهمشچ  ینیب و  يور  اقیقد  هزاورد  هلیم  دـنکیم و  طوقـس  وا  يور  هب  يزاـب  يهزاورد  يزاـب  نیح  رد  هک  دوشیم 

دوشیم و هتفاکش  طسو  زا  شتـسار  مشچ  دوشیم و  هحفـص 511 ]  ] يواسم شتروص  اب  الماک  وا  ینیب  هزاورد ، ینیگنـس  هثداح و  تدش 
يور رب  مه  شپچ  مـشچ  فارطا  تاـعیام  اـهبآ و  یتـح  دوـشیم . نازیوآ  شتروـص  يور  رب  دـیآیمرد و  هقدـح  زا  مـه  شپچ  مـشچ 

. دنکیم لقتنم  راکماک  ناتسرامیب  هب  ار  يو  هک  دوشیم  درخ  الماک  اهمشچ  فارطا  کف و  تروص و  ياهناوختسا  دزیریم و  شتروص 
 - ینیسح نیدلاعاجـش  دیـس  ياقآ  هدربمان  ردپ  دیربب . نارهت  هب  تسین  ام  راک  هک  دننکیم  مالعا  زور  ود  یکی  زا  سپ  اجنآ  ياهرتکد  اما 
اما دننکیم . لقتنم  نارهت  يایبنألا  متاخ  ناتسرامیب  هب  ار  وا  لضفینب ، هللاتیآ  دنزرف  هلیـسو  هب  دشابیم -  ناتـسکاپ  گرزب  ياملع  زا  هک 

هتـسب زین  يو  قطن  تدـم  نیا  رد  هک  اصوصخم  دـنهدیم . هناسویأم  باوج  ررکم  تانیاعم  زا  سپ  صـصختم  رتکد  نیدـنچ  زین  اـجنآ  رد 
هدربمان ردپ  هب  هیضق  نیا  ندینش  زا  سپ  نم  تسا . هدرکیم  هراشا  شیوخ  يولگ  هب  بترم  هدوبن و  ملکت  هب  رداق  هجو  چیه  هب  دوب و  هدش 
سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  جـئاوحلا  باب  هب  تدـنزرف  يافـش  يارب  امـش  مدرک : ضرع  دوب -  ام  ناـگیاسمه  یمیدـق و  ناتـسود  زا  هک  - 
ترضح نامردام  هب  نم  تفگ : وا  درک . دهاوخ  ادیپ  افش  هللا -  ءاش  نا  دییامنب -  ترضح  نآ  رذن  مه  يزیچ  دیوش و  لسوتم  مالـسلاهیلع 

افش شرسپ  رگا  هک  دنکیم  تین  شلد  رد  موشیم . لسوتم  مه  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  ماهدش ، لسوتم  مالسلااهیلع  هیـضرم  يارهز 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1302 

http://www.ghaemiyeh.com


ءایبنألا متاخ  ناتسرامیب  ياهرتکد  دنکیم . رذن  مه  دنفسوگ  ات  ود  دنور و  البرک  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  سوباپ  هب  مه  اب  دنک  ادیپ 
درخ ياهناوختـسا  لمع  نیدـنچ  زا  سپ  هک  مینک  لمع  ار  وا  تسار  مشچ  تروص و  میهاوخیم  ام  دـنیوگیم : ددـجم  تاـنیاعم  زا  سپ 

: دنیامنیم مالعا  دـننکیم و  لمع  دوب ، هدـش  هتفاکـش  طسو  زا  هک  مه  ار  شتـسار  مشچ  دـننیچیم و  مه  رانک  ار  ینیب  تروص و  يهدـش 
دنهدیم و رارق  هقدح  لخاد  رد  دننکیم و  عمج  شتروص  زا  ار  وا  پچ  مشچ  سپـس  هحفص 512 ] . ] دش حالصا  اهتمسق  نیا  هللادمحب 

صیخشت دوب  هتـسناوتن  دندوب ، هداد  رارق  شیامزآ  دروم  پمال 100  هلیـسو  هب  ار  وا  پچ  مشچ  لسوت  زا  لبق  هک  نیا  اب  دـنیامنیم و  لمع 
هب رداق  تدم  نیا  لوط  رد  یفرط  زا  تسا . دوبهب  هب  ور  هللادمحب  دـهدیم و  صیخـشت  مه  ار  رتکد  ناتـشگنا  یتح  لمع  زا  سپ  اما  دـهد .

، دز فرح  وا  دنیبیم  راتـسرپ  مامح  رد  هک  دنربیم  مامح  هب  ار  وا  اما  دشاب . هداد  تسد  زا  ار  شقطن  هک  هتفریم  نآ  فوخ  هدوبن و  ملکت 
ار يو  کیدزن  زا  متفر و  شتدایع  هب  مدوخ  هدنب  دنزیم . فرح  یتحار  هب  دـننیبیم  دـنیآیم ، یگمه  هک  دـهدیم  ربخ  اهرتکد  هب  يروف 
حیحص و شتروص  ياهناوختسا  هتشگرب و  لوا  تلاح  هب  مه  شاینیب  یتح  دوب ، بوخ  شلاح  الماک  هللادمحب  مدز ، فرح  وا  اب  مدید و 
دنک و ادیپ  لماک  يافش  زین  نآ  هللا -  ءاش  نا  تسا -  دیما  هک  دندوب  هتـسب  ار  شپچ  مشچ  اهنت  دیدیم ، الماک  شتـسار  مشچ  دوب و  ملاس 

. دبای دوبهب 

لضفلاابا ترضح  هب  لسوت  تفگش  راثآ  زا 

هک ینامز  قارع  ناریا و  گنج  رد  تفای . ققحت  مدومن ، هدهاشم  ایؤر  ملاع  رد  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  لسوت  زا  سپ  هچنآ 
ینسحم هللاتیآ  ترضح  هب  هراختسا  تهج  دوب . مق  رهش  اهرهش ، نیا  يهلمج  زا  دیدرگ . عورش  مادص  هلیـسو  هب  ناریا  ياهرهـش  نارابمب 

رد ییاتـسور  مزاع  هداوناخ  ود  ره  يوخا  قافتا  هب  اذل  دیهد . ماجنا  تسا ، فیلکت  دومرف : نآرق  اب  هراختـسا  زا  سپ  ناشیا  مدومن . هعجارم 
یتیلؤسم مق  هحفص 513 ]  ] یتسیزهب هرادا  رد  نامز  نآ  رد  يوخا  هک  ار -  اتـسور  نآ  یتسیزهب  نامتخاس  میدش . مق  رهـش  یگنـسرف  دنچ 

تهج يزور  دماجنایم . اجک  هب  عضو  مینیبب  ات  میدرب  رس  هب  اجنآ  رد  میدوب ، هدرب  هارمه  هک  یثاثا  رـصتخم  میتفرگ و  رایتخا  رد  تشاد - 
مالسالاتجح بانج  هب  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  مرح  کیدزن  هناخدور ، یلحاس  نابایخ  رد  مدمآ ، مق  رهـش  هب  يراک  ماجنا 

. میتشاد تقافر  اهلاس  دوب و  نارکمج  دجـسم  هب  نادنمهقالع  زا  یگنهرف و  راکمه  ناشیا  نوچ  مدرک . دروخرب  يرقاب  ياقآ  نیملـسملا  و 
هک قیرط  نیدب  تفای . لسوت  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  دیاب  گنج  نتفای  همتاخ  يارب  هک  دومرف  هیـصوت  وا 

مالسلاهیلع نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای   » رکذ هبترم  زامن 133  نایاپ  زا  سپ  هلـصافالب  هک  ياهنوگ  هب  یلومعم  زامن  تعکر  ود  اب 
نوچ دـش . دـهاوخ  یجرف  هللا -  ءاـش  نا  هک -  میوش  راوگرزب  نآ  هب  یجتلم  مییوگب و  مالـسلاهیلع » نیـسحلا  کـیخأ  قحب  یبرک  فشکا 

ناـگمه هک  نآ  زا  سپ  ماـگنه  بش  اـجنآ  رد  مدـش . اتـسور  یهار  مدومن و  یظفاحادـخ  تعرـس  هب  اذـل  دوـبن ، يداـع  تلاـح  رد  عـضو 
دش و رادیب  نامهیم  ناگتسب  زا  یکی  لوا  بش  رد  مدومن . رارکت  ار  لمعلاروتسد  نآ  بش  هس  ای  ود  مدش ، روتـسد  نآ  لوغـشم  دندیباوخ ،
ود اـب  یهاوخیم  ار  تمظع  نیا  هب  گـنج  تفگ : دـش و  عوـضوم  هجوـتم  راسفتـسا  وـجوتسج و  زا  سپ  دـید . اـعد  رکذ و  لوغـشم  ارم 
زا دـعب  موس  اـی  مود  بش  رد  اذـل  مهدیم ، همادا  گرزب  يادـخ  هب  لـکوت  اـب  مدرک : ضرع  يرب ؟ ناـیاپ  هب  رکذ  يدادـعت  زاـمن و  تعکر 

همطاف ترـضح  نیحدام  نیمداخ و  زا  تیناحور و  سابل  هب  سبلم  هک  ار -  دوخ  دـلاو  موحرم  ایؤر  ملاع  رد  لسوت  ماجنا  بش و  ياههمین 
يراقو هتـشذگ و  زا  رتدنلب  یتماق  اب  تشاد -  مان  سابع  دیـس  تسا و  هدوب  شرورپ  شزومآ و  طخ  میلعت  دـیتاسا  مالـسلااهیلع و  هموصعم 

هک یلاح  رد  مدیـسوب ، ار  ناشیا  تسد  مالـس  زا  سپ  هلـصافالب  دمآیم ، نوریب  یلعف  ياههدازماما  لحم  هب  هیبش  یلحم  زا  هک  مدید  رتشیب 
انثا نیا  رد  دوب . یناملظ  کیرات و  رایـسب  اوه  مدـش . تکرح  رد  رهـش  فرط  هب  ناـشیا  تیعم  رد  دوب ، يراـج  هحفص 514 ]  ] قوش کشا 

، دندنکفایم بمب  هک  ياهطقن  ره  رد  يدیفـس  ظیلغ  دود  هک  دندرک  نارابمب  فلتخم  طاقن  رد  ار  رهـش  فارطا  دندیـسر و  رـس  اهامیپاوه 
دعب یکدنا  دندش و  رهاظ  نامسآ  رد  ناگراتس  اتعفد  نارابمب  زا  سپ  مدیدیم . هنیع  هب  يرتمولیک  دنچ  ابیرقت  ياهلـصاف  زا  دشیم و  رهاظ 
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، شوقنم یکچوک  يابیز  يوقاچ  هب  مهاگن  ناهگان  مدش ، رورسم  رایـسب  هرظنم  نیا  زا  دش . يرگهولج  رهاظت و  لاح  رد  دیـشروخ  یخرس 
ناشیا تسد  رد  ار  وقاچ  نیا  دربیم ، راک  هب  نازومآشناد  طخ  میلعت  تهج  مظعم  دلاو  تایح  نامز  رد  هک  داتفا  یـشارتملق  يوقاچ  هیبش 

تایرطع فرظ  هیبش  هدننک ، شوهدم  ییوبشوخ  رایسب  رطع  هشیـش  کی  نیا  رب  نوزفا  دندومرف . تمحرم  ریقح  نیا  هب  هک  مدومن  هدهاشم 
بلج ار  مرظن  دوب ، رادروخرب  یـصاخ  ولألت  زا  هک  ناشیا  ناتـشگنا  رد  قیقع  يرتشگنا  نآ  لابند  هب  دندومن و  ادـها  بناج  نیا  هب  ناراطع 

رد مدرک . تسد  هب  مدروآ و  نوریب  دوـخ  مظعم  دـلاو  تشگنا  زا  مدرب و  تسد  دـیهدب و  نم  هب  مه  ار  رتـشگنا  نیا  متـشاد : هضرع  دوـمن .
نیا همه  هک  مدیمهف  مدش  رادیب  باوخ  زا  مدیدن . يرثا  رگید  مه  دلاو  موحرم  زا  مدید و  رهـش  رد  ار  دوخ  دوب  نشور  اوه  هک  لاح  نیمه 

اـبرقا و زا  هک  يدرف  نآ  اددـجم  عقوم  نیمه  رد  دوـب . دادـماب   2  / 30 مدرک ، هاگن  ار  تعاـس  ماهدومن . هدـهاشم  اـیؤر  ملاـع  رد  ار  دراوم 
باوخ ایآ  تفگ : تفای . دهاوخ  همتاخ  گنج  يدوز  هب  هک  نادب  طقف  دش ، لصاح  هجیتن  هرخالاب  مدرک : ضرع  دـش . رادـیب  دوب ، نامهیم 

ود هک  شاـب  هاـگآ  درک و  مهاوخن  ناـیب  ار  اـیؤر  سبشتآ  مـالعا  اـت  هجیتـن و  لوـصح  زا  دـعب  یلو  یلب ، متفگ : هحفـص 515 ] [ ؟ ياهدید
رد تشذگ . وگوتفگ  نیا  دومن . یهاوخ  كرد  رتشیب  ار  راوگرزب  نآ  تمظع  داد و  تسد  هب  ار  بولطم  هجیتن  راکذا  نآ  زامن و  تعکر 
رد نارابمب  زا  دـعب  بش  ود  یکی  یلو  دـنتفر ، دـندرک و  نارابمب  ار  رهـش  رتشیب  راب  ره  زا  دـندمآ و  اهامیپاوه  ایؤر  زا  دـعب  بش  ياـههمین 
ادص ارم  مامت  یلاحشوخ  اب  دمآ ، نوریب  شقاتا  زا  دومنیم -  هدافتسا  هک  یجراخ -  ياهویدار  زا  يربخ  ندینـش  اب  يوخا  بش ، ياههمین 

ياهاتـسور زا  اهنیـشام  اسآلیـس  ربخ  نیا  ندینـش  اب  ماگنه  حبـص  هک  نیا  ات  دـیدرگ . سبشتآ  مالعا  دـش ، ماـمت  گـنج  شاداد ! درک :
نآ ریخ  ياعد  تاکرب و  تمارک و  زا  راوگرزب  نآ  هصاخ  تایانع  لـیذ  هب  ناـگمه  هارمه  هب  دـندش و  تکرح  رد  رهـش  فرط  هب  فلتخم 

مق ناتسا  شرورپ  شزومآ و  هتسشنزاب  یفیرش ، یقتدمحم  دیس  بنذملا  دبعلا  دندیدرگ . رادروخرب  البرک  رادملع  رالاسهپس و 

ةریغلاوبا تنأ  لضافوبا -  ای 

خیش جاح  مالسالاتجح  ترضح  یمارگ  داتسا  مرتحم  روضح  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  سابعلا و  لضفلاابا  ای  جئاوحلا  باب  ای  کیلع  مالـسلا 
کیدزن زا  هک  ياهویم  دـمحم  دیـس  جاح  مالـسلامهیلع  تیبلها  قشاع  باطتـسم  بانج  مکیلع 1 - مالـس  هزع . ماد  یلاخلخ  یناـبر  یلع 

مان هب  ياهزاغم  هییافـص ، هسدـقم -  مق  رد  نونکا  مه  متـسه و  دـهاش  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  اقآ  هب  اـصوصخم  ار  وا  قشع  تدارا و  بتارم 
ریقح يارب   1384  / 10 ربارب 12 /  يرمق  لاــس 1426  هــجحلا  يذ  لوا  زور  ار  هزجعم  هحفـص 516 ]  ] نیا دـنراد ، مشچ » رون  کـنیع  »
لاح لماش  مالـسلاهیلع  نیـسح  البرک  دیهـش  صوصخم  تیاـنع  هک  لاـس  ناـمه  لاس 1382 -  رد  دـندرک : لقن  يدیـشروخ  اضردـمحم 

ینوناق هار  زا  هاوخ  یهورگ  يدارفنا و  روط  هب  البرک  ناقشاع  دش ، طقاس  تموکح  زا  نوعلم  مادص  هک  لاس  لیاوا  زا  دوب و  هدش  ناقشاع 
هب ار  تارطخ و ... یگنسرگ و  یگنشت و  لمحت  هرد و  هوک و  روبعلابعص  ياههار  نارهم و  ناتـسدرک و  ياههوک  قیرط  زا  هاوخ  زرم و  و 

هدـناسر مالـسلاهیلع  نیـسح  يالبرک  هب  ار  دوخ  یناریا  ریاز  اهنویلیم  لاس ، نآ  ياروشاع  يههد  رد  هک  نیا  اـت  دـندومنیم و  هارمه  دوخ 
ربمایپ تیبلها  ناقـشاع  تئیه  مرتحم  ياضعا  یهارمه  هب  اروشاع  يههد  رد  نیمآ .-  امرف ! رارکت  ار  اـهزور  نآ  هراـبود  ایادـخ ! دـندوب - 
البرک بحاص  نامهم  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  هلبق  برد  کیدزن  یلیخ  میدوب و  هدش  فرـشم  البرک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

نآ رد  مه  سدقم  حیرـض  برد  هک  مالـسلاهیلع -  لضفلاابا  ترـضح  كرابم  ياپ  نییاپ  تمـسق  رد  دیراد ، هجوت  هک  روط  نامه  میدش .
يروخاذـغ قشاـق  هس  ود  ردـق  هب  بآ  يرادـقم  رهطم  مرح  فک  گنـس  يور  سدـقم ، حیرـض  لـفق  يزاوـم  تسرد  دراد -  رارق  ناـکم 

يارب سدقم  بآ  نیا  عوضوم  تقو  نآ  ات  دـنرادیمرب ، ناضیرم  يافـش  يارب  مه  دـنروخیم و  كربت  ناونع  هب  نیریاز  هک  تسا  دوجوم 
هک نیا  لثم  هاگان  هک  میدرکیم  تحارتسا  میدوب و  هتـسشن  لته  رد  اقفر  اب  رهظزادعب  ود  تعاس  دودح  اهزور  نامه  دوب . هدـشن  لح  نم 

يارب هک  ام  میاهتـسشن ؟ اجنیا  ارچ  متفگ : اقفر  هب  رایتخا  نودب  هلـصافالب  مه  نم  مرح . ورب  ياهتـسشن ؟ اجنیا  ارچ  دـیوگیم ، نم  هب  یـسک 
هتـسد هتفرگ ، وضو  مه  اـقفر  هحفـص 517 ] . ] مرح میورب  دوش ، اـم  بیـصن  قیفوت  نیا  رگید  مولعم  اـجک  زا  میدـماین ، ـالبرک  هب  تحارتسا 
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نم دوب و  رهظزادـعب  يهس  مین -  ود و  دودـح  تعاس  میدـش ، فرـشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  البرک  رادـملع  رهطم  مرح  هب  یعمج 
حیرض برد  يولج  مه  اقفر  زا  رفن  ود  یکی  مدوب . هتـسشن  دشابیم -  مه  حیرـض  هب  ور  هک  هلبق -  هب  ور  سدقم  حیرـض  رـس  تشپ  تمس 

زا یلاح  رد  مادـک  ره  مه  نیریاز  دوب و  زامن و ... ترایز و  توکـس ، زا  صاخ  یتلاح  رد  مرح  دـندوب و  هداتـسیا  كرابم  لـفق  سدـقم و 
هجوتم ار  همه  دوشیم -  رهطم  مرح  قاور و  دراو  الط  ناویا  زا  هک  يریاز -  دایرف  يادـص  هاگان  هک  تیونعم ، صـالخا و  قشع ، تـالاح 

دـش و مرح  دراو  هدرم ، هک  دوب  مولعم  دوب و  وا  شوغآ  رد  هلاس  ابیرقت 10  يرـسپ  هک  یلاح  رد  شاخرپ  دایرف و  یتلاح  اب  ریاز  دومن . دوخ 
مهاگن يهمه  اصوصخم  مدوخ  نم  دوب ، وا  يهتفر  ایند  زا  دنزرف  وا و  هب  نیریاز  يهمه  هجوت  رگید  داتسیا و  حیرض  برد  لفق  يور  هب  ور 
تبحـص مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اب  دـنت  نحل  یبرع و  نابز  نامه  اب  بترم  دوب ، البرک  فارطا  يهداـس  بارعا  زا  هک  مه  وا  دوب و  وا  هب 

نیا ات  رگم ... رگم ... یتسین ؟ جئاوحلا  باب  وت  رگم  ینکیمن ؟ بوخ  ار  مدـنزرف  ارچ  دـیوگیم : هک  مدوب  هجوتم  وا  تلاح  زا  نم  درکیم .
يا ةریغلاوبا . تنأ  لـضافوبا ! اـی  ةریغلاوبا . تنأ  لـضافوبا ! اـی  تفگیم : داـیرف  اـب  هارمه  لاؤس ، تروص  هب  هبترم  راـهچ  هس -  هرخـألاب  هک 

نیریاز يهمه  تفگ و  ار  هملک  نیا  هبترم  راهچ  هس -  هک  نیمه  ینکیمن ؟ هدنز  ار  مرسپ  ارچ  یـشابیم ، تریغ  بحاص  هک  وت  لضفلاابا !
يادص اب  توکس  نیا  هعفد  کی  دندادیم ، شوگ  هداس  برع  یتاهد  درم  نیا  راتفگ  هب  زیمآرارـسا  توکـس  هحفص 518 ]  ] کی رد  مرح 

نیا لثم   ) هلصافالب هک  دش  هتخود  لفق  يوس  هب  نیریاز  يهمه  مشچ  دش و  هتسکش  دش -  هدینش  رهطم  حیرض  لفق  زا  هک  بیهم -  یشرغ 
رد هدرم  رـسپ  يوس  هب  هظحل  کی  رد  رتمامت  هچ  ره  راشف  اب  بآ  يهراوف  زا  ییایرد  دـشاب ) هدـش  زاب  ییوش  نیـشام  شاوراک  گنلـش  هک 

یلاحـشوخ و هب  هتخیمآ  یتلاح  کی  اب  ردـپ  دوب و  ملاس  حیحـص و  رگید  داتـسیا و  دوخ  ياپ  يور  هلـصافالب  وا  دـش و  اـهر  ردـپ  شوغآ 
. یـشابیم تریغ  بحاص  وت  هک  تسا  تسرد  مسق  ادـخ  هب  لـضفلاابا ! اـی  ةریغلاوبأ . تنأ  هللاو  لـضافوبا ! اـی  تفگیم : بترم  یگدـنمرش 

نم دندرک و  كربت  دوب  رت  هک  حیرـض  لفق  هب  دندروآ و  رد  ندرگ  زا  ار  اههیفچ  تعرـس  هب  اقفر  يراز و ... هیرگ  دـندوب و  نیریاز  رگید 
تریغ بحاص  مالـسلاهیلع  لـضافوبا  تمدـخ  زا  يرازگـساپس  راـختفا و  ییاـیند  اـب  مه  رـسپ  ردـپ و  نآ  مدرکیم و ... هیرگ  ناـمایب  مه 

. دندش صخرم 

لضافوبا رثا  ایمیک  رظن 

ار يدنموزرآ  ياقآ  لزنم  رد  ربنم  راختفا  يدیشروخ  اضردمحم  بناجنیا  هک  دوب  یسمش  ربارب 1385  يرمق  رفص 1427  رخآ  يههد  - 2
دنمهرهب نازیزع  نآ  رادـید  زا  ریقح  دوخ  هک  دـندوب  یمیدـق  هقباس و  اب  نیدـتم ، دارفا  رثکا  دوب و  مظنم  رایـسب  سلاجم  زا  اـعقاو  متـشاد و 

، دشابیم مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ربکا  طبس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تداهش  هک  رفص  متـشه  تسیب و  رد  مدوب .
هب هنیدم  هار  نیب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  تکربرپ  تسد  هحفص 519 ]  ] هب ار  یناریا  جاجح  زا  یمناخ  يافش  يهزجعم  ریقح 

. مدرک فیرعت  تسا -  هدـش  لقن  یحو » نیمزرـس  تاکرب   » باتک رد  داتفا و  قافتا  لبق ) لاـس  تشه   ) یـسمش لاـس 1377  رد  هک  هکم - 
تایانع ریثأتتحت  يونعم و  یتلاـح  اـب  يدـنموزرآ ، یلعدـمحم  ياـقآ  ماـن  هب  سلجم  بحاـص  مرتحم  يهجوزلا  وخا  ربنم ، ناـیاپ  زا  سپ 

ره يور  هک  دوب  اهتدم  مدوخ  نم  تسه . مالسلامهیلع  تیبلها  زا  میراد  هچ  ره  هلب  اقآ ، جاح  تفگ : نینچ  میارب  مالسلامهیلع  تیبلها 
اب مادـک  ره  مدرک و  هعجارم  ددـعتم  ناکـشزپ  هب  هدـنب  رهاظ . هدـمآرب و  یلیخ  ینعی  دوب . هدروآرد  هچخیم  میاهتسد  تسـش  تشگنا  ود 

يداهنشیپ نایانشآ  ناگتسب و  زا  یسک  ره  هصالخ  صوصخم و ... ياهنغور  هب  ندرک  هتشغآ  هچخیم ، ندنازوس  دامپ ، لامعتـسا  روتـسد 
ياـه تشگنا  رد  هک  يروجاـن  تیعـضو  نیا  زا  مه  مدوب و  هدـش  هتـسخ  اود  رتکد و  زا  مه  نم  دومنیم و ... یفرعم  ار  يرتـکد  درکیم و 

مالـسلامهیلع و تیبلها  دوخ  هجوت  فطل و  رثا  رد  هک  نیا  ات  مدیـشکیم . تلاجخ  انـشآ  هناگیب و  ره  دزن  دوب ، رادومن  رهاظ و  نم  تسش 
تابتع ترایز  هب  هک  دش  مه  نم  تمـسق  دـیدرگ و  حوتفم  زاب و  یمومع  تروص  هب  البرک  هار  لاس 1382  رد  هعفد  کی  دنوادخ  تیانع 

ار رهطم  حیرض  هداهن و  راوگرزب  نآ  حیرض  هب  ار  میاهتسد  مدیسر و  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  مرح  هب  یتقو  هرخألاب  مدش . فرـشم  تایلاع 
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هب تاـجاح  ضرع  نمـض  نم  دوب و  میاـهتشگنا  يور  یناـنچ  نآ  يهدـمآرب  ياـههچخیم  زونه  متفرگ ، شوـغآ  رد  زیزع  ناـج  زا  رتـهب 
ار اههچخیم  نیا  مدـش  هتـسخ  امرفب ! یفطل  اقآ  مدرک : ضرع  دوب  حیرـض  هب  میاهتسد  هک  روط  نامه  مالـسلاهیلع  جـئاوحلا  باب  هاـگرد 

تجاح ضرع  دنـشابیم ، نم  يافـش  نایرج  رد  همه  دـندهاش و  دنتـسه و  نایانـشآ  اهلیماف و  همه  رگید  دـنادیم و  يادـخ  تدوخ و ...
اههچخیم یگدمآرب  ابترم  مالسلاهیلع  لضافوبا  رثا  ایمیک  رظن  زا  مدوب  تایلاع  تابتع  هحفص 520 ]  ] البرک و رد  هک  زور  دنچ  یط  نامه و 

نیا بلاج  يدرد و ... هن  يرثا و  هن  رگید  دش و  بآ  هک  نیا  لثم  دنامن و  تشگنا  يور  اهنآ  زا  يرثا  مدمآ ، ناریا  هک  یتقو  ات  دـش ، رتمک 
ياج ناشن  زا  يرودـم  طخ  هیبش  اـبیرقت  هک  داد  ناـشن  يدیـشروخ ) اضردـمحم   ) ریقح هب  مه  ار  اـههچخیم  لـحم  يدـنموزرآ  ياـقآ  هک 

هب ار  ضرم  ياـج  مه  داد و  افـش  ار  ضیرم  مه  هک  تسه  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  رگید  يهزجعم  شدوخ  مه  نیا  هک  دوب  یقاـب  اـههچخیم 
نیسحلا کیخأ  قحب  انبرک  فشکا  مالسلاهیلع  نیسحلا  کیخأ  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  . » تشاذگ یقاب  تمالع  طخ و  هناشن و  ناونع 

مالسلااهیلع هنیکس  ترضح  تافو  زور   1385  / 1 اب 15 /  قباطم  لوألا 1427  عیبر  يدیشروخ 5  اضردمحم  دنمتدارا -  مالسلاهیلع »

دش لسوتم  لضفلاابا  ترضح  هب  دیاب 

، دوب موسرم  هتشذگ  رد  هک  ییاهنامک  ریت و  اب  هچوک  ياههچب  زور  کی  هک  دوب  هلاس   5 رشبم 6 -  يداه  میومعرسپ ، بالقنا ، لیاوا  رد 
ارجام نیا  ربخ  یتقو  دش . يرتسب  ناشاک  ینیتم »  » ناتسرامیب رد  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  يداه  هجیتن ، رد  دندز و  وا  مشچ  هب  یگنس 

اقآ جاح  دـندرک . حرطم  دوب -  یهلا  نادرم  افرع و  زا  هک  ینارهت -  رخف  اقآ  جاح  اب  ار  نآ  دـلاو  ترـضح  دیـسر ، رـشبم ) هللاتیآ   ) اـقآ هب 
ناشیا دـندرک . لاؤس  لسوت  تیفیک  زا  اقآ  هحفص 521 ] . ] دش لسوتم  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  هب  دیاب  عقوم  نیا  رد  دندومرف : رخف 

مشچ شقن  هک  ییالط  ای  ياهرقن  ياهحفـص  زا  دوب  ترابع  دنتخورفیم و  مرح  فارطا  نامز ، نآ  رد  هک  ياهرقن -  ياهمشچ  زا  دندومرف :
اقآ دیزادنیب . مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  حیرـض  هب  تسا ، هتـسب  البرک  هار  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دینک و  هیهت  دوب -  هدش  کح  نآ  يور 
هب هیده  تاولـص ، نداتـسرف 1000  اب  يداه  رـس  يالاب  ناتـسرامیب  رد  هتفر و  ناـشاک  هب  زین  ناـشدوخ  لمعلاروتـسد  نیا  ماـجنا  رب  هوـالع 

میومعرسپ مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  تیانع  اب  زور  نآ  يادرف  دندش . ترـضح  نآ  هب  لسوتم  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح 
. تفرگ افش 

مدنبیم نامیپ  ادخ  اب 

، دـندمآ اـم  لزنم  هب  نارهت  زا  ياهداوناـخ  یـسمش  يرجه  ناتـسمز 1384  يهعمج  ياهحبـص  زا  یکی  دـیوگ : رـشبم  دـیحو  ياقآ  بانج 
هدش عورش  هزات  هضور  سلجم  دندوب و  رظتنم  قاتا  لخاد  تشاد -  نوخ  ناطرس  منکیم  رکف  دوب -  ناطرس  هب  التبم  هک  دنتـشاد  يرتخد 

رتخد و ناطرس  ناتساد  دندروآ و  رشبم ) هللاتیآ   ) اقآ دزن  دوب ، هلاس   10 هک 11 -  ار  دوخ  رتخد  زین  اهنآ  دندروآ ، فیرشت  اقآ  یتقو  دوب .
هـشیمه دـعب ، هب  نیا  زا  الوا  هک : دـنبب  دـهع  دوخ  يادـخ  اب  امـش  دـندومرف : رتخد  نآ  هب  دـلاو  ترـضح  دـنتفگ . ار  اهرتکد  ندرک  باوج 
هدـناوخ مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح  هضور  هاـم  ره  تلزنم  رد  يدرک  جاودزا  تقو  ره  هک  نیا  مود  یناوخب . تقو  لوا  ار  تیاـهزامن 

شوگ اهتبحص  هب  دندوب و  هحفص 522 ]  ] هتسشن قاتا  رد  هک  يدارفا  درب ، ار  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  كرابم  مسا  ناشیا  ات  دوش .
هیرگ طقف  همه  هقیقد  دـنچ  ات  هک  يروط  هب  تفرگ . شاهیرگ  زین  اقآ  دوخ  دنتـسیرگ . شاهداوناخ  مناـخ و  رتخد  نآ  نینچمه  دـندرکیم ،

مالـسلاهیلع لضفلاابا  ترـضح  يهضور  ندـناوخ  هب  عورـش  اهحادـم  سپـس  مدـنبیم . نامیپ  ادـخ  اب  تفگ : مناـخ  رتخد  نآ  دـندرکیم .
مالـسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  تیانع  هب  هک  داد  ربخ  ینفلت  هداوناـخ  نآ  دـعب ، هاـم  کـی  دودـح  دـنتفر . هداوناـخ  نآ  دـندومن و 

تراـهط تمـصع و  تیبلـها  بتکم  رازگتمدـخ  مرتـحم  دنمـشناد  تساوـخرد  اـب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسا . هتفرگ  افـش  ناـشرتخد 
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رمع رب  هک  مناهاوخ  دنوادخ  هاگرد  زا  متسه و  راودیما  هتاضرمل  هللا  هقفو  ینابر  یلع  خیش  ياقآ  نیملسملا  مالسالاتجح و  مالسلامهیلع 
: تسا هدش  همجرت  یسراف  هب  یبرع  زا  مرادیم  لاسرا  امش  يارب  هک  یتامارک  نیرهاطلا . هلآ  دمحم و  قحب  دنیازفیب ، امش  تزع  و 

داد افش  ارم  سابع  ترضح 

دراو ینزهنیـس  ياههتـسد  اب  مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  نادنمتدارا  ناتـسود و  زا  ناسنا  اهنویلیم  هک  يرمق  يرجه  لاـس 1427  نیعبرا  رد 
عاونا اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهناخ  نامهم  هار ، ریـسم  رد  هراوس  هدایپ و  ياپ  اـب  کـیدزن  رود و  ياهرهـش  زا  دـندشیم ، ـالبرک  رهش 

ات دادغب  هلح و  فجن ، ياهرهـش  ياهریـسم  نیب  هدایپ  تیعمج  لیـس  يروط  هب  دندرکیم . ییاریذـپ  نیریاز  زا  درـس  مرگ و  ياهیکاروخ 
شوگ هب  نیسح » نیـسح ،  » يادص هچراپ  کی  طقف  البرک  رد  دندوب . اصحا  شرامـش و  لباقریغ  هک  دوب  تکرح  رد  البرک  هحفص 523 ] ]

مالـسلاهیلع مشاـهینب  رمق  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح  نحـص  دراو  ینزریجنز  تروـص  هـب  تاجتـسد  رثـکا  دیــسریم و 
اپ اب  تسناوتیمن  الـصا  جـلف و  اپ  ود  ره  زا  ییاـقآ  هک  دوشیم  هدـهاشم  لاـح  نیا  رد  متفگ ، مک  میوگب  دروم  نیا  رد  هچ  ره  دـندشیم .

سابع ترضح  یتوکلم  تحاس  هب  لماک  هجوت  عرـضت و  لسوت ، زا  سپ  دش . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  رهطم  نحـص  دراو  دنک ، تکرح 
. داد افش  ارم  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دیوگیم : دوشیم و  دنلب  رچلیو  يور  زا  دریگیم و  ار  دوخ  لماک  يافش  مالسلاهیلع 

تفای افش  ییانیبان 

بلط مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  تاکرب  زا  دوب  انیبان  مشچ  ود  زا  هک  یـسک  دوشیم  هدهاشم  يرجه  لاس 1427  نامه  رد 
. دوشیم انیب  شمشچ  ود  ره  راوگرزب ، نآ  زا  افش 

دوشیم هدنهانپ  لضفلاابا  ترضح  رهطم  ربق  هب 

، تشاد دنوادخ  دزن  یتجاح  ینامرک ، سابع  ازریم  مان  هب  شناتـسود  زا  یکی  دیامنیم : لقن  مالـسلاهیلع » سابعلا   » باتک رد  مرقم  موحرم 
هدـنهانپ مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  ربق  هب  دوب ، هدومن  شوشم  ار  شرکف  هدرک و  یتحاران  راـچد  ار  وا  هک  يراـتفرگ  نیا  تهج 

زاب وا  رب  جرف  ياهرد  هک  درذگیمن  يزیچ  دوش . هدروآرب  شتجاح  دیامنب و  ناسآ  ار  وا  راک  هک  دیامنیم  تلأسم  دـنوادخ  زا  دوشیم و 
ام ریستل  الئاس  مویلا  کتئج  ینا  لضفلاابأ ! دیارسیم : ار  راعشا  نیا  هاگنآ  هحفص 524 ] . ] دریگیمارف ار  وا  یلاحشوخ  رورس و  دوشیم و 

امـش زا  مدـمآ  زورما  نم  لضفلاابا ! ینعی : لضفلاوبأ  یعدـت  تاـجاحلل  کـنأل  اـسأب  یلثم  تفعـسأ  نا  ورغ  ـالف  لبـشلا  وخأ  تنأـف  اوجرأ 
، ییامن هدروآرب  ار  متجاح  رگا  تسین  بجعت  هنوگ  چیه  ياج  ینادرگ . ناسآ  مراودـیما  امـش  هب  هچنآ  نم  رب  هک  نیا  ات  میامنیم  تلأسم 

[ . 327 . ] دنناوخب لضفلاابا  ار  امش  تاجاح  ندش  هدروآرب  رد  هک  اریز 

دوب هدور  ناطرس  هب  التبم  هک  يرتخد  يافش 

فرط هب  راوز  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ینویلیم  یترایز  ياهزور  زا  یکی  رد  هدـمآ : هیحـضت » داهج و  مالـسلاهیلع  سابعلا   » باـتک رد 
 - دوب مادنا  فیعض  رایسب  تخس و  ضرم  هب  التبم  هک  شناوج -  رتخد  قافتا  هب  یمناخ  دنوشیم ، ریزارـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دقرم 
اعد هب  تسد  دـناشنیم و  شرانک  رد  ار  شرتخد  دنیـشنیم و  دـناسریم و  رهطم  حیرـض  هب  ار  دوخ  یتخـس  اب  دوشیم و  رهطم  مرح  دراو 

جراـخ مرح  زا  هاـگنآ  دـیامنیم . تساوـخرد  دوـب -  هدور  ناطرـس  هـب  ـالتبم  هـک  ار -  شرتـخد  يافـش  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  درادیمرب و 
ببس زا  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  مرح  نارازگتمدخ  زا  یکی  دهدیم . لوپ  ارقف  هب  مناخ  نآ  دنیآیم و  مرح  هب  زاب  رگید  يهتفه  دنوشیم .
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متفر ابطا  غارس  مدش ، جراخ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  رهطم  مرح  زا  لبق  هتفه  رد  هک  نآ  زا  سپ  دیوگیم : دیامنیم . لاؤس  نداد ، لوپ 
دوشیم و رهطم  مرح  دراو  سپس  هحفـص 525 ] . ] دشابیم لماک  يدوبهب  رد  مرتخد  لاح  هک  دش  مولعم  یکـشزپ  ياهشیامزآ  زا  سپ  و 

هداد افش  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  يهطساو  هب  ار  شرتخد  دنوادخ  هک  دروآیم  ياج  هب  ار  يدنوادخ  ساپس  يرازگرکش و 
[ . 328 . ] دیامنیم ترایز  اددجم  ار  شترضح  ربق  تسا و 

دوب لس  يرامیب  هب  التبم  هک  يدرف  يافش 

ضرم هب  التبم  اهيربنم  زا  یکی  دیامنیم : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  دوخ  باتک  رد  رفظم  دحاولادبع  خیش  یمقلعلا » لطب   » باتک بحاص 
ساسحا دـش و  لزلزت  فوخ و  سرت و  راچد  يدـیمون  زا  دـعب  تفرگن و  هجیتن  ددـعتم  قذاح و  ياهکشزپ  هب  هعجارم  زا  سپ  دـش ، لـس 

مالـسلاهیلع سابع  ترـضح  مرح  هب  دـیوگیم : وا  هب  یـسک  دـنیبیم  باوخ  ملاع  رد  اهبش  زا  یکی  رد  دومن . یمـسج  یناوتاـن  یتسس و 
اعد هب  عورش  حیرض  رانک  رد  دوشیم و  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  مرح  هجوتم  البرک و  راپسهر  دوشیم ، حبص  هک  نیمه  وش . هجوتم 

یتدم زا  سپ  دیشخب . تیفاع  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  تایانع  تکرب  هب  دهد و  افـش  ار  وا  دنوادخ  هک  دیامنیم  دنوادخ  هاگرد  هب 
زا ار  وا  دنوادخ  هک  درذگیمن  يزیچ  تسا . هتفایزاب  تیفاع  یتمالـس و  هک  دیامنیم  ساسحا  هک  یلاح  رد  دوشیم ، جراخ  مرح  زا  یتقو 

هحفص 526] [ . ] 329 . ] دهدیم لماک  يافش  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  تاکرب 

هدب متاجن  تبیصم  نیا  زا  لضفلاابا  قح  هب  ایادخ 

يارب سانجا  دیرخ  يارب  يزور  مدومنیم ، دـمآ  تفر و  دادـغب  هب  هک  یماگنه  رد  دـیوگ : البرک  راجت  زا  یکی  حایـس ، داوجدـمحم  جاح 
همادا دوخ  هار  هب  هک  نانچ  مه  متفر ، دادـغب  هب  دوخ  يراوس  نیـشام  اـب  دوب -  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  ناـبایخ  رد  هک  دوخ -  هزاـغم 

لـضفلاابا قـح  هب  ایادـخ ! متفگ ، ملد  رد  مدـش و  مدوـخیب  دوـخ  زا  هک  يروـط  هـب  مدـش . ورهـبور  یگرزب  نیـشام  اـب  ناـهگان  مدادیم ،
فرحنم دوب -  یکیدزن  نامه  رد  هک  یکاخ -  يهپت  يوس  هب  نم  يورهبور  زا  نیـشام  هبترم  کی  هدب . متاجن  تبیـصم  نیا  زا  مالـسلاهیلع 

هدننار زا  مدید  متفر ، شغارس  هب  مدش و  هدایپ  مدوخ  نیشام  زا  دش ، فقوتم  نیـشام  هک  نیمه  دش . شوماخ  نیـشام  لاح  نامه  رد  دش و 
[ . 330 . ] دومن ظفح  وا  رش  زا  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تکرب  هب  ارم  دنوادخ  هک  یتسار  هب  تسا . دعاصتم  بارش  يوب 

تخوسن شتآ  رد  دوب ، سابع  ترضح  مان  هب  هک  یمچرپ 

رد هک  مدید  دوخ  مشچ  هب  نم  دیوگ : دیعـسلا  يدهم  جاح  مان  هب  يدرف  هدمآ : دیجم » خـیرات  مالـسلاهیلع  سابعلا   » مان هب  یطخ  یباتک  رد 
ياههلعش زا  دوب ، مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مان  هب  هک  یمچرپ  زج  تخوس ، شتآ  ياههلعـش  رد  دص  رد  دص  ياهناخ  يزوسشتآ ، کی 

يارب ار  اهنآ  متفر و  رهـش  ياملع  دزن  مدـید ، ار  هثداـح  نیا  هک  یماـگنه  هحفـص 527 ] . ] درکن نآ  رب  يرثا  شتآ  دـنام و  ناـما  رد  شتآ 
[ . 331 . ] دندید ار  تقیقح  نیا  مدرم  يهمه  دنیامن . هدهاشم  همه  کیدزن  زا  ات  مدروآ  تقیقح  نیا  ندید 

داد افش  ارم  سابع  ترضح  مدرم - 

. تسا هدوب  البرک  رد  ياهرادا  دنمراک  قارع ، كوکرک  ناتـسرهش  لها  زا  يدرم  هدـمآ : هیحـضت » داهج و  مالـسلاهیلع  سابعلا   » باتک رد 
يروط هب  دریگیم ، تدش  درد  زور  هب  زور  روط  نیمه  دیامنیم و  هناثم  يهیحان  زا  يدـیدش  درد  ساسحا  هرادا  رد  راک  ماگنه  هب  يزور 
ندمآ نوریب  ناکما  دراد و  دوجو  هناثم  رد  یگرزب  گنس  دش  مولعم  هنیاعم  زا  سپ  دیامنیم . هعجارم  دادغب  رد  صصختم  ناکشزپ  هب  هک 
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ندمآ نوریب  ناکما  دراد و  دوجو  هناثم  رد  یگرزب  گنس  دش  مولعم  هنیاعم  زا  سپ  دیامنیم . هعجارم  دادغب  رد  صصختم  ناکشزپ  هب  هک 
فرط هب  وا  دنتـشاذگ . رارق  لمع  يارب  هدـش ، نییعت  زور  رد  یحارج  لمع  ماـجنا  رب  نتفاـی  عـالطا  زا  سپ  یحارج ، لـمع  هب  رگم  درادـن ،
ساـبع ترـضح  رهطم  دـقرم  هجوتم  دـسریم  ـالبرک  هب  یتقو  دـنکیم ، تکرح  دوب -  هتفرگارف  ار  وا  هصغ  مغ و  هک  یلاـح  رد  ـالبرک - 

مرح هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يهطساو  هب  دنوادخ  زا  افش  بلط  ترضح و  نآ  ربق  دزن  رد  اعد  ترایز و  يارب  دوشیم و  مالـسلاهیلع 
نیمه هب  دنیامنیم . شخپ  ینیریـش  دوخ ، تاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  ياهدع  هک  دیامنیم  هدـهاشم  ترایز  يانثا  رد  دوشیم . فرـشم 
دهاوخ شخپ  اهینیریـش  نامه  زا  يرادـقم  دـیامن ، هدروآرب  ار  وا  تجاح  رگا  هک  دوشیم  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  تهج 

مان هب  هک  ییاهینیریـش  نامه  زا  يرادـقم  هک  نآ  زا  دـعب  هحفـص 528 ] . ] دیامنیم لوانت  افـش ، دصق  هب  ار  ینیریـش  يرادقم  هاگنآ  درک .
یمک ات  دوریم ، هناخ  فرط  هب  تعرس  اب  دیامنیم . هناثم  رد  دیدش  درد  ساسحا  دروخیم ، دوب ، هدش  شخپ  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح 
نیمه دوریم ، ییوشتسد  هب  دنک ، تکرح  دادغب  فرط  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دورب . صصختم  کشزپ  دزن  دادغب  هب  سپـس  دیامن ، تحارتسا 

دیآیم نوریب  هناخ  زا  دوشیم و  تشحو  راچد  دوشیم . ادج  وا  زا  گنس  ياههعطق  هک  دنکیم  هدهاشم  دریگیم ، رارق  ییوشتسد  رد  هک 
درخیم ینیریش  يرادقم  دوریم و  رازاب  هب  هاگنآ  داد . افش  ارم  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  مدرم ! دیوگیم : دنزیم و  دایرف  نابایخ  رد  و 

[ . 332 . ] دیامنیم شخپ  مدرم  نایم  رد  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  نحص  رد  دوریم و  مرح  هب  و 

یگتسکشرو زا  تاجن 

هک نآ  زا  دـعب  شاهناـخ ، ناـگیاسمه  زا  يدرم  دـیامنیم : لـقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  ناـمداخ  زا  یکی 
. دـندش وا  لاح  ياـیوج  دوشیم . دـیدپان  يزور  دـنچ  زا  سپ  درکیم . يرپس  یلاـم  رظن  زا  تخـس  رایـسب  راـگزور  دوب ، بوخ  شعـضو 

ترضح مرح  هب  نم  هارمه  متـساوخ  وا  زا  مدش . وا  لاح  يایوج  متفر و  وا  ندید  هب  نم  دیوگیم : درم  نآ  تسا . هدش  نیـشنهناخ  دنتفگ :
ترایز هب  مه  قافتا  هب  دـنک . يزور  بلط  ترـضح  نآ  زا  تراـیز  ماـگنه  هب  دوش و  لـسوتم  راوگرزب  نآ  هب  دـیایب و  مالـسلاهیلع  ساـبع 

: تفگ تسـشن و  درم  نامه  رانک  درک و  مالـس  دمآ و  تماق  دـنلب  هحفـص 529 ]  ] يدرم ترایز ، مسارم  يادا  زا  سپ  میتفر و  شترـضح 
رد تردپ -  ناتـسود  زا  یکی  دنزرف  ینالف  نم  تفگ : هن . تفگ : یـسانشیم ؟ ارم  ایآ  تفگ : ارچ . تفگ : یتسین ؟ نالف  دنزرف  نالف ، امش 

یبلط تساوخ  نم  زا  هک  مدومن  هدهاشم  ار  مردپ  ایؤر  ملاع  رد  نم  دیراد ، مردپ  زا  یمیدق  یبلط  امـش  متـسه . يدالیم -  ياهلاس 1950 
. دش جراخ  نحـص  مرح و  زا  داد و  وا  هب  لوپ  یغلبم  سپـس  مزادرپب . دوب ، هدرک  ضرق  امـش  ردپ  زا  مردپ  هچنآ  و  دیراد ، مردپ  همذ  رب  هک 
دومن و تفرشیپ  قنور و  زور  هب  زور  شراک  تفر و  دادغب  هب  الاک  دیرخ  يارب  ماهیاسمه  زور  نآ  يادرف  دش ، رورسم  ماهیاسمه  بلق  سپ 

[ . 333 . ] دش تفرشیپ  هب  ور  وا  یگداتفا  بقع  عضو 

نیسح ار  يرگید  مدیمان و  سابع  ار  نادازون  زا  یکی 

فرشم مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  هب  هک  ییاهترایز  زا  یکی  رد  دراگنیم : مالـسلاهیلع » سابعلا  تامارک  نم  سبق   » باتک فلؤم 
اب هدروآ  دنفـسوگ  سأر  دنچ  طقـسم )  ) نامع روشک  زا  يدرم  مدید  متفر ، تیعمج  يوس  هب  دناهدش ، عمج  نحـص  رد  مدرم  مدید  مدش ،

لاوئس تشوگ  میسقت  ببس  زا  ینامع  درم  زا  دنیامنیم . میسقت  مدرم  نایم  ار  اهتشوگ  هدومن و  حبذ  ار  نادنفسوگ  اهنآ  هک  باصق  دنچ 
ود زا  سپ  ملایع  هشیمه  متـسه و  هرهبیب  دـالوا  تمعن  زا  یلو  ماهدومن ، جاودزا  تسا  لاـس  هدزناـپ  نم  داد : باوج  هحفص 530 ] . ] مدرک

هجیتن یلو  میدومن ؛ هعجارم  اهکشزپ  نیرتروهـشم  هب  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  داتفایم . وا  يهچب  دومنیم و  نینج  طقـس  يرادراب  زا  هام 
میوش و البرک  هجوتم  میورب و  قارع  هب  هک  داد  داهنـشیپ  مرداـم  يدـالیم  لاس 1998  رد  تفگ : داد و  همادا  شراـتفگ  هب  سپـس  میتفرگن .

