




مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تامارک  همقلع ؛ رانک  رد 

: هدنسیون

يدومحم نیسحدمحم 

: یپاچ رشان 

راجتسم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تامارک  همقلع ؛ رانک  9رد 

باتک 9تاصخشم 

9ثیداحا

10ءادها

10همدقم

همقلع 10دیهش 

خیرات هاگرذگ  رد  11همقلع 

همقلع رانک  11رد 

12راتفگشیپ

دلج يور  حرش  ياج  12هب 

نایعیش هب  سابعلا  لضفلاابأ  ترضح  تایانع  13تامارک و 

میریگیمن سابع  زا  ار  جئاوحلاباب  13بقل 

یلقردان یلع  ناتسآ  14بلک 

دناهدمآ لابقتسا  هب  لضفلاابا  15ترضح 

نوخ 16كاخ و 

ناجاقآالم جاح  یسور و  17يهدنامرف 

لضفلاابأ ترضح  هاگراب  18هاشردان و 

نیشنارحص يهچب  رسپ  20يافش 

لضفلاابأ ترضح  21رذن 

لضفلاابأ ترضح  دای  هب  هیزعت  22مسارم 

دوشیم انیب  22انیبان ،

متسه وت  قیفر  23نم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


يدوبن جئاوحلا  باب  23رگا 

نیشنهیداب نز  يریمشک و  24هللاتیآ 

دوشیم جلف  دزد ، 25تسد 

ماهنسرگ 26اباب 

ياچ هب  دایتعا  يزاقفق و  26كرت 

تسا تاینظ  دینکیم  لیصحت  امش  27هچنآ 

دوشیم هدناوخ  میومع ، تبیصم  هک  27یتقو 

هضور 29جرخ 

سابعلا مداخ  ای  کیلع  30مالسلا 

نک هجلاعم  ار  ام  رامیب  30ردارب ،

مدادن ار  تدابع  لاس  هاجنپ  لوپ  31یتقو 

تسا نم  ردام  رهوش  نم ، 32ردپ 

دیس هب  تناها  32ماجنارس 

دنهدیم حیجرت  رارقرب  ار  رارف  33نادزد 

يریگب ار  شضوع  لضفلاابا  مدج  34زا 

سابعلا تیب  هجو  رد  ءاضما  نودب  34کچ 

تسا هدرک  عطق  ار  شتشگنا  36سابع 

لضفلاابا ترضح  36دجسم 

هدب ماجنا  ار  تیاهراک  37زیخرب و 

نزب تروص  رس و  رب  زیخرب و  38فلیخم ،

يدز کتک  ار  نیسح  مدنزرف  رادازع  39وت 

دش هایس  41رگرز 

سابع ترضح  اب  41یخوش 

دومن اضاقت  یماش  ترضح ، 41زا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


تفای ییاهر  ماهتا ، زا  42رتخد 

دوشیم انیب  رتخد ، 42مشچ 

داد ار  متجاح  سابع  43ترضح 

الط يهریل  44شش 

دوشیم هایس  یمارتحایب ، ببس  هب  45سیلپ 

تشک ار  رفن  کی  سابع  46ترضح 

نک رکذ  ار  متبیصم  47زیخرب و 

تفای دیهاوخ  لماک  يافش  48یگمه 

سابع ترضح  49رذن 

راوز هب  یمارتحایب  49باوج 

دیآیم کمک  هب  مشاهینب  رمق  50ریشمش 

... الا و  دندرک ، یخوش  امش  اب  مه  51ترضح 

دوشیم مارآ  51نافوط ،

درمیم دیاب  52رامیب 

شتآ رب  52یبآ 

ناوخب لضفلاابا  ترضح  يهضور  53میارب 

هدب مهانپ  54اقآ 

نیسح ماما  54ترایز 

يدوب البرک  رد  وت  ایآ  میهاربا  55دیس 

تداهش ربخ  55نینبلاما و 

... نایحیسم و تنس ، لها  هب  سابعلا  لضفلاابأ  ترضح  تایانع  56تامارک و 

ناتسودنه زا  يرتخد  56يافش 

لضفلاوبا ترضح  رهطم  57حیرض 

دز ارم  57سابع 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


دوشیم هعیش  58ینس ،

دندوب هدرک  حورجم  هنجا  هک  ار  59يدرم 

یحیسم رجات  یناوخ  60هضور 

بدا 61شاداپ 

لضفلاابا ترضح  اب  62تکارش 

دوشیم بوخ  ینمرا ، 63لاح 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  اب  64تکارش 

دوشیم رادهچب  يدوهی ، 64فسوی 

درک توعد  یناوخ ، هضور  يارب  ارم  65يدوهی ،

لضفلاابا ترضح  هب  يدوهی  66لسوت 

تالجم زا  هتفرگرب  سابعلا  لضفلاابأ  ترضح  تایانع  66تامارک و 

تسین يدیما  تسا ، هدرم  66وا 

دوب لماک  جلف  يهناتسآ  رد  68ردام ،

قیمع 70لادوگ 

يوق راشف  71قرب 

بآ يور  رب  72یکسورع 

دنیبیمن ار  ییاج  74میاهمشچ 

مشاهینب هام  یلع  نب  سابع  ترضح  تعاجش  رد  لیوط  76رحب 

77یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  77هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تامارک  همقلع ؛ رانک  رد 

باتک تاصخشم 

: مق رـشن : تاصخـشم  . 1354 يدوـمحم ، نیـسحدمحم  / مالـسلاهیلع ساـبع  ترـضح  تاـمارک  همقلع : راـنک  رد  روآدـیدپ : ماـن  ناوـنع و 
ترضح تامارک  رگید : ناونع  تشاددای :  978-964-91495-7-8: لایر  27000 کباش : 264ص . يرهاظ : تاصخشم  . 1388 راجتسم ،

(. مالسلاهیلع  ) سابع ترـضح  تامارک  رگید : ناونع  سیونریز . تروص  هب  نینچمه  ص.260 ؛ همانباتک : تشاددای : مالسلاهیلع .)  ) سابع
یلع نبسابع  عوضوم : رعـش  . 61ق --  - ؟  26 ع ،)  ) یلع نبساـبع  عوضوم : اـهتمارک  . 61ق --  - ؟  26 ع ،)  ) یلع نبساـبع  عوضوم :

یسانشباتک هرامش   297/9537 ییوید : يدـنب  هدر  BP42/4/ع2م34 1388  هرگنک : يدـنب  هدر  بقانم  حـیادم و  . 61ق --  - ؟  26 (ع ،)
2033088 یلم :

ثیداحا

، هسمأ نم  هدغل  ذخآلا  هسفنب ، هاخأ  یساوملا  نینموملاریمأ  نب  سابعلا  یلع  مالسلا  هادف : انحاورا  هللا  ۀیقب  ترضح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
شردارب اب  تاساوم  هار  رد  هکنآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنزرف  مالسلا  هیلع  سابع  رب  مالس  ص 270  راونالاراحب ج 101 /  هل ... يدافلا 
مشاهینب رمق  ترایز  زا  يزارف  هحفص 5 ] . ] دومن شردارب  يادف  ار  شناج  درک و  فرص  ترخآ  هار  رد  ار  ایند  دومن و  یگتشذگدوخ  زا 

هک مهدیم  تداهش  ص 278  راونالاراحب ج 101 /  كرمأ  نم  ةریصب  یلع  تیضم  کنأ  لکنت و  مل  نهت و  مل  کنأ  دهـشا  مالـسلا  هیلع 
تریصب شنیب و  ياراد  تماما  هب  تبـسن  هک  یتسبرب  تخر  ایند  راد  زا  یلاح  رد  يدادن و  ناشن  دوخ  زا  یتسـس  فعـض و  ینزوس  رـس  وت 

ص 278 راونالاراحب ج 101 /  افرغ  اهلـضفا  الزنم و  اهحـسفا  نانجلا  نم  كاطعا  هیلع : هللا  تاولـص  قداص  ماما  هحفص 6 ] . ] يدوب لماک 
ذفان یلع  نب  سابعلا  انمع  ناک  هیلع : هللا  تاولص  قداص  ماما  دومرف . تیانع  وت  هب  تشهب  رد  ار  هفرغ  نیرترب  لزنم و  نیرتعیسو  راگدرورپ 
ماما هحفـص 7 ] . ] دوب مکحم  یناـمیا  قیمع و  یـشنیب  ياراد  یلع  نب  ساـبع  اـم  يومع  ص 356  بلاطلا /  ةدمع  نامیالا  بلـص  ةریـصبلا 

، سابع رب  دـنوادخ  تمحر  ص 35  لاصخ ج 1 / هسفنب  هاخأ  يدـف  یلبأ و  رثآ و  دـقلف  ساـبعلا ، هللا  محر  هیلع  هللا  تاولـص  نیدـباعلانیز 
ترـضح هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دومن . شردارب  يادف  ار  شیوخ  ناج  ماجنارـس  داد و  یبوخ  ناحتما  دومن و  راثیا  انامه  سپ 

هب ور  ماییاناوت  تردق و  تسکـش و  مرمک  کنیا  ص 42  راونالاراحب ج 45 / یتلیح » تلق  يرهظ و  رسکنا  نالأ  : » مالـسلا هیلع  لضفلاابأ 
ص 277 راونالاراحب ج 101 /  کتمرحب  فختـسا  کقح و  لـهج  نم  هللا  نعل  هیلع : هللا  تاولـص  قداـص  ماـما  هحفـص 8 ] . ] داهن فعض 
راونالاراحب ج نییلعلا  یف  كرکذ  عفر  هیلع : هللا  تاولص  قداص  ماما  دراگنا . کبس  ار  تماقم  دسانـشن و  ار  تقح  هکنآ  رب  دنوادخ  تنعل 

هللا دنع  سابعلل  نا  هیلع  هللا  تاولـص  نیدباعلانیز  ماما  هحفـص 9 ] . ] تخاس دنلب  یلعأ  ألم  رد  دـنوادخ  ار  وت  دای  رکذ و  ص 278   / 101
ياهجرد هب  یلاعت  دـنوادخ  دزن  سابع  انامه  ص 547  قودص /  خیـش  یلامأ  ۀمایقلا  موی  ءادهـشلا  عیمج  اهب  هطبغی  ۀـلزنم  یلاعت  كرابت و 

مالسلا مالسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  ترایز  زا  يزارف  دوب . دهاوخ  نادیهش  یمامت  يهطبغ  یتفگـش و  ثعاب  تمایق  زور  رد  هک  هتـشگ  زئاح 
رب مالس  ص 277  راونالاراحب ج 101 /  مالسلا  مهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  نینمؤملاریمأل و  هلوسرل و  عیطملا هللا و  حلاصلا  دبعلا  اهیأ  کیلع 

هحفص 10] . ] ياهدوب مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  نینمؤملاریما و  شلوسر و  دنوادخ و  عیطم  هراومه  هک  ادخ  يهتـسیاش  يهدنب  يا  وت 
يا تیادف  هب  مناج  ص 14  يربط ج 3 /  خیرات  یخأ  ای  تنا  یسفنب  مالسلا : هیلع  لضفلاابأ  ترـضح  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. درپس ساـبع  شردارب  هب  ار  شتیأر  ءادهـشلادیس  اروشاـع ، زور  حبـص  ص 4  راونـالاراحب ج 45 /  هاـخأ » ساـبعلا  هـتیار  یطعأ  و   » ردارب
ارهز يهمطاـف  غارـس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  تماـیق  زور  دـیادش  يهحوـبحب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هحفص 11 ] ]

هچ تعافـش  بابـسا  زا  همطاف  يا  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپ  دنریگب ، رارق  تعافـش  هاگیاج  رد  ات  دتـسرفیم  مالـسلااهیلع 
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یلاعم سابعلاینبا  نم  ناتعوطقملا  نادـیلا  ماقملا  اذـه  لـجأل  اـنافک  نینمؤملاریما  اـی  ياهتخاـس ؟ اـیهم  هچ  تخـس  زور  نیا  يارب  يراد و 
سابع مدنزرف  يهدیرب  تسد  ود  هاگیاج  نیا  رد  نینمؤملاریما  ای  دیامرفیم : باوج  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  سپ  ص 452  نیطبسلا ج 1 / 

هحفص 12] . ] دیامنیم تیافک  ار  ام 

ءادها

نیزم ار  اونین  روشرپ  خیرات  زا  ینیرز  تاحفـص  هک  دـیرورپ  یناریـش  شیوخ  راختفارپ  شوغآ  رد  هک  یئوناب  گرزب  تمظعاب  هاگـشیپ  هب 
ار نتشیوخ  دوب و  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  نادنزرف  رهم  زا  راشرـس  شدوجو  مامت  هک  یئوناب  دنتـشگ . مدآینب  عون  رخف  ثعاب  هتخاس ،

يروبـص اب  شنادـنزرف  تداهـش  هب  ریـشب  نداد  ربخ  ماـگنه  هک  سب  نیمه  شولع  تمارک  زا  هک  ینزریـش  نینبلاما  تسنادیم . ناـنآ  زینک 
: روالد سابع  دیـشر  ناردارب  هب : میدقت  و  داب . نیـسح  يادف  هب  تسا  نامـسآ  ریز  هچنآ  ره  نم و  نادـنزرف  هد ، ربخ  نیـسح  زا  ارم  دومرف :

نینوخ هار  يهقردب  ار  ناشبلق  مرگ  خرس و  نوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  رکـشل  رادهپـس  ناشگرزب ، ردارب  زا  لبق  هک  رفعج  نامثع و  هللادبع و 
هحفص 13] . ] دندومن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يهناحیر 

همدقم

همقلع دیهش 

، اهییوجقح اهیرگنشور ، اهیراکادف ، اهیزابناج ، اهیروالد ، زا  یناوارف  یندنام  دای  هب  ياههنحص  دهاش  هک  يزیمآرارـسا  نیمزرـس  همقلع » »
ياج دوخ  رد  ار  يرـشب  خـیرات  يهتـسجرب  تارطاخ  زا  یئایند  هدوب ، اهیگتـسیاش  اهیگدـنزارب و  اهیگنازرف ، اهیهاوختلادـع ، اهیتسرپقح ،

نیرتقیمع دیدرگ و  علاط  رهن  نیا  رانک  رد  یناسنا  ياهرایعم  يهمه  دیـشروخ  هک  ياهنارک  ادیپان  سونایقا  نآ  همقلع » دیهـش  . » تسا هداد 
يهمیخ رد  ار  دوخ  گـنرنوخ  يزوریپ  دورـس  هک  دوب  ینادیهـش  زاتـشیپ  وا  درک . همزمز  ناـیناهج  شوگ  رد  ار  دوخ  زاـسناسنا  ياهـسرد 

رالاس زا  دعب  هک  دوب  نارود  دننامیب  تیـصخش  لماک و  ناسنا  وا  دنداد . ناهج  ناهاوخيدازآ  هب  ار  قشمرـس  نیرتگرزب  دنتخاون و  خیرات 
. دوـب رتزاتـشیپ  همه  زا  يروـالد  تعاجـش و  رد  رتاـشوک و  همه  زا  یگدـنب  تعاـطا و  رد  رتورـشیپ ، هـمه  زا  شنیب  شناد و  رد  نادـیهش ،
«: نامیالا بلـص  ةریـصبلا ، ذـفان  یلع  نب  سابعلا  انمع  ناک  : » دومرف وا  شیاتـس  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  قطاـن ، قح  هب  ياوشیپ 

همه زا  شیب  هـمه و  زا  شیپ  وا  هحفص 14 ] [ . ] 1 «. ] تشاد راوتسا  رایـسب  ینامیا  ذفان و  یتریـصب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  ام  يومع  »
قبط رد  ار  شناج  دقن  داتسیا و  ناج  ياپ  ات  شمیرح  زا  عافد  رد  تشگ و  شدوجو  عمش  درگ  رب  راوهناورپ  تخانش و  ار  تماما  دیشروخ 

، دـنروخیم هطبغ  وا  لاح  هب  نادیهـش  يهمه  هک  تسا  ياهیامنارگ  دیهـش  وا  تخابب . كاپ  ناناج  يوک  رد  تشاد  هچنآ  داهن و  صـالخا 
ءادهشلا عیمج  اهب  هطبغی  ۀلزنمل  یلاعت  كرابت و  هللا  دنع  سابعلل  نا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیدجاسلارخف  نیدباعلانیز و  ترضح  هک  نانچ 

وا لاح  هب  تمایق  زور  رد  نادیهـش  يهمه  هک  تسا  یئالاو  رایـسب  ماقم  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلاابأ  يارب  «: » ۀـمایقلا موی 
درگاش یحو و  بتکم  يهتفایشرورپ  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  شراوگرزب  ردـپ  تـالامک  لـئاضف و  ثراو  وا  [ . 2 «. ] دنروخیم هطبغ 

وا شنامز  ماما  هک  دیسر  یماقم  هب  رادرک  رد  صالخا  راتفگ و  رد  تقادص  راتفر ، رد  تناتم  اب  وا  دوب . تراهط  تمـصع و  نادناخ  زاتمم 
«، توتف «، » راثیا «، » اـفو «، » افـص :» نوچ ییاـههژاو  [ . 3 . ] تخاـس رختفم  ردارب » يا  تیادـف  هب  مناـج  «: » یخا اـی  تنا  یـسفنب  : » لادـم اـب  ار 

چیه دوب . رتتسار  وا  تماق  رب  رتراوتسا و  وا  تشرس  رد  نامگیب  یلو  دناهتفای ، یناوارف  ياهقادصم  خیرات  لوط  رد  تاساوم »  » و تورم » »
ذغاک تاحفـص  رب  ار  اـفو  يهروطـسا  افـص و  يهوسا  نآ  ياـهیزابناج  اهیراکادـف و  حرـش  هک  درادـن  ار  نآ  ناوت  یتسدهریچ  يهدنـسیون 

: دیامرفیم هدرک  دای  شیاتمهیب  تاساوم  ریظنیب و  يافـص  زا  هادف ، انحاورا  هللاۀیقب  ترـضح  سدقا  دوجو  هحفص 15 ] . ] دیامن سکعنم 
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دنزرف سابع  رب  نارکیب  دورد  «: » یقاولا هل  يداـفلا  هسمأ ، نم  هدـغل  ذـخآلا  هسفنب ، هاـخأ  یـساوملا  نینمؤملاریمأ  نب  ساـبعلا  یلع  مالـسلا  »
هار رد  ار  شناج  تفرگ و  هرهب  ایند  زا  شترخآ  يارب  دومن ، میدـقت  شردارب  اب  تاـساوم  هار  رد  ار  شناـج  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: يهنارک رب  البرک و  تشدنهپ  رد  ار  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  یمالسا و  لیصا  ياهرایعم  نیا  يهمه  وا  [ . 4 .« ] دومن ادف  ردارب  زا  تیامح 
. دیـشخرد دـهاوخ  خـیرات  نیرز  تاحفـص  كراـت  رب  هشیمه  يارب  هک  دـیرفآ  یتسادـق  همقلع »  » يهژاو رب  دیـشخب و  تینیع  هـمقلع » رهن  »

هحفص 16] ]

خیرات هاگرذگ  رد  همقلع 

دـسا و يهلیبق  زا  یمقلعنبا  : » دـسیونیم یـسابع  تلود  ریزو  نیرخآ  یمقلع » دـمحا  نب  دـمحم  نیدـلادیؤم   » لاح حرـش  رد  یقطقطنبا 
ناـمرف هک  تسا  رهن  ناـمه  درک و  رفح  ار  یمقلع »  » هب موسرم  رهن  هک  دـنتفگیم  یمقلع  تهج  نیا  زا  ار  شدـج  تسا . لـین  زا  ناشلـصا 

زا نآ  ریس  طخ  نایب  و  تارف »  » تیعقوم حرش  زا  سپ  يدوعـسم  [ . 17 .« ] دش هدیمان  ینازاق  تفای و  رودص  نآ  دروم  رد  یناطلـس  كرابم 
يهقطنم زا  دوشیم و  لیامتم  برغم  يوس  هب  هک  ياهتـشر  دوشیم ، میـسقت  هتـشر  ود  هب  تارف  هاگنآ  : » دـسیونیم رابنا  يهقطنم  ات  هیکرت 

اونین هب  دوب  ءاروس  میقم  هفوک  لها  وا  : » دسیونیم دایز  نب  دیمح  لاح  حرش  رد  یشاجن  [ . 18 .« ] دوشیم هدیمان  یمقلع »  » درذگیم هفوک 
رهن يزاـسزاب  زا  يزوجنبا  [ . 19 «. ] مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  مرح  یکیدزن  رد  یمقلع  رهن  يهنارک  رب  تسا  یئاتـسور  نآ  دـش و  لـقتنم 

هب ار  نآ  ییوریال  شرازگ  ینادمهنبا  یطوقنبا و  [ 16 ، ] هتفگ نخس  يرمق   451 هحفص 17 ]  ] لاس هب  نیکتواس  گنهرـس  طسوت  همقلع 
بحاص یلمرک » يرام  ساتـسنا   » و [ 18  ] هدرک ثـحب  لاس 479 ق . رد  نآ  يزاـسزاب  یبوریـال و  زا  يرادـنب  [ 17 ، ] هدروآ لاس 456 ق .

سپ نییقوجلسلا » خیرات   » باتک رد  یناهفصا  نیدلادامع  [ . 19 . ] تسا هتفگ  نخس  لاس 683 ق . هب  نآ  يزاسزاب  زا  برعلا » ۀغل   » يهلجم
هدهاشم یلعف  بیـسم  رهـش  یقرـش  تمـسق  رد  هک  یمیدق  يهناخدور  راثآ  هک  دـسریم  رظن  هب  : » دـسیونیم همقلع  رهن  تیعقوم  حرـش  زا 

هدومن همقلع  رهن  نوماریپ  یلصفم  ثحب  داوج  یفطصم  رتکد  رـصاعم  رگـشهوژپ  [ . 16 «. ] دـشاب هدـش  دای  یمقلع  رهن  يایاقب  زا  دوشیم ،
زرواشک کی  زا  ار  یتفگش  لصفم و  ناتساد  یحیرط  [ . 18 . ] تسا هتفگ  نخس  نآ  زا  لیصفت  هب  زین  مرقم  قازرلادبع  دیس  موحرم  و  [ 17]

لوا نرق  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  ناتـساد  نیا  زا  [ . 19 . ] تسا هدومن  هدـهاشم  همقلع  رانک  رد  يرمق  لاس 61  رد  هک  هدرک  تیاور  يدسا 
مهیلع نیموصعم  زا  هک  تسا  يروثأـم  ياـههمانترایز  عوضوم  نیا  هاوگ  تسا . هدوـب  فورعم  همقلع  هحفـص 18 ]  ] رهن هب  رهن  نیا  يرجه 

زا ناوفص  قیرط  زا  یسوط  خیـش  هک  تسا  ياهمانترایز  نآ  يهنومن  کی  تسا . هتفر  راک  هب  یمقلع »  » ریبعت اهنآ  رد  هدش و  رداص  مالـسلا 
رب هوالع  همقلع » [ . » 16 . ] تسا هدش  لقن  یمقلع »  » ظفل مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نابز  زا  نآ  رد  هدرک و  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

دهع رد  نامدرم  زا  یهورگ  مان  و  [ 18  ] هریح نانکاس  زا  ياهفئاط  مان  و  [ 17 « ] لیسیس  » هیلقص يهریزج  لحاس  رد  يرهـش  مان  همقلع ، رهن 
نیا نایم  رد  [ . 19 . ] تسا هدروآ  دوخ  يهمانتغل  رد  ادـخهد  ار  اهنآ  زا  نت  لاح 60  حرـش  هک  دشابیم  مالـسا  يهیلوا  نورق  رد  یلهاج و 

، هتسب شقن  نیرز  طوطخ  اب  خیرات  تاحفص  يهحولرس  رب  هتسویپ ، تیدبا  هب  همقلع »  » کی اهنت  همقلع »  » هب موسوم  ءایشا  صاخـشا و  همه 
همقلع رانک  رد  دیـشخرد و  هنیدـم  قفا  زا  هک  تسا  مشاهینب  ناـبات  هاـم  رطاـخ  هب  همقلع » رهن   » تمظع هوکـش و  تسا . همقلع » رهن   » نآ و 

هحفص 19] . ] تفای هزات  يدلوت 

همقلع رانک  رد 

زا هداد ، صاصتخا  همقلع  دیهش  ياهتمارک  هب  ار  دوخ  رثا  نیتسخن  هک  يدومحم  نیـسحدمحم  دیـس  ياقآ  بایطألا  ۀلالـس  یمارگ ، لضاف 
هچ هو  تسا . هداـهن  ماـن  همقلع » راـنک  رد   » ار دوخ  باـتک  هتفرگ ، ماـهلا  ناـشورخ  راسهمـشچ  ناـشوج و  يهناـخدور  نیا  زیگنالد  میـسن 

زاتمم درگاش  نینمؤملاریما ، نیع  ود  رون  نینبلاما ، دنبلد  دنزرف  ياهیزابناج  اهیراکادف و  روآدای  هیامنارگ  يهژاو  نیا  ياهتـسیاش . شنیزگ 
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تاجاح باـب  نییمـشاه ، ناـبات  هاـم  نیقی ، لـها  ياـتمهیب  يوگلا  نید ، گرزب  راـگزومآ  نیملاـعلابر ، حـلاص  يهدـنب  نیلـسرملادیس ،
ددـصرد راتـشون  نیا  رد  فلؤم  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  يروآداـی  ناـیاپ  رد  دـشابیم . مالـسلا  مهیلع  نینمؤملاریما  نب  ساـبع  نینمؤـم ،

مـشاهینب رمق  يهدشتبث  ياهتمارک  زا  هنومن  دنچ  هئارا  ددـصرد  هکلب  دـشابیمن ، مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  ياهتمارک  ياصقتـسا 
ترـضح نادزی ، تحجح  ناـمز ، نامیلـس  هاگـشیپ  هب  یخلم  نار  نادـنمقالع و  ياـمنهار  ناگتفیـش و  ياـشگهار  هک  دـیما  نیا  هب  تـسا ،

اب دازآ و  تروص  هب  بلاطم  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  نینچمه  و  دشاب . نانملا -  کلملا  مالـسلا  هیلع  نامزلا -  رـصعلابحاص و 
، ناشیا هب  درادب ، قفوم  رترابرپ  راثآ  يهئارا  هب  ار  فلؤم  هک  مهاوخیم  نانم  دنوادخ  زا  تسا . هدـیدرگ  رکذ  نومـضم  انعم و  لماک  ظفح 

تیانع همقلع  رانک  رد  ار  همقلع  دیهـش  ناتـسآ  یـسوبهبتع  قیفوت  دنمـشزرا  رثا  نیا  عیزوت  هیهت و  ناراکردـناتسد  يهمه  ناگدـنناوخ و 
هحفص 20]  ] مق يهیملع  يهزوح  روپيدهم  ربکایلع  دیامرفن . مورحم  شاهدرتسگ  تعافش  زا  هدومرف ،

راتفگشیپ

امـش هب  باتک  نیا  میدـقت  رد  هک  ینازیزع  يهیلک  زا  هلیـسو  نیدـب  قلاخلا » رکـشی  مل  قولخملا  رکـشی  مل  نم   » باـب زا  هفیظو و  ساـسارب 
نیملـسملا مالـسالاۀجح و  صوصخ  هب  میامنیم . رکـشت  ریدقت و  هنامیمـص  دـندومن  يرایمه  يراکمه و  بناجنیا  اب  یمارگ  يهدـنناوخ 

يهیلک دندومن و  انشآ  سدقم  هار  نیا  اب  ارم  هک  مردام  ردپ و  زا  نینچمه  و  دندومن . بناجنیا  هب  ینایاش  کمک  هار  نیا  رد  هک  روپيدهم 
رد و  میامنیم . ینادردق  رکشت و  هنامیمص  روشک  رسارس  یبهذم  تائیه  و  مق -  مالسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  ناگناوید  تئیه  رد  مناتـسود 

یبهذـم تائیه  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح  نارادازع  هب  تمدـخ  هار  رد  يرمع  هک  ینازیزع  يهیلک  يهرطاخ  دای و  رخآ 
دیـس دنمتداعـس ، مشاه  دیـس  ناراکلگ ، نیـسح  دیـس  نامنازیزع  صخالاب  دناهدیـشک  كاخ  باقن  رد  هرهچ  کنیا  دـندومن و  یناشفناج 

. میرادیم یمارگ  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  ۀمحر  یکلم  يوسوم  رباص  دیس  يدروجال و  یبتجم  دیـس  يودهم ، میهاربا  خیـش  ییارهز ، داوج 
هحفص 21] ]

دلج يور  حرش  ياج  هب 

رهطم دقرم  زا  ییاههشوگ  مولعلارحب  يهمالع  نامز  رد  هک : تسا  هدمآ  نیطبـسلا  یلاعم  باتک  زا  لقن  هب  دمحملآ  يهمانگوس  باتک  رد 
دنداد و ربخ  مولعلارحب  يهمالع  هب  ار  نایرج  نیا  درک . ادیپ  يزاسون  ریمعت و  هب  زاین  دش و  ناریو  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابأ  ترـضح 

نآ دیـسر و  ارف  زور  نآ  دنورب . رهطم  دقرم  رـس  هب  ریمعت  رادقم  نییعت  سدقم و  ربق  رادید  يارب  ینیعم  زور  رد  يرامعم  اب  يو  هک  دش  انب 
اقآ دیسرپ : درک و  همالع  هب  یهاگن  ربق و  هب  یهاگن  رامعم  نیب  نیا  رد  دندید ، ار  ربق  يانب  کیدزن  زا  دندیدرگ و  بادرـس  دراو  مه  اب  ود 
هیلع سابعلا  لضفلاابأ  ترـضح  هک  میدوب  هدینـش  هدناوخ و  نونکات  ام  تفگ : رامعم  سرپب . دومرف : همالع  منک ؟ یلاؤس  ییامرفیم  هزاجا 
دیاب نیاربانب  تسا . هدیسریم  بسا  ياهشوگ  ربارب  ناشیا  ناوناز  دندشیم  بسا  راوس  هاگ  ره  هک  يروط  هب  دناهتشاد ، دنلب  یتماق  مالـسلا 

ربق یکچوک  ای  تسا ، غورد  نم  ياههدینش  ایآ  تسا ، کچوک  ربق  تروص  منیبیم  نم  یلو  دشاب ، هتـشاد  يرتشیب  لوط  ترـضح  نآ  ربق 
تخاس و نارگن  ار  رامعم  وا  ینالوط  يهیرگ  درک . نتـسیرگ  هب  عورـش  تدـش  هب  داهن و  راوید  هب  رـس  خـساپ ، ياج  هب  همالع  دراد ؟ تلع 

نامه تسا و  تسرد  وت  ياههدینش  دومرف : همالع  هحفـص 22 ] [ ؟ متفگ هچ  نم  رگم  يدش ، نایرگ  بلقنم و  ارچ  نم ، ياقآ  درک : ضرع 
سابع ترـضح  هاکناج  بئاصم  دای  هب  ارم  وت  لاؤس  یلو  تسا ، هتـشاد  دیـشر  دـنلب و  یتماق  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  یتفگ  هک  هنوگ 

یتاعطق هب  دـنلب  تماـق  نآ  دومن و  هعطق  هعطق  ار  شندـب  هک  دـش  دراو  يو  رب  هزین  ریت و  ریـشمش و  يردـق  هب  اریز  تخادـنا ، مالـسلا  هیلع 
نیدباعلانیز داجـس  ماما  طسوت  نآ  تاعطق  هک  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابأ  ترـضح  ندـب  يراد  راظتنا  وت  ایآ  تفای . لیدـبت  کچوک 

ریت فده  هک  یماگنه  نادیهش ، زا  کی  ره  دشاب !؟ هتشاد  ربق  نیا  زا  رتگرزب  يربق  هدش ، نفد  يروآعمج و  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
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عطق ار  شیاهتـسد  هک  سک  نآ  یلو  دنروآ ، نوریب  هک  دوب  نکمم  ای  دندروآیم  نوریب  ندـب  زا  ار  ریت  دوخ  ياهتـسد  اب  دـنتفرگیم ، رارق 
، دوش هدایپ  بسا  زا  دـهاوخیم  هک  یتقو  يراکراوس  ره  تشاد !؟ دـهاوخ  یلاح  هچ  هتفرگ  رارق  زادـناریت  رازهراـهچ  ربارب  رد  دـناهدرک و 

درادـن تسد  هک  یـسک  اـما  ددرگ ، هداـیپ  اـت  دراذـگیم  بسا  يهناـهد  رب  ار  شرگید  تسد  و  نیز ، يدـنلب  يور  هب  ار  دوخ  تسد  کـی 
دهنیم نیمز  رب  رتولج  ار  شیاهتسد  طوقـس ، ماگنه  رد  دتفایم ، نیمز  رب  بسا  تشپ  زا  هک  يراکراوس  ره  زین  و  دوشیم !؟ هدایپ  هنوگچ 

رپ تشپراخ  لثم  شندب  دراد و  دنلب  یتماق  هک  یسک  تشاد !؟ دهاوخ  یتلاح  هچ  درادن  تسد  هک  یسک  نآ  یلو  دنیبن ، بیسآ  شندب  هک 
تـشپ زا  وت  هک  یماگنه  مشاهینب ، رمق  يا  دنوریم . ورف  شندب  رب  اهریت  دتفایم  نیمز  رب  بسا  تشپ  زا  هک  یماگنه  تسا ، هدـش  هریت  زا 

ار وت  ياشحا  اعما و  دنتفرورف و  وت  نینزان  ندب  قامعا  رد  دندوب  هتسشن  وت  ياضعا  ریاس  ولهپ و  هنیـس و  رب  هک  اهریت  يداتفا ، نیمز  رب  بسا 
هاگمزر ياضف  رد  تسا  هداتفا  ابعلآ  نشلگ  زا  یلگ  ای  تسا  هداـتفا  اـپ  يورـس ز  همقلع  راـنک  رد  هحفـص 23 ] ... ] هآهآ دنتخاس ، هراپهراپ 

هداتفا اجک  شسابع  مسج  دنیبب  ات  درک  يور  نادیم  هب  رس  اب  دش  بسا  راوسهش  تسا  هداتفا  اخا  ای  كردا  زوسناج  يهلان  هآ  روش و  اب  اونین 
رب دید  دینـش  شـسابع  يوب  مقلع  رهن  رانک  ات  تسا  هداتفا  ادـج  نآرق  زا  هللامسب  دـید  نیمز  رب  ار  دوخ  دـنکفا  نیز  ردـص  زا  ناهگان  تسا 
رب ار  دوخ  تسد  تسا  هداتفا  البرک  تشد  ياقس  بل  هنشت  بورغ  مشاهینب  هام  نوخ  يایرد  رد  هدرک  تسا  هداتفا  اول  بحاص  هیس  كاخ 

كاخ رب  ور  هچ  زا  مرح  ردـنا  ناسر  یبآ  اول  نک  اپرب  زیخ و  تسا  هداتفا  ات  ود  تنارجه  نم ز  تشپ  تفگ  دیـشکرب  یهآ  تفرگب و  رمک 
شـسابع دیلان  دـش  هچ  ره  تسا  هداتفا  اههمیخ  يروش  هچ  رگنب  شطع  زا  راظتنا  رد  نم  نالفط  مرح  رد  یبآ  رهب  تسا  هداتفا  اسر  دـق  نیا 

شیاضعاز يوضع  ره  دـید  هاگهمیخ  رد  مرب  ار  ردارب  مسج  سپ  تفگ  تسا  هداتفا  ءامـس  يوس  وا  حور  غرم  دـید  تشادـنرب  بل  زا  بل 
هحفص 26]  ] تسا هداتفا  ادج  شرادملع  سابع  تسد  دینش  نوچ  هش  زا  همالع )  ) وگم ار  بنیز  لاح  تسا  هداتفا  ادج 

نایعیش هب  سابعلا  لضفلاابأ  ترضح  تایانع  تامارک و 

میریگیمن سابع  زا  ار  جئاوحلاباب  بقل 

تـسا هدـمآ  يرئاح  یناسارخ  يداه  ازریم  اقآ  موحرم  فیلأت ، يهحفـص 53 ، مالـسلا ، مهیلع  راهطا  يهمئا  تامارک  تازجعم و  باتک  رد 
هک هماقم » هللا  یلعأ   » ینارهط یلیلخ  نیـسح  ازریم  جاح  شداتـسا  مالـسالاۀجح  زا  ینایتشآ ، یـضترم  خیـش  ینابر  ملاـع  دومرف  نینچ  هک :

سیئر هک  راجت  زا  یکی  هک  تفگ  ام  هب  میدـشیم  رـضاح  رهاوج » بحاـص   » سرد رد  رگیدـمه  اـب  هک  لـیبن  قیفر  لـیلج و  خیـش  تفگ :
ار دـنزرف  کی  نیمه  تسیاهمرتحم و  يهیولع  شردام  تشاد و  بدؤم  رظنمشوخ و  ناوج  رـسپ  دوب ، دوخ  نامز  رد  هبکلآ »  » يهداوناـخ
گرم و لاح  هب  ات  دش  تخـس  يردق  هب  هدوب و  دـیئوفیت »  » هبـصح وا  دیـسر  یـشوخان  دـیاش  دـش و  ضیرم  البرک  رد  ناوج  نیا  دنتـشاد ،
هب ناوج  نآ  ردام  همرتحم  يهیولع  دزیم ، هنیس  رـس و  رب  هتفر و  نوریب  هناخ  زا  شردپ  دنتـسب ، ار  وا  ياپ  مشچ و  درک و  توف  و  راضتحا ،

، دنامب مرح  رد  حبص  ات  ار  بش  دهدب  هزاجا  هک  درک  شهاوخ  هناتـسآ  راددیلک  زا  فرـشم و  مالـسلا  هیلع  لضفلاابأ  ترـضح  رهطم  مرح 
ترـضح هب  لسوت  زج  ياهراچ  تسا و  رـضتحم  نم  رـسپ  تفگ : درک و  یفرعم  ار  دوخ  هیولع  یتقو  یلو  درکیمن  لوبق  راددـیلک  تسخن 

: دیامرفیم هدنیوگ  لیلج  خیـش  دنامب . دنراذگب  مرح  رد  ار  هیولع  داد  روتـسد  نیمدختـسم  هب  درک و  لوبق  راددـیلک  مرادـن ، جـئاوحلاباب 
نامه هحفـص 27 ]  ] رد متـشادن ، یعالطا  شدنزرف  يرامیب  و  هبکلآ »  » رجات لاح  نایرج  زا  ًادبا  مدـش و  البرک  هب  فرـشم  نم  بش  نامه 
مدید مدـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  رهاظم  نب  بیبح  دـقرم  فرط  زا  مدـش ، مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  مرح  هب  فرـشم  هک  مدـید  باوخ  بش 
تخت رب  تیالو  هاش  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ینارون و  ًامامت  اـضف  نامـسآ و  نیمز و  زا  مرح  رـس  يـالاب  ياـضف 

ترـضح درک : ضرع  سپ  نییبنلا » متاخ  ای  کیلع  هللالوسر  اـی  کـیلع  مالـسلا  :» درک ضرع  تفر و  شیپ  یکلم  ءاـنثا  نآ  رد  دناهتـسشن ،
هاگرد هب  امش  هدش ، لسوتم  نم  هب  تسا  ضیرم  شرـسپ  هبکلآ  یجاح  لایع  يهیولع  هللالوسر  ای  دنکیم ، ضرع  لضفلاابأ  جئاوحلاباب 
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: دندومرف ياهظحل  زا  دعب  دنتشادرب ، اعد  هب  تسد  تبترم  یمتخ  ترـضح  دیامرف ، اطع  ءافـش  ار  وا  یلاعت  هناحبـس  قح  هک  دینک  اعد  یهلا 
هبترمود دروآ . مسق  نامه  هب  ماغیپ  درک ، مالـس  دمآ و  يرگید  کلم  رگید  ياهظحل  زا  دعب  تشگرب ، کلم  تسا ، ردقم  ناوج  نیا  توم 

ناوج نیا  ندرم  دندومرف : دـندروآ ، دورف  رـس  ياهظحل  زا  سپ  دـندرک ، یلاعت  راب  هاگرد  هب  يور  اعد و  هب  تسد  بآم  تلاسر  ترـضح 
، داتفا اهنآ  رد  هلزلز  هلولو و  دندمآ ، شبنج  هب  هبترم  کی  مرح  رد  رضاح  يهکئالم  مدید  هاگان  دومرف : خیش  تشگرب ، کلم  تسا ، ردقم 

فلؤم البرک  رد  تداهش  تقو  تلاح  نامه  اب  دندروآ  فیرشت  ناشدوخ  لضفلاابأ  ترـضح  مدید  مدرک  رظن  نوچ  هدش ، ربخ  هچ  متفگ :
مالسلا : » درک ضرع  دمآ و  شیپ  سابع  ترضح  دنتشادن ). ار  تلاح  نآ  رادید  بات  هک  تسا  نیمه  هکئالم  بارطـضا  تهج  : ) دیوگیم

هب امـش  دـهاوخیم  نم  زا  ار  شدـنزرف  يافـش  هدرک و  نم  هب  لسوت  هنالف  يهیولع  نیلـسرملا » ریخ  ای  کیلع  مالـسلا  هللالوسر  اـی  کـیلع 
، دنرادرب نم  زا  ار  بقل  نیا  دـنیوگن و  جـئاوحلاباب  ارم  هکنآ  ای  دـیامرف و  تیانع  افـش  ار  ناوج  نیا  ای  هک  دـیئامن  ضرع  یئایربک  هاگرد 
رپ ترضح  نآ  كرابم  مشچ  هاگان  تشاد ، هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  رهطا  هحفص 28 ]  ] ربمغیپ تمدخ  هب  ار  نخس  نیا  رورس  نآ  نوچ 

يور راوگرزب  ود  ره  نک ، یهارمه  نم  اب  اعد  رد  مه  وت  یلع ! ای  دومرف : دومن ، مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هب  كرابم  يور  دش ، کشا  زا 
، فرشم بآم  تلاسر  ترـضح  تمدخ  هب  دیدرگ و  لزان  نامـسآ  زا  یکلم  ياهظحل  زا  دعب  دنتـشادرب ، اعد  هب  تسد  هدومن و  نامـسآ  هب 
میریگیمن و سابع  زا  ار  جئاوحلاباب »  » بقل دیامرفیم : لاعتم  قح  درک ، ضرع  دومن ، غالبا  ار  یلاعت  هناحبس و  قح  مالـس  دومن و  مالس 

هیـضق نیا  زا  يربخ  ًالـصا  نوچ  مدش ، رادیب  باوخ  زا  ًاروف  دیوگیم : هدـید ، ار  باوخ  نیا  هک  يوار  خیـش  میدومرف . اطع  افـش  ار  ناوج 
تسا و رحس  نالا  مدید  متساخرب  تسه ، يرارسا  نیا  رد  تسا و  حیحص  قدص و  باوخ  نیا  هتبلا  متفگ : مدومن ، بجعت  رایـسب  متـشادن ،

هـصق يهدـنیوگ  دـیوگیم : فلؤم  مدـش . هبکلآ  یجاح  يهناخ  تمـس  هب  هناور  دوب ، ناتـسبات  لصف  تسا  هدـنام  حبـص  هب  تعاس  کـی 
هبک نسحدمحم  جاح  ءاملعلاۀـمالع  موحرم  و  دـنتفگ ، دـشابیم ، یناطلـس  نحـص  برد  لباقم  رد  هک  ار  روکذـم  یجاح  يهناخ  سردآ 

و دندرکیم ، لزنم  هناخ  نامه  رد  دندوب  تاربم  تاریخ و  بحاص  دندوب و  دادغب  رد  هعیش  راجت  لجا  زا  هبک  یفطصم  جاح  موحرم  ردارب 
هدنیوگ خیش  متشاد . ار  سنا  لامک  موحرم  نآ  اب  يزاریش  نیدلایقت  مالسالاۀجح  داتسا  موحرم  ثحب  رد  يدامتم  ياهلاس  رد  بناج  نیا 

اهنت یقاـطا  رد  ار  ناوج  دـنزیم و  تروص  رـس و  رب و  هناـخ و  ناـیم  دوریم  هار  مدـید  ار  ناوج  نآ  ردـپ  مدـش  هناـخ  دراو  نوـچ  تفگ :
: تفگ دوشیم ؟ هچ  ار  وت  متفگ : یجاح  هب  دندوب ، هتسب  ار  وا  ياهاپ  تشگنا  مشچ و  و  دوب ، سوسحم  ققحم و  شگرم  اریز  دناهتشاذگ ،

افش ار  وا  یلاعت  قح  تساجک ؟ ترـسپ  هحفـص 29 ] ، ] نم هارمه  اـیب  ریگب و  مارآ  متفگ : متفرگ ، ار  وا  تسد  دوشب ، یهاوـخیم  هچ  رگید 
دوب هقیقد  دنچ  هکنآ  ای  دوب و  دهاوخن  هدنز  رگید  هظحل  دنچ  هک  يرامیب  قاطا  هب  درک ، بجعت  تسین ، وا  رب  يرطخ  یفوخ و  رگید  داد و 

، دـشابیم دوخ  تروص  ندرک  زاـب  لوغـشم  تسا و  هتـسشن  ناوج  هیهلا  يهلماـک  تردـق  هب  مدـید  میدـش ، دراو  دوـب ، هدوـبر  ار  وا  گرم 
تفریم يدوبهب  هب  ور  شجازم  نانچ  دیروایب ، اذغ  ماهنـسرگ  هک  دز  ادص  ناوج  تفرگ ، لغب  ار  وا  دـیود  دـید  ار  تلاح  نیا  هک  شردـپ 

تـشونرس طخ  نامه  وت  تبحم  تسا  نم  تشرـس  رد  وت  قشع  رهوج  هک  مشوخ  تسا . هدـیدرگن  ضراع  ار  وا  یملأ  ضرم و  ًادـبا  اـیوگ 
جاوم مزلق  يو  سابع  تعاجش  نادیم  ردفص  يا  تسا  نم  تشهب  البرک  ادخ  هب  مور  اجک  نیـسح  سدق  ناتـسآ  زا  مراکهانگ و  تسا  نم 

هحفص 30]  ] سابع تماما  تمصع و  نماد  رد  ار  يدرمناوج  سرد  لزا  يدناوخ ز  سابع  تماهش 

یلقردان یلع  ناتسآ  بلک 

هب هنغافا  ياهتیذا  تسد  زا  نایعیـش  هک : تسا  هدـمآ  يهحفـص 94  فراعم  يرفظم  ياقآ  يهتـشون  البرک ، رادمچرپ  یناگدـنز  باتک  رد 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  روضح  باوخ  رد  فجن  ياملع  زا  يدیـس  دـندرک  تیاکـش  فجن  ياملع 
نایعیـش يدوز  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تشاد . تسد  هب  یناویح  يهدالق  دش و  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  هک  یلاح  رد  دیـسر 
ربکاهللا دـمآ و  ردان  تاقالم  هب  هدربمان  دیـس  دـش  فرـشم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  هب  هاشردان  هک  يزور  تفای ، دـنهاوخ  تاجن 
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مرح هب  ناشکناشک  دـنتخادنا و  شندرگ  هب  ياهدالق  درک  رما  رداـن  درک . ناـیب  ار  شباوخ  دیـس  دیـسرپ ؟ ار  ریبکت  تلع  هاـشردان  تفگ ،
هب درک و  ادـیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نایقتم  يالوم  هب  صوصخم  نامیا  تهج  نیا  زا  درک و  رارکت  ار  لـمع  نیا  دـش و  فرـشم 