يدنزرف مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  يهطساو  هب  دنوادخ  هک  مییامن  تلأسم  دنوادخ  زا  میدرگ و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  لسوتم 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1309 

http://www.ghaemiyeh.com


ساسحا دوخ  رد  تفگ : مرـسمه  یهام  دنچ  زا  سپ  نطو ، هب  تشگزاب  ترایز و  يادا  زا  سپ  میدمآ و  البرک  هب  ام  دـیامرف . يزور  ام  هب 
ياههناشن ترـسمه  رد  تفگ : شیامزآ  زا  سپ  مدرب . میتفریم -  وا  شیپ  اـقباس  هک  یکـشزپ -  دزن  ار  وا  باتـش  اـب  میاـمنیم . یتحاراـن 

هک دومن  راهظا  شیامزآ  زا  سپ  میتفر و  کشزپ  دزن  زاب  دیـسرارف . مجنپ  هام  ات  میدیـشکیم ، راـظتنا  هتـسویپ  دوشیم . هدـهاشم  يرادراـب 
دیـسرارف و لمح  عضو  تقو  هک  نیا  ات  مدوب ، رظتنم  مدرکیمن و  رواب  یلاحـشوخ  تدـش  زا  دنتـسه . ولقود  دـشابیم و  رادراـب  ترـسمه 
ود ره  نآلا  نیسح . ار  يرگید  مدیمان و  سابع  ار  یکی  دروآ . دنزرف  ود  مرسمه  تشذگن  یقیاقد  مدومن . لقتنم  ناتـسرامیب  هب  ار  مرـسمه 

تکرب هب  هک  میاـمن  اـفو  مرذـن  هب  مه  منک و  تراـیز  ار  رهطم  دـقرم  نیا  مه  اـت  ماهدـمآ  ـالبرک  هب  مه  نم  دنتـسه و  ناـشردام  ناـماد  رد 
هحفص 531] [ . ] 334 . ] مدش دنمهرهب  دالوا  تمعن  زا  مالسلاهیلع  سابع  ترضح 

مدش التبم  دنق  ضرم  هب 

رد یناریا  يریاز  درک : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مرح  نامداخ  زا  هشیمام  سابع  دیس  مان  هب  یصخش 
ار همانترایز  نم  مناوخب . ترایز  وا  يارب  تساوخ  نم  زا  دـش . فرـشم  البرک  هب  قدـصم -  رتکد  بالقنا  لـیاوا  يدـالیم -  لاس 1954 
ار روکذـم  غلبم  نک . میـسقت  نادـنمزاین  ارقف و  نایم  ار  غلبم  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  یهجوت  لباق  غلبم  تراـیز ، ناـیاپ  زا  سپ  مدـناوخ و 
زا مدومن و  دنوادخ  هاگرد  هب  يور  دوب . مرحم  هام  لوا  نآ  يادتبا  هک  مدش  التبم  دنق  ضرم  هب  تفگ : مدرک . لاؤس  نآ  تلع  زا  متفرگ و 

يدوبهب هب  ور  امـش  لاح  دنتفگ : ددعتم  ناکـشزپ  هب  هعجارم  زا  سپ  مدومن . افـش  بلط  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يهطـساو  هب  دنوادخ 
رد ار  يراقواب  راوگرزب و  درم  ایؤر  ملاع  رد  اهبش  زا  یبش  هک  نیا  ات  مدرکن ، ادـیپ  ناـنیمطا  نم  یلو  درادـن . هجلاـعم  هب  جاـیتحا  تسا و 

مدرک تیاعد  نم  هک  نآ  زا  دعب  دنوادخ  هک  یتسار  هب  یقت ! یجاح  شاب ! نئمطم  دیامرفیم : هداتسیا و  هک  مدرک  هدهاشم  مدوخ  کیدزن 
هک يداد  رارق  هطـساو  دـنوادخ  دزن  ار  وا  هک  متـسه  یـسک  ناـمه  نم  دومرف : یتـسیک ؟ امـش  متفگ : تسا . هداد  افـش  ضرم  نیا  زا  ار  وـت 

ار راوگرزب  نآ  تسد  هحفص 532 ] . ] يرآ دومرف : دیتسه ؟ مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نم ، ياقآ  امـش  متفگ : دهد . تیفاع  وت  هب  دنوادخ 
نآ دـقرم  میاـیب و  ـالبرک  هب  متـشاذگ  رارق  مدومن و  يرازگـساپس  رکـش و  ار  ادـخ  مدـش و  رادـیب  باوـخ  زا  نآ  زا  دـعب  متفر . مدیـسوب و 

[ . 335 . ] دشابیم مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تاکرب  زا  ینیبیم  ماهرهچ  رد  نآلا  هک  یلاحشوخ  منک و  ترایز  ار  راوگرزب 

يزوسشتآ زا  تاجن 

يادا يارب  هک  یماگنه  يدالیم  ياهلاس 1950  رد  درک : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  البرک ، فورعم  راجت  زا  دوبع ، جاح  ماـن  هب  یـصخش 
ادصورس و متفریم  زور  ره  هک  نانچ  مه  ترـضح  نآ  رهطم  نحـص  رد  متفریم ، مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رهطم  دقرم  هب  حبـص  زامن 

مدش ایوج  ار  ببس  مدش و  وا  هجوتم  دتسرفیم ، تاولص  دنزیم و  هلهله  هتـسشن و  ینز  مدید  مدرک . هدهاشم  یلاحـشوخ  راثآ  تاولص و 
هس دنوادخ  مداد . رهوش  ار  وا  متشاد  يرتخد  داد : باوج  هدش ؟ هچ  دیشاب ! لاحشوخ  متفگ : دوب ، هدش  زاب  هزات  نحص  برد  هک  یلاح  رد 

ياج همه  دوب و  باوخ  قاتا  رد  هلاس  هدزناـپ  رتخد  کـی  نیا  دـش و  يزوسشتآ  شاهناـخ  رد  شیپ  يهتفه  داد . وا  هب  رتخد  کـی  رـسپ و 
زا هک  یماگنه  دش ، يو  تاجن  ببس  هک  يزیچ  اهنت  دمآ ، نوریب  قاتا  زا  رتخد  نیا  یتقو  دوب . لکـشم  وا  ندمآ  نوریب  تخوسیم و  هناخ 

دیسوب و ار  دنبندرگ  تساخرب  رتخد  ینکردا .» مشاهینب  رمق  ای  : » دوب هدش  هتشون  نآ  رب  هک  دوب  وا  ندرگ  رد  يدنبندرگ  دمآ  نوریب  هناخ 
نینچ ار  شتآ  زا  دوخ  تاجن  ناـیرج  مناوج  رتخد  هحفـص 533 ] . ] دومنیم رارکت  ار  نآ  و  ینکردا » مشاهینب  رمق  ای  : » تفگیم هتـسویپ 

دـش و فرطرب  نم  زا  سرت  دـهدیم . تاجن  جراخ  يوس  هب  قاتا  زا  ارم  یتسد  ییوگ  مدومن  ساـسحا  يزوسشتآ  ماـگنه  رد  درک : لـقن 
کنیا داد : همادا  نز  نآ  سپس  مدید . قاتا  زا  جراخ  ار  دوخ  تشذگن ، شیب  ياهظحل  لضفلاابا ! ای  مالسلاکیلع  متفگ : دش . يوق  ماهدارا 
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رتخد نامه  هک  تشذگن  يزیچ  دینک ، لاؤس  وا  زا  ار  نایرج  دمآ ، دـهاوخ  مرتخد  منک و  رکـشت  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  زا  ات  مدـمآ 
زا اـت  دـنتخیر  اـهنز  و  داد . ناـشن  ار  دـنبندرگ  ناـمه  هدومن و  زاـب  ار  دوخ  یتـسد  فیک  سپـس  درک . لـقن  ناـنچ  مه  ار  ناـیرج  دـمآ و 

[ . 336 . ] دنیوج كربت  وا  ياهسابل 

تفای دوبهب  يدنه  يانیبان  ناوج 

سابع ترـضح  رهطم  دـقرم  هب  دـمآ و  البرک  هب  دـنه  لها  زا  يراوز  تسا : هدـمآ  نینچ  هیحـضت » داهج و  مالـسلاهیلع  سابعلا   » باتک رد 
زا دـعب  دومنیم . میـسقت  مرح  نامداخ  نادـنمزاین و  ارقف و  نیب  ار  اهنآ  دوب و  هدروآ  دوخ  اـب  يرایـسب  لاوما  وا  دـش ، فرـشم  مالـسلاهیلع 
هک تشاد  یناوج  دنزرف  دنه ، رد  ام  نادناخ  گرزب  تفگ ، خساپ  رد  وا  دیسرپ . ار  لام  نیا  میـسقت  ببـس  وا  زا  نامداخ ، زا  یکی  میـسقت ،
زا سپ  دنام . هجیتنیب  دندرب و  اجنآ  ياهکشزپ  دزن  ندنل و  هب  ار  وا  هاگنآ  دنتفرگن . هجیتن  درب و  روهشم  ياهکشزپ  دزن  ار  وا  دش . انیبان 

عورش مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  تبسانم  هحفص 534 ]  ] هب يرادازع  يهمانرب  دیسرارف و  مرحم  هام  دعب  هتفه  دنچ  ندنل  زا  تشگزاب 
زا نارنخـس ، دوب . فداصم  مرحم  متفه  زور  اب  وا  ندـمآ  يزور  دـندمآیم . سلجم  هب  دوخ  يانیبان  دـنزرف  قافتا  هب  گرزب  درم  نآ  دـش .
زا افش  اعد و  بلط  تفگ : هدنیوگ  شوگ  رد  انیبان  ناوج  ردپ  ینارنخـس ، عقوم  رد  تفگیم . نخـس  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  یگدنز 

نایاپ زا  سپ  ددرگزاب . مدنزرف  ییانیب  هک  دوش  شدنزرف  يافـش  ناهاوخ  نک و  دنوادخ  دزن  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ماقم  هب  دنوادخ 
مالـسلاهیلع سابع  ترـضح  تمرح  هب  ار  دنوادخ  دنیامن و  زارد  دنوادخ  يوس  هب  اهتسد  دـنیامن و  اعد  تساوخ  نیرـضاح  زا  ینارنخس 

ار ناوـج  نیا  مشچ  هک  اـهینب  اـهلعب و  اـهیبأ و  ۀـمطاف و  قـحب  یهلا  دـنناوخب : ار  اـعد  نیا  ددرگزاـب و  ناوـج  نـیا  مـشچ  هـک  دـنهد  مـسق 
. دنتـشگرب هناخ  هب  شناوج  قافتا  اب  درم  نآ  دـنداد . همتاخ  ار  سلجم  تاملک  نیا  اب  دـندومن ، رارکت  ار  اعد  نیا  هبترم  دـنچ  ینادرگزاـب .

رارق دوخ  نیـشام  رد  دیآیم و  نوریب  باتـش  اب  هناخ  زا  ناوج  نامه  ردپ  مدومن  هدهاشم  مدـمآیم ، نوریب  هناخ  زا  نم  هک  یتقو  مود  زور 
کیدزن هک  نیمه  داتسیا و  ات  مدومن  هراشا  هک  نآ  زا  سپ  مدش . وا  هجوتم  دنیامنیم -  یهارمه  ار  وا  هک  رگید -  نیـشام  دنچ  اب  هتفرگ و 

. دنزیم دایرف  مدنزرف  مدید  میدوب ، باوخ  رد  هک  نانچ  مه  بش  همین  بشید ، تفگ : هدـش ؟ هچ  متفگ : دومن . هیرگ  هب  عورـش  مدیـسر  وا 
: متفگ دـش . انیب  منامـشچ  هک  یتسرد  هحفـص 535 ]  ] هب دیتسرفب . دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  دـیوگیم : میدـید  میتفر ، وا  فرط  هب 
زا یکی  مدومن . هدهاشم  دوخ  رـس  رانک  رد  ار  يراوگرزب  ياقآ  ود  مدوب  هدیباوخ  هک  نانچ  مه  هتـشذگ  بش  تفگ : دـش ؟ هچ  و  هنوگچ ؟
اریز ددرگزاب ، ناوج  نیا  ییانیب  هک  دییامن  تلأسم  ادخ  زا  مهاوخیم  امش  زا  نم ! ياقآ  يا  تفگیم : يرگید  هب  دوب ، تماق  دنلب  هک  اهنآ 

ار اهتسد  مییامنیم و  تلأسم  ادخ  زا  دومرف : راقواب  صخش  نآ  دومن . بلط  ار  شمشچ  ییانیب  وا و  يافش  نم  زا  ام ، ناتـسود  زا  شردپ 
تـسد اـب  دـعب  ینادرگزاـب . ار  ناوج  نیا  ییاـنیب  هک  مهاوخیم  امـش  زا  دـمحم  لآ  دـمحم و  قحب  مهللا  دومرف : تشادرب و  اـعد  يوس  هب 
ماجنا یلـصفم  ینامهم  زور  نآ  شردپ  تشگزاب . مییانیب  مدید و  ملاس  حیحـص و  ار  دوخ  هبترم  کی  دیـشک . منامـشچ  يور  هب  شکرابم 

[ . 337 . ] میامن میسقت  نادنمزاین  ءارقف و  نایم  ار  لاوما  نیا  مورب و  البرک  هک  تساوخ  نم  زا  داد و 

ندش قرغ  زا  تاجن 

هیلع البرک -  سدقم  رهش  رد  ریخ  لها  فورعم و  دارفا  زا  مالسلاهیلع و  ءادهشلادیس  ترضح  صالخااب  نامداخ  زا  یکی  لاقب ، حلاف  جاح 
دقرم هار  ریسم  رد  میتفر . مالـسلاامهیلع  ملـسم  نالفط  ترایز  هب  یناریا  نیریاز  زا  ياهدع  هارمه  هب  دیوگیم : نینچ  ناوضرلا -  ۀمحرلا و 

تراـیز و يادا  زا  سپ  میتفر . هحفص 536 ]  ] مالـسلاامهیلع ملـسم  نالفط  دقرم  فرط  هب  سپـس  میدومن . ترایز  زین  ار  مالـسلاهیلع  نوع 
دندوب و انش  لوغشم  ياهدع  دنتخادرپ . انش  هب  تسا ، مالسلاامهیلع  ملسم  نالفط  دقرم  کیدزن  هک  يرهن  رد  نیریاز  زا  ياهدع  اذغ ، لوانت 
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هک يروط  هب  تفر . يرود  ياـج  هب  ندرک  انـش  رثا  رب  رگانـش  دارفا  زا  یکی  اـنثا  نیا  رد  دـندوب . هتـسشن  هناـخدور  راـنک  رد  رگید  يهدـع 
تاجن ار  وا  درکن  تئرج  یسک  تفرگارف و  ار  اهنآ  ناهارمه  سرت  دومنیم . هثاغتسا  درکیم و  ادصورـس  تفرگرب . رد  ار  وا  يوق  یجوم 

نآ قح  هب  ایادخ  قرغلا . نم  هجن  رئازلا و  اذه  لفکا  بنیز  لیفک  قحب  بر ! ای  متفگ : مدرک و  دنلب  دنوادخ  يوس  هب  ار  اهتسد  نم  دـهد .
تاملک نیا  زونه  هدب . تاجن  ندش  قرغ  زا  ار  ریاز  نیا  دوب ، وا  يهدهع  هب  البرک  رفس  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  تلافک  هک  یـسک 

هب دوب و  ندش  قرغ  لاح  رد  هک  ریاز  نآ  يوس  هب  مدومن  هراشا  متفگ و  وا  هب  تسا . ام  یکیدزن  رد  يدرم  مدرک  هدهاشم  دوب ، هدـشن  مامت 
اب هک  وا -  فرط  هب  تعرـس  اب  دـیرپ و  رهن  هب  درم  نآ  هبترم  کی  هدـب . تاجن  ار  وا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  قح  هب  ار  امـش  متفگ : وا 

درم نآ  زا  میتشادرب و  ار  وا  میتفر  دیناسر . دور  رانک  هب  ار  وا  مکمک  دیـشک و  ار  وا  ندرگ  زا  و  تفر . درکیم -  مرن  هجنپ  تسد و  گرم 
مولعم نینچ  دـش و  شوماخ  ینف و  صقن  راچد  منیـشام  یلو  تعاس ، مین  زا  لبق  مدوب ، رفـس  مزاـع  نم  یجاـح ! يا  تفگ : مدومن . رکـشت 

اریز نک ، نشور  ار  نیـشام  ورب  متفگ : مدروآ ، ياج  هب  ار  يادـخ  دـمح  دـش . صخـش  نیا  تاجن  ببـس  نیـشام  ندـنام  راـک  زا  دوشیم 
: متفگ دراد . ینف  صقن  هک  یلاـح  رد  دوش ، نشور  دوخ  هب  دوخ  نیـشام  تسا  نکمم  رگم  تفگ : هحفص 537 ] . ] دوشیم نشور  نیشام ،

تکرح هب  دـش و  نشور  نیـشام  تفرگ ، رارق  ناـمرف  تشپ  تفر و  هک  نیمه  میوـگیم . امـش  هب  هک  ناـنچ  مه  ناـمرف ، تشپ  نیـشنب  ورب 
زا ار  ریاز  نیا  هک  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  قح  هب  مداد  مسق  ار  ادخ  نم  هلب ، متفگ : دیـسوب . ارم  دش و  هدایپ  نیـشام  زا  يروف  دـمآرد .

ناسآ ار  وت  راک  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  قح  هب  مدومن  تلئـسم  دنوادخ  زا  نم  يداد و  تاجن  ار  وا  يدمآ و  امـش  دهد ، تاجن  قرغ 
[ . 338 . ] دش باجتسم  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تکرب  هب  میاعد  يورب و  تمالس  هب  هک  نیا  ات  دراد  هگن  ملاس  ار  تنیشام  دیامن و 

متسه لضفلاابا  ترضح  نامداخ  زا  نم 

مالـسلاهیلع سابع  ترـضح  دقرم  نارازگتمدـخ  زا  یکی  عامـش ، یـسوم  خیـش  هدـمآ : هیحـضت » داهج و  مالـسلاهیلع  سابعلا   » باتک رد 
ره هک  دـش  هداد  روتـسد  دوب  اهینامثع  تموکح  تارمعتـسم  وزج  قارع  هک  اهینامثع  تموکح  مایا  رد  دـیامنیم : لقن  نینچ  ار  یتمارک 
هب نت  راچان  هب  نم  موش . يزابرس  هدامآ  ات  دنتـساوخ  زین  نم  زا  يرابجا  مکح  هب  دورب . يزابرـس  هب  دیاب  دراد  هحلـسا  نتـشادرب  ناوت  سک 

نم و میدربیم ، رس  هب  هرصب  رد  هک  یمایا  رد  دنداتسرف . گنج  يههبج  يوس  هب  هرصب  زا  دنداتـسرف و  هرـصب  هب  ارم  مداد و  تیرومأم  نیا 
هحفـص 538]  ] هک ارچ  مییامن ، كرت  ار  يزابرـس  تمدخ  هک  میتشاذگ  رارق  میدوب -  ینامثع  رکـشل  رد  هک  ناتـسود -  اقفر و  زا  ياهدـع 

زور دـنچ  زا  دـعب  میدرک و  تکرح  ناگداپ  زا  هنابـش  هدایپ و  رارق  نیا  قبط  دـندرکیمن . مارتحا  نارگید  هب  ناشدوخ  زا  ریغ  هب  اـهینامثع 
یلامتحا عفر  زا  سپ  مدش و  ناهنپ  برع  ياههداوناخ  یـضعب  نایم  رد  دـنریگب  ارم  دنتـساوخ  یتقو  دـندش  ریگتـسد  نم  ياقفر  يورهدایپ 

هچ ره  دـنتفرگ و  نم  زا  متـشاد  هچ  ره  هتفرگ و  ارم  يولج  قیرطلا  عاطق  زا  ياهدـع  هار  نیب  رد  مدرک . تکرح  البرک  فرط  هب  يریگتـسد 
دنهدب و تیذا  ارم  دنتـساوخ  یتقو  دـندومن . نم  اب  یتخـس  دروخرب  دـنراذگب ، یقاب  نم  يارب  دـندرب  هچنآ  زا  يرادـقم  هک  مدومن  سامتلا 

دوخ يهریـشع  دزن  ارم  هک  دش  ثعاب  نخـس  نیا  متـسه . مالـسلاهیلع  سابع  نامداخ  زا  یکی  نم  متفگ : مدوب ، سویأم  اهنآ  زا  رگید  نوچ 
ياهدع دنداد و  مدوخ  هب  دوب  هدش  هتفرگ  نم  زا  هچنآ  رب  يدایز  ماعنا و  مارکا و  دروم  دننادرگزاب و  دندوب ، هتفرگ  نم  زا  هچنآ  و  دـندرب ؟

ظفح و ارم  دنوادخ  هک  ینآ  زا  دعب  مدش ، البرک  هناور  سپـس  دوب . نما  هک  یهار  هب  مدیـسر  ات  دندومن  یهارمه  نم  اب  ار  هریـشع  دارفا  زا 
دوخ رهـش  هب  رـسدرد  تیذا و  نودـب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تیانع  تکرب  هب  داد و  رارق  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تیاـنع  دروم 

[ . 339 . ] متشگرب هسدقم  يالبرک 

؟ دیسانشیم ار  لضفلاابا  ترضح  هنوگچ  دیتسه ، یحیسم  امش 
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گرزب ياهرهـش  زا  یکی  هرـصب -  لها  زا  يدرم  يدالیم  لاس 1961  رد  دیامنیم : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  نیدلاءایـض  لآ  دیعـس  دیس 
: متفگ وا  هب  دزادنیب ، هحفـص 539 ]  ] حیرـض رد  ار  اهنآ  تساوخیم  دوب و  هدروآ  الط  يهعطق  دـنچ  دوخ  هارمه  دـمآ و  البرک  هب  قارع - 
هک تساوخ  نم  زا  دومن و  لوبق  یهدـب . البرک  رهـش  مدرم  زا  نادـنمزاین  نامداخ و  هب  ار  نآ  تمیق  یـشورفب و  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  رتهب 

شجنـس زا  سپ  روکذـم  یجاح  میتفر . شحج  مظاک  جاـح  ماـن  هب  ـالبرک  ياـهرگرز  زا  یکی  دزن ، وا  هارمه  دـشورفب . اـت  مورب  وا  هارمه 
: داد باوج  مدیـسرپ . راک  نیا  نداد  ماـجنا  ببـس  زا  میدرک  یظفاحادـخ  رگرز  زا  هکیماـگنه  داد . وا  هب  یغلبم  اـهنآ ، ندیـشک  اـهالط و 
. تسا هدش  يزغم  هتکس  راچد  دنتفگ : میدرب . هرصب  روهـشم  ياهکشزپ  دزن  ار  وا  هک  نیا  زا  سپ  داتفا و  نیمز  رب  یناهگان  روط  هب  مردام 

اددجم یتقو  دش . بوخ  مکمک  دش و  رتهب  شلاح  زور  دنچ  زا  دعب  میدرب و  راک  هب  ار  مزال  جالع  میدش و  تحاران  رایـسب  رتکد  خساپ  زا 
یتسس و راچد  دینـش ، مردام  هک  نیمه  تسا . هدش  يزغم  يهتکـس  راچد  تفگ : دومن و  رارکت  ار  لوا  فرح  نامه  میدروآ ، کشزپ  دزن 
ماـقم و هب  ادـخ ، يارب  نم  مدـنزرف ! تفگ : مدوب . شنادـنزرف  نیرتگرزب  نوچ  منیـشنب ، شرتسب  دزن  هک  تساوخ  نم  زا  دـش و  هصغ  مغ و 

مالـسلاهیلع سابع  ترـضح  حیرـض  رد  ار  اهالط  نیا  متفایزاب  ار  دوخ  یتمالـس  رگا  مدرک . رذن  دـنوادخ  دزن  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  هبترم 
شیامزآ زا  سپ  تفریم و  دـمآیم و  هتـسویپ  هک  کشزپ  يزور  دـنچ  زا  سپ  مهدیم . ماجنا  یبلطیم ، امـش  هچنآ  نم  متفگ : مزادـنیب .

. دشابیم مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تیانع  زا  نیا  تفگ : مردام  یـضیرم . زا  شیپ  یتح  تسا . هتـشذگ  زا  رتهب  ناتردام  یتمالـس  تفگ :
: تفگ مردام  دشابیم ؟ مالـسلاامهیلع  نینمؤملاریما  هحفـص 540 ]  ] نب سابعلا  لضفلاابا  تروظنم  تفگ : دوب ، یحیـسم  دوخ  هک  کشزپ 
؟ هنوگچ میتفگ : مسانشیم . امش  زا  رتهب  نم  تفگ : دیسانشیم ؟ ار  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هنوگچ  دیشابیم  یحیـسم  هک  امـش  يرآ .

سلاجم رد  یکدوک  زا  نم  دنتسه و  يرفعج  يهعیش  ناملـسم و  هقطنم  نآ  نانکاس  رثکا  متـسه . هدارک  يهقطنم  زا  دادغب  لها  نم  تفگ :
زا سپ  دومنیم و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رذـن  مردام  دـشیم ، ضیرم  ام  يهداوناخ  دارفا  زا  یکی  هاگره  مدومنیم و  تکرـش  اـهنآ 
زا سپ  دادیم . مدرم  هب  تسا -  تسام  ای  رینپ  يزبس و  نان ، نامه  روظنم  هک  مالـسلاهیلع -  سابع  ترـضح  نان  مردام  یتمالـس ، تفایرد 

[ . 340 . ] مداتفا هار  هب  البرک  فرط  هب  نم  مود  زور  تفر و  نوریب  هناخ  زا  رتکد  بانج  نایرج ، نیا  لقن 

یگتفرگ قرب  زا  تاجن 

رایسب البرک  رد  اوه  ناتـسمز  ياهزور  زا  یکی  رد  درک : لقن  هنوگ  نیا  ناتـسود  زا  یکی  ار  یتمارک  دسیونیم : روکذم  باتک  يهدنـسیون 
هدرک ادیپ  لکـشم  نکمرگ  بآ  مدرک  رکف  مدومن ، یگتفرگ  قرب  ساسحا  هاگان  مدوب . مامح  رد  دوخ  يوش  تسـش و  لوغـشم  دوب ، درس 

دوخ اب  تسا . رطخ  رد  میگدـنز  هک  مدرک  ساسحا  مدوب  يزلف -  گرزب  فرظ  نایم  رد  ینعی  بآ -  طـسو  رد  هک  ناـنچ  مه  نم  تسا و 
اریز دوب . هتفرگ  ارم  دوجو  تدـش  هب  سرت  دـش ، شوماخ  قرب  مدـید  هک  تشذـگن  ياهظحل  هحفـص 541 ] . ] ینکردا لضفلاابا ! ای  متفگ :
یتقو دروایب . ار  میاهسابل  هک  دوبن  یـسک  هناخ  رد  مدیـشوپ و  ار  دوخ  ياـهسابل  مدـمآ ، نوریب  ماـمح  زا  مدـید . دوخ  مشچ  هب  ار  گرم 

، مدرک هاگن  نابایخ  رـس  هب  هتخیر ، نیمز  يور  قرب  ياهمیـس  مدید  مدینـش . يدـنلب  ياهادـص  هناخ  نوریب  زا  مدیـشوپ ، ار  دوخ  ياهسابل 
قرب يهرادا  اب  متـشگرب ، هناـخ  هب  تسا . هداـتفا  راـک  زا  هدروخ و  همدـص  هقطنم  سنارت  هدروخ و  قرب  ياهمیـس  هب  یگرزب  نیـشام  مدـید 

زا دوب  هدش  دراو  هچنآ  دندمآ و  نارگراک  نیسدنهم و  يروف  دیامن . حالـصا  ار  هریغ  سنارت و  رب  هدراو  تامدص  دیایب و  ات  متفرگ  سامت 
اهنآ يارب  ار  نایرج  مدرک و  هیهت  اذـغ  مدومن و  توعد  هناخ  هب  ار  نارگراک  نیـسدنهم و  نآ  راک  نایاپ  زا  سپ  دـندومن . حالـصا  صقاون 

ببـس يرآ ، متفگ : دـشابیم . مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  زا  یتمارک  کـی  دوخ  نیا  دـنتفگ : دـنتفریذپ و  ار  متوعد  اـهنآ  مداد . حرش 
هب مامح  زا  رگا  هک  مدوب  هدرک  رذـن  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  میالوم  دیـس و  يارب  هک  دوب ، مرذـن  هب  ياـفو  زین  امـش  زا  نم  توعد 

[ . 341 . ] مهدب اذغ  يدارفا  هب  موش  جراخ  تمالس 
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تشاد هشعر  هک  يرتخد  يافش 

لاس 1943 رد  دیامنیم : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  دـیجم » خـیرات  مالـسلاهیلع  سابعلا   » مان هب  دوخ  یطخ  باتک  رد  دیعـسلا  يدـهم  جاح 
زا البرک  رهـش  درک . مایق  هللادـبع -  قارع  یهاشداپ  تموکح  تقو -  تموکح  دـضرب  يو  دوب ، یلاع  دیـشر  مایق  اب  فداصم  هک  يدالیم 

رهـش زا  يرایـسب  ياههداوناخ  دندرک . كرت  ار  دادغب  رهـش  یـسیلگنا ، ياهامیپاوه  نارابمب  سرت  زا  مدرم  دش ، رپ  تیعمج  هحفص 542 ] ]
هداوناخ نیا  دـندرک . هراجا  ام  يهناخ  کیدزن  ياهناخ  اهنآ  دوب . هبک  لآ  هب  فورعم  يهداوناخ  يهلمج  زا  دـندوب ، هدـمآ  البرک  هب  دادـغب 

هاگن وا  هب  تشذگیم و  وا  کیدزن  زا  سک  ره  هک  دوب  شرـس  رد  هشعر  هب  التبم  هک  دنتـشاد  ياهلاس  هدزناپ  ناوج  رتخد  دندوب ، رفن  جـنپ 
ره موش و  انـشآ  ناشیا  يهداوناخ  گرزب  اب  دش  ببـس  میتشاد  هک  يدمآ  تفر و  زا  دشکب . تلاجخ  رتخد  نآ  هک  دـشیم  ببـس  درکیم 
رد میتفریم و  زین  ام  تسـشنیم و  تفریم و  دوب  ام  یگیاسمه  رد  هچوک و  رـس  رد  هک  ياهناـخهوهق  هب  هبک  لآ  يهداوناـخ  گرزب  زور ،

همئا يهبترم  ماقم و  زا  میدوب ، وگوتفگ  لوغشم  هک  نانچ  مه  اهبش  زا  یبش  میدوب . رابخا  ندینـش  رظتنم  میتسـشنیم و  هناخهوهق  نیمه 
: تفگ مدرک . لاؤس  وا  جالع  دروم  رد  دمآ و  نایم  هب  هضیرم  رتخد  زا  نخـس  انثا  نیا  رد  میتفگیم ، نخـس  دنوادخ  دزن  رد  مالـسلامهیلع 
. امرفب تفگ : يریذـپیم ؟ اـیآ  مهدـب . امـش  هب  يداهنـشیپ  مراد  تسود  نم  متفگ : میتفرگن . هجیتن  میدرب و  اـهکشزپ  همه  دزن  ار  مرتخد 

ینعی ربق  بحاص  زا  نینچمه  دنوادخ و  هاگشیپ  زا  يربیم و  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  حیرـض  رانک  هبنـشجنپ  زور  ادرف  ار  رتخد  متفگ :
. دوب هدرکن  روطخ  مرطاخ  هب  بلطم  نیا  امـش ، هب  هللا  كراب  تفگ : هبک  لآ  درم  نآ  یهاوخیم . ار  وا  يافـش  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
يرهـش و نیا  يهدـش  گرزب  امـش  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  درم  نآ  بش  نآ  يادرف  تفر . شاهناخ  فرط  هب  هناـخهوهق  زا  سک  ره  هاـگنآ 

میدومن قفاوت  درادـن . یعنام  نونمم ، متفگ : هحفص 543 ] . ] دییایب ام  هارمه  مه  امش  تسا  نکمم  رگا  دنـسانشیم . ار  امـش  مرح ، نامداخ 
رد تسـشن و  رتخد  ترایز  مسارم  يادا  زا  دعب  میدرب و  ار  وا  رهظ  زا  دعب  میربب . ار  وا  راهن  فرـص  زا  دعب  زور و  نامه  رهظ  ماگنه  رد  هک 

سپ و  دومن . توالت  نآرق  تایآ  دش و  رادـیب  دومن و  قرع  ساسحا  دوخ  رد  سپـس  تفر . باوخ  هب  هرهلد  سرت و  لاح  رد  شردام  رانک 
دایز مک و  اب  تعاس -  مین  دودح  زا  سپ  رگید  هبترم  تفر و  باوخ  هب  سپس  دومنیم . رارکت  هتـسویپ  هللا و  دمحلا  تفگیم : شمارآ  زا 

تماق دنلب  يدرم  باوخ  ملاع  رد  تفگ : دش ؟ هچ  تفگ : درک و  وا  هب  ور  شردام  تشاد . لماک  شمارآ  شرس  هک  یلاح  رد  تساخرب  - 
هاـنپ نم  هب  نوچ  تفگ : یتحاراـن . زا  افـش  متفگ : یهاوخیم ؟ هچ  تفگ : نم  هب  مدـید . دوب  يزبـس  مچرپ  شتـسد  رد  هک  هرهچ  شوخ  و 
باوخ زاب  هک  رگید  هبترم  مدومن ، توالت  نآرق  تایآ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  سپس  دهد . افش  ار  امـش  متـساوخ  دنوادخ  زا  نم  يدروآ ،

. هناخ يوس  هب  ورب  زیخرب و  تفگ : ارچ . متفگ : هدادن ؟ افـش  امـش  هب  ادخ  رگم  ياهتـسشن ؟ منیبیم  تفگ : دمآ و  راوگرزب  نامه  زاب  متفر ،
هک يرتخد  هلیـسو  نیدب  و  دـنادرگرب . هناخ  هب  ار  وا  تساوخ  وا  زا  هتفرگ و  ار  شرام  تسد  تساخرب و  رتخد  ردام ، اب  وگوتفگ  زا  سپ 

، درد زا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  تکرب  هب  دوب  هتفرگ  رارق  ناگناگیب  رظندروم  دربیم و  رـس  هب  رـس  درد  جنر و  اب  رمع  کی 
هحفص 544] [ . ] 342 . ] دندومن ادیپ  تاجن  شاهداوناخ  دوخ و  یتحاران  جنر و 

تشاد عرص  يرامیب  هک  يرتخد  يافش 

يرجه لاس 1390  رد  درک : لقن  هنوگ  نیا  میارب  ار  یتمارک  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رهطم  مرح  نامداخ  زا  یکی  عامـش  دمحم  خـیش 
رتخد شهارمه  هک  یلاـسگرزب  درم  دوب ، مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ترـضح  تداهـش  اـب  فداـصم  هک  رفـص  متفه  زور  رد  يرمق 

تساوخ نم  زا  درم  نآ  دربیم . جنر  دوشیم ) دوخیب  دوخ  زا  ناسنا  هک  يرامیب   ) عرـص يرامیب  زا  رتخد  نآ  دمآ . نم  دزن  هب  دوب  یناوج 
ار وا  هبترم  دـنچ  یلاـس  رد  عرـص  ضرم  نیا  مدـنبب . مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  رهطم  حیرـض  هب  ار  رتخد  میاـیب و  مرح  هب  شهارمه  هک 

يادا زا  دعب  میدـش و  مرح  دراو  سپـس  دـهدیم . افـش  ار  وا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تکرب  هب  دـنوادخ  هللا  ءاش  نا  متفگ : هتفرگیم .
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هب دـنوادخ  زا  مدومن و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياهتسد  مدرک و  اعد  یتاظحل  متـسب و  رهطم  حیرـض  هب  ار  رتخد  تراـیز  مسارم 
دوخ رهـش  هب  هک  تساوخ  نم  زا  رتـخد  ردـپ  یمک  تدـم  زا  سپ  مدومن . افـش  بلط  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  يهبترم  ماـقم و  رطاـخ 

دز و ادـص  ارم  مرتخد  مدوب ، باوخ  لزنم  رد  نم  هک  نانچ  مه  تشذـگ ، ارجاـم  زا  لاـس  کـی  تساوخ . نفلت  هرامـش  نم  زا  ددرگزاـب و 
یکی  ) هیناوید رهش  زا  يدامح  نب  نارمع  نم  تفگ : درک و  یمرگ  مالـس  يدرم  مدید  متـشادرب ، ار  نفلت  دهاوخیم . ار  امـش  نفلت  تفگ :

لاس هک  متسه  یسک  نامه  نم  تفگ : هن . متفگ : هحفص 545 ] [ ؟ یسانشیمن ارم  اقآ ! تفگ : دییامرفب . متفگ : متسه . قارع ) ياهرهـش  زا 
لضفلاابا ترضح  مرح  رد  نم  نآلا  تفگ : وا  متفگ . دمآ  شوخ  وا  هب  مدمآ . البرک  هب  دوب -  عرص  هب  التبم  هک  مرتخد -  قافتا  هب  هتشذگ 

هب هک  تفگ  رتخد  یتمالس  زا  یسرپلاوحا  مالـس و  زا  سپ  دز . ادص  ارم  مدیـسر  مرح  هب  هک  نیمه  متـسه . امـش  هار  هب  مشچ  مالـسلاهیلع 
ساـبعلا لـضفلاابا  ترـضح  تاـکرب  زا  نیا  متفگ : مدروآ و  اـج  هب  ار  يادـخ  رکـش  نم  دـش و  عفر  وا  زا  ضرم  نآ  رگید  یـشوخ  ریخ و 

نیا يافش  تبسانم  هب  هیده  ناونع  هب  ار  غلبم  نیا  منکیم  شهاوخ  تفگ : داد و  نم  هب  دروآرد و  لوپ  یغلبم  سپس  دشابیم . مالسلاهیلع 
[ . 343 . ] مرادن يرگید  يهچب  رتخد ، نیا  زج  نم  امن و  لوبق  نم  زا  رتخد 

دش اور  تجاح  قشاع  ناوج 

هدهاشم ار  یتمارک  دمآیم -  باسح  هب  البرک  رهـش  ناصخـشتم  زا  دهاز و  اوقتاب ، يدرم  هک  البرک -  تاداس  زا  یکی  یماش  دـیجم  دـیس 
شدنزرف هک  یلاح  رد  ار  ياهدروخلاس  درم  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  دقرم  ترایز  ماگنه  هب  دـیامنیم : لقن  هنوگ  نیا  هدومن 

ردپ سپس  تسشن . رانک  مه  شدوخ  دیناشن و  حیرـض  رانک  دوب ، لاحیب  فیعـض و  رایـسب  هک  ار  شناوج  دنزرف  وا  مدید . دوب ، شهارمه 
؟ دراد یـضیرم  هچ  تدـنزرف  متفگ : وا  هب  اعد  نایاپ  زا  سپ  درک . اـعد  دومن و  یتخـس  يهیرگ  مالـسلاهیلع و  ساـبع  ترـضح  هب  درک  ور 

نیا زا  ینایرج  تفگ : تسیچ ؟ وا  یناوتان  فعض و  ببس  متفگ : مدرک و  بجعت  شراتفگ  زا  درادن . یضرم  مدنزرف  تفگ : هحفص 546 ] ]
وا يراگتساوخ  هب  تساوخ  نم  زا  دش و  ام  يهقطنم  رد  يرتخد  قشاع  وا  دشابیم ، مرتخد  تفه  زا  دعب  نم ، رسپ  اهنت  رسپ  نیا  دراد : رارق 

نم و مدومن . لوبق  دوب ، تیبرتاب  هحلاص و  رایـسب  رتخد ، هک  نیا  رب  هوالع  دـندوب ، مرک  لها  هدوب و  یبوخ  هداوناخ  هک  ییاج  نآ  زا  مورب .
. دندومن در  هرابود  يراگتـساوخ ، میتفر  زاب  درک . رارـصا  زاب  مرـسپ  دندرکن . لوبق  اهنآ  یلو  میتفر ، وا  يراگتـساوخ  هب  هداوناخ  دارفا  هیقب 

میدیسرت ینیبیم . هک  دمآرد  لکش  نیا  هب  ات  تفر  یتسس  فعـض و  هب  ور  زور  هب  زور  شندب  تسـشن و  هناخ  رد  مرـسپ  اهنایرج  زا  سپ 
هتشذگ زور  دراد . رارصا  دوخ  بلطم  رب  وا  میتسناوتن و  میرادزاب ؛ میمـصت  نیا  زا  ار  وا  هک  میداد  ماجنا  يراک  ره  ور  نیا  زا  دریمب . وا  هک 

ار رتخد  يهداوناخ  دـنوادخ  هک  امن  تلئـسم  ادـخ  زا  نک و  اعد  وا  يارب  ربب و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دـقرم  هب  ار  وا  تفگ : شرداـم 
دیجم دیس  میدمآ . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دقرم  رانک  رد  ناکم و  نیا  رد  لاح  دننک . تقفاوم  رـسپ  نیا  جاودزا  رب  هک  دیامن  تیاده 
يهبنـش جنپ  دیامن . تیادـه  ار  رتخد  يهداوناخ  دـنوادخ  دـیاش  متـشادرب ، اعد  هب  تسد  مدـش و  رثأتم  درم  نیا  راتفگ  زا  دـیوگیم : یماش 

هب دننکیم . شخپ  ینیریش  مدرم  هب  دنیامنیم و  یلاحـشوخ  ادصورـس و  دندمآ و  اهنز  زا  ياهدع  اب  درم  نامه  هک  مدومن  هدهاشم  رگید 
نیا ياهردارب  زا  یکی  هناـخ ، هب  نامتـشگزاب  درجم  هب  تفگ : تفرگ و  لـغب  رد  ارم  هحفص 547 ] . ] مدرک مالـس  متفر و  درم  نامه  فرط 

يراگتساوخ يارب  ادرف  یجاح ! تفگ : مدش ، هناخ  دراو  هک  نیمه  مراد . راک  امش  اب  دیایب  ام  لزنم  هب  دیوگیم : مردپ  تفگ : دمآ و  رتخد 
باوخ ملاع  رد  هتـشذگ  بش  تفگ : دش ؟ هچ  منادب  مهاوخیم  یلو  دنک ؛ دایز  ار  امـش  لاثما  ادخ  متفگ : دـییایب . ناترـسپ  يارب  نامرتخد 

وا هب  هدوب . هللا  ءایلوا  زا  ییلو  نیا  متفگ : مدش و  رادیب  باوخ  زا  مهدب . امش  رسپ  هب  ار  مرتخد  تساوخ  نم  زا  دمآ و  راقو  تبیهاب و  يدرم 
ترـضح نآ  هب  شربق  رانک  رد  بش  ناـمه  متفگ : یتخانـش ؟ هنوگچ  تفگ : هدوب . مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مشاـهینب  رمق  وا  متفگ :

[ . 344 . ] دومن ناسآ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تکرب  هب  دنوادخ  دنادرگب و  ناسآ  ار  راک  نیا  هک  مدش  لسوتم 
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تفای افش  اونشان  يهچبرتخد 

هنوگ نیا  ار  یتمارک  يو  دوب . مالسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  ناحادم  نامداخ و  زا  یکی  هللا  همحر  نامجرت  ریمالادبع  موحرم 
مالسلاهیلع لضفلاابا  ترضح  دالیم  تبسانم  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نحـص  رد  البرک  رد  یبش  دوب . يدالیم  لاس 1951  درک : لقن 

هس دودح  رد  ياهچبرتخد  هک  یلاح  رد  ینز  مدناوخیم ، رعش  مدوب و  ربنم  زارف  رب  نم  هک  یماگنه  دوب . رازگرب  یهوکـشاب  نشج  سلجم 
دنهدب دناوخیم -  رعش  هک  تیبلها -  حادم  نیا  هب  ار  هچبرتخد  نیا  هک  دومن  شهاوخ  ناگدنونـش  زا  یکی  زا  دمآ و  تشاد  هارمه  هلاس 

زا ار  دوخ  هعماس  يهوق  و  داتفا ، نیمز  رب  دنلب  ییاج  زا  اریز  دناوخب . تسا -  ییاونش  دقاف  هک  ششوگ -  هحفص 548 ]  ] رد ار  راعشا  نیا  ات 
هک يراعـشا  نم  دـنتفگ . نم  هب  دوب ، هتفگ  ردام  هچنآ  متفرگ و  ار  لفط  دـیوگیم : هللا  همحر  نامجرت  ریمألادـبع  ياقآ  تسا . هداد  تسد 
زا مدناوخ ، هچبرتخد  نآ  شوگ  رد  هک  يراعشا  مدناوخ . هچبرتخد  نآ  شوگ  رد  دوب ، ترـضح  نآ  ینابرهم  تفوطع و  مان و  رب  لمتـشم 
ای سابع  ای  يدانا  انأ  اهعمـس و  ددراو  لوتبلا  یـضترملا و  یفطـصملا و  يدادـجألا  ۀـکربب  معناف  يذـالم  تنأ  لـضفلاابا ! اـی  دوب : رارق  نیا 
نز نآ  دـهدب . شردام  هب  ات  مداد  درم  نامه  هب  ار  وا  مدـناوخ ، هچبرتخد  نآ  شوگ  رد  راعـشا  نیا  هک  نآ  زا  سپ  يداعألا  رهق  اـی  ساـبع 

دندومن شخپ  ینیریش  نحص  نایم  رد  دش و  دنلب  یلاحشوخ  تاولص و  يادص  تشذگن  يزیچ  تفر . رهطم  مرح  هب  تفرگ و  ار  شرتخد 
: متفگ تشگزاـب . هچبرتخد  نآ  ییاونـش  دـنتفگ : هدـش . هچ  منیبب  متفر  نشج  يهماـنرب  ناـیاپ  زا  سپ  دـندروآ . ياـج  هب  رکـش  دـمح و  و 

مدرم هک  نیا  درجم  هب  هلب . داد : باوج  میدز . ادـص  ار  وا  ماـن  دوب ، هیقر  شمـسا  دـنتفگ : هتـشگزاب ؟ شاییاونـش  هک  هدـش  هجوتم  هنوگچ 
نیب تشادرب  رد  نتفرگ  افـش  ماگنه  رد  هک  ار  ینهاریپ  دندومن و  وا  نت  رب  دـیدج  ینهاریپ  دـندومن و  هکت  هکت  ار  شنهاریپ  دـندش ، ربخاب 

هحفص 549] [ . ] 345 . ] دندومن میسقت  مدرم 

يدزد هب  فارتعا 

زا یکی  هک  ربنق  يدهم  جاح  زا  ار  یتمارک  مردـپ  دـسیونیم : مالـسلاهیلع » مشاهینب  رمق  سابعلا  اندیـس  تامارک  نم  سبق   » باتک فلؤم 
بقلم نیدلاءایض  لآ  نسح  دیس  موحرم  زور  نآ  هک  مرح -  راددیلک  اب  ياهناتسود  طباور  دمآیم و  رامش  هب  البرک  مدرم  سانشرس  دارفا 

. دش دراو  تیصخش  راقواب و  يدرم  مدوب . هتـسشن  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  راددیلک  قاتا  رد  يزور  تفگ : تشاد ، دوب -  نسح  اقآ  هب 
تساخرب و هاگنآ  تشذـگ ، اهنآ  نایم  يرـصتخم  يوگوتفگ  تسـشن و  مرح  راددـیلک  راـنک  رد  درک و  مالـس  سلجم  رد  نیرـضاح  رب 
زا سپ  تفر . داد و  لیوحت  تشاذـگ و  راددـیلک  قاتا  رد  ار  نآ  دوب ، یهجوت  لباق  یلاـق  کـی  وا  هارمه  تشگرب و  یناـمز  زا  سپ  تفر .

نیدب ینایرج  دشابیم و  قارع ) يراجت  ياهرهـش  زا  یکی   ) هلح رهـش  راجت  زا  یکی  درم  نیا  داد : باوج  هدش ؟ هچ  مدومن  لاؤس  وا  نتفر 
دومن رذن  ادـخ  يارب  وا  دوب . یهجوت  لباق  غلبم  يدالیم  ياهلاس 1950  رد  غلبم  نیا  دـش و  يدزد  رانید  رازههس  وا  يهزاغم  زا  دراد : رارق 
يارب شرهطم  نحـص  رد  هک  دنک  ادها  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  يارب  یهجوت  لباق  یلاق  هتخت  کی  دوش ، ادیپ  دزد  هچنانچ 
بـش زا  هتـشذگ  ياهتعاس  رد  نم  تفگ : دـمآ و  هناخ  هب  ینز  ندومن ، رذـن  يدزد و  نایرج  زا  يزور  دـنچ  زا  سپ  دوش . شرف  نیریاز 
نخس همادا  رد  يو  متسه . وا  ییاسانش  يهدامآ  مسانشیم و  منیبب  ار  وا  رگا  دوب ، برد  ندرک  زاب  لوغشم  هک  مدید  هزاغم  برد  ار  يدرم 

یفرعم هدوب  دزد  دسانـشیم ، هک  مادـک  ره  دـنیبب و  ار  شنارگراک  ات  راـک ) لـحم   ) هزاـغم دـیایب  حبـص  تساوخ  وا  زا  رجاـت  تفگ : نینچ 
، تراجت لحم  هب  ندش  دراو  ماگنه  دیامن . لاؤس  یـسک  زا  دـهاوخیم  هک  دومن  رهاظت  دـمآ ، نز  زور  نامه  حبـص  هحفص 550 ] . ] دیامن

نآ مدمآ و  زور  نامه  رصع  دوب . تبحص  لوغـشم  نفلت  اب  هک  یـسک  نامه  قراس  صخـش  تفگ : دمآ و  رهظ  ماگنه  دید و  ار  نارگراک 
تساخرب و دومن و  ینالوط  توکس  هاگنآ  مداد . ناما  وا  هب  مدومن و  رارصا  نم  دومن . راکنا  وا  مدومن ، زاب  ار  نخس  متـساوخ و  ار  صخش 
اب یـشیوخ  تبـسن  نوچ  درک و  مهاوخ  نامتک  هک  مداد  هدعو  زین  نم  مراد . ناهنپ  ار  نایرج  هک  تساوخ  نم  زا  دومن و  يدزد  هب  فارتعا 
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[ . 346 . ] مدومن ادا  ار  دوخ  رذن  نونکا  مه  داد و  ملیوحت  ار  غلبم  متفر و  شلزنم  هب  وا  هارمه  مدومن . ناهنپ  تشاد ، نم 

لضفلاابا دقرم  رانک  بآ  اب  جلف  يهچب  يافش 

لاس 1940 رد  دیامنیم : لقن  هنوگ  نیا  ار  یبلاج  تمارک  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  رهطم  مرح  نامداخ  زا  یکی  دجام ، لآ  دمحم  دیس 
دنچ دوخ  هارمه  دندمآ و  البرک  هب  دادـغب  زا  ياهداوناخ  دوب ، هدـش  هناخدور  نایغط  راچد  دادـغب  هک  یماگنه  رد  ناتـسبات  ماگنه  يدالیم 

ار ناشتـشوگ  دندومن و  حبذ  ار  نادنفـسوگ  دندروآ و  باصق  مرح ، هب  دورو  زا  لبق  دندیـسر  مرح  هب  هک  نیمه  دـندوب . هدروآ  دنفـسوگ 
يادا زا  سپ  دندش و  فرـشم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  هب  هداوناخ  نیا  تشوگ ، میـسقت  نایاپ  زا  سپ  دندومن . میـسقت  راوز  نایم 

، شیپ هام  هدزناپ  زا  تفگ : خـساپ  رد  تسیچ ؟ راـک  نیا  ببـس  مدیـسرپ : مدرک و  ور  روکذـم  يهداوناـخ  دارفا  زا  یکی  هب  تراـیز  مسارم 
درکیم یگدنز  ام  یگیاسمه  رد  همرتحم  ینز  هحفص 551 ] . ] دنام هجیتنیب  میدرب و  دادغب  يابطا  زا  ياهدع  دزن  ار  وا  دش . جلف  نامدنزرف 

. درذـگیم مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ربق  رانک  زا  بآ  نیا  تفگ : دروآ و  بآ  يرادـقم  دـمآ و  يزور  میتشاد . دـمآ  تفر و  وا  اب  ام  و 
هب ار  نامدنزرف  ام  دینک . يوش  تسـش و  بآ  نیا  اب  هدش  جلف  هک  ار  يدنزرف  نامه  امـش  کنیا  تسا . هدروآ  ام  يارب  ار  نآ  ماوقا  زا  یکی 

تکرح ار  میاپ  مناوتیم  تفگ : جولفم  رـسپ  مود  زور  میدنادرگزاب . قاتا  هب  ار  وا  هاگنآ  میتخیر ، وا  ندـب  رب  بآ  نامه  زا  میدرب و  مامح 
، میداد تکرح  دـندومن و  دـنلب  ار  وا  دـندمآ و  دورب . هار  میهد  تکرح  دـننک ، کمک  ار  وا  متـساوخ  هداوناـخ  ریاـس  نادـنزرف و  زا  مهد .
داد و لماک  یتمالـس  زا  ربخ  یبط  ياهشیامزآ  زا  سپ  میدروآ و  شـصوصخم  کـشزپ  دزن  ار  وا  میدومن و  رارکت  ار  لـمع  نیا  مکمک 

فرـصم هک  ار  ییوراد  ایآ  دومن : لاؤس  کشزپ  هاگنآ  دورب . هار  ار  هاـتوک  ياـهتفاسم  دـیامن و  تکرح  دـناوتیم  دـعب  هب  نیا  زا  تفگ :
لـسغ دـشابیم ، مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  رهطم  ربـق  کـیدزن  هک  يرهاـط  بآ  هب  ار  وا  هکلب  هن ، میتـفگ : تسا ؟ هداد  رییغت  هدرکیم ،

امـش تفگ : سپـس  تفرگ ، ار  بآ  میداد . وا  هب  بآ  یمک  هاگنآ  يرآ . میتفگ : دـیراد ؟ يرادـقم  بآ  نیا  زا  ایآ  تفگ : کـشزپ  میداد .
[ . 347 . ] داـب اراوـگ  امـش  رب  ناتـصالخا  نیا  مالـسلامهیلع و  تیبلـها  هب  امـش  یتـسود  تبحم و  نیا  تفگ : يرآ . متفگ : دـیتسه ؟ هعیش 

هحفص 552] ]

هدب تاجن  یلع  نانمؤمریما  سابع  قح  هب  ار  سابع  مرسپ  ایادخ - 

زا یکی  رد  يو  دوب ، العم  يالبرک  مان  هب  ياهيربنم  زا  یکی  هللا  همحر  یجافخ  يداـه  خیـش  جاـح  ـالبرک  ياـناوت  بیطخ  روفغم  موحرم 
نم زا  ینیرحب  راوز  زا  ياهدــع  هـک  دوـب  يرجه  لاـس 1370  درک : لـقن  نینچ  تفریم ، ربنم  ـالبرک  ياـههناخ  رد  هک  دوخ  ياـهسلجم 

ندناوخ رد  خیش  موحرم  هتبلا  مناوخب - . مورب و  ربنم  دوب ، رازگرب  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  رهطم  نحص  رد  هک  یسلجم  رد  دنتساوخ 
و دور ، ربنم  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نحص  رد  هدش  نییعت  تقو  رد  هک  دومن  لوبق  خیش  موحرم  تشاد .-  صصخت  اهینیرحب  ياون  هب 

یسلجم لیکشت  ببس  زا  يداه  خیش  موحرم  ربنم  نایاپ  زا  سپ  دندش . رضاح  مدرم ، ریاس  زا  يدایز  عمج  دنوش و  رـضاح  دیاب  هک  ییاهنآ 
نایم رد  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مان  الومعم  هک  مالـسلاهیلع -  سابع  ترـضح  مان  هب  مه  نآ  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  نحـص  رد 

دمحا جاـح  ماـن  هب  سلجم  نیا  يهدـننک  تساوخرد  ناـمه  هک  دارفا  زا  یکی  دـندومن . لاؤـس  دوـشیم -  هدرب  مرحم  زور 7  رد  اـهبرع 
زا نم  دوب  نیا  شتلع  تفگ : دـیامن -  رازگرب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  نحـص  رد  ار  سلجم  نیا  هک  دوب  هدرک  رذـن  هک  دوب -  نافلخ 
هک نانچ  مه  میتفر ، ایرد  هب  دوب  سابع  شمان  هک  مدـنزرف  قافتا  هب  يزور  متفریم ، ایرد  هب  ؤلؤل  تفایرد  يارب  هک  مدوب  ناصاوغ  يهلمج 

دوخ وا  تاجن  يارب  هتفرگ و  رارق  ناشورخ  جاوما  نایم  رد  ماهلاس  تشه  دنزرف  مدید  هبترم  کی  مدوب  ایرد  رعق  رد  یصاوغ  مرگرـس  دوخ 
مدرک و دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  مربب ، شیپ  زا  يراک  متـسناوتن  هنافـسأتم  اما  مداد . تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  متخادـنا و  ایرد  نایم  رد  ار 
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کی دیوگیم : دنزرف  ردپ  هحفص 553 ] . ] هدب تاجن  مالـسلاامهیلع  نینمؤملاریما  دنزرف  سابع  قح  هب  ار  سابع  مدنزرف  ایادخ ! مدز : دایرف 
یتقو متـشاذگ ، رارق  مدومن و  رکـش  مدروآ و  اج  هب  ار  يادخ  دمح  دومن . ترپ  یکـشخ  فرط  هب  ار  مدنزرف  دمآ و  الاب  بآ  مدـید  هبترم 

هب ترـضح  زا  هاگنآ  دشاب ، مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دـقرم  ترایز  مهدـب  ماجنا  هک  يراک  نیلوا  میایب و  البرک  هب  دیـسرارف  مرحم  هام 
[ . 348 . ] میامن افو  مرذن  هب  ماهدمآ  نونکا  مه  میامن . رکشت  هدومن  هک  یکمک  فطل و  رطاخ 

یناطرس رامیب  يافش 

ناخلا باب  هقطنم  رد  ناخ  نسح  جاح  هناخ  رد  دوخ ، سلاجم  زا  یکی  رد  یجافخ  يداه  خیش  جاح  البرک ، ياناوت  بیطخ  روفغم  موحرم 
شخپ ینیریش  مرح  رد  يو  دمآ ، البرک  هب  دازآ  ریمشک  لها  زا  يریاز  درک : نایب  هنوگ  نیا  ار  لیذ  تمارک  يدالیم  لاس 1960  رد  البرک 

زامن نایاپ  زا  سپ  دروآ . ياج  هب  زامن  داتسیا و  زامن  هب  نم  رانک  ینیریـش  شخپ  زا  دعب  دوب . هتفرگارف  یلاحـشوخ  ار  شدوجو  دومنیم و 
درد ساسحا  مکـش  يهیحان  رد  اـهزور  زا  یکی  رد  داد ، خـساپ  دوب . رارق  هچ  زا  ناـیرج  دـنک  لوبق  امـش  زا  ادـخ  متفگ : مدرک و  وا  هب  ور 

. مشابیم تخـس  عون  زا  ناطرـس  هب  ـالتبم  هک  دـش  مولعم  يرادربسکع  اـهشیامزآ و  ددـعتم و  ياـهکشزپ  هب  هعجارم  زا  سپ  مدومن و 
ربخ نیا  ندینش  اب  اهنآ  هداوناخ ، دارفا  هب  مدرک  ور  تفرگارف  ارم  دوجو  يدیماان  مداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  مدینـش ، ار  ربخ  نیا  یتقو 

هب ینان  ناگیاسمه  هحفـص 554 ]  ] زا ینز  تفر . برد  تشپ  مردام  دش ، دنلب  هناخ  برد  يادص  نیب  نیا  رد  دـندرکیم . هیرگ  کشزپ  زا 
اهنان نیا  زا  يرادـقم  هک  یلاح  رد  دـمآ  مردام  درکیم . شخپ  تسا -  يزبس  تسام و  یکدـنا  اـب  ناـن  هک  مالـسلاهیلع -  لـضفلاابا  ماـن 

هدروآرب تتجاـح  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  تکرب  هب  هک  یلاـعت  يادـخ  يارب  نک  رذـن  روخب و  اـهنان  نیا  زا  تفگ : تشاد و  هارمه 
يرادقم يورب . البرک  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  ترایز  يارب  یتفای  افـش  كانرطخ  ضرم  نیا  زا  رگا  دوشب .