ندرزآ هک  هجنپ  يوق  نآ  درک . باختنا  هاشردان )  ) یلقرداـن یلع  ناتـسآ  بلک  ار ، دوخ  رهم  درک و  ماـیق  رهطم  ناویا  دـبنگ و  يراـکالط 
نیشون ترسح  زا  هدمآ  گنت  هب  لد  شبل  شخبناج  يرود  زا  بل  هب  هدیـسر  ناج  شنم  نیگمغ  لد  اب  ناهن  تسه  یتفلا  شنف  تساهلد 

لگ هلال و  هیرام و  فص  هب  دنام  غاب  شندمآ  ممغ ز  دوزفا  دمآ و  راهبون  تفگیم  ادیش  لبلب  نمچ  فرط  رد  شود  هحفص 31 ]  ] شنهد
هام قح  رون  شنم  وچ  نایرگ  يهدـید  دوب  رمع  همه  هک  دـیرگ  نادیهـش  ياقـس  متاـم  رد  ربا  شنفک  نوگلگ  يهقرغ  نوخ  هب  نادیهـش  هب 

داینب تمه  لجا  لیـس  توق  تشاد  هک  قشع  هپـس  ریم  تیار و  لماح  شنگل  نابحم  عمج  لد  عمـش و  وا  رهم  تسه  هک  ساـبع  مشاـهینب 
وچ هداتفا  دید  نایرگ  نادیهش  هاش  وا  متام  رد  تفگ  شنمز  ماما  رهم  یگدنب و  هتشر  دوب  مکحم  فک  هب  دندیرب  هک  نت  زا  شتسد  شنک 
بل دـمآ  مداـی  شنحم  جـنر و  لد و  لاـح  هب  ياو  نیا  زا  دـعب  تسکـش  هب  متـشپ  نم و  دـیما  عطق  نوـنک  دـش  شندـب  نوـخرپ  هکرعم  رد 

هکرعم زا  دـشن  رـسیم  هک  رگد  نادیهـش  يوس  نید  هش  شدربـن  ناز  شنزح  زا  نوخ  لد  مغ  زا  هتخوـس  رگج  شرت  نامـشچ  هدیکـشخ و 
هحفص 32]  ] یمق طیحم  زا  رعش  شنهریپ  نت  هب  هن  اج و  هب  هدنام  نت  هن  هک  كاخ  هتشک ز  نآ  رکیپ  ناوتن  نتفرگرب  شنتشادرب 

دناهدمآ لابقتسا  هب  لضفلاابا  ترضح 

تاقوا لوا  زا  هک : تسا  هدرک  لقن  نینچ  ینیوزق  دیمحلادبع  الم  دنوخآ  يهفـشاکم  دروم  رد  يهحفص 450  موحرم  مالسلاراد  باتک  رد 
دجـسم نیعبرا  هتوتیب  هب  ممـصم  هک  ار  بش  نآ  رگم  ماهدرکن  كرت  مدومن و  تموادم  ار  هینیـسح  يهصوصخم  ترایز  لاح  ات  ترواجم 
تـسرد لزنم  ًابلاغ  مه  اجنآ  دورو  رد  ماهتفر و  هاریب  هکلب  ماهدوبن  راوز  اب  مه  ار  اهنآ  بلاغ  ماهتفر و  هدایپ  ار  اهنآ  عمج  مدیدرگ و  هلهس 

زا نکمتم  متـشادن و  یتعاضب  نوچ  مدومن  لزنم  نآ  عباوت  رد  ای  نحـص  دوخ  رد  اـی  رهطم  نحـص  تارجح  ناویا  رد  هکلب  متـشادن  ینیعم 
ار نایعا  هزعا و  زا  یعمج  مدیـسر  مالـسلايداو  يدـنلب  هب  نوچ  متفر  نوریب  ـالبرک  يهدارا  هب  يزور  ًاـقافتا  مدوبن . لزنم  هیارک  جراـخم و 
دندناوخ و وا  شوگ  رد  رفـس  ياعد  دندرک و  هواجک  راوس  مارتحا  لامک  اب  ار  وا  سپ  دناهدمآ  نوریب  ياهدازاقآ  تعیاشم  يارب  هک  مدـید 
هنب و رکون و  اب  مه  وا  و  دندروآ . اج  هب  وا  اب  ار  یئاقآ  بادآ  ریاس  دنتفگ و  وا  بقع  رد  ناذا  دندرک و  عادو  سپ  دندش  هارمه  وا  اب  يردق 

نیا هک  متفگ  دوخ  اب  مدـش و  لجخ  لولم و  مدرک  هدـهاشم  مه  ار  دوخ  تلذ  مدـید و  ار  تزع  نیا  نوچ  دـیدرگ  هناور  رفـس  مزاول  ریاس 
هب ات  هکنآ  موریمن و  الا  موریم و  دشابن  تلذ  هجو  رب  هک  درک  تدعاسم  بابـسا  رگا  نیا  زا  دعب  اما  موریم  ماهدـمآ  نوریب  هک  مه  هعفد 

مورن و تلذم  قیرط  هب  رگید  هک  مدش  مزاع  هحفص 33 ]  ] نآ زا  دعب  متـشگرب و  متفر و  هک  ار  هعفد  نیا  سپ  دنکیم  تیافک  ماهتفر  لاح 
ترایز يهدارا  زور  دـنچ  هک  دندیـسرپ  هدـمآ  بالط  زا  رفن  دـنچ  دیـسر و  رگید  يهصوصخم  ترایز  تقو  هکنآ  ات  مدوب  هدارا  ناـمه  رب 
هـشیمه هک  وت  دـنتفگ : موریمن . مه  هدایپ  مرادـن و  لزنم  يهیارک  جرخ و  هک  اریز  مرادـن  هدارا  نم  متفگ : میئایب ؟ وت  اـب  مه  اـم  هک  يراد 

دوخ ار  دـعب  مینامن  زاـب  هار  زا  مه  اـم  هک  ورب  میراد  نتفر  هداـیپ  يهدارا  اـم  هک  هعفد  نیا  دـنتفگ : موریمن . رگید  متفگ : یتفریم ؟ هداـیپ 
هناور ناشیا  اب  هدمآ  نوریب  دنتشادرب و  رارصا  هب  ارم  دندرک . يرادیرخ  هشوت  هار  يارب  زا  دنتفر و  راکنا  رارـصا و  زا  سپ  هرخالاب  ینادیم 

میباوخب رهش  يارـسناوراک  رد  ار  رهظ  هک  میتفر  نوریب  ار  حبـص  دوب ، ترایز  زور  زور ، نآ  يادرف  هدش و  گنت  نتفر  تقو  نوچ  میدش و 
نوچ دندوب  هتفر  مه  راوز  هک  یتقو  رد  میدش . ارـسناوراک  دراو  هدش  هناور  دندوب  رفن  ود  هک  ناهارمه  اب  سپ  میـسرب ، البرک  هب  ار  بش  و 

زا مه  ارـسناوراک  هکنآ  هوالع  هب  دـنامیمن  یـسک  دوب  هبورخم  ارـسناوراک  تاقوا  نآ  هک  نوچ  دوبن و  یـسک  راوز  زا  دوب و  یترایز  بش 
دراو نیرواـجم  بـالط و  زا  رگا  ًاـنایحا  دـندرکیم و  هنهرب  ار  مدرم  ارـسناوراک  لـخاد  رد  هاـگهاگ  هکلب  دوـبن  نمیا  برع  نادزد  فوـخ 
نوچ دورو  زا  دـعب  ام  یلو  دـندرکیم . یفخم  اـههلابز  ریز  رد  ار  دوخ  ساـبل  بابـسا و  نادزد  سرت  زا  دنتـشادن  يدادعتـسا  دـندشیم و 

ناهارمه زا  ًاقافتا  میدیباوخ ، اذغ  فرص  زا  سپ  میدرک و  لزنم  دوب  یفعتسم  گرزب و  هطوحم  هک  هلیوط  لخاد  رد  میتشادن  یلباق  بابسا 
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الاب دوب  ارـسناوراک  طسو  رد  هک  يا  هفـص  رب  وضو  تامدقم  زا  دعب  مدـمآ و  نوریب  وضو  يارب  زا  هتـشادرب  ار  هباتفآ  مدـش و  رادـیب  رتدوز 
رد هک  مدید  ار  یصخش  مدوب  اپ  حسم  لوغشم  هک  وضو  يانثا  رد  مدش ، وضو  لوغشم  هتسشن  ارسناوراک  يوربور  هفـص  نآ  بل  رب  متفر و 

بارعا زا  وا  هک  مدرک  نامگ  هک  يروط  هب  دـمآ  نم  دزن  مامت  تعرـس  اب  دـیدرگ  لخاد  ارـسناوراک  رد  زا  هدایپ  بارعا  سابل  هحفص 34 ] ]
. مدومن مامت  ار  اپ  حـسم  مدرکن و  فوخ  نادـنچ  متـشادن  دوخ  اب  یلباق  زیچ  نوچ  نکل  دـنک  هنهرب  ارم  هک  هدرک  نآ  هدارا  و  تسا . نابایب 

بجعت درک ، رکذ  ارم  مان  یئانـشآ  يهقباس  نودـب  یتسه ؟ وت  ینیوزق  دـیمحلادبع  الم  تفگ : دـیدرگ و  نم  يهجوتم  دـمآ  کیدزن  نوچ 
تزع قیرط  هب  هکنیا  رگم  موریمن ، البرک  هب  رگید  يراوخ  تلذ و  نیا  اب  نم  یتفگیم  هک  يدوب  وت  ایآ  دومرف : منم  يرآ  متفگ : مدرک و 
هدامآ کنیا  تفگ : يرآ . متفگ : باوج  رد  زاب  تسنادیم  اجک  زا  ار  هعقاو  نیا  صخـش  نیا  هک  مدرک  لمأت  يردق  موش ؟ رداق  نکمتم و 

ینادب و ار  دوخ  ردق  هک  دناهدمآ  وت  لابقتسا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  وت  ياقآ  مالـسلا و  هیلع  سابعلا  لضفلاابأ  وت  يالوم  هک  وش 
هچ صخـش  نیا  هک  مدـیدرگ  توـهبم  مدـنام و  ریحتم  مدینـش  نخـس  نیا  نوـچ  يدرگن . نیگمغ  هدرـسفا و  اـیند  راـبتعایب  تاراـبتعا  هـب 

يهحلسا تالآ  اب  مدوب  هدید  تبیـصم  رابخا و  بتک  رد  هدینـش و  هک  راوگرزب  ود  نآ  لیامـش  اب  هراوس  رفن  ود  هک  مدید  هاگان  دیوگیم ،
دندـیدرگ نآ  نحـص  لخاد  ارـسناوراک  رد  زا  لابند  زا  مالـسلا  هیلع  ربکایلع  ترـضح  ولج و  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  گنج 

هب مدیسوب و  هتخادنا و  ار  دوخ  ناشیا  ياهبسا  ياپ  هب  مدیود و  هتخادنا  نیئاپ  هفص  نآ  يالاب  زا  ار  دوخ  رایتخایب  مدید  ار  هعقاو  نیا  نوچ 
مالعا مه  ار  اقفر  هک  تسا  بوخ  هک  مدرک  لایخ  دوخ  اب  نآ  زا  دـعب  مدیـسوب  ار  ناشیاپ  باکر و  وناز و  مدـیدرگ و  ناشیا  ياهبـسا  رود 
نیلاب رب  متفر و  ناشیا  دزن  هب  تعرـس  اب  سپ  دنـسرب . رارک  ردیح  هحفـص 35 ]  ] دنزرف ود  نآ  تمدخ  هب  هک  میامن  رادـیب  باوخ  زا  منک و 
سابع ترـضح  هک  زیخرب  رفعجدـمحم  الم  متفگ : مداد و  تکرح  ار  وا  تسد  اب  متـسشن و  تشاد  مان  رفعجدـمحم  الم  هک  اـهنآ  زا  یکی 

ار نخس  نیا  نوچ  دمحم  الم  وش و  بایفرـش  ناشیا  تمدخ  هب  ایب  دناهدمآ ، ام  لابقتـسا  هب  مالـسلا  هیلع  ربکایلع  ترـضح  مالـسلا و  هیلع 
نیا نوچ  دـنراد  فیرـشت  ود  ره  نیبـب  اـیب  میوگیم  تسار  هللاو  هن  متفگ : ینکیم ؟ یخوش  حازم و  ییوگیم  هچ  دـنوخآ  تفگ : دـینش ،

نوریب مه  ارـسناوراک  رد  زا  مدیدن و  ار  یـسک  متفر  نوچ  دـیود  نوریب  تساخرب و  تسه  يزیچ  هک  تسناد  دـید  نم  زا  رارـصا  تلاح و 
راوس ود  هدایپ و  نآ  زا  يرابغ  ای  يرثا  میدرک و  هدـهاشم  دوشیم  هدـید  رایـسب  تفاسم  اـت  رود  هار  راومه و  هک  ار  ارحـص  فارطا  هتفر و 

مولظم نآ  ترایز  هک  متفرگ  میمصت  هدش و  مدان  نامیشپ و  هدیدرگرب ، قباس  يهدارا  مزع و  زا  میتشگرب و  ریحتم  فسأتم و  سپ  میدیدن .
هدـشن و كرت  نالا  یلا  منک و  اضق  كرادـت و  دوشیم  ضراع  یعرـش  رذـع  رگا  دـشاب و  تمحز  تلذ و  هجو  رب  هچ  رگا  منکن  كرت  ار 
ود نوخ  زونه  افج  لها  يهنیـس  تسا  رپ  نیک  زا  زونه  البرک  يهعقاو  دـعب  هک  ادرد  یلاعت  هللا  ءاشنا  دـش  دـهاوخن  كرت  مه  ةویحلا  ماداـم 

نایم زا  هچ  رهب  ناج  ناهج  نآ  ناهج  ناـج  دوبن  رگ  دوخ  هحفـص 36 ]  ] زونه اهبنوخ  دنکن  انف  ار  لتق  نیا  صاصق  رد  دـنزیر  همه  زا  ملاع 
نوچ يدز  وا  مصخ و  شمرح  يریـسا  مرگ  زونه  ارجام  نیا  دوب  رتهزات  زور  ره  تشذـگ  اهنرق  ون  هنهک و  ياههصق  رب  زونه  ازع  نیا  دورن 

هحفص 37] « ] یئافص  » زا رعش  زونه  اپ  تسد و  نوخ  هب  هدیرب  رس  غرم 

نوخ كاخ و 

خیـش جاـح  زا  تمارک  نیا  يهحفـص 235  یفـسلف  یلع  خیـش  ياقآ  فیلأـت ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  یملع  راونا  يهعومجم  باـتک  رد 
راختفا بناج  نیا  هک  ناوارف ، تافیلأت  ياراد  رـصاعم و  دـباع  لـضاف  بئاـن ، لیعامـسا  خیـش  جاـح  هک : تسا  هدـش  لـقن  بئاـن  لیعامـسا 

هب مک  مک  مراک  مدـش و  ـالتبم  يدرد  شوگ  هب  نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  یلوتم  دومرفیم : متـشاد ، ار  وا  يدرگاـش 
تحت جراخ ، ياهناتسرامیب  زا  یکی  رد  مورب . جراخ  ياهناتسرامیب  هب  هک  دندرک  هیصوت  نم  هب  هدش و  زجاع  دادغب  يابطا  هک  دیسر  یئاج 
دنتفگ یلو  مریگب ، رارق  یحارج  لمع  دروم  دـیاب  هک  دـنتفگ  یکـشزپ  ياروش  ياضعا  شیامزآ ، هنیاعم و  زا  سپ  مدـش و  يرتسب  همانرب ،
مدوب نوزحم  رایـسب  بش  نآ  رد  میامن . راهظا  ار  دوخ  يأر  ات  دـیهد  تلهم  ار  بشما  متفگ : نانآ  هب  دراد  دوجو  رطخ  ناکما  دـصرد  دون 
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! ممورحم ضیف  نیا  زا  متـسه ، رهطم  ربق  یلوتم  دوخ  هک  نم ، دـنریگیم و  افـش  ـالبرک  كاـخ  زا  ناراـمیب  متفگ ، دوخ  اـب  هبترم  کـی  اـما 
متخیر مشوگ  رد  ار  كاخ  نآ  زا  يردق  هجوت  لاح  اب  متشاد . هارمه  دوخ  اب  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  ربق  كاخ  زا  يردق  هناتخبـشوخ 

شوگ زاب  متفگ  دندمآ ، نم  دزن  خساپ  نتفرگ  يارب  ناکـشزپ  تسا . هدش  تکاس  نآ  درد  هدشن و  جراخ  كرچ  مدید  حبـص  مدیباوخ . و 
یکشزپ نویـسیمک  ًاروف  تسا . هدش  فرطرب  ًالماک  هضراع  دندید  دندرک ، هنیاعم  هک  راب  نیا  دیهد . رارق  شیامزآ  هحفص 38 ]  ] دروم ارم 

ار نم  دوخ  رظن  دـش  رارق  دـش و  هداد  یتارظن  ثحب  لوط  رد  تفرگ . تروص  ییاهثحب  اسآهزجعم  يهثداح  نیا  باب  رد  تفاـی و  لیکـشت 
نآ زا  ایآ  دنتفگ : یتفگش  اب  تسا . مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  ربق  كاخ  يهطساو  هب  متفگ : باوج  رد  نم  دنوش . ایوج  هلئسم  نیا  رد  زین 

، دنداد رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  هاگشیامزآ  رد  زور  هس  ار  ترضح  تبرت  مداد . ناشیا  هب  و  یلب ، متفگ : تسا ؟ هدنام  یقاب  يزیچ  كاخ 
نآ رد  افـش  رثا  تسا و  نوخ  كاخ و  منیبیم  ماهتـشاذگ و  هاگتـسد  رد  ار  نآ  زور  هس  تفگ : کشا  لاح  اب  دـمآ و  کشزپ  مراهچ  زور 

تیعمج دـنتفگیم و  نخـس  تمارک  نیا  زا  لفاحم  سلاـجم و  رد  اـج  همه  مدوب ، روشک  نآ  رد  هک  تدـم  نآ  رد  يرآ ، دـشابیم . نوخ 
لقان دندرک . ادیپ  شیارگ  مالسا  هب  دندوب  هیـضق  دهاش  کیدزن  زا  هک  مه  ياهدع  دندش و  راوگرزب  نآ  يهتفیـش  رافک  يهقرف  زا  یناوارف 

رد هک  نوخ  نیا  یهدب  صیخـشت  یناوتیم  ایآ  یتفگیم  هاگـشیامزآ  سیئر  نآ  هب  شاک  يا  متفگ : یـشاب  یلوتم  هب  دـیوگ : تمارک  نیا 
شنکف وترپ  خر  زا  ادخ  رون  رگهولج  شنمجنا  نم  دنناوخ  هک  هام  نآ  دشابیم . مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  وضع  هچ  زا  هدوب  كاخ  نایم 

يرادـمچرپ یئاقـس و  يدرمناوـج و  شنـسح ز  هجو  هدـنبات و  يهرهچ  زا  نشور  راـقو  مرـش و  یگنادرم و  تلوـص و  تیآ  هحفص 39 ] ]
هب تیالو  غاب  يهویم  شنخـس  ره  رد  هیبعت  بدا  ظافلا  هکنآو  شهگن  ره  زا  رگهولج  ایح  راثآ  هکنآ  شندب  رب  لزا  طایخ  هتخود  ياهماج 
لگ كاچ  لجا  راخ  زا  دـش  هک  زونه  هدـیباتن  شیناوج  حبـص  بکوک  شنهد  رب  دـنز  هسوب  ات  هک  تشگ  کلف  مخ  دوشگ  وچ  بل  نخس 

لاصو قوش  زا  هتخابلد  يهناورپ  وچمه  شنکـشرگشل  يوزاب  نآ  رب  تفگ  نیرفآ  کـلف  هک  تداهـش  نادـیم  هب  تخاـت  ناـنچنآ  شنهریپ 
هتوک شنت  اضعا ز  ریاس  زا  رتدوز  ادج  دش  لاصو  ناماد  هب  دوز  دسر  هک  شتسد  تساوخ  شنتـشیوخ  زا  ربخیب  دش  هک  تخوس  نانچنآ 

هحفص 40] « ] اسر  » زا رعش  شنحم  رابغ  هرهچ  زا  نک  كاپ  مرک  زا  اسر )  ) تسد نکم  هاش  يا  تنماد  زا 

ناجاقآالم جاح  یسور و  يهدنامرف 

نیا هب  هک  دـناهدومن  لقن  ار  ینایرج  يهحفـص 82  موس  دلج  نادنمـشناد  يهنیجنگ  باتک  زا  يهحفـص 334  ناهج  رتسگلدع  باتک  رد 
هک دـندرکیم  فیرعت  ناجاقآالم  جاح  هب  فورعم  روهـشم و  یناجنز  دومحمالم  جاح  موحرم  لـیلج ، ثدـحم  یناـبر  ملاـع  تسا : حرش 
هب زاـمن  ءادا  ندـناوخ و  يارب  نیقناـخ  رد  مدومن و  ترفاـسم  تاـیلاع  تاـبتع  تراـیز  يارب  قارع  هب  هداـیپ  لوا  یللملانیب  گـنج  زا  سپ 

لامـش لها  زا  متـسناد  اریز  مدرک  بجعت  دـناوخیم  زامن  هقح  هعیـش  قیرط  هب  مدـید  ار  یهبرف  تسوپدیفـس و  رایـسب  درم  متفر و  دجـسم 
زا لحم و  زا  سپـس  تسا  یـسور  هک  متـسناد  شاهجهل  زا  مدرک و  مالـس  متفر و  شدزن  دناوخ  ار  شزامن  ات  مدرک  ربص  اذل  تسا  هیـسور 

مدوب و یسور  زابرـس  رازه  ود  هدنامرف  رـسفا و  یللملانیب  گنج  رد  هک  متـسه  دارگنیلیل  لها  نم  داد : باوج  مدیـسرپ  شعیـشت  مالـسا و 
ملاع رد  یبش  ناهگان  متـشاد . ار  رهـش  هب  هلمح  روتـسد و  راظتنا  هدز و  ودرا  البرک  رهـش  جراخ  رد  متـشاد و  ار  ـالبرک  نتفرگ  تیرومأـم 

هدروخ تسکش  ههبج  نیا  رد  سور  تلود  تفگ : دومن و  ملکت  نم  اب  یسور  نابز  هب  هک  مدید  ار  يراوگرزب  یناحور و  صخـش  باوخ 
هتشک وت  تسا  فیح  دنوشیم  هتشک  بارعا  تسد  هب  دنشابیم  قارع  رد  هک  یـسور  نازابرـس  عمج  دوشیم و  رـشتنم  ربخ  نیا  مه  ادرف  و 

؟ ماهدیدن هحفص 41 ]  ] تعاجش یئابیز و  قالخا و  رد  ار  امـش  دننام  هک  دیتسیک ؟ امـش  متفگ : مهد . تاجن  ار  وت  ات  وش  ناملـسم  ایب  يوش 
نآ نیقلت  هب  مدـیدرگ و  شتاـنایب  بوعرم  بوذـجم و  سپـس  دـنروخیم ، مسق  نم  هب  نیملـسم  هک  متـسه  ساـبعلا  لـضفلاابأ  نم  دومرف :
وت يهمیخ  یکیدزن  دومرف : مرادـن . ار  یئاج  مورب ، اجک  هب  متفگ : ورب . نوریب  ودرا  ناـیم  زا  زیخرب  دومرف : هاـگنآ  مدروآ . مالـسا  راوگرزب 

. مراد بقارم  زابرس  رفن  هد  نم  متفگ : یناهفصا . نسحلاوبا  دیس  ام  لیکو  دزن  فجن ، مردپ  رهـش  هب  دربیم  ار  وت  وش  شراوس  تسا ، یبسا 
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هلجع هب  متفای ، رطعم  رونم و  ار  دوخ  همیخ  متـساوخرب  سپـس  دـننکیمن . ساـسحا  ار  وت  دوبن  هداـتفا و  رومخم  تسم و  ًـالعف  اـهنآ  دومرف :
نآ مدش و  راوس  دشابیم  هدامآ  یبسا  مدید  هتفر  نوریب  اهنآ  نایم  زا  دناهداتفا  تسم  یگمه  منیبقارم  مدید  مدـمآ  نوریب  هدیـشوپ و  سابل 

مدید ناهگان  هک  مدوب  ریحتم  داتسیا  ياهناخ  برد  تشذگ و  اههچوک  زا  دراو و  يرهش  هب  تعاس  دنچ  زا  سپ  تکرح و  باتش  هب  بسا 
؟ تسیک اقآ  متفگ : دندرب . لزنم  هب  ارم  دندرک و  فراعت  نم  هب  یسور  نابز  هب  یخیش  اب  دمآ  نوریب  ینارون  يریپ  دیس  دش  زاب  لزنم  برد 

مالـسا اقآ  تسد  هب  ًاددـجم  سپ  دومن . اقآ  هب  ار  امـش  شرافـس  دومرف و  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هک  تسا  یـسک  ناـمه  داد  باوج 
هب سور  کیوشلب  تلود  تسکـش  ربخ  شدـعب  زور  دـیامنب و  نم  هب  ار  مالـسا  ماـکحا  تاـمیلعت  هک  دومرف  صخـش  نآ  هب  اـقآ  مدروآ و 

؟ ینکیم هچ  اجنیا  متفگ : دربن . تمالـس  هب  ناج  یـسک  نم  زج  دندش و  دوبان  اهبرع  تسد  هب  یـسور  نازابرـس  مامت  دیـسر  اهبرع  شوگ 
رد تسا و  کـنخ  ًاتبـسن  شیاوه  هک  دنتـسرفیم  اـجنیا  ارم  ناتـسبات  یناهفـصا  هللاتیآ  تسا ، مرگ  فجن  ياوه  داد : باوج  هحفص 42 ] ]
ود یماک  متفرگن  رب  متخاس و  تمغ  اب  یماج  مدیـشکن  رد  متخوس و  بل  هنـشت  منکیم . یگدـنز  فجن  رد  هللاتیآ  جرخ  هب  تاقوا  رثاـس 

تـسود هر  رد  تسد  ود  تفر  مرگا  مریذـپن  تذـل  گنن و  یماب  ره  رـس  هب  متـسشنن  رتوبک  نوچ  کناز  مدروآ  رد  شیوخ  رپ  ریز  ناـهج 
زا دوب  رتشوخ  وت  هار  رد  گرم  یماگ  مداهن  شیپ  مهن  مشچ  رب  هک  ات  دیسر  تسود  رب  یمایپ ز  وچ  نمـشد  ریت  یمان  زج  ناهج  هب  مهاوخن 

دـسر رگ  یماجنا  ینو  يزاـغآ  هن  قشع  هر  رد  دوبن  زگره  مقوشعم و  يهتـشک  نیرخآ  یمـالحا  زج  هب  تسین  نوخ  رتسب  اـم  دزن  دـبا  رمع 
یماهبا دربن  سک  افو  نیئآ  رد  ات  زگره  مشونن  وتیب  یلو  بآ  مفک  رد  یمالآ  نانـس  مخز  مرگد  دناسرن  گرم  مد  رد  مأوت  نامادب  تسد 

هحفص 43] « ] یعاجش  » زا رعش  یماندب  نیا  زا  زیهرپب  هک  یعاجش »  » وگ ناهج  ود  تایح  تسا  گنن  یماندب و  وتیب 

لضفلاابأ ترضح  هاگراب  هاشردان و 

راوگرزب و بیطخ  یلاف  نیـسح  دیـس  ياقآ  زا  یلاخلخ  ینابر  یلع  ياقآ  فیلأت ، مالـسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باـتک  رد 
کچوک نسح  خیش  هب  فورعم  البرک  رد  هک  يرئاح ، نسح  خیـش  موحرم  بناجنیا ، يردام  دج  هک : دیامنیم  لقن  تیبلها  بتکم  عفادم 

ناشیا دنتخانشیم . نامیا  اوقت و  هب  ار  وا  مدرم  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  صالخا  اب  ناراذگتمدخ  اهیربنم و  زا  دوب ،
: مدناوخ تسا ، دوجوم  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابأ  ترضح  يهنازخ  رد  نآ  یطخ  يهخـسن  هک  نیطالـسلا ، رارـسا  باتک  رد  دومرفیم 

يارب دـنه  زا  هک  تساوخ  هزاجا  وا  زا  يدـهم  ازریم  درک  حـتف  ار  دـنه  ردان  هک  ینامز  تشاد ، يدـهم  ازریم  مان  هب  هعیـش  يریزو  هاـشردان 
لاس اهدص  هک  ار  یصخش  دیتسرپ ، هدرم  نایعیش  امش  هک  تفرگ  هرخسم  هب  ار  وا  هاشردان  ددرگ . فرـشم  قارع  هب  هسدقم  تابتع  ترایز 

ییاهراک یلو  دناهدرم ، رهاظ  هب  هچرگا  اهنیا  تفگ : ریزو  يدهم  ازریم  دینکیم . مالـس  يو  رب  دیوریم و  شربق  رـس  رب  هتفر  ایند  زا  تسا 
هیلع یلع  نینمؤـملاریما  ـالوم  تاـمارک  هلمج  زا  دـنمانیم . هزجعم  تمارک و  ار  نآ  مدرم  دـیآیمن و  رب  اههدـنز  يهدـهع  زا  هک  دـننکیم 

هک تسا  بارش »  » رتبیجع نآ  زا  دوشیمن و  کیدزن  ناشیا  رهطم  ربق  هب  تسا  سجن  ناویح  نوچ  گس  هک  تسا  نیا  فجن » هاش   » مالـسلا
بلطم نیا  ندینـش  زا  سپ  هاـشردان  هحفـص 44 ] . ] دوش یم  لـیاز  نآ  زا  یتـسم  تیرمخ و  رثا  ددرگیم و  دـساف  دـنربیم  اـجنآ  هب  نوچ 

هب ردان  دعب  يدـنچ  میامن ، هدـهاشم  ار  هزجعم  تمارک و  نیا  کیدزن  زا  ات  میآیم  وت  اب  مه  نم  ییوگیم ، وت  هک  تسا  نینچ  رگا  تفگ :
یفرظ رد  لـبق  زا  هک  ار  یبارـش  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ـالوم  رهطم  مرح  يهدودـحم  هب  نوـچ  درک ، تکرح  قارع  فرط 
يوب دید  دندروآ  ار  نآ  هک  ینامز  درک . بلط  دـنک ، فرـصت  نآ  رد  دـناوتن  یـسک  ات  دـندوب  هدرک  رهم  ار  نآ  رد  هدراذـگ و  صوصخم 

یلو دندروآ . ار  گس  درک ، بلط  گس  کی  سپس  تسا ! هکرس  دید  دیشچ  ار  نآ  نوچ  دوشیم و  دعاصتم  نآ  زا  هکرس  نوچمه  يدنت 
راشف نیمز  هب  ار  دوخ  ياهتسد  ناویح  دنتسناوتن . دننک  رهطم  مرح  يهدودحم  هطوحم و  دراو  ار  ناویح  نآ  ات  دندرک  شالت  یعس و  هچره 
بقع هب  هدـش و  دازآ  ناوـیح  دـش و  هراـپ  نامـسیر  هکنیا  اـت  تشادـن ، ياهدـیاف  دندیـشکیم  ار  يو  نامـسیر  نیرومأـم  هـچره  دادیم و 

دروآ و دورف  میظعت  رس  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  نینمؤملاریما  تمظع  لباقم  رد  دید ، ار  هنحـص  نیا  هک  هاشردان  تشگرب .

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تامارک  همقلع ؛ رانک  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


ترضح نینمؤملاریما  الوم  رهطم  ربق  رانک  هب  دینکفیب و  نم  ندرگ  هب  يریجنز  ناویح ، نیا  ياج  هب  مهاوخیم  هدش  نینچ  هک  لاح  تفگ :
يوس هب  ار  وا  دزادـنیب و  هاشردان  ندرگ  هب  ار  ریجنز  نآ  درکیمن  تئرج  یـسک  یلو  دـش . هیهت  الط  زا  يریجنز  دـیربب . مالـسلا  هیلع  یلع 

نآ ددرگ  یعیبط  مارآ و  شلاح  دیآ و  دوخ  هب  هک  دعب  یلو  دیوگیم  نینچ  هدـش و  یتاساسحا  نونکا  وا  دـندرکیم  رکف  اریز  دربب ، مرح 
ردان ندرگ  هب  ار  الط  ریجنز  دـش و  کیدزن  تبیه ، اب  رایـسب  یلو  سانـشان ، یـصخش  ناهگان  هک  دوب  اجنیا  رد  دـنکیم . تازاجم  ار  سک 

زا هک  ار  یجات  دیسر ، رهطم  ربق  رانک  هب  هاشردان  یتقو  دیناشک ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هحفص 45 ]  ] ربق فرط  هب  ار  وا  تخادنا و 
برد گـس  نم  هکلب  متـسه ، وت  ناگدـنب  زا  یکی  نم  ییوت  هاـش  درک : ضرع  داـهن و  ربق  يور  دوب ، یتـمیق  رایـسب  هتفرگ و  دـنه  هاـشداپ 

ترایز البرک و  هب  مه  دعب  دندرک و  الط  دوب  یشاک  هک  ار  ترضح  دبنگ  ات  داد  روتسد  دنام و  فرـشا  فجن  رد  سپـس  مشاب . وت  يهناخ 
شنارای هللادبعابا و  ترضح  زوسناج  بئاصم  البرک و  شارخلد  ياههنحص  اروشاع و  ثداوح  نوچ  دش و  فرشم  ءادهـشلادیس  ترـضح 

هب نخـس  زین  مالـسلا ، هیلع  سابعلا  لضفلاابأ  ترـضح  البرک ، رادملع  زا  نایم ، نیا  رد  تسیرگ . تدش  هب  هدـش و  رثأتم  دـنتفگ  شیارب  ار 
ماما مرح  ياجک  رد  وا  ربق  تفگ : هاشردان  دش . وربور  ییاهتقـشم  اهجنر و  هچ  اب  اروشاع  زور  رد  راوگرزب  نآ  هک  دش  هتفگ  دـمآ و  نایم 
یتقو دندرک . تیاده  مالسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  مرح  هب  ار  ردان  و  دراد ، هناگادج  يربق  يو  دنتفگ : تسا ؟ مالـسلا  هیلع  نیـسح 

هیلع نیسح  ماما  شیالوم  مرح  زا  یمک  تسد  دید  داتفا و  مالسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  يافـصاب  مرح  هوکـشاب و  هاگتـسد  هب  ردان  مشچ  هک 
ناشمیظع ماما  مرح  رد  ار  شترـضح  ارچ  تسیچ و  هناگادج  تالیکـشت  نیا  داجیا  تمکح  تلع و  دیـسرپ : نیرـضاح  زا  درادن ، مالـسلا 

هک تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  البرک ، رادرس  دوخ  تیصو  تلع  هب  رما  نیا  دنتفگ : دناهدرکن ؟ نفد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
هحفـص 46]  ] بآ راظتنا  اهنآ  ماهداد و  بآ  يهدـعو  مرح  ياـههچب  هب  نوچ  ربم ، همیخ  هب  ارم  ناـجالوم  تفگ : ءادهـشلادیس  ترـضح  هب 
وا دنداد  حیضوت  شیارب  نیرـضاح  املع و  هچره  اما  دوب . مهاوخ  نانآ  يهدنمرـش  مدرگرب ، همیخ  هب  عضو  نیا  اب  رگا  کنیا  و  دنـشکیم ،

هجوتم ار  همه  يدایرف  يادص  ناهگان  ءانثا  نیا  رد  دشاب . ییادج  هاگراب  دبنگ و  مالـسلا  هیلع  لضفلاابأ  ترـضح  يارب  دیاب  هک  دـشن  عناق 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  خیرات  مولظم  دیـشر  دنزرف  رهطم  حیرـض  رانک  ناشیرپ ، هتفـشآ و  تلاح  اب  یناوج  دندید  درک . دوخ 

نآ تسا و  رارق  هچ  زا  بلطم  دینیبب  تفگ : هاشردان  سر . مدایرف  هب  بنیز ، ردارب  يا  دـیوگیم : یلحم  يهجهل  اب  دـنزیم و  دایرف  مالـسلا 
رد و  دشابیم . البرک  رهش  یخسرف  هس  ود  نیمه  رد  ام  تنوکس  لحم  متسه و  دوعـسم  يهلیبق  زا  نم  تفگ : ناوج  دهاوخیم ؟ هچ  ناوج 
هک دنروخیم  دنگوس  دنیآیم و  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابأ  مرح  هب  سورع  داماد و  یـسورع ، زا  لبق  زور  کی  هک  تسا  مسر  ام  نایم 

بـش مه ، بشما  دنک . تازاجم  ار  وا  شترـضح  درک  تنایخ  سک  ره  هک  دنهدیم  رارق  مکح  ار  ترـضح  دـننکن و  تنایخ  رگیدـکی  هب 
هلمح ام  هب  حلـسم  راکراوس  رفن  تفه  هار  نیب  رد  یلو  میئایب ، ترـضح  مرح  هب  ات  میدمآ  نوریب  لزنم  زا  اذـل  تسا . نم  فافز  یـسورع و 

دش رثأتم  رایسب  هاشردان  مریگب . کمک  مالسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  زا  هک  ماهدمآ  نونکا  دندرب . دنتفرگ و  نم  زا  ار  منز  دندرک و 
: تفگ تشادن ، ییانشآ  يو  تبیه  هوکـش و  ردان و  اب  ایوگ  هک  برع ، ناوج  یلو  منادرگیم ، زاب  وت  هب  ار  ترـسمه  بش  ات  نم  تفگ : و 
دنادرگزاب و نم  هب  ار  مرسمه  رتدوز  هچره  دیاب  و  مهاوخیم ، کمک  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ردارب  زا  نم  متـساوخن ، کمک  وت  زا  نم 
تفـشآرب و دوب  هدرک  در  ار  وا  کـمک  هکنیا  ناوج و  نآ  يهناخاتـسگ  نانخـس  زا  هاـشردان  دـناسرب . رفیک  هب  ار  اـهدزد  نآ  هحفص 47 ] ]

رفیک ار  وت  نم  دـناسرن  وت  هب  ار  ترـسمه  بشما  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لـضفلاابأ  ترـضح  مشاـهینب  رمق  رگا  بوخ  رایـسب  تفگ :
رهطم ربـق  يور  هب  ار  دوخ  دـش و  وربور  دوب  هاـشردان  دـیدهت  ناـمه  هک  مود  لکـشم  اـب  ناوج  دیـسر . مهاوخ  تباـسح  هب  درک و  مهاوخ 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  رسپ  يا  ، ناهانپیب هانپ  يا  : تفگیم دزیم ، دایرف  هک  یلاح  رد  تخادنا و  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابأ  ترـضح 
، لضافوبأ ای  ۀـیلاع  کتیار  :» دزیم ادـص  هک  درک  بلج  دوخ  هب  ار  همه  هجوت  ینز  دایرف  هلهله و  يادـص  ناـهگان  سرب . مداد  هب  مالـسلا ،
!« بنیز ردارب  يا  ، مراذگـساپس مالـسلا ، هیلع  لـضفلاابأ  يا  داـب  دـنلب  تمچرپ  : » تفگیم یلحم  يهجهل  اـب  نز  نآ  بنیز »! وخی  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 
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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 
زا يراوس  ناهگان  دـهد . تاجن  ارم  ات  مداد  مسق  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  شرهاوخ  قح  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ساـبعلا  لـضفلاابأ 
هب یتح  دنتفریذپن و  اهنآ  یلو  دننک ، اهر  ارم  هک  داد  روتسد  نادزد  هب  دمآ و  ام  کیدزن  رایـسب  باتـش  هلجع و  اب  هدش  نایامن  البرک  يوس 

درک و ادج  ندب  زا  ار  ناشیاهرـس  درک و  تکرح  نادزد  فرط  هب  ریـشمش  قرب  دننامه  یقرب  مدـید  هبترم  کی  هک  دـندرب  هلمح  راوس  نآ 
تمارک نیا  ندید  زا  هاشردان  منیبیم ! اجنیا  رد  ار  مدوخ  زین  کنیا  تسا ، هداتفا  نابایب  نآ  رد  اهنآ  ياهرس  اهدسج و  نونکا  هحفص 48 ] ]

، هداد ناشن  یگدنز  رد  هک  يراثیا  افو و  شاداپ  هب  هک  تسه  رادقم  نیا  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابأ  ترـضح  يالاو  ماقم  هک  دـش  عناق 
هیلع سابعلا  لضفلاابأ  ترضح  رهطم  مرح  يهعسوت  هب  روتسد  اذل  دشاب . هتشاد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شزیزع  ردارب  رانک  رد  یهاگتسد 

هوکش و درک . یساسا  ریمعت  نیئزت و  ار  ناویا  نحص و  دومن و  ثادحا  ار  رس  تشپ  قاور  دجسم  ترضح و  رسالاب  دجـسم  داد و  مالـسلا 
ار ایح  مرـش و  بدا ، تمالغ  دنـسوب و  ياپ  یمامت  دـیما  قوش ، يدرم ، ساـسحا ، فرـش ، تمـالک  نآرق  ینعم  ماـمت  تماـن  راـثیا  يهولج 

ریجنز رد  قشع  ياپ  وت  تماگ  شیپ  دـشاب  هدجـس  رد  نیمز  تشخب  رون  لامج  وحم  کلف  تماک  هب  رداـم  هتخیر  ناتـسپ  ریـش ز  ناـنچمه 
تخیریمن لگ  گرب  هب  منبش  رحس ، تمایق  زا  يریلد  دتفا  كاخ  هب  تیاپ  شیپ  هتسب  تسد  تعاجش  تماما  رب  تدارا  سح  نیا  زا  يراد 

دای اب  یلو  هنـشت  بل  تماق  دـق و  نیا  رگا  درکیم  رظن  تفگیمن  تماق  دـق  گناب  نذؤم  هحفص 49 ]  ] تماش حبـص و  کشا  دیدیم  رگا 
رـسپ ارهز  تشاذـگب  شنماد  رب  ترـس  تماـیپ  وا  داد  همقلع  راـنک  رهم  زا  دـمآ  ارهز  وت  رادـید  هب  تمارم  رب  نسحا  بآ ، يدروخن  رغـصا 

هحفص 50] « ] فیرش اضریلع   » زا رعش  تماج  داد  رثوک  تتفگ ز 

نیشنارحص يهچب  رسپ  يافش 

يدرم هک  يراصنا  خیش  يرهشمه  یلوفزد  میرکلادبع  خیـش  موحرم  لوق  زا  يهحفص 92  يراصنا  خیش  تیـصخش  یناگدنز و  باتک  رد 
ار اهنآ  تباجا  ءاضق و  تیدحا  هاگرد  رد  دوبن و  هاگآ  اهنآ  زا  یسک  متـشاد و  مهم  تجاح  ود  نم  دنکیم : لقن  هدوب  قوثو  دروم  ملاع و 

هکنیا ات  مدادیم . رارق  عیفش  ار  مالسلا  مهیلع  لضفلاابأ  هللادبعابا و  و  اهیلع ) هللا  مالس   ) نینمؤملاریما ترـضح  هراومه  مدرکیم و  سامتلا 
. دیـشخبن يرثا  یلو  مدومن ، تساوخرد  ار  بلطم  ود  نآ  فیرـش  مرح  رد  زاـب  متفر و  ـالبرک  هب  فجن  زا  هصوصخم  تاراـیز  زا  یکی  رد 

نیشنارحص بارعا  زا  یکی  رسپ  دنتفگ : مدرک  لاؤس  هیضق  زا  مدید  يرایسب  تیعمج  مالسلا  هیلع  لضفلاابأ  ترضح  رهطم  مرح  رد  يزور 
کنیا تسا ، هتفای  افـش  هدش و  عقاو  راوگرزب  نآ  فاطلا  لومـشم  هدروآ و  فیرـش  مرح  نیا  هب  افـش  دصق  هب  ار  وا  هدش  جلف  تسا  یتدـم 

کیدزن مدیشک و  داهن  زا  درس  هآ  دش  نوگرگد  ملاح  هعقاو  نیا  زا  نم  دیوگیم : دنربیم . كربت  يارب  هدرک و  هراپ  ار  وا  ياهـسابل  مدرم 
انتعا مدرک و  ضرع  تدوـخ  ردارب و  ردـپ و  دزن  ررکم  هک  دوـب  عورـشم  تجاـح  ود  ارم  لـضفلاابأ  اـی  متـشاد ، هضرع  هتفر  رهطم  حـیرض 

زا سپ  هک  مدـیمهف  نینچ  هلماعم  نیا  زا  و  دـیدومن ، تباجا  دروآ  لـیخد  هکنیا  ضحم  هب  نیـشنهیداب )  ) نادـعم يهچب  نیا  یلو  دـیدرکن ،
نیا رد  رگید  اذل  مرادن . شزرا  امـش  رظن  رد  نادـعم  يهچب  کی  رادـقم  هب  ملع  هب  لاغتـشا  ترواجم و  و  هحفـص 51 ]  ] ترایز لاس  لهچ 
دننام مالـسلا  هیلع  هللادبعیبا  ترـضح  رهطم  مرح  رد  مدش و  جراخ  مرح  زا  متفگ و  نخـس  نیا  منکیم ، ترجاهم  ناریا  هب  هدنامن و  دالب 
فجن يهناور  هتفرگ  متشاد  هک  ار  یبابسا  رصتخم  متـشگزاب و  لزنم  هب  هدرک  ضرع  يرـصتخم  مالـس  دشاب  رهق  دوخ  ياقآ  زا  هک  یـسک 

يوس هب  رهطم  نحص  هار  زا  مدیسر  فجن  هب  نوچ  مدرگرب . شیوخ  رهش  هب  هتشادرب  ار  دوخ  بابسا  لایع و  هک  دصق  نیا  هب  مدش  فرـشا 
: متفگ دهاوخیم . ار  وت  خیـش  تفگ : میدومن و  هقناعم  هحفاصم  مه  اب  مدید و  ار  خیـش  مداخ  هللاتمحر ، الم  نحـص  رد  مدش  ناور  هناخ 
زا میحرلادبع  خیـش  نحـص ، رد  ورب  دومرف : نم  هب  هک  منادیم  ردـقنیا  منادیمن ، تفگ : موشیم ؟ دراو  الاح  هک  تسنادیم  اجک  زا  خـیش 
زا هصوصخم  ترایز  زور  يادرف  نیرواجم  هکنیا  يهظحالم  هب  دیاش  متفگ : دوخ  اب  مدینـش  نیا  نوچ  روایب . نم  دزن  ار  وا  دـیآیم ، البرک 

نحص رد  ارم  هک  هدومرف  الم  هب  تهج  نیا  زا  دنوشیم  دراو  نحص  هار  زا  مه  بلغا  دنـسریم و  فجن  هب  زور  نآ  يادرف  جراخ و  البرک 
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داد زاوآ  خیـش  دیبوک ، ار  ینوردـنا  برد  الم  دوبن ، یـسک  میدـش  ینوریب  دراو  نوچ  میدـش  هناور  خیـش  يهناخ  هب  تروص  ره  رد  دـنیبب ،
امش دومرف : نم  هب  تفر  وا  نوچ  ورب ، وت  دندومرف  الم  هب  دندروآ و  فیرشت  خیش  ماهدروآ . ار  میحرلادبع  خیـش  درک : ضرع  الم  یتسیک ؟
يرآ مدرک : ضرع  مدوب ، هدرکن  راهظا  يدحا  هب  هک  یتروص  هحفص 52 ]  ] رد دومرف : حیرـصت  اهنآ  هب  و  يراد ؟ ار  تجاح  نالف  نالف و 