سابع ترضح  شردارب  نیسح و  ماما  ترایز  يارب  متفای  افـش  رگا  هک  مدرک  رذن  نانچ  مه  مدروخ و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  نان  زا 
مزال هچنآ  درب و  شیامزآ  قاتا  هب  ارم  دومن و  ییاریذپ  نم  زا  مدومن ، هعجارم  کشزپ  هب  يزور  دنچ  زا  سپ  مورب . البرک  هب  مالسلاامهیلع 

. هدـش فرطرب  یلک  روط  هب  ناطرـس  ضرم  هک  داد  تراشب  داد و  رارق  مرایتخا  رد  هظحل  دـنچ  ار  اـهشیامزآ  ماـمت  هجیتن  دومن ، ارجا  دوب 
نیا ندینـش  زا  سپ  تسا . هدش  فرطرب  يرامیب  تسه و  دـنوادخ  یلو  هلب ، تفگ : تسه . یتخـس  ناطرـس  ضرم  یتفگیمن  رگم  متفگ :

متـشگزاب و هناخ  هب  مامت  یلاحـشوخ  اب  هداد ، تیفاع  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تکرب  هب  ارم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  متـسناد  ربخ 
شردارب مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  میالوم  دیـس و  ترایز  هب  ات  مدمآ  البرک  هب  نآ  زا  سپ  دنتفگیم . تینهت  نم  هب  مدرم 

هحفص 555] [ . ] 349 . ] میامنب مالسلاهیلع  سابع  ترضح  میدقت  ار  دوخ  رکشت  موش و  لئان  مالسلاهیلع  سابع  ترضح 

تفای افش  دوب ، یگدرسفا  يرامیب  هب  التبم  هک  يرتخد 

البرک رد  سلجم  کی  رد  ار  تمارک  نیا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  مان  هب  ياهيربنم  زا  یجافخ  يداه  خیـش  روفغم  موحرم 
ترضح مرح  رد  نم  هک  نیا  نیب  رد  تسا : رارق  نیدب  نایرج  دومنیم ، لقن  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  نحـص  برد  یمقلع  دجـسم  رد 

زامن زا  غارف  زا  سپ  دـناهدش . عمج  ياهدـع  مرح  یبرغ  فرط  رد  هک  مدومن  هدـهاشم  مدروآیم ، ياج  هب  ترایز  زامن  مالـسلاهیلع  سابع 
هداد رارق  باطخ  دروم  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هتفرگ و  ار  حیرـض  مکحم  ناوج  يرتخد  مدومن  هدهاشم  تسا ؟ هدش  هچ  منیبب  متفر 
مداخ هب  لوپ  يرادقم  تشگرب و  مرح  هب  هبترم  ود  سپـس  نوریب . تفر  مرح  زا  تساخرب و  شردام  سپـس  دش . تکاس  هبترم  کی  تسا .

دیس نآ  زا  دنتفر . نوریب  مرح  زا  شرتخد  اب  تشگرب و  تفر و  نحص  هب  زاب  داتسیا  شرتخد  رانک  دومن و  فاوط  ربق  رود  سپس  داد ، مرح 
شلاح دـندروآ ، مرح  هب  ار  وا  شیپ  هتفه  ود  دوب ، یگدرـسفا  يرامیب  هب  ـالتبم  رتخد  نیا  داد : باوج  دـش ؟ هچ  مدومن ، لاؤس  مرح  مداـخ 
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[ . 350 . ] دش بوخ  شلاح  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  لسوت  تکرب  زا  هبترم  نیا  اما  دوب . روجان  یلیخ 

ماب تشپ  زا  ياهچب  طوقس  دالیم و  نشج 

لقن هنوگ  نیا  ار  یتمارک  يو  دـشابیم . مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  ناـحدام  ارعـش و  زا  یکی  ناـمجرت ، ریمالادـبع  جاـح 
جاح يهناخ  رد  مالـسلاهیلع -  سابع  ترـضح  دالیم  تبـسانم  هب  رعـش  ندناوخ  لوغـشم  هک  نانچ  مه  يدالیم  لاس 1957  رد  دـیامنیم :

سابع ترـضح  دالیم  نشج  مسارم  رد  شرداـم  اـب  یکدوک  هاـگان  مدوب ، هحفـص 556 ]  - ] البرک روهـشم  راجت  زا  یکی  لـیکو -  ساـبع 
فرط هب  نم  تشادزاـب . رعـش  ندـناوخ  زا  ارم  داـتفا ، هچبرـسپ  نیا  هک  یتقو  داـتفا ، نیمز  رب  ماـب  يـالاب  زا  دوب ، هدرک  تکرـش  مالـسلاهیلع 

تمارک نیا  مداد و  همادا  ار  دوخ  رعش  نم  دوب و  هدیدن  یبیسآ  وا  یلو  دننکیم . هیرگ  مدید  متفر ، دندوب  هتفرگ  ار  لفط  رود  هک  یتیعمج 
هب نیا  دوب و  هدیدن  ياهمدـص  هنوگ  چـیه  دوب و  هداتفا  تخـس  نامیـس  يور  هب  دـنلب و  ياج  زا  لفط  هک  یلاح  رد  مدومن . جرد  نآ  رد  ار 

[ . 351 . ] دوب مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دالیم  نشج  مسارم  تکرب 

تفای افش  امغا  لاح  رد  ناوج 

هب متشونیم  ار  باتک  نیا  هک  یماگنه  دسیونیم : مالسلاهیلع » مشاهینب  رمق  سابعلا  اندیس  تمارک  نم  سبق   » دنمشزرا باتک  يهدنسیون 
مدـید متفر ، اهنآ  فرط  هب  دـناهدش ، عمج  ياهدـع  مدـید  متفریم ، دوب -  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  کـیدزن  هک  ماهناـخ -  فرط 

هچب نیا  دـنداد : باوج  مدـش . اـیوج  وا  لاـح  زا  دنتـشادرب . ار  وا  شاهداوناـخ  هدیـشک ، زارد  شرف  يور  هب  هلاـس  هد  دودـح  رد  یناوـجون 
اب دیـسر  امرخ  لخن  رـس  کیدزن  يدـنلب  هب  یتقو  درک ، دوعـص  يدـنلب  لخن  زارف  رب  دـندش ، لفاغ  وا  زا  شاهداوناخ  دراد ، يداـیز  كرحت 

. دـش شوهیب  سرت  تدـش  زا  دومن ، ترپ  نیمز  رب  ار  دوخ  سرت  زا  دوب -  هدـش  هتفرگ  ياج  لـخن  رـس  رد  هک  گرزب -  راـم  کـی  ندـید 
زا ندش  سویأم  زا  دعب  تفاین . يدوبهب  دربیم  رـس  هب  یـشوهیب  لاح  رد  هتفه  هس  هحفص 557 ] . ] دندومن لقتنم  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  هاگنآ 

دندروآ و هناخ  هب  ار  وا  تسا . هدننک  سویأم  وا  یجازم  تیعـضو  اریز  دـنک ، تحارتسا  ات  ربب  هناخ  هب  ار  وا  دـنتفگ : شردـپ  هب  وا  ياوادـم 
اهنآ هب  شگرزبردام  دنتفرگن . هجیتن  هیودا  ریاس  فرـصم  لوپمآ و  قیرزت  زا  یلو  دوب ، هناخ  رد  یتدـم  دـندرک ، قیرزت  يدایز  ياهلوپمآ 
البرک هب  ار  وا  هداد و  شوگ  گرزبردام  فرح  هب  اهنآ  دـیربیمن ؟ مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  ار  وا  ارچ  دـیوگیم :
سابع ترـضح  مرح  هب  هک  میاهدروآ  البرک  هب  ار  وا  نونکا  مه  دـنربب و  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  هب  ار  وا  دـش  اـنب  دـنروآیم و 

افش مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تکرب  هب  ار  وا  دنوادخ  متفگ : مدش و  رثأتم  رایسب  وا  لاح  رب  نایرج  نیا  ندینش  زا  سپ  میربب . مالسلاهیلع 
مالسلاهیلع سابع  ترـضح  مرح  فرط  هب  موش  ربخاب  وا  تشذگرـس  زا  ات  مدمآ  نوریب  هناخ  زا  یتقو  متفر ، هناخ  فرط  هب  هاگنآ  دهدیم .

 - دوب یمیمص  یتسود  وا  نم و  نایم  هک  مرح -  نامداخ  زا  یکی  زا  تسین . دربیم ، رس  هب  امغا  لاح  رد  هک  ناوج  نآ  زا  يرثا  مدید  متفر 
زا دعب  دهاوخب . ار  وا  يافـش  ادخ  زا  هک  مدومن  تلئـسم  ترـضح  زا  مدناوخ و  اعد  نم  دندروآ و  ار  وا  هلب ، تفگ : مدـش . وا  لاح  يایوج 
زاب ار  شمشچ  سپس  داد ، تکرح  ار  شتسد  داد و  همادا  ار  تکرح  مکمک  دنکیم و  تکرح  وا  ياپ  تسد و  هک  دش  هدهاشم  تالسوت 

دنداد اذغ  بآ و  وا  هب  تساوخیم . هحفص 558 ]  ] اذغ بآ و  ینعی  دادیم . تکرح  شناهد  فرط  هب  ار  شتـسد  دومنیم و  هراشا  درک و 
ترـضح تیانع  تکرب  زا  دـش و  جراخ  یتمالـس  اب  مرح  زا  تساخرب و  هرخألاب  ندز و  فرح  هب  دومن  عورـش  سپـس  دـندرک ، شدـنلب  و 

[ . 352 . ] تفر دوخ  يهناخ  هب  مالسلاهیلع  سابع 

ریگنیمز درم  يافش  لضفلاابا و  يافصاب  مرح 
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يدرم يدـالیم  لاس 2000  رد  دـیامنیم : لقن  ار  لیذ  تمارک  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  دـقرم  ناـمداخ  زا  یکی  هشیماـم  لـضاف  دـیس 
تساوخ نم  زا  دمآ و  نم  دزن  اهنآ  زا  یکی  دندش ، مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  دراو  هارمه  ناوج  هس  هارمه  هب  ریگنیمز  لاسگرزب 

، دـندراذگ حیرـض  رانک  نیمز ، يور  ار  وا  دـندرب و  رهطم  دـقرم  فرط  هب  ار  ناشردـپ  ترایز  نایاپ  زا  سپ  مناوخب . تراـیز  ناـشیارب  هک 
نحـص رد  دنربب ، فیرـش  نحـص  زا  جراخ  هب  ار  وا  هک  تساوخ  شنادنزرف  زا  ردپ  یتعاس  زا  سپ  ندناوخ . اعد  هب  دـندومن  عورـش  سپس 
يهلپ زا  نامردـپ  دـنداد : باوج  دـش ؟ هچ  مدومن  لاؤس  مدرک و  اهنآ  هب  ور  دـش . ناـیامن  ناـشیاههرهچ  رب  یلاحـشوخ  ياـههناشن  فیرش 

سویأم اج  همه  زا  هک  نیا  زا  دـعب  دادـن . هجیتن  اما  میدرب ، يدایز  يابطا  دزن  ار  وا  دـید . یلک  بیـسآ  تارقف  نوتـس  داتفا ، نیمز  رب  يدـنلب 
ساـبع ترـضح  مرح  هب  ار  وا  یتـقو  میرواـیب ، مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  دزن  ار  وا  هک  تساوـخ  اـم  زا  نامردـپ  هتـشذگ  بـش  میدـش ،
هحفـص . ] میربب نوریب  ار  وا  تساوخ  ام  زا  هدش  فرطرب  وا  زا  یتحاران  درد و  هک  درک  ساسحا  ینیبیم  هک  نانچ  مه  میدروآ  مالـسلاهیلع 

دش و دنلب  رچلیو  زا  هدربمان  درم  هبترم  کی  دیوگ : دـش ، رکذ  هیـضق  لوا  رد  وا  مان  هک  لضاف  دیـس  ناوج ، نیا  اب  وگوتفگ  نیب  رد  [ 559
دوخ ياپ  اب  هک  دندومن  هدهاشم  مدرم  هک  نیمه  دـیامنب و  یتکرح  چـیه  تسناوتیمن  هک  ینآ  زا  دـعب  نتفر ، هار  هب  درک  عورـش  داتـسیا و 

ربخ دندش و  عمج  يرایسب  مدرم  تفرگ و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  زا  ار  دوخ  يافش  بیترت  نیا  هب  دنداتسرف و  تاولـص  دومن ، تکرح 
اب دندرک و  زاب  ار  هار  وا  يارب  دندمآ و  رومأم  دنچ  دوش ، جراخ  نحـص  زا  تسناوتن  مدرم  ماحدزا  ترثک  زا  دش  شخپ  وا  یتمالـس  افش و 

[ . 353 . ] تفر دش و  راوس  تفر و  نیشام  دزن  هب  ات  دندروآ  نوریب  نحص  زا  ار  وا  يرایسب  تمحز 

اشگلکشم لیجآ  شخپ  رامیب و  يافش 

لاسگرزب يدرم  دیوگ : مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  يافـصاب  مرح  نامداخ  زا  یکی  هدمآ : روکذم  باتک  زا  يرگید  شخب  رد 
هب هک  مدرک  شکمک  متفر و  وا  دزن  تشاد . تیاکش  درد  مکـش  زا  ریاز  نیا  دمآ ، البرک  هب  ترایز  يارب  دنه  لها  زا  ینیـسح  ضیف  مان  هب 

ار وا  هک  تساوخ  نم  زا  هکلب  درکن ، لوبق  وا  یلو  ددرگرب . تسا ، مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دقرم  یکیدزن  رد  هک  ناشدوخ  يهینیـسح 
دیسر هک  نیمه  مدناسر ، مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هلبق  نحص  برد  لباقم  ار  وا  نم  مربب . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نحص  برد  رانک 
يور رب  تسد  دـش و  مخ  نیمز  فرط  هب  سپـس  داد . رارق  باطخ  دروم  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ودرا )  ) دوخ ناـبز  اـب  درک  عورش 
يارب مدومن و  اـهر  ار  وا  هحفص 560 ] . ] درک شمارآ  ساسحا  دیشک و  دوخ  مکـش  يور  هب  ار  تسد  نامه  دیـشک و  نحـص  برد  نیمز 

شمارآ اب  هک  مدید  هار  ریـسم  رد  ار  يدنه  درم  نامه  مدمآ ، نوریب  مرح  زا  ترایز  نایاپ  زا  سپ  متفر . رهطم  مرح  هب  ترایز  مسارم  يادا 
باوج هتخیر  مه  زا  هتسکش و  یبرع  نابز  اب  دومنیم  مسبت  هک  یلاح  رد  يراد ؟ زاین  يزیچ  هب  متفگ : مدمآ و  کیدزن  دیامنیم . تکرح 

هب مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يهطساو  هب  ار  یتمالس  دنوادخ  داد : همادا  سپس  متسه . بوخ  نم  متـسه ، بوخ  نم  نیز ؛ انأ  نیز  انأ  داد :
لیجآ يرادـقم  درب و  دوـخ  بیج  رد  تسد  سپـس  مربیم . رـس  هـب  تمالـس  تحـص و  لاـمک  رد  نـم  نوـنکا  مـه  دوـمرف و  ینازرا  نـم 

رد مالسلااهیلع  نینبلاما  مان  هب  هک  تسا  همخت  هتسپ و  دوخن ، شمشک ، زا  یطولخم  اشگلکشم  لیجآ  الومعم  داد و  نم  هب  اشگلکـشم ) )
[ . 354 . ] دننکیم شخپ  مدرم  نایم 

تشاد یتسوپ  يرامیب  هک  يرتخد  يافش 

لاس رد  درکیم : لقن  نینچ  ار  یتمارک  دشابیم . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رهطم  مرح  نارازگتمدـخ  زا  یکی  دـجام ، لآ  دـمحم  دـیس 
زا رتخد  نآ  دـندش ، البرک  دراو  دوب -  یتسوپ  ضرم  هب  ـالتبم  هک  شرتخد -  قاـفتا  هب  هدروخلاـس  [ 355  ] یمناخ مرحم  هاـم  رد  1381 و 
هب هک  ره  دوب . هدـش  هتخیمآ  تحارج  نوخ و  اـب  هک  شتروص  رد  يرایـسب  ياـههزوس  دوب ، هدـش  تشز  رایـسب  شتروص  يراـمیب  تدـش 
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هب مهدیم  مسق  ار  امـش  دیـس ! تفگ : نم  هب  رتـخد  نیا  رداـم  هحفـص 561 ] . ] دادیم تسد  وا  هب  غارفتـسا  تلاح  درکیم  هاـگن  شتروص 
دزن ار  وا  نم  یناوتیم . ارچ  تفگ : مرادـن . ار  راک  نیا  ماجنا  ناوت  متفگ : نک . مکمک  مرتخد  نیا  يافـش  رد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
هناخ رد  نونکا  دنیامنب . هجلاعم  دنتسناوتن  زین  یهایگ  يهیودا  اب  دنیامن . جالع  دنتـسناوتن  یلو  دناهدومن ، اهشیامزآ  ماهدرب ، کشزپ  اههد 

: دنتفگ منادنواشیوخ  زا  یضعب  مهدب . مسق  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يهبترم  ماقم و  هب  ار  ادخ  هک  ماهدمآ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 
بآ نآ  هب  یـسرتسد  درادـن ، ناکما  متفگ : مرادرب . بآ  نآ  زا  ماهدـمآ ، نونکا  تسا . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  رهطم  ربق  ریز  رد  یبآ 

ماجنا امـش  يارب  مناوتیم  راک  کی  یلو  دهدیمن . یـسک  ره  هب  ار  دـیلک  وا  تسا و  مرح  راددـیلک  دزن  بادرـس  دـیلک  اریز  تسین . ناسآ 
میتفر راددیلک  دزن  مه  اب  دینـش ، ارم  فرح  مناخ  نآ  دیامن . ياهراچ  دنیبب و  ار  ترتخد  لاح  کیدزن  زا  ات  میورب  راددیلک  دزن  مه  اب  مهد .

نآ هب  دومن و  رپ  بآ  نآ  زا  ار  یفرظ  دید ، تلاح  نآ  اب  ار  رتخد  یتقو  اصوصخم  دومن ، تقر  وا  لاح  هب  راددیلک  مداد . حرش  ار  شلاح  و 
دـش و جراخ  مرح  زا  داد . دـهاوخ  یهجوت  لباق  هیدـه  هک  داد  هدـعو  نم  هب  دومن و  رکـشت  نم  زا  تفرگ و  ار  بآ  مناـخ  نیا  داد . مناـخ 
؟ یسانشیم ارم  تفگ : داد و  نم  هب  یهجوت  لباق  غلبم  سپس  درک . مالس  دمآ و  نم  دزن  تشگزاب و  هک  دوب  رفـص  هام  نایاپ  زا  سپ  تفر .
. دمآ مدای  مدش و  رکذتم  متـساوخ . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ربق  بآ  زا  مدـمآ و  وت  دزن  مرحم  هام  رد  هک  متـسه  يرتخد  نآ  ردام  نم 

رتخد تشذگ ، یکدنا  دید . یهاوخ  دـیآیم و  نونکا  مه  تسا . بوخ  رایـسب  تفگ : هحفـص 562 ] [ ؟ تسا هنوگچ  ترتخد  لاح  متفگ :
شیدوبهب رطاخ  هب  وا  هب  دوب . هدـش  فرطرب  دوب ، شتروص  رد  هک  ییاـههزوس  ماـمت  مدـید و  یتمالـس  تحـص و  لاـمک  رد  ار  وا  دـمآ و 
مالـسلاهیلع سابع  ترـضح  دـقرم  ریز  زا  هک  یبآ  تکرب  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  زا  یتیانع  زین  افـش  نیا  متفگ . تینهت  کـیربت و 

[ . 356 . ] دشابیم درذگیم ،

ماهتا عفر  لضفلاابا و  هب  لسوت 

سأر ماقم  رد  هیکرت  لها  زا  ناـبز  كرت  يریاز  اـب  يدـالیم  لاس 2001  رد  دـیوگ : البرک  یلاها  زا  یـصخش  هدـمآ : باتک  نامه  رد  زاـب 
: تفگ نم  هب  متـسه ، ـالبرک  رهـش  زا  مقارع و  مدرم  زا  نم  هک  تسناد  ییاسانـش  زا  سپ  مدومن . تاـقالم  هیروس  رد  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

نوـنکا مه  هک  مراد  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  يارب  يرذـن  تفگ : مـهدیم . ماـجنا  متـسناوت  رگا  مـتفگ : مراد . یـشهاوخ 
یلو درادـن ، یعنام  متفگ : دومن . مهاوخ  افو  تصرف  نیرتکیدزن  رد  هللا -  ءاش  نا  دـشخبب و -  ارم  هک  هاوخب  وا  زا  میاـمن ، اـفو  مناوتیمن 

نآ رد  تمارک  نیا  مسیونب و  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  تامارک  دروم  رد  یباتک  مراد  انب  نم  نوچ  هدوب ، هچ  ترذن  ببـس  ییوگب  دیاب 
نالجوا هللادبع  اب  يراکمه  هب  مهتم  ارم  دمآ و  شیپ  میارب  یلکشم  متـسه ، یمیدق  لوبناتـسا  مدرم  زا  ياهداوناخ  زا  نم  تفگ : دوش . تبث 

ینادنز دندرب و  هاگداد  هب  ارم  مدش و  ریگتـسد  متفرگ و  رارق  بیقعت  تحت  هیکرت ، تموکح  فرط  زا  و  دـندرک . هیکرت  ياهدرک  ياوشیپ 
نینمؤملاریما دـنزرف  سابع  ترـضح  زا  مداـی  مدومن . هحفـص 563 ]  ] دروخرب سابع  ماـن  هب  يدرم  اـب  مدوب  نادـنز  رد  هک  یماـگنه  مدـش .

نآ هبترم  ماـقم و  رطاـخ  هب  هک  متـساوخ  ادـخ  زا  متـشادرب و  اـعد  يوـس  هب  تسد  دـمآ ، دـنوادخ  دزن  وا  يهبترم  ماـقم و  مالـسلاامهیلع و 
هسلج هب  لوکوم  هاگداد  زاب  مداد . باوج  نم  دندومن و  یتالاؤس  دندرب و  هاگداد  هب  ارم  هرابود  دهد . تاجن  يراتفرگ  نیا  زا  ارم  ترضح 

زا سپ  مدـش . راضحا  هاگداد  هب  زاب  رگید  هبترم  هرخالاب  ات  مدرب  رـس  هب  نادـنز  رد  هتفه  ود  تدـم  متفر و  نادـنز  هب  اددـجم  دـش ، يدـعب 
. دـمآ متاقالم  هب  مردام  میدازآ ، زا  لبق  دـش  رداص  میدازآ  روتـسد  تخانـش و  هانگیب  ارم  هاگداد  دـش . یتالاؤس  زاـب  هاـگداد  رد  روضح 

مهدیم تراشب  وت  هب  تفگ : منیبیم ؟ لاحشوخ  ار  امش  هبترم  نیا  هدش  هچ  متفگ : تسا . نایامن  شاهرهچ  رب  یلاحـشوخ  ياههناشن  مدید 
: تفگ نم  هب  دـمآ و  يردـقلا  لیلج  درم  مدـید  باوخ  ملاع  رد  تفگ : هنوگچ ؟ متفگ : دـش . یهاوخ  دازآ  نادـنز  زا  يدوز  نیمه  هب  هک 
زا يزیچ  تسا . هدوب  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرورـس  دیـس و  درم ، نیا  متفگ : مردام  هب  دنکیم . ادیپ  تاجن  يدوز  نیمه  هب  تدنزرف 

يراتفرگ هیلب و  نیا  زا  ارم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ساـبع  ترـضح  تیاـنع  تکرب  هب  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  تشذـگن  مرداـم  تاـقالم 
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[ . 357 . ] داد تاجن 

یبونج ياقیرفآ  رد  مشاهینب  رمق  ای  مچرپ 

نیحطوبا یلع  خیـش  دـمحم  جاح  ياقآ  بانج  زا  ار  تمارک  نیا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  راددـیلک  نیدلاءایـض ، لآ  نسح  دـیس 
 - دیآیم هحفص 564 ]  ] رامش هب  راددیلک  نسح  ياقآ  یمیمص  ناتـسود  زا  هک  یلع -  خیـش  دمحم  جاح  دومن : لقن  هدنراگن )  ) ردپ يارب 

دمآ و راددـیلک  دزن  اقیرفا  بونج  زا  يریاز  دادرخ  هام  رد  يدالیم و  لاس 1950  رد  دیوگیم : هدینـش  راددیلک  زا  ار  تمارک  نیا  شدوخ 
. دنروایب هدروآ ، مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يارب  هیده  هک  يرخاف  هجوت و  لباق  یلاق  هتخت  هس  دیایب و  وا  هارمه  رفن  دـنچ  تساوخ  وا  زا 
هب ات  داد  راددیلک  هب  لوپ  يرادقم  ییاقیرفآ  ریاز  هاگنآ  دندروآ . راددـیلک  قاتا  هب  ار  اهیلاق  اهنآ  داتـسرف  وا  هارمه  ار  رفن  دـنچ  راددـیلک 

« نوات بیک   » رهش رد  یبونج  ياقیرفآ  رد  نم  داد : باوج  دومن . لاؤس  راک  نیا  ماجنا  ببـس  زا  وا  زا  راددیلک  دهدب . نادنمزاین  نامداخ و 
 - دـنهدیم لیکـشت  ار  تیرثکا  هک  تسوپهایـس -  داژن  رب  ار  دیفـس  داژن  هک  تسا  یتسرپداژن  روشک  نآ  طـلغ  تسایـس  منکیم . یگدـنز 

شتآ اههعرزم  زا  يرادقم  دندز و  شتآ  ار  ام  يهعرزم  اهتسوپدیفس  میتسه . راید  نآ  یلـصا  نانکاس  اهتسوپهایـس  ام  دهدیم . يرترب 
رد ام  دومن . فقوت  شتآ  مشاهینب » رمق  ای  : » دوب هدـش  هتـشون  نآ  رب  هک  یملع  هک  ییاـج  اـت  تفر  هعرزم  برغ  فرط  هب  شتآ  دـنتفرگ .

نیا ندـید  زا  سپ  دـنام . ملاس  يزوسشتآ  زا  نم  هعرزم  شتآ ، نداتـسیا  زا  سپ  مییوگیم . رادـلا » ملعلا  ، » یلمع نینچ  کـی  هب  اـقیرفآ 
. منک رکشت  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  زا  میایب و  مالسلاامهیلع  سابع  ترضح  نیسح و  ماما  ترایز  البرک و  هب  متفرگ  میمـصت  تمارک ،
. مدـناوخ تراـیز  مدرب و  مرح  هب  ار  وا  راددـیلک  هارمه  هب  دـهدیم : همادا  لـقان  مدومن . مهارف  ار  اـهیلاق  ناریا  زا  قارع  هب  مهار  ریـسم  رد 

ماما ترایز  هب  سپـس  دـش . هداد  وا  هب  ترـضح  يهنازخ  زا  هیدـه  ناونع  هب  شزرااب  رایـسب  یملع  مدروآ و  راددـیلک  قاـتا  هب  ار  وا  سپس 
هحفص 565] [ . ] 358 . ] دش فرشم  مالسلاهیلع  نیسح 

مشش هقبط  زا  طوقس 

مالسلاهیلع لضفلاابا  ترضح  مرح  رد  هک  نانچ  مه  دیوگیم : مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  نامداخ  زا  یکی  نیدلاءایـض ، لآ  دیعـس  دیس 
هدیشک و زارد  یناوج  مدید  تسا . هدش  هچ  منیبب  مدمآ  يروف  مدینش . مرح  لخاد  زا  یلاحشوخ  رورـس و  تاولـص ، يادص  مدوب ، هتـسشن 

مردارب نیا  متـسه . هداوناخ  گرزب  ردارب  نم  تفگ : دارفا  زا  یکی  هدـش ؟ هچ  مدیـسرپ : دـناهتفرگ . ار  شرود  مدرم  هدومن و  یتخـس  قرع 
هب ار  وا  اـم  دربیم . رـس  هب  اـمک  یـشوهیب و  لاـح  رد  وا  درک . طوقـس  دادـغب  رد  هـقبط  شـش  ناـمتخاس  زا  وا  تـسا . سابعلادـبع  شمـسا 

: دنتفگ هجلاعم  شیامزآ و  زا  سپ  دـندرب . راک  هب  دنتـشاد  ناوت  رد  هچ  ره  یکـشزپ  هورگ  تفرگ . رارق  هجلاعم  تحت  میدرب و  ناتـسرامیب 
یکشزپ هورگ  زاب  دوب ، يرتسب  ناتـسرامیب  رد  مردارب  هام  کی  دوش . يرتسب  ناتـسرامیب  رد  دیاب  یلو  دشابیم ؛ هدننک  دیماان  تردارب  لاح 

هناخ هب  ار  وا  تسا  رتهب  دـنتفگ : درکن ، ادـیپ  يرییغت  هنوگ  چـیه  دوب  هک  نانچ  مه  شلاح  هجیتن  دـندرب ، راک  هب  ار  ناشدوخ  ياهشیامزآ 
هب ار  وا  میتفرگ  میمـصت  میدرک ، وگوتفگ  اهردارب  رگید  اب  ربخ ، نیا  ندینـش  زا  سپ  تسا . ادخ  تسد  راک  دیامنب و  تحارتسا  ات  دـیربب 

یتقو دیسریم . وا  هب  لوپمآ  هار  زا  طقف  وا  ياذغ  دیآیم . دوریم و  الاب  یسفن  طقف  هک  دوب  هدنام  سحیب  یندب  طقف  وا  زا  میروایب . هناخ 
نیا نم  اریز  دـیربب ، مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  دزن  ار  وا  مهاوخیم  تفگ : دـناوخارف و  ار  ردارب -  هن  اـم -  ناـمردام ، میدروآ  هناـخ  هب 

ام دراذگاو . لاح  نیا  اب  ار  وا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  منکیمن  نامگ  مدیمان . سابعلادبع  هحفـص 566 ]  ] اکربت انمیت و  ار  مدنزرف 
ار وا  هک  میتساوخ  نامداخ  زا  یکی  زا  میدـش . ترـضح  نآ  رهطم  مرح  دراو  میدروآ ، البرک  هب  زور  نآ  يادرف  ار  وا  نامردام  فرح  قبط 

يور زا  بآ  يرادقم  ام  دشیم . لسوتم  دومنیم و  اعد  بترم  داد ، ماجنا  مداخ  دـنک . اعد  وا  تیفاع  یتمالـس و  يارب  ددـنبب و  حیرـض  هب 
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. ماهنـسرگ دز : ادـص  دـمآ و  شوه  هب  میداد ، يوش  تسـش و  لفق  يور  بآ  اب  ار  شتروص  هک  نیمه  میتخیر ، نامردارب  تروص  رب  لـفق 
یتمالس تحـص و  بوخ و  شلاح  کنیا  دییامنیم . هدهاشم  هک  نانچ  مه  دش و  دنلب  مدرم  نایم  زا  رورـس  تاولـص و  يادص  هبترم  کی 

[ . 359 . ] تسا هتفایرد  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تاکرب  زا  ار  دوخ 

هدرسفا قشاع  يافش 

مین زا  شیب  هک  مالسلاهیلع -  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  صالخااب  نامداخ  زا  یکی  ظوفحموبا ، میرکلادبع  خیـش  روفغم  موحرم  زا  مردپ 
دوخ نادرگاش  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نحص  رد  يدالیم  لاس 1940  رد  دیامنیم : لقن  نینچ  تسا -  لوغشم  يرازگتمدخ  هب  نرق 

ساـبع ترـضح  رهطم  دـقرم  هب  ار  وا  شرداـم  تسا . ناـیامن  شاهرهچ  رب  هودـنا  مـغ و  راـثآ  هـک  مدـید  ار  یناوـج  مدادیم . مـیلعت  نآرق 
مالسلاهیلع سابع  ترضح  دقرم  رانک  رد  اهنت  ار  وا  دش و  جراخ  مرح  زا  تسب و  حیرـض  هب  ار  وا  هچراپ  زا  ياهعطق  اب  دروآ و  مالـسلاهیلع 

ار وا  نت  دید  تفر . شدنزرف  يوس  هب  تشاد ، دوخ  هارمه  ینیریـش  يرادقم  تشگرب و  تشذـگ ، ینامز  كدـنا  هحفص 567 ] . ] تشاذگ
یشوهیب لاح  رد  تعاس  عبر  کی  ابیرقت  داد . تسد  وا  هب  یشوهیب  امغا و  تلاح  سپس  درب . رس  هب  یتدم  تلاح  نیمه  هب  هتفرگارف و  هزرل 

مالسلاهیلع سابع  ترضح  نحص  هب  ار  وا  تساخرب و  ردام  ربب ! نحص  هب  ارم  تفگ : درک و  ردام  هب  ور  دمآ و  شوه  هب  سپس  درب . رس  هب 
يزیچ شردام  شوگ  رد  ات  دربب . هناـخ  هب  ار  وا  هک  تساوخ  وا  زا  تفگ و  شرداـم  شوگ  رد  يزیچ  سپـس  دوب . نحـص  رد  یتعاـس  درب ،

هک ینآ  زا  دعب  دنداتسرف . تاولص  دندش و  عمج  مدرم  نداتسرف . دورد  تاولص و  ندرک و  شخپ  ینیریـش  هب  درک  عورـش  شردام  تفگ ،
؛ دـیامن جاودزا  شیومعرتخد  اب  تساوخیم  مرـسپ  تفگ : نینچ  خـساپ  رد  وا  مدومن . لاؤس  ار  نایرج  شردام  زا  دـش  شوماخ  ادـصورس 
هب ار  وا  هک  متـساوخ  وا  زا  شیپ  زور  دش . هدیـشک  اوزنا  هب  دـش و  یگدرـسفا  راچد  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  درکیمن . لوبق  شیومع  یلو 
وا تبغر  لـیم و  دروم  هک  يرتخد  دـنک و  شومارف  ار  ناـیرج  نآ  دوش و  هلیـسو  دـنوادخ  دزن  اـت  مربـب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مرح 

. مداد رارق  فیرش  دقرم  رانک  رد  ار  وا  نم  میدمآ . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دزن  نونکا  مه  دومن . لوبق  وا  میامن . يراگتـساوخ  تسه ،
نم هک  ینز  ره  اـب  تسا  لـیام  وا  دومن و  شوـمارف  ار  شیومعرتـخد  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  تکرب  هب  دراذـگ و  تنم  وا  رب  يادـخ 

هحفص 568] [ . ] 360 . ] دیامن جاودزا  میامن ، باختنا 

لضفلاابا تامارک  هب  ینمرا  کشزپ  فارتعا 

یـصالخااب يدرف  رایـسب  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  هب  دنمتدارا  صلخم و  ياهيربنم  زا  یبعک  يارهزلادبع  خیـش  موحرم 
ربنم زارف  رب  لاس 1971  هب  يدالیم  هام 9  رد  حایس  يدهم  جاح  لزنم  رد  مالسلاهیلع » نیسحلا  یح   » يهقطنم رد  البرک  رد  یسلجم  دندوب .

، دناهداتسیا مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نحص  برد  يولج  رد  نیـشام  يدادعت  هک  مدید  حبـص  زورما  تفگ : هدومن و  لقن  ار  تمارک  نیا 
مرح فرط  هب  ياهدـع  مدـید  مدـش ، رهطم  نحـص  دراو  یتـقو  موـش . هاـگآ  هیـضق  زا  اـت  متفر  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  فرط  هب 
خر ياهثداح  هچ  هک  منک  ادیپ  عالطا  ات  متفر  نانآ  فرط  هب  ترایز ، مسارم  يادا  زا  دعب  مدیناسر . حیرـض  هب  ار  مدوخ  باتـش  اب  دنیآیم .

هتـسخ کشزپ  هب  هعجارم  زا  ام  هدوب . ناطرـس  ضرم  هب  التبم  دشابیم ، ام  ردـپ  اقآ  نیا  دـنتفگ : مدومن . لاؤس  هیـضق  زا  متفر و  ولج  هداد ؟
ناتردپ منکیم ، تحیصن  امش  هب  تفگ : ام  هب  کشزپ  ررکم ، ياهدمآ  تفر و  زا  دعب  میدیدن . وراد  ندرک  فرصم  زج  ار  هجیتن  میاهدش .

فرح دش و  ییاهوگوتفگ  ام  نیب  کشزپ  فرح  ندینـش  زا  دعب  تسین . جالع  لباق  ضرم  نیا  اریز  دنک ، تحارتسا  ات  دـیربب  هناخ  هب  ار 
رظن زا  اـما  تسا ، دـنوادخ  تسد  رما  نیا  هچرگ  میدوب ، وا  گرم  راـظتنا  مشچ  میدروآ ، هناـخ  هب  ار  نامردـپ  میدومن و  لوـبق  ار  کـشزپ 
قاتا هب  وا  اب  تفر و  نامردام  دزن  دـمآ  شوخ  زا  دـعب  دـمآ ، نامردـپ  تدایع  يارب  اـم  ناـکیدزن  زا  یمناـخ  اـنثا  نیا  رد  دوب . نینچ  رهاـظ 
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، دروخب دیهدب  بآ  نیا  زا  تفگ : دروآرد و  یکچوک  فرظ  درک و  زاب  ار  دوخ  یتسد  فیک  وا  دش . وا  لاح  يایوج  دش و  دراو  نامردـپ 
زا دعب  میداد . نامردـپ  هب  میتفرگ و  ار  بآ  ام  هحفص 569 ] . ] دنکیم روبع  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  رهطم  ربق  ریز  زا  هک  تسا  یبآ  نیا 

. تساوخ ار  وا  تیفاع  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  تشادرب و  اـعد  هب  تسد  تفر  دـمآ و  نوریب  مناـخ  نآ  تفرورف . یقیمع  باوخ  هب  ندـیماشآ 
هب هک  بآ -  نیا  ندیماشآ  زا  سپ  منکیم  ساسحا  مدـنزرف ! تفگ : دـناوخارف و  مدوب - شنادـنزرف  نیرتگرزب  هک  ارم -  مردـپ  مود  زور 

دنریگب و یلبق  تقو  ات  متساوخ  ناردارب  زا  نم  دیربب . کشزپ  کی  دزن  ارم  هدش ، ضوع  ملاح  دوب -  هدش  هدروآ  هحلاص  نز  نیا  يهلیسو 
يهرهچ رد  تفگـش  راثآ  تقد ، شیاـمزآ و  زا  دـعب  میدرب و  کـشزپ  دزن  ار  وا  دـعب  زور  میربب . کـشزپ  دزن  دادـغب  رهـش  رد  ار  نامردـپ 

رگید جـالع  اـیآ  دیـسرپ : تسا . يدوـبهب  هـب  ور  شلاـح  هـک  دوـمن  راـهظا  داد و  رارق  شیاـمزآ  دروـم  ار  وا  ررکم  دـش ، ناـیامن  کـشزپ 
: میتفگ تسا . هداد  افـش  ار  ناتردـپ  اـناوت  دـنوادخ  سپ  تفگ : هن . میتفگ : دـیاهدرب ؟ يرگید  کـشزپ  اـیآ  تفگ : هن . میتفگ : دـیاهدومن ؟

نم تفگ : تسا . هدوـب  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  ساـبع  ترـضح  ياـناوت  تسد  هب  نامردـپ  يافـش  یتـسار  هب  رتـکد ! باـنج 
ینمرا نم  تفگ : تسوا . دـنزرف  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يرآ ، میتفگ : تسا . ربمایپ  يافلخ  زا  یکی  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  ماهدـینش 

دزن یگرزب  يهبترم  ياراد  وا  مراد . نیقی  مالسلاهیلع -  سابع  ترضح  ینعی  راوگرزب -  نیا  هب  یلو  منادیمن ، يزیچ  نیا  زا  شیب  متـسه .
ساـبع ترـضح  يهطـساو  هب  اـم  دـنتفگ : هدومن و  هعجارم  نم  هب  و  دـناهدش . بوخ  وا  يهطـساو  هب  يرایـسب  ناراـمیب  دـشابیم ، دـنوادخ 

خیـش روـفغم  موـحرم  تیـالو  دیهـش  یقتم و  درم  ملاـع و  نیا  يهطـساو  هـب  تـمارک  نـیا  يرآ ، هحفص 570 ] . ] میتفرگ افـش  مالـسلاهیلع 
[ . 361 . ] دش لقن  یبعک  يارهزلادبع 

تسا هتفای  تاجن  یتشک  دیشابن ، نارگن  امش 

ترضح ترایز  هب  ندش  فرشم  زا  دعب  تفر . البرک  ترایز  هب  راب  نیلوا  يارب  يرویگب  ینیسح  تحار  دیس  انالوم  يرجه  لاس 1330  رد 
ورهبور یکانـساره  نافوط  کی  اب  هار  رد  ام  یتشک  دـنکیم : لقن  نینچ  ناتـسودنه  هب  ار  دوخ  تشگزاب  نایرج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 

هک دشیم  ساسحا  دیدنبب . ار  اههرجنپ  اهرد و  هک  داد  روتـسد  مامت  دیکأت  اب  ادـخان  دزیم . مطالت  ایرد  بآ  یتشک  فرط  راهچ  رد  دـش ،
ینافوط نینچ  نونکاـت  نم  دـینک . لـسوت  دـیتفر ، هک  ره  تراـیز  هب  دـیهاوخب و  ار  ادـخ  تفگ : اـم  هب  ادـخان  دوش . قرغ  یتشک  هظحل  ره 

زا یخرب  دـیوگیم : همادا  رد  انالوم  درک . ناـیب  ار  نآ  ناوتیمن  میدرب و  رـس  هب  هنوگچ  یناـفوط  بش  نآ  رد  اـم  دـنادیم  ادـخ  ماهدـیدن .
هک دندز  هنیس  هب  ردق  نآ  رگید  یضعب  دنتفگیم و  سابعلا  لضفلاوبا  ای  مولظم ، نیـسح  ای  دندرکیم و  ییارـسهحون  ینزهنیـس و  نارفاسم 

سیئر نایم و  دمحم  ۀلملا و  رـصان  ياقآ  يهدازردارب  يونهکل ، نیـسح  دجاس  دیـس  میکح  رفـس ، نیا  رد  دنتفر . باوخ  هب  هدـش و  هتـسخ 
، دوب کشا  زا  رپ  شنامشچ  هک  یلاح  رد  ناخ  یلع  تمـشح  باون  حبـص  کیدزن  دندوب . رفـسمه  ام  اب  زین  ناخ  یلع  تمـشح  دابآردیح 

هدید ار  باوخ  نیمه  ۀلملا  رـصان  ياقآ  مداخ  نایم ، دـمحم  وا  زا  لبق  هحفـص 571 ] . ] درک نایب  دوب ، هدید  بش  هک  یباوخ  دـمآ و  ام  دزن 
ياهزین دوب و  راوس  یبسا  رب  شترضح  مدید ، باوخ  رد  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هک  دوب  رحس  کیدزن  تفگیم : هک  دوب 

امش یتشک  دیروخم  مغ  دیشابن ، نارگن  امـش  دومرف : داد و  تاجن  ندش  قرغ  زا  ار  یتشک  هزین  نآ  اب  دمآ  یتشک  يوس  هب  تشاد و  هارمه 
هب ملاس  یتشک  دندومن و  اپرب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سلجم  دندناوخ و  رکـش  زامن  نیریاز  مامت  باوخ  نیا  ندینـش  اب  تسا . هتفای  تاجن 

. میدش هدایپ  یتشک  زا  ام  دیسر و  یچارک  ردنب 

لضفلاابا ترضح  رهطم  بادرس  هب  ندش  فرشم 

ساـبعلا لـضفلاابا  ترـضح  رهطم  دـقرم  هب  نتفر  لاـح  رد  ییویدـیو  ملیف  کـی  رد  ار  يراد » فصآ   » و وتوب » ریظنیب  ، » نم هک  يزور  زا 
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دقرم ترایز  هب  اـج  ناـمه  مناوتب  هک  دوب  نیا  نم  ياـهوزرآ  زا  یکی  مدوب ، هدـید  تسا -  عقاو  بادرـس )  ) نیمزریز رد  هک  مالـسلاهیلع - 
نینبلاما ترـضح  صوـصخم  زاـمن  صوـصخ ، هـب  تجاـح  نـیا  ندـش  هدروآرب  يارب  تـهج  نـیمه  هـب  موـش . فرـشم  شترــضح  رهطم 
نینبلاما زامن  هشیمه  دوخ  تجاـح  هب  ندیـسر  يارب  نم  میدیـسر . ـالبرک  هب  يدـالیم  ربتکا 1997  رد 29  ام  مدـناوخیم . ار  مالـسلااهیلع 

هک مدشیم  لسوتم  مالسلااهیلع  نینبلاما  هب  مدناوخیم و  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  مرح  رد  ار  مالـسلااهیلع 
لـضفلاابا ترـضح  مادخ  زا  حبـص  زامن  زا  دعب  ربتکا  هبنـشجنپ 30  زور  دـیامنب . رهطم  ربق  تراـیز  هب  قفوم  ار  مجنا  نم و  ملاـع  دـنوادخ 

نیا مادخ  هحفص 572 ] . ] دنهدب ام  هب  ار  بادرـس  رد  رهطم  ربق  ترایز  يهزاجا  ياهراچ ، ره  هب  هک  مدومن  تساوخرد  مالـسلاهیلع  سابعلا 
ماـمت ور  نیا  زا  دـشابیم . دادـغب  رد  هک  تسا  یلوئـسم  دزن  بادرـس  برد  دـیلک  هک  دـش  مولعم  یتقو  دـندادیم . هولج  نکمماـن  ار  راـک 

مداخ باوج  تفر . اجنآ  هب  هنوگچ  وا  هک  مدش  روآدای  ار  وتوب  ریظنیب  نایرج  مرح  مادخ  اب  وگوتفگ  نمض  رد  دوب . رمثیب  میاهشالت 
. میتسـشن مرح  زا  ياهشوگ  رد  ام  دـنکفا و  هیاس  ام  رب  مامت  تدـش  اب  مغ  جـنر و  دـیتسه ؟ وتوب  ریظنیب  امـش  ایآ  زنط - ! اـب  هتبلا  دوب -  نیا 

رادید ینالف  ياقآ  اب  اج  نالف  رد  امش  تفگ : ام  هب  دمآ و  ام  دزن  دوب ، هدینـش  ار  ام  يوگوتفگ  الامتحا  هک  يدارفا  زا  یکی  دعب  یتاظحل 
کی هارمه  هب  دهعت  دنچ  اب  وا  میدرک . تاقالم  صخش  نآ  اب  میتفر و  اجنآ  ام  دناسر . دهاوخ  رهطم  ربق  هب  ار  امـش  وا  هللا -  ءاش  نا  دینک - 
نایب اجنیا  رد  ار  نآ  دوشیمن  اذـل  تسا  هنامرحم  دـش ، هتفرگ  اـم  زا  هک  یتادـهعت  تسا  رکذ  هب  مزـال  داتـسرف - . مرح  يوس  هب  ار  اـم  رفن ،

زاب رد  دـننک . زاب  ار  رد  ات  داد  روتـسد  شراکمه  هب  اهنآ  زا  یکی  میداتفا . هار  هب  رهطم  نحـص  ياهرقن  رد  فرط  رفن  ود  هارمه  اـم  دومن .- 
یلو دـندرکیم . شالت  دورو  تهج  نیریاز  زا  يداـیز  يهدـع  دـش . هتـسب  يروف  برد  و  میدـش . لـخاد  رفن  ود  نآ  اـب  مجنا  نم و  دـش و 

هتـسب یلفق  اب  دـشیم ، هدـید  رگید  يوس  نآ ، يالهبال  زا  هک  ینهآ  برد  کی  نیمز  يور  ياهرقن  رد  يوس  نآ  دـش ، هتفرگ  اـهنآ  يولج 
هب دـنک و  ار  شیابع  هماـمع و  وا  دـش . رهاـظ  رمرم  گنـس  زا  یناـکلپ  دیـشک . دوخ  فرط  هب  ار  رد  درک و  زاـب  ار  لـفق  اـهنآ  زا  یکی  دوب .

تروص نیا  اب  وا  رـس  تشپ  ام  میتفیب . هار  وا  رـس  تشپ  هک  داد  روتـسد  مجنا  نم و  هب  درک و  تکرح  نییاپ  فرط  هب  دوخ  درپس و  شقیفر 
برد يولج  اج  ناـمه  شقیفر  هحفـص 573 ] . ] میتـفریم نییاـپ  يوس  هب  ناـکلپ  زا  مجنا ، يولج  نم  دوب و  نم  يولج  وا  هک  میداـتفا  هار 

نآ دـشیم . رتـشیب  بآ  قمع  میتـفریم  ولج  هچ  ره  اـم  دوب ، هتفر  ـالاب  هب  اـهوناز  زا  بآ  هک  میدیـسر  ییاـج  هب  دـعب  دوب و  هداتـسیا  ینهآ 
اب هک  میدـید  ار  رهطم  ربـق  هک  نیا  اـت  دوـب . لکـشم  رایـسب  نتفر  هار  بآ  قـمع  رد  متفرگ . ار  مجنا  تسد  نم  تفرگ و  ارم  تسد  صخش 

، میدش نیمزریز )  ) بادرـس دراو  یتقو  تسا : ینتفگ  دوب . نهپ  یبآ  ياهلگ  اب  زبس  رداچ  کی  نآ  يور  دوب و  هدـش  نیزم  يراکیـشاک 
مالـسلاهیلع ساـبعلا  لـضفلاابا  تراـیز  وا  اـب  هارمه  ـالاح  دومن . تیادـه  نآ ، ندـناوخ  يارب  مه  ار  اـم  دـناوخ و  لوخد  نذا  صخـش  نآ 

دیبوکیم و دوخ  يهنیس  رـس و  هب  صخـش  نآ  مدیـشاپیم . نامدوخ  تروص  هب  ربق و  يور  ار  بآ  ندناوخ  ترایز  ماگنه  رد  میدناوخ و 
اج نآ  زا  میدمآ . رهطم  ربق  رس  يالاب  سپس  میدومن . نایب  ار  دوخ  تاجاح  ام  دیبلطب . ار  دوخ  تاجاح  تفگ : ام  هب  سپـس  درکیم . هیرگ 
مه ام  دومن ، فاوط  ار  رهطم  ربق  نآ  زا  دعب  دناوخ و  عادو  ياعد  مالـس و  یبرع  نابز  هب  صخـش  نآ  میدـیلام . تروص  هب  میتفرگ ، كاخ 
ربق فارطا  رد  هک  ار  یبآ  تسا  مزـال  اـج  نیا  میدومن . رپ  اـکربت  بآ  یطوق  کـی  رهطم  ربق  راـنک  زا  میداد . ماـجنا  ار  لـمع  نیا  وا  هارمه 

مامت امش  تقو  رگید  تفگ : صخش  نآ  سپس  تشاد . یشوخ  يوب  لالز و  فافش و  رایـسب  یبآ  نآ  میامن . فیـصوت  دوب ، دوجوم  كاپ 
نآ درکیم  یهارمه  ار  ام  هک  صخـش  نآ  و  دـش . مبیـصن  نآ  ندومن  لفق  فرـش  میدیـسر و  برد  ات  قیرط  نامه  اب  ام  میدرگرب . هدـش ،

هحفص  ] هب یتقو  دوب . هدش  سیخ  بآ  اب  الماک  ام  سابل  دومن . اطع  ام  هب  كربت  يارب  دوب ، هدومن  نشور  رون  يارب  بادرس  رد  هک  ار  عمش 
دوخ هب  ار  ام  سابل  كربت  تهج  هب  دـندش  هجوتم  هک  یمدرم  میدیـسر ، مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  ترـضح  رهطم  مرح  نحـص  [ 574
[ . 362 . ] میتشگزاب لته  رد  دوخ  قاتا  هب  لماک  توکس  اب  ام  ور  نیا  زا  مینزن . فرح  یسک  اب  هک  دش  هداد  روتسد  ام  هب  یلو  دندیلامیم ،

مشاهینب رمق  هب  لسوت  اب  یناتسکاپ  ياههبلط  نیریاز و  تاجن 
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زا رفن  دنچ  هک  یناتـسکاپ  ناریاز  اب  هدنب  يدالیم ، ناتسبات 1998  دیامنیم : لقن  هنوگ  نیا  ار  یبلاج  تمارک  يولع  نامز  ناخ  دیـس  ياقآ 
. میدوب تکرح  رد  نادهاز  هداج  فرط  هب  ناتـسکاپ  يهتیوک  زا  سوبوتا  کی  رد  دـندوب  یناریا  راوناخ  کی  و  ناردارب ) نارهاوخ و   ) هبلط

ریات ناهگان  تشاد . تعرـس  هداعلاقوف  سوبوتا  مدید  مدوب ، رادـیب  هدـنب  یلو  دـندوب ، باوخ  لاح  رد  نیریاز  رتشیب  دوب ، تعاس 12  بش 
رادیب همه  تفریم . تسار  هب  یهاگ  پچ و  هب  یهاگ  سوبوتا  دش ، هدیرب  نیـشام  نامرف  تفر ، نوریب  هدننار  تسد  زا  رایتخا  دـش و  رچنپ 

هداج زا  نیـشام  دوب . یمتح  گرم  سوبوتا و  طوقـس  میتشادن ، یتاجن  دیما  چیه  رگید  دندرکیم ، تالـسوت  متام  روش و  هیرگ و  دـندش ،
باب ای  نک  کمک  سابعلا ! لضفلاابا  اـی  : » میتفگ میدومن و  لـسوت  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  هب  طوقـس ، لاـح  ناـمه  رد  دـش ، فرحنم 

هک رفن  دنچ  میدمآ ، نوریب  همه  تشادهگن . گیر  لت  کی  اب  ار  سوبوتا  نآ  یبیغ  توق  کی  هک  نیا  لثم  مدـید  نک .» کمک  جـئاوحلا !
رمق يهزجعم  کی  اـب  هک  مرادـن  يدـیدرت  هحفـص 575 ] . ] دـندرک نامـسناپ  دـندرب و  یلحم  هاگنامرد  کی  هب  ار  ناـنآ  دنتـشاد ، تحارج 

. میتفای تاجن  یمتح  گرم  زا  ترضح  نآ  تیانع  مالسلاهیلع و  مشاهینب 

دنه یئبمب  رجات  رسپ  يافش 

کی اهنت  يدنه ، رجات  کی  یئبمب  رهش  رد  دیامنیم : لقن  هنوگ  نیا  ار  ییابیز  تمارک  مق ، يهیملع  يهزوح  بالط  زا  سابع ، رهاط  ياقآ 
چیه یلو  تشاذـگنورف . ياهجلاعم  چـیه  زا  رـسپ  نآ  يهجلاعم  يارب  رجات  نآ  دوب . هدـش  التبم  کـلهم  يراـمیب  هب  مه  وا  هک  تشاد  رـسپ 

شاهجلاعم يارب  لوپ  ردـق  نیا  دـنتفگیم : مدرم  هک  دوب  هتـسشن  شرـسپ  يافـش  زا  سویأم  نیگمغ و  هدرـسفا ، وا  دـشن . لـصاح  ياهدـیاف 
. دـباییم افـش  امتح  اجنآ  هللا -  ءاش  نا  دـیربب -  البرک  رادـملع  مالـسلاهیلع  سابع  یتوکلم  هاگراب  هب  ار  هچب  نیا  رگا  الاح  يدرک  فرص 

ضحم هب  دش . قارع  مزاع  دنه  زا  يدوز  هب  رجات  نآ  تسا . ناگدزتبیـصم  سرداد  جئاوحلا و  باب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  ارچ 
هناخرفاسم هب  شدوخ  تسب و  جـئاوحلا  باب  حیرـض  هب  ار  هچب  دیـسر . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  یتوکلم  هاـگراب  هب  هک  نیا 

دـنیآیم و مدرم  دنتـسه و  امرففیرـشت  دوخ  دنـسم  رب  مالـسلاهیلع  یلع  نایقتم  يـالوم  هک  دـنیبیم  باوخ  رد  يو  تفر . باوخ  دـمآ و 
یلو دیامنیم . هضرع  مه  ار  شرسپ  يافش  ياضاقت  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هک  دنیبیم  دنیامنیم ، هضرع  ار  ناشدوخ  ياهتساوخرد 
کی تسا و  ریاز  نیا  دیوگیم : مالسلاهیلع  سابع  ترضح  درادن . ياهدیاف  هدمآ ، رید  نیا  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

ار رجات  رسپ  نآ  تساوخرد  تانئاک  يالوم  هحفـص 576 ] . ] دییوگن جئاوحلا  باب  نم  هب  رگید  ددرگرب  دـیماان  رگا  هدروآ ، ام  شیپ  وزرآ 
نوریب ار  شرـسپ  تظاـفح ، تـهج  هـب  مرح  ناـمداخ  دـنیبیم  دودیم ، مرح  فرط  هـب  دوـشیم و  رادـیب  باوـخ  زا  رجاـت  نـیا  دریذـپیم .