مهارف مه  ار  نآ  تامدـقم  دـمآ  بوخ  رگا  نک ، هراختـسا  تدوخ  ار  يرگید  مروآیم و  رب  نم  ار  تجاح  نـالف  اـما  دومرف : تسا . نینچ 
ماجنا هب  زین  وا  مدرک ، ضرع  خیـش  تمدـخ  ار  هجیتن  دـمآ ، بوخ  مدرک  هراختـسا  متفر و  زین  نم  رواـیب . اـجب  ار  نآ  تدوخ  و  میاـمنیم ،

نوچ یهم  نیمز  ردنا  هک  کیلو  ماهدـید  نم  عولط  نیمز  رب  دـنک  هدـیدن  سک  زور  رد  عولط  نیرب  خرچ  هب  هرامه  دـنک  بش  هم  دـیناسر .
وک نآ  هم  رهم و  شخبرون  نآ  عولط  نینبلاما  نماد  نیمز ز  ردنا  درک  هکنآ  مشاهینب  نادـناخ  هام  نآ  عولط  نینچ  يزور  هب  هدرک  باتفآ 

عولط نیبج  زا  دـنک  هاـم  رازه  شک  نآ  تسا  تبـسن  هچ  رونم  نیبـج  نادـب  ار  هم  عولط  نیا  نآ و  بش  هب  زور و  هب  يو  نذایب  دـننکیمن 
خرچ ز  لدشوخ »  » شتحدـم هب  رگید  علطم  درک  رهم  نوچ  عولط  نیتسآ  يوفطـصم  شرگ ز  يدـید  رگن  ناتـسآ  يوضترم  ز  یهم ، علاط 

هحفص 53] « ] ینارهت لدشوخ   » زا رعش  عولط  نیرفآ  نخس  عبط 

لضفلاابأ ترضح  رذن 

سدق يرئاح  یناسارخ  يداه  ازریم  دیس  ياقآ  موحرم  فیلأت ، يهحفص 128 ، مالسلا  مهیلع  راهطا  يهمئا  تامارک  تازجعم و  باتک  رد 
زا رارقرب  مرگ و  ناتسود  زا  یلفحم  البرک  رد  هماقم » هللا  یلعأ   » نامداتـسا موحرم  يهربقم  رد  مرحم 1360  رخاوا  رد  هک : تسا  هدمآ  هرس 

خیـشآ موحرم  زا  مولعلارحب » لآ   » یفجن رفعج  دیـسآ  بانج  یلاع  دنـس  دیـس  وگتفگ  نمـض  رد  میدوب ، دنمهرهب  موحرم  نآ  دـقرم  ضیف 
یگبلط و مایا  رد  دومرف : هط  خیـش  هک  دومن  تیاکح  مهتاماقم » هللایلعا   » هط دـمحم  خیـشآ  راوگرزب  هیقف  زا  رهاوج  بحاـص  لـجن  نسح 

تـسد مدوخ  زا  هک  یقیفر  اـب  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح  رهطم  مرح  رد  فرـشم و  ـالبرک  هب  فـجن  زا  اهرفـس  زا  یکی  رد  یتسدـگنت 
دراد و تسد  رد  تشاد ) شزرا  الط  لاقثم  عبر  هک  ینامثع  يهکـس   ) يدـیجم کی  یبرع  درم  هاگان  میدوب ، ترایز  لوغـشم  دوب  رتیلاخ 

رتشیب شباوث  هدب  ام  هب  میتسه ، لطعم  تشیعم  روما  رد  قحتـسم و  يهبلط  ام  متفگ : متفر و  شیپ  دزادـنیب ، سدـقم  حیرـض  رد  دـهاوخیم 
: متفگ دهاوخیم . ار  شدوخ  رذن  مسرتیم ، مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  زا  یلو  مهدـب  امـش  هب  دـهاوخیم  ملد  تفگ : برع  درم  تسا .
هب مراد ، بیج  رد  يدنق  خـن  مدـید  مدرک  رکف  درکن ، لوبق  مدرک  رارـصا  هچره  هرخالاب  دراد ؟ یجایتحا  هچ  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح 
امن ضرع  شترضح  هب  زادنیب و  حیرض  نورد  هب  ار  هکس  سپس  ریگب و  ار  خن  رـس  وت  میدنبیم ، خن  هب  ار  يدیجم  نیا  ام  متفگ : برع  درم 

داهنشیپ نیا  شکب . الاب  ار  خن  تقو  نآ  دیهدب . اههبلط  نیا  هب  ار  هکس  دیتسه  لیام  رگا  امش  مدرک ، افو  دوخ  هحفص 54 ]  ] رذن هب  نم  هک ،
ات درک  لو  دیشک و  هبترم  دنچ  تفرگ  تسد  هب  ار  خن  رـس  تخادنا و  حیرـض  رد  مداد  وا  هب  متـسب  خن  هب  مکحم  ار  يدیجم  درک ، لوبق  ار 

، درک ریگ  هار  يهمین  دشک  ار  خن  نوچ  نوریب ، دشکب  ار  لوپ  هک  دش  انب  هتفگ ، ار  مالک  نآ  دیسر ، حیرض  هت  هب  هک  دینش  ار  هکـس  يادص 
برع درم  دیشخبن . هدئاف  درک ، نیئاپ  الاب و  هبترم  نیدنچ  مسق  نیمه  هب  درک ، ریگ  هار  طسو  زاب  دیشک  الاب  نوچ  داتفا ، نییاپ  درک  لش  زاب 

هراپ خن  هک  دوب  کیدزن  میدیـشک  ردقنآ  داد  ام  هب  ار  خـن  رـس  دـیآیمن ، الاب  دـهاوخیم و  ار  يدـیجم  مالـسلا  هیلع  سابع  دـینیبب  تفگ :
خن برع  درم  نک ، لو  ار  ام  خن  یلو  تسوت  لام  يدیجم  مراد  یعرش  فرح  نم  انالوم ، متـشاد : هضرع  مدرک ، حیرـض  هب  يور  نم  دوش ،

رهطم نحـص  دراو  میدمآ  نوریب  مرح  زا  میتفرگ  ار  نامدوخ  خن  دمآ ، الاب  خـن  دیـشک  نوچ  هعفد  نیا  دروخ ، نیمز  هب  درک  لش  تفرگ  ار 
مدق دنچ  میوش ، اهر  یلوپیب  رکف  زا  ندیشک  قپچ  هناهب  هب  میتساوخ  میتسشن ، مقیفر  اب  قرـشم  بونج و  نیب  ياهشوگ  رد  میدش  ینیـسح 
يوس هب  درب  داـب  ار  شتآ  يهلولگ  میدرک  توف  ار  نآ  هت  میدیـشک  ار  قپچ  نوچ  دوـب . هتفر  بقع  شاهماـج  هدـیباوخ و  یبرع  درم  رترود 

ام دزن  داتـسیا و  دیدن ، ار  یـسک  ام  زج  تسیرگن  ار  فرط  نآ  فرط و  نیا  تساخرب ، ًاروف  دـیناسر ، وا  صوصخم  لحم  هب  هدـیباوخ ، درم 
هب دهدیم  خر  یسک  يارب  مک  رایسب  هک  یصوصخم  عضو  لاح ، ندوب  کحضم  یفرط  زا  لاوحا و  یناشیرپ  يهصغ  فرط  کی  زا  دمآ ،
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یلیخ هتبلا  دروآ ، ار  شتآ  داب  میدوبن  هحفص 55 ]  ] دمعتم ام  میتفگ : میهدب ، ضارتعا  تلهم  برع  درم  هب  هکنآ  نودب  میدوب . هتفرگ  دوخ 
نم بوخ  یلیخ  تفگ : میطئارـشلا .!! عماج  سلفم  يرآ ، میتفگ : دیتسه ؟ سلفم  امـش  تسا  مولعم  هک  روط  نیا  تفگ : میهاوخیم ، رذـع 

. دیدرگ ینارگن  عفر  میدرک و  ار  ادخ  رکـش  تشاد ، میدقت  مارتحا  لامک  اب  دروآرد و  هسیک  زا  دسریم ، امـش  هب  مراد  رذن  يدیجم  کی 
نالبلب دوجو  رازلگ  شیادـیپ  هک ز  لگ  نآ  یئوت  بش  هب  هاـم  يرگهولج  دـنک  وت  غورف  بدا ز  تکاـخ ز  هب  هسوب  دـنز  دیـشروخ  هک  يا 

تلوص و تیآ  بر  يهوـلج  زج  وـت  ناـبات  يهرهچ  رد  تسین  ادـخ  روـن  زج  وـت  تاذ  يهنیآ  رد  تسین  بطخ  وـت  ماـن  هب  دـنناوخ  هرـسکی 
هحفص 56] « ] اسر  » زا رعش  بدا  لضف و  یگدازآ و  تزع و  رهظم  راقو  مرش و  یگنادرم و 

لضفلاابأ ترضح  دای  هب  هیزعت  مسارم 

زا یعمج  دـنه  دابآ  ساـبع  رد  هک : تسا  هدـمآ  يهحفـص 247  یناشاک  هللابیبح  خیـش  جاح  موحرم  فیلأت ، ءادهـشلا  ةرکذـت  باتک  رد 
دنتفاین دشاب  تداشر  يدنمونت و  بحاص  هک  یـصخش  دنزاسب ، مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هیبش  هک  دندش  عمج  اروشاع  مایا  رد  نایعیش 

نوچ دندومن و  اپرب  ار  هیزعت  مسارم  دندرک و  هیبش  ار  وا  دوب . مالسلا  مهیلع  تیبلها  نانمشد  زا  شردپ  هک  دندرک  ادیپ  ار  یناوج  هکنآ  ات 
سابع رگم  تفگ : تشگ و  ینابصع  رایسب  دش  هاگآ  شرـسپ  راک  زا  نوچ  و  يدوب ؟ اجک  هک  دیـسرپ  وا  زا  شردپ  دمآ ، هناخ  هب  دش  بش 

يهدـیرب تسد  دای  هب  ار  وت  ياهتـسد  ات  اـیب  تسا  نینچ  رگا  تفگ : ردـپ  داـب . وا  يادـف  هب  مناـج  يرآ  تفگ : ناوج  يرادیم ؟ تسود  ار 
يهمطاف زا  ارچ  درم  يا  تفگ : دـش و  نایرگ  شردام  دـیرب  ار  شتـسد  شردـپ  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  ناوج  نآ  میاـمن . عطق  ساـبع 

نابز سپ  میامن ، عطق  مه  ار  وت  نابز  ات  ایب  يراد  تسود  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  رگا  تفگ : درم  نآ  يدرکن ؟ مرش  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
دابآ ساـبع  هب  ود  نآ  دـییامن . ساـبع  شیپ  ارم  تیاکـش  دـیورب و  تفگ : درک و  نوریب  هناـخ  زا  ار  ود  ره  بش  نآ  رد  دـیرب و  مه  ار  نز 

هحفص 57]  ] ار دنچ  ینانز  دش ، کیدزن  حبص  نوچ  دیوگیم : نز  نآ  دندرک  هلان  رحس  هب  ات  ربنم  کیدزن  هتفر  لحم  دجـسم  هب  دندمآ و 
ار شنماد  تفای ، مایتلا  منابز  لاحلا  یف  دیلام  نم  نابز  مخز  رب  ناهد  بآ  اهنآ  زا  یکی  دوب  رهاظ  ناشیا  يههبج  زا  یگرزب  راثآ  هک  مدید 
: مدرک ضرع  دراد . یبحاص  مه  نآ  هک : دومرف  سرب . شدایرف  هب  هداتفا  شوهیب  هدیرب و  شتسد  مراد  یناوج  هک ، مدرک  ضرع  متفرگ و 
ار شتسد  مدمآ  مدنزرف  دزن  هب  سپ  دش ، بئاغ  مرظن  زا  تفگ و  ار  نیا  متـسه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ردام  همطاف  نم  دومرف : یتسیک ؟ امش 
دمآ و منیلاب  هب  هک  مدید  ار  يرادباقن  ناوج  یشوهیب  ءانثا  رد  تفگ : رسپ  هدش ؟ نینچ  هنوگچ  هک  مدیـسرپ : تسا . هدش  بوخ  هک  مدید 

شکـشا مسوبب ، ار  وت  تسد  مهاوخیم  متفگ : مدـیدن . نآ  رد  یمخز  رثا  چـیه  مدرک  رظن  سپ  راذـگب ، دوخ  ياـج  هب  ار  تتـسد  دوـمرف :
نب سابع  منم  دومرف : یتسیک ؟ امـش  مدرک : ضرع  دندرک . ادج  همقلع  رهن  رانک  ار  متـسد  هک  راد  مروذعم  ناوج  يا  دومرف : دش و  يراج 

تسا ناریح  وا  بکرم  مس  ریز  نامـسآ  تسا ؟ نافوط  وا  يهضبق  رد  هک  تسیک  ناوج  نیا  دیدرگ ! بیاغ  مرظن  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
تـشم رد  ار  لد  و  تسهتفرگ ، شود  رب  کـشم  تسا  نارگرـس  هـکرعم ، نـیا  تـبیه  زا  تـشد  دربـن  هاـگ  دـنکف  شتآ  يهـجنپ  رد  هـجنپ 

نیا تسا  نامیپ  رـس  هب  شتآ ، لد  رد  دوریم  زورما  نابیرغ  دننامن  هنـشت  بل  هک  ات  هحفـص 58 ]  ] تسا نادیم  يوربآ  همه  هک  يدرمهوک 
شخرذآ شیک  بش  هاپس  تشپ  دنکشیم  فص  هب  فص  تسا  ناتـسگنس  هشیپ و  افج  موق  وربور ، فرـش  راثیا ، يدرمناوج ، هوک  فرط ،

نوـخ تمـس  تسا  ناـیرگ  شطع و  یماـمت  هک  ار  یکدوـک  درگنیم  هدـش و  بنیز  يهمیخ  رب  هریخ  تسا  ناریـش  زا  رتهدـنرغ  هک  تسا 
ییاههیآ تسا  هدش  کح  وا  یناشیپ  يهحفص  رب  هکنیا  تسا  ناشفاکشا  هیداب  و  روهلعش ، اههمیخ  شطع  تمس  رد  شتآ و ، رد  همقلع 

هحفص 59] « ] یتشد لیلج   » زا رعش  تسا  نمحرلا )  ) يهروس رد  هک  تسا 

دوشیم انیب  انیبان ،

هرس سدق  يرئاح  یناسارخ  يداه  ازریم  ياقآ  موحرم  فیلأت ، يهحفص 125 ، مالسلا ، مهیلع  راهطا  يهمئا  تامارک  تازجعم و  باتک  رد 
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نیمرحلانیب رازاـب  رد  هک  دوب  يروک  بساـک  درم  کـی  تفگ : دوـمن ، تیاـکح  یهاـشنامرک  يدـهم  خیـش  اـقآ  باـنج  هک : تسا  هدـمآ 
قاور رد  هک  نامدوخ  هب  هتـسباو  يهربقم  رد  زور  کی  میدوب ، هدید  انیبان  ار  وا  میدوب  هدید  ات  دنتخانـشیم و  ار  وا  همه  تشاد و  ياهزاغم 
کی دیایب . داب  ات  مدوب  هتشاذگ  زاب  ار  هربقم  برد  يال  دوب  مرگ  یمک  اوه  مدوب  هدیباوخ  دشابیم  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  هاگراب  ياپ  نییاپ 

، دوب زاب  ام  يهربقم  برد  نوچ  دـش ، لخاد  کـچوک  نحـص  تمـس  زا  یبیرغ  ماـحدزا  مدـید  مدرک  هاـگن  مدینـش ، وهاـیه  يادـص  هبترم 
نآ مدید  مدرک  هاگن  هک  بوخ  دنتسب . ار  رد  دندومن و  هربقم  لخاد  هتفرگ ، ار  يدرم  رود  ياهدع  دندروآ ، موجه  هربقم  يوس  هب  تیعمج 

ار وا  ياهـسابل  مدرم  دیـشخردیم ، خرـس  نوخ  يهساـک  لـثم  هدـش  زاـب  یتـشرد  هب  وا  مشچ  ود  ره  تسا  روهـشم  فورعم و  ياـنیبان  درم 
؟ تسا اـت  دـنچ  نیا  دندیـسرپیم : دـنتفرگیم و  وا  مشچ  يولج  تشگنا  دـندروآیم . موجه  وا  ندـید  يارب  جوـفجوف  دـناهدرک ، هرذهرذ 

مولعم مدرک . لاؤس  وا  زا  هحفص 60 ]  ] تفرگ و مارآ  مدرم  ماحدزا  راشف و  دنام ، هربقم  رد  یتدم  لاح  نیمه  هب  تفگیم . باوج  تسرد 
مد هدیپس  نوخ  هب  هتـشغآ  دندومن . نشلگ  نوچ  رورـس  زا  ار  نینمؤم  بلق  نشور و  انیب و  ار  وا  مشچ  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  دش 

شطعلا ات  ياو  يا  دش  ملق  ملقلا  يهروطـسا و  تشون  خیرات  لوسر  نوخ  فحـصم  رب  ياو  يا  دش  مک  قشع  غاب  هلال ز  کی  ياو  يا  دش 
سابع دیشچن  شلالز  يراج  هعرج ز  کی  دزیم  شتآ  شاهنیس  شطع  هکنآ  اب  دیود  مشخ  اب  تارف  يوس  همیخ  زا  دینـشب  نوتاخ  هنیکس 

زا راعـشا  ادـخ  رهب  هدـم  متلاجخ  کشم  يا  تفگب  درد  اب  داـتف و  نیمز  هب  نیز  زا  ادـخ  رهن  بل  رب  دیـسر  هنـشت  بل  ادـخ  رهق  یلجت  یلع 
هحفص 61] « ] لدمحر اضرمالغ  »

متسه وت  قیفر  نم 

عویـش نآ  یلاوح  فجن و  رد  يدیدش  ءابو  مدوب  فجن  رد  هک  ینامز  دسیونیم : رمحا  تیربک  باتک  يهدنـسیون  رقابدمحم  خیـش  همالع 
ات متشگ و  جراخ  فجن  زا  یلعم  يالبرک  ترایز  دصق  هب  هکنآ  ات  دندش ، فلت  فجن  رد  رفن  رازه  هدزاود  دیشک  لوط  هام  ود  دوب و  هتفای 

نایم زا  متفگ : يوریم ؟ اجک  هب  ییآیم و  اجک  زا  تفگ : دیـسر و  نم  هب  يرون  مدمآ ، هدایپ  تسا  هار  طسو  رد  هک  روش  يارـس  ناوراک 
ماوت و قیفر  نم  رادم ، شیوشت  يراد !! البرک  دـصق  ییآیم و  فجن  زا  وگم  غورد  تفگ : دوب . نم  دـصق  اجنیا  ات  میآیم و  هیداب  بارعا 

نیا رد  ار  تحلـصم  دـننک ، ددرت  فجن  لها  دـنراذگیمن  دناهتـسب و  ار  البرک  هب  دورو  هار  نوچ  متفگ : ـالبرک . هب  میوریم  رگیدـکی  اـب 
لوغـشم میدش و  هار  هب  هدایپ  رگیدکی  اب  مدش و  لدشوخ  منارذـگیم ، ار  وت  نم  تسین ، یکاب  وت  رب  شاب  عمج  رطاخ  تفگ : متـسنادیم .

درمریپ هب  دوب . نارفاسم  يهزور  هد  يهنیطنرق  ای  ناتـسربق  الاح  هک  البرک  تشپ  هب  میدیـسر  تمحز  نودب  یلیلق  تدـم  هب  میدوب ، تبحص 
زا ایب  لاح  هدم و  هار  دوخ  هب  یسرت  نم  ندوب  اب  شاب  عمج  رطاخ  تفگ : دیدنخ و  دنریگیم ، ار  ام  الا  میورب و  تاغاب  تمس  زا  ایب  متفگ :

ار ام  رگا  ات  متـشاذگ  مشفک  رد  ار  اهنآ  مدوب  هتـشادرب  هارمه  هب  یجرخ  يارب  ـالط  يهکـس  دـنچ  نم  میرذـگب ، نازابرـس  يهمیخ  راـنک 
رطاـخ هدوسآ  وـت  مهدیم و  هحفـص 62 ]  ] ینمیا ردـقنیا  ار  وـت  نم  هک  تسا  بجع  تفگیم : دـیدنخیم و  درمریپ  دـشاب . نـمیا  دـنتفرگ 
میارب لماک  شمارآ  مدش و  ترـضح  نآ  هب  لسوتم  دوب  نایامن  ام  يوربور  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  دـبنگ  نوچ  یتسین .

راب تفر . درک و  یظفاحادخ  نم  زا  درمریپ  سپـس  دندیدیمن ، ار  ام  ًالـصا  هکنیا  لثم  میتشذـگ ، نازابرـس  رانک  زا  یتحار  هب  دـش . لصاح 
: دوش ظفل  نیا  هب  سابع  ترـضح  هب  لسوتم  یـسک  هاـگره  دـیوگیم : یـسک  هک  مدـید  باوخ  رد  مدـش  فرـشم  تراـیز  يارب  هک  موس 
رد تسین  یقاتـشم  همه  نیا  یلد  چـیه  رد  تسین  یقاس  یـسک  نم  ریغ  مقاتـشم و  دوش . هدروآرب  وا  تجاح  کـلیخد » لـضفلاابأ  هللادـبع  »
ملع تماق  ینابرق  متـسد  دش ، مدقـشیپ  رفـس ، ماگنه  قفـش »  » زا رعـش  تسین  یقاب  منت  رد  تسد  هک  سوسفا  تسه  ییاقـس  يوزرآ  ماهنیس 

هحفص 63] « ] يدمحم  » زا رعش  متسد  دش  ملق  وا ، لصو  رضحم  رد  مراگنب  نوخ  هب  ار  قشع  يهمان  ات  متسد  دش ،

يدوبن جئاوحلا  باب  رگا 
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ترایز هب  ماهون  هداوناخ و  قافتا  هب  هک : تسا  هدروآ  یطباوض  یلعدـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  عیاـقو  باـتک  زا  لـقن  هب  قح  ماـیق  باـتک  رد 
رتکد داتفا . یشوهیب  تلاح  هب  دش و  میخو  وا  لاح  جیردت  هب  دش  رامیب  دوب  ام  هارمه  هک  ماهلاس  راهچ  يهون  مدش  فرشم  تایلاع  تابتع 
هچب نیا  لاح  درک  راهظا  رتکد  هقرد  هب  لاح  رد  قاطا  نوریب  داد ، تشون و  ياهخـسن  هنیاعم  زا  سپ  هدروآ  تدایع  هب  ار  ۀحـصلا ) ظـفاح  )

، دینـش ار  رتکد  فرح  يرگید  قاطا  زا  هداوناخ  دشاب . هدز  یفرح  مناخ  دزن  متـساوخن  نم  دوریمن  وا  يارب  يدوبهب  دیما  تسا ، دب  رایـسب 
زا رـس  رامیب  لفط  مدـید  یتاظحل  زا  سپ  تفر  هداوناخ  منکیم !! تسرد  ار  راک  موریم و  نونکا  تفگ : هدومن  رـس  هب  رداـچ  گـنردیب 
بآ متفرگرب  رد  ار  وا  دمآ ، شوه  هب  رابکی  هنوگچ  شوهیب  كدوک  مدرک  بجعت  ریگب ،!! شوغآ  رد  ارم  ناجاقآ  تفگ : هتشادرب ، هتـسب 

رهطم مرح  هب  تفگ : دـش . دراو  مناخ  هک  مدوب  هدزتفگـش  دـیآیم ، نالا  متفگ : تساجک ؟ مناخ  یبیب  تفگ : مداد . بآ  ار  وا  تساوخ 
رد ماهچب  کنیا  مدروآیمن  يور  ناتسآ  نیدب  نم  يدوبن  جئاوحلا  باب  رگا  متـسه ، وت  راوز  نم  لضفلاابا  ای  متفگ : متفر و  سابعلا  انالوم 

نوریب مرح  زا  متفگ ، ار  نخس  نیمه  مهد ؟ هچ  ار  وا  ردپ  هحفص 64 ]  ] باوج نم  هنرگ  مهاوخیم و  وت  زا  ار  وا  يافـش  تسا  گرم  رطخ 
ار میهاش  ینک  يرای  ارم  ات  ردارب ، يا  اج  زا  زیخ  تسا . هتفای  افـش  رامیب  مالـسلا  هیلع  سابعلا  انالوم  صاخ  هجوت  رثا  رد  مدیمهف  اذل  مدمآ .
زج ارم  دوبن  يروای  ینک  يرادـملع  مرهب  زا  هک  یماگنه  تشگ  راوتـسا  نک  ملع  اـمنب  ناـیع  ردـیح  تلوص  ینک  يراوخمغ  هار  زا  رارقرب 

يراکمتس عفر  ات  تسین  تیاهتـسد  نوخ  هب  هقرغ  تتماق  نوگنرـس و  تیاول  دش  ینک  يرادهپـس  مرهب  ملد  دهاوخیم  زاب  مرح  لها  يهلان 
نآ زا  كوان  نک  زاب  ار  دوخ  مشچ  ینک  يراج  دوخ  مرـش  زا  ناگدـید  زا  لد  نوخ  دناهنـشت  بل  نم  لافطا  یهت  دـش  تبآ  کـشم  ینک 
بآ ینک  يرادافو  نم  اب  یگنشت  زا  یتساوخ  دوب  ناشطع  تبل  منالفط  ياقس  يا  هچ  زا  ینک  يرادلد  زاب  ردارب  زک  مراد  مشچ  امن  جراخ 

هحفص 65] « ] شناد  » يوراس داوجلادبع  زا  رعش  ینک  يرادهگن  رشحم  فص  شناد )  ) زا دیاب  ابحرم  ردارب  يا  يدروخن  يدید  ار 

نیشنهیداب نز  يریمشک و  هللاتیآ 

رتهب مدینش  ناشیا  زا  ار  بلطم  نیا  هطساو  هب  دوخ  هکنیا  اب  هدنب  هک  دندومرف ، لقن  يریمشک  میرکلادبع  دیس  هللاۀیآ  بانج  ار  ناتـساد  نیا 
، يریمشک ياقآ  ناتساد : حرش  کنیا  میامن و  لقن  مالسلا ) هیلع  سابعلا  لضفلاابأ  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ   ) باتک زا  ار  نآ  مدید 

يهراختـسا ًانمـض  دـشیم . هراختـسا  بلط  ناشیا  زا  ًارثکا  دـندوب و  مدرم  فلتخم  راشقا  يهعجارم  دروم  دنتـسیزیم ، فجن  رد  هک  ینامز 
ناشیا دـندرکیم . نایب  دنتـساوخیم  هراختـسا  دـندرکیم و  هعجارم  هک  زین  ار  دارفا  یبلق  تانونکم  تفرگیم و  تروص  حـیبست  اب  ناـشیا 

دارفا دنتـسشنیم و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رهطم  نحـص  ياـهناویا  زا  یکی  رد  هدـنام  رهظ  هب  تعاـس  ود  بیرق  اـهحبص 
اب ینز  مدـیدیم  دوب  یتدـم  هک ، دـندرک  لقن  يریمـشک  ياقآ  دـندرکیم . هعجارم  ناـشیا  هب  هراختـسا  نتفرگ  يارب  عقوم  نیا  رد  فلتخم 
الط نادوان  ریز  دـنیوگیم ) يدـیعم  دـننکیم ، یگدـنز  اهاتـسور  رد  ای  اهرداچ و  رد  هک  یناـنز  هب   ) يدـیعم ناـنز  تلاـح  هایـس و  ياـبع 

، درک بلج  ار  مرظن  تلاح  نیا  دریگیم . هراختـسا  ناشیارب  دراد ، تسدب  هک  یحیبست  اب  زین  وا  دـننکیم و  هعجارم  وا  هب  اهنز  دنیـشنیم و 
مداخ مراد . یتالاؤس  وا  زا  رواـیب ، نم  دزن  ار  وا  دوشیم  ماـمت  نز  نیا  راـک  هک  رهظ  ماـگنه  متفگ : رهطم  نحـص  مادـخ  زا  یکی  هب  يزور 

؟ ینکیم هچ  وـت  مدرک : لاؤـس  وا  زا  دروآ ، نم  دزن  ار  هحفـص 66 ]  ] وا دـش  مامت  نز  نآ  يهراختـسا  راک  هکنیا  زا  سپ  زور  کی  روبزم ،
؟ ییوگیم مدرم  هب  ار  بلاطم  هنوگچ  و  یناوخیم ؟ يرکذ  هچ  یتخومآ ، هک  زا  ار  هراختـسا  متفگ : مریگیم . هراختـسا  اهنز  يارب  تفگ :
ار يداـع  یگدـنز  منادـنزرف  مرهوـش و  اـب  هک  مدوـب  ینز  نم  تفگ : درک و  ناتـساد  نآ  فـیرعت  هب  عورـش  و  مراد ، یناتـساد  نم  تـفگ :

نوگـشدب نم  هک  ناونع  نیا  هب  مرهوش ، يهداوناخ  میتی ، دـنزرف  راهچ  مدـنام و  نم  تفر و  ایند  زا  ياهثداح  رثا  رد  مرهوش  مدـنارذگیم .
نم يداـم  تالکـشم  هب  ییاـنتعا  مه  مدوخ  يهداوناـخ  دـندرک و  درط  دوخ  زا  ارم  تسا ، هدـش  ناشرـسپ  گرم  ثعاـب  نم  مدـق  متـسه و 

مفارحنا يارب  زین  ییاههار  ًاعبط  مدوب ، ناوج  ینز  هک  اجنآ  زا  ًانمض  مدنراذگیم . ناوارف  جنر  دایز و  تامحز  اب  ار  یگدنز  اذل  دنتـشادن ،
هب نت  موش و  هدیـشک  داسف  هب  هداتفا و  ماد  هب  دوب  کیدزن  يدام  تاجایتحا  يداصتقا و  ياهانگنت  رثا  رب  هبترم  نیدنچ  و  دـشیم ، هدرتسگ 
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یگدنز نوچ  هک  متفرگ  میمـصت  يراتفرگ ، جایتحا و  تدش  رثا  رب  يزور  ات  مدرک ، يراددوخ  دومن و  کمک  دنوادخ  یلو  مهدـب . اشحف 
دیسر و مدایرف  هب  ادخ  زین  راب  نیا  اما  مدوب ، هتفرگ  ار  دوخ  میمصت  نم  مهدب . اشحف  هب  نت  متشادن  ياهراچ  رگید  هدش و  اسرفتقاط  میارب 

اذـغ باصتعا  زور  هس  مییآیم و  مالـسلا  هیلع  لـضفلاابأ  ترـضح  مرح  هب  میراد  یتجاـح  رگا  هک  تسا  مسر  اـم  نیب  رد  داد . تاـجن  ارم 
لـضفلاابأ ترـضح  سدـقم  تحاـس  هب  متفرگ  میمـصت  زین  نم  میریگیم . ار  دوخ  تجاـح  مه  ًارثکا  و  میریگب ، ار  ناـمتجاح  اـت  مینکیم 

هحفص  ] باصتعا ترضح  نآ  حیرـض  رانک  مدز و  شنماد  هب  لسوت  تسد  متفر و  منک . اذغ  باصتعا  هدش و  لسوتم  مالـسلا  هیلع  سابعلا 
دروآرب ار  متجاح  دمآ و  مباوخ  هب  مالسلا  هیلع  لضفلاابأ  ترضح  درب و  مباوخ  حیرـض  رانک  هک  دوب  موس  زور  مدرک . عورـش  ار  اذغ  [ 67

وت هـب  میرـضاح و  اـم  ریگب ، ار  حـیبست  وـت  دوـمرف : متـسین . دـلب  هراختـسا  هـک  نـم  مدرک : ضرع  ریگب ، هراختـسا  مدرم  يارب  وـت  دوـمرف : و 
هدـش اور  نم  تجاـح  یتسارب  اـیآ  ماهدـید !؟ هک  تسا  یباوخ  هچ  نیا  متفگ : دوخ  اـب  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  ییوگب . هچ  هک  مییوگیم 
منیبب موش  جراخ  مرح  زا  هتسکش و  ار  مباصتعا  هک  متفرگ  میمـصت  هرخالاب  منک ؟ هچ  مدوب  ددرم  تشاد !؟ مهاوخن  یلکـشم  رگید  تسا و 

درک و دروخرب  نم  هب  ینز  متـشذگیم  هک  یجورخ  ياهورهار  زا  یکی  زا  مدـیدرگ . نحـص  لـخاد  مدـش و  جراـخ  مرح  زا  دوشیم . هچ 
يدـیعم و نز  مه  نآ  دریگب ، هراختـسا  نز  هـک  تـسین  لوـمعم  دـیوگیم !؟ هـچ  نـیا  مدرک ، بـجعت  يریگیم ؟ هراختـسا  مناـخ  تـفگ :

نم باوخ  زا  مناخ  نیا  ایآ  تسیچ !؟ دنداد ، نم  هب  ترـضح  هک  يروتـسد  مدـید و  هک  یباوخ  اب  مناخ  نیا  طابترا  ینابایب ! نیـشنرداچ و 
داد و نم  هب  یحیبست  ًاروف  مرادـن . هراختـسا  يارب  حـیبست  هک  نم  متفگ : وا  هب  هرخالاب ، تسا !؟ رومأم  ترـضح  فرط  زا  ایآ  تسا !؟ علطم 
زا یتـشم  متـشاد  مالـسلا  هیلع  ساـبعلا  لـضفلاابأ  ترـضح  هب  هک  یهجوـت  اـب  مدرب و  تسد  نک ! هراختـسا  ریگب و  ار  حـیبست  نیا  تـفگ :
نآ زا  تفر . وا  متفگ و  ار  بلاطم  میوگب . هچ  نز  نیا  هب  هک  دومرف  دـش و  رهاـظ  ملباـقم  رد  ترـضح  مدـید  متفرگ ، ار  حـیبست  ياـههناد 

ناـشیارب نم  دـنیآیم و  مدزن  دـننادیم ، ارم  عضو  هک  یناـنز  میآیم و  ـالط  نادواـن  ریز  لـحم  نیا  هب  زور  کـی  ياهتفه  دـعب ، هب  خـیرات 
هیهت ار  منادنزرف  مدوخ و  تشیعم  لیاسو  هلصاح ، لوپ  اب  دوشیم ، هک  رهظ  دنهدیم . نم  هب  یلوپ  هراختـسا  ره  تباب  مریگیم و  هراختـسا 

نز کـی  هب  هحفـص 68 ]  ] مالـسلا هیلع  لـضفلاابأ  ترـضح  هجوت  دوـب  ییـالاو  تمارک  بیجع و  ناتـساد  مدرگیم . رب  لزنم  هب  منکیم و 
ياوقت هب  همه  نیا  اـم  ياـیلوا  هک  مینیبیم  دـشاب ؟ هتـشاد  رثا  همه  نیا  دـناوتیم  هاـنگ ، زا  زیهرپ  ادـخ و  زا  سرت  اـیآ  اوقت  رثا  رب  داوـسیب ،

زک یـسک  دریگب  رـس  زا  ار  هلان  بشما  هک  دییوگب  مشوماخ  يان  شوگ  هب  دـننکیمن . هک  یفاطلا  هچ  نآ  شاداپ  هب  دـنراد و  هجوت  اهناسنا 
يارحـص نآ  هب  دـسوبب  ار  وزاـب  تسد و  نآ  قوش  هب  بشما  دـهاوخیم  نم  باـتیب  لد  دریگب  رد  مغ  بت  زا  یهلا  دزوـسن  وا  غاد  درد و 

دوخ لد  متسشن  یئاهنت  يوج  رانک  مدیکچ  وت  يازع  قامعا  هب  یبیرغ  رد  متشگ  کشا  اپارس  دیوجب  ار  وا  يهنـشت  هاگن  دراذگ  اپ  نازوس 
تورمیب نیمز  تلاجخ  نیا  زا  یکـشاک  ایادخ  دشیم  باتیب  شطع  تشد  رد  هک  مدید  زور  نآ  وت  تسدیب  نت  مدیرب  رـس  تدای  هب  ار 

هحفص 69] « ] یناغفا  » هدازشاقن نودیرف  زا  راعشا  دشیم  بآ 

دوشیم جلف  دزد ، تسد 

اضر ماما  ربق  ترایز  ماگنه  هب  دهـشم  رهـش  رد  هک  تسا  هدش  هدینـش  هک : تسا  هدروآ  يهحفـص 284 ، رد  جئاوحلا » باب   » باتک فلؤم 
زا تسا  هقبط  نیا  صوصخم  هک  یـصاخ  یتسدرت  اب  ار  نیرئاز  زا  یکی  لوپ  رببیج ، رفن  کی  ناـهج ، نایعیـش  متـشه  ماـما  مالـسلا ، هیلع 

یتلاح اب  دوب ، هتخاب  ار  شدوخ  هبقرتم  ریغ  دـمآشیپ  نیا  زا  هک  هراـچیب ، دزد  دوشیم . جـلف  رببیج  نیا  دـعب  ياهظحل  دـیابریم و  وا  بیج 
هب مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دعب  بش  ددنبیم . ماما  حیرـض  هب  ار  شدوخ  نتفای ، افـش  يارب  دوریم و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مرح  هب  ناشیرپ 

رایـسب رئاز  کی  زا  يرـصتخم  لوپ  تقرـس  رطاخ  هب  نم  تازاجم  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ای  دـیوگیم : سامتلا  اب  دزد  دـیآیم و  شباوخ 
زا سپ  نوچ  درادیم : نایب  شخـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  موشب ؟ جـلف  هنوگنیدـب  دـیاب  ارچ  زیچاـن ، يدزد  نیا  يارب  تسا . نیگنس 

! تسا هدروآرد  تروص  نیا  هب  ار  وت  هدش و  كانبصغ  رما  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  لضفلاابأ  ترـضح  يدروخ ، غورد  مسق  نم  مان  هب  يدزد ،
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دنکیم هبوت  دهاوخیم و  جئاوحلا  باب  زا  ار  دوخ  يافش  دوشیم  هاگآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رسپ  بضغ  زا  رببیج  درم  هک  یماگنه 
رمع هک  يدرم  هحفـص 70 ]  ] بیترت نیدب  دـهدیم و  افـش  ار  مالـسلا  هیلع  لضفلاابأ  ترـضح  ددرگن . اوران  ياهراک  درگ  سپ  نآ  زا  هک 

نابرق همه  یناهج  ناج  يا  توتف  رحب  افو  ناک  افـص  يایرد  ددرگیم . تیادـه  تسار  هار  هب  دوب  هدـنارذگ  يرببیج  يدزد و  اب  ار  دوخ 
هدمآ درخ  بابرا  ردیح  تلوص  دوب و  دمحا  تکوش  اب  لضفلاابا  نامرد  هراچ ز  دوش  درد  ره  دـیادزب  لد  زا  مغ  لضفلاابا  دای  اب  لضفلاابا 

ریـشمش مد  زا  نالی  روشحلـس  ياهرـس  لضفلاابا  ناـشفا  ررـش  غیت  هجنپ و  رـس  زادـنارب  مصخ  نکـشرکشل و  نکفادرم و  لـضفلاابا  ناریح 
ناوخ رب  لضفلاابا  نالوج  هریخ ز  کلف  مشچ  دـش  یناث  ردـیح  يدـب  گنج  يهکرعم  رد  لضفلاابا  ناـگوچ  هب  يوگ  نوچ  هدـش  ناـطلغ 

هحفص 71] « ] ینانمس فتاه   » زا رعش  لضفلاابا  ناوخ  زا  دوریم  اجک  هرهبیب  تسا  ییادگ  راز  یفتاه »  » مرک

ماهنسرگ اباب 

یگچب رد  قحـسا ، دمحم  مردارب ، هک  درک  لقن  يراهدـنق  يولوم  بانج  هک : تسا  هدـمآ  يهحفص 221  تفگش » ياهناتـساد   » باتک رد 
سدقم حیرـض  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مرح  رد  درب و  البرک  هب  ار  وا  مردپ  میدش . دیماان  نامرد  زا  دش و  لولـسم 

هک یماگنه  دش ، زامن  لوغشم  قاور  رد  دوخ  تسب و  ار  هچب  دهاوخب . ار  وا  گرم  ای  افش  دنوادخ  زا  هک  تساوخ  راوگرزب  نآ  زا  تسب و 
. دروآ نوریب  ار  وا  تسا ، هتفاـی  افـش  هدرک و  رییغت  شراـسخر  دـید  درک  هاـگن  شتروص  هب  ماهنـسرگ . اـباب  تفگ : هچب  هچب ، دزن  تشگرب 
رد فجن  نکاس  نونکا  و  دـشن ، يربخ  ضرم  نآ  زا  ًالـصا  دروخ و  گرزب  نان  صرق  کی  راـنا و  هناد  تساوخ و 8  راـنا  زور  نآ  يادرف 

رانک تسدیب ، تشذگ  دیشوپ و  هراتس  زا  هرز  نت ، رب  تشذگ  دیـشون و  هداب  هام ، رغاس  زا  تسا . يزابخ  لوغـشم  هزمح  ترـضح  نابایخ 
دیحوت ریش  شیج  شکلعـشم  یئوت  دیما  ریما  لد  روشک  رد  هحفص 72 ]  ] تشذگ دیشورخ و  بش  هب  تفص  دیـشروخ  تارف  نینوخ  طش 

هحفص 73] « ] یگرزبهد دحا   » زا رعش  یئوت  دیشروخ  ریفس  ناگدزبش  رب  قلف  غاب  رد  خرس  لیهس  دننام  یئوت 

ياچ هب  دایتعا  يزاقفق و  كرت 

دوب يزاریش  يازریم  نامهیم  یصخش  دندرک : لقن  ناشیا  لوق  زا  ناشردپ ، لاح  حرش  نمض  رد  يرئاح  یضترم  اقآ  جاح  هللاتیآ  موحرم 
لزنم تفریم  راطفا  ماگنه  درکیمن . عابشا  ار  وا  ازریم  لزنم  يهناخ  ياچ  هک  يروط  هب  دروخیم  یئاچ  یلیخ  دوب و  زاقفق  فارشا  زا  هک 

وا هب  دوب و  هدامآ  ياچ  ناویل  دـنچ  اجنآ  رد  دوب و  ازریم  موحرم  يهجوزلاوخا  زا  هک  يزاریـش  يازریم  يومع  رـسپ  لیعامـسا  ازریم  جاـح 
ياچ دـناوتیمن  درف  نیا  هجیتن  رد  هدوبن و  هناـخ  رد  یـسک  لیعامـسا ، ازریم  جاـح  لزنم  دوریم  هک  بورغ  ماـگنه  زور  کـی  دـندادیم .

تلاـح ناـمه  رد  دـهدیم و  تسد  وا  هب  یـشوهیب  شغ و  تلاـح  رادهزور  ناتـسبات و  مرگ  ياوه  رد  شنمناـیعا  يزاـقفق  كرت  دروـخب .
كرت نیا  هب  یماـج  ناـشیا  تسا . مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  هک  دـنکیم  كرد  ملاـع  ناـمه  رد  هک  دـنیبیم  ار  يراوـس  یـشوهیب 
يرئاح میرکلادـبع  خیـش  جاـح  هللاتیآ  موحرم  دوشیم . ریـس  ياـچ  زا  هشیمه  يارب  رگید  دـیآیم و  شوه  هب  دـماشآیم و  هک  دـهدیم 

بل ياچ  هب  ًالـصا  نآ  زا  دـعب  درکیمن و  ار  ناشیا  فافک  يزاریـش  يازریم  لزنم  ياچ  هک  مدوب  هدـید  نایرج  نیا  زا  لبق  نم  دـیوگیم :
ینیسح هگرد  هب  ممداخ  هک  میارب  زا  سب  نیمه  فرش ، لضف و  هحفص 74 ]  ] میاتفال کلم  زابهاش  نم  میاضترم  یلع  يهداز  نم  دزیمن .