دوخ روشک  هب  مرخ  شوخ و  دـیامنیم و  تراـیز  ار  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  دوشیم . لاحـشوخ  دوخ  رـسپ  يافـش  زا  دـنروآیم .
. ددرگیمزاب

سابع مچرپ  هیبش  زا  تجاح  نتفرگ  لوغم و  هاش  نیرخآ  رفظ ، هاش  رداهب 

« بلاـغ راـگدای   » ماـن هب  دوخ  هتـشون  رد  نیـسح  فاـطلا  اـنالوم  هک  هدوب  هعیـش  هب  فورعم  رفظ  هاـش  رداـهب  لوـغم ، نادـناخ  هاـش  نیرخآ 
رفظ هاش  هب  هوکـش ، ردـیح  ازریم  تروشم  اب  تفاین ، يدوبهب  هجو  چـیه  هب  دـش ، رامیب  یلهد  رد  رفظ  هاش  رداـهب  هک  یماـگنه  دـسیونیم :
رهش رگنمتسر  هلحم  رد  هک  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  هیبش  رب  دوش  بوخ  هاگره  هک  هدش  هداد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تبرت 
لاح رد  رفظ  هاش  دـسیونیم : هوکـش  ردـیح  ازریم  نایب  لـقن  نمـض  يوضر ، نیـسح  دوعـسم  روسفورپ  دـنزارفارب . مچرپ  دـشابیم ، ونهکل 

تخاس ییالط  مچرپ  کی  تفرگ ، افش  هک  یتقو  دزارفایمرب . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مرح  هیبش  رب  مچرپ  هک  دوب  هدید  باوخ  يرامیب 
سابع ترـضح  هاـگرد  هب  ار  نآ  دـمآ و  رگنمتـسر  هلحم  هب  وا  داتـسرف و  ونهکل  هب  هوکـش  ردـیح  ازریم  ردارب  نیدـلارون ، ازریم  طـسوت  و 
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دوش هتشارفارب  امتح  مچرپ  هک  تشاد  دیکأت  درک و  نایب  ار  شباوخ  هاش  دوخ  دمآ ، یلهد  هب  هوکش  ازریم  هک  یتقو  تشارفارب . مالسلاهیلع 
ازریم زا  هتـشون و  ار  بلطم  نیمه  رفظ  هاش  رداـهب  يراـمیب  حرـش  رد  ماو  کـلام  نیا ، رب  هوـالع  هحفـص 577 ] . ] دیدرگ ارجا  وا  روتـسد  و 

زیچ کی  زورما  دومرف : تفگیم ، نخـس  هتـسهآ  هتـسهآ  دوب . هدـش  رغال  فیعـض و  رایـسب  نارود  نآ  رد  هاشداپ  هک  دـنکیم  لقن  بلاغ 
سابع ترضح  مرح  هیبش  رب  مچرپ  نتشارفارب  لاح  رد  هک  مدید  ایؤر  رد  متفر و  باوخ  هب  اقافتا  حبص  زامن  زا  دعب  مدرک . هدهاشم  یبیجع 
باوخ نیا  دـیاب  تسا و  یبیغ  تاراشا  زا  تسا و  هقداص  امـش  يایؤر  هانپ ! ناهج  هاش  درک : ضرع  نیدـلارون  ازریم  مشابیم . مالـسلاهیلع 

داتـسرف و مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  هیبش  هب  نیدلارون  ازریم  طسوت  ار  مچرپ  يرامیب ، زا  شنتفای  افـش  زا  دـعب  مه  هاش  دوش . یلمع 
. دش هعیش  تفای و  رفظ  هاش  رداهب  هک  تسا  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  كرابم  مچرپ  تامارک  زا  نیا 

سابعلا لضفلاابا  هاگراب  رد  ریت  تفه  کیلش 

هب حبص  زامن  زا  دعب  نم  دسیونیم : هنوگ  نیا  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  زا  ار  ياهزجعم  ونهکل  هراظم  همانزور  راگنربخ  لاس 1386  رد 
اب دنتفگ : ارچ ؟ متفگ : دیوش . دراو  دیناوتیمن  دنتفگ : متفر . يرادشفک  کیدزن  یتقو  مدش ، فرشم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترایز 

تعاس کی  زا  دعب  ابیرقت  دوش . مرح  دراو  دناوتیمن  یـسک  دـناهدماین  سیلپ  رتکد و  هک  یتقو  ات  تسا و  هدرم  رفن  کی  ریت ، تفه  کیلش 
کی سدـقا  حیرـض  لوتقم و  نیب  هک  هدرم  ریت  تفه  کیلـش  اب  اقآ  کـی  دـننیبیم  دـنوشیم . دراو  هکراـبم  يهعقب  رد  رتکد  هارمه  سیلپ 

، صخـش نآ  يهدـعم  ياج  رد  هحفـص 578 ]  ] هک هدـید  رتـکد  دوشیمن . هدـید  يزیرنوخ  هناـشن  چـیه  یلو  دنـشابیم ! دوجوم  ریت  تفه 
. دوب هدـماین  رد  وا  زا  ینوخ  چـیه  هک  دوب  روآبجعت  یلو  دوب . خاروس  مه  فرط  نآ  دـندرک  هاـگن  هدرم  تشپ  تسا . ناـیامن  ریت  خاروس 
هب سیلپ  رـسفا  رتکد و  تقو  نآ  دش . يراج  نوخ  زا  ياهراوف  دنتـشاذگ ، هلبق  برد  يورهبور  دـندروآ و  نوریب  ار  لوتقم  شعن  هک  یتقو 

[ . 363 . ] تسا مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  هزجعم  کی  نیا  هک  تسین  یکش  دنتفگ : نابز  کی 

دیتسه جئاوحلا  باب  امش  لضفلاابا -  نشور -  تمشچ 

لقن ناندعوبا -  ولحلا -  رصان  دیـس  روفغم  موحرم  زا  يو  دشابیم . روهـشم  فورعم و  اوقتاب و  نیدتم و  ياهيربنم  زا  میکح  دمحا  دیس 
هب هک  اهترایز  زا  یکی  رد  دومن : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  رـصان ) دیـس  ردپ  ینعی   ) مردپ يارب  ینادوس  مظاک  خیـش  زا  وا  هک  دـیامنیم 
مرح هب  دعب  متفریم  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  ترایز  هب  لوا  يهبترم  رد  مدش . مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  مرح  دراو  متفر . البرک 

تسا نیسحلا  باب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نوچ   ) دوب هنوگ  نیا  ماهمانرب  هشیمه  هک  نانچ  مه  مدشیم  فرشم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
: دیوگیم مظاک  خیـش  دش .) فرـشم  ناطلـس  روضح  هب  هاگنآ  دومن  تاقالم  ار  ریزو  لوا  دـیاب  دـشابیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ریزو  و 

ساـبع ترـضح  رهطم  حیرـض  دزن  رد  شراـنک  رد  هلاـس  هچبرـسپ 12  هتــسشن و  یمناـخ  درک . مرظن  بـلج  يزیچ  مرح  هـب  دورو  ماـگنه 
دروم ار  شترـضح  تدش  یتشرد و  اب  و  دیوگیم . نخـس  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  اب  مناخ  نآ  هدـیباوخ و  هحفص 579 ]  ] مالسلاهیلع

هداد رارق  بطاخم  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  هنوگچ  مناخ  نیا  ینیبیمن  متفگ : دوب . شرانک  رد  يدرم  دهدیم . رارق  باطخ  باتع و 
نز نیا  تفگ : درم  نآ  تفگ . نخـس  هنابدؤم  یهلا  هاگرد  ناکاپ  ناراوگرزب و  نیا  لباقم  رد  دـیاب  دـنزیم ، فرح  بساـنمریغ  روط  هب  و 

ام درم . دش  هلاس  هس  هک  نیمه  داد . يدنزرف  ام  هب  دـنوادخ  هک  تشذـگن  ام  جاودزا  زا  يزیچ  تسا . نم  يومعرتخد  دـشابیم و  مرـسمه 
مه زاب  دـهد . دـنزرف  ام  هب  مه  زاب  تسا  رداق  دـنوادخ  میتسه  ناوج  اـم  متفگ : وا  هب  مداد و  يرادـلد  مرـسمه  هب  میدـش و  تحاراـن  یلیخ 
زج تسین  ياهراچ  متفگ : درم . مه  یموس  دنزرف  نینچ  مه  و  درم . دش  هلاس  هس  نوچ  مه  وا  دومرف و  تیانع  ام  هب  يرگید  دنزرف  دـنوادخ 
ام هب  دـنوادخ  ات  میوش  لسوتم  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  مرح  رد  میورب و  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  جـئاوحلا  باـب  يهناـخ  رد  هب  هک  نیا 
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دنوادخ میتشگرب . لزنم  هب  میدومن . بلط  ار  نامتاجاح  میدمآ و  مرح  هب  دنادرگب . رود  وا  زا  ار  اهیتحاران  اهيرامیب و  دهدب و  يدـنزرف 
تحص و لامک  رد  دش و  هلاس  راهچ  هس -  دش و  گرزب  دومرف و  يزور  ار  يرسپ  ادخ  دش و  رادراب  مرسمه  دومرف . تیانع  ام  هب  يدنزرف 

تـسین ياهراچ  میتفگ : دش . التبم  دـندشیم  راچد  یلبق  نادـنزرف  هک  ییاهضرم  نامه  دیـسر و  لاس  نس و  نیا  هب  هک  نیا  ات  دوب  تیفاع 
هدش تیانع  ام  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يهطساو  هب  دنزرف  نیا  نوچ  میورب  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  يهناخ  رد  هب  هک  نیا  زج 

وا زا  مدومن و  یظفاحادخ  مدش . ملأتم  بجعتم و  رایـسب  دـیوگیم : مظاک  خیـش  هحفـص 580 ] . ] دهد افـش  ار  وا  میهاوخیم  شدوخ  زا  و 
مدومن هدهاشم  ار  مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، نینمؤملاریما ، ادخ ، ربمایپ  ایؤر  ملاع  رد  مدیباوخ . بش  لزنم  متشگرب  مدش و  ادج 

رتتروص شوخ  هک  مدید  ار  يدرم  هبترم  کی  مدرکیم . هاگن  نانآ  يهرهچ  رد  دندوب و  هتسشن  دیشخردیم . نابات  هام  دننام  ناشرون  هک 
هک نیمه  اـیند . لـها  زا  هن  دـشابیم  تشهب  لـها  زا  وا  میوگیم  یلو  منک  فیـصوت  ار  وا  هک  مناوتیمن  مدوـب و  هدـیدن  وا  زا  رتیناروـن  و 

ببـس وا  زا  ربمایپ  دوب . مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح  راوگرزب  صخـش  نآ  دـندروآ و  لـمع  هب  مارتحا  وا  زا  ناراوگرزب  نآ  دزن  دیـسر 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تسا .) مربق  رانک  رد  هک  ياهچبرسپ  ینعی   ) منادب ار  رـسپ  نیا  تشونرـس  مهاوخیم  داد : خساپ  دیـسرپ . ار  شندمآ 

باب بقل  هکنیا  ای  دهاوخب  ار  رسپ  يافـش  ای  ادخ  زا  دیامنیم  تساوخرد  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  داد و  ربخ  وا  گرم  زا  ار  وا  هلآ 
باـب امـش  لـضفلاابا ! نشور  تمـشچ  دومرف : تشگزاـب و  تفر و  تساـخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنرادرب . وا  زا  ار  یجئاوـحلا 
باوخ زا  دیوگیم : ینادوس  مظاک  خیـش  دنادرگیمرب . شردام  ردپ و  دزن  هب  ملاس  دهدیم و  افـش  ار  ضیرم  دنوادخ  دیتسه و  جـئاوحلا 

. هتسشن شدنزرف  رانک  نز  نامه  مدید  مدمآ . مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مرح  هب  متفرگ ، وضو  دوب . دنلب  ناذا  هب  نذؤم  يادص  مدش  رادیب 
رواب یلو  ریخ . هب  تفگ : درک و  دنلبرـس  نز  مداد . تراشب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تکرب  هب  ناشرـسپ  يافـش  هب  ار  اهنآ  مدرک و  مالس 

دهاوخ اجک  هب  دـنزرف  رداـم و  نیا  تشونرـس  منیبب  هحفـص 581 ]  ] منک و هدـهاشم  کیدزن  زا  اـت  متـسشن  متفر و  هشوگ  هب  نم  درکیمن .
، درکیم هاگن  وا  هب  تشحو  اب  ردام  درک و  زاب  مشچ  دادیم و  تکرح  ار  شیاپ  تسد و  درک و  تکرح  شدنزرف  تشذگن  يزیچ  دیـسر .

هبترم کی  تفرگ و  مکحم  ار  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح  حیرـض  تساـخرب و  داد ، ماـجنا  هک  يزیچ  لوا  تسـشن و  شدـنزرف  دـید 
يارب ار  وا  ياهسابل  دندش و  عمج  دنزرف  نآ  رانک  مدرم  دنک . یهت  بلاق  دوب  کیدزن  یلاحـشوخ  زا  دومن و  دـنلب  هلهله  يادـص  شردام 

[ . 364 . ] دندوبریم كربت 

مدش بوخ  و  سابعلا ! لضفلاابا  ای  متفگ :

؟ دینک یفرعم  ار  ناتدوخ  ادتبا  رد  یهللادبع س -  نسح  خیش  ياههتفگ  ياپ  تداهش  زا  دعب  بیط  يهتسد  زا  ییاههتفگان  خسار و  داقتعا 
زا نم  ج -  دـیتشاد ؟ يروظنم  هچ  بیط  قوط  دـیرخ  زا  س -  یهللادـبع . نسح  خیـش  هب  فورعم  متـسه ، یهلاداـبع  نسح  جاـح  نم  ج - 

: تفگ دمآ و  نم  باوخ  هب  ناشیا  بیط ، تداهـش  زا  دـعب  متـشاد ، هقالع  یـشکملع  هتـسد و  هب  یگلاس - تشه  تفه ، زا  ینعی  یگچب - 
نیا ج -  دینکیم ؟ يرادهگن  اجک  ار  قوط  س -  متخادنا . هار  ار  هتـسد  مدیرخ و  ار  قوط  متفر  مه  نم  زادنب ، هار  ونم  هتـسد  نسح ! خیش 

ماهدیرخ ناخ  بیط  ياههچب  زا  ار  قوط  هک  یتقو  زا  منکیم ، يرادهگن  قودنـص  يوت  سپـس  هدرک ، زاب  تسا ، هرهم  چـیپ و  ياراد  قوط 
هفاـضا نآ  هب  ییاـهزیچ  هـچ  س -  ماهدرک . هفاـضا  نآ  هـب  يزیچ  مـه  لاـس  هـب  لاـس  مـهدیم و  هحفـص 582 ]  ] تکرح ار  هتـسد  نالا  اـت 

توق نوچ  هن ، ج -  دـنارذگیم ؟ ار  بیط  ریـسم  نامه  هتـسد  ایآ  س -  دـنارذگیم ؟ ار  شبوکالط  هدـش ، هفاضا  اهریـش  ج -  دـیاهدرک ؟
، مایق شوش ، زا  بیترت  هب  ریـسم  هدش ، مک  هک  هدوب  ینالوط  ریـسم  نینچمه  دوب ، هدیقع  اهناوج  هدـیقع  داقتعا و  رتدایز و  نامز  نآ  مدرم 
، یلع نابعـش  ج -  دـینزب ؟ فرح  دـناهدنز ، هک  یمیدـق  ياهشکتمالع  زا  س -  دوشیم . یهتنم  هیکت  هب  رخآ  عمج و  بحاـص  يولوم ،

هار هتـسد  هک  مدیرخ  مه  ار  ملع  مدـیرخ ، ار  قوط  یتقو  ج -  دـیراد ؟ ياهرطاخ  قوط ، نیا  زا  ایآ  س -  اقآ . رغـصا  اقآ و  رـصان  اقآ ، یلع 
. متفرگ ییاهتجاح  مداد و  لاقتنا  مق  هب  ار  ملع  متشاد ، هگن  ار  قوط  طقف  مزادنیب ،
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میدق ياهشکقوط  شکملع و  اب  یتسشن  رد 

سابع ياقآ  س -  نازابخ . سابع  رـصان  ریـصن و  مساق  نابعـش  هدازيروکف ، یلع  ایکیـسابع ، رغـصا  جاح  يدـغج ، ساـبع  اـب  وگوتفگ 
روظنم س -  تسا . نازیوآ  نآ  هب  مه  راولچ  دنکیم ، تکرح  اروشاع  بش  قوط  نیا  ج -  دنکیم ؟ تکرح  ینامز  هچ  قوط  نیا  يدـغج 

ج دراد ؟ ییاهزیچ  هچ  قوط  تمالع  رب  هفاضا  س -  دنربیم . افش  يارب  ار  نآ  زا  یتمسق  مدرم  هک  تسا  ياهچراپ  ج -  تسیچ ؟ راولچ  زا 
دنچ یتمالع  ره  س -  دراد . هغیت  تمالع  ج -  درادـن ؟ ار  اهزیچ  نیا  تمـالع  اـیآ  س -  هحفص 583 ] . ] دوخالک ریش و  ریـشمش ، رپس ، - 
قوط نیا  زا  یمایا  هچ  رد  ایکیـسابع  رغـصا  جاح  ياقآ  س -  میراد . هغیت  جـنپ  تسیب و  هغیت و  تفه  هغیت ، هن  هغیت ، جـنپ  ج -  دراد ؟ هغیت 

، نادـیم هزبس  يولوم ، هارراهچ  مایق ، ير ، زا  بیط  تداهـش  زا  لبق  قوط  نیا  اروشاع ، زور  رد  اـعوسات ، بش  رد  ج -  دـینکیم ؟ هدافتـسا 
الاح ج -  تساجک ؟ ریسم  الاح  س -  دنتشاذگیم . نیمز  اجنآ  ار  قوط  دیـسریم و  هیکت  هب  دعب  تشذگیم و  مادعا  نادیم  كدنبولگ و 

سابع ج -  دناهدنز ؟ ایآ  قوط ، ریز  دنتفریم  يدارفا  هچ  هدازيروکف  یلع  ياقآ  س -  دنکیم . نییعت  ار  ریسم  یهلادبع  نسح  خیش  جاح 
قوط شیپ  لاس  ود  یـس و  ج -  دـیراد ؟ یعالطا  ایآ  قوط  هچخیرات  زا  س -  مدوخ . اقآ و  رـصان  اقآ ، رغـصا  جاـح  یلع ، نابعـش  يدـغج 

نابعـش ياقآ  س -  دیرخ . ار  نآ  یهلادبع  نسح  خیـش  اهدـعب  داتفا  ییاضر  جاح  بیط  موحرم  تسد  هب  لاس 1340  زا  لبق  هدـش ، هتخاس 
 - س تسا . هدش  رتنیگنس  هفاضا و  اهریش  الاح  اما  دوب ، رتکبس  ناخ  بیط  نامز  تسین ، مولعم  ج -  تسا ؟ ردقچ  قوط  نزو  ریصن ! مساق 

هدرک شباوج  اهرتکد  هک  دوب  هدش  ضیرم  يروط  دوب ، رصان  شمسا  مرـسپ  ج -  دیراد ؟ ياهرطاخ  قوط  نیا  زا  ایآ  يدغج ! سابع  ياقآ 
هحفص 584] . ] دندرک هکت  هکت  ار  شیاهسابل  همه ، تفای و  افـش  مداد ، مرـسپ  هب  قشاق  کی  مدز ، قوط  هب  مدرک و  بآ  ناکتـسا  دندوب .
؟ دیراد ياهرطاخ  هچ  قوط  يهرابرد  ایکیسابع ! رغصا  جاح  ياقآ  س -  مرخب . قوط  دوب  نیا  مقشع  ج -  دیراد ؟ ییوزرآ  هچ  الاح  س - 

افـش شیارب و  مدرب  مدرک و  ادـج  ار  اـهنفک  زا  یکی  دوب ، هتفرگ  هبـصح  میاـهلیماف  زا  یکی  مدوـب ، قوـط  نیا  ریز  هک  لاـس 1338  ج - 
درد تدـش  هب  میاپ  ج -  روطچ ؟ امـش  هدازروکف ! ياقآ  س -  ماهدـش . ریپ  مرادرب . قوط  مناوتیمن  رگید  هک  تسا  لاس  راـهچ  هس  تفاـی .

 - س موریم . قوط  نیا  ریز  هشیمه  دعب  هب  نآ  زا  متفای و  افـش  مدش و  قوط  ناماد  هب  تسد  مدمآ  تشادن ، ياهدیاف  متفر ، رتکد  درکیم ،
اب اروشاع  زور  ج -  دیراد ؟ ياهرطاخ  هچ  امـش  ریـصن ! مساق  نابعـش  ياقآ  س -  لاس . هدزناپ  ج -  دیرادیمرب ؟ قوط  هک  تسا  لاس  دـنچ 

ج روطچ ؟ امش  نازابخ ! سابع  رـصان  ياقآ  س -  مدش . بوخ  و  سابعلا ! لضفلاوبا  ای  متفگ : قوط و  ریز  متفر  دوب ، هتـسکش  میاپ  هک  نآ 
. مشکیم قوط  مه  زونه  متفرگ و  ار  شیافش  قوط  زا  دندرک ، مباوج  متفر  هک  اج  ره  دش  جلف  مرتخد  - 

ییاضر جاح  رهاط  اب  هاتوک  ییوگ  تفگ و 

یعالطا هچ  قوط  يهچخیرات  زا  س -  متـسه . ییاضر  جاح  بیط  ردارب  ییاـضر ، جاـح  رهاـط  نم  ج -  دـینک ؟ یفرعم  ار  ناـتدوخ  س - 
هریگ  42 دیرخ ، ناموت  دصیـس  هحفـص 585 ]  ] نامز نآ  درک ، هلماعم  ناـخ  بیط  ناهفـصا  رد  شیپ  لاـس  شـش  یـس و  رد  ج -  دـیراد ؟

هب دـناهدروآرد . تکرح  هب  سابع  دـشرم  رغـصا و  جاح  ینابرق ، لیعامـسا  موحرم  يدـغج  ياـقآ  لـثم  رفن  نیدـنچ  ار  قوط  نیا  تشاد و 
 - ج هدش ؟ هفاضا  قوط  نیا  هب  ییاهزیچ  هچ  س -  دندید . همه  دـیکچیم ، نوخ  قوط  زا  شیپ ، لاس  دـنچ  دـندنبیم ، راولچ  قوط  ندرگ 
هچ زا  هتسد  بیط  نامز  س -  تسا . هدوزفا  نآ  تهبا  هب  هفاضا و  هکت  دنچ  هرز  یکی  هدومرف و  تبحم  هدیشک ، تمحز  نسح  خیـش  جاح 

، نیدلارصن دیس  نابایخ  كدنبولگ ، هاش ، دجسم  سوریـس ، نابایخ  يولوم ، هارراهچ  اهشورفراب ، نادیم  زا  ج -  تشذگیم ؟ ییاهریـسم 
. دوب ریسم  ياهتنا  هک  اهشورفراب  هینیسح  ات  يولوم  مادعا  نادیم 

راذگب لضفلاابا  ار  رسپ  نیا  مسا 
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هدیشوپ يدیفس  سابل  يدق  دنلب  ياقآ  مردام  يرادراب  لوط  رد  هک  متسه  مالسلاهیلع  نیسح  هللادبعابا  اقآ  ناصلخم  نارکون و  زا  یکی  نم 
. راذگب لضفلاوبا  ار  رسپ  نیا  مسا  تفگ : هبترم  ود  دمآ و  مردام  باوخ  هب  هک  دوب 

لضفلاابا ترضح  هب  بوسنم  ملع  زا  یتمارک 

البرک رادـملع  ملع  دوبدای  هب  ار  یملع  ینیـسح  نارادازع  تسا  موسرم  ناـجیابرذآ  ياهاتـسور  رثکا  رد  هک  یمیدـق  مسر  کـی  ساـسارب 
زا زیگناتفگـش  ياهارجام  هک  تسا  هدش  هدینـش  رتاوتم  دننادرگیم . رادازع  تیعمج  نیب  يرادازع  عقوم  رد  دـننکیم و  هیهت  مالـسلاهیلع 

عمج مرحم  مایا  هحفص 586 ]  ] يرادازع تهج  رادازع  مدرم  اتسور  دجسم  رد  هک  یعقوم  اهاتـسور  زا  یکی  رد  تسا . هدش  هدهاشم  ملع » »
اب دوب  هدشن  لح  شیارب  یتدـیقع  لئاسم  یخرب  هک  اتـسور  ناناوج  زا  یکی  دوب . هدـش  هداد  ياج  دجـسم  هشوگ  رد  ملع »  » دـندوب و هدـش 

. درادـن تمارک  هـضرع  امـش  مـلع  اـما  دراد ، یتـمارک  ناـشملع  رگید ، ياهاتـسور  رد  دـیوگیم : نارادازع  هـب  باـطخ  زیمآنیهوـت  ینحل 

. دوشیم هدینش  ملع »  » فرط زا  هک  بیجع  تسا  ییادص  دنکشیم  ار  توکس  هک  یئادص  دوشیم و  مکاح  سلجم  رد  توکس  هلصافالب 
دجـسم زا  بارطـضا  سرت و  اب  راـکاطخ  ناوج  نآ  دریگیم و  دوخ  هب  يرگید  هولج  يرادازع  دوشیم و  مکاـح  سلجم  رد  یبیجع  روش 

سابع ترـضح  ملع  دای  هب  دروایب و  ار  ياهلاسوگ  دـهدیم  روتـسد  وا  هب  شدـنزرف  هابتـشا  ناربج  تهج  ناوج  نآ  ردـپ  دوشیم و  جراخ 
: حیضوت دوشیم . میسقت  اتـسور  مدرم  نیب  يرذن  هلاسوگ  تشوگ  دهدیم و  ماجنا  ار  راک  نیا  قوش  مامت  اب  وا  دنک و  ینابرق  مالـسلاهیلع 

ارجام دـهاش  هک  صاخـشا  زا  یخرب  هداتفا و  قافتا  یقرـش  ناجیابرذآ  ناتـسا  رها  ناتـسرهش  عباوت  زا  بالیل »  » ياتـسور رد  قوف  يارجاـم 
سابع ترضح  نادنمتدارا  زا  ینیسح و  نارادازع  زا  تسه و  هدنز  زونه  بئات  هتبلا  راکاطخ  ناوج  نآ  یتح  دنتایح و  دیق  رد  زونه  دندوب 

85  / 3  / 13 دیآیم . باسح  هب  مالسلاهیلع 

میدش لسوتم  وربآ  ظفح  يارب 

جئاوحلا باب  ترضح  تایانع  زا  یکی  یناحور  رخف  یسوم  خیش  جاح  ياقآ  مرتحم  هدنسیون  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  باطتـسم  بانج 
فیک ياوتحم  هجوتم  یقارع  یکمک  ياهورین  زا  یکی  البرک ، رفس  زا  تشگزاب  رد  دناهتشاد : نایب  هنوگ  نیا  ار  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق 

گرزب یتقرـس  هک  میدـش  هجوتم  توـک  یلاوـح  هار  همین  رد  هحفـص 587 ] . ] تسا هدوب  نآ  رد  یهباـنتعم  تاـناما  هک  دوب  هدـش  مایتسد 
سپ ار  نآ  هجو  چـیه  هب  هدـنیابر  هک  تشادـن  دوجو  يدـیدرت  میدوب -  رفن  تسیب  زا  شیب  هک  ناـهارمه -  يهمه  يارب  هتفرگ و  تروـص 

رهش نارهم  يوس  هب  تشگزاب  ای  يریگیپ  البرک و  هب  تشگزاب  رس  رب  میدرک و  فقوت  اج  نامه  ناهارمه  اب  نم ، داهنـشیپ  هب  داد . دهاوخن 
نآ راوگرزب  ردارب  نیـسح و  ماما  اـقآ  سدـقم  تحاـس  هب  وربآ  ظـفح  يارب  راـچان  هدیـسرن ، ییاـج  هب  یلو  میدرک ، هرواـشم  ناریا  يزرم 

راظتنا فالخرب  میدش . طبترم  یکوکشم  درف  اب  تماقا ، لحم  لته  اب  سامت  رد  میدش و  لسوتم  مالسلاامهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح ،
ياتـسور نامه  هک  تسا  هدامآ  هتفای و  ار  فیک  هک  تشاد  راهظا  يدـعب  سامت  رد  دـنک و  لصف  لح و  ار  هلأـسم  تعاـس  مین  اـت  داد  لوق 

فطل هب  ار  هلأسم  رظن  قافتا  هب  ناهارمه  دوب و  هدروآرد  ار  ناهارمه  قوش  کشا  هدـش ، دوقفم  فیک  ملاس  تفایرد  دـناسرب . ام  هب  توک 
. دنتسنادیم طبترم  نارئاز  هب  تبسن  مالسلاامهیلع  شراوگرزب  ردارب  نیسحلا و  هللادبعابا 

مهدیم رارق  نماض  ار  سابعلا  لضفلاابا  نم 

هدیسر مالسلاهیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  یتشد  یناطحق  ربکایلع  خیش  ياقآ  نیملسملا  مالسالاتجح و  هلیسو  هب  ناتـساد  نیا 
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مالسلاهیلع ءادهشلادیس  هب  تبحم  هک  دوب  نامیااب  رایـسب  ینز  ناتـسرل  رد  دوشیم . يرازگـساپس  رکـشت و  لامک  یقتم  ملاع  نیا  زا  تسا .
مامت هک  تسب  نامیپ  دهع و  یناوج  اب  دورب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  تشاد  دـصق  دوب . نماد  كاپ  دـنمتورث و  نز  وا  تشاد .

، دننک تکرح  دنتساوخ  هک  یماگنه  هحفـص 588 ] . ] دنک تمدخ  دنادرگرب و  دناسرب و  البرک  هب  ار  وا  ناوج  نآ  هک  دـهدب  ار  وا  جراخم 
نماـض ار  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  نم  تفگ : ناوج  ینکن . یـسومان  یناـج و  تناـیخ  هک  ییاـمن  تنامـض  نم  هب  دـیاب  تفگ : نز 

دـندومن و تکرح  دـندرک و  مهارف  ار  مزاول  مامت  اب  رفـس  بابـسا  درک و  هداـمآ  رادنیجرخ  رطاـق  هاـگنآ  مراد . لوبق  تفگ : نز  مهدیم .
زا دعب  دنتفر و  نیمظاک  ارماس و  هب  دعب  يزور  دنچ  ات  دنتفر ، فجن  هب  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترایز  زا  دعب  دندیـسر . البرک  هب  ات  دنتفر 

یباتهم یبش  دندیـسر ، دوب ، نز  نآ  تماقا  لحم  هک  ناتـسرل  کیدزن  رد  یتقو  دـندرک . تکرح  ناریا  فرط  هب  يدایز  تاغوس  اب  ترایز 
رگا تفگ : نز  هب  دـنک ، انز  نز  اب  دومن  دـصق  ناوج  درک ، هسوسو  ار  ناوج  ناطیـش  دـندرکیم . تبحـص  مه  اب  دـندوب  راوس  ود  ره  دوب ،

رد میوگیم : موریم  مربیم و  زیچ  همه  نیا  اب  ار  رطاق  ود  ره  مشکیم و  اـجنیا  رد  ار  وت  یهدـن ، ارم  لد  ماـک  ینکن و  لوبق  ارم  شهاوخ 
بلاغ وت  رب  ناطیـش  ایوگ  ياهدـش ، كاپ  هاـنگ  زا  ياهدـمآ و  یناراوگرزب  نینچ  تراـیز  زا  ینکیمن ؟ اـیح  وت  تفگ : نز  درم . ترفاـسم 

هک يدادـن  نماض  نم  هب  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  وت  رگم  مهدـب . نت  وت  فرح  هب  نم  تسا  لاـحم  ینک  هراـپ  هراـپ  ارم  رگا  هدـش ،
مه اب  باتهم  بش  نیا  رد  ات  نییاپ  ایب  هدـم ، رـسدرد  نم  هب  نک و  اهر  ار  اهفرح  نیا  تفگ : ناوج  ینکن ؟ یـسومان  یناج و  یلام ، تناـیخ 

ار تردپ  ادخ  تفگ : درم  یتسه . نماض  وت  مشاهینب ! رمق  ای  سابع ! ترضح  ای  تفگ : نز  مرادیمنرب . وت  رـس  زا  تسد  نم  مینک ، فیک 
نیا ماـمت  دوب و  نیمک  رد  هداـج  راـنک  رد  يدزد  اـضق  زا  هحفـص 589 ]  )!!( ] دراد ربخ  هچ  زا  تسا ، البرک  رد  ساـبع  ترـضح  دزرماـیب !
نیا رـش  زا  ار  نز  نیا  مهاوخیم  وت  رطاخ  ياضر  يارب  متـشذگ ، اهنیا  لاـم  يدزد  زا  نم  یهلا ! تفگ : لد  میمـص  زا  دینـش ، ار  اـهفرح 

كاپ نیا  رب  رگم  راکدب ! رسهریخ  يا  تفگ : تفرگ و  رارق  ناوج  نآ  ولج  رد  دیـشک و  ریـشمش  تین ، نیا  اب  هاگنآ  مهدیم . تاجن  ناوج 
رایـسب ناوج  منک . هراپ  ود  ار  وت  راقفلاوذ  نیا  اـب  اـت  تسیاـب  يراد ؟ ءوس  دـصق  نز  نیا  هب  لاـح  ینکن ؟ تناـیخ  هک  يدـشن  نماـض  نماد 

وفع ارم  رذـگب ، نم  هانگ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تردارب  قح  هب  ار  وت  لضفلاوبا ! ای  تفگ : داـتفا و  وا  ياهمدـق  رب  دـیزرل و  دیـسرت و 
وا ياهمدـق  رد  ار  دوخ  يروف  نز  میامنیم . یکین  وا  قح  رد  هدرک و  رود  رـس  زا  دـب  لایخ  منکیم و  تمدـخ  نز  نیا  هب  ماهدـنز  ات  نک ،

مردارب قح  هب  تفگ : درم  نآ  ینکیم . يرای  ار  تراوز  یتسه و  اج  همه  هشیمه و  موش ! تناـبرق  ساـبع ! ترـضح  اـی  تفگ : تخادـنا و 
راوس زین  اهنآ  دیورب . دیوش و  راوس  مشکیم ، راقفلاوذ  نیا  اب  ای  منکیم و  گنس  ار  وا  ای  دیوگ ، دب  مالک  وت  اب  هرابود  رگا  دیهـش  نیـسح 

[ . 365 . ] دنتفر دندش و 

جالعال رامیب  رتخد 

احلـص نینمؤم و  رایخا و  زا  هک  یئالبرک  دـمحم  ازریم  مان  هب  مناتـسود  زا  یکی  دنتـشون : يرگید  تشاددای  رد  یناطحق  ياقآ  باـنج  زاـب 
مان هحفص 590 ]  ] هب يرتکد  دندوب ، هدمآ  زجع  هب  نآ  ياوادم  زا  ناکشزپ  هک  متشاد  یـضیرم  رتخد  درک : لقن  نینچ  ار  یتمارک  دشابیم ،

ياهنوگ هب  وا  لاح  دـیربب . دادـغب  هب  ار  وا  هک  نیا  رگم  تسین  ییوراد  وا  نامرد  يارب  تفگ : وا  يهنیاـعم  زا  سپ  قازرلادـبع  لاـمک  رتکد 
ترـضح مرح  هب  يروف  درک و  رـس  هب  رداچ  دینـش ، ار  کشزپ  نم و  يوگتفگ  شرداـم  یتقو  میدوب ، هدرک  هلبق  هب  ور  ار  وا  هک  دوب  میخو 

دشاب و شوخ  شردام  لد  هک  نک  زیوجت  ییوراد  کی  لقادح  متفگ : رتکد  هب  نم  تفر . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مالـسلاهیلع و  لضفلاوبا 
رتخد نآ  نونکا  درک . ادیپ  افش  مرتخد  دومن و  لضفت  دنوادخ  تفگ : تشگزاب و  مرح  زا  شردام  هک  تشذگن  يزیچ  دنک . ادیپ  شمارآ 

. تسا هدومرف  تیانع  وا  هب  ینادنزرف  دنوادخ  هدرک و  جاودزا  تسا و  ملاس  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  لسوت  تکرب  هب 

یبلق تخس  يرامیب  زا  افش 
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جاح ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  بانج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هللادبعابا  ترـضح  صالخااب  رکون  راوگرزب  ملاع  زا  لیذ  تمارک 
ترـضح رـضحم  تسا : هتـشاگن  هنوگ  نیا  ياهمان  نمـض  رد  يو  هدـش . لقن  مق  هیملع  هزوح  ياـیوگ  ناـبز  یمق ، یبرثی  لـضفلاوبا  دـیس 

نیموصعم و زا  کی  ره  هب  تالـسوت  باب  رد  یبرثی  لضفلاوبا  دیـس  بناـجنیا  یلاـخلخ  یناـبر  ياـقآ  باـنج  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و 
دنتفرگ لماک  يهجیتن  هک  یناسک  میرکون و  لوط  رد  رایسب  بلاطم  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  صوصخ  هب  البرک  صالخااب  يادهش 
ناـمه هک  داد ، خر  هجحیذ  اب 11  فداصم  دنفسا  زور 29  یـسمش  يرجه  لاس 1379  رد  هک  مدوخ  یبلق  يافـش  هلمج  نم  مراد ، داـی  هب 

عیرس یلیخ  دنتفرگ ، سامت  سناژروا  اب  دمآ ، شیپ  میارب  هتکـس  تلاح  حبـص  لوا  هحفص 591 ] . ] مدرک تعجارم  سدقم  دهـشم  زا  بش 
کیـشک تسا  یقذاح  کشزپ  هک  يرباص  رتکد  ياقآ  بانج  دوب ، دیع  تالیطعت  نوچ  دـندرک . لقتنم  راکماک  ناتـسرامیب  هب  ارم  دـندمآ 

ماهنیس رد  سفن  تعاس  دنچ  زا  دعب  یلو  مدش . لقتنم  شخب  هب  مراهچ  بش  مدوب . وییسیس  رد  بش  هس  داد ، رارق  هجلاعم  دروم  ارم  دوب ،
هب نم  ات  دـندرک  تیلاعف  شخب  لنـسرپ  رتکد و  ياـقآ  بش  همین  زا  دـعب  مین  ود و  اـت  و  دـندروآ ، هژیو  ياـهتبقارم  شخب  هب  درک ، یگنت 
رد دوب ، سمـش  قداص  دیـس  جاح  موحرم  تلحر  ماگنه  تعاس  نامه  حبـص  تعاس 7  مدوب . هدرک  لسوت  یبیجع  لاـح  اـب  متفر . باوخ 

، مدرک تاـقالم  ناخیـش  ربارب  رد  ار  سمـش  اـقآ  جاـح  موریم ، مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح  مرح  بناـج  هب  مدـید  اـیؤر  ملاـع 
العم يالبرک  مزاع  یقرت  رصع  ژاراگ  زا  یسوبوتا  هک  مدرک  هدهاشم  ناهگان  دشن . رـسیم  دندومرف : يدشن . فرـشم  جح  لاسما  مدیـسرپ :

، میورب قارع  قافتا  هب  مهدب  ربخ  لزنم  هب  دینک  ربص  امـش  تسین ، مه  يزاین  یلو  مرادـن ، همانرذـگ  نم  متفگ : سمـش  ياقآ  هب  دـشابیم ،
، دیـشاب دیاب  امـش  هن  دـنداد : باوج  هنادرم  یلیخ  مینک . ارجا  هیریدـغ  مالـسلاهیلع  یلع  الوم  مرح  رد  تسا  ریدـغ  دـیع  بش  هک  بش  ادرف 

فـشاک ای  : » يوق دـنلب و  يادـص  اب  رکذ  نیا  هب  مدرک  عورـش  نم  لاح  نآ  رد  هن . ای  دـنربیم  ارم  منیبب  نم  دـینک ، هرادا  اجنیا  رد  اهریدـغ 
يادص اب  هبترم  هس  ملس .» هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  کیخا  قح  هب  یبرک  فشکا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هجو  نع  برکلا 

: متفگ هطوبرم  رزیاورپوس  هب  دنکیم . راک  بوخ  مدید  مدرک  هاگن  هاگتـسد  هب  تسا . بوخ  یلیخ  ملاح  مدید  مدش ، رادیب  مدناوخ و  دنلب 
رد نم  رانک  رد  هک  یضیرم  تسا ، راشف  نیرتمهم  هک  يور 7   11 تفگ : هحفص 592 ] . ] دمآیمن الاب  زا 7  هک  یلاح  رد  دیریگب  ارم  راشف 
ای : » متفگ تسیچ ؟ برکلا » فشاک  ای   » لسوت رکذ  نیا  یبرثی ! ياقآ  درک : لاوئس  تشاد ، تسد  رد  یحیبست  دوب ، هتسشن  دوب ، وییـسیس 
هد دصکی و  متفرگ و  ار  شحیبست  تسا ، هتشون  مدید  دیتفگیم . ار  رکذ  نیا  امش  تفگ : مالسلاهیلع .» نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک 
ار ملـس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  کیخأ  قحب  یبرک  فشکا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هجو  نع  برکلا  فشاـک  اـی  : » هبترم
: دـندومرف دـینک . صخرم  ارم  متفگ : دـمحلا هللا . دـنتفگ : دـندید  ار  هاگتـسد  یتقو  دـندروآ ، فیرـشت  يرباص  رتکد  ياـقآ  باـنج  متفگ .
. متفرگ افـش  نم  دینک ، صخرم  ارم  میوگیم : لیلد  نیمه  هب  متفگ : بش ؟ فصن  زا  دـعب  مین و  هس و  ات  یتشاد  یلاح  هچ  بشید  ینادیم 

شخب لوئسم  دندروآ ، فیرشت  یبرثی  نیـسح  دمحم  مبوبحم  دنزرف  یبرثی و  یلع  دیـس  رتکد  بانج  مالـسالاۀجح  مزیزع  ردارب  نامز  مه 
ناتسرامیب زا  حبـص  تعاس 9  مدوخ . تیلوئـسم  هب  متـشون : شلیذ  رد  متفرگ و  ار  هدـنورپ  میهدیمن . اضما  دـنتفگ : دـنهدب . اـضما  تفگ :

نم دنتـساوخیم  دوب ، سمـش  ياقآ  موحرم  هزانج  عییـشت  مدیمهف  اهدعب  دیوش ، صخرم  رهظزادعب  تشاد  رارـصا  مردارب  موشیم ، جراخ 
هـس زا  دعب  میدمآ ، لزنم  هب  لاح ، ره  هب  تسا . هدش  موحرم  هک  مدوب  هدیمهف  مدوخ  يایؤر  زا  ناشیا  تلاسک  هقباس  اب  هک  یلاح  رد  منیبن ،

هحفـص 593]  ] ءایبنالا متاخ  ناتـسرامیب  نارهت  هب  هدازسدـقم  دـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  مدنمـشزرا  اـفواب و  ناراـی  زا  یکی  شـشوک ، زور 
روش زا  دعب  هک  دراد  یگتفرگ  دـصرد  مبلق 70  یلـصا  ياهگر  زا  ات  دـش 4  مولعم  دـندرک ، ویژنآ  یبکوک  رتکد  ياقآ  بانج  هعجارم و 

مهاوخ میمـصت  اروشاع  زور  زا  دعب  تسا . شیپ  رد  اروشاع  مایا  دـینک ، ربص  متفگ : تسا . زاب  بلق  لمع  جالع  هار  اهنت  دـنتفگ : یکـشزپ 
بستنم هک  مشاهینب  رمق  مرتحم  تئیه  دینک . تبحـص  مارآ  هقیقد  دودح 15  يزور  دندومرف : مدرک . لاوئس  ینارنخـس  دروم  رد  تفرگ ،

هلاس ره  دندمآیم ، ام  یگیاسمه  رد  هزمح  هدازماما  لحم  هب  لاس  همه  اعوسات  ياهزور  تسه ، هدوب و  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هب 
ماجنا مگرزب  ردارب  دوب  اـنب  زور  نآ  منکیم ، مه  تبیـصم  رکذ  دادـعت  کـی  تئیه  نآ  نیلوئـسم  زا  رکـشت  ناونع  هب  سلجم  رخآ  مه  نم 
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نـسحم دیـس  ماهدازرهاوخ  نسح و  دیـس  مرگید  ردارب  مشود ، يور  يزبس  لاش  هنهرب  ياپ  اب  هدنب  دییایب . مه  امـش  دندومرف : دنک ، هفیظو 
هماـن موریم ، تبیـصم  رکذ  يارب  لومعم  قبط  هک  نیا  لاـیخ  هب  مدرم  متفریم ، سلجم  فرط  هب  مارآ  مارآ  دـندرکیم ، تبقارم  يوـسوم 

: دوب هتشون  یمناخ  رتخد  دیسریم ، متسد  هب  هدازماما -  برد  هک  همان  نیرخآ  دندوب . هتـشون  ار  دوخ  ياهيراتفرگ  تالکـشم و  و  دنداد ،
اعوسات و زج  يدـیما  نم  تسین ، جالع  لباق  دـنیوگیم : الـصا  هک  ماهتفرگ  يدـیدش  تباید  همدـقم  نودـب  مراد ، دزمان  متـسه ، هلاـس   18

نم هب  هک  مدرم  نیا  رگا  لضفلاابا ! ای  مدرک : باطخ  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  هب  مدش ، بلقنم  همان  نیا  ندـناوخ  اب  مرادـن . اروشاع 
، دش مولعم  یلو  ماهتفگ ، مبلق  رد  مدرکیم  لایخ  ددرگیمرب . امش  زا  ناشدیاقع  دوش ، هرا  نم  يهنیـس  نیا  دیاب  هک  دنمهفب  دناهتـشون  همان 
، تشاد یناوخهضور  مرحم  ات 30  مرحم  زور 11  زا  هک  دنمتداعس  داوج  دیـس  جاح  موحرم  هحفص 594 ]  ] نوچ ماهتفگ ، دنلب  هاگآدوخان 
. دننکیم هچ  وت  اب  منیبب  مدمآ  مدرکیمن ، عورش  ملـسم  نم  يدناوخیمن ، اجنیا  وت  زورما  رگا  مسق ! ارهز  مردام  هب  تفگ : ینابـصع  یلیخ 

نیا لاس  زا 14  شیب  دوبن ) اقـس  نم  مان  لوا  زا  شاک  : ) مدناوخ هللا » دمحلا   » ای هللا » مسب   » نودب رایتخایب  متـشادن ، یلاح  متفر ، ربنم  هب  نم 
، دش مرگ  میاهاپ  ناتـشگنا  زا  مدرک  ساسحا  ناهگان  تسا . رطخ  رد  میوربآ  لضفلاابا ! ای  مدرک . لسوت  مبلق  رد  مدوب . هدناوخن  ار  هدیـصق 
دوب 15 انب  هدیصق ، ندناوخ  هب  مدرک  عورـش  دیـسر و  ماهرجنح  هب  ترارح  دیـشک ، لوط  هقیقد  کی  ابیرقت  مارآ  مارآ  دمآ ، الاب  ترارح  و 

زور تسا . هدشن  لمع  هب  جایتحا  دعب ، هب  زور  نآ  زا  دوب ، بلقنم  رایسب  سلجم  مدناوخ و  هداتـسیا  هقیقد  زور 50  نآ  منک . تبحص  هقیقد 
یبکوک رتکد  ياقآ  مدوب ، اروشاع  زور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يهبطخ  ندـناوخ  لوغـشم  یناـحور  هللاتیآ  ياـقآ  تیب  رد  اروشاـع 

هک مـه  مناـخ  رتـخد  نآ  لـمع . نودـب  تـسا ، يور 7  مراـشف 11  زوـنه  مه  زورما  اـت  دـندرکیم  عامتـسا  بجعت  اـب  دـندروآ ، فیرـشت 
. ماهتفای افش  تفگ : ینفلت  شمسانشیمن 

متسه امش  ردارب  رئاز  نم  لضفلاابا -  ای 

هراشا

 - شدوخ يهسسوم  رد  يریازج  يوسوم  بیط  هللاتیآ  ترـضح  يرمق  يرجه  لاس 1427  یناثلا  يدامج  هبنشجنپ 4  زور  دناهدرک : لقن 
دیس جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالاۀجح و  بانج  زا  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  مولع  يهسـسؤم  مان  هب  دشابیم -  اجنآ  مه  شراک  لحم  هک 
رهـش کی  هب  دندرک  توعد  ارم  دندومرف : ناشیا  هحفص 595 ] . ] دندرک یتوعد  جرک  ناتسرهش  رد  تعامج  ماما  ینادمه ، ینیـسح  هللادی 

هک ام  يامنهار  میدرک . تکرح  اهنآ  اب  مدرک و  لوبق  مه  نم  مناوخب ، البرک  رد  ار  اعد  نیا  هک  هفرع  ياعد  ندـناوخ  يارب  قارع  کـیدزن 
رگید تراک  يدروخ  نیمز  رگا  هک  تسا  يروط  اجنیا  نیمز  تسا . كانرطخ  یلیخ  هار  اجنیا  تفگ : نم  هب  دوب ، هاـگآ  هقطنم  عاـضوا  زا 

، دوب گنت  رایـسب  ربعم  هک  ییاج  میدیـسر  ات  دـش ، عورـش  يدـیدش  ناراب  میدیـسر و  نابایب  رد  بش  میدرک  تکرح  هصالخ  تسا . ماـمت 
هلفاق 24 اب  هارمه  دوب ، نارهم  زا  ام  هار  دیـشاب ؟ بظاوم  یلیخ  تسا ، كانرطخ  یلیخ  اجنیا  تفگ : امنهار  تشاد . نایرج  تدـش  هب  ناراـب 

ریز نش  مدیـسرتیم ، نآ  زا  هک  دش  نامه  هبترم  کی  مدرکیم  طایتحا  یلیخ  هک  نیا  اب  دندوب ، البرک  مزاع  زین  رفن  رازه  ام  اب  دـندوب . رفن 
اوـه میداـتفایم . نیمز  هب  یه  مدـش ، ریزارـس  نییاـپ  فرط  هب  متـسناوتن . مراد  هگن  ار  مدوـخ  متـساوخ  هچ  ره  نم  درک و  تـکرح  ناـمیاپ 
هدنز رتشیب  هقیقد  دنچ  هدیـسر و  مرخآ  تقو  هک  مدرک  ادیپ  نیقی  متفریم . ولج  هاک  کی  دننام  تعرـس  هب  بآ  يدـنت  اب  نم  دوب ، کیرات 

زا هک  مدنمشهاوخ  یلو  شکب ، یشکب  ارم  یهاوخیم  رگا  هللادبعابا ! ای  مدز : ادص  ظافلا  نیا  هب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  متـسین ،
شاهرهچ تفرگ  ار  متـسد  دـش -  رادومن  اجک  زا  منادیمن  اقآ -  کی  مدـید  متفگ ، ار  نیا  ات  ترخآ . رد  هن  ایند  رد  هن  نکن  ادـج  تدوخ 

دندیدیم و ارم  الاب  زا  مدرم  دوب . هدش  رونم  نشور و  ارحص  يهمه  شرون  زا  هک  دوب  نشور  يدح  هب  دوب ، نشور  هدراهچ  بش  هام  دننام 
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يهرهچ هک  ییاقآ  نآ  ماهدرمن ، نم  دناهتـشاد ، هگن  ارم  متـسه . اجنیا  نم  نییاپ  دییایب  مدز ، داد  مه  نم  تفر  اقآ  درم . دیـس  دـندزیم : داد 
مدرم تفرگ . ـالاب  هصق  یلو  دیـشکیم ، وـلج  فرط  هب  ارم  ندـب  بآ  هحفـص 596 ] . ] درکیم هدـنخ  دوب و  هتفرگ  مکحم  ارم  تشاد ، هاـم 

هب ارم  دندش و  ریزارس  نییاپ  هب  الاب  زا  دندرک و  تسرد  ياهریجنز  طخ  ود  دندرک و  لفق  مه  اب  ار  ناشیاهتسد  دنتفرگ : مکحم  ار  رگیدکی 
ارچ مدز  داد  نم  دش . قرغ  یکیرات  رد  مه ، ارحـص  يهمه  وا  تبیغ  هب  دـش و  بئاغ  كانبات  يهرهچ  نآ  متفر  الاب  هب  یتقو  دندیـشک . الاب 

هدنک اج  زا  وناز  يهساک  هدش ، هچ  مدیمهف  مدید  هک  ار  مدوخ  ياپ  دادن ، باوج  یـسک  یلو  تفر ؟ اجک  ییانـشور  نآ  دش ؟ کیرات  ایند 
دندرک و تسرد  راکنارب  کی  میارب  مدوبن ، تکرح  هب  رداق  دوب . يراج  نوخ  دوب و  هدروخ  كاچ  اپ  قاس  دوب  هدـمآ  پچ  فرط  هب  هدـش 