مراد ملولم  شنـشلگ  یگدرـسفا  ملوسر ز  نشلگ  نابغاب  نم  ملوتب  يهداز  رازگتمدـخ  ینید  نع  ًادـبأ  یماحأ  ینأ  ینیمی  اومتعطق  نأ  هللاو 
مناسر هگهمیخ  هب  ار  بآ  نیو  منارب  سرف  نیا  نک  ددـم  بر  ای  ینید  نع  ًادـبأ  یماحأ  ینأ  ینیمی  اومتعطق  نأ  هللاو  ینیمغ  هتـسکش و  لد 

منانمـشد ریت  نایم  اهنت ، ینید  نع  ًادبأ  یماحأ  ینأ  ینیمی  اومتعطق  نأ  هللاو  ینینزان  قشع  يادـف  مناج  منامن  نآ  زا  دـعب  هک  مغ ، هچ  رگید 
ًادـبأ یماحأ  ینأ  ینیمی  اومتعطق  نأ  هللاو  ینیـشن  نم  کشم  هب  رگا  ریت  يا  منامب  لجخ  ناکدوک  شیپ  رد  مناج  هب  دروخ  اههزین  شاک  يا 

ینیمی اومتعطق  نأ  هللاو  ینیبب  اخا  نم  راز  لاح  ات  میآ  همیخ  رانک  مبکرم  اب  میاهتسد  هدیرب  دش  هچرگا  میالبرک  ناگنشت  ياقـس  ینید  نع 
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رد تسا  نیمز  رب  هداتف  ادج ، متـسد  تسا  نیـشتآ  وت  بل  شطع  زا  هک  تسا  نیمغ  نیزا  ملد  نوخ ، كاخ  رد  ینید  نع  ًادـبأ  یماحأ  ینأ 
هحفص 75] « ] ناسح  » زا رعش  ینید  نع  ًادبأ  یماحأ  ینأ  ینیمی  اومتعطق  نأ  هللاو  تسا  نینهآ  دومع  نم  قرف 

تسا تاینظ  دینکیم  لیصحت  امش  هچنآ 

یتدـم فرـشا  فجن  رد  هک  بـالط  زا  یکی  هک : تسا  هدومن  لـقن  نیقثوم  زا  یـضعب  زا  يهحفص 242  هیـسابعلا » صئاصخلا   » باتک رد 
هب مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  هک  درادیم  راهظا  سلاجم  یضعب  رد  دوب  هرهبیب  قالخا  ملع  زا  نکیلو  هدومن  لوصا  هقف و  ملع  لیصحت 
رد یبش  دـنتفگ : میاهدیـشک . تمحز  رتشیب  هینید  مولع  رد  ام  تسا و  رتالاب  ام  داهتجا  ملع و  ماقم  الاو  دراد  تفارـش  ام  هب  بسن  يهطـساو 
زا نم  تسا و  تاینظ  دیاهدرک  لیـصحت  امـش  هچنآ  هک  دیامرفیم  نایب  نیا  هب  بیرق  ار و  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  دـنیبیم  باوخ 

باوخ زا  تشحو  فوخ و  تلاح  هب  بدایب و  يهبلط  هدز و  وا  تروص  هب  یلیـس  کی  ماهدومن و  هینیقی  مولع  لیـصحت  نیقی  ملع و  ماـقم 
هیلع سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  دیربب  ارم  دیوگیم : دوشیم ؟ هچ  ار  وت  دنیوگیم : دریگیم . يدیدش  زرل  بت و  دوشیم و  رادـیب 

نادیهـش جات  ام  تاجانم  حیبست و  وت  دای  ام  تاجاح  يهلبق  تمرح  يا  دوشیم . هداد  افـش  دـنکیم و  هثاغتـسا  هبانا و  هبوت و  اجنآ  مالـسلا 
باتفآ زا  رتهدنـشخرد  هام  وت  يانعر  تماق  اجک ، ورـس  وت  يارآلد  يور  اجک ، هام  هحفص 76 ]  ] یمـشاهینب هام  یلع ، تسد  یملاع  همه 

هار هب  تسد  رس و  هداد  نیـسح  هاپـس  رالاس  رورـس و  قشع  رادملع  و  قاشع ، یقاس  قشع  رالاس  هلفاق  مدقمه  بارتوب  نت  ناج و  وت ، علطم 
قشع و بتکم  وت ، بتکم  هتخارفارب  مالسا ، مچرپ  هتخاس  نوگن  رفک  ملع  يا  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  مامانبا  خا و  ماما و  مع  نیـسح 
، هدـش بآ  هدـش  عمـش  تسا  يزارفارـس  هاگنآ  يرـسیب ، تسا  يزابرـس  يزابناج و  بتکم  تسافـص  قدـص و  وت ، يابفلا  سرد  تسافو 

هحفص 77] « ] یضایر  » زا رعش  تارف  مشچ  هب  کشا  دنز  جوم  تام  تسوت ، بدا  زا  تارف  بآ  هتخومآ  بدا  ار  بدا  يور  هتخوس 

دوشیم هدناوخ  میومع ، تبیصم  هک  یتقو 

( جع  ) يدهم ترضح  ناگتفیش  باتک  زا  لقن  هب  يهحفص 430 ، مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  رد 
لاس 1354 رد  نآ  لقان  هک  تسا  یناتـساد  دـیناوخیم ، نونکا  هک  ار  هچنآ  دـیناوخیم : لیذ  رد  هک  تسا  هدـیدرگ  لقن  بلاـج  یناتـساد 

دوخ يرمق  يرجه  لاس 1400  مارحلا  ۀجحلايذ  زور 16  رد  هناتخبشوخ  تسا . هدرک  لقن  هیئافـص  رد  مق  ياملع  زا  ياهدع  دزن  یـسمش 
مهیلع تیبلها  یتسود  قدص و  راثآ  هک  يو  مدرک . ترایز  ار  وا  مالسلا  مهیلع  هموصعم  يهمطاف  ترضح  سدقم  نحص  رد  ًاصخـش  زین 

ار ناتساد  نیمه  درک ، فیرعت  هادف  انحاورا  نامز  ماما  تمدخ  شیبایفرش  زا  هک  يدایز  ياهناتساد  نمض  دوب ، دوهشم  شیامیس  زا  مالسلا 
زین ام  رصع  رد  هک  دنامهفیم  تسا و  شخبدیما  زیگناتفگش و  یتسار  هب  هک  ناتـساد ، لصا  کنیا  داد . حیـضوت  هزات  تاکن  یخرب  اب  زین 

هک یلوا  لاس  تفگ : يو  دنشاب ، جع )  ) يرکـسعلا نسحلا  نب  ۀجح  يدهم  ترـضح  يهجوت  دروم  نینچ  نیا  هک  دنتـسه  نآ  قیال  يدارفا 
قیفوت 20 دنوادخ  هناتخبشوخ  منک . ترایز  مه  ار  جع )  ) نامز ماما  هکلب  ات  میایب  هکم  هب  رفـس  متساوخ 20  ادخ  زا  مدش ، فرشم  هکم  هب 

ناونع هب  دوـب  لاس 1353  ًارهاظ  هکنآ ، یگنوگچ ، دومن . تمارک  ار  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللالـجع   ) راـی رادـید  زین  هکم و  هب  رفـس  راـب 
، بش ادرف  هک  منک  مهارف  ار  راـک  تامدـقم  هک  مدـمآ  تاـفرع  هب  هکم  زا  متـشه  بش  مدوـب ، هتفر  نارهت  هحفـص 78 ]  ] زا ناوراک  کمک 
؟ يدـمآ نالا  ارچ  اقآ  تفگ : دـمآ و  ياهطرـش  دنـشابن . نارگن  لزنم  عضو  رداچ و  تهج  زا  دنـشاب  تافرع  رد  دـیاب  همه  اـهیجاح  یتقو 
هب تفگ : ارچ ؟ متفگ  يورب . باوـخ  دـیابن  بشما  سپ  تفگ : منک . هداـمآ  ار  راـک  تامدـقم  هک  ماهدـمآ  نیا  يارب  متفگ : تسین . یـسک 

يهلفان ماجنا  يارب  مباوخن . ار  بش  متفرگ  میمصت  هطرش ، نتفر  زا  دعب  دشاب . متفگ : دنزب . دربتسد  دیایب و  يدزد  تسا  نکمم  هکنآ  رطاخ 
دمآ و رداچ  برد  یـصخش  هک  دوب  لاح  نیمه  رد  مدرک و  ادیپ  یلاح  بش ، زامن  زا  دعب  مدـش . هلفان  لوغـشم  هتفرگ ، وضو  اهاعد  بش و 

تـسرد ياچ  دومرف : تسـشن و  وا  مدنکفا . يو  ياپ  ریز  هدرک  الدنچ  ییوتپ  مدش و  دنلب  اج  زا  نم  درب . ارم  مان  دـش و  دراو  مالـس  زا  دـعب 
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غارچ يور  بآ  امـش  دومرف : ماهدرک . شومارف  ماهدرواین و  هکم  زا  کشخ  ياچ  یلو  تسرـضاح ، ياچ  بابـسا  ماـمت  ًاـقافتا  متفگ : نک .
ار ياچ  هتسب  کی  تشگرب و  هک  دیشکن  یلوط  متشاذگ . غارچ  يور  بآ  مه  نم  تفر و  نوریب  رداچ  نایم  زا  مروایب . ياچ  نم  ات  راذگب 
مه تدوخ  دومرف : دروـخ و  مدراذـگ . شیور  شیپ  هدرک  مد  ار  ياـچ  داد . نم  تسد  هب  دوـب  مرگ  یلا 100  دودـح 80  رد  نآ  نزو  هک 

، ناـن مدرک : ضرع  يراد ؟ هچ  اذـغ  دومرف : دـعب  تشاد . نم  يارب  یبوخ  تذـل  ياـچ  متـشاد و  مه  شطع  ًاـقافتا  مدروخ . مه  نم  روـخب !
: متفگ روایب . دومرف : ماهدروآ . ناریا  زا  مه  تسام  مدرک : ضرع  مهاوخیمن . رینپ  نم  دومرف : رینپ . متفگ : يراد ؟ هچ  شروخ  ناـن  دومرف :

نیا رد  دروخ . همقل  هس  ود  میروخیم ! ار  نامدوخ  مهس  ام  دومرف : تسا . ناوراک  هحفص 79 ]  ] لها مامت  لام  تسین ، نم  دوخ  زا  هک  نیا 
اما دنشاب ! دزد  اهنیا  دنکن  متفگ : دوخ  اب  دندمآ . رداچ  يولج  دوب ، هدش  زبس  هزات  ناشبل  تشپ  ياهوم  هک  رظنملا  حیبص  ناوج  راهچ  تقو 
مه اهنآ  دیروخب . همقل  دنچ  مه  امـش  دومرف : اقآ  نآ  دنتـسشن و  سپـس  مدش . عمج  رطاخ  داد  باوج  صخـش  نآ  دـندرک و  مالـس  مدـید 
راب هس  دوب  نم  هب  شهاگن  هک  یلاح  رد  دنام و  اقآ  دوخ  یلو  دنتفر . دندرک و  یظفاحادخ  دیورب . امش  دومرف : اهنآ  هب  اقآ  سپس  دندروخ .

هتوتیب يارب  نابایب  نیا  رد  یسک  بشما  نوچ  دومرف : تهج ؟ هچ  زا  متفگ : تفرگ . ار  میولگ  هار  هیرگ  یلعدمحم ! تلاح  هب  اشوخ  دومرف :
هک صوصخم  ياعد  زامن و  دهاوخیم  تلد  دومرف : دعب  هدمآ . نابایب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مدج  هک  تسا  یبش  نیا  دیآیمن ،

مناوتب درـس  بآ  اب  نم  هک  تسین  يروط  اوه  مدرک : ضرع  ریگب . وضو  نک و  لـسغ  زیخرب  دومرف : يرآ . متفگ : یناوخب ؟ تسه  مدـج  زا 
منکیم و هچ  مشاب  هتشاد  هجوت  هکنیا  نودب  نم  و  تفر ، نوریب  وا  امن . لسغ  نک و  مرگ  ار  بآ  وت  موریم ، نوریب  نم  دومرف : منک . لسغ 
يدرک و لسغ  یلعدمحم  جاح  دومرف : تشگرب . اقآ  مدید  متفرگ . وضو  مدومن و  لسغ  هدرک و  مهارف  ار  لسغ  يهلیـسو  تسیک ، اقآ  نیا 

ماـما زاـمن  نیا  ناوخب و  ار  هللاوه » لـق   » يهروس هبترم  دـمح 11  زا  دـعب  روایب ، اـج  هب  زاـمن  تعکر  ود  دومرف : یلب  متفگ : یتخاـس ؟ وضو 
ماگنه یلو  دیـشک ، لوط  هقیقد  تسیب  یلا  عبر  کی  هک  دناوخ  ییاعد  درک  عورـش  زامن  زا  دـعب  تسا . ناکم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
مظفح هحفـص 80 ]  ] دنامیم و نم  نهذ  رد  دناوخیم  هک  ار  اعد  يهلمج  ره  تشاد . نایرج  شکرابم  مشچ  زا  نادوان  دننام  کشا  تئارق 

اعد نیا  دـننام  هب  مدوب  انـشآ  اعد  بتک  اب  مدـناوخیم و  دایز  اعد  هکنیا  اب  نم  و  دراد ، یلاع  نیماـضم  تسا  یبوخ  ياـعد  مدـید  دـشیم .
منهذ رد  رکف  نیا  ات  نکل  دسیونب ، میوگب  ناوراک  یناحور  يارب  ادرف  متفرگ  میمـصت  درک و  روطخ  مرکف  رد  اذـهل  مدوب . هدرکن  دروخرب 

صوصخم هدشن و  هتشون  یباتک  چیه  رد  اعد  نیا  اریز  نک ، نوریب  لد  زا  ار  لایخ  نیا  دومرف : تشگرب و  دش . رادربخ  نم  رکف  زا  اقآ  دمآ 
نیا میوگیم : هک  تسا  بوخ  نم  دیحوت  اقآ  مدرک : ضرع  متسشن و  اعد ، ندش  مامتا  زا  دعب  دوریم . وت  دای  زا  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما 

نم اـیآ  مدرک : ضرع  دوریمن . راـظتنا  وت  زا  نیا  زا  رتشیب  تسا و  بوخ  دومرف : هدـیرفآ ! ادـخ  ار  اـهنیا  يهمه  نیمز و  هاـیگ و  تخرد و 
هیلع هللا  یلص  دمحم  لآ  دنهد  بیرف  اهناطیش  راک  رخآ  رگا  و  دیتسه ، مه  رخآ  ات  يرآ و  دومرف : متـسه ؟ مالـسلا  مهیلع  تیبلها  تسود 

هکنیا اب  هتـسشن . رداچ  رد  نـالا  ماـما  دومرف : دـنروآیم ؟ فیرـشت  ناـبایب  نیا  رد  ناـمز  ماـما  اـیآ  مدرک  ضرع  دنـسریم . داـیرف  هب  هلآ  و 
ایآ متفگ : دعب  هتسشن . شدوخ  هب  صوصخم  رداچ  رد  ماما  ینعی  هک : دیـسر  منهذ  هب  مدشن و  هجوتم  نم  اما  دومرف  تحارـص  هب  ترـضح 

دنورب اقفر  رگا  مدرک : ضرع  تسا . ۀـمحرلا » لبج   » رد دومرف : تساجک ؟ متفگ : يرآ . دومرف : دـیآیم ؟ تافرع  رد  اهیجاح  اـب  ماـما  ادرف 
نوچ امـش ، رداچ  رد  دومرف : دراد ؟ رظن  دـیآیم و  جاجح  ياـهرداچ  رد  بش  ادرف  متفگ : دنـسانشیمن . یلو  دـننیبیم ، دومرف : دـننیبیم ؟

هب يدوعس  یلایر  دص  سانکسا  هس  ًادعب  دیآیم . ماما  دوشیم ، هدناوخ  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  میومع  تبیـصم  بش  ادرف 
: درک ضرع  نسح . هحفص 81 ]  ] دیس دومرف : تسیچ ؟ امـش  ردپ  مسا  متفگ : روایب . ياج  هب  مردپ  يارب  هرمع  لمع  کی  دومرف : داد و  نم 

مه اب  تشگرب و  هقناعم  يارب  ترـضح  مدرک . هقردـب  رداچ  مد  ات  ار  وا  دورب ، دـش  دـنلب  اقآ  مدرک . لوبق  يدـهم . دیـس  دومرف : امـش ؟ مسا 
: دومرف هداد  نم  هب  يدوعس  دروخ  لوپ  يرادقم  سپـس  مدیـسوب . ار  شتروص  تسار  فرط  لاخ  هک  مراد  دای  هب  بوخ  و  میدومن ، هقناعم 

صخش نیا  هک  رکف  لوغشم  مدش و  رداچ  لخاد  متفاین . ار  یسک  مدرک  رظن  فرط  نآ  فرط و  نیا  مدیدن . ار  وا  رگید  متشگرب ، ات  درگرب 
، دومرف نایب  ار  شدوخ  مان  شردپ و  مان  داد و  ربخ  نم  تین  زا  درب و  ارم  مان  هکنیا  ًاصوصخم  دایز ، نئارق  اب  رکف ، یتدم  زا  سپ  دوب ؟ یک 
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تقو رس  اهدزد  رگم  دیوگیم : هدمآ و  هطرش  مدش  هجوتم  تقو  کی  ندرک . هیرگ  هب  مدرک  عورـش  هدوب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مدیمهف 
هک ادرف  متسیرگ و  حبص  ات  ترضح  نآ  دای  هب  لاح  ره  هب  میادخ . اب  تاجانم  لوغشم  متفگ : هدش ؟ هچ  سپ  تفگ : هن . متفگ : دندمآ ؟ وت 

. تسا مالـسلا  هیلع  ماما  هجوت  دروم  ناوراک  هک  دیـشاب  هجوتم  تفگ : مدرم  هب  مه  وا  متفگ ، ناوراک  یناحور  يارب  ار  هصق  دـمآ  ناوراـک 
میومع تبیـصم  امـش  رداـچ  رد  نوچ  بش  ادرف  دومرف  اـقآ  میوگب  هک  مدرک  شومارف  طـقف  متفگ ، ناوراـک  یناـحور  هب  ار  بلاـطم  ماـمت 
مالـسلا هیلع  سابع  ترـضح  هب  مه  نآ  لسوت ، تلاح  ًانمـض  دنداد و  لیکـشت  ياهسلج  ناوراک  لها  دش ، بش  میآیم . دوشیم  هدـناوخ 

دوخ اب  مدش و  تحاران  مدیدن . رداچ  لخاد  ار  ترـضح  نآ  مدرک  هاگن  هچره  دمآ . مدای  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نایب  اجنیا  دندرک ! ادـیپ 
متـساوخیم هدرک  بدا  ضرع  مدـید . ار  اقآ  نامه  رداچ  برد  مدـش . نوریب  سلجم  زا  رایتخایب  تسا . قح  ماـما  يهدـعو  ایادـخ  متفگ :

رگید دـش و  مامت  هضور  ات  مدوب  هداتـسیا  لاح  نامه  هب  نزم ! فرح  درک : هراشا  اقآ  اـما  دـننیبب ، ار  ترـضح  نآ  دـنیایب  مدرم  منک  هراـشا 
دوخ وت  اتفگ  تسا ؟ ناهن  ارچ  نم  زا  تبوخ  يور  هک  متفگ  مدومن . فیرعت  ار  نایرج  هدش  رداچ  لخاد  مدیدن . ار  ترـضح  هحفص 82 ] ]

مغ ارم  متفگ  تسا  ناشنیب  يوک  نآ  یـسرپ ؟ هچ  ناشن  اتفگ  تیوک ؟ ناشن  اناج  مسرپ ، هک  زا  هک  متفگ  تسا  نایع  مخر  هنرو  یباـجح ،
یک ار ، وا  تخوس  هکنآ  تفگ  مناهن  شتآ  زا  مناج ، تخوس  هک  متفگ  تسا  نامداش  زین  مغ  ام  هر  رد  هک  اـتفگ  یناـمداش  رتشوخ ز  وت ،
اتفگ تسا ، یتجاح  هک  متفگ  تسا  نامه  نخس  اتفگ  تسا ، نیمه  سفن  متفگ  یتسه  وت  ات  هک  اتفگ  یک ؟ ات  غارف  متفگ  تسا  ناغف  يدان 
ناج وت  يهناخمغ  شرادهاگن ، اـتفگ  دراد  هک  ناـج  مین  نیا  ناتـسب  ضیف »  » متفگ ز تسا  ناـگیار  هک  اـتفگ  ازفیب  ممغ  متفگ  اـم  زا  هاوخب 

هحفص 83] « ] یناشاک ضیف   » زا رعش  تسا 

هضور جرخ 

تسا هدمآ  يهحفص 133 ، هرـس ، سدق  يرئاح  یناسارخ  يداه  ازریم  فیلأت ، مالـسلا  مهیلع  راهطا  يهمئا  تامارک  تازجعم و  باتک  رد 
رد یلاها  ینامثع و  تلود  رخاوا  التبم و  مغ  الب و  رد  البرک  ًاـبیرقت  لاـس  هد  هکنآ  یـسبط ، هللایلو  دیـسآ  لـجأ  دیـس  دومن  تیاـکح  هک :
رـس هب  هلئاع  دـنچ  اب  یتخـس  رقف و  تیاـهن  رد  نم  دـندوب ، راـتفرگ  دـشابیم ، فورعم  هک  کـیب » هزمح  يهعقاو   » رد تموکح  اـب  هلداـجم 

يامرخ يردـق  هتفه  کـی  مدروآیم ، سلجم  رد  اـمرخ  ولو  دـشیم  رـسیم  هچره  مدـناوخیم و  هضور  هعمج  زور  هتفه  ره  یلو  مدربیم 
سابع ترضح  هب  گنج  سرت  زا  دراو و  ناملزنم  ینامهم  هب  هتافـش »  » بارعا زا  رفن  دنچ  اضق  زا  مدوب ، هدرک  سلجم  يارب  هریخذ  يدهاز 

دنچ مدرک . رـضاح  ناـشیارب  ار  اـمرخ  مدـش  روبجم  دوبن  طاـسب  رد  يزیچ  دوب ، ترـضح  نآ  راوج  رد  اـم  لزنم  نوچ  دـندوب ، هدروآ  هاـنپ 
مریگب ضرق  نارق  ود  متفگ  متفر ، اقفر  زا  یکی  يهناخ  رد  رب  مداتفا ، نآ  لیاسو  يهیهت  هضور و  رکف  رد  دش  هعمج  حبـص  تشذگ  يزور 
تمـس زا  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  منکب . یتراـیز  تسا  تمینغ  متفگ : مدـش ، ءادهـشلادیس  نحـص  دراو  تشگزاـب  هار  رد  تشادـن ، مه  نآ 

دوب هدیدرگ  لزلزتم  پوت  يهمدص  زا  هک  وگهلأسم  یلع  دیس  لزنم  ندش  بارخ  يادص  رثا  رب  دش  نحص  فرط  هب  مدرم  موجه  هاگهمیخ 
دیدرگ هدیـشارخ  میاپ  قاس  تسوپ  دنداد ، راشف  نحـص  نالاد  راوید  هحفـص 84 ]  ] رد و هب  دندز ، يرگید  پوت  دـندرکیم  لایخ  مدرم  و 

هیلع لضفلاابا  ترـضح  مرح  هب  هک  تسا  رتهب  متفگ  راسکنا ، تیاهن  راز و  لاح  اب  متـشگرب  لزنم  يوس  هب  رازاب  هچوک و  فرط  زا  راـچان 
ضرع مدیدن ، مرح  رد  رتوبک  ود  زج  سکچیه  متسج ، هانپ  مرتحم  مرح  هب  متسش و  ار  تحارج  میامن . لاح  ضرع  موش و  فرشم  مالسلا 
سلجم تفر  مهاوخن  نوریب  متسین و  رادربتسد  مریگن ، بانجیلاع  نآ  زا  ار  دوخ  جراخم  ات  تسا ، هدش  حورجم  میاپ  نم  يالوم  مدرک :

رد مدومن ، ندناوخ  هب  عورـش  مداتـسیا و  دوش ، یجرف  دـیاش  مناوخب  هضور  هملک  ود  متفگ : سپـس  تسین . ایهم  نآ  لئاسو  مراد و  هضور 
زامن لوغـشم  مدرک و  كرت  ار  هضور  میوگب ؟ هچ  یناوخیم ، هضور  یک  يارب  دیوگب  دـیایب و  یـسک  رگا  هک  مدـمآ  دوخ  هب  لاح  نامه 

ار لوپ  دوخ  قودنـص  يور  هک  فارـص  دننام  ینارق  ود  هتـسد  کی  راوید  رانک  نم  هب  لصتم  مدـید  هدـیدرگ ، غراف  زامن  زا  مدـش ، هیدـه 
هتـسد عضو  نیا  هب  دوب  هدش  هتخیر  یـسک  بیج  زا  رگا  اریز  دومرف ، تمحرم  لضفلاابا  یلوم  هب !! هب  متفگ ، دـناهدراذگ ، دـنیچیم  بترم 
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مزال لوپ  تقو  ره  لاس  کی  ات  متفگن . مه  یـسک  هب  مدراذـگ و  قودنـص  نایم  مدـمآ و  هناخ  هب  لاح  ره  هب  دوب ، دـهاوخن  نیمز  رب  هدرک 
لوط رهظ  ات  حبص  زا  دوب  اسب  دیدرگ و  رومعم  یلیخ  ماهضور  سلجم  هعمج  ياهزور  ًاصوصخم  مدرکیم و  جرخ  متـشادیم و  رب  دشیم 
ردقچ يزور  مدیسرپ  دیوگیم : فلؤم  نایلق . راگیس و  نان و  ییاچ و  ریغ  دشیم  فرص  ریش  مرگولیک » لداعم 4   » هقح کی  دیشکیم و 

رصحنم نم  شاعم  و  هحفص 85 ]  ] متـشادیم رب  ینارق  ود  ددع  راهچ  هس  دشیم  تاقوا  یـضعب  نکیل  منادیمن  تفگ : يدرکیم ؟ فرص 
بوخ متفگ : زور  کی  متـشادن ، یتافتلا  چـیه  لاسکی  تدـم  هرخالاب  دیـسریم ، یلوپ  نم  يارب  ییاج  زا  مک  یلیخ  دوب و  هجو  ناـمه  هب 

ياپ هک  یلد  سابع ، دـش . مامت  مدرک  فرـص  نآ  زا  سپ  متفای  ینارق  ود  داتفه و  مدرمـش  تسا ؟ ردـقچ  منیبب  مرامـشب  ار  اهلوپ  نیا  تسا 
باهـش  » زا رعـش  دوب !؟ وت  تسد  ود  شتعافـش  بابـسا  ارهز  ادرف  هک  ییاهدرک  هچ  زورما  دوب  وت  تسرپقـح  ياـقل  قاتـشم  دوـب  وـت  تسب 