ارم دندیسر ، البرک  ياهنیـشام  هب  دندش و  قارع  زرم  لخاد  هک  نیا  ات  دندرک ، تکرح  البرک  فرط  هب  دنتـشاذگ و  شود  هب  هزانج  دننام 
دندیسرپ دنتساوخ و  هزاجا  درک ، دایز  مرو  اپ  دش و  دایز  اپ  درد  میدیسر ، البرک  هب  یتقو  داتفا ، هار  نیشام  دندناباوخ ، نیـشام  کی  لخاد 

ناتسرامیب زا  رتهب  رتالاب و  ناتسرامیب  مادک  دیربب ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هضور  هب  يروف  ریخ ، متفگ : میربیم ؟ ناتسرامیب  هب  ار  امش  هک 
، دوب ولمم  راوز  زا  سدـقا  نحـص  دوب ، هفرع  زور  دوـب ، داـیز  یلیخ  تیعمج  دـندروآ ، هضور  هب  ارم  تسا . مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح 

تاجن يراتفرگ  نیا  زا  ارم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ای  ندرک  يراز  هیرگ و  هب  مدرک  انب  دیراذگب . فیرـش  نحـص  هشوگ  کی  ارم  متفگ :
لضفلاوبا مرح  ورب  درکیم ): همزمز  یسک  ایوگ   ) دش اقلا  ملد  رد  هعفد  کی  دیشخبن ، ياهدیاف  یلو  مدرک ، هیرگ  یلیخ  هدب . افش  ارم  هدب ،

ریخ متفگ : هحفص 597 ] . ] میربیم بیبط  دزن  هب  ار  امـش  الاح  دندیـسرپ : دیربب . نوریب  اج  نیا  زا  ارم  الاح  متفگ : اقفر  هب  نم  مالـسلاهیلع .
هب متفگ : دوب ، دایز  تیعمج  مه  اجنآ  دندروآ ، مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نحـص  هب  ارم  دیربب . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هضور  هب  ارم 

قشع هب  متسه ، امش  ردارب  نامهم  متسه ، امش  ردارب  ریاز  نم  هنیکس ! ياقس  ای  نیـسح ! رادملع  ای  لضفلاوبا ! ای  مدز : دایرف  دیراذگب . نیمز 
زج ياهراچ  ماهراچیب ، دسریم ؟ یسک  هچ  دیسریمن ، مداد  هب  امش  رگا  هدمآ ، امش  هار  رد  هدمآ  مرس  هب  هچ  ره  ماهدمآ ، امش  يوزرآ  و 
غاد مندـب  یمامت  تخیر و  مرـس  يور  ار  شوج  غاد  بآ  یـسک  هک  مدرک  ساسحا  هبترم  کی  سابع ! ای  سابع ! ای  سابع ! ای  مرادـن . امش 
میاپ نآ ، زا  دعب  تخیر  نوریب  يدایز  نش  اپ  مخز  زا  تشگرب و  شیاج  رـس  دوخ  هب  دوخ  وناز  هدش  فرحنم  هساک  قت ، دمآ : ادـص  دـش ،
نیا هک  یناسک  مدروآ ، اج  هب  ترایز  متفر و  مرح  لخاد  مدش و  دـنلب  سک  چـیه  کمک  نودـب  اج  زا  نم  هک  دـش  بوخ  ردـق  نآ  يروف 

هک صخش  نآ  هک  يدیمهف  امش  مدیسرپ : هللادی  اقآ  زا  نم  ندیسوب . ارم  نداتـسرف و  تاولـص  هلهله و  هب  دندرک  عورـش  دندید ، ار  هزجعم 
بـش رد  تسا و  مشاـهینب  رمق  شبقل  ناـشیا  دوـب ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مشاـهینب  رمق  تفگ : دوـب ؟ هک  دوـب ، نـشور  شاهرهچ 

. دنکیم نشور  ار  نیمز  دناوتیم 

دش دنلب  لضفلاابا  ای  يادص  هظحل  کی 

زیزع و تسود  تیعم  رد  بناـجنیا  ياهرفـس  زا  یکی  رد  دـنکیم : لـقن  هنوگ  نیا  ار  یتـمارک  يداـهریم  یلع  دیـس  جاـح  ياـقآ  باـنج 
یگدننار مدوخ  متشگیمرب . ینآرق  شیامه  هسلج  زا  دنتسه  هجوت  دروم  ياهناوخهضور  تاداس و  زا  هک  یـسردم  نسح  دیـس  دنمجرا 

دش جراخ  هداج  زا  نیشام  مق  هب  ناگچفلس  يهداج  ياهیبیـشارس  زا  یکی  هحفص 598 ]  ] رد برغم  تقو  رد  یگتـسخ  طرف  زا  مدرکیم ،
دوب و يدج  رطخ  يروط  هب  دندمآیم . تعرس  اب  نیگنس  ياهنیـشام  تشادن و  دید  مه  رـس  تشپ  دوبن . لرتنک  لباق  الـصا  هک  يوحن  هب 

تیانع اب  اعطق  هک  دش . دنلب  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ای  يادص  هظحل  کی  دش و  هدیرب  اج  همه  زا  تسد  هک  دوب  ندز  رود  لاح  رد  ام  نیشام 
هحفص 601]  ] 85  / 4  / 24 دش . فقوتم  هاگترپ  بل  رد  نیشام  عفر و  رطخ  اسآهزجعم  روط  هب  ترضح  نآ  یگنادرم  و 

تنس لها  هب  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  تایانع 
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تشاذگ لضفلاابا  ار  شدنزرف  مسا  ینس  درم 

باتک فلؤم  اناوت و  بیطخ  داتسا و  مراوگرزب  یمارگ و  راکمه  ياضاقت  هب  انب  هصالخ ، روط  هب  بلاطم  نیا  میحرلا 1 - نمحرلا  هللا  مسب 
یلاخلخ ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  بانج  مالـسلاهیلع » سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  »

نماث الوم  مدج  مداخ  یئابدالا ، ردص  دمحم  دیس  بناجنیا  مرادیم . میدقت  مالسلاهیلع  نیـسحلا  بتکم  مرتحم  تاراشتنا  هب  هک  دشابیم 
يوضر و سدقم  هناتسآ  مادخ  تسرپرس  هک  مظاک ، دمحم  دیس  هللاتیآ  ترـضح  موحرم  دنزرف  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  ججحلا 

ردـنب رهـش  رد  ییاههداوناخ  مشابیم . هیملع  هزوح  یـسرد  بتک  عیزوت  لوئـسم  مق  رد  نونکا  مه  نم  دـناهدوب ، رهطم  مرح  یـشاببیطخ 
لیاسم ابلاغ  هک  رـسپ  دـنزرف  هس  رتخد و  شـش  ياراد  دنـشابیم ، لماک  هافر  رد  یلام  رظن  زا  هک  يرون  ماـن  هب  دـننکیم ، یگدـنز  ساـبع 

هراختـسا شیارب  هک  تساوخ  نم  زا  نفلت  طسوت  هداوناخ  ردـپ  لبق  لاس  دـنچ  دـننکیم . لاوئـس  نم  زا  ار  ناشدوخ  هحفص 602 ]  ] یعرش
؛ دوبن دـب  هراختـسا  باوج  منکیم . هراختـسا  ناتیارب  حبـص  زاـمن  زا  لـبق  ادرف  هللا  ءاـش  نا  متفگ : تسا . مهم  یلیخ  هک  درک  دـیکأت  منک و 
. وگب متفگ : میوگب . ار  متین  هک  ملیاـم  تفگ : مداد . حرـش  ار  هراختـسا  باوج  شیارب  تفرگ  ساـمت  ینفلت  دوبن . بوـخ  مه  یلیخ  نکیلو 

لها دنمتورث و  ياهداوناخ  زا  یکشزپ  يوجـشناد  تسا  يرـسپ  هک  دمآ  يراگتـساوخ  نیریـش -  مان  هب  مرتخد -  نیرتکچوک  يارب  تفگ :
يرسپ يرسمه  هب  هدیس  رتخد  نیا  لصفم  تارکاذم  زا  دعب  لاح  ره  هب  دنراد . جاودزا  هب  رارصا  رـسپ  نیا  يهداوناخ  هداعلاقوف  هک  ننـست 
بترم دنتـشاد و  روضح  امامت  هداوناخ  نیا  دوب . مرحم  هام  لیاوا  مدوب ، دهـشم  رد  اهنیا  لزنم  رد  نم  هک  دعب  یتدم  دمآرد . ننـست  لها  زا 
هنوگچ متفگ : مدرک و  فیرعت  مه  ار  اعوسات  زور  عیاـقو  هلمج  زا  مداد . لـصفم  حیـضوت  نم  دـندرکیم و  لاؤس  اروشاـع  عیاـقو  هب  عجار 
روآدای ار  مالسلااهیلع  نینبلاما  شردام  شرافـس  هاگنآ  دش ؟ هچ  درک و  لمح  ار  بآ  کشم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا 

هب ار  يراکادف  يرکون و  مه  راوگرزب  نآ  شاب . مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تردارب  يارب  یبوخ  رکون  تفگیم : شرـسپ  هب  هشیمه  هک  مدش 
: متفگ مدز و  مه  لاثم  دـسریم . شداد  هب  دـنک ، ادـص  لد  هت  زا  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  هک  یـسک  متفگ : و  دـناسر . ـالعا  دـح 
رد تعرـس  اب  میدوب -  نارهت  مزاع  هک  مناتـسود -  مردارب و  هارمه  هحفص 603 ]  ] سکلوف نیـشام  اب  سدقم  دهـشم  زا  لبق ، لاس  نیدنچ 

ياهرد فرط  هب  دـش  نوگژاو  نیـشام  منک . لرتنک  ار  نیـشام  متـسناوتن  میدیـسر و  هداج  رد  یکاـنرطخ  چـیپ  هب  مدرکیم . تکرح  هداـج 
نیشام زا  تحار  یلیخ  یمک ، تاحارج  اب  ام  يهمه  داتسیا ، هرد  هت  نیشام  هک  یتقو  لضفلاوبا ! ای  مدز : داد  لد  هت  زا  نیشام  لخاد  قیمع ،

لـضفلاوبا يدرمناوج  یگنادرم و  زا  لصفم  روط  هب  هاگنآ  دیـسر . نامداد  هب  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاوبا  میدـمآ . نوریب 
نیا تشذگ ، لاس  کی  ادودح  تدم  مداد . حرش  ناشیارب  لماک  ار  ینیسح  ياروشاع  اعوسات و  عیاقو  مدرک ، فیرعت  مالـسلاهیلع  سابعلا 

تشپ تعرس ، اب  جرک  نارهت -  نابوتا  رد  ون  يامیسکام  نیشام  اب  دوب  ننست  لها  هک  شرهوش  هارمه  هب  دوب -  رادراب  هک  نیریش - »  » مناخ
، دوشن فداصت  هک  نیا  رطاخ  هب  دـنکیم ، زمرت  هک  نیا  رب  هوالع  وا  دـنکیم و  زمرت  ییولج  نیـشام  ناهگان  دوب ، تکرح  رد  ینیـشام  رس 

نیـشام هب  تسار  فرط  زا  دـنزیم  ییولج  نیـشام  هب  تشپ  زا  هک  دوـشیم  تروـص  نیا  هب  فداـصت  دریگیم و  تسار  تمـس  ار  ناـمرف 
دیدج ياهنیـشام  نیا  دوشیم . رجفنم  نیزنب  كاب  هیحان  زا  ولج  نیـشام  دننزیم . اهنیا  هب  مه  رگید  نیـشام  ود  تشپ  زا  دنزیم و  يرانک 

اهبرد هظحل  دنچ  زا  دعب  دوش ، شوماخ  نیشام  هک  یتقو  تسا ، کیتاموتا  ربالاب  هشیـش  يزکرم و  لفق  ياراد  هک  دناهدش  هتخاس  يروط 
نیـشام هک  دننیبیم  دننامیم و  نیـشام  لخاد  شرهوش -  اب  هلماح  نز  ینعی  اهنیا -  دنکیمن . راک  ربالاب  هشیـش  دوشیم و  لفق  کیتاموتا 

قرب نوچ  دوشیمن ، نشور  تسا و  شوماخ  نیـشام  هک  ارچ  دوشیمن ، زاب  اهبرد  دـیآیمن و  نییاـپ  هشیـش  تفرگ و  شتآ  اـهنیا  يولج 
يرای کمک و  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  زا  و  لضفلاوبا ! ای  دـنزیم : داد  لد  هت  زا  مناخ  نیا  لاـح ، ره  هب  تسا . هدـش  عطق  نیـشام 

زا یتحار  یناسآ و  هب  ههام ، تشه  هلماح  نز  نیا  دوشیم . زاـب  نیـشام  ياـهبرد  هک  دوشیم  هجوتم  ناـهگان  هحفص 604 ] . ] دهاوخیم
نیا دـنزوسیم . نیـشام  ود  نیا  دـسریم ، یناشنشتآ  هک  یعقوم  ات  دـنکیم ، تیارـس  مه  اهنیا  نیـشام  هب  شتآ  دوشیم و  هداـیپ  نیـشام 
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کی زا  دعب  دش . پاچ  تشرد  رتیت  اب  راشتنالاریثک  ياههمانزور  رد  عقوم  نآ  جرک ، نابوتا  رد  اهنیـشام  يزوسشتآ  فداصت و  يهثداح 
لضفلاوبا ار  شدنزرف  مسا  ننـست ، لها  درم  لیلد  نیا  هب  دنتـشاذگ ، مان  لضفلاوبا  ار  وا  هک  داد  يرـسپ  دازون  هداوناخ  نیا  هب  دنوادخ  هام ،

ارچ دننکیم ، لاؤس  مادک  ره  زا  هک  نیا  بلاج  تشاد . یتبثم  بوخ و  رثا  یلیخ  اهنیا  يهداوناخ  لک  رد  عوضوم  هلئـسم و  نیا  تشاذگ و 
هدنام مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  مان  تکرب  زا  هک  دراد  لاس  هس  دودح  لضفلاوبا  نونکا  دـنهدیم : حیـضوت  یتشاذـگ ؟ لضفلاوبا  ار  شمـسا 
قاتشم هک  دهدب  یتسردنت  تحص و  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالاتجح و  بانج  هب  دنوادخ  هللا  ءاش  نا  تسا .
خیرات هب  هسدقملا  مق  یئابدالا . ردص  دمحم  دیس  امـش : کچوک  يهبلط  درادب . شدیؤم  قفوم و  دنوادخ  تسا و  بلاطم  نیا  ندرک  عمج 

بجر 1426. مکی 

تفرگ افش  هناوید  نز 

، دـندرکیم یگدـنز  قارع  رد  هک  ییاهنآ  درک : لقن  ار  تمارک  نیا  یناگیاپلگ  يزاجح  دـمحا  دیـس  ياـقآ  مالـسالاتجح  ترـضح  - 2
هب مه  داـقتعا  دـنوریم  دـنریگیم و  تجاـح  دـنیآیم ، مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  مرح  هب  اراـصن  دوهی و  هک  دـناهدید  ارارم  ارارک و 

البرک دراو  ماهداوناخ  اب  هعمج  بش  درک : لقن  میارب  دـنکیم ، یگدـنز  دهـشم  رد  هک  ییاقآ  هحفص 605 ] ! ] دنرادن مالـسلاهیلع  لضفلاابا 
لضفلاابا ترضح  مرح  هب  مالـسلاهیلع . نیـسح  ماما  مرح  هب  دعب  میورب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  لوا  متفگ : میدش .

اهنیا درپیم . مدرم  هب  هدنرد  لثم  نیا  و  دناهتـسب . حیرـض  هب  ریجنز  اب  ار  یبرع  نز  مدـید  میدـش ، مرح  لخاد  هک  یتقو  میتفر ، مالـسلاهیلع 
یبرع کی  طقف  دندومنیم . هیرگ  شلاح  هب  دندرکیم و  هاگن  نیا  هب  دندیبسچیم و  مرح  ياهراوید  هب  مدرم -  اههراچیب -  دندیسرتیم ،

هک نکشفک -  شیپ  دـیوگیم . هچ  دـنمهفیمن ، مه  اهنیا  دـیوگیم ، مه  یبرع  زیچ  کی  لضافوب ! اـی  لـضافوب ! اـی  تفگیم : هداتـسیا ،
رهوش برع ، نیا  ادخ ! يهدنب  دنراد . دایز  اهيرتشم  نیا  زا  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  تفگ : تسا ؟ ياهصق  هچ  متفگ : مدـمآ و  دوب -  مقیفر 

يدادن افش  رگا  هدب ، شیافش  حبـص  ادرف  ات  شاب  دوز  دیوگیم : هدروآ  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  تمدخ  هدش ، هناوید  نز  نیا  تسا . نز  نیا 
ناشتجاح دننزیم و  فرح  روط  نیا  اهنیا  هن ! هن ! تفگ : تسا ! بدایب  بجع  متفگ : منک . راکچ  مالـسلاهیلع  یلع  تردـپ  اب  منادیم  نم 

ار حبـص  ناذا  میتفر ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  مرح  هب  هللا -  ناحبـس  تیعطاـق - ! اـب  اـیب . حبـص  ادرف  ورب  هن ، ییوگیم ، دـنریگیم . مه  ار 
، هدرک ادیپ  افـش  هدـش ، بوخ  نز  تسین ، يربخ  اهریجنز  زا  مدـید  میدـمآ ، هک  یتقو  میتشگرب . هلجع  هب  میدـناوخ و  ار  نامزامن  دـنتفگ ،

یهاوخیم ایب ، حبـص  ادرف  ورب  متفگن  تفگ : مدمآ . نکشفک  شیپ  دـنکیم . زاین  زار و  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  اب  هتـسشن و  حیرـض  لباقم 
اجنیا رهوـش . مه  نز و  مه  دنتـسه ؛ ینـس  ناـشتفج  اـهنیا  تفگ : هچ ؟ متفگ : هحفـص 606 ] [ ؟ ینک بجعت  هک  میوگب  وـت  هب  يزیچ  کـی 

لضفلاابا و  منکیم ! مالسلاهیلع  یلع  تیاباب  هب  ار  وت  تیاکش  موریم  یهدن ، افش  رگا  دیوگیم : مه  دعب  لضافوب » ای  : » دنیوگیم دندمآ ،
. دنزیمن شاهنیس  هب  در  تسد  مالسلاهیلع 

رک لال و  ینس  ناوجون  يافش 

یلاهپ فرع  زاجعا  ياقآ  هداوناخ  رسپ  درکیم . یگدنز  بهذم  ینـس  هداوناخ  کی  ناتـسکاپ  باجنپ  دابآریزو  يدنمرکل  يهلحم  رد  - 3
هاش یلع  بلاغ  یضاق  يهینیسح  هب  ناوجون  نیا  يهداوناخ  درکیم . تبحص  هراشا  هیانک و  اب  سپـس  دوشیم ، لال  نانمـشد ، ددشت  رثا  رب 
هب يرذن  ياولح  هینیـسح  نیا  رد  ام  دبای ، افـش  ام  يهچب  رگا  هک  دـنیامنیم  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  رذـن  اجنآ  دـنوریم و  دابآریزو 

ناوجون نیمه  يدالیم  مرحم 1972  مهدزای  رد  میهدیم . مالسلاهیلع  البرک  مولظم  ناراوگوس  مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاابا  ناراوگوس 
یلیخ ناوجون  نیا  هداوناخ  متفای . افـش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  قح  هب  نم  یلع »! اـی  : » دـیوگیم دـنلب  يادـص  هرعن و  کـی  اـب  لـال 
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. دنیآیمرد مالسلامهیلع  تیبلها  هقح  بهذم  هب  دننکیم و  میسقت  يرذن  ياولح  ینیریش و  دوخ  لحم  رد  دنوشیم و  لاحشوخ 

درادن دننام  هک  مراد  غارس  یبیبط  نم 

رد درک : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  یلامج  لضاف  رتکد  ردارب  قارع و  قباس  يرادـهب  ریزو  لیکو  یلاـمج ، رفعج  زا  ییـالبرک  قداـص  - 4
زا ناکـشزپ  دـش . التبم  هرجنح  ناطرـس  هب  دوب -  ننـست  لها  زا  ییاراد و  هرادا  سیئر  هک  مناتـسود -  زا  یکی  رداـم  يدـالیم  لاس 1958 

ییالبرک قداص  هدربمان  دوب . هداد  گرم  هب  نت  دیـسر و  يدیماان  هب  راک  هک  ییاج  ات  دـندوب  هحفـص 607 ]  ] هدنامرد زجاع و  وا  يهجلاعم 
: متفگ وا  هب  نم  دومنیم . راهظا  نم  هب  ار  شاهداوناخ  دوخ و  یتحاران  دوب و  هصغ  مغ و  یتحاراـن و  رد  هتـسویپ  ینـس  درم  نآ  دـیوگیم :

نامگ نم  تسوا و  تحاس  هجوتم  ناسنا  اهنویلیم  ياهلد  هداد و  وا  هب  ار  زیچ  همه  دـنوادخ  درادـن ، دـننام  هک  مراد  غارـس  ار  یبیبط  نم 
نآ متفگ : متفرن . یبیبط  نینچ  دزن  ییوگیم  هک  نانچ  مه  یلب  تفگ : دـیامن . فرطرب  ار  تردام  يراـمیب  يورب ، وا  هناـخ  رد  هب  رگا  مراد 

رهطم ربـق  راـنک  رد  هک  یبآ  نآ  زا  هک  هاوـخب  راددـیلک  زا  ورب و  ـالبرک  زورما  نیمه  نک و  هلجع  تسه ، گرزب  تمارک  ياراد  راوـگرزب 
تایانع یتسه ، سانشرس  يدرم  دیوگیم : دریذپیم و  ار  وت  شهاوخ  وا  دهدب . امش  هب  دشابیم  نایرج  رد  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح 

تفر و مهاوخ  البرک  هب  حبـص  ادرف  تفگ : دومن و  یثکم  تخادنا ، ریز  هب  رـس  وا  دید . یهاوخ  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح 
تقو راددـیلک  اب  دومن و  ترایز  دـش و  رهطم  مرح  دراو  تفر و  البرک  هب  وا  دـهدیم : همادا  ییالبرک  قداص  مهدیم . ماجنا  یتفگ  هچنآ 

بآ نآ  دومن و  هدامآ  وا  يارب  تساوخیم  هچنآ  راددـیلک  تفگ . ار  ناـیرج  دومن و  تاـقالم  نیدلاءایـض ) لآ  يردـب  دیـس  اـقآ  باـنج  )
درد تشذـگ ، نایرج  زا  زور  ود  زا  سپ  دـیماشآ . نآ  زا  افـش  هب  نیقی  دـیما و  اـب  وا  داد و  دوخ  رداـم  هب  يرادـقم  تفرگ و  ار  صوصخم 

ياهشیامزآ يهجیتن  دنتفرگ ، شیامزآ  اددجم  دندمآ ، هنیاعم  يارب  اهرتکد  نآ  زا  سپ  دش . رتمک  یجیردت  دـش و  مک  شردام  یتحاران 
دنتساوخ ار  رامیب  دنزرف  دندش و  بجعت  راچد  ناکشزپ  تسا . هدش  نکهشیر  یلک  روط  هب  ناطرـس  يرامیب  هک  درک  تباث  یکـشزپ  هورگ 

يربخ تخـس  ضرم  نآ  زا  تسا و  يدوبهب  لامک  رد  تردام  ـالعف  یتفر ؟ یـسک  هچ  شیپ  يدرک ؟ هحفص 608 ]  ] هچ دندیـسرپ : وا  زا  و 
صصختم رتکد  تسا . هدیماشآ  صوصخم  بآ  زا  شردام  هتفر و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  هناخ  رد  هب  هک  تفگ  ار  نایرج  وا  تسین .

سابعلا لضفلاابا  تکرب  هب  و  دومن . تبحم  راهظا  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  صوصخ  هب  يوبن  تیبلـها  هب  تخـس  درک و  عیـشت  راـهظا  يروف 
هحفص 611] . ] دیزگرب ار  هعیش  بهذم  مالسلاهیلع 

نایحیسم هب  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  تایانع 

هاوخب تجاح  نزب و  هرگ  ار  مچرپ  نیا 

هک تسا  ییاهيرامیب  هلمج  زا  ناطرـس  يرامیب  دوب ، هدـش  لولعم  يراـمیب  نیا  زا  وا  دوب . ناطرـس  يراـمیب  هب  ـالتبم  یحیـسم  يرتخد  - 1
. دندوب هداد  يدیمون  باوج  هدنامرد و  وا  جالع  زا  یلو  دندوب ، هدرک  هعجارم  يرایسب  ناکـشزپ  هب  وا  يهداوناخ  تسا . لکـشم  نآ  جالع 
، نارادازع دـندشیم . در  رتخد  نآ  يهناخ  برد  ولج  زا  ینیـسح  نارادازع  هتـسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  ياـهزور  زا  یکی  رد 

هدـمآ نوریب  هناخ  زا  اههیاسمه  سابعلا . لضفلاابا  ای  دوب : هدـش  هتـشون  اـهمچرپ  زا  یکی  يور  رد  دنتـشاد ، تسد  رد  یفلتخم  ياـهمچرپ 
نارادازع شیپاشیپ  رد  هک  ار -  مچرپ  نیا  يهشوگ  ورب  دیوگیم : یحیـسم  رتخد  نآ  ردام  هب  دوب ، یناملـسم  نز  اهنآ ، يهیاسمه  دندوب ،

رد وا  هحفـص 612 ] . ] هدب مسق  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مان  هب  ار  ادخ  هاوخب و  ادـخ  زا  ار  دوخ  تجاح  نزب و  هرگ  تسا - 
، دیسرارف بش  دز . هرگ  مچرپ  نآ  هب  تفر و  تین  نیا  اب  دیامن و  راکشآ  ار  دوخ  مالـسا  دوش ، بوخ  شرتخد  هچنانچ  دومن  تین  دوخ  لد 
هچ دزیم : دایرف  سرت  لاح  اب  دوشیم و  رادـیب  باوخ  زا  شرامیب  رتخد  هاگان  دـندوب ، هدـیباوخ  شرامیب  رتخد  هداوناخ و  اـب  یحیـسم  نز 
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، رورـسم لاحـشوخ و  ادص ، نیا  ندینـش  اب  شردام  لاح  نآ  رد  داد ؟ افـش  ارم  تشاذـگ و  نم  درد  ياج  رب  ار  دوخ  تسد  هک  دوب  یـسک 
يراوگوس و سلجم  مالسلامهیلع  تیبلها  تارضح  ماقم  هب  نامیا  يهیاپرب  هلاس  همه  هک  دندش  مزتلم  رتخد  ردپ و  دش و  ناملـسم  يروف 

[ . 366 . ] دنراد اپرب  ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  يرادازع 

ریظنیب کشزپ 

دودـح 2 اـم  يهقطنم  مدوب . ـالبرک  کـیدزن  يهقطنم  نکاـس  نم  درک : لـقن  هنوـگ  نیا  اـم  يارب  ار  یتـمارک  يوارـس  یفطـصم  ياـقآ  - 2
هانپ قارع  بونج  هب  دادـغب  مدرم  زا  يرایـسب  اکیرمآ  طسوت  فلاخم  ياهورین  نارابمب  مایا  رد  يدـالیم  لاس 1991  دوب . البرک  يرتمولیک 

یتسود اهنآ  هک  نیا  هجوت  بلاج  میدـش ، انـشآ  اهنآ  اب  یجیردـت  روط  هب  ام  دـمآ ، اـم  یگیاـسمه  هب  یحیـسم  يهداوناـخ  کـی  دـندروآ .
مالـسلاهیلع لـضفلاابا  ترـضح  هـب  شریظنیب  يهقـالع  تـلع  زا  وا  زا  يزور  دنتـشاد . لد  رد  ار  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح 

، دوب هدش  التبم  ناطرس  يرامیب  هب  وا  درکیم . یگدنز  اکیرمآ  رد  هک  مراد  ناوج  يرهوش  ردارب  تفگ : نینچ  خساپ  رد  شردام  مدیسرپ .
هحفص 613]  ] نایاپ دنتفگ : وا  هب  هک  نیا  رگم  تفرگن ، ياهجیتن  هنوگ  چیه  فلتخم ، ياهروشک  رد  يددعتم  ناکـشزپ  هب  هعجارم  زا  سپ 
وا يهرابرد  يرکف  هبترم  کی  مدینش  ار  ربخ  نیا  یتقو  مدش . نیگمغ  رایسب  وا  يارب  نم  دوب ، هدش  هتـسب  وا  رب  اهرد  مامت  دشابیم . ترمع 

اجک زورما  میتفرگ ، ار  ناـمتجاح  هک  نیا  رگم  دوبن  يا  هدـیچیپ  تخـس و  يراـتفرگ  لکـشم و  چـیه  میراد ، جـئاوحلا  باـب  اـم  هک  مدومن 
نیا رد  ار  اـم  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  هک  نیا  هب  نیقی  ناـمیا و  اـب  متفرگ ، ساـمت  وا  اـب  نفلت  يهلیـسو  هب  متـساخرب و  يروف  میورب ؟

نینمؤملاریما دـنزرف  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  نآ  درادـن و  دـننام  هک  ماهدرک  ادـیپ  یکـشزپ  متفگ : وا  هب  دـنکیم ، کـمک  يراـتفرگ 
زا سک  چیه  دومن و  اهيدرم  ناوج  البرک  يهسامح  رد  دوب و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ردارب  رای و  هک  یـسک  نامه  تسا ، مالـسلاامهیلع 
هب ار  دوخ  رتعیرـس ، هچ  ره  متفگ : هدرک و  وگزاب  وا  هب  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ياهیگژیو  زا  یخرب  هاگنآ  تشگنرب . دـیماان  وا  رد 

، هن تفگ : تفریذـپن و  ارم  نخـس  هنافـسأتم  ریگب . ار  دوخ  يافـش  میورب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  دزن  مه  اب  ناسرب  البرک 
هب امـش  زا  تباین  هب  مدوخ  متفگ : وا  هب  دـیوگ : مناـخ  نآ  درکن . مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  تمظع  هب  نیقی  تفرگ و  رخـسمت  هب  اـیوگ 

يراوگرزب تمظع و  دهد و  افش  تخـس  ضرم  نیا  زا  ار  وت  هک  مهاوخیم  راوگرزب  نآ  زا  موریم و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ترایز 
رهطم مرح  دراو  وزرآ ، زا  زیربل  یلو  هتـسکش ، یلد  اب  متفر ، البرک  هب  دـعب  زور  داد : همادا  نز  نآ  منکیم . تباـث  وت  يارب  ار  ترـضح  نآ 

دارم هک  مدومن  نیقی  مدوب و  راودـیما  لسوت  اـعد و  تراـیز ، زا  ددرگ . فرطرب  یتحاراـن  ـالب و  نیا  هک  مدومن  ساـمتلا  هیرگ  اـب  و  مدـش ،
کشزپ نیرتمهم  هحفـص 614 ] : ] تفگ تفرگ و  سامت  اـکیرمآ  زا  راـمیب  ناـمه  هک  دوب  هتـشذگن  هتفه  کـی  زا  رتمک  متفرگ . ار  مدوخ 

دوخ هیرظن  ات  دـنک ، هسیاقم  یلبق ، شیامزآ  اب  مهد و  ماجنا  اددـجم  ار  یکـشزپ  ياهـشیامزآ  هک  تفرگ  سامت  نم  اب  اـکیرمآ  صـصختم 
، دمآ نوریب  شیامزآ  قاتا  زا  یتقو  درک ، یسررب  روکذم  کشزپ  مدرک . هدامآ  تساوخ  هچ  ره  مدومن و  رـضاح  ار  همه  نم  دیامن . راهظا 

هچنآ زا  دـمآ  مدای  مدومن ، لمأت  یمک  نم  هدـش ؟ هچ  هدـش ، فرطرب  وت  يرامیب  هک  دـهدیم  ناـشن  اهیـسررب  تفگ : هدـش ، هدزتفگش 
، داد هوکـش  تمظع و  وا  هب  هک  ادـخ  ناگدـنب  زا  یکی  ربق  يوس  هب  وا  تسا . قارع  رد  مناشیوخ  زا  یکی  متفگ : کـشزپ  نآ  هب  تشذـگ .

هتفرگ ارم  يافـش  هدـش و  لسوتم  وا  هب  دـشابیم  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  شمان  تسا ، نارامیب  شخبافـش  شدـقرم  هتفر ،
زا دیامنیم و  رکشت  ترضح  نآ  فاطلا  زا  دیآیم و  قارع  هب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ترایز  يارب  اکیرمآ  زا  يروف  ناوج  نآ  تسا .

[ . 367 . ] ددرگیم مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نادنمقالع  ناتسود و  زا  دوشیم و  هعیش  هتشادرب و  تسد  تیحیسم 

داد افش  ار  جلف  یحیسم  رتخد  لضفلاابا  ترضح 
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. دوب نارهت  لها  یحیسم  يدرف  دیامنیم : لقن  نینچ  یناهفصا  دنمشناد  يدهم  خیش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  ترـضح  - 3
زجاع شجالع  زا  همه ، یلو  ماهدرب ، رتکد  هب  اج  همه  ار  مرتخد  نیا  تفگیم : يو  دوب . هدش  جلف  دوب و  وا  دـنزرف  اهنت  هک  تشاد  يرتخد 
هتفرگ ملد  يزور  دوب . هداتفا  تخت  يور  هناخ  رد  مرتخد  دوب  هام  هس  مدوب و  دـیماان  اج  همه  زا  نم  دـندرک . باوج  ار  وا  ناـبیبط  دـندوب و 

هب دنهاوخیم  دناهدرک و  تسرد  حیرض  مالسلاهیلع  مشاه  هحفص 615 ]  ] ینب رمق  اقآ  يارب  اهیناهفـصا  مدید  مدمآ ، نوریب  هناخ  زا  دوب ،
روش نیا  یتقو  مه  نم  نک . لح  ار  نامتالکـشم  جئاوحلا ! باب  ای  دنتفگیم : دندرکیم و  هیرگ  دندوب و  عمج  نآ  رود  همه  دـنربب ، البرک 

: تفگ یحیسم ؟ ای  شاهناخ ، رد  دیایب  ناملسم  هک  دنکیم  مه  قرف  شیارب  امش  لضفلاابا  نیا  ایآ  اقآ ! مدیـسرپ : یکی  زا  مدید ، ار  اغوغ  و 
ار رهطم  حیرـض  هتفر ، ولج  مه  نم  دـنکیمن . شدـیماان  دور  شاهناـخ  رد  هب  سک  ره  هک  تسا  راوگرزب  ردـق  نآ  اـم  يـالوم  نیا  اـقآ ! هن 

لکشم رگا  دیتسه ، راوگرزب  یلیخ  امش  تسا  مولعم  هک  روط  نیا  یلو  مسانشیمن ، ار  وت  هک  نم  اهناملسم ! لضفلاابا  يا  متفگ : متفرگ و 
رد میشاب . امش  نایعیش  زا  میوش و  ناملسم  هس  ره  مرتخد  مرـسمه و  مدوخ ، مهدیم ، لوق  امـش  هب  دیداد ، افـش  ار  مرتخد  دیدرک ، لح  ارم 
اب دننکیم . دمآ  تفر و  ام  يهناخ  هب  اههیاسمه  مدید  متفر ، هناخ  هب  دیـشکن  یلوط  دنزیم ، روش  ملد  مدـید  دومن ، يدایز  هیرگ  لاح  نیا 

هیرگ هتـسشن و  تخت  يور  دوب -  شوهیب  هام  هس  هک  مرتخد -  مدـید  مدـش ، هناخ  دراو  یتقو  هتفر . ایند  زا  مرتخد  ياو ! يا  متفگ : مدوخ 
کی دیدوبن ، امـش  اباب  تفگ : ینزیم ؟ ادص  هیک  لضفلاابا  هیچ ؟ مرتخد  متفگ : مدرک و  لغب  ار  وا  لضفلاابا ! ای  دـنزیم : ادـص  دـنکیم و 
ندب رد  تسد  دوب ، لضفلاابا  شمسا  اباب  تفگ : دوب ؟ یلکـش  هچ  دوب ؟ هچ  شمـسا  مرتخد  متفگ : داد . افـش  ارم  مرـس و  يالاب  دمآ  رتکد 

ناسرب و تیاباب  هب  ارم  مالس  داد ، تیافش  ادخ  دومرف : دیشک و  مندب  يور  ار  شیاهلاب  تشاد ، ناگتـشرف  لاب  ود  تسد  ياج  هب  تشادن ،
هحفـص 616] . ] مدش بوخ  رگید  مه  نم  دـش ، بیاغ  مرظن  زا  تفگ و  ار  نیا  دورن . تدای  يداد ، مالـسلاهیلع  لضفلاابا  هب  هک  یلوق  وگب :

اهلد بارحم  رگد  وا  دوشیم  ارهز  هک  یتسد  ریاز  دهدیم  ارحـص  لخن و  رب  دوخ  رون  دـهدیم  ارهز  يوب  یقاس  تسد  هدورـس : ابیز  هچ 
درک مار  ار  نانز  تتسد  يهیاس  درک  مارآ  وت  تسد  ار  ناکدوک  دوب  همیخ  يالب  عفر  وت  تسد  دوب  همیخ  ياشگلکشم  وت  تسد  دوشیم 

مأوت ریگملع  تسد  ریاز  مأوت  ریگنیمز  یقاس ! يا  هک  نم 

دنتسین باجح  هب  مزتلم  اهینمرا  الومعم 

لاس 1980 دودـح  رد  دـیوگیم : يو  درکیم ، راـک  نارهت  راـصنا »  » دجـسم رد  ینـالوط  یتدـم  تسا و  نینمؤم  زا  اـضر  اـقآ  باـنج  - 4
باوج هچ ؟ يارب  متفگ : تساوخ . هراچ  شرتخد  يارب  نم  زا  دوب -  دجـسم  یگیاسمه  رد  شاهناخ  هک  ینمرا -  یمناخ  هک  دوب  يدـالیم 

ار تساوخرد  نامه  دـمآ و  رگید  زور  دنتـسین . باجح  هب  مزتلم  اهینمرا  ـالومعم  متفگ : دوخ  شیپ  مدرک و  بجعت  دومن ، رارـصا  دادـن ،
رثا رب  شمحر  دومن و  فداـصت  يراگتـساوخ  ماـیا  رد  هدرک و  جاودزا  یتدـم  مراد  يرتـخد  تفگ : مدومن . شـسرپ  نآ  ببـس  زا  دوـمن ،

، مناخ نامه  زور  دنچ  زا  دعب  مداد و  وا  هب  ار  يرداچ  مدـش و  راچان  نم  دوب . هجیتنیب  یلو  مدرک ، جرخ  يرایـسب  لوپ  دـش ، ازان  فداصت 
نوریب نآ  زا  سپ  دیـشک و  سکع  هب  ار  رداچ  نآ  دوب ، مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح  سکع  دجـسم  رد  دروآ و  دجـسم  هب  ار  شرتخد 

زا یتمارک  نیا  متـشاذگ و  سیردا  ار  شمان  داد ، مرتخد  هب  يدـنزرف  دـنوادخ  تفگ : ینمرا  نز  نآ  یتدـم  زا  دـعب  هحفص 617 ] . ] دنتفر
. دش رادهچب  مرتخد  راوگرزب  نآ  سکع  مالسلاهیلع و  لضفلابا  ترضح  هب  لسوت  تاکرب  زا  هک  دوب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا 

؟ یتسرفب ناوخهضور  کی  ام  يارب  تدوخ  دوشیمن 

ییالبرک ردص  یلع  دیس  ياقآ  هللاتیآ  ترضح  دنمورب  دنزرف  ردص ، نیسح  دیـس  ياقآ  اناوت  بیطخ  مرتحم ، لضاف  باطتـسم  بانج  - 5
هابتشا هب  ار  ریسم  هدننار  ناهفـصا ، رهـش  رد  ربانم  زا  یکی  هار  رد  دوب ، لاس 84  ياعوسات  حبـص  دومرف : لقن  ار  لیذ  تمارک  هتاکرب  تماد 
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. دندوب هدیشک  فص  اهفرظ  رد  اذغ  ندرب  ماعط و  ماعطا  تهج  یلزنم  برد  تشپ  مدرم  زا  ياهدع  هک  دروآرد  ياهچوک  زا  رـس  تفر و 
هک نیا  ینکردا . ساـبعلا ! لـضفلاابا  اـی  دوب : هتـشون  نآ  ریز  هک  بیلـص  کـی  درکیم : هجوت  بلج  هک  دوـب  ییولباـت  لزنم  نآ  رد  يـالاب 

دارفا مالـسلاهیلع و  لضفلاابا  ترـضح  بیلـص و  هک  میوش  ایوج  دـش  ثعاب  ام  يواکجنک  نکیلو  درادـن ، یفرح  دـشیم ، رید  اـم  سلجم 
کی جرخ ، بحاص  میدیمهف  میدرک ، لاؤس  میدش و  هدایپ  نیـشام  زا  دنراد ؟ یبسانت  هچ  دـندرکیم  تمدـخ  هک  یمالـسا  حالـصلا  رهاظ 

ار ام  لزنم  لخاد  میدـش ، وا  يایوج  درکیم . ارجا  ار  همانرب  نیا  دوب و  هدـمآ  ناملآ  زا  دوب  لصالا  یناریا  وا  تسا . ناملآ  نکاس  یحیـسم 
ناوخهضور هک  دـندرک  یفرعم  ار  اـم  یتـقو  یلو  دوب ، یلومعم  وا  دروخرب  رما  يادـتبا  یکـشم ، شـشوپ  اـب  يدرمریپ  دـندرک ، ییاـمنهار 

رذن دینیبیم ، هک  یماعطا  نیا  تفگ : هحفص 618 ] [ ؟ دش هچ  میتفگ : درک . هیرگ  و  لضفلاابا ! ای  دز : دایرف  دیـشک و  داهن  زا  یهآ  میتسه ،
هدوب مالسلاهیلع  لضفلاابا  هضور  ندناوخ  مه ، رذن  طرش  هدوب و  ناهفصا  یحیسم  ياهتیلقا  زا  هتـسیزیم و  ناهفـصا  رد  هک  تسا  مردپ 

مدرک و مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  هب  ور  نالا  مدـش . لـفاغ  ناوخهضور  توعد  زا  نم  ناریا ، هب  مرفـس  ریخأـت  تلع  هب  لاـسما  تسا .
. دیدش قاتا  دراو  امش  هک  دشن  هقیقد  جنپ  یتسرفب ! ناوخهضور  کی  ام  يارب  تدوخ  دوشیمن  متفگ :

اهناملسم سابع  يا 

ینارهت ریبک  نیسح  خیش  جاح  مالسالاتجح  درک : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  رـشبم  هللاتیآ  دنزرف  رـشبم ، دیحو  سدنهم  ياقآ  بانج  - 6
دز و ادص  ار  شرـسپ  هچوک  رد  یباجحیب  مناخ  مدـید  نارهت  رد  يزور  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  دـنتفگیم : هضور  سلاجم  رد  هللا  همحر 

نم تفگ : مناخ  نآ  ياهتـشاذگ ؟ سابع  ار  ترـسپ  مسا  هک  یلاح  رد  دیرادن ، باجح  ارچ  امـش  مناخ ! متفگ : متفر و  ولج  سابع ! تفگ :
ياـهخرچ درک  مـالعا  ناـبلخ  میدوب ، اـمیپاوه  رد  يزور  تفگ : تسا ؟ ساـبع  ترـسپ  مسا  ارچ  مدیـسرپ : مدرک و  بجعت  متـسه . ینمرا 

ینف صقن  عفر  تهج  ام  شالت  هنافـسأتم  درک : مالعا  نابلخ  هرابود  یتدـم  زا  دـعب  دـندرکیم . یباتیب  همه  مدرم  دوشیمن و  زاب  اـمیپاوه 
هک مدوب  هدینـش  نم  میدیدیم . نامنامـشچ  شیپ  ار  گرم  ام  دندیـشکیم و  غیج  دندزیم و  دایرف  مدرم  میدـش و  دـیماان  همه  دوبن . رثؤم 
لح ار  تالکـشم  ماـمت  وا  دـندزیم و  ادـص  ار  وا  دنـشاب ، هحفص 619 ]  ] هتشاد یمهم  لکـشم  ره  هک  دنراد  یـسابع  ترـضح  ناناملـسم 
زاب امیپاوه  ياهخرچ  نآلا  رگا  اهناملسم ! سابع  يا  متفگ : مدوب  هلماح  زور  نآ  رد  نوچ  سابع . ای  مدز : دایرف  مه  نم  نیاربانب ، دنکیم .

ياهخرچ ییاسآهزجعم  روط  هب  هناتخبـشوخ  درک : مالعا  ناـبلخ  ناـهگان  مراذـگیم . ساـبع  ار  مرـسپ  مسا  مینک ، ادـیپ  تاـجن  اـم  دوش و 
. متشاذگ سابع  ار  مرسپ  مسا  مه  نم  و  میدرک ، ادیپ  تاجن  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  تیانع  اب  ام  دش . زاب  دوخ  هب  دوخ  امیپاوه 

مالسا هب  فرشت  قیفوت  هنیمز 

هراشا

، عوـمجم رد  رادرک و  راـتفر ، ار  نآ  يهنیمز  هک  دـهاوخیم  یگتـسیاش  تقاـیل و  نآ ، تیناـقح  كرد  مالـسا و  هب  فرـشت  ناـمگیب ، - 7
رمخ برـش  زگره  شرمع  لوط  رد  هک  تشادیم  راهظا  ، دـیدرگ فرـشم  مالـسا  هب  هک  مناخ  نیا  دزاسیم . مهارف  درف  کی  ملاس  قـالخا 

يداع و رایـسب  رما  ود  نیا  ییاپورا  ياهروشک  تیحیـسم و  يایند  رد  هک  نیا  اب  تسا ، هتـشادن  عورـشمان  طابترا  یبنجا  چـیه  اـب  هدرکن و 
، مجن سابع  دیـس  رـسمه  هدیدنـسپ  ملاس و  راتفر  دـیدرتیب  دوریم . رامـش  هب  ندوب  ندـمتم  يهناـشن  ناـشدوخ -  طـلغ  رادـنپ  هب  یتح - 
، مجن سابع  دیس  يافش  زا  لبق  دیوگیم : یقداص  ياقآ  جاح  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  تخاس . مهارف  مالـسا  هب  ار  وا  تیاده  يهنیمز 

نم هب  دوب و  هجاوم  دایز  یحور  یتحاران  اب  مدید ، يرادازع  يهسلج  رد  ار  ناشیا  دوخ  ادتبا  مدوب ، هدرک  تبحص  شرسمه  ناشیا و  اب  نم 
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همئا بویا و  ترضح  رب  هک  ییاهالب  زا  مداد ، يرادلد  ناشیا  هب  نم  هحفص 620 ] . ] مشکیم ار  مدوخ  نم  دوشن ، بوخ  ملاح  رگا  تفگ :
نم نورد  زا  امش  تفگ : نم  هب  ناشیا  یلو  مدرک . تبحص  ناشیا  اب  مالسلامهیلع  همئا  بویا و  ترـضح  ربص  زا  دش و  دراو  مالـسلامهیلع 

هدنب مهارمه  مجرتم  مدید ، هسلج  زا  نوریب  رد  ار  ناشیا  رـسمه  سلجم ، زا  ندمآ  نوریب  زا  دعب  ماهدیـسر . طخ  رخآ  هب  نم  دیرادن و  ربخ 
نیا هب  يرادلد  ناونع  هب  هدومن و  یفرعم  هسلج ، يهدـننک  هرادا  یلاعلا و  هلظدـم  ینارکنل  لضاف  هللاتیآ  ترـضح  يهدـنیامن  ناونع  هب  ار 
کی شرهوش  يدوبهب  هک  نیا  ناونع  هب  هکلب  هرخـسم ، ازهتـسا و  ناونع  هب  هن  ناشیا  اما  دوشیم . بوخ  ترـسمه  هللا  ءاش  نا  متفگ : مناخ 

منادیم تسا و  هدرک  باوج  زور  یکـشزپ  ملع  متـسه و  مرهوش  نامرد  تایئزج  رد  نم  تفگ : دـمآیم ، شرظن  هب  بیرغ  بیجع و  زیچ 
رکنم دـیابن  امـش  یلو  دوخ ، ياـج  زور  ملع  متفگ : ناـشیا  هب  هدـنب  میرادـن . يزیچ  ملع  زا  رتـالاب  نوچ  تسین . یندـش  بوخ  مرهوـش  هک 

رگا متفگ : ارچ . تفگ : دیوریمن ؟ اسیلک  هب  یحیسم  کی  ناونع  هب  امش  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  ناشیا  زا  و  دیشاب ، يونعم  روما  هب  تالـسوت 
دیوشیمن و لسوتم  مالسلاهیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  هب  دوش ، هتسب  شیارب  تاروما  رد  يداع  هار  ای  دریگب ، رارق  مولظم  یسک  امـش  زا 

قوفام میرم  نب  یـسیع  ترـضح  هک  نیا  يارب  تفگ : دـیهاوخیم ؟ کمک  هچ  يارب  متفگ : ارچ . تفگ : دـیهاوخیمن ؟ کمک  ناـشیا  زا 
ام تردق  قوفام  مه  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  متفگ : هحفص 621 ] . ] میوشیم لسوتم  ناشیا  هب  لح  هار  نیرخآ  ناونع  هب  تسا و  ام  تردق 

يارب ار  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  تازجعم  زا  ییایاضق  نینچمه  تسا . ناشیا  يارب  هار  نیرخآ  مه  امش  رهوش  لسوت  تسا و 
دسج یتقو  شگرم  زا  دعب  دزیم ، هنیس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  نایعیش  اب  هک  مدرک  حرطم  ار  ودنه  نآ  هیـضق  مدومن و  وگزاب  ناشیا 
يور مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  تسد  نیا  هک  دندید  باوخ  رد  تخوسن ، شتآ  رد  وا  پچ  يهنیـس  تسار و  تسد  دندز ، شتآ  ار  وا 

هب اهنآ  هک  مدرک  وگزاب  شیارب  اهیتشترز  اهینارـصن و  لسوت  زا  دـنازوسیمن . ار  وا  شتآ  نیمه  رطاـخ  هب  و  تسا . هدـش  هدز  هنیـس  نیا 
ياقآ نیملسملا  مالسالاتجح و  ترضح  دنوشیم . لسوتم  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  جئاوحلا  باب 
مناخ نآ  هب  نم  تشادـن . رارق  مارآ و  دوب ، هدرک  ادـیپ  یبیجع  تلاح  ناشیا  رـسمه  مجن ، سابع  دیـس  يافـش  زا  دـعب  دـیازفایم : یقداـص 

هب تبـسن  دیدرکیم و  دوخ  رـسمه  يافـش  نامرد و  زا  يدیماان  سأی و  راهظا  لبق  زور  دـنچ  ات  هک  امـش  دـینیبیم ؟ هچ  ار  راگزور  متفگ :
ماما تمارک  یهلا و  تیانع  تکرب  هب  امش  رـسمه  هللادمحب -  هک -  دینیبیم  کنیا  دیتشادن و  رواب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يازع  سلجم 

یمارگ یناـحور  نآ  منیبیم . تکـاله  تاـجن و  نیب  ار  مدوـخ  نم  هـکنیمه  داد : خـساپ  مناـخ  نآ  تـسا . هتفاـی  افـش  مالـسلاهیلع  نیـسح 
رد هک  مدرک  فیرعت  وا  يارب  ار  نیق  نب  ریهز  يهیضق  درادن . هعیـش  هب  صاصتخا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  متفگ : نز  نآ  هب  نم  دیازفایم :

، دندوب هتفرگ  رارق  مه  هب  کیدزن  اههمیخ  هک  لزانم  زا  یکی  رد  ات  درکیم ، اپرب  ار  شاهمیخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا  رود  هشیمه  ریسم ،
دنک و تباجا  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  توعد  ریهز  هک  دنکیم  داهنشیپ  ریهز  رسمه  دنکیم و  بلط  ار  وا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دصاق 
بهو و يهیـضق  نینچمه  ددرگیم . ریخ  هب  تبقاع  دریگیم و  رارق  تیاده  ریـسم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  توعد  تکرب  هب  هجیتن  رد 

البرک رد  دنتسویپ و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارای  هب  تبقاع  دندوب و  هحفص 622 ]  ] یحیسم البق  هک  مدرک  يروآدای  ار  شرـسمه  ردام و 
نیا اب  تبحـص  يرادقم  زا  دعب  دـیدرگ . دنمتداعـس  رخآ  تاظحل  رد  هک  مدومن  وگزاب  شیارب  ار  رح  ناتـساد  زین  و  دندیـسر . تداهـش  هب 

ینارون مناخ  مرسمه ، نتفای  افـش  زا  دعب  بش  رد  نم  هک  دومن  هفاضا  نمـض  رد  مهدیم  ماجنا  دییوگب  هچ  ره  تشاد : راهظا  ناشیا  مناخ ،
دشاب و مالـسلااهیلع  میرم  ترـضح  ناشیا  دیاش  مدرک  رکف  دوخ  شیپ  دروآ و  نم  يوس  هب  ار  شتـسد  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ياهللجم  و 

ترـضح زا  رتالاب  نم  ماقم  ریخ ؛ دومرف : دیتسه ؟ میرم  ترـضح  امـش  مدرک : ضرع  و  مدـیدن ، ار  مناخ  نآ  هب  نداد  تسد  تقایل  دوخ  رد 
نآ هک  دوب  هدومن  داجیا  مناخ  نیا  هیحور  رد  يریذـپانفصو  قیمع و  رایـسب  لوحت  ینیـسح ، تمارک  نیا  نادـهاش ، هتفگ  هب  تسا . میرم 

مرکا ربمایپ  شیامرف  ساسارب  موش »؟ فرـشم  مالـسا  نید  هب  هک  مراد  تقایل  نم  ایآ  : » تشادیم راهظا  مالـسا  اب  فرـشت  زا  لبق  هک  هنوگ 
نشور نامیا  رون  هب  ار  نز  نیا  هدنیآ  ینیسح  تیاده  غارچ  ةاجنلا . ۀنیفس  يدهلا و  حابصم  نیـسحلا  نا  دندومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مکحم و یقطنم ، ياهلالدتـسا  ناوارف و  تارکاذم  زا  سپ  مرحم  مهدزاود  زور  دومن و  تیادـه  يولع  عیـشت  مالـسا و  اب  ار  وا  تخاس و 
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ناشیا روضح  رد  یلاعلا . هلظدم  ینارکنل  لضاف  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  بانج  هللاتیآ  ترـضح  ردقیلاع  عجرم  مرتحم  هدنیامن  تاداشرا 
هللاتیآ ترضح  دیزگرب . شیوخ  يارب  ار  همطاف »  » سدقم مان  ردقیلاع ، عجرم  نآ  دنمجرا  يهدنیامن  داهنشیپ  اب  و  دیورگ . مالـسا  نید  هب 
تمارک نیا  لیلجت  رد  هل ، مظعم  سپـس  میامنیم . دییأت  ار  نایرج  نیا  نم  الوا  دومرف : تمارک  نیا  دییأت  رد  یلاعلا  هلظدم  ینارکنل  لضاف 

. دسریم هحفـص 623 ]  ] تباجا هب  نیـسح  ماما  هبق  هاگراب و  ریز  رد  اعد  هتبق ؛» تحت  ءاعدلا  ۀباجا  : » هک هدـمآ  تایاور  رد  هک  نیا  دومرف :
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  يرادازع  سلجم  اج  ره  هکلب  دـشابیمن ، البرک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  صاخ  هبق  نآ  اـهنت  تاـیاور ، روظنم 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  تکرب  هب  اعطق  ناشیا  ياهاعد  دننک ، تکرـش  سلجم  نآ  رد  اصلخم  اصلاخ و  ینیـسح ، نارادازع  ددرگ و  رازگرب 
نیـسح ماـما  ترـضح  هب  هک  یـسک  ره  هکلب  درادـن ، یحیـسم  یتـح  ینـس و  اـی  هعیـش ، ناملـسم  هب  صاـصتخا  نیا  ددرگیم و  باجتـسم 

ماـما يارب  اـهینمرا  اهیحیـسم و  هک  تسا  نیا  مه  شلیلد  دریگیم ، ار  شتجاـح  دوش ، لـسوتم  بلق  صـالخااب  هناـقداص و  مالـسلاهیلع 
نیا دومرف : یلاعلا  هلظ  ماد  ینارکنل  لضاف  هللاتیآ  ترضح  نینچمه  دننکیم . ادیپ  لسوت  راک  نیا  اب  دننکیم و  جرخ  مالسلاهیلع  نیـسح 

. دش نشور  هعقاو  نیا  ام ب ه  يهمه  مشچ  نینمؤم و  مشچ  ددرگ و  رتیوق  يوق ، ياهلد  يوق و  فیعض ، ياهلد  هک  دش  ثعاب  هیضق 

هجوت لباق 

جاح نیملسملا  مالسالاتجح و  ترـضح  اب  هبحاصم  تساوخرد  ررکم  روط  هب  يربخ  ياههناسر  یناسرعالطا و  زکارم  زا  هک  ییاجنآ  زا 
تائیه فرط  زا  زین  و  روشک ، زا  جراخ  رد  یلاعلا  هلظ  دم  ینارکنل  لضاف  هللاتیآ  ترـضح  ردقیلاع  عجرم  مرتحم  هدـنیامن  یقداص ، ياقآ 

هزجعم و هنیمز  رد  هک  یناـسک  نیارباـنب ، دوشیم . توـعد  ناـشسلاجم  رد  تمارک  نیا  لـقن  روـضح و  يارب  ناـشیا  زا  اـیاکت  یبهذـم و 
تمارک نیا  مامت  دـهاش  کیدزن  زا  تمارک  نیا  يایاضق  یماـمت  رد  هک  ناـشیا  اـب  امیقتـسم  دـنهاوخیم  اـی  دـنراد و  یلاؤس  قوف  تمارک 

اب دـنناوتیم  ای  دـنیامن . رارقرب  سامت  و 00971506557572  ياهنفلت 00989121213965  اب  دنناوتیم  دنشاب ، هتـشاد  یتبحـص  دندوب ،
سامت رد   Fazel@lankarani.com و  www.lankarani.com سردآ هب  ردـقیلاع ، عجرم  نآ  یناسرعالطا  یناـهج  زکرم 
تیانع لماک  يداقتعا  نامیا و  مالسلامهیلع و  تراهط  تمصع و  تیبلها  هب  لماک  تفرعم  ام  يهمه  هب  راگدرورپ  هحفص 624 ] . ] دنشاب
نیـسح ماما  اب  اـم  يهمه  هللا -  ءاـش  نا  دـیامرف و -  ظـفاحم  سنا  نج و  نیطایـش  ياـههسوسو  زا  ار  اـم  نادـنزرف  لـسن و  اـم و  دـیامرف و 

نینمؤم و زا  یعمج  تاولـص . اـهاعد  تباجتـسا  هادـف و  اـنحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  جرف  رد  لـیجعت  يارب  میوـش . روـشحم  مالـسلاهیلع 
ق مارحلا 1426 ه . مرحم  روشک  زا  جراخ  ینیسح  نارادازع 

ترسمه لام  رتشگنا  نیا 

هراشا

رد یحیسم  رتکد  نالف  دزن  مه  وت  و  دهدب ، البرک  رد  زازب  نالف  هب  ار  نیا  و  ترسمه ، لام  رتشگنا  نیا  دندومرف : مالسلاهیلع  لضفلاوبا  - 8
تیبلها قشاع  شالترپ و  ناگدنسیون  زا  هک  دیس ... جاح  مالسالاتجح  ترـضح  نک و ... بلط  وراد  هخـسن  وا  زا  رارـصا  اب  ورب و  دادغب 

ربنم يارب  هک  لبق  بش  دنچ  دـندومرف : لقن  ریقح  يارب  يرمق )  1384  - 1426  ) لاسما ناضمر  كرابم  هام  رخاوا  دنشابیم ، مالـسلامهیلع 
تسا یصخش  ام  یگیاسمه  رد  مینکیم  یگدنز  هک  ياهناخ  نیمه  درک : فیرعت  میارب  سلجم  دارفا  زا  یکی  مدوب . هدش  توعد  نارهت  هب 

رتکد دزن  ار  وا  یتقو  وا  ردپ  دش و  یگدروخامرـس  هب  التبم  هک  دوب  هلاس  هد  ابیرقت  وا  رتخد  دشابیم . قارع  نیدواعم  زا  هک  دمحاوبا  مان  هب 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1342 

http://www.ghaemiyeh.com


راون هب  یطبر  هچ  یگدروخامرـس  رتکد ! ياقآ  داد : باوج  بجعت  اب  یتفرگ ؟ بلق  راون  ترتخد  يارب  ایآ  تفگ : رتکد  هنیاـعم  زا  دـعب  درب 
راون شیارب  یتقو  هحفص 625 ] . ] مسیونب وراد  هخسن و  شیارب  ادعب  ات  يریگب  بلق  راون  دیاب  امتح  تفرگ : رارصا  اب  رتکد  یلو  دراد ؟ بلق 
جرخ هک  درادـن  یحارج  لمع  زا  ریغ  یجـالع  هدـش و  خاروس  ترتخد  بلق  هک  دوب  نیا  رتکد  باوج  دروآیم ، رتکیدزن  دریگیم و  بلق 

دمآ و هناخ  هب  تشادـن .) ار  نآ  تخادرپ  ناوت  هجو  چـیه  هب  ردـپ  هک  دایز  تفگنه و  رایـسب  دوب  هتفگ  یغلبم   ) دـشابیم غلبم  نیا  مه  نآ 
همه نوچ  میراد . زاـین  یحارج  لـمع  هن  تسا و  رتـکد  يوراد  هب  جاـیتحا  هن  الـصا  داد : باوـج  داـقتعا  اـب  نز  تفگ . شنز  هب  ار  ناـیرج 

ار ضیرم  رتخد  اذـل  میربیم . مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دزن  دهـشم ، هب  هرـسکی  ار  نامرتخد  دـنراد . مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  جاـیتحا  اـهرتکد 
. دراد دنزرف  هس  ود ، شدوخ  یگدنز و  بحاص  وا  نالا  هک  درذگیم  اهلاس  هزجعم  نیا  زا  داد و  افش  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دندرب و  دهشم 

لددرد مالـسلاهیلع  اضر  ماما  اب  شرتخد  يافـش  يارب  تشاد و  لسوت  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  مرح  رد  رتخد  نیا  رداـم  یتقو  هکنیا  بلاـج 
: دیوگیم یقارع  ریاز  مناخ  نآ  دنکیم . فیرعت  وا  دسرپیم و  ار  لسوت  هیرگ و  تلع  وا  زا  دوب -  یقارع  هک  یبرع -  ریاز  مناخ  درکیم ،

نیا زا  لسوت  اب  مدوخ  نم  تفگ : سپـس  دـهدیم . افـش  امتح  مالـسلاهیلع  اضر  اما  دـیدمآ و  ياهناـخ  بوخ  برد  دـیدرک و  یبوخ  راـک 
ار شرهوش  يافـش  ناتـساد  هاگنآ  متفرگ . مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  زا  ار  مدوخ  یماذج  رهوش  يافـش  نم  ماهدـید ، هجیتن  نادـناخ 
، یگدنز لیاوا  نامه  مدرک  جاودزا  یتقو  مشابیم ، دادـغب  لها  اتلاصا  نم  تفگ : نز  نآ  دـشابیم . بلاج  رایـسب  رایـسب  هک  درک  فیرعت 
هب نایانشآ  اههیاسمه و  مکمک  ات  تفرگیم ، هحفص 626 ]  ] جوا شایضیرم  زور  هب  زور  دیدرگ و  [ 368  ] ماذج یضیرم  هب  التبم  مرهوش 

ار تدوخ  يراتفرگ ، زا  لـبق  سپ  يوشیم . ضیرم  نیا  هب  ـالتبم  مه  تدوخ  نآ ، رب  هوـالع  دوریم و  نیب  زا  هک  ترهوش  دـنتفگیم : نم 
یگدنز هرمزور  جرخ  مرهوش و  يدوبهب  فرص  ام  ییاراد  همه  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  مدرکیمن . لوبق  نم  اما  ریگب . قالط  هدب و  تاجن 

قالط داهنـشیپ  ناگیاسمه  نایانـشآ و  دـننام  مه  مناردارب  ردام و  ردـپ ، هکنیا  ات  دادیم  ار  ام  جرخ  مردـپ  دـنامن و  طاسب  رد  هآ  دـش و  ام 
تنوکـس و يارب  هتـشادرب  ار  مرهوش  یگدـنز ، همادا  يارب  نم  دـندرک . عطق  ار  دوخ  کـمک  مه  اـهنآ  مدرکیمن  لوبق  نم  نوچ  دـنداد و 
هب دارفا  یضعب  داهنشیپ  اب  مرادن . ار  هراجا  ياهب  تخادرپ  ناوت  مدید  متشگ ، هناخ  غارس  هب  البرک  رد  هچ  ره  یلو  میتفر ؛ البرک  هب  یگدنز 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  مرح  اب  رتمولیک  هد  دودح  دراد و  رارق  اجنآ  رد  یحایر  دیزی  نب  رح  فیرش  ربق  مرح و  هک  مالسلاهیلع -  رح  هقطنم 
. دـنداد ناگیاسمه  مه  ار  هیلوا  هیثاثا  مدرک و  هراجا  ياهناـخ  هبارخ  کـیراب ، ياهچوک  ياـهتنا  رد  هرخـالاب  مدرک . هعجارم  دراد -  هلـصاف 

فرح ناوت  هن  مرهوش  هتفه  ود  کیدزن  هک  دیـسر  ینامز  اما  دوب . مدوخ  یندرم  رهوش  زا  يراتـسرپ  لوغـشم  مه  نم  تشذگیم و  اهزور 
اتقیقح تفر و  رـس  نم  هلـصوح  يرگید  زور  هک  نیا  ات  دمآیم . نییاپ  الاب و  وا  سفن  یتخـس  هب  هکلب  تکرح ، چیه  ناوت  هن  تشاد ، ندز 

هب بترم  ار  هناخ  برد  مد  كاخ  مدمآ و  متـسب و  رمک  هب  ار  رداچ  البرک  قارع و  نانز  موسرم  قبط  اذـل  مدـید ، رطـضم  هراچیب و  ار  دوخ 
هد نیا  البرک ، فرط  هب  مداتفا  هار  هدایپ  مدومن و  لضافوبا ! ای  لضافوبا ! اـی  داـیرف : هیرگ و  هب  عورـش  متخیر و  میاـهسابل  تروص و  رس و 

تبیه افصاب و  ییالط و  دبنگ  هب  مشچ  ات  البرک ، يادتبا  ات  مدمآ ، لد  رد  مالسلاهیلع و  لضفلاوبا  هب  تیاکش  هیرگ و  اب  هرسکی  ار  رتمولیک 
هب ارچ  لضافوبا ! هک  نیا  لد و  درد  هلگ و  دوب و  تیاکش  طقف  میوگیم . هحفص 627 ]  ] هچ متسنادیمن  رگید  داتفا ، مالسلاهیلع  لضفلاوبا 

چیه مالسلاهیلع و ... یلع  تردپ  هب  ار  وت  تیاکش  یهدن  باوج  رگا  بنیز ! ردارب  يا  بنیز ! وت  سومان  هب  مسق  ار  وت  ینکیمن ؟ هاگن  نم 
! مناخ دنیوگیم : یضعب  تسا . هدش  مدرم  نیب  اوعد  ادصورس و  یغولش و  نم  رطاخ  هب  مدیمهفیم  طقف  متشادن ، یـسک  ییاج و  هب  هجوت 

درد دیراذگب  دیراد ؟ راکچ  دنیوگیم : ياهدع  و  دـینک . تکاس  ار  وا  ینزیم ؟ فرح  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  اب  بدایب  روط  نیا  ارچ 
رانک ار  دوخ  ناهگان  هک  هیرگ و ... تیاکـش و  دایرف ، مدـیدیم و  ار  دـبنگ  طـقف  نم  تسا . راـتفرگ  دراد ، درد  دراد ، تجاـح  دـنکب ، لد 

ییادصورـس تشپ  زا  هعفد  کـی  مدزیم و ... فرح  دـنلب  يادـص  اـب  هدـیبسچ  رهطم  حیرـض  هب  روط  نیمه  متفاـی و  راوـگرزب  نآ  حـیرض 
، مدرک هاگن  هچ  ره  مدـمآ و  دوخ  هب  یتقو  یلو  تسا ، مرح  مادـخ  زا  یکی  مدرکیم  رکف  دـش . هداد  وت  تجاح  تسا  سب  هلاـخ ! مدـینش :

هدمآ نوریب  مرح  زا  مدرک و  یظفاحادخ  اقآ  اب  مدومنیم . نانیمطا  یکبـس و  طاشن ، ساسحا  مه  مدوخ  دوجو  رد  اقافتا  مدیدن ، ار  یـسک 
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هچوک و رد  هیاسمه  نانز  لومعم  قبط  مدیسر  تشاد ، رارق  نآ  ياهتنا  رد  ام  يهناخ  هک  ياهچوک  رس  یتقو  مدرک . تکرح  هناخ  فرط  هب 
نم دشابیم . بسا  رب  راوس  يدرم  ام  يهناخ  برد  مد  مدـید  بجعت  لامک  اب  یلو  دـندوب . تبحـص  لوغـشم  مه  اب  هتـسشن  دوخ  برد  مد 

هیداب ارحـص و  رد  هک  دراد  يرهاوخ  درکیم  فیرعت  میارب  مرهوش  نوچ  دشابیم -  وا  رهاوخ  رهوش  ینعی  مرهوش -  داماد  مدرکیم  رکف 
. دـمآ مرهوش  تدایع  هب  هدرک و  ادـیپ  ار  ام  يهناـخ  سردآ  هدینـش و  ار  مرهوش  یـضیرم  هحفـص 628 ]  ] دیاش نیاربانب ، دنکیم . یگدنز 
. میآیم نم  لخاد ، ورب  امش  دومرف : لخاد . دییامرفب  متفگ : متفگ و  دمآ  شوخ  هدومن  فراعت  مالـس و  مدیـسر ، برد  مد  یتقو  نیاربانب ،
، دوب هداـتفا  رتسب  رد  مرهوش  هک  یقاـتا  فرط  ناـشیا  منک . هداـمآ  ییاـچ  نم  اـت  دـینک  تحارتسا  دـیدمآ ، شوخ  متفگ : دـش ، دراو  یتـقو 
زا سابع ! ای  دنزیم : دایرف  دنلب  يادص  اب  مرهوش  مدینـش  ناهگان  هک  مدش  ییاچ  ندرک  هدامآ  لوغـشم  خبطم  رد  مه  نم  دـندرب . فیرـشت 
هک وت  رهاوخ  رهوش  متفگ : تسیک ؟ داماد  تفگ : تسا ؟ هتفر  اجک  وت  داماد  متفگ : تسا . اهنت  مدـید  متفر ، وا  شیپ  هلجع  اـب  مدـیرپ ، اـج 

ترـضح هکلب  دوبن ، مداـماد  وا  هن ، داد : باوج  مرهوش  دوب . هتـسشن  وت  شیپ  دوب و  هدـمآ  وـت  تداـیع  هب  نـآلا  يدرکیم و  فـیرعت  میارب 
ناـشیا هک : درک  فیرعت  وا  مدرکیم ، بجعت  اهتدـم ، زا  سپ  مرهوش  ندومن  تبحـص  زا  هک  یلاـح  رد  دوب . مالـسلاهیلع  لـضافوبا  ساـبع 

. دنامیمن باوجیب  تنز  هیرگ  دایرف و  يوشیم و  بوخ  دندومرف : دندیشک و  ماهنیـس  يور  كرابم  تسد  دندوب و  مالـسلاهیلع  لضافوبا 
وت نز  لام  یکی  نیا  دـندومرف : لضافوبا  دـیوگیم : هک  تسه  وا  تسد  فک  رد  رتشگنا  ود  مدـید  درک ، زاب  ار  دوخ  تشم  مرهوش  هاگنآ 

يارب دندومرف : دعب  و  دهدیم . لوپ  وا  هب  زازب  نآ  دهدب و  وا  هب  زازب ، نالف  شیپ  البرک  دربیم  ار  یکی  نیا  دنکب و  شتـشگنا  رد  دشابیم 
هحفص 629] . ] دسیونب وراد  يهخسن  هک  دیهاوخب  وا  زا  رارـصا  اب  هنیاعم  زا  دعب  یحیـسم و  رتکد  نالف  دزن  دادغب  ورب  مه  تدوخ  یـضیرم 
. دادیم افـش  ار  وت  شدوخ  دروآ  فیرـشت  وت  دزن  درک و  فطل  هک  لاح  یتساوخن ؟ لضافوبا  زا  ار  دوخ  يافـش  ارچ  متفگ : مرهوش  هب  نم 

نم يارب  هک  ار  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  يهیدـه  صوصخم  رتشگنا  نم  دوب . یبدایب  متفگیم ، رگا  دـنادیم ، شدوخ  اـقآ  تفگ : مرهوش 
متسب و ندرگ  هب  هتشاذگ  ياهچراپ  رد  دندوب ، هدومرف  هیده  البرک  رد  زازب  جاح ... يارب  هک  ار  یکی  نآ  مدرک و  تسد  رد  دندرک ، فطل 

دـشیم لصاح  دیدرت  میارب  تبون  ود  یکی  وا  يهزاغم  برد  مدیـسر  ات  مدمآ  دنداد ، ناشن  متفرگ . ار  وا  يهزاغم  غارـس  مدمآ و  البرک  هب 
لاـثتما دـیاب  تسا  ترـضح  رما  متفگ : هرخـالاب  دـنکیم ...؟ لوبق  اـجک  زا  تسا و ... هداد  لـضافوبا  ار  رتشگنا  میوگب ؟ هچ  یجاـح  هب  هک 

زیم لخد  لخاد  هدروآرد  هچراپ  زا  ار  رتشگنا  نم  یلب . تفگ : دیتسه ؟ امـش  یجاح  نالف  مدیـسرپ : مدرک  مالـس  هدـش ، هزاغم  دراو  دوش ،
هک رانید -  تسیود  لوپ  لخد  زا  داد و  هسوب  دیـشک و  دوخ  مشچ  يور  تفرگ ، ار  رتشگنا  وا  مدـید  بجعت  تیاهن  اب  متـشاذگ ، وا  هزاغم 

سب متفگ : مهدب . رتشیب  تسا  مک  رگا  تسا ؟ سب  دیـسرپ : مه  دـعب  داد . نم  هب  دروآرد و  تسا -  هدوب  دایز  رایـسب  رایـسب  لوپ  تقو  نآ 
اعطق هک  لوـپ  نیا  اـب  متفر و  هناـخ  هب  هدـمآ  نوریب  هزاـغم  زا  دراد -  ربـخ  رتـشگنا  تشذگرـس  زا  مه  زازب  یجاـح  نیا  مدـیمهف  و  تسا - 
ینعی میهدب ، ماجنا  ار  تیرومأم  نیمود  هک  دـش  نآ  تقو  لاح  دـش . ام  یناگدـنز  رد  یبیجع  شیاشگ  دوب  مالـسلاهیلع  لضافوبا  ییادـها 

. متفرگ دـندوب ، هدرب  مان  اقآ  هک  ار  یحیـسم  رتکد  نآ  غارـس  مدرب ، دادـغب  هب  دوب  یتمحز  ره  اب  ار  مرهوش  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  رما  قبط 
ار تیزیو  لوپ  تبون  قبط  میتفرگ ، تبون  یـشنم  زا  مه  ام  دـش . هدـهاشم  اهضیرم  فص  زا  یبیجع  ماحدزا  هعجارم  تقو  دـنداد ، سردآ 
: تفگ يرآ . تفگ : یتفرگ ؟ لوپ  اهنیا  زا  تفگ : دز و  ادص  ار  یـشنم  هنیاعم ، زا  دعب  رتکد  هحفص 630 ] . ] مدرب رتکد  دزن  ار  رهوش  هداد 

ارچ تسه ، یندرم  ترهوش  مریگیمن و  لوپ  درادن ، ندنام  هدنز  لامتحا  هک  یضیرم  زا  نم  نوچ  تفگ : ارچ ؟ مدیـسرپ : نک . در  ار  لوپ 
مالـسلاهیلع لضافوبا  نوچ  مدرک ، رارـصا  مسیونب ؟ ارچ  درادـن ، هک  ياهدـیاف  تفگ : سیونب . ياهخـسن  امـش  الاح  متفگ : نم  مریگب ؟ لوپ 

نوچ یلو  درادن ، ییاود  جالع و  ترهوش  نم  رظن  زا  تفگ : رتکد  دایز ، رارـصا  رثا  رد  هرخالاب  دسیونب . هخـسن  ات  دینک  رارـصا  دـندومرف :
، مدیرخ ار  صرق  میتشگرب و  هناخ  هب  دادغب  زا  ام  تشون و  هصالخ  مسیونیم . یگدروخامرـس  جالع  دـح  رد  صرق  کی  ینکیم  رارـصا 

صرق ناـمه  اـب  دـش ، رتـهب  مدـید  دروخ ، بآ  دـش ، زاـب  وا  تروص  گـنر  مدـید  ـالثم  دروخ  ار  صرق  هک  نیا  ضحم  هب  لوا  راـب  ناـمه 
بوخ الماک  هتفه  ود  زا  سپ  دـش و  یعیبط  داـتفا و  هار  تسـشن و  دـش و  رتهب  رتهب و  تعاـس  هب  تعاـس  هظحل و  هب  هظحل  یگدروخاـمرس 
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يزار رس و  هچ  دوب ؟ هچ  نایرج  هک  مینک  هعجارم  رتکد  هب  هرابود  دیاب  میتفگ : دوخ  شیپ  دنامن . وا  رد  یضیرم  زا  يرثا  چیه  دش و  بوخ 
ارم متفگ : میتـفر . رتـکد  دزن  تبون  قبط  میتـفرگ و  تبوـن  رتـکد و  بطم  میتـفر و  دادـغب  هب  دوـب ؟ مالـسلاهیلع  لـضافوبا  يهلاوـح  نیا  رد 

تیلست نیاربانب  تسین . یندش  بوخ  متفگ  هک  نم  يدوب ، هدروآ  لبق  هتفه  ود  ار  وا  هک  دوب  ینالف  ترهوش  امش  یلب  تفگ : یـسانشیم ؟
: تفگ یـسانشیم ؟ ینیبب  رگا  متفگ : هچ ؟ ینعی  تفگ : هدش . بوخ  مرهوش  رتکد ! ياقآ  هن  متفگ : نم  هحفص 631 ] ... ] منکیم و ضرع 
ار یـشنم  دمآ  شوه  هب  یتقو  درک . شغ  دز و  دایرف  داتفا ، وا  هب  رتکد  مشچ  دش و  رتکد  قاتا  دراو  مرهوش  ات  مدز ، ادـص  ار  مرهوش  يرآ .

رتکد مرهوش ، نم و  دوب و  رتـکد  طـقف  لاـح  ورب . مه  تدوخ  تسا ، لـیطعت  وگب  مه  اـهضیرم  هب  تسا  لـیطعت  بطم  تفگ : دز و  ادـص 
سردآ ترـضح ، یفرط  زا  میدوب و  هدـید  ار  مشاهینب  رمق  فطل  ام  فرط ، کی  زا  نوچ  دـش ، هعیـش  تفگ و  نیتداهـش  دـش و  ناملـسم 

رتکد يدش ؟ ناملـسم  روطچ  يدرک ؟ شغ  ارچ  میدیـسرپ : ار  نایرج  رتکد  زا  دسیونب . هخـسن  ات  دینک  رارـصا  هک  نیا  دندومرف و  ار  رتکد 
: متفگ ادخ  هب  هتسکش  لد  اب  لبق  تقو  دنچ  مدش . هتسخ  رگید  مراد ، قیقحت  ناهج  بهاذم  نایدا و  يهرابرد  اهلاس  نم  هک  درک  فیرعت 
و هعیش و ... هلمج  زا  فلتخم و  بهاذم  مه  مالـسا  رد  مالـسا و  فلتخم و  نایدا  مدرک ، ار  دوخ  قیقحت  ملع ، لالدتـسا و  ظاحل  زا  ایادخ !

دشابیم قح  هار  يراد و  لوبق  وت  هک  ار  یبهذم  نید و  نآ  تیناقح  مهاوخیم  وت  زا  اذل  سح ، هبرجت و  شیامزآ و  لها  متسه ؛ رتکد  نم 
مالـسلاهیلع لضفلاوبا  هک  منیبیم  دوخ  مشچ  هب  الاح  ینک . هذـخاؤم  ارم  دـیابن  تمایق  رد  يدادـن  ناشن  رگا  ایادـخ ! منیبب . مشچ  هب  مدوخ 

یگدروخامرس صرق  طقف  هک  ياهخسن  نم  زا  وا  روتسد  هب  امش  دتسرفیم و  نم  دزن  تسا ، ناگدرم  فص  رد  هقیقحلا  یف  هک  ار  یـضیرم 
هک تسا  نم  يارب  ییادـخ  تیادـه  ییامنهار و  طـقف  مدـیمهف  دوشیم . ملاـس  ملاـس  نآ ، ندروخ  اـب  هدرم ، مدآ  نیا  دـیریگیم و  تسا ،

، دیسر اجنیا  هب  ناتساد  یتقو  تسا . نایعیش  موس  ماما  رادمچرپ  رادرس و  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  هک  تسا  هحفص 632 ]  ] عیشت قح ، بهذم 
نآ مه  نم  تسا و  نم  هب  لضافوبا  ییادـها  رتشگنا  نامه  نیا  تفگ : داد و  ناشن  نم  هب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  يرتشگنا  یقارع  ریاز  نز 
زین مرهوش  میراد و  یگداوناخ  دمآ  تفر و  مه  اب  لاح  ات  دندش و  هعیش  شاهچب  نز و  مه  رتکد و  مه  درک : هفاضا  یقارع  نز  مدیسوب . ار 

. میراد ياهنامیمص  افصاب و  یگدنز  مه  اب  ملاس و 

تسوت تسد  رد  مرشحم  رایتخا 

ناکمال یناکم  رد  ار  دوخ  متفای  نامز  زا  نیمز و  زا  مدیـشک  رپ  لاـیخ  رکف و  ملاـع  رد  روهطوغ  لاـح  شیع و  یتسم  قشع و  روش و  مرگ 
رد یفتاه  دناهداتـسیا  نیمز  نیا  رد  اییوگ  دـناهداز  هچ  ره  اوح و  مدآ و  سفن  دـمآیمن  الاب  یـسک  زا  سب  دوب و  ناسنا  دـیدیم  اـت  مشچ 

یسک ره  تسادخ  اهنت  همکحم  نیا  یضاق  تساپ  هب  اغوغ  رشحم و  رشح و  زور  مامت  کنیا  تسا  هتـشگ  ایند  رمع  مایپ  نیا  داد  نم  شوگ 
تـشهب ای  منهج  لها  شاهدـنب  تشونیم  یلاعت  يراب  نآ  زا  دـعب  تشاذـگیم  مکاـح  شیپ  رد  ار  هماـن  تشاد  هماـن  کـی  دوخ  تسد  رد 

هانگ زج  يرادن  يزیچ  وت  تفگ : هاگن  نم  يوس  دنکفا  بضغ  اب  دید  وچ  ملامعا  دناوخ و  ار  ماهمان  دیـسر  نیکـسم  نم  رب  تبون  تشگ و 
يوس ار  نم  ات  تفگ  دـنرخیم  اـجنیا  کـین  بوخ و  راـک  تسا  خزود  زا  ياهشوگ  کـی  وت  ياـج  تسا  خزرب  اـجنیا  هک  ینادیم  بوخ 
دیـشک یهآ  دیدب  نوچ  مراز  لاح  دیـسر  هر  زا  یخر  ابیز  ناهگان  متخوس  شیاههلعـش  رارـش  زا  متخود  منهج  هب  ات  رظن  کی  دنرب  خزود 
ناـمک نوچ  شناوربا  غیرد  وا  لاـمج  زا  میوگ  هچ  نم  دـش  رود  شتآ  درک  مهاـگن  کـی  دـش  رونرپ  ماهدـید  دـمآ  هک  اـت  هحفص 633 ] ]

دـق و ورـس  نیرفآ  کشم  دـب  نیکـشم و  شیوسیگ  تامم  زا  تاـیح و  زا  لد  دربیم  تاـیح  بآ  يهمـشچ  شیاـهمشچ  غیت  وچ  ناـگژم 
شخر درگ  نایروح  فافعرپ  شمشچ  رهمرپ و  شاهرهچ  هتشاذگب  منص  نیا  قلخ  ياپ  هتشاد  تردق  هچ  ره  قح  اییوگ  نیبجهم  نابرهم و 

شراکهاش رب  دـنک  قح  رادهنییآ  شایپ  یـسیع  یـسوم و  لیلخ  حون و  هدز  هقلح  وا  رود  لـیئربج  شـشیپ  هب  هنیـس  رب  تسد  فاوط  قرغ 
هتـسخ و منینچ  نیا  دـید  هدرـسفا  ارم  اـت  دـمآ  شیپ  تسا  مک  وا  لـالج  زا  میوگ  هچ  ره  تسا  من  نوچ  شـشیپ  قلخ  اـیرد  تسوا  راـختفا 
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تعافش وهآ  نماض  دنکیم  تبحص  وت  اب  یسوم  روپ  تفگ  رادلد  اب  دومنب و  قح  هب  ور  تفکش  شرهمرپ  نامشچ  رد  کشا  دید  هدرمژپ 
هدمآ دهـشم  هب  ار  يراب  دنچ  هدمآ  دـب  ياهمان  اب  وا  هچرگ  مشکیم  نم  ار  راکدـب  نیا  روج  مشک  يدرد  نم  هک  ینادیم  بوخ  دـنکیم 

ماهتسدلگ دبنگ و  هدز  وناز  الط  ناویا  شیپ  هدز  ور  نم  رب  راب  دص  هدمآ  تسا  هدوب  منامهیم  يزور  دنچ  تسا  هدوب  مناوخ  مزب  راوخهزیر 
مقشع هب  ار  وا  شردام  تسا  هدروخ  ار  ماهناخاقـس  بآ  تسا  هدرب  ار  میوربآ  راب  دص  هچ  رگ  تسا  هدیـسوب  ارم  يرادشفک  تسا  هدید  ار 

زا هچرگ  تسیرگیم  مالـسلااهیلع  ارهز  رهب  مدـید  کـیل  تسین  رادرک  شوخ  هک  منادیم  بوخ  تسا  هداد  هناد  ماـهرتوبک  هب  تسا  هداز 
نم تسا  هدرک  ممالـس  سلجم  ره  دـعب  تسا  هدرک  ممارتحا  تسناوت  ات  تسا  هدـناوخ  نم  گس  ار  دوخ  اهراب  تسا  هدـناماج  وت  ناـبوخ 

فاصنا ندـش  شلاح  زا  لفاغ  تسیز  رمع  ماـمت  نم  قشع  هب  وا  هحفـص 634 ]  ] دوش رتاوسر  وت  نابوخ  شیپ  دوش  رتاـهنت  هک  مهاوخیمن 
رد اطخ  وفع  شـشخب و  تسوت  تسه  زا  تشهب  دـمآ  ادـن  سپ  شخبب  شبابرا  هب  ار  دـب  يهرمن  شخب  مرج  راـگدرورپ  نک  فطل  تسین 

ارهز نیرفآ  تنج  وت  يا  تشهب  دوخ  اب  ربب  یهاوخ  ار  هک  ره  يرـشحم  رایتخا  بحاـص  وت  ناـه  يربلد  يزیزع  نم  يارب  وت  تسوت  تسد 
تسوت تسد  رد  مرشحم  رایتخا  تسخن  زور  لزا  زا  مدوب  هتفگ  تشرس 

ادهش عمش 

نیکـسم همه  تسد  میدروآ  وت  هب  ور  ام  مایا ، مغ  جنر و  زا  سابع  اقل  دیـشروخ  ردیح ! لد  رون  يو  سابع  ادهـش  عمـش  مشاهینب ! هام  يا 
هحفص 637]  ] سابع ادخ  رهب  زا  ریگ ،

نایمیلک هب  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  تایانع 

تسا رامیب  هک  مراد  يدنزرف  نم  تفگ : يدوهی  درم 

نآ يزیرهمانرب  و  اروشاع ، زور  یناوخهیبش  شیامن و  يهماـنرب  رد  هک  تسا  لاـس  دـنچ  تفگ : درک و  لـقن  یلع  جاـح  ياـقآ  باـنج  - 1
البرک و يهعقاو  لماش  همانرب  ات  ددرگیم  ارجا  ناهفـصا  ياـهییالبرک  هینیـسح  رد  مسارم  نیا  موشیم . رمـش  هیبش  نم  مینکیم . تکرش 

يدرم میدوب ، شیامن  مرگرـس  هک  همانرب  نیا  مرگاـمرگ  رد  يدـالیم و  لاس 1999  رد  هدـش . دراو  مالـسلامهیلع  تیبلها  رب  هک  یبیاصم 
نایاپ اـت  هینیـسح ، لـباقم  رد  دـمآیم و  هک  مدـیدیم  ار  وا  هزور  همه  نم  هتبلا  تسا . راـمیب  هک  مراد  يدـنزرف  نم  تفگ : دـمآ و  يدوهی 

بآ نینچمه  تسا ، نم  رایتخا  رد  مالـسلاهیلع ، لضفلاابا  مان  هب  یمچرپ  متفگ : وا  هب  نم  تشاد . اعد  سامتلا  نم  زا  تسـشنیم و  سلجم 
هدافتسا مهدیم ، امش  هب  دشابیم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  ربق  فارطا  رد  هک  ار  یبآ  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  تبرت  مزمز و 

دنزرف متفگ : مدرک و  لـمع  مدوب ، هداد  لوق  هچنآ  هحفص 638 ] . ] دننک اعد  ار  امـش  هک  منکیم  شرافـس  مه  اهحادم  اهيربنم و  هب  نک .
ار مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  مچرپ  دباوخب و  كاپ  باوختخر  رد  و  دیامن ، وشتـسش  ار  دوخ  هک  وگب  وا  هب  ربب و  تولخ  قاتا  رد  ار  دوخ 

لقان دش . ماجنا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  موس  زور  مرحم ؛ مهدزیـس  زور  ات  روتـسد  نیا  دش و  ماجنا  مدومن ، هیـصوت  هچنآ  شکب . وا  يور 
هب مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  دنکیم  هدهاشم  ایؤر  ملاع  رد  رامیب  كدوک  نآ  هدش  رکذ  تدـم  نایاپ  زا  سپ  دـهدیم : همادا  هیـضق 

. یتفای افش  وت  زیخرب  دومرف : داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دندمآ و  وا  دزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  قافتا 
ترـضح دـنزیم : دایرف  دـنلب  يادـص  اب  دـنیبیم و  تحـص  لاح  رد  ار  دوخ  دوشیم و  زاب  هلیم  زا  ییوگ  دوشیم ، رادـیب  باوخ  زا  هاگنآ 
تیبلها هعیـش  دوشیم و  ناملـسم  شناگتـسب  هداوناخ و  قافتا  هب  يدوهی  تمارک ، نیا  نتفاـی  ققحت  اـب  داد . افـش  ارم  مالـسلاهیلع  ساـبع 

ار شمان  دیامنیم و  ادها  میدقت و  هینیـسح  يارب  دشابیم ، عبرم  رتم  رازهکی  دودـح  رد  هک  نیمز  هعطق  کی  وا  دـندرگیم . مالـسلامهیلع 
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نم متفریذپن و  نم  یلو  داد ، نم  هب  نیـشام  کی  هناخ و  کی  نینچمه  دیوگیم : نایرج  هدننک  لقن  دراذـگیم . مالـسلاهیلع  سابعلا  تیب 
. دشاب مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مشاهینب  رمق  ترضح  دنوادخ و  هاگشیپ  هب  صلاخ  مراک  هک  متساوخ 

تسور هب  ور  گرم  رطخ  اب  امش  یگدنز 

هک شراک -  لحم  هب  متفر  دادغب  هب  هک  یماگنه  کلسم .) یبص  ینعی   ) هئباص زا  اما  متـشاد  یقیفر  دادغب  رد  دیوگ : رگرز  داوج  جاح  - 2
نم اب  يزور  میدروخ . اذغ  مه  اب  متفر و  دنتسه -  اجنآ  رد  کلـسم  هحفص 639 ]  ] یبص ياهرگرز  زا  يرایـسب  دشابیم و  رهن  نابایخ  رد 

وا مدرک . هدامآ  ار  ییاریذـپ  مزاول  نم  دروخ . مهاوخ  اذـغ  وت  دزن  میآیم و  البرک  هب  ادرف  هللا ! ءاش  نا  داوج  جاح  تفگ : تفرگ و  سامت 
هب مه  اب  مهاوخیم  داوج  جاح  ياقآ  تفگ : نآ  زا  سپ  درک . تحارتسا  يرادـقم  دومن و  لـیم  اذـغ  میتفر . لزنم  هب  دیـسر و  رهظ  زا  لـبق 

سابع ترـضح  رهطم  دـقرم  هب  مه  قافتا  هب  مدومن و  هدامآ  ار  دوخ  فرح  نیا  ندینـش  اب  نم  میورب . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ترایز 
. درکن لوبق  دنامب  هک  منک  عناق  ار  وا  هک  متساوخ  هچ  ره  ددرگرب . دوخ  رهش  هب  تساوخ  وا  میتشگرب و  لزنم  هب  سپـس  میتفر . مالـسلاهیلع 

تراـیز هب  ببـس  هچ  هب  کلـسم  یبـص  رگرز  نیا  هک  مدوـب  رکف  نیا  رد  متـشگرب . هناـخ  هب  مدوـخ  مدـناسر و  لاـنیمرت )  ) ژاراـگ هب  ار  وا 
شترایز دروم  رد  ات  متفر . یبص  درم  نامه  ینعی  مقیفر  غارـس  هب  مدـمآ و  دادـغب  هب  هتفه  کی  زا  دـعب  دـمآ . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح 

؟ ماهدـمآ مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ترایز  هب  ارچ  هک  یـسرپیمن  ارچ  تفگ : شاهزاغم ، رد  نتـسشن  هظحل  دـنچ  زا  سپ  میاـمن . لاؤس 
زا یکی  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  دراد و  نیحلاص  يایلوا  دنوادخ  تسا و  ریدق  یلع  دنوادخ  دوجو  هب  لئاق  امش  نید  نم و  نید  متفگ :

ناتـسرامیب هب  مدش . التبم  دیدش  یلیخ  یبلق  یتحاران  هب  هک  تسا  نیا  مترایز  ببـس  یلو  تسا ، حیحـص  تفگ : دشابیم . ایلوا  ناحلاص و 
یماگنه هک  نیا  زا  دمآ  مدای  تسا . ورهبور  گرم  رطخ  اب  امش  یگدنز  دنتفگ : صصختم  ناکشزپ  لماک  شیامزآ  زا  سپ  مدش و  لقتنم 

ار ناتیاعد  دـنوادخ  يدومنیم و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يهطـساو  هب  دـنوادخ  زا  افـش  بلط  يدـشیم  سویأم  اج  همه  زا  امـش  هک 
ناکشزپ مداد . ماجنا  هحفص 640 ]  ] مه نم  يدادیم  ماجنا  امش  هک  هچنآ  دیتفگیم و  امش  هک  متفگ  ار  نامه  مه  نم  دومنیم . باجتسم 

ینک و كرت  ار  ناتسرامیب  یناوتیم  یتفایزاب و  ار  دوخ  یتمالـس  دنتفگ : مراهچ  زور  ات  دندید  ارم  يدوبهب  دندرک و  شیامزآ  ارم  هرابود 
ساسحا هک  نیمه  متفر . دوخ  لغش  راک و  رـس  مدنام و  هناخ  رد  زور  کی  طقف  مدش و  صخرم  ناتـسرامیب  زا  هرخالاب  يورب . راک  رـس  هب 

تکرب هب  نیا  و  میامن . رکشت  داد ، تاجن  گرم  رطخ  زا  ارم  هک  شتیانع  زا  ات  مدمآ  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  ترایز  هب  مدومن ، یتحار 
هحفص 643] . ] دوب لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  یتمارک  راوگرزب  نآ  هب  لسوت 

اهودنه هب  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  تایانع 

دناهدرک باوج  ار  ماهچب  اهرتکد 

میدق پاچ  هیـسابعلا » صئاصخ   » مان هب  تسا  یباتک  دنکیم 1 - نامرد  سابع  رتشیب  ار  اهدرد  نیـسح  برق  يرادهب  رد  هک  دـنادیم  قلخ 
ناتسودنه ياهرهـش  زا  یکی  رد  هدمآ : هنوگنیا  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  تازجعم  تامارک و  زا  یکی  باتک  نآ  رد  فرـشا . فجن  رد 

شاهناـخ فرط  ناـشک  ناـشک  ار  شـضیرم  يهچب  اهرـصع  زا  یکی  رد  دوـب . اـم  يهیاـسمه  اهودـنه  زا  یکی  درکیم : لـقن  ياهعیـش  نز 
هچب نآلا  دناهدرک و  باوج  اهرتکد  ار  ماهچب  تفگ : ردام ! هدش  یچ  متفگ : متفر و  وا  شیپ  دوب ، ام  يهیاسمه  هک  یئاجنآ  زا  دندروآیم .

لـضفلابا اقآ  مسا  دـناهدرک  باوج  ار  ماهچب  تفگ : هک  نیمه  تخوس ، رداـم  نیا  لاـح  هب  ملد  دـیوگیم : هعیـش  نز  میربیم . هناـخ  هب  ار 
بوخ هللا -  ءاش  نا  دهدیم و -  وراد  وا  ربب . ام  بیبط  دزن  ار  تاهچب  نیا  میراد ، یبیبط  مه  ام  ردام ! متفگ : دز . هقرج  مزغم  هب  مالـسلاهیلع 
بـش فصن  نم  دـنکب ، یتحارتسا  اـت  دـیربب ، هناـخ  هب  ار  هچب  امـش  هن ، متفگ : میربب . نـآلا  اـیب  تفگ : هحفـص 644 ] ! ] نکن هیرگ  دوـشیم 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1347 

http://www.ghaemiyeh.com


يهناخ هب  ار  هچب  درک و  لوبق  نز  دنکیم . هنیاعم  ار  ضیرم  بش  فصن  ام  بیبط  نوچ  میربیم ، نامدوخ  بیبط  دزن  ار  تاهچب  میآیم و 
برد مدوب ، هینیسح  رواجم  نم  نوچ  مدمآ . دوب ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رادملع  یمان  مان  هب  هک  ياهینیـسح  هب  بش  فصن  نم  درب . دوخ 

مه اب  مدرک و  شکمک  ار  مناخ  نآ  نم  دوشیم . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يهناخازع  دراو  ودنه  نز  دمهفن  یسک  هک  مدرک  زاب  ار  هینیـسح 
رمق مان  هب  یمچرپ  ملع و  هک  تسا  موسرم  رگید  ياهاج  قطانم  ناتـسناغفا و  ناتـسودنه ، رد  میدرک . هینیـسح  دراو  ناـشک  ناـشک  ار  هچب 

يولهپ اج  نامه  میداد و  فاوط  ملع  نوماریپ  هبترم  دنچ  میدروآ و  ار  هچب  نیا  ام  دننکیم . بصن  هینیسح  طسو  رد  مالسلاهیلع  مشاهینب 
ار هچب  نیا  میدـمآ  هللا -  ءاش  نا  هک  دوز -  حبـص  یتقو  میباوخب ، میرب  رداـم ! متفگ : شرداـم  هب  دـیباوخ ، هچب  نیا  یتقو  میدـناباوخ . ملع 
ور مدرک ، زاب  یمک  ار  هینیسح  برد  متشگرب  درواین ، تقاط  ملد  مدوخ  مدرب ، ندیباوخ  يارب  ار  شردام  میربیم . اجنیا  زا  ملاس  حیحص و 
ام رتکد  متفگ : وا  هب  نم  نکن ! هدنمرش  یناتـسودنه  نز  نیا  دزن  ارم  لضفلاابا ! ای  مدرک : ضرع  مدرک و  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ملع  هب 

شردام فرط  مناوتب  نم  هک  هاوخب  ادخ  زا  ار  هچب  نیا  يافـش  مالـسلااهیلع  ارهز  تردام  تمظع  هب  مشاهینب ! رمق  يا  تسا . قذاح  یلیخ 
هک درک  ادیپ  نانیمطا  مبلق  مدناوخ ، ار  حبص  زامن  مدش و  رادیب  باوخ  زا  حبـص  یتقو  مدیباوخ . متفر و  مدرک و  ضرع  ار  اهنیا  منک . هاگن 

دراو میدمآ و  مه  اب  مدمآ و  شردام  يهناخ  رد  هب  میقتسم  تهج  نیمه  هب  تسا ، هحفص 645 ]  ] هتفرگ ادخ  زا  میالوم  ار  هچب  نیا  يافش 
ای تسا و  هتفرگ  لغب  رد  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ملع  هدش و  ملاس  حیحـص و  هچب  میدـید  هاگان  میدـش . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهناخازع 
هک دوب  ییوراد  هچ  تفگ : مدش . بوخ  هللادمحلا ، تفگ : يدش ؟ بوخ  ناج ! هچب  تفگ : دمآ و  شرـس  يالاب  شردام  دیوگیم . سابع 

یتاظحل دیتفر ، دیتسب و  ار  رد  دیتشاذگ و  اجنیا  رد  دیدروآ و  ارم  امش  هک  نیمه  مراد ، یبیجع  ناتساد  تفگ : رسپ  داد ؟ تیارب  بیبط  نیا 
همه زا  ییاقآ  دنتفرگ . رارق  اهیسرک  نیا  يالاب  ینارون  للجم و  نایاقآ  دش ، هتشاذگ  ینارون  ياهیسرک  ملع  نیا  فارطا  مدید  تشذگ ،

هـضرع مالـس  زا  دـعب  درک . مالـس  وا  هب  دـمآ و  ردـقلالیلج  ياقآ  نآ  تمدـخ  دـش و  دـنلب  شیاج  زا  يرگید  ياقآ  دوب . هتـسشن  رتللجم 
مالسلااهیلع ارهز  نامردام  تمظع  هب  ار  ام  هعیش  نز  نیا  یلو  تسا ، هناگیب  ام  نامهم  میراد ، نامهم  بشما  هللا ! لوسر  ای  هادج ! ای  تشاد :

هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مدید  ماگنه  نیا  رد  دنک . تیانع  افـش  ار  یناتـسودنه  ناوج  نیا  دنوادخ  هک  دینک  اعد  امـش  تسا ، هداد  مسق 
رخآ هب  ناوج  نیا  رمع  هللا ! لوسر  ای  تفگ : دش و  لزان  ياهتـشرف  هاگان  دنک ، اعد  ناوج  نیا  قح  رد  هک  درک  دـنلب  اعد  هب  ار  اهتسد  هلآ 
لزان ياهتشرف  نآلا  ناج ! سابع  دومرف : درک و  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  فرط  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دینکن ! اعد  هدیـسر ،

یلص ادخ  ربمایپ  زا  ار  فرح  نیا  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ات  تسا . هدیـسر  رخآ  هب  شرمع  هک  دینکن  اعد  ناوج  نیا  يارب  تفگ : دش و 
هحفـص 646]  ] بوخ هچب  نیا  هدـش  روط  نیا  هک  الاح  هللا ! لوسر  ای  هادـج  ای  دومرف : دـش و  يراج  شکرابم  کشا  دینـش ، هلآ  هیلع و  هللا 
ار فرح  نیا  ات  دنیوگن . جئاوحلا  باب  سابع  هب  رگید  دنرادرب و  سابع  زا  ار  یجئاوحلا  باب  بقل  نیا  هک  دـینک  اعد  امـش  سپ  دوشیمن ،
ام دـیامرفیم : دـناسریم و  مالـس  تقح  ادـخ ! ربمایپ  يا  تفگ : دـش و  لزاـن  هراـبود  ياهتـشرف  مدـید  تفگ : مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تسا . هدرک  تیانع  ناوج  نیا  يارب  هرابود  رمع  دـنوادخ  دـینک ، اعد  دوش ، يراج  سابع  کشا  میهاوخیمن 
شیاهتسد مدید  دوب ، نم  هطـساو  هک  ییاقآ  نیا  دندرک و  دنلب  نیمآ  هب  ار  اهتسد  مه  رگید  نایاقآ  درک و  دـنلب  اعد  هب  ار  اهتسد  هلآ 

اقآ نآ  تسا ؟ هدرکن  دـنلب  ار  اهتسد  هدوب  نم  يهطـساو  هک  ییاقآ  نیا  ارچ  مدرک : لاؤس  نایاقآ  زا  یکی  زا  تسا . هدرکن  دـنلب  اعد  هب  ار 
. دندرک ادج  ندـب  زا  ار  شیاهتسد  اروشاع  زوسناج  زور  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  وا  یـسانشیمن ، ار  وا  وت  ناوج ! دومرف :

منکیمن درد  ساسحا  دوخ  رد  مرادن و  یضرم  نم  مدید  دش ، مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ياعد  یتقو  درادن . ندب  رد  تسد  وا 
یقاب ناتـسودنه  رد  ناشلـسن  مه  نآلا  دـندش و  ناملـسم  وا  يهداوناخ  يهمه  نایرج  نیا  زا  دـعب  دـندش . دـیدپان  نم  رظن  زا  نایاقآ  نیا  و 

مالـسلاهیلع مشاهینب  رمق  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  يارب  لاس  ره  یـسابع  ياهودنه  نیا  دنیوگیم . یـسابع  ياهودنه  ار  اهنیا  تسا و 
مکیلع و مالسلا  و  مالسلاهیلع .» نیسحلا  کیخأ  قح  هب  یبرک  فشکا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  . » دنراد يرادازع 

هحفص 647]  ] ردص رفعج  دمحم  دیس  مارتحا ، ضرع  اب  نیدرورف 1385  ریخلا 1427  رفس  هللا 28  ۀمحر 
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تفای افش  لضفلاابا  هضور  ياذغ  اب  ودنه  رامیب 

يارب ار  لیذ  تمارک  تسا -  هقث  دروم  درف  هک  مالـسلاهیلع -  سابع  ترـضح  مرح  ناـمداخ  زا  تراـیز  دیـس  ماـن  هب  يراوگرزب  دیـس  - 2
رد ار  وا  هک  تساوخ  نم  زا  دش و  مرح  دراو  دـنه  لها  زا  يریاز  يدالیم  لاس 1960  لیاوا  رد  دومن : لقن  هنوگ  نیا  نیدمتعم  زا  ياهدـع 

دراو دش و  جراخ  مرح  زا  دروآ و  ياج  هب  ترایز  زامن  تفر  سپـس  مداد ، ترایز  ار  وا  میامن . يرای  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ترایز 
میتفر باصق  دزن  مییامن . میسقت  نادنمزاین  راوز و  نایم  ار  شتشوگ  مربب و  رس  مرخب و  دنفسوگ  سأر  دنچ  مهاوخیم  تفگ : دش . نحص 

نادـنمزاین راوز و  نایم  شدوخ  يدـنه  ریاز  نآ  دـندومن و  حـبذ  دروآ و  نحـص  هب  ار  اـهنآ  دـیرخ و  گرزب ) دنفـسوگ   ) چوق سأر  هد  و 
هدوب هچ  راک  نیا  ببس  مدیسرپ : وا  زا  یظفاحادخ  زا  لبق  دومن . رکـشت  داد و  نم  هب  لوپ  یغلبم  اهنآ ، یمامت  میـسقت  زا  سپ  درک . میـسقت 

تنوکـس یلهد  بوخ  رایـسب  ياههلحم  زا  یکی  رد  مشابیم . دـنه  تختیاپ  یلهد ، رهـش  زا  نم  تفگ : هتـسکش  یبرع  نابز  اب  وگب . نم  هب 
زا هک  نیا  اب  میتشاد . هناتسود  طباور  هداوناخ  نیا  اب  ام  دنکیم . یگدنز  تسرپشتآ -  ینعی  ودنه -  هداوناخ  کی  ماهناخ ، کیدزن  مراد .

متفه زور  مییامنیم . هریغ -  ماعطا و  سلجم ، زا  يرادازع -  يهماقا  اروشاع  تبسانم  هب  ناناملسم  ام  میتشاد . فالتخا  مه  اب  يداقتعا  رظن 
نایاپ ات  میدومن و  لابقتسا  وا  زا  ام  دش ، رضاح  ودنه  درم  نیمه  دوشیم ، مامت  سلجم  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مان  هب  الومعم  هک  مرحم 

. دربب دوخ  اب  هک  تساوخ  اذغ  يرادقم  نتفر  ماگنه  هب  وا  میداد . اذغ  ناگدـننک  تکرـش  هب  سلجم ، نایاپ  زا  سپ  تشاد . روضح  سلجم 
هک دوب  ماـیا  نیا  رد  میتـشاد ، مسارم  هحفـص 648 ]  ] زین مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نیعبرا  تبـسانم  هب  ام  تفر . میداد و  وا  هب  اذغ  يرادـقم 
نم متفگ : میامن . کمک  یغلبم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  امـش  يرادازع  يرازگرب  يارب  مهاوخیم  تفگ : دـمآ و  ودـنه  درم  ناـمه 

ناتـسابع قح  هب  منکیم ، شهاوخ  تفگ : میاـمنیم . فرـصم  مدوـخ  لـالح  صلاـخ و  لاـم  زا  نم  مریذـپیمن ، یـسک  زا  ار  یغلبم  چـیه 
زا سپ  مدرک و  تکرش  امش  سلجم  رد  نم  هک  یماگنه  تفگ : تسیچ ؟ راک  نیا  ببس  یلو  میامنیم ، لوبق  متفگ : دیریذپب . مالـسلاهیلع 

دربیم جنر  شیاهمدق  رد  یتحاران  درد و  زا  هک  مدنزرف -  هب  مدش ، ماهناخ  دراو  مدرب . دوخ  اب  اذـغ  يرادـقم  مدـش ، جراخ  سلجم  نایاپ 
یباوخ رد  دروخ و  مدـنزرف  یبای . افـش  ات  تسا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مان  هب  هک  روخب  اذـغ  نیا  زا  متفگ : دوب -  درد  نیا  اب  هتـسویپ 

وا زا  یتحاران  درد و  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  ياذغ  نامه  ببـس  هب  تفر و  شراک  رـس  يداع  روط  هب  زور  نآ  يادرف  تفرورف . قیمع 
نامناملـسم هیاسمه  زین  يدـنچ  زا  لبق  دـش . فرطرب  شیاهاپ  یتحاران  دوب و  بوخ  شلاـح  تفریم و  شراـک  یپ  بترم  دـش و  فرطرب 

. مالسلاهیلع نیـسح  ماما  يازع  رد  هدب  ریگب و  نم  زا  لام  نیا  ردپ ! دیوگیم : شردپ  هب  ودنه  دنزرف  نامه  دوب ، هدومن  اپرب  هضور  سلجم 
ات متشاد  هگن  ار  لوپ  نیا  مورب  البرک  هب  متـساوخیم  نوچ  نم  تسا و  مدوخ  يهنایهام  زادناسپ  زا  لوپ  نیا  مدمآ و  امـش  دزن  نم  نونکا 

ساـبع ترـضح  مرح  راـنک  رد  نادـنمزاین  ارقف و  ناـیم  ار  اـهنآ  تشوـگ  مدـیرخ و  ار  دنفـسوگ  هد  نیا  ـالبرک و  مدـمآ  هـک  نوـنکا  مـه 
هحفص 651] [ . ] 369 . ] مدومن يرادهگن  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  باسح  هب  هک  تسا  لوپ  نامه  نیا  مدومن و  میسقت  مالسلاهیلع 

نالفاغ بیدأت  ناخاتسگ و  هیبنت  هب  ترضح  نآ  مادقا  مشاهینب و  رمق  ییامن  تردق  یخاتسگ  رورغ و  ناوات 

دوب هدنامرف  مه  لضفلاابا  متسه  هدنامرف  نم 

لضفلاوبا ترـضح  مرح  ناویا  رد  دوب ، يدالیم  لاس 1970  دودـح  رد  تفگ : درک و  لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  ناخولج  دـیمح  دیـس  - 1
، دندش حالس  اب  وا  دورو  عنام  مرح  نارازگتمدخ  تشاد . هارمه  هحلسا  وا  دش . مرح  دراو  شترا ، نارس  زا  یکی  مدوب . مالـسلاهیلع  سابعلا 

زابرس هحلـسا  لیوحت  زا  دوب . هدنامرف  مه  لضفلاابا  متـسه ، هدنامرف  نم  دراد ، یقرف  هچ  تفگ : تفریذپن و  وا  وشن . دراو  هحلـسا  اب  دنتفگ :
مرح دراو  تیفیک  نیمه  هب  وا  تفرگ ، هدیدان  ار  راوگرزب  نآ  تامارتحا  همه  دومن و  ازهتـسا  هرخـسم و  شترـضح  سدـق  تحاس  هب  دز و 
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زا ياهلولگ  يهطـساو  هب  شترا  يهدنامرف  میدید  میتفر ، ادص  فرط  هب  دش ، هدینـش  نیـشتآ  يهقرج  يادص  ناهگان  تشذگن  يزیچ  دش ،
شنوریب مرح  زا  هحفـص 652 ] . ] دشیمن هدید  ندب  رد  نوخ  زا  يرثا  دوب و  تهج  مادـک  زا  میدـیمهفن  هداتفا ، نیمز  يور  یمولعمان  ياج 

زا رگید  ياهنومن  نیا  دشن . يربخ  وا  زا  رگید  دـندومن و  لقتنم  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  داتفا . نایرج  هب  نوخ  دیـسر ، نحـص  هب  یتقو  دـندرب ،
. دوب مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  نارکیب  ياهتمارک 

غورد دنگوس  يازس 

دودح 60 دوب ، مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  مرح  دزن  ماهناخ  دیوگیم : دنکیم و  لقن  هنوگ  نیا  ار  ییابیز  تمارک  نینمؤم  زا  یکی  - 2
ار شرود  مدرم  تسا ، هداـتفا  شوـهیب  ناـبایخ  راـنک  رد  يدرم  مدـید  مـتفریم ، مرح  فرط  هـب  هناـخ  زا  تراـیز  يارب  يزور  شیپ ، لاـس 
، دـیامنیم راکنا  هدـیدزد و  ار  يواگ  تسا . ـالبرک -  کـیدزن  ییاتـسور  جریوط -  یلاـها  زا  وا  دـنتفگ : هدـش ؟ هچ  مدیـسرپ : دـناهتفرگ .

ندروخ مسق  هب  عورـش  درم  نآ  دوش . نشور  تقیقح  ات  دـنک  دای  دـنگوس  هک  درب  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  دزن  ار  وا  واگ  بحاـص 
شوه هب  یتقو  دش . دنلب  ریبکت  يادص  دش . هدـیبوک  نیمز  رب  دـیامن  طوقـس  يدـنلب  هوک  زا  هک  یـسک  دـننام  دروخ ، مسق  هک  نیمه  درک ،

. منادرگزاب شبحاص  هب  ار  نآ  هک  مدومن  دهع  مدوب ، هدیدزد  ار  واگ  نم  تفگ : يدنلب  يادص  اب  دمآ 

داتفا ماب  تشپ  زا  دش  ثعاب  یبدا  یب 

رد یبعک  يارهزلادـبع  خیـش  دیهـش  اناوت  بیطخ  روفغم  موحرم  يدالیم  لاـس 1973  رد  - 3 تسا : هدـمآ  هروظنملا » تامارک   » باـتک رد 
ار مدرم  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  باب  هحفص 653 ]  ] کیدزن مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترـضح  تمظعاب  نحص 

مدق مالـسلاهیلع  لضفلاابا  نحـص  ماب  حطـس  رب  یتسم  لاح  رد  رـسکبس  یناوج  راوگرزب  دیهـش  نآ  ینارنخـس  لاح  رد  درکیم ، هظعوم 
نوریب دیایب  هک  سابع  تساجک  تفگ : درک و  هرخـسم  ار  لفحم  نیا  تخبدـب ، ناوج  نیا  دوب . هدـیبسچ  نحـص  هب  شاهناخ  نوچ  دزیم ،

 - نینهآ ياهدرگ  لیم  يور  ماب  تشپ  يالاب  زا  یبدایب  رثا  رد  دیدنخیم ، درکیم و  هرخـسم  ار  ارهزلادـبع  دیهـش  هک  انثا ، نیمه  رد  )!!( 
نیا دـش . دـنلب  شدایرف  دـمآ و  نوریب  شمکـش  زا  تفرورف و  شرمک  زا  درگ  لیم  داتفا و  دـندوب -  هدروآ  شترـضح  نامتخاس  يارب  هک 

[ . 370 . ] دنک یمارتحایب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  هب  هک  تسا  یسک  لاح 

دروخ سابع  بناج  زا  یلیس 

مرح دراو  ترایز  زا  دعب  دندمآ و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نحص  هب  دوخ  يهلیبق  هریـشع و  دارفا  اب  يدرم  دوب ، يدالیم  لاس 1961  - 4
مسق ار  وا  یشرفت  دمحا  دیـس  ياقآ  هک  ماهدیدزدن  ار  واگ  نم  هک  دروخ  مسق  نامیا  مامت  اب  وا  دندوب ، شهارمه  وا  يهریـشع  دارفا  و  دش ،

هب هتبلا  دش ، جک  شندرگ  هک  يروط  هب  دروخ  وا  هب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلایبا  بناج  زا  یلیس  هدادیم ، مسق  ار  وا  هک  نیمه  هدادیم .
غورد مسق  رگید  هک  نیا  دندش و  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  لسوتم  هعقاو ، نیا  زا  سپ  وا  نادنواشیوخ  دش . جـک  پچ  فرط 

هحفص 654] [ . ] 371 . ] دش بوخ  شندرگ  دش و  وا  لاح  لماش  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  تیانع  رگید  هعفد  دروخیمن ،

وگغورد ندیسر  تافاکم  هب 

ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  رهطم  نحـص  رد  درک : لـقن  هنوگ  نیا  ار  یتـمارک  دوخ ، ناـنیمطا  دروـم  ییاد  زا  قـثوم  ناردارب  زا  یکی  - 5
زا یکی  دندیـسر . كرابم  مرح  يورهبور  هک  نآ  ات  دنیآیم ، مرح  فرط  هب  هتفرگ ، ار  یـصخش  تسد  رفن  کی  مدـید  مدوب . مالـسلاهیلع 
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. متـسین راکهدب  وت  هب  نم  هک  دروخ  مسق  زین  درم  نآ  متـسین . راکهدـب  وت  هب  نم  هک  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  هب  وگب  تفگ : يرگید  هب  نانآ 
هاگان هک  دوب  هداتـسیا  اجنآ  رد  دوب  هدروخ  مسق  هک  یـصخش  تفر . دش و  جراخ  مرح  زا  دـیوگب ، يزیچ  هک  نآ  نودـب  راکبلط  صخش 

[ . 372 . ] دنتخاس جراخ  مرح  زا  تعرس  هب  ار  وا  مرح  نامداخ  داتفا ، نیمز  رب  و  درک . داب  وا  مکش 

درک تباصا  درم  نامه  رب  ریت 

لقن تسا -  زوتاـمرخ » زوـط   » شخب نیدلاحالـص ، يهـقطنم  اـهنامکرت ،)  ) قارع لامـش  مدرم  زا  هـک  تکوـش -  یلع  ياـقآ  باـنج  - 6
ایاـکت دـجاسم و  راوـید ، رد و  هب  یـشوپهایس  يرادازع و  ياـههناشن  یناـکم  هقطنم و  ره  رد  نایعیـش  تـسا  موـسرم  هـچنآ  قـبط  درکیم :
ناـیرج رد  مدرم  زا  يداـیز  يهدـع  و  زوتاـمرخ » زوـط   » شخب مدرم  زا  يریتـف ، زیزع  یجاـح  دـشابیم . هودـنا  مـغ و  هناـشن  هـک  دـننزیم 

شنزرـس و دروم  ار  اـهنآ  تشاد ، هدـقع  و  هحفص 655 ]  ] هنیک یلیخ  هعیش  هب  تبـسن  هک  يدرک  صخـش  دنیامنیم . تکرـش  یـشوپهایس 
مچرپ شقن  دوب -  هیامورف  تسپ و  رایـسب  هک  درم -  نآ  دادیم . رارق  دوخ  شهوکن  دروم  ار  لامعا  هنوگ  نیا  هتـسویپ  دادیم . رارق  خیبوت 

راوس هخرچود  رب  هتـسویپ  دـشیم و  هدـید  هک  يروط  هب  دوب . هدیـشک  سابل -  هن  تشوگ  يور  رب  دوخ -  يهنیـس  رب  ار  اکیرما  لیئارـسا و 
مدید اجنآ  هب  ندمآ  ماگنه  يرجه  لاس 1425  مرحم  مود  زور  درکیم . هرخسم  ار  نایعیـش  تفریم و  فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  دشیم ،

دش مولعم  هدش ، هعطق  هعطق  اههچراپ  هداتفا و  هبال  بآ و  نایم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  لاثمت  سکع و  اهملع و  هایـس ، ياههچراپ 
مداتـسیا و نم  دـیوگیم : دوب ، ریخ  دارفا  زا  هک  زیزع  جاح  دوب . وا  راک  اـهنیا  هدـمآ و  درکیم -  داـقتنا  هتـسویپ  هک  درک -  درم  ناـمه  هک 
زا سپ  دندینش ، ارم  يادص  همه  ینامیم ؟ تکاس  یخاتسگ  نیا  لباقم  رد  ایآ  مداد : رارق  باطخ  دروم  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح 
هب دوب  هدز  هقلح  منامشچ  رد  کشا  هک  یلاح  رد  نم  تشذگ و  لحم  نآ  ولج  زا  هدنخ  یلاحشوخ و  اب  درک  درم  نامه  مدید ، هظحل  دنچ 

ار وا  دنتساوخ  یتقو  تسا . هدیسر  تکاله  هب  هدرک و  تباصا  درک  درم  نامه  رب  ریت  هک  دندروآ  ربخ  تعاس  هس  زا  دعب  مدرکیم . هاگن  وا 
ندب تشوگ  رب  هک  مچرپ -  سکع  نیا  دیاب  تفگ : راید  نآ  ملاع  تسا . شقنم  لیئارسا  مچرپ و  سکع  وا  يهنیس  رب  دندید  دنهد ، لسغ 

وا يهنیـس  ندرک  كاپ  هب  دـندرک  عورـش  شردارب  اههدازومع و  زا  رفن  هس  دوش . هدرپس  كاـخ  هب  دـعب  و  دوش ، كاـپ  هدـش -  هدیـشک  وا 
نـشور راگیـس  ات  درک  نشور  تیربک  رفن ، دنچ  نآ  زا  یکی  انثا  نیا  رد  دـندرکیم . كاپ  ار  اهشقن  نآ  نیزنب  يهلیـسو  هب  اهنآ  دـندرک ،

يارب هیقب  دـنتخوس و  تیم  اب  رفن  راهچ  هجیتن ، رد  هک  دـش ، راـجفنا  ببـس  هحفـص 656 ]  ] دـمآ و دوجو  هب  يزوسشتآ  هبترم  کی  دـنک ،
زا ياهنومن  دنک و  تراسج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ماقم  هب  تبـسن  هک  یـسک  يازـس  دوب  نیا  يرآ ، دـندش . لقتنم  ناتـسرامیب  هب  نامرد 

. مالسلاهیلع لضفلاابا  تازاجم 

درک تازاجم  ار  وا  لضفلاابا 

نحص دراو  شاهلیبق  هریشع و  دارفا  اب  صاخشا  زا  یکی  درک : لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  نیدلاءایض  دیعس  دیس  دنزرف  یلع  دمحم  دیس  - 7
فیرـش حیرـض  لباقم  دوب . هتفر  تقرـس  هب  الط  هعطق  کی  اب  لوپ  یغلبم  هریـشع  ناـمه  زا  دـندش ، مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  رهطم 

ار دوخ  تسد  هبترم  ود  درف  نآ  تسیک . دزد  هک  دوش  تباـث  اـت  روخب  مسق  دـنتفگ : دوب -  يدزد  هب  مهتم  هک  درف -  ناـمه  هب  دنداتـسیا و 
غورد مسق  شدصق  هک  ارچ  درک ، ادیپ  لکـشم  نابز  تسد و  يهیحان  زا  نوچ  تسناوتن  یلو  دروخب ، مسق  تساوخ  درک و  دنلب  مسق  يارب 

نم تفگ : سپـس  دـش ، شوهیب  دروخ و  نیمز  هب  رمک  يهیحاـن  زا  دـش ، دـنلب  رتـم  هس  هزادـنا  هب  نیمز  زا  دروخ ، مهب  زین  موس  هعفد  دوب .
ار وا  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  دـندزیم : ادـص  مدرم  ماـگنه  نیا  رد  مدومن . ناـهنپ  ناـکم  نآ  رد  تفر و  تقرـس  هب  لوپ  نآ  مدرک و  يدزد 
هب لاـم  ناـبحاص  يارب  تقیقح  دـیناسر و  شلمع  يازـس  هب  ار  راـکهنگ  مرجم و  رفیک  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  نینچ  نیا  و  دومن . تازاـجم 
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هحفص 657] . ] دش راکشآ  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  تایانع  تکرب 

غورد دنگوس  زا  همهاو 

سابعلا لضفلاابا  ترـضح  رهطم  نحـص  هب  ندرک  دای  دنگوس  يارب  ار  یـصخش  يزور  تفگ : دشابیم  دامتعا  هقث و  دروم  هک  یـسک  - 8
نیا زا  دوب . هدـش  جاودزا  نیا  رکنم  جوز  و  دوب . هدرک  دـقع  ناشدوخ  يهفیاط  زا  ریغ  یلیماف  زا  ار  يرتخد  اریز  دـندرک . دراو  مالـسلاهیلع 

، دـندش مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  دراو  هک  یتقو  دروخب . مسق  قح  قاقحا  يارب  هک  دنتـساوخ  وا  زا  رتخد  هداوناخ  ور ،
دوب انب  درم  نآ  دوب . دارفا  هنوگ  نیا  نداد  مسق  شراک  نیدلاءایـض  نسح  دیـس  دـنزرف  بحاص ، دیـس  ماـن  هب  رهطم  مرح  ناـمداخ  زا  یکی 

تاولـص يادص  تقیقح ، فشک  زا  سپ  دز . رـس  نم  زا  تکرح  نیا  هک  مدوب  نم  تفگ : درک و  وگزاب  ار  تقیقح  سرت ، زا  دروخب . مسق 
سورع و نیا  دش و  هتسب  دقع  دادرارق  نایرج ، نیا  زا  سپ  دیدرگ . راکـشآ  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  تمارک  دش و  دنلب  ناگمه  زا 

[ . 373 . ] دندومن زاغآ  تبحم  یتسود و  يهیاپ  رب  ار  دوخ  دیدج  یگدنز  داماد 

دیسر شیازس  هب  لضفلاابا  اب  هدننک  ازهتسا 

نم دیوگ : ناروح  دماح  رکاش  جاح  درک : لقن  هنوگ  نیا  هرصب  مدرم  زا  یکی  زا  ار  یتمارک  همعط  لآ  مشاه  دیـس  نیـسح  دیـس  ياقآ  - 9
هحفـص 658]  ] سیردت لاح  رد  ملعم  مدوب . لیـصحت  لوغـشم  دلبلا » نارمح   » ناتـسبد رد  ییادـتبا  هرود  رد  يرمق  يرجه  لاس 1376  رد 
هب نایب  نیا  اب  هصالخ ، تسا . شتآ  رونت  لضفلاوبا  هلک  رگم  تسا ، لاحلا  سأر  وبا  ساـبع ، ارچ  دیـسرپ : درک و  عطق  ار  سرد  هاـگان  دوب ،

دـش و نیگمـشخ  ملعم  دـشابیم . تردـپ  وت و  يارب  شتآ  متفگ : مدـش و  دـنلب  اج  زا  نم  دـیوگ : رکاش  جاح  دومن . تراـسج  شترـضح 
ار وا  درک و  يراددوخ  بوچ  نداد  زا  سالک  نآ  ملعم  دـنزب . کتک  ارم  دریگب و  یبوچ  يرانک  سالک  ملعم  زا  اـت  تفر  يراـنک  سـالک 

سالک هب  یگدنمرـش  يدـیماان و  اب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  ماـقم  هدـننک  ازهتـسا  دومن . خـیبوت  شنزرس و 
نآ تراسج  زا  یلو  مدـش ؛ هناور  هناـخ  فرط  هب  سـالک  تقو  ناـیاپ  زا  سپ  درادـن . نم  هب  ییاـنتعا  هک  درک  دومناو  هنوگنیا  تشگرب و 

باوختخر هب  یتـقو  ماـگنه  بش  تفرگارف . ارم  دوجو  یتحاراـن  هودـنا و  مغ و  دوب -  هداد  رارق  راـگزومآ  کلـس  رد  ار  دوخ  هک  ملعم - 
ود نیا  زا  مینادیم  ار  زیچ  همه  ام  نکن ، انتعا  هدن ، تیمها  یتحاران ؟ رثأتم و  ارچ  تفگیم : نم  هب  باوخ  رد  ياهدنیوگ  هک  مدینـش  متفر ،
زا ار  هتفه  ياهزور  هتـسویپ  نم  دوب . مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  صخـش  نآ  اـیوگ  شاـب . رظتنم  رگید  يود  اـت 

تراسج ملعم  نآ  مدش  ربخاب  هک  نیا  ات  مدوب  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تمارک  رظتنم  مدرمشیم و  رگید  هبنشود  ات  هبنـشود 
، دزادنیب دوخ  هناش  هب  ار  نآ  تساوخیم  تشاد ، رایتخا  رد  ناگدنرپ  دیـص  يارب  هک  یگنفت  دوب ، هتفر  راکـش  هب  لومعم  قبط  یتقو  هدننک 

لقتنم ناتـسرامیب  هب  ار  وا  دـنکیم . ادـج  مه  زا  ار  اهنآ  دـنکیم و  تباصا  وا  يهناش  لصفم و  هب  دوریم و  رد  ياهلولگ  زاجعا ، هب  هاـگان 
هب دادن . هجیتن  یلو  تفرگ ؛ رارق  یحارج  لمع  دروم  هبترم  راهچ  دوبن ، هحفص 659 ]  ] شخبهجیتن یلو  دنداد ؛ رارق  یحارج  دروم  هدرک و 
لآ اب  تافاکم  رید  نیا  رد  میدرک  هبرجت  ام  درب . یپ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ماقم  هعیـش و  تقیقح  هب  ات  دـنام  لاح  نیمه 

داتفا رو  داتفارد  هک  ره  یلع 

تفر ایند  زا  داتفا و  نیمز  هب  دروخ و  غورد  مسق 

يدرم هک  مدید  يدالیم  لاسرد 1999  مدوخ  مشچ  هب  دیوگیم : دنکیم و  لقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  همعط  لآ  دومحم  مظاک  دیـس  - 10
نحص دراو  تساوخ  هک  نیمه  تفر ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مرح  فرط  هب  دعب  دوب و  هدروخ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  غورد  مسق 
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دوب شهارمه  هک  شدنزرف -  داتفا و  نیمز  رب  دوشیم و  دنلب  نیمز  زا  يردق  دریگیم و  ار  وا  ندـب  هزرل  ءاجرلا  باب  مان  هب  يرد  زا  دوشب ،
نیـسح ماـما  حیرـض  دزن  ار  وا  دنتـساوخ  روـخن . مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  هب  غورد  مسق  متفگن  تفگیم : وا  هب  دوـب ، هداتـسیا  شراـنک  رد  - 

. تفر ایند  زا  داتفا و  نیمز  رب  هک  دنربب  مالسلاهیلع 

دش راتفرگ  شترضح  بضغ  هب  دروخ و  غورد  مسق 

هک دوب  يدالیم  لاس 1994  زا  يزور  دیوگیم : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  رازگتمدخ  مرتحم و  تاداس  زا  هقیـشا  حلاص  يدهم  - 11
متساوخ دراد . نایرج  شتسد  زا  نوخ  يدرم  دناهدش و  عمج  هلبق  برد  یتیعمج  مدید  مدوب ، مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  مرح  هجوتم 

مسق دروخب . هحفـص 660 ]  ] مسق دنتـساوخ ، ار  رتخد  ناگتـسب  هتفرگ ، قحان  هب  ار  يرتخد  درم ، نیا  دنتفگ : تسیچ ؟ هثداح  ببـس  منادـب 
تمالع تقیقح و  راهظا  هناشن  نیا  دـش . يراج  دـییامرفیم ، هدـهاشم  هک  ینوخ  داـتفا و  نیمز  رب  مدرم  ناگدـید  ربارب  رد  دروخ و  غورد 

. تسا مالسلاهیلع  سابع  ترضح  رامشیب  ياهتمارک  زا  ياهنومن  نیا  و  دیامن . زواجت  نارگید  قح  هب  هک  تسا  یسک 

غورد دنگوس  يازس 

رهظ زا  دعب  زور  کی  دیامنیم : لقن  هنوگنیا  ار  یتمارک  البرک  سدـقم  رهـش  نایگنهرف  زا  همحلوبا  داوج  یلع  جاح  مان  هب  یـصخش  - 12
هداتفا و نیمز  يور  یناوج  مدـید  مدادیم ، همادا  دوخ  هار  هب  هک  نانچمه  يدالیم  لاس 1996  قباطم  يرجه  لاس 1416  بجر  مهدزناش 

هاـگن وا  هب  ازهتـسا  رخـسمت و  يور  زا  دـنتفرگ و  ار  شرب  رود و  مدرم  دـیامنیم . ياـج  شناـبز  رب  نوزوماـن  تاـملک  دـچیپیم و  دوخ  هب 
تمهت دوخ  يومعرتخد  هب  دروخ و  غورد  مسق  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  مرح  رد  وا  دنداد : باوج  مدرک . لاؤس  ار  هیـضق  مدرم  زا  دـننکیم .

برد لـباقم  رد  دوشیم ، جراـخ  مرح  زا  هک  نیمه  تسا . هدوب  هبیجن  هفیفع و  شیومعرتـخد  هک  یلاـح  رد  دوـب ، هداد  اـنز  تبـسن  هدز و 
هحفص [ . ] 374 . ] دـنیبیم ار  شغورد  مسق  يهجیتن  دروخیم و  نیمز  مالـسلاهیلع  سابعلا  فک  ماقم  يورهبور  ریمـألا » باـب   » هب فورعم 

[661

درک فارتعا  تقرس  هب  دزد 

هرصب مدرم  زا  يریاز  يدالیم  لاس 1960  رد  دیوگ : عامش  دمحم  جاح  مان  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  نامداخ  زا  یکی  - 13
زا سپس  درکیم . هیرگ  هک  یلاح  رد  تخاس  بطاخم  ار  ترضح  داتسیا و  حیرض  لباقم  رد  دش و  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  دراو 

هارمه هب  زاب  زور  دنچ  زا  دعب  دادن . باوج  یلو  مدیـسرپ ؛ ار  وا  يهیرگ  ببـس  دوش ، جراخ  مرح  زا  تساوخ  هک  یماگنه  دش . جراخ  مرح 
درم نآ  هب  ور  دـش . جراخ  مرح  زا  یناهنپ  دروخ و  مسق  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  حیرـض  لباقم  ناوج  نآ  دـمآ ، رهطم  مرح  هب  یناوج 

، هدـش عقاو  ام  يهناخ  رد  هک  یتقرـس  دروم  رد  وا  هب  تبـسن  ام  تسام ، هیاـسمه  دـنزرف  نیا  تفگ : مدیـسرپ . قاـفتا  یگنوگچ  زا  مدرک و 
ساـبع ترـضح  حیرـض  دزن  یهاوـخیم  تفگ : دـش و  رکنم  دوـمن و  یعـالطایب  راـهظا  میدرک ، وـگوتفگ  وا  اـب  نوـچ  میراد و  کـش 

رد دـش ، مرح  دراو  شرـسمه  قافتا  هب  درم  ناـمه  زور ، نآ  رـصع  تفر . دروخ و  مسق  نونکا  مه  يرآ ، متفگ : مروخب . مسق  مالـسلاهیلع 
میدـید میتـفر ، هناـخ  ماـب  تشپ  هب  داد : باوـج  هدـش ؟ هچ  متفگ : دوـمنیم . شخپ  ینیریـش  دـندومنیم و  یلاحـشوخ  راـهظا  هـک  یلاـح 
دنگوس هک  تسا  یسک  يازس  نیا  سولفلا .) تقرس  يذلا  انأ   ) مدیدزد مدوب  نم  دنزیم : دایرف  ناوج  نآ  هداتفا و  ماب  تشپ  هب  نامیاهلوپ 

هحفص 662] [ . ] 375 . ] دروخب مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  غورد 
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نیرئاز محازم  رورغم و  ناوج  يازس 

. مدـید دوخ  مشچ  هب  مدرک و  هدـهاشم  مالـسلاهیلع  سابع  ربق  ترایز  ماگنه  هب  ار  تمارک  نیا  دـیوگ : لقان  هدـمآ : باتک  ناـمه  رد  - 14
مرح و لوئسم  سیلپ  هب  ات  متفر  وا  یپ  زا  مدومن . وا  راتفر  يهظحالم  نوچ  دشیم و  شترـضح  نیریاز  محازم  رهطم  دقرم  کیدزن  یناوج 

تـسرد ار  دوخ  يادر  متـساوخ  مدرک و  تکرح  هک  نیمه  دنیامن . تازاجم  هتـسیاشان  ياهراک  ببـس  هب  ار  وا  هک  نیا  ات  مهد  ربخ  نحص 
ار سدـقم  ناـکم  نیا  تمرح  هک  ار  يدارفا  دـنوادخ  يرآ ، دـش . ریزارـس  شرـس  زا  نوخ  داـتفا و  نیمز  رب  رورغم  ناوج  نیا  مدـید  منک ،

[ . 376 . ] دنکیم تازاجم  نینچ  نیا  دنیامنیمن ، يرادهگن 

ماهدز تمهت  مرهاوخ  هب  نم 

سابعلا لضفلاابا  ترـضح  ترایز  هب  هک  یماگنه  دـیامنیم : لـقن  نینچ  هیحـضت » داـهج و  مالـسلاهیلع  ساـبعلا   » باـتک يهدنـسیون  - 15
ساـبع ترـضح  مرح  هب  ندروـخ  مسق  يارب  تـسا ، يرادراـب  نز  اـهنآ  ناـیم  رد  هـک  مدرم  زا  ياهدـع  مدـید  مدـش ، فرـشم  مالـسلاهیلع 
هجوتم ار  تمهت  نز ، نامه  ناردارب  زا  یکی  هدـش و  رادراـب  یعرـش  ریغ  هار  زا  نز  نیا  هک  دوب  نیا  رب  اـهنآ  ناـمگ  دـنیآیم . مالـسلاهیلع 

رازیب تمهت  زا  هک  درک  داـی  مسق  نز  نآ  فراـعتم ، لومعم و  مسارم  قبط  هدـش  رهطم  ربـق  هجوتم  ناـمداخ  زا  یکی  دوب . هدومن  شرهاوـخ 
قافتا هب  اـهدرم  نآ  هحفـص 663 ] . ] تسا اوران  غورد و  اهتمهت  هدـشن و  يرادراب  لمح )  ) اب هطبار  رد  یمارح  لـعف  بکترم  دـشابیم و 

ار تمهت  هک  يدرف  نامه  هبترم  کی  دنتفرگ ، هلصاف  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هلبق  برد  زا  هک  نیمه  دندش ، جراخ  مرح  زا  نز  نامه 
دوشیم مولعم  ماهدز . تمهت  مرهاوخ  هب  نم  دزیم : دایرف  دوب و  هتفرگارف  ار  وا  ندـب  هشعر  هک  یلاح  رد  داتفا . نیمز  رب  دوب ، هدرک  هجوتم 
ینمشد تمهت ، نیا  اب  تساوخ  هدوب و  اهنآ  نایم  یتسردان  قباوس  هک  هدوب  شناشیوخ  زا  یکی  هب  ندیناسر  تیذا  تمهت ، زا  شـضرغ  هک 

دومن و حضتفم  اوسر و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  تیانع  يهطساو  هب  ار  وا  دنوادخ  نکیل  دریگب . ماقتنا  دنتشاد ، هک  ياهنیرید 
تشگزاب و دوب -  هدش  رادراب  راب  نیلوا  يارب  دوب و  هدرک  جاودزا  وا  اب  دوب  لاس  هس  هک  شرهوش -  يهناخ  هب  درک و  ادـیپ  تاجن  نز  نیا 

[ . 377 . ] دیدرگ حضتفم  اوسر و  هدننز  تمهت 

داتفا نیمز  رب  درک و  دای  دنگوس 

تئیه فرط  زا  هـک  یــسلجم  رد  يدـالیم  ياـهلاس 1690  رد  وا  تسا . ـالبرک  روهـشم  ياـهيربنم  زا  یناتـسرهش  نیدـلاردص  دیـس  . 16
مالـسلاهیلع سابع  ترـضح  هب  الومعم  مرحم  متفه  زور  تفریم . ربنم  دـشیم -  اپرب  مرحم  هاـم  رد  هلاـس  همه  هک  ـالبرک -  ياـهرگسم 

، مدشیم فرشم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ترایز  هب  هک  یماگنه  حبـص  يزور  درک : لقن  نینچ  دوخ  ینارنخـس  رد  دنوشیم ، لسوتم 
لاؤس تسا . هتفرگ  رارق  ازهتسا  هرخسم و  دروم  دنتفرگ و  ار  شفارطا  مدرم  دچیپیم . دوخ  هب  هدروخ و  نیمز  رب  يدرم  هک  مدومن  هدهاشم 
سابع ترضح  حیرض  لباقم  رد  درم  نیا  اقآ ! بانج  داد : باوج  نینچ  دوب ، هداتـسیا  هک  يدارفا  زا  یکی  هحفص 664 ] [ ؟ هدش هچ  مدومن :
مـسق هک  دـندیبلط  وا  زا  دـندمآ و  وا  هارمه  هک  یناسک  اریز  هدوب ، غورد  شمـسق  ارهاظ  هداتفا و  نیمز  رب  نینچ  دروخ و  مسق  مالـسلاهیلع 

صوـصخم قاـطا  رد  دارفا  نآ  نوـنکا  مه  هک  ارچ  دـندومنیم ، هحفاـصم  هقناـعم و  رگیدـمه  اـب  تقیقح  ندـش  نشور  رطاـخ  هب  دروـخب 
راددیلک قاتا  هب  نم  دیازفایم : یناتسرهش  نیدلاردص  دیس  نیملسملا  مالسالاتجح و  دنتسه . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  راددیلک 

. دومن ییاریذـپ  نم  زا  راددـیلک ، مدـش  قاتا  دراو  هک  نآ  زا  سپ  منک . یـسررب  ار  هثداح  یگنوگچ  منیبب و  کیدزن  زا  ار  عاضوا  اـت  متفر 
تروص ام  زا  يدزد  تقرـس و  کی  يدنچ  زا  شیپ  داد : باوج  نینچ  اهنآ  گرزب  مدـش . ایوج  نایرج  یگنوگچ  زا  تشذـگ  هظحل  دـنچ 
صخـش نیا  دروم  رد  ام  کش  میدومن و  قیقحت  دنراد ، يدزد  قباوس  هک  یـصاخشا  دروم  رد  میدمآرب و  صحفت  سـسجت و  رد  تفرگ ،
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زا دایرف  رارصا و  زا  سپ  دش و  رکنم  وا  دیاهدیدزد . امـش  ار  ام  لاوما  هک  میراد  کش  امـش  دروم  رد  میتفگ : میدمآ و  وا  دزن  تفرگ ، رارق 
هب دومن و  لوبق  میوشن . دراو  ینوناق  هار  زا  هک  نیا  ات  دروخب ، مسق  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  حیرض  لباقم  رد  دیایب و  البرک  میتساوخ  وا 
هک نیمه  دروخب . مسق  میتساوخ  وا  زا  مرح  هب  دورو  ماگنه  مالـسلاهیلع و  مشاهینب  رمق  رهطم  دـقرم  هب  سپـس  میدـمآ ، البرک  مه  قاـفتا 
دش دراو  هدروخ  مسق  درم  نامه  انثا  نیمه  رد  دروخب . غورد  مسق  هک  تسا  یسک  يازس  نیا  دیچیپ و  دوخ  هب  داتفا و  نیمز  رب  دروخ  مسق 

تروص دنادرگزاب ، ار  هقورـسم  لاوما  زور  دنچ  ات  تساوخیم  تلهم  نانآ  زا  تساوخیم و  ترذـعم  دیـسوبیم و  ار  نایاقآ  نیا  تسد  و 
هحفص 665] [ . ] 378 . ] دنادرگزاب ار  هقورسم  لاوما  هیلک  هک  درک  اضما  دندومن و  هسلج 

وگغورد يروف  تازاجم 

لهچ تمـسق  رد  نیبرغم  زاـمن  زا  دـعب  يزور  تسا : رارق  نیا  زا  هک  میدـش  ورهبور  يرگید  تمارک  هزجعم و  اـب  زور  کـی  نینچمه  - 17
مه ام  دش . دنلب  مدرم  ياغوغ  يادص  ناهگان  میدوب ، هتسشن  ناتسود  زا  یضعب  اب  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  نحـص  ییالط  ناویا  غارچ 

مدرم زا  يدایز  عمج  نانآ  رـس  تشپ  دـنروآیم ، تسا ، هدرم  کـی  دـننام  هک  ار  یـصخش  رفن ، دـنچ  میدـید  میدـیود . عمج  نآ  فرط  هب 
جک تسار  فرط  هب  وا  يهرهچ  هک  میدید  ام  تسا . هدز  یلیـس  ار  صخـش  نیا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  دنتفگیم : ررکم  هک  دـندوب 

زا ار  وا  لاش  دـندوب ، هتـشادرب  ار  صخـش  نیا  هک  ییاهنآ  دـنزب . تسناوتیمن  یفرح  چـیه  دـمآیم و  شنهد  زا  مادـم  ناـهد  بآ  هدـش و 
. دندناباوخ حیرض  دزن  ار  وا  دنتسب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  حیرـض  هب  ار  لاش  رگید  فرط  ندرگ و  هب  فرط  کی  دندرک و  زاب  شرمک 
هب ار  وا  يروف  مدرم  دیناسرب . مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  حیرض  دزن  ارم  دیوگب : ار  هلمج  نیا  تسناوت  طقف  تعاس  کی  کیدزن  زا  سپ 
دزن نم  تفگ : دمآ و  شوه  هب  دعب  یتاظحل  دنتسب . حیرض  هب  ار  وا  اجنیا  رد  دنداد و  لاقتنا  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلابا  ترـضح  حیرض 
ترپ الاب  هب  نیمز  زا  رتم  مین  ابیرقت  دوب  نیگنس  یلیخ  هبرض  نوچ  هک  مدروخ  مکحم  یلیس  کی  ناهگان  مدروخ ، غورد  مسق  کی  حیرض 
سابع ترـضح  هب  نم  هک  دـمآ  ییادـص  ناهگان  هک  مدوب  ضحم  یـشوهیب  تلاح  کی  رد  ماگنه  نیا  رد  مداتفا . نیمز  هب  هنوراو  مدـش و 
ساـبع دزن  ارم  هک  میوـگب  مدوـب  هتـسناوت  ار  هلمج  نیا  هک  دوـب  عـقوم  ناـمه  درذـگب ، وـت  شزغل  زا  اـت  مدرک  ار  وـت  شرافـس  مالـسلاهیلع 

هحفص 666] . ] تسا راوگرزب  ردارب  ود  نیا  رادتقا  لیلد  تمارک  زاجعا و  نیا  يرآ ، دیناسرب . مالسلاهیلع 

دیسر دوخ  لمع  يازس  هب  یبصان 

تلایا ياهرهـش  زا  یکی  رد  غیلبت  يارب  مارحلا  مرحم  هاـم  ماـیا  رد  ق  لاس 1423 ه . رد  دـیوگ : يرگید  تمارک  لقن  رد  روکذـم  درف  - 18
 - یبهذـم نوگانوگ  ياهتبحـص  متـشاد ، تماقا  اجنآ  رد  زور  هد  مدوب . هتفر  زوریف » وریـشون   » کیدزن یناـیهتم »  » ماـن هب  ناتـسکاپ  دـنس 
ام تفگ : درک و  فیرعت  هدنب  هب  تشاد  یتقیقح  دوب و  هدید  دوخ  مشچ  اب  هک  ياهعقاو  نانمؤم  زا  یضعب  يزور  دشیم . نانمؤم  اب  یسایس 

ملع هیبش  نیا  ترایز  هب  ماش  حبص و  ره  نینمؤم  میدوب و  هدرک  بصن  مالـسلاهیلع » سابعلا  لضفلابا  ترـضح  ملع   » نامدوخ ياتـسور  رد 
، دندوب تنس  لها  زا  هقطنم  نآ  مدرم  رثکا  هک  دوب  رگید  ياتـسور  کی  ام  ياتـسور  کیدزن  رد  دنتفریم . مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح 

ریزگان تفریم ، رهش  فرط  هب  درکیم و  روبع  ام  ياتـسور  زا  تقو  ره  دوب . بهذملا  یبصان  هب  کیدزن  اهنآ  تعامج  هعمج و  ماما  نکل 
درکیم و هدرپ  لامتسد  اب  ای  تسد ، اب  دتفین ، ملع  نیا  هب  شهاگن  هک  نیا  زا  دوب . هار  کیدزن  نوچ  درکیم . دیاب  ملع  نیا  هب  یهاگن  کی 

مه تمحز  نیا  زا  درک و  روـک  ار  یبصاـن  نیا  مـیرک  دـنوادخ  هـک  دیـشکن  یلوـط  یلو  درکیم . تظاـفح  ار  دوـخ  مـشچ  قـیرط  نـیا  زا 
لـضفلاابا ترـضح  ملع  هن  دوشیم  هجوتم  دـیآیم  نوریب  یتقو  دـندوب ، ملاس  شیاهمشچ  دوب و  شاهناـخ  رد  يزور  هک  درک ، تمحزیب 

هن دـنتفگ : هدرک و  نـالعا  جالعلابعـص  ار  ضرم  نیا  اـهرتکد  تسا . هدـش  اـنیبان  ـالماک  دـنیبیمن و  ار  رگید  زیچ  چـیه  هن  مالـسلاهیلع و 
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هحفص 667] . ] دنک هدافتسا  کنیع  زا  ناوتیم  هن  دومن و  لمع  ناوتیم 

لضفلاابا ترضح  ملع  اب  توادع  يازس 

نیا مالسلامهیلع  تیبلها  نمشد  صخـش ، کی  درک : فیرعت  ناونع ، نیا  هب  يرگید  يهعقاو  نانمؤم  زا  رگید  یکی  هقطنم  نامه  رد  - 19
ربت اب  ار  ملع  هیبش  بوچ  توادـع ، نیا  رطاخ  هب  هعفد  کی  هک  تشاد  توادـع  مالـسلاهیلع » سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  ملع  هیبش   » اب ردـق 

هب يروف  دیودیم و  هنایـشحو  اهنونجم  لثم  دـمآرد و  نونج  تلاح  هب  يداع  تلاح  زا  صخـش  نیا  يروف  زور  نامه  رد  درک . هکت  هکت 
. دندرک هلمح  نم  رب  ناگدنرپ  نیا  مدرم ! يا  دزیم : دایرف  درکیم و  باترپ  نامـسآ  فرط  هب  دروآ و  نوریب  ار  دوخ  قودـنب  تفر و  هناخ 

. دش لصاو  منهج  هب  درک و  یشکدوخ  قودنب  نآ  اب  هرخالاب  تفر و  نیب  زا  شباوخ  زور  دنچ  الصا 

لضفلاابا ترضح  مشخ  رثا  رد  نابز  ندمآ  دنب 

سابع ترـضح  يارب  هک  يرذن  دروم  رد  دوشیم و  فرـشم  البرک  هب  یلیبدرا  يوسوم  هللاتیآ  ردپ  دومرف : یجنایم  هللاتیآ  موحرم  - 20
. دیزادنیب حیرض  لخاد  ار  لوپ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  راک  نیا  دیهدب ، ارقف  هب  یلو  دینک ، كربتم  حیرض  هب  دیوگیم : دوب  هدش  مالسلاهیلع 

هبوت دوخ  يهتفگ  زا  هک  نیا  ات  دوشیمن . رثؤم  دوش ، زاب  وا  نابز  ات  دننکیم  راک  ره  دیآیم ، دـنب  وا  نابز  دوریم ، نوریب  مرح  زا  وا  یتقو 
هحفـص . ] دوشیم زاب  وا  نابز  تقو  نآ  دـهدب ، رارق  ترـضح  نآ  حیرـض  رد  ار  يرذـن  لوپ  نآ  هک  دـنکیم  هراشا  شردارب  هب  دـنکیم و 

[668

دز ار  وا  هک  دوب  سابع  ترضح  مردارب 

اب لاس  نامه  رد  نم  درکیم ، تموکح  قارع  رد  مادـص  هک  یمایا  رد  درک : لـقن  هنوگ  نیا  ار  یتمارک  یتارف ، بحاـص  جاـح  ياـقآ  - 21
نآ میدوب ، البرک  رد  زور  دنچ  ام  مدوب . نم  دوب ، انـشآ  یـسراف  یبرع و  نابز  هب  ناوراک  رد  هک  یـسک  اهنت  متفر ، البرک  هب  ناوراک  نیلوا 

نیـسح ماـما  رهطم  مرح  دراو  يزور  میدـشیم ، فرـشم  رهطم  مرح  هب  زور  ره  اـم  دـندنامیم . ـالبرک  رد  زور  راـهچ  هک  دوـب  مسر  تقو 
شترـضح هب  بساـنمان  تاـملک  داتـسیا و  رهطم  حیرـض  لـباقم  دـش و  مرح  دراو  يدرم  هک  مدـید  دوـخ  مـشچ  ود  اـب  مدـش ، مالـسلاهیلع 

. تفگیمن وا  هب  يزیچ  سک ، چیه  تفگیم و  بسانمان  تاملک  دمآیم و  دوب ، هنوگ  نامه  هتـسویپ  مدـش ، تحاران  یلیخ  نم  تفگیم .
زا یکی  درم  نیا  دـنتفگ : دـندش و  عناـم  مرح  نارازگتمدـخ  زا  یـضعب  منزب . ار  وا  اـی  میوـگب و  يزیچ  وا  هب  متفرگ  میمـصت  هبترم  دـنچ 

دوـخ لاـح  هب  ار  وا  تسا  راوازـس  دنـسرتیم . وا  زا  همه  دـیوگب و  وا  هب  يزیچ  درادـن  تأرج  یـسک  تـسا . مادـص  تخـسرس  نارادـفرط 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  هب  لسوتم  مدرک و  هیرگ  مدرواین ، تقاط  نم  تفرگ . دهاوخ  رارق  ماقتنا  دروم  دمآ و  دهاوخ  زور  کی  دیراذگاو ،

هک مدید  ار  نوعلم  نامه  مدش . فرـشم  رهطم  مرح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  عادو  ترایز و  نیرخآ  يارب  هک  دوب  مراهچ  زور  مدش .
، دش دنلب  داتفا ، نیمز  رب  مدید  هک  دوب  هتشذگن  يزیچ  هاگان  هبترم  نیا  درک . زاغآ  ار  دوخ  بسانمان  تاملک  هشیمه  دننام  دش و  مرح  دراو 

مدش لاحـشوخ  یلیخ  مدید  هچنآ  زا  تفر . كرد  هب  داتفا و  نیمز  رب  درک و  دنلب  ار  دوخ  هبترم  هس  داتفا ، نیمز  هحفص 669 ]  ] رب هبترم  ود 
ار شماقتنا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  دندش  لاحـشوخ  زین  رهطم  مرح  نارازگتمدخ  دندش و  لاحـشوخ  مدرم  يهمه  مدرک و  بجعت  و 
هب ترایز  زا  سپ  دوب . هدرک  ادیپ  تأرج  همه  نیا  درم  نیا  هک  دـیراد  ربص  ردـقچ  مدرک : ضرع  مدرک و  رکـش  ار  ادـخ  نم  تفرگ . وا  زا 

ترضح باوخ  ملاع  رد  بش  میدرگ . ناریا  مزاع  شیادرف  هدرک و  عادو  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  هک  میدش  هدامآ  متشگرب و  هناخرفاسم 
زور نآ  دز ، ار  وا  هک  دوب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مردارب  هکلب  مدزن ، ار  وا  نم  دومرف : شترـضح  هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
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 - يدـید هک  نانچ  مه  ار -  وا  درواین و  تقاط  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دز ، ار  بسانمان  ياـهفرح  نآ  دـمآ و  نم  دزن  درم  نآ  یتقو 
. داد رارق  برض  دروم 

دوب هدش  مگ  هک  ياهحلسا 

زا لبق  دنکیم : لقن  يرتشوش  مئاقلادبع  خیش  ياقآ  بانج  مالسلامهیلع  تیبلها  بتکم  جورم  یماح و  نیملسملا  مالـسالاتجح و  - 22
کی ره  تفگ : ناتسود  زا  یکی  میدوب . هتسشن  یتیالو  ناتسود  زا  یعمج  اب  مق  نارکمج  دجـسم  رد  یبش  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 

یلا هد  دودح  هک  ناتـسود -  عمج  دینک . لقن  دیاهدید ، هللا  ءایلوا  ای  ناگدازماما ، ای  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  زا  یتمارک  رگا  ناردارب  زا 
عقوم نآ  هک  يوسوم  هللابیبح  دیس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  بانج  هلمج  نم  دندرک . لقن  یبلطم  کی  ره  دندوب -  رفن  هدزاود 

مرح ترایز  يارب  مدوب ، فرـشم  ـالبرک  هحفـص 670 ]  ] هب قارع  هاشداپ  نیرخآ  لصیف ، کلم  ناـمز  تفگ : تشاد ، لاـس  هاـجنپ  ادودـح 
هب مهتم  رفن  ود  ینابرهش ) سیلپ   ) هطرش رفن  هد  دودح  هک  مدرک  هدهاشم  هاگان  مدوب ، هتفر  هیلع  هللا  مالس  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم 
مه لباقم  فص  ود  رد  دنداتسیا و  الط  ناویا  رد  دندروآ و  دنبتسد  اب  دندوب ، البرک  ینابرهـش  نیرومأم  زا  رفن  ود  ره  هک  ار  هحلـسا  يدزد 

ینابرهش رد  نایاقآ ! تفگ : دنتشاد ، روضح  رهطم  مرح  ناویا  رد  هک  درم  هب  باطخ  یهاتوک  نانخس  ینابرهش  سیئر  ادتبا  دندش . فقوتم 
زاب ار  یکی  دنبتسد  سپـس  میاهدروآ . ار  اهنیا  دنگوس  يارب  زورما  دنتـسه . تقرـس  هب  مهتم  رفن  ود  نیا  هدش و  مگ  يرمک  هحلـسا  کی  ام 

يهحلـسا نم  هک  مسق  راوگرزب  نیا  هب  وـگب : هدوـمن  لـضافوبا  ترـضح  هب  ور  تسیاـب و  نیرومأـم  زا  فـص  ود  نیا  طـسو  تفگ : درک و 
هداتـسیا یماظن  مالـس  شاب و  هدامآ  لاح  هب  هک  يرتنالک  سیئر  نیرومأم و  داتـسیا . اجنامه  دروخ و  مسق  مه  وا  ماهدـیدزدن . ار  يرتنالک 

هلـصافالب دروخ و  دنگوس  لوا  رفن  دننام  مه  وا  روخب . مسق  مه  امـش  تفگ : دومن و  مود  رفن  هب  ور  اههطرـش  سیئر  دـندش ، دازآ  دـندوب ،
ار دوخ  راکمه  دسج  نیرومأم  دیدرگ . کشخ  هایـس  یلاغذ  دننام  دروخ و  نیمز  رب  مکحم  دش و  دـنلب  رتم  هس  عافترا  هب  نیمز  زا  شندـب 

هجوتم مه  ـالبرک  مدرم  دـش و  دراو  مرح  لـخاد  هب  رکـشت  ضرع  يارب  دوب -  هاـنگیب  هک  لوا -  مهتم  نآ  دـندرب و  دوـخ  اـب  دنتـشادرب و 
هحفص 673] . ] دندش

باتک شخب  نایاپ 

یلع نب  نیسح  هب  ناگدننک  هیرگ 

نب نیسح  يارب  ینک  هیرگ  يزیچ  يارب  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  دومرف ... : وا  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هدمآ : بیبش  رـسپ  فورعم  تیاور  رد 
دندش هتـشک  وا  اب  شنادناخ  زا  درم  هدجیه  دندرک و  حبذ  دنفـسوگ  دـننام  ار  وا  هک  نآ  يارب  نک ، هیرگ  مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
دورف وا  کمک  يرای و  يارب  هتشرف  رازه  راهچ  دنتسیرگ و  وا  ندش  هتشک  يارب  اهنیمز  اهنامـسآ و  تفه  دوبن و  اهنآ  دننام  نیمز  يور  هک 
راعش دنشاب و  وا  نارای  زا  دزیخرب و  مالـسلاهیلع  مئاق  هک  یتقو  ات  دندولآدرگ  يوم و  هتفـشآ  وا  ربق  دزن  دنتفای و  هدش  هتـشک  ار  وا  دندمآ ،

-1 میروآیم : اجنیا  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  ناگدـننکهیرگ  زا  یلامجا  کنیا  تسا ... مالـسلاهیلع  نیـسحلا  تاراثل  اـی  ناـنآ 
يارب مالسلاهیلع  داجس  ماما  يهیرگ  - 2 سوواط . نب  دیس  فوهل  مالسلاهیلع . نیـسح  ماما  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يهیرگ 

يهحفص دـلج 11  قحلا ، قاقحا  مالـسلاهیلع . نیـسح  ماما  يارب  باـتفآ  يهیرگ  - 3 یحیرط ص 227 . بختنم  مالـسلاهیلع . نیـسح  ماما 
بوشآرهشنبا ج 4 ص بقانم  تارایزلا ص 91 ، لماک  زجاعملا ص 238 ، ۀنیدم  مالسلاهیلع . نیسح  ماما  يارب  نامسآ  يهیرگ  - 4 . 480
-6 یـسربط ص 219 . يرولا  مالعا  مالـسلاهیلع . نیـسح  ماـما  يارب  اهگنـس  يهیرگ  - 5 هحفص 674 ] . ] قودـص ص 174 لاـصخ  54 و 
-7 ص 147 . قـحلا ج 8  قاـقحا  ةدوملا ص 320 و  عیبانی  مالـسلاهیلع . نیـسح  ماـما  يارب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ماـما  يهیرگ 

( يدلج  5  ) مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comيهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1369زکرم  هحفص 1357 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما يارب  مالسلاهیلع  ربمایپ  يایرکز  يهیرگ  - 8 دوضنملا ص 151 . ردلا  مالسلاهیلع . نیسح  ماما  يارب  مالسلاهیلع  ربمایپ  نامیلس  يهیرگ 
مومهملا ص 20. سفن  مالسلاهیلع . نیسح  ماما  يارب  مالسلاهیلع  یسیع  ترـضح  يهیرگ  - 9 مومهملا ص 20 . سفن  مالسلاهیلع . نیسح 

مالسلاهیلع لیعامسا  ترضح  يهیرگ  - 11 راربألا ص 49 . نحم  مالسلاهیلع . نیسح  ماما  يارب  مالسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  يهیرگ  - 10
[ . 379 . ] مالسلاهیلع نیسح  ماما  يارب 

رابنوخ رانچ 

يهعقاو دـیدرتیب  [ . 380 ... ] امد عومدـلا  لدـب  کیلع  نیکبأل  فیرـشلا ... : هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمزلا  رـصعلا و  بحاـص  اـنالوم  لاـق 
خیرات رد  فطع  طاقن  نیرتهدـمع  زا  شلیدـبیب  نارای  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح  يهنامولظم  تداهـش  البرک و  زوسناج 

یپ رد  توافتم  ریـسافت  ریباعت و  تروص  هب  ییاهشنکاو  زین  هتـشاذگ و  بتاکم  اـهگنهرف و  رب  یفرگـش  تاریثأـت  هک  دـشابیم  تیرـشب 
رد ار  دوخ  يرـس  تیلاعف  اروش  نیا  ییاروش . تفالخ  اب  لباقت  رد  ادـخ ، بختنم  تماـما  زا  تسا  ياهولج  اروشاـع  گـنهرف  تسا . هتـشاد 

تیب ندز  شتآ  دـش . تسایـس  هنحـص  دراو  حوضو  هب  ناشیا  زا  سپ  درک و  زاغآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترـضح  تایح  نامز 
يدنس اروش و  هحفص 675 ]  ] نیا ملظ  زا  ياهنومن  مالسلاهیلع  یلع  نب  نسحم  مالسلااهیلع و  يربک  يهقیدص  تارـضح  تداهـش  یحو و 

، مالسا ناونع  تحت  هک  ینیقفانم  رفک  زا  يرجه  لاس 61  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  مالـسلامهیلع . تیبلا  لها  تیمولظم  رب  تسا 
هک يوحن  هب  تشادرب . هدرپ  دندوب ، هدرک  بصغ  ار  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ربمایپ  لصفالب  هاگیاج 

کلملاب مشاه  تبعل  تخادرپ : دوخ  تیهام  رکذ  هب  یجراخ ، يارفـس  یمومع  عمجم  رد  یتسم ، لاح  رد  لوسرلا و  ۀفیلخ  ناونع  هب  دـیزی 
ترـضح نآ  هکلب  ءایبنألا ، متاخ  توبن  هب  هن  دنراد و  نامیا  یحو  لوزن  هب  هن  بصاغ  يافلخ  هک  درک  تباث  لزن و  یحو  ءاج و ال  ربخ  الف 

مدرم زا  يرجا  نآرق  صن  قبط  رما ، هب  تیادـه  يازا  رد  هللا  جـجح  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـننادیم . تموـکح  بلاـط  يرادمتـسایس  ار 
رد مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هچنانچ  تسا ، هتـسب  لزا  زور  رد  ادخ  اب  ادـخ  تجح  هک  تسا  يدـهع »  » تیادـه ثحب  هدومنن و  تساوخرد 

، درک دهع  ترـضح ، نآ  تداهـش  يازا  رد  زین  دنوادخ  و  كدهعب . فواف  يدـهعب  تیفو  ینا  مهللا  دومرف : هراشا  نادـب  تاظحل  نیـسپاو 
دیامن ظفح  تمایق  زور  ات  ار  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلاهیلع و  یلع  هار  دیجم و  نآرق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  شدج  نید 
تیاده رد  یعیرـشت  ینیوکت و  تیالو  ياراد  مالـسلامهیلع  نیموصعم  دـیامن . تعافـش  ار  شنارادازع  تما و  ناراکهنگ  مه  تمایق  رد  و 

قلخ ام  عیمج  تادامج و  ءایشا ، تاذ  هنک و  رد  دنناوتیم  هک  تسا  هدومرف  ررقم  ار  یتردق  ناشدوجو  رد  دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  دنتسه .
ياهتبیـصم رد  زین  قیالخ  دـنرثؤم ، تادوجوم  رد  اهنآ  هک  هنوگنامه  و  دـشاب . هتـشاد  تیادـه  تیلباـق  هک  ار  هچنآ  ره  هدوب و  رثؤم  هللا 

موی ال  . » تسا بئاصم  مظعا  زا  مه  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رب  هدراو  تبیصم  هک  ییاج  نآ  زا  دندرگیم ؛ رسکنم  رادازع و  ناشیا  رب  هدراو 
موقرم هعیـش  بتک  رد  عوضوم ، نیا  رب  لاد  تایاور  هک  تسا . هتـشاد  تادوجوم  رد  ياهژیو  تاملأت  هحفص 676 ] « ] هللادبعابأ ای  کمویک 

« دابآرز  » رد تسا  يرانچ  تخرد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يازع  رد  تاتابن  راسکنا  یلجت  ياههولج  نیرتزراـب  زا  یکی  تسا .
هک دشابیم  مالسلامهیلع  رفعج  نب  یسوم  مامالا  نب  رغـصایلع  ترـضح  میظعتلا ، بجاو  هدازماما  راوج  رد  لاسنهک  تخرد  نیا  نیوزق .

ناطلـس یهاـشداپ  نارود  رد  نینوخ  تخرد  نیا  ترهـش  دوشیم . يراـج  نوخ  نآ  زا  اروشاـع  زور  هاگرحـس  رد  تسا  يداـمتم  ناـیلاس 
دندمآ و روکذم  يهقطنم  هب  نآ  مقس  تحص و  رد  صحفت  ققحت و  تهج  يددعتم  دارفا  نامز  نآ  زا  هک  دیسر  يدح  هب  يوفص  نیـسح 

نب دمحم  نیدلاماوق  ازریم   ) رابنوخ رانچ  يهلاسر  هب : ناوتیم  ناشیا  هلمج  زا  دندروآ . درگ  شیوخ  بتک  رد  ار  دوخ  تادهاشم  حورـشم 
نبا  ) ةاجنلا ۀنیفس  لتقم  يدابآرز .) یسوم  دیس   ) تامارک باتک  یناغرب .) حلاص  دمحم  الم   ) ءاکبلا نزخم  ینیوزق .) یفیس  ینیسح  يدهم 

(. ینیوزق ینیسح  لماک  اضرریم   ) رابنوخ رانچ  هلاسر  یناهفصا .) ظعاو   ) رابخألا سیافن  يدنبرد .) لضاف   ) ةداهشلا رارسا  يزاریـش .) یلع 
يزاـمن  ) راـحبلا ۀنیفـس  كردتـسم  هحفـص 677 ] (. ] ینیوزق یبـتجم  خیــش   ) ناـقرفلا ناـیب  یناـسارخ .) مشاـه  دـمحم   ) خـیراوتلا بـختنم 
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ياهناتـساد يرفظم .) هللاتیآ   ) هجحلا حاضیا  يرتشوش .) هللاتیآ   ) ناوراک ریما  رب  ناور  کـشا  يرهوج .)  ) ءاـکبلا ناـفوط  يدورهاـش .)
ترـضح موـحرم  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  و ... يداـمادریم ) موـلعلارحب  دوـمحم  دیـس   ) نینوـخ کـشا  بیغتـسد .) هللاتـیآ   ) زیگناتـفگش

يدهم ماما  عم  مکراث  بلط  ینقزری  نأ  هللا  لئـسأف  . » دناهدومرف هراشا  نادـب  یقثولا » ةورع   » يهیـشاح رد  زین  یفجن  یـشعرم  یمظعلاتیآ 
دهاوخ مهرد  ار  مالسلامهیلع  نیموصعم  تارضح  هقح  قوقح  بصغ  کیرات  بش  تیاده ، باتفآ  ماجنارـس  مکنم »... قحلاب  قطان  رهاظ 

هب يارب  میزیخرب . امش  یهاوخ  قح  هب  مالسلااهیلع  همطاف  يدهم  باکر  رد  ات  دیامرف  تیانع  هک  میراتساوخ  دوبعم  ترضح  زا  تسکش ...
راگدرورپ مکح  هب  راب  کی  یلاس  طقف  رانچ  تخرد  اما  مدرک . رفـس  دابآرز »  » هب اهراب  اهراب و  زار  زمررپ و  دادـیور  نیا  ندیـشک  ریوصت 

يهدع دنتـسه  و  دـنکیم . هزات  ار  نادیهـش  رالاس  ناقـشاع  نارادتـسود و  غاد  دوشیم و  ناکچ  نوخ  اروشاع  زور  یخیرات  هاگرحـس  رد 
رانچ هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نئارق  دـهاوش و  دـنعالطایب . ناریا  تختیاپ  هب  کـیدزن  ییاـج  رد  كراـبم  تخرد  نیا  دوجو  زا  هک  يریثک 

رد ات  تسا ، هدـش  اهر  رود  ياتـسور  رد  نیوزق  رهـش  لامـش  رد  اهنت  هکی و  زمر ، زار و  زا  ياهلاه  رد  نانچ  مه  زونه و  داـبآرز »  » راـبنوخ
نیا رانک  رد  ترـسح  فسأت و  لمأت و  هب  یکـشا  دـنیایب و  شترایز  رادـید و  هب  نادیهـش  رالاس  نارادتـسود  ناقـشاع و  رگید  ییاروشاع 

ناتـسا یگنهرف  يرادا و  نالوئـسم  تدعاسم  یهارمه و  زا  یگنهرف  یخیرات و  هعومجم  نیا  پاچ  يارب  هحفص 678 ] . ] دنناشفیب تخرد 
نازیزع نیا  تمه  هب  هک  يراگدـنام  راـگدای  اـت  ماهدوب ، دـنمهرهب  هیریخ و ... روما  فاـقوا و  لـک  هرادا  یگنهرف ، ثاریم  ناـمزاس  نیوزق ،
يوزرآ نمـض  دنامب . رادیاپ  هنادواج و  نیوزق  رهـش  هژیو  هب  ناریا  یگنهرف  ینید و  خـیرات  يهظفاح  نهذ و  رد  هشیمه  يارب  هدـش  مهارف 

رد يرتشیب  تاعالطا  دنتـسم و  كرادـم  راظتنا  رد  دـناهداد  يرای  ار  ریقح  هعومجم ، نیا  پاچ  هیهت و  رد  هک  ینازیزع  يهمه  يارب  قیفوت 
روپ هلارون  دیجم  متسه . هنیمز  نیا 

دیرگیم نوخ  اروشاع  زور  هک  یتخرد 

ماما تداهش  مایا  رد  هک  ار  یتخرد  دناهتفر و  مالـسلاامهیلع  یلع  نیز  یلع و  نیع  ناگدازماما  ترایز  هب  دوخ  هک  هدازیلع  مالـسالاتجح 
مالسلاهیلع مظعألا  هللا  ۀیقب  يهسـسؤم  راگنربخ  يارب  ق  ناضمر 1421 ه . رد  ار  نایرج  نیا  دناهدید . دیرگیم ، نوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح 

سلاجم رد  تکرـش  يارب  نایریدق  مالـسالاتجح  هلمج  زا  رفن  دـنچ  هارمه  هب  ق  لاس 1418 ه . مرحم  هاـم  رد  دـندرک : فیرعت  نینچ  نیا 
هب نتفر  يارب  بش  هدزای  تعاس  يهسلج  زا  دـعب  مرحم  مهدزاود  بش  لوا  يههد  ياـههضور  ماـمتا  زا  دـعب  میدوب . هتفر  نارهت  هب  هضور 

يادص اب  هک  دوب  يدرمریپ  هدننار  درک . زمرت  ام  ولج  دمآ و  دایز  تعرـس  اب  ینیـشام  کی  هک  میدوب  هداتـسیا  نابایخ  رانک  لانیمرت ، فرط 
متسناوتیم شاک  تفگ : هدننار  هحفص 679 ] . ] میورب دهشم  هب  میهاوخیم  میتفگ : میدش  راوس  یتقو  الاب . دییامرفب  تفگ : ینـشخ  دنلب و 

زا متفگ : نم  البرک ؟ میورب  دـیهاوخیم  نایاقآ ! تفگ : تفریم  هک  روط  نیمه  مربیم . بالقنا  نادـیم  ات  ار  امـش  مربب . دهـشم  ات  ار  اـمش 
نیـسح ماـما  تراـیز  باوث  هک  تسا  ینـسح  میظعلادـبع  هاـش  ترـضح  تراـیز  شروظنم  مدرک  رکف  مدوخ  اـب   ) میورب میهاوـخیم  ادـخ 
یلاها زا  یلیخ  یتح  دـیاهتفرن . اج  نیا  هب  امـش  لاح  هب  ات  هن  تفگ : میوریم ؟ ینـسح  میظعلادـبع  هاـش  مرح  متفگ : دراد .) ار  مالـسلاهیلع 
یمیدق ياههلحم  درک . یط  ار  يدایز  ياههچوک  سپ  هچوک  کنوپ . يهلحم  رد  تفر  مامت  تعرس  اب  دنـسانشیمن . ار  اج  نیا  مه  نارهت 

نب یلع  نب  یلع  نیز  یلع و  نیع  ناـگدازماما  مرح  هک  میدـش  غاـب  کـی  دراو  دوب . فارطا  رد  ییاـهغاب  دوب . یلگ  زونه  اـهراوید  دوـب و 
دنهدیم و تجاح  ناشراوز  هب  عیرس  یلیخ  دناهدش و  دیهش  یناوجون  نس  رد  ناگدازماما  نیا  دنتفگ : ناشیا  دوب . مالـسلاامهیلع  نیـسحلا 

هتسشن درم  نز و  رفن  دنچ  نآ  ریز  دوب . یگرزب  تخرد  کی  میتفر ، نحـص  لخاد  یتقو  میورب . ات  تسا  تقورید  نوچ  دینک ، ترایز  دوز 
يراج نآ  يهخاش  يور  نوخ  يرادقم  دـنکیم و  هیرگ  نوخ  تخرد  نیا  مدـید  نم  دـندوب . هدرک  نهپ  ییاهلامتـسد  هچراپ و  دـندوب و 

همه اهیـضعب  هتفرورف و  هودـنا  نزح و  رد  بیجع  راـک  نیا  زا  همه  دـندربیم و  اـکربت  مدرم  هک  دزیریم  نیمز  يور  هرطق  هرطق  تـسا و 
هیرگ هک  تسا  راب  نیلوا  لاسما  تخرد  نیا  تفگ : درب و  نحـص  رگید  فرط  ار  ام  اقآ  نامه  دوب . یناحور  ياضف  اعقاو  دندرکیم . هیرگ 
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يور ار  نآ  متشاد  یلامتسد  هدنب  یتح  دیسر . تسد  نوچ  میدرک  سمل  میتفر و  ام  درادن . ربخ  یسک  زونه  هدرک و  عورش  هزات  دنکیم و 
هیرگ لاس  ره  گرزب  تخرد  نیا  تفگیم : اجنآ  یلوتم  هحفص 680 ] . ] تسا لامتسد  نامه  نیا  هک  مدیشک  يرادقم  متـشاذگیم  نوخ 
رطاخ هب  زورما  تخرد  نآ  یلو  مالـسلامهیلع . راهطا  همئا  ياهتداهـش  زا  یـضعب  رد  مه  یهاگ  اروشاع و  ای  اـعوسات و  زور  زا  دـنکیم ،

مه یتجاح  ناگدازماما  زا  نم  میدرک . ترایز  مه  ار  ناـگدازماما  اـم  تسا . هدرک  هیرگ  هب  عورـش  مالـسلاهیلع  داجـس  ترـضح  تداـهش 
مولعم دوز  هک  متـساوخ  يرگید  تجاح  کی  اذـل  هن . ای  دـنداد  ارم  تجاح  اـهنیا  هک  موشیمن  هجوتم  نم  متفگ : دوخ  اـب  یلو  متـساوخ ،

نوچ میورب . دهشم  هب  هک  دننک  مهارف  دوز  تحار و  بوخ و  يهلیسو  کی  ام  يارب  هک  دوب  نیا  متجاح  هن . ای  دوشیم  باجتـسم  هک  دوش 
هک نیا  ضحم  هب  میدیسر ، لانیمرت  هب  یتقو  دمآیم . ریگ  لکشم  دهشم  يارب  نیشام  تداهـش ، مایا  نآ  رد  دوب و  تقورید  یلیخ  بش  نآ 

یلو میوریم ، دهشم  هب  ام  متفگ : وا  هب  نم  تشادن . مه  رفاسم  کی  یتح  دهـشم . دهـشم ، دزیم : داد  سوبوتا  يهدننار  کی  میدش ، دراو 
میدش راوس  هک  نیا  ضحم  هب  موریم . نم  هنرگو  دیدمآ  دـیدمآ ، رگا  هن  تفگ : میوش . لطعم  حبـص  ات  دـیاب  دـینک  رپ  ار  نیـشام  امـش  ات 
یلیخ تارـضح  نیا  تفگیم : هک  اـقآ  نآ  يهتفگ  هک  میدـش  هجوـتم  دروآ . دهـشم  هب  ار  اـم  رتعیرـس  تحار و  مه  یلیخ  درک و  تکرح 

نیا تراـیز  هب  مه  راـب  دـنچ  ادـعب  نم  هک  دوب  شخبتذـل  رایـسب  تراـیز  نیا  تسا . تسرد  دـنهدیم ، ار  ناـسنا  تجاـح  دوز  بوـخ و 
اب هک  هداد  رارق  اـم  يارب  ییاـههاگهانپ  نینچ  هک  مینکیم  رکـش  ار  دـنوادخ  دـناهداد . رارق  تیاـنع  فطل و  دروم  ارم  متفر و  ناـگدازماما 

هحفص 681] . ] مییوج برقت  شدوخ  يوس  هب  اهنیا  هب  لسوت 

(1  ) لضفلاابا ترضح  ماقم  هینیسح و 

لماش 400 ناتسبش  يانبریز  تسا . عقاو  بانیم  ناتسرهش  عباوت  زا  يدارمهاش  ياتسور  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  هینیـسح  ماقم و 
هب لسوت  ملاع و  راگدرورپ  اـب  زاـین  زار و  يارب  تسا  یلحم  زین  یبهذـم  ناـکم  نیا  دـشابیم . يراکیـشاک  هتـسدلگ  دـبنگ و  اـب  عبرم  رتم 

رشن يرادازع و  تدابع و  لوغشم  تداهش  دیلاوم و  هللا ، مایا  هعمج ، ياهبش  رد  تماما  تیالو و  نارادتـسود  هک  مالـسلامهیلع  تیبلها 
هحفص 682] . ] دندرگیم ینآرق  یمالسا و  فراعم 

(2  ) لضفلاابا ترضح  ماقم  هینیسح و 

ناتسبش یبیرقت  يانبریز  تسا . عقاو  بانیم  ناتسرهش  يدورو  لخدم  دابآدمحا  يهلحم  رد  مالسلاهیلع  لضفلابا  ترـضح  هینیـسح  ماقم و 
ابیز هداعلاقوف  يامن  هتفرگ ؛ رارق  نیمز  حطس  زا  يدنلب  رایسب  هپت  يالاب  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ، کچوک  دبنگ  کی  اب  عبرم  رتم   120

راـهطا يهمئا  دـیلاوم  تداهـش و  ماـیا  هتفه و  ره  هعمج  هبنـش و  جـنپ  رد  مالـسلامهیلع  تیبلـها  ناقـشاع  ناریاز و  لـیخ  دراد . یندـید  و 
هحفص 683] . ] دنزادرپیم يرادازع  یحادم و  شیاین و  اعد و  هب  ناکم  نیا  رد  روضح  اب  مالسلامهیلع 

اضرلا نبا  هللاتیآ  هینیسح 

، اهتدالو مایا  رد  هراومه  هک  تسا  یغیلبت  مهم  زکارم  زا  یکی  راسناوخ  ناتسرهش  رد  اضرلا  نبا  هللاتیآ  هینیـسح  لاعتم  يادخ  تایانع  اب 
نیا رد  ناحادـم  اهيربنم و  نیرتمهم  نیرتگرزب و  و  تسا . هدـش  لیکـشت  نآ  رد  یمهم  تاـسلج  اـههیمطاف  رفـص و  مرحم و  اـهتداهش ،

مالـسلااهیلع و ارهز  ترـضح  تداهـش  رفـص و  هاـم  رخآ  نیعبرا و  مرحم و  ماـیا  رد  اـهنیا  رب  هوـالع  دـناهدومرف و  هضاـفا  ینیـسح  زکرم 
يرادازع يارب  یلحم  اهتئیه و  ریسم  رد  دننکیم  تکرح  يرادازع  تاجتسد  اهتئیه و  هک  مالـسلاهیلع و ... قداص  رفعج  ماما  ترـضح 

هک  ) لبق لاس  هاجنپ  تسیود و  هب  يراـسناوخ  اـضرلا  نبا  هللاتیآ  ترـضح  مظعم  نادـناخ  رد  يرادازع  يهقباـس  دوشیم . بوسحم  اـهنآ 
دـص ات  ابیرقت  هتبلا  تسا . هدوب  نادـناخ  نیا  يارب  راختفا  نیا  هللادـمحب -  نونکاـت -  ناـمز  نآ  زا  هک  ددرگیمرب ، تسا ) ق  نآلا 1427 ه .
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هک یناـمز  زا  اـما  درکیمن . تـکرح  رهـش  رد  يرادازع  يهتـسد  تـئیه و  چـیه  تفریذـپیم و  ماـجنا  تـیب  رد  طـقف  يرادازع  لـبق  لاـس 
ترـضح نأشلامیظع  هیقف  كرابم  تسد  هب  مه  هینیـسح  نیا  نونکات  هللادمحب -  دـندرک -  تکرح  يرادازع  بکاوم  تائیه و  تاجتـسد ،

دمحم دیس  جاح  ياقآ  هللاتیآ  باطتسم  ترـضح  نامز  رد  سپـس  دش . انب  فیرـشلا  هماقم  هللا  یلعا  اضرلا  نبا  دومحم  ازریم  اقآ  هللاتیآ 
يرادازع تهج  مهم  زکارم  زا  یکی  تفای و  هعسوت  هتاکرب  تماد  اضرلا  نبا  يدهم  دیـس  جاح  هللاتیآ  ناشیمارگ  دنزرف  اضرلا و  نبا  یلع 

بیـصن يرادازع  هفیظو  ماجنا  رد  يرتشیب  قیفوت  زور  هب  زور  رارقرب و  هللا -  ءاش  نا  تسا -  دـیما  هک  دـشابیم ، راسناوخ  رهـش  رد  تاـئیه 
اضرلا نبا  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  يوار : نیمآ . ددرگ . اهنآ 
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 / 36 راونألاراحب : نمض ح 5   297  / 1 نیدلا : لامک  [ 105 . ] 531 ح 8  / 1 یفاکلا : [ 104 . ] فرصت یکدنا  اب  مالسلامهیلع ج 2  تیبلها 
،159 ناذاشنبا : لئاضف  ح 15 ،  41 تازجعملارداون : ، 32 تازجعملا : نویع  ح 400 ،  56  / 2 زجاعملا : ۀـنیدم  [ 106 . ] نمـض ح 5  374

تیبلها لـئاضف  ياـیرد  زا  ياهرطق  باـتک  زا  ساـبتقا  [ 107 (. ] تارابع ظاـفلا و  رد  یکدـنا  تواـفت  اـب   ) ح 25  186  / 39 راونألاراحب :
مالسلامهیلع ج 2 ص تیبلها  لئاضف  يایرد  زا  ياهرطق  زا  لقن  هب   320  / 2 قئارلا : عومجملا  [ 108 . ] 232 مالسلامهیلع ج 2 ص 239 - 
ح 3،  248 بقانملا : یف  بقاـثلا  [ 110 . ] ریبکریما تاراشتنا  رفنازورف ، نامزلاعیدب  داتـسا  شـشوک  هب  يزیربت ، سمـش  ناوید  [ 109 . ] 323

يهیآ هدئام ، يهروس  [ 111 . ] مالـسلامهیلع ج 2 ص 327 تیبلها  لئاضف  يایرد  زا  ياهرطق  زا  لقن  هب  299 ح 185 .  / 1 زجاعملا : ۀنیدم 
روثنملا ج ردلا  لیزنتلا ج 1 ص 249 و 254 و 255 و 257 و 402 و ج 2 ص 391 و 451 ، دهاوش  لوزنلا ص 135 ، بابسأ  [ 112 . ] 67

ۀنیدم خیرات  و 200 و ج 2 ص 391 ، ص 123  لیزنتلا ج 1  دـهاوش  ص 284 ، دادـغب ج 8  خـیرات  هب  دوش  هعجارم  [ 113 . ] ص 298  2
فیس لوسرلا و  مع  نبا  بلاطیبا  نب  یلع  اندیـس  بقانم  رکذ  یف   » لصف رد  ص 87 ، راصبالا ، رون  [ 114 . ] قشمد ج 42 ص 233 و 234

[118 . ] ص 281 لبنح ج 4  دمحا  دنـسم  [ 117 . ] 1 يهیآ 3 -  جراـعم  يهروس  [ 116 . ] يهیآ 1 جراـعم ، يهروس  [ 115 «. ] لولسملا هللا 
[120 . ] دادغب ج 8 ص 284 خیرات  [ 119 (. ] کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیأ  اـی   ) يهیآ ریـسفت  رد  ریبکلا ج 12 ص 49 ، ریسفتلا 
هباحصلا ج 4 ص زییمت  یف  هباصالا  [ 121 ... ] قشمد ج 42 ص 220 و ۀنیدم  خیرات  یبقعلا ص 67 ، رئاخذ  نیطمسلا ص 109 ، ررد  مظن 
ص 119، لـبنح ج 1  نب  دـمحا  دنـسم  هب  دوش  هعجارم  و  ص 321 ، ۀباغلا ج 3  دـسا  [ 122 . ] جـلدم نب  نامحرلادـبع  لوألا  مسقلا  ، 300

فیک باب  حلصلا  باتک  يراخب ج 3 ص 168 ، حیحص  [ 124 . ] يهیآ 16 بازحا  يهروس  [ 123 . ] دئاوزلا ج 9 ص 105 و 107 عمجم 
[126 . ] يهیآ 3 مجن  هروـس  [ 125 . ] و 108 ص 204  مالـسلاهیلع ج 5  بلاطیبا  نب  یلع  بقاـنم  باـب  ص 207  و ج 4  اذـه ... بـتکی 
.77 يهیآ 78 -  هعقاو  يهروـس  [ 129 . ] 21 يهیآ 22 -  جورب  يهروـس  [ 128 . ] يهیآ 9 ءارـسا  يهروس  [ 127 . ] يهیآ 23 رمز  يهروـس 
[134 . ] يهیآ 21 رشح  هروس  [ 133 . ] يهیآ 1 و 2 نامحرلا  هروس  [ 132 . ] 1 يهیآ 2 -  سی  هروس  [ 131 . ] يهیآ 87 رجح  يهروس  [ 130]
یفاک ج 2 [ 138 . ] يهیآ 1 فهک  يهروس  [ 137 . ] يهیآ 89 لحن  يهروس  [ 136 . ] يهیآ 6 لمن  يهروس  [ 135 . ] يهیآ 31 دعر  هروس 

عماج لامعلا ج 13 ص 135 و 177 ، زنک  نیطمسلا ص 92 ، ررد  مظن  دیدحلایبانبا ج 7 ص 220 ، هغالبلاجهن  حرش  [ 139 . ] ص 599
رد یتوافت  كدنا  اب  لامعلا ج 2 ص 565 و  زنک  يرابلا ج 8 ص 459 ، حتف  [ 141 . ] يهیآ 12 هقاح  يهروس  [ 140 . ] نایبلا ج 29 ص 69

نیحیحصلا ج 3 ص یلع  كردتسملا  [ 144 . ] يهیآ 54 رون  يهروس  [ 143 . ] يهیآ 7 رشح  يهروس  [ 142 . ] لیزنتلا ج 1 ص 42 دهاوش 
ریبکلا ج 12 ریسفتلا  [ 146 . ] يهیآ 55 هدـئام  يهروس  [ 145 . ] یقهیبلل ج 5 ص 112 يربکلا  ننـسلا  ص 230 ، دمحأ ج 1  دنـسم  ، 132
[147 . ] ص 222 نآرقلا ج 6  ماکحأل  عماـجلا  ص 557 ، نآرقلا ج 2  ماـکحأ  ص 389 ، ناـیبلا ج 6  عماـج  هب : دوش  هعجارم  و  ص 26 ،

ریسفت [ 149 . ] ثیدحلا ص 49 مولع  ۀفرعم  يذوحالا ج 8 ص 278 ، ۀفحت  يذمرتلا ج 3025 ، ننس  [ 148 . ] يهیآ 61 نارمع  لآ  يهروس 
باب يراخب ج 4 ص 210  حیحص  [ 152 . ] يهیآ 82 سی  يهروس  [ 151 . ] يهیآ 10 رطاف  يهروس  [ 150 . ] يزار ج 8 ص 80 رخف  ریبک 
هدمآ ۀباحـصلا ص 78  لئاضف  رد  نومـضم  نیمه  هب  کیدزن  و  هلآ ص 219 و ج 6 ص 158 ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـبارق  بقانم 

دـئاوزلا ج 9 ص عمجم  ص 410 ، و ج 22  ص 108 ، ریبـکلا ج 1  مجعملا  ص 154 ، نیحیحصلا ج 3  یلع  كردتـسملا  [ 153 . ] تسا
بلاطیبأ ج 2 ص 84 لآ  بقاـنم  [ 155 . ] ج 1 ص 24 دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن  حرـش  [ 154 . ] یناثملا ج 5 ص 363 داـحآلا و  ، 203
بلاطیبأ ج 2 لآ  بقاـنم  [ 157 . ] ۀعاجـشلاب ۀقباسملا  یف  لصف  بلاطیبأ ج 2 ص 83  لآ  بقاـنم  [ 156 . ] ۀعاجـشلاب ۀقباسملا  یف  لصف 
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باوبأ لاصخلا ص 579  هباحـصأ ، لضفأ  هنأ  نایب  یف  ۀمغلا ج 1 ص 150  فشک  [ 158 . ] لامعألا حلاصب  ۀـقباسملا  یف  لصف  ص 123 
ضقاون یف  لصف  بلاطیبأ ج 2 ص 293 و ص 294  لآ  بقاـنم  [ 159 . ] مالـسلاهیلع ج 1 ص 222 نینمؤملاریمأ  بقانم  ح 1 ، نیعبسلا 

لصف بلاطیبأ ج 2 ص 124  لآ  بقانم  [ 160 . ] ۀـباصالا ج 4 ص 466 رد  یتوافت  اب  و  هتازجعم ، یف  لصف  و ص 298  هنم 7 ، تاداعلا 
ۀضور ۀــمئالا ص 71 ، صئاـصخ  مقر 77 ، مالـسلاهیلع ، هـمکح  نـم  راـتخملا  باـب  ۀـغالبلاجهن ، [ 161 . ] لاـمعألا حـلاصب  ۀـقباسملا  یف 

بلاطیبأ ج 2 لآ  بقاـنم  [ 163 . ] ۀمهلا ۀبیهلا و  یف  ۀـقباسملا  یف  لصف  بلاطیبأ ج 2 ص 118  لآ  بقاـنم  [ 162 . ] ص 441 نیظعاولا 
لآ بقانم  [ 165 . ] ۀمهلا ۀبیهلاب و  ۀـقباسملا  یف  لصف  بلاطیبأ ج 2 ص 118 ، لآ  بقانم  [ 164 . ] ۀعاجشلاب ۀقباسملا  یف  لصف  ص 87 ،

[167 . ] ۀعانقلا دهزلاب و  ۀقباسملا  یف  لصف  بلاطیبأ ج 2 ص 97 ، لآ  بقانم  [ 166 . ] هتقفش هملح و  یف  لصف  بلاطیبأ ج 2 ص 115 ،
دهزلاب و ۀـقباسملا  یف  لصف  ص 95 ، بلاطیبأ ج 2  لآ  بقاـنم  [ 169 . ] ص 300 ءایلوألا ج 7  ۀـیلح  [ 168 . ] يهبطخ 160 هغالبلاجهن 

لآ بقانم  مالسلاهیلع ج 2 ص 55 ، نینمؤملاریمأ  بقانم  لصف 141 ، ۀجحملا ص 124  فشک  [ 170 . ] فارشألا ص 134 باسنأ  ۀعانقلا ،
نساحملا ص [ 172 . ] تاوعدلا ص 287 [ 171 . ] هصاخ رگید  رداصم  و  ۀـعانقلا ، دـهزلاب و  ۀـقباسملا  یف  لصف  ص 97 ، ج 2  بلاطیبأ 
راونالاراحب ج 42 ص 276. [ 174 . ] لصف 141 ۀجحملا ص 125  فشک  [ 173 . ] یفاکلا ج 5 ص 74 قفارملا ب 10 ح 80 ، باتک  ، 624
یقهیب ج 10 ص يربکلا  ننـسلا  رد  یتوافت  اب  و  ءایلوألا ج 4 ص 139 ، ۀیلح  [ 177 . ] يهمان 45 هغالبلاجهن ، [ 176 . ] نادرمناوج [ 175]

باب یفاکلا ج 5 ص 5 ، يهبطخ 27 ، هغالبلاجهن  [ 178 . ] تسا دوجوم  هماع  رداصم  زا  نآ  ریغ  نازیملا ج 2 ص 342 و  ناسل  رد  و  ، 136
یلاـئلا ج 1 ص 404. یلاوع  [ 181 . ] يهبطخ 224 هغالبلاجهن ، [ 180 . ] ص 66 ب 19  هعیـشلا ج 15  لئاسو  [ 179 . ] داهجلا ح 6 لـضف 
ص بقانم : یشایع ج 1 ص 101 ، ریسفت  همغلا ج 1 ص 82  فشک  [ 183 . ] راونالاراحب ج 16 ص 231 قالخالا ص 17 ، مراکم  [ 182]

لوصا رد  ياهمدقم  زا  یسابتقا  هک  راگزور » مولظم  لوا  دای  هب   » باتک زا  هتفرگرب  [ 185 . ] یلائللا ج 4 ص 86 و 113 یلاوع  [ 184 . ] 126
هعقاو عوقو  لحم  رد  هک  يدجـسم  [ 186 . ] رییغت یکدنا  اب  تسا ، یلاعلا  هلظدـم  یناسارخ  دـیحو  یمظعلا  هللاتیآ  ترـضح  تانایب  نید و 
هدرک هراشا  نآ  دوجو  هب  دوخ  بتک  زا  یخرب  رد  لوا  دیهـش  هچنانچ  هدوب ، دوجوم  متفه ) نرق   ) لوا دیهـش  نامز  ات  و  هدش ، انب  مخریدـغ 

يهروس [ 188 . ] ینارهت يرئاح  يدهم  هللاتیآ  ترـضح  مرتحم  دنمـشناد  دنمـشزرا  رثا  ریدغ » زا  يوترپ   » باتک زا  هتفرگرب  [ 187 . ] تسا
هلداجم يهروس  [ 192 . ] يهیآ 35 فهک  يهروس  [ 191 . ] يهیآ 40 هبوت  يهروس  [ 190 . ] يهیآ 26 ارسا  يهروس  [ 189 . ] يهیآ 85 ءاسن 

يهیآ 15. سنوی  يهروس  [ 196 . ] يهیآ 24 ءاسن  يهروس  [ 195 . ] يهیآ 24 اسن  يهروس  [ 194 . ] يهیآ 26 هبوت  يهروس  [ 193 . ] يهیآ 8
يوترپ  » باتک زا  هتفرگرب  [ 200 . ] يهیآ 93 ءاسن  يهروس  [ 199 . ] يهیآ 57 بازحا  يهروس  [ 198 . ] بهذلا ج 1 ص 433 جورم  [ 197]

نیا [ 201 . ] هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  ینارهت  يرئاـح  يدـهم  هللاتیآ  ترـضح  مرتحم  دنمـشناد  دنمـشزرا  رثا  ، 224 ص 273 -  ریدـغ » زا 
دیحو نیـسح  خیـش  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  مالـسلامهیلع  تیبلا  لها  میرح  زادگ  زوسرپ و  عفادـم  هنازرف ، هیقف  عبط  رثا  ارغ ، يهدیـصق 

ترـضح بارحم  دیهـش  هبعک و  دولوم  خـیرات ، مولظم  نیدـحوملا ، یلوـم  ترـضح  تبقنم  رد  هک  تسا  فراوـلا -  هلظ  ماد  یناـسارخ - 
جاح ياقآ  بانج  مالـسلامهیلع  تیبلـها  صـالخااب  رعاـش  يهدورـس  [ 202 . ] دناهدورـس مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما 

هللاتیآ ترـضح  بارحم  دیهـش  ياـههضور  [ 204 . ] بیغتـسد ص 185 هللاتـیآ  بارحم  دیهـش  ياـههضور  [ 203 . ] راگزاس اـضرمالغ 
: مالسلاهیلع نیسحلا  لاق  سابعلا  لتق  امل  و  [ 206 . ] بیغتسد ص 184 هللاتیآ  بارحم  دیهش  ياههضور  [ 205 . ] بیغتسد ص 242 و 243

هبرضف [ 208 . ] مالـسلامهیلع ص 308 دـمحم  لآ  يهمانگوس  [ 207 (. ] ص 42 راونـالاراحب ج 45 ، ، ) یتلیح تلق  يرهظ و  رـسکنا  نـآلا 
عبط رثا  [ 210 . ] فرصت یکدنا  اب   31 هیرون ج 2 ص 34 -  يهلاسر  [ 209 (. ] راونألاراحب ج 45 ص 41 . ) هلتقف دـیدح  نم  دومعب  نوعلم 

دیــس باـسنالا و  رحب  رد  یفجن  نیدـلادیمع  [ 211 . ] نیزح هب : صلختم  یهاشورـسخ  ردـیح  ياقآ  باـنج  ناـجیابرذآ  صـالخااب  رعاـش 
ص ج 2 ، مشاهینب ، رمق  ناشخرد  هرهچ  باـتک  رد  نآ  لیـصفت  [ 212 . ] باسنالا رحب  یـشاوح  زا  سورعلا  جات  بحاص  يدیبز  یـضترم 

هعجارم ینامی  لضفلاوبا  هیربنعلا » ۀـخفن   » باـتک هب  [ 214 . ] یفجن نیدـلادیمع  باـسنالا  رحب  هب  دوش  هعجارم  [ 213 . ] دوش هظحـالم   196
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ص یناهفـصا ، هدازدامع  زا  مشاهینب  رمق  یناگدنز  [ 217 . ] ص 336 ةاجنلا ، کـلف  [ 216 . ] ص 237 ج 1 ، لاـمکلا ، ةآرم  [ 215 . ] دوش
رمق ناـشخرد  يهرهچ  [ 218 . ] هرـس سدق  یفجن  یـشعرم  نیدلاباهـش  دیـس  یمظعلا  هللاتیآ  فورعم  سانـشبسن  ملق  زا  همدـقم  . 238

[220 . ] موحرم دمحم  لگ  دیسلا  زا  هللا  همحر  یلعی  نب  نوع  لآ  بسن  یطخ ، هخسن  زا  [ 219 . ] سابعلا ج 1 ص 131 لضفلاوبا  مشاهینب 
تفارش دمحا  فیرش  دیس  زا  یملق  تاداس  غاب  هلاوحبب  يولع  یسابع  خیرات  باتک  [ 221 . ] ص 107 خسانی ) ناوعا   ) يولع تاداس  خیرات 

دیس زا  يولع )  ) یسابع خیرات  باتک  زا  هتفرگرب  [ 223 . ] يولع نیسح  ریزو  دیس  مرحم 1424  تشاددای  خیرات  [ 222 . ] ص 386 یهاشون ،
همانهرجـش ناوعالا ، راونا  تاداس ، غاب  بلاطلا ، هدـع  باسنألا  ۀـصالخ  یهاشون و  ضایبا  [ 224 . ] يولعلا یهاشون  تفارـش  دمحا  فیرش 

یسابع خیرات  [ 226 . ] ص 106 هیوعلا ، راونا  خـیاشم و  ناوعا  يوـلع  تاداـس  خـیرات  [ 225 . ] خـیاشم ناوعا  يولع  تاداس  خـیرات  یملق ،
زا خـیاشم  ناوعا  يولع  تاداس  خـیرات  زا  هتفرگرب  [ 227 . ] يولع نیسح  ریزو  دیس  يولع : راونا  تفارـش ؛ دمحا  فیرـش  دیـس  زا  يولع ) )
نب قاحـسا  نب  نسحلا  نب  نیـسحلا  تنب  بنیز  امهما  [ 229 . ] بیطخلا رعاـشلا  وه  و  [ 228 . ] ناتـسکاپ يدنپلوار  يولع  نیدباعلانیز  دیس 
یلع نع  اهریغب  اهب و  ثیدحلا  يور  ةرصبلا و  لوزن  رعاشلا ، هللادبعوبأ  وه  و  [ 230 . ] مالسلاامهیلع بلاطیبأ  نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  یلع 

دمحم نـالجر : نم  هیبـشلا  ةرط  نـب  یلع  بـقع  يزارلا ، لاـق  [ 231 . ] ملعلا لـضفلا و  يوـق  اـهجوتم  ناـمک  و  هریغ ، اـضرلا و  یـسوم  نـب 
بقعم ةرـشع  ةزمح  نب  مساقل  هباتک  یف  يزارلا  راشا  دا  لاجر  رـشع  ۀثالث  ةزمح  نب  یلعل  اوسیل  اذه  یلع  نیـسحلا و  و  رعاشلا ، هللادـبعوبأ 

دحأ ناک  [ 234 . ] مالسلاهیلع نیدباعلانیز  مامالا  نب  رغصألا  نیسحلا  تنب  متنکل  مهما  [ 233 . ] ۀغارملاب ۀیبلاطلا  سییر  و و  [ 232 . ] عجارف
نکلو لاجر . ۀتـس  نم  بقعأ  امهباتک : یف  يزورلا  يزارلا و  لاـق  [ 235 . ] نیتئام نیتس و  عبرأ و  ۀنـس  تام  نیلو ، هاجاذ  مشاـهینب ، داوجأ 
سنأ راد  نکسی  [ 237 . ] يزارلا لاق  و  [ 236 . ] عجارف امزج  اطخ  هذه  نیتبقعم و  ۀتس  نیـسحلا  نب  دمحم  هنبال  بتک  باتکلا  هذه  فلؤملا 

، دادغب یلا  لقتنا  مث  ۀفحجلاب ، ریما  ةرجشلا ص 201 ، یف  و  [ 239 . ] بسنلا بتک  ءيأ  یف  اذه  تدجو  ام  [ 238 . ] لیلق بقع  هل  کلام  نب 
: یناهفصالا جرفلاوبأ  لاقف  [ 240 . ] زاریـش دادغب و  ۀنیدملا و  ۀفحجلاب و  ددع  هل  و  دادغبب ، لیلجلا  ریمألا  رهاط  و  يرخفلا ص 171 ، یف  و 
و ۀیربطب ، دلوأ  ناک  و  رضیخالا ، مایا  ۀلم  ۀنیدملاب و  رئاثلا  وه  ابیطخ و  ناک  و  عبنیب ، ینیسحلا  نوجلا  نب  هللادبع  نب  یسوم  نب  سیردا  هلتق 

یف اذکه  و  ینایحللا ، دمحم  نب  مساقلا  نب  دواد  يرخفلا ، یف  و  [ 241 . ] 242 يدجملا : دواد . نب  نامیلس  نب  دمحم  يأر  نم  رسب  هل  ناک 
نب دـمحم  رفعجیبأ  نب  یـسوم  ریمألا  لاق : ینامیلا و  مظاکلا  دـمحم  هیلا  راشأ  دـق  [ 243 . ] ۀخـسنلا یف  اذک  [ 242 . ] عجارف  201 ةرجشلا :

مظاک دمحم  دیـسلا  هلاق  امک  اریما  ناک  [ 244 . ] مالـسلامهیلع بلاطیبأ  نب  یلع  نب  سابعلا  نب  هللادیبع  نب  نسحلا  نب  هللادیبع  نب  هللادـبع 
. خسنلا عیمج  یف  اذک  [ 246 . ] 125 ۀیربنعلا : ۀحفنلا  هباتک  یف  ینامیلا  مظاک  دمحم  دیـسلا  امهرکذ  [ 245 . ] 134 ۀیربنعلا : ۀحفنلا  ینامیلا ،

نب دـمحأ  ریمألا  وه  و  اعینـص ، سأرب  بحاص  لاق : هباتک و  یف  ینامیلا  مظاکلا  دـمحم  دیـسلا  هرکذ  [ 248 . ] خسنلا عیمج  یف  اذـک  [ 247]
رس [ 251 . ] بلاطلا 365 ةدمع  [ 250 . ] بلاطلا ص 360 ةدمع  هیولعلا ص 94  ۀلسلس  رس  [ 249 . ] 135 ۀیربنعلا : ۀحفنلا  یمتاح . نب  دمحم 

ۀیبلاطلا ص 166. ۀلقتنم  [ 253 . ] يرخفلا خ 171 هکرابملا ص 187 -  ةرجـش  هیبلاطلا ص 165 -  ۀـلقتنم  [ 252 . ] هیولعلا ص 94 ۀلـسلس 
بیذهت [ 256 . ] هیولعلا ص 94 ۀلـسلس  رـس  باـسنالا ص 282  بیذـهت  [ 255 . ] ص 172 يرخفلا  هکراـبملا ص 187 -  ةرجـش  [ 254]
بیذهت هیبلاطلا 214  ۀـلقتنم  [ 260 . ] هیبلاـطلا ص 214 ۀـلقتنم  [ 259 . ] يدـجملا 241 [ 258 . ] يدـجملا 241 [ 257 . ] باـسنالا ص 282

 - يدـجملا ص 241 [ 262 . ] بلاـطلا ص 358 ةدـمع  باـسنالا ص 286 -  بیذـهت  يدـجملا ص 236 -  [ 261 . ] باـسنالا ص 283
بلاطلا ص ةدمع  [ 264 . ] باسنالا ص 283 بیذـهت  هیبلاطلا ص 192 -  ۀلقتنم  [ 263 . ] هیرخفلا ص 203 لوـصفلا  يرخفلا ص 171 - 

 - ۀـکرابملا ص 186 ةرجـش  [ 267 . ] ص 172 يرخفلا  [ 266 . ] هکراـبملا ص 185 ةرجـش  [ 265 . ] هـیرخفلا ص 203 لوــصفلا   - 360
ناسارخ 174، یناتساب  راثآ  باسنالا ص 713 -  بابل  [ 270 . ] يدجملا ص 240 [ 269 . ] هکرابملا ص 185 ةرجش  [ 268 . ] يرخفلا 171
باسنالا ص جارس  باسنالا ص 417 ص 9  بابل  بلاطلا ص 253 -  ةدمع  هیولعلا ص 52 -  ۀلسلس  رس  [ 271 . ] یقهیب خیرات  زا  لقن  هب 
[276 . ] ۀیبلاطلا ص 322 ۀـلقتنم  [ 275 . ] ۀیبلاطلا ص 322 ۀـلقتنم  [ 274 . ] ۀیبلاطلا ص 322 ۀـلقتنم  [ 273 . ] ص 171 يرخفلا  [ 272 . ] 95
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صصقلا ص بجعا  [ 278 . ] صصقلا بجعا  [ 277 . ] تسا هتشذگ  لاس  هزجعم 20  نیا  لقن  ات  نتفرگ  افـش  تقو  زا  هک ، نیا  هجوت  لـباق 
، هرت نان ، هک  تسا  ياهرفس  [ 283 . ] ردصم ص 99 نامه  [ 282 . ] ردصم نامه  [ 281 . ] ردصم نامه  [ 280 . ] صصقلا بجعا  [ 279 . ] 221

ردصم نامه  [ 285 . ] صصقلا ص 128 بجعا  [ 284 . ] دننکیم رذن  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  مان  هب  تسام  عانعن و  یهاش ، سفرک ،
ردصم ص نامه  [ 289 . ] صـصقلا ص 106 بجعا  [ 288 . ] ردـصم ص 135 نامه  [ 287 . ] صـصقلا ص 135 بجعا  [ 286 . ] ص 134
هروظنملا ص تامارکلا  [ 293 . ] صصقلا ص 202 بجعا  [ 292 . ] صصقلا ص 123 بجعا  [ 291 . ] صصقلا ص 12 بجعا  [ 290 . ] 85
[298 . ] ردصم ص 216 نامه  [ 297 . ] هیسابعلا ص 209 ةریغ  [ 296 . ] هیسابعلا ص 212 ةریغ  [ 295 . ] هیسابعلا ص 220 ةریغ  [ 294 . ] 25
[301 . ] هروـظنملا ص 30 تاــمارکلا  [ 300 . ] ردــصم ص 248 ناـمه  [ 299 . ] بیغتـسد ص 248 هللاتـیآ  بارحم  دیهـش  ياـههضور 

نسح دیس  ياقآ  اب  هبحاصم  [ 304 . ] نامه ص 89 [ 303 . ] بیغ ص 120 ملاع  زا  ییاـههنزور  [ 302 . ] بیغ ص 86 ملاع  زا  ییاـههنزور 
[306 . ] بیغ ص 93 ملاع  زا  ییاـههنزور  [ 305 . ] و 241 نایتاجانم ص 240  خیش  باتک  یمـشاه  نسحلاوبا  دیـس  جاح  دنزرف  یمـشاه ،
وا ردپ  هک  ارچ  هدناوخ ، هچبریش  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  يدورهاش  ياقآ  اجنیا  رد  دنک . راکـش  هک  هاگنآ  دنیوگ  ار  هچبریـش  لبش ،

ملاع زا  ییاههنزور  [ 308 . ] یندینش ص 336 ياهتیاکح  [ 307 . ] دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ریش  ادخ و  ریـش  مالـسلاهیلع  یلع 
[312 . ] ص 112 بیغ : ملاـع  زا  ییاـههنزور  [ 311 . ] بیغ ص 19 ملاـع  زا  ییاـههنزور  [ 310 . ] ناـمه ص 110 [ 309 . ] ص 169 بیغ 

مالعألا تایرکذ  زا  سابتقا  [ 314 . ] یغورف ص 94 موحرم  یگدـنز  [ 313 . ] 330712،32986 تسا : رارق  نیا  زا  سابعما  نفلت  يهراـمش 
زا رفن  هس  هتبلا  [ 316 . ] هرس سدق  یسبط  يرئاح  یلعدمحم  دیس  جاح  هللاۀیآ  موحرم  سـسؤم : [ 315 . ] 443  - 438  / 2 مهترصاع : نیذلا 

نامه [ 318 . ] مالـسلاهیلع ص 264 سابعلا  اندیـس  تاـمارک  نم  سبق  [ 317 . ] دـندوب هدرم  هداد و  ناج  مد  رد  ناـکیپ  نیـشام  نانیـشنرس 
همئا تاـمارک  تازجعم و  [ 322 . ] مرگولیک راهچ  لداـعم  [ 321 . ] ردـصم ص 231 نامه  [ 320 . ] ردصم 167 نامه  [ 319 . ] ردصم 268
يارب ار  افـش  نایرج  نیا  یتقو  ریقح  [ 324 . ] ص 302 و 303 نادنمتجاح : ياشگلکـشم  تیبلها  [ 323 . ] مالـسلامهیلع ص 136 راهطا 

تافیلأت تادلجم  رد  هک  هدـب  نم  هب  سیونب و  ار  نیا  هک  دـندومرف  ناشیا  مدومن ، لقن  یلاخلخ  ینابر  اقآ  جاح  ملق  لها  راوگرزب و  داتـسا 
جاح ياقآ  [ 325 . ] یئالم مظاک  دیدرگ . موقرم  رطس  دنچ  نیا  ناشیا  يهیـصوت  هب  اذلف  مروایب ، مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  يارب  دوخ 

، ناگیاپلگ دابآ  دیعـس  يزاجح  دـمحم  دیـس  لزنم  راد  هب  یلاق  ادـخدک  هب  فورعم  ناگیاپلگ ، يهنزرو  ياتـسور  نکاس  یلاـمج ، هللایلو 
رمق سابعلا  اندیـس  تاـمارک  نم  سبق  [ 327 . ] مالـسلامهیلع ص 6 تیبلها  تابیـصم  لئاضف و  [ 326 . ] كالپ 15 یلعبلک  دیهـش  نابایخ 
نامه [ 331 . ] ردـصم ص 47 نامه  [ 330 . ] ردـصم ص 20 نامه  [ 329 . ] ردـصم ص 28 نامه  [ 328 . ] مالـسلاهیلع ص 24 مشاهینب 

ردصم ص 46. نامه  [ 335 . ] ردـصم ص 30 نامه  [ 334 . ] ردـصم ص 33 نامه  [ 333 . ] ردـصم ص 45 نامه  [ 332 . ] ص 56 ردصم 

ات 53. ردـصم 52  نامه  [ 339 . ] ات 50 ردـصم ص 41  نامه  [ 338 . ] ات 42 ردـصم ص 41  نامه  [ 337 . ] ردـصم ص 48 نامه  [ 336]
نامه [ 344 . ] ات 61 نامه ص 60  [ 343 . ] ات 59 نامه 58  [ 342 . ] ات 56 ردصم ص 55  نامه  [ 341 . ] ات 55 ردصم ص 54  نامه  [ 340]

نامه ص 91 [ 349 . ] نامه ص 79 [ 348 . ] نامه ص 78 [ 347 . ] ات 77 نامه ص 76  [ 346 . ] ات 75 نامه ص 74  [ 345 . ] ات 67 ص 66 
ات نامه ص 127  [ 354 . ] نامه ص 132 [ 353 . ] ناـمه ص 226 [ 352 . ] ناـمه ص 126 [ 351 . ] ناـمه ص 106 [ 350 . ] و 93 ات 92 

نامه [ 358 . ] ات 118 نامه ص 117  [ 357 . ] ات 120 نامه ص 119  [ 356 . ] قارع گرزب  ياهرهـش  زا  یکی  هیناوید  لها  زا  [ 355 . ] 128
تازجعم یک  سابع  الوم  [ 362 . ] ات 64 نامه ص 61  [ 361 . ] ات 98 نامه ص 97  [ 360 . ] ات 100 نامه ص 98  [ 359 . ] ات 19 ص 17 

مـشاهینب رمق  سابعلا  اندیـس  تاـمارک  نم  سبق   » فیرـش باـتک  زا  اـهتمارک  زا  دروم  زا 40  شیب  هـک  تـسا  ینتفگ  [ 363 . ] ص 107
یناطحق ربکایلع  طسوت  سابتقا و  هیـضارمل -  هقفو  هدـیا و  هظفح و  مزیمز -  دیـشر  دیعـس  ياـقآ  مرتحم  يهدنـسیون  ملق  هب  مالـسلاهیلع »

. دریگ رارق  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  جئاوحلا  باب  تیانع  دروم  لباقان  يهرذ  نیا  تسا  دیما  تسا . هدش  همجرت  یسراف  نابز  هب  يرئاح ) )
بیطخ فیلأت  متفه  سلجم  ات 163  ص 161  رفص » مرحم و  يرهشل  ۀنسلا  تابـسانم  یف  هینیـسحلا  سلاجم   » باتک زا  تمارک  نیا  [ 364]
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[365 . ] هدازنامیلس يهناخپاچ  یبرقلا  يوذ  تاراشتنا  یسمش  لاس 1384  لوا ، پاچ  خیرات  میکح ، دمحا  دیس  فورعم  روهشم و  اناوت و 
بجعا [ 366 . ] زابخ هب  صلختم  يدرجورب  يرکـش  لیعامـسا  جاح  مالـسلامهیلع  تیبلا  لها  رعاـش  مداـخ و  فیلأـت  جرفلا » حـتف   » باـتک

ریگاو يرـسم و  مه  ماذـج  ضرم  هک  دـنراد  هجوت  ناگدـنناوخ  [ 368 . ] یلا 89 زا ص 86  صـصقلا  بـجعا  [ 367 . ] صـصقلا ص 221
، دـشابیمن جـالع  لـباق  هجو  چـیه  هب  مه ، ضیرم  دـنوریم و  نیب  زا  دوباـن و  ندـب  ياـضعا  جـیردت  هب  تدـم و  لوط  رد  مه  دـشابیم و 

مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  سابعلا  اندیـس  تامارک  نم  سبق  [ 369 . ] دنک تیانع  افـش  ار  جالعان  جالعلابعـص و  ياهضیرم  همه  دنوادخ 
تامارکلا [ 373 . ] بیغ ص 75 ملاع  زا  ییاههنزور  [ 372 . ] نامه ص 32 [ 371 . ] هروظنملا ص 32 تامارک  [ 370 . ] ص 67 و 68 و 69

مزیمز دیشر  دیعس  مرتحم  هدنـسیون  فیلأت  مالـسلاهیلع » مشاهینب  رمق  سابعلا  اندیـس  تامارک  نم  سبق   » باتک [ 374 . ] ص 32 هروظنملا 
[379 . ] ردـصم ص 51 نامه  [ 378 . ] ردـصم ص 32 نامه  [ 377 . ] ردـصم ص 57 نامه  [ 376 . ] ردـصم ص 37 نامه  [ 375 . ] ص 94

. راونألاراحب هسدقم ، هیحان  ترایز  زا  يزارف  [ 380 . ] هدنراگن زا  ص 32 و 33  هعیش » تیعجرم  هاگدید  زا  يرادازع   » باتک زا  هتفرگرب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
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ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،

لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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