تسد ود  اپ ، هداتفاک ز  نک  رغصا  یماک  هنشت  يهراچ  دوخ ، وت  رواب  رد  هتـسشن  شوخ  هچ  دیحوت ، وت  روای  دوب  ادخ  ادخ  نوخ  يا  يدزی »
هب دروخ  نم  تسد  مریـصقت  ات  ود  قاشع ، يهلبق  نیا  رد  دش  مارحا  ردـنا  نم  تسا و  قشع  يهبعک  البرک ، یمادـخ »  » زا رعـش  وت  روآبآ 

هحفص 86] « ] یناسنا  » زا رعش  مریوصت  ناور  بآ  نآ  زا  داد  نم  مشچ  دشن  وت  بیصن  هک  یبآ 

سابعلا مداخ  ای  کیلع  مالسلا 

هدش لقن  هرس  سدق  يزاریـش  نسح  ازریم  جاح  هللاتیآ  زا  يهحفـص 36  عیاقولا  باتک  رد  نینچمه  يهحفـص 148 و  قح  مایق  باتک  رد 
دراو هلیبق  سیئر  رفن  کی  لزنم  هب  هار  نیب  رد  مدـش . راپـسهر  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تراـیز  يارب  ءارماـس  زا  نم  دومرف : هک  تسا 
نیا زا  نم  مالـسلا . هیلع  سابع  مداخ  يا  وت  رب  دورد  سابعلا » مداخ  ای  کیلع  مالـسلا  : » تفگ دمآ و  نم  شیپ  ینز  ییاریذپ  نمـض  مدـش 

. تسا نم  رهاوخ  نز  نیا  داد : باوج  دـهدیم ؟ مالـس  روج  نیا  ارچ  تسیک و  نز  نیا  مدیـسرپ  هلیبـق  سیئر  زا  مدومن  بجعت  مالـس  زرط 
ام لیا  يولج  هک  ياهپت  يالاب  مرهاوخ  مدـید  هاگنآ  مدیـسر  راضتحا  تلاح  هب  تشگ  میخو  ملاح  مدـش  ضیرم  تخـس  نم  هک  یماـگنه 

ادـخ زا  لضفلاابا  دـیوگیم : نایرگ  مشچ  ناـشیرپ و  يوسیگ  اـب  تسا ، هدومن  مالـسلا  هیلع  ساـبع  اـم  يـالوم  ربق  يوس  هب  ور  دراد ، رارق 
ارم نز  نیا  نیبـب  نیـسح  مردارب  تفگ : يرگید  هب  ناـنآ  زا  یکی  مدرک  هدـهاشم  ار  راوـگرزب  رفن  ود  سپـس  دـهد . افـش  ار  مردارب  هاوـخب 
ایند تسا  کیدزن  صخش  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دهد . افش  ار  وا  ات  هاوخب  ادخ  زا  تسا  هداد  رارق  دوخ  ردارب  يافش  يهلیسو 

زا ات  تساوخ  مالسلا  هیلع  سابع  ام  هحفص 87 ]  ] يالوم زا  يدنت  نحل  اب  موس  مود و  راب  مرهاوخ  زاب  تسا ، هتـشذگ  راک  دیوگ  دوردب  ار 
هاوخب ادخ  زا  مردارب  تشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  رابکـشا  يهدید  اب  مالـسلا  هیلع  سابع  مدید  دیامن . افـش  تساوخرد  ادخ 
تیادخ مردارب  دومرف : لماک  یهجوت  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیامن . بلس  نم  زا  ار  جئاوحلا  باب  بقل  هنرگو  دهد  افـش  ار  ضیرم  نیا 

اخا كردا  میداد . افـش  ار  ضیرم  نیا  وت  مارتحا  هب  مه  ام  تسا و  یقاب  وت  يارب  تمایق  زور  ات  تیعقوم  نیا  دـیامرفیم  دـناسریم و  مالس 
دمآ وچ  همیخ  نورد  زا  هش  ناکدوک  نیکـست  رطاخ  يارب  یتخل  تسیرگ  نوگهلال  يهژم  اب  نیـسح  مشچ  تسیرگ  نوخ  سابع و  دینش ز 

رد دـنلب  وا  هآ  ملع  دـش  دـیدن و  مچرپ  تسیرگ  نونج  زا  راهب  ربا  وچ  افج  نیا  زو  داهن  مغ  يور  مغ  متام و  يور  هب  متاـم  تسیرگ  نورب 
رـس اب  نوچ  تسیرگ  نوتـسیب  هگراب  نوتـس  مغ  نیز  شرـس  رب  شیدـنادب  مصخ  دومع  دز  نوچ  تسیرگ  نوچ  سابع  مغ  زا  هک  متریح 

فاک لد  سنا  نج و  هن  اهنت  دنلب  هگهمیخ  زا  دش  وچ  شطعلا  دایرف  تسیرگ  نوگژاو  کلف  نیا  رب  کلم  مشچ  نوگنرس  دیدرگ  هتفاکش 
مئاد ز راز  راز  زوسناج  تبیصم  نیز  دادح »  » تسیرگ نوخ  غاد  نیا  زا  رغصا  یلع  قلح  دنتفاکـش  نوچ  وا  ربکا  یلع  قرف  تسیرگ  نون  و 

هحفص 88] « ] دادح  » زا رعش  تسیرگ  نود  يادعا  يزوتهنیک 

نک هجلاعم  ار  ام  رامیب  ردارب ،

مرتحم ظاعو  زا  یکی  هک : تسا  هدـمآ  یحطبا  نسح  دیـس  جاح  فیلأـت  يهحفـص 149  مود  دـلج  جـع )  ) نامز ماما  اب  تاقالم  باتک  رد 
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هب شندـب  تسوـپ  دــندوب ، هدــش  سویأـم  شاهجلاـعم  زا  ناریا  ياـبطا  مدوـب و  وا  يوـیر  تخــس  تلاـسک  دــهاش  مدوـخ  نـم  هـک  ناریا 
ار وا  دوب و  هدش  دساف  شاهیر  يهدمع  تمـسق  دمآیم و  نوریب  شموقلح  زا  شندب  نوخ  تارطق  نیرخآ  دوب و  هدـیبسچ  شیاهناوختـسا 

هجلاعم ار  وا  هکنآ  نودب  هک  مدوب  دهاش  نم  دوخ  ناهگان  دنربب ، وکسم  رد  يوروش  ناتسرامیب  هب  تقو  عرـسا  رد  هجلاعم  يارب  دنتـساوخ 
دوب انب  شحبـص  هک  یبش  نیرخآ  تفگ : مدرک ، لاؤس  وا  زا  ار  شیافـش  یگنوگچ  یتقو  درک . ادیپ  لماک  يافـش  زور  دنچ  زا  سپ  دـننک 
هدهع هب  ارم  يراتسرپ  هک  مردارب  ات  مدش  رظتنم  موریم ، ایند  زا  رفک  تکلمم  نامه  رد  ای  هار و  رد  نم  هک  متسنادیم  دنربب ، وکسم  هب  ارم 

ار مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مدرک و  البرک  فرط  هب  ور  فعـض  تلاح  نامه  رد  تفر  نوریب  یتقو  دورب . نوریب  قاطا  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 

میافـش لامعا  نآ  لباقم  رد  مدش و  رکذتم  مدوب  هداد  ماجنا  صالخا  اب  هک  یلامعا  لیبق  نیا  زا  دنچ  هرخالاب  و  دوب !؟ امـش  یلاعت و  يادخ 
هیلع لضفلاابا  ترـضح  ناشردارب  ءادهـشلادیس و  ترـضح  دـش و  زاب  قاطا  رد  مدـید  هحفـص 89 ]  ] ناهگان متـساوخ . ترـضح  نآ  زا  ار 

، نک هجلاعم  ار  ام  رامیب  ردارب ، دندومرف : مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  دندش . قاطا  دراو  مالـسلا 
ار دوخ  یتمالس  مدرک  ساسحا  نآ  زا  دعب  نم  دنتفر . دندرک و  تکرح  اج  زا  دندیـشک و  ماهنیـس  يور  ات  نم  تروص  هب  یتسد  مه  ناشیا 

هدـید هک  الد  زیخرب  مدـیدرگ . ملاس  حیحـص و  دـینکیم  هظحالم  هک  نینچ  نیا  مرادـن و  ناتـسرامیب  رتکد و  هب  یجایتحا  رگید  هتفایزاب و 
« يریم مشاهریم   » زا رعـش  مینک  رادـملع  يادوس  رـس  رد  رـس  باتـش  کیبل  هب  همقلع  يراج  ات  مینک  رادـید  راـی  نارگهحون  رب  مینک  رادـیب 

شنت يهروسز  هیآ ، کی  رـس  هب  تسد  ناگتـشرف  ادخ  شرع  رد  دـندربیم  شنم  کشا  زا  رپ  کشم  اب  دـندربیم  شنمچ  راهب  هک  يزور 
رگیدکی هب  ردارب  نیلاب  هب  دمآ  نیسح  دیشروخ  هام و  دش  نیشتآ  يروضح  دیشروخ  هام و  نیگمرـش  مشچ  ود  يریون »  » زا رعـش  دندربیم 

هحفص 90] « ] يدومحم تباث   » زا رعش  دیشروخ  هام و  دش  نیرق 

مدادن ار  تدابع  لاس  هاجنپ  لوپ  یتقو 

شدـجام دـلاو  زا  یلعالم  جاح  بانج  راوگرزب  خیـش  هک : تسا  هدروآ  مالـسلاراد  زا  لقن  هب  یمق  سابع  خیـش  هرخـالا  لزاـنم  باـتک  رد 
مدـید باوخ  رد  یبش  سپ  نارهت ، رد  مردام  مدوب و  یلعم  يالبرک  رد  نم  هک : هدومرف  لقن  هرـس  سدـق  ینارهط  لیلخ  ازریم  جاح  بانج 

مدش و رادـیب  باوخ  زا  ناسرت  سپ  دنتـسکش ، ارم  ینیب  وت و  يوس  هب  دـندروآ  ارم  مدرم و  نم  رـسپ  يا  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  مردام  هک 
نوـچ میداتـسرف . امـش  دزن  هـب  ار  شاهزاـنج  درک و  تاـفو  تاهدـلاو  دوـب  هتـشون  ناوـخا و  ضعب  زا  دـمآ  يذـغاک  هـک  تشذـگ  يدـنچ 
فجن رد  امـش  میدرک  نامگ  نوچ  میتشاذگ  لفکلا  يذ  کیدزن  يارـس  ناوراک  رد  ار  امـش  يهدلاو  يهزانج  دنتفگ  دندمآ  اهـشکهزانج 

ار شاهزانج  هکنآ  ات  دنتـسکش ) ارم  ینیب   ) هک موحرم  نآ  هملک  ینعم  رد  مدوب  ریحتم  نکلو  مدیمهف  ار  باوخ  قدـص  نم  سپ  دیـشابیم ،
رد هکنآ  زج  مینادیمن  ار  شببـس  ام  دنتفگ : مدیـسرپ . نآ  نیلماح  زا  ار  ببـس  هدـش ، هتـسکش  وا  ینیب  مدـید  مدوشگ  ار  وا  نفک  دـندروآ 

دیاش دـندنکفا  نیمز  رب  ار  هزانج  هدرک و  يراکدـگل  مه  اب  اهلام  میدوب  هتـشاذگ  رگید  ياهتوبات  يور  ار  وا  توبات  اهارـسناوراک  زا  یکی 
باـنج مرح  مدروآ  ار  مدـلاو  يهزاـنج  سپ  مینادیمن . نآ  يارب  یببـس  نیا  زا  ریغ  رگید  هدیـسر  موـحرم  نآ  هب  بیـسآ  نیا  تقو  نآ  رد 

وکین ار  شاهزور  زامن و  مردام  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  يا  مدرک : ضرع  متـشاذگ و  بانج  نآ  هحفص 91 ]  ] لباقم مالسلا و  هیلع  لضفلاابا 
لاس هاجنپ  هک  نم  دیـس  يا  وت  تنامـض  هب  تسنم  رب  ار و  باذـع  تیذا و  وا  زا  نک  فرطرب  سپ  تسا  امـش  لیخد  لاحلا  هدرواـین  اـج  هب 

هک مدید  باوخ  یبش  تشذگ . یتدم  دش و  هحماسم  وا  يارب  هزور  زامن و  نداد  رد  مدرک و  نفد  ار  وا  سپ  مهدـب . زامن  و  هزور ، وا  يارب 
. دننزیم هنایزات  دناهتسب و  یتخرد  هب  ار  مردام  مدید  تسیچ ؟ هیضق  هک  منیبب  مدمآ  نوریب  هناخ  زا  تسا  نم  يهناخ  رد  رب  یئاغوغ  روش و 

نم دـهدب . لوپ  غلبم  نالف  ات  مینزب  ار  وا  میرومأم  مالـسلا  هیلع  لـضفلاابا  ترـضح  بناـج  زا  اـم  دـنتفگ : دـینزیم ؟ ار  وا  هچ  يارب  متفگ :
هب لوغـشم  مدرب و  لزنم  هب  مدرک و  زاب  تخرد  زا  ار  مرداـم  مداد و  ناـشیا  هب  مدروآ  دـندرکیم  بلط  هک  یلوپ  نآ  مدـش و  هناـخ  لـخاد 
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تدابع لاس  هاجنپ  لوپ  اب  دوب  قباطم  دناهتفرگ  نم  زا  باوخ  رد  هک  یلوپ  رادقم  نآ  مدرک  باسح  مدش  رادیب  نوچ  سپ  مدش . وا  تمدخ 
لاس هاجنپ  لوپ  نیا  متفگ  هرـس و  سدـق  ضایر  باتک  بحاص  یلع  دیـس  ازریم  اقآ  لجا  دیـس  تمدـخ  مدرب  متـشادرب و  ار  غلبم  نآ  سپ 

ياه و مرگ  وا  يهمغن  هب  ناهج  ناج  تسوگ  هنارت  ینیـسح  روش  هب  لد  زاـس  اـت  دـیهدب . مرداـم  يارب  هدومرف  فطل  میعدتـسم  تستداـبع 
یلگ دـمحم  غاـب  هب  نازخ  ساد  تسوبکـشم  ساـبع  ربکا و  يوم  يوب و  زا  زونه  اـهنرق  زا  سپ  هک  ـالبرک  هب  رذـگب  هحفص 92 ]  ] تسوه
بنیز تسود  يوک  نامیقم  دـننک  مدـق  رـس  زا  رـس  هب  ار  صالخا  هر  نید  هاش  درک  یط  تسوتهنیک  تخـس  یبنلآ  هب  کـلف  يرآ  تشهن 

الب ره  تسود  زا  تفگ  داهن و  رخآ  مد  رد  هدجس  هب  ار  رس  تسوا  يور  تام  ین  رـس  زا  نیـسح  مشچ  مرجال  تسا  هداشگ  هبطخ  هب  نابز 
یلیلج  » رعـش تسوـج  فرط  هک  يورـس  هب  دـیدب  نوـچ  رادـیب »  » درک نیـسح  کـشا  ربـکا و  دـق  يداـی ز  تسوـکن  دـسریم  نم  هـب  هـک 

هحفص 93] « ] یهاشنامرک

تسا نم  ردام  رهوش  نم ، ردپ 

لقن ار  لیذ  بلاطم  قاحـسا  دیـس  شردپ  زا  ناشیا  یمق  یمطاف  نیـسح  اقآ  جاح  فیلأت ، يهحفص 408  دلج 2 ، رردـلا ، عماج  باتک  رد 
همیسارس يرتخد  رس  بقع  رد  بارعا  زا  يدایز  تیعمج  ناهگان  مدوب ، فرـشم  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  مرح  رد  يزور  دنکیم :

هک تفگیم  ياهناروسج  تاملک  دنلب  يادص  هب  رونم  حیرـض  هب  هدیبسچ  رتخد  نآ  دـش  تیعمج  زا  ولمم  مرح  دـندش و  رهطم  مرح  دراو 
دنلب یئادص  هبترم  کی  دش  عطق  همه  سفن  ایوگ  دندش  تکاس  يروط  هب  مرح  لها  مدید  هاگان  دوب ، هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  نیرئاز  هجوت 
دوب وا  هب  لماح  نز  نآ  هک  یکدوک  زا  ادص  نیا  تسا .» نم  ردام  رهوش  نم  ردپ  : » نومـضم نیا  هب  دندینـش  همه  هک  تفگ  یمالک  دش و 

، هدروآ نوریب  مدرم  موجه  همهمه و  زا  تمحز  هب  ار  وا  رتخد و  نآ  فارطا  دنتخیر  دش  دنلب  مرح  رد  هلهله  يادص  هاگان  هب  دـش ، هدـینش 
دیـس موحرم  اجنآ  راددیلک  دوب و  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  سدقم  هناتـسآ  يراددیلک  زکرم  هک  ياهعقب  هب  دندرب ، دـنداد و  تاجن 

تمدخ متفر  دـندرب ، ار  رتخد  نآ  دـش و  تولخ  هکنآ  زا  سپ  متـشاد  یتسود  يهقباس  ناشیا  اب  دوب و  سابع  دیـس  اقآ  موحرم  ردـپ  نسح 
رتخد نیا  دنتسه . البرک  فارطا  نیشنهیداب  بارعا  زا  ياهفئاط  تعامج  نیا  دندومرف : مدرک . لاؤس  ناشیا  زا  ار  رتخد  نآ  يهیضق  ناشیا و 

لبق زا  ولو  دوریم  تخب  يهناـخ  هب  هک  یبـش  اـت  دوخ  رهوش  اـب  تاـقالم  زا  نز  هک  تسا  نینچ  موسرم  هدوـب و  شیوـمع  رـسپ  يهدوـقعم 
وا اب  تولخ  رد  هدرک ، ادیپ  شنز  ردپ  اب  درم  نآ  هک  یترودک  تهج  هب  ای  تلع  نیا  هب  لاح  تسا ، مورحم  دشاب ، هتـسب  دقع  هحفص 94 ] ]

نایفارطا دوشیم ، رهاظ  لمح  نآ  راثآ  هک  ینامز  هدـش و  یفخم  ناوج  سپـس  ددرگیم ، دـقعنم  یلمح  تقو  ناـمه  رد  هدرک و  تاـقالم 
يهدارا رتخد  ناگتـسب  دوشیم . رکنم  دـننکیم  لاؤس  هدرک  ادـیپ  ار  وا  دـیامنیم ، حرطم  ار  ومع  رـسپ  وا  دـندرگیم و  هصق  يایوج  رتخد 

رارق مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  ار  مکح  دیوگیم : رمالا  رخآ  دشخبیمن ، هجیتن  دنکیم  سامتلا  ردق  ره  دـنیامنیم  ار  رتخد  نتـشک 
یکاپ هب  رارقا  رداـم  محر  رد  يهچب  اذـل  دومرف ، مکح  ترـضح  ترـضح و  تمدـخ  هدـمآ  اذـل  دـنک ، مکح  باـنج  نآ  هچ  ره  میهدیم 
دناوخ ششیوخ  نوع  ملاع ، بطق  تسالبرک  هاش  رالاسهپـس  هاگرد  كاخ  تسایتوت  ار  کلم  مشچ  فرـش  زک  يرابغ  نآ  دومن . شردام 
طرـش بدا ، مسر  یتسود ، قیرط  نیا  نورب  دـمآ  تارف  زا  ردارب  داـی  اـب  هنـشت  تساوس  اـم  ماـظتنا  قیقحت  يور  زا  روما  نیو  روما  لـک  رد 
هحفص « ] یناهفصا ریغص   » زا رعـش  تساشگلکـشم  ار  هدنامرد  هراچیب و  ره  هکنآز  میظع  مسا  دوب  شمـسا  رگ  تسین  مظعا  مسا  تسافو 

[95

دیس هب  تناها  ماجنارس 

رد هک  ار  هیـضق  نیا  حرـش  هک : تسا  هدمآ  يهحفـص 136 ، لوا  دـلج  یناجنز  دـمحا  دیـس  موحرم  فیلأت : مالکلا  رجی  مالکلا  باتک  رد 
هتشون يدنبهرس  کلامملا  ماصمص  جاح  ياقآ  موحرم  هب  يدنبهرس  يدهم  ازریماقآ  ياقآ  هداتفا  قافتا  كارا  دابآ  ناطلـس  تاهد  زا  یکی 
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ضورعم مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعیبا  ترـضح  تیزعت  مالـس و  میدـقت  زا  دـعب  موش  تناـبرق  تسا : نینچ  هماـن  بلاـطم  نیع  هک  دوب 
رقابالم دجسم  رد  هنس 1344 ق ) رد   ) مارحلا مرحم  رهش  هبنشجنپ  بش  رد  دیدوب  هدومرف  موقرم  شرـسپ  یقت و  یئالبرک  هرقف  رد  درادیم 

هتفر ربنم  يور  هب  یقت  یئالبرک  رسپ  دومنیم ، نانز  هنیس  يارب  یناوخهحون  يوالح  نیسحلادبع  دیس  ياقآ  هدوب ، ابعلآ  سماخ  هیکت  هک 
تـسین ییاپ  رـسیب و  ره  لام  ربنم  تفگ : موقرم  دیـس  یناوخهحون ، هب  درک  انب  دومن ، ار  اقآ  نآ  مـالک  عطق  هتفرگ ، روبزم  ياـقآ  هب  يرترب 

، دـنزب ار  وا  هک  دومن  دیـس  رب  هلمح  هدـمآرب  شرـسپ  تیامح  هب  یقت  یئالبرک  دـش ، ناشیا  يوگتفگ  هطـساو  نیا  هب  نآ و  يور  ًاصوصخ 
ترضح دنتفگ : ناشیا  دومن و  دیس  نآ  هب  تبسن  یفرحدب  یکاته و  یقت  یئالبرک  دندرک ، تعنامم  دنتشاد  فیرشت  دجسم  رد  هک  نایاقآ 

و دـشاب ، موقرم  دجـسم  ياـهامن  قاـطا  زا  یکی  هک  دوخ  لزنم  رد  تفر و  دز و  ار  فرح  نیمه  دیـس  دـنزب ، ار  وـت  مالـسلا  هیلع  لـضفلاابا 
هحفص  ] هک تسا  نیا  مان  یقت  یئالبرک  عیاقو  تقیقح  دومن . توف  دروخ و  نیمز  هب  یقت  یئالبرک  هدماین  نیمز  هب  همامع  هتـشادرب ، همامع 
الببرک زا  زاب  دـمآیم . مه  نوخ  هک  نایامن ، نداد  لسغ  نامز  رد  یمخز  یئزج  وا  رـس  زا  دوب و  هایـس  الاب  هب  ندرگ  زا  دـش و  ضرع  [ 96

زا رعـش  دمآ  سابع  مشچز  نیقی  هب  شنوخ  نیـسح  بلق  رب  هلمرح  دزب  هک  يریت  دمآ  سابع  تماق  زا  شوخ  يوب  نیا  دـمآ  سای  لگ  يوب 
سابع ایرد ، بآ  هب  يدزن  بل  رگ  دوب  وت  يامیـس  هب  شقن  یلع ، راثیا  دوب  وت  يالاب  يهیاس  افو  ناـمیا و  امـس »  » یمرحم اضردـمحم  دـیس 
تسا هتشاگنب  شیوخ  نوخ  هب  زار  نیو  تسا  هتشارفا  تفه  ياول  سابع  یناسارخ  دیؤم  اضر  دیس  زا  رعش  دوب  وت  ياهبل  نایم  بدا  يایرد 

هحفص 97]  ] یناسارخ دیؤم  اضر  دیس  زا  رعش  تسا  هتشاد  اپب  شاهدیرب  تسد  اب  ار  اروشاع  بالقنا  مچرپ  وا 

دنهدیم حیجرت  رارقرب  ار  رارف  نادزد 

: هک تسا  هدمآ  يهحفص 132 ، يرئاح ، یناسارخ  يداه  ازریم  موحرم  فیلأت ، مالـسلا  مهیلع  راهطا  يهمئا  تامارک  تازجعم و  باتک  رد 
لزنم و رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هیزعت  رد  هعمج  ياهزور  رد  رایـسب  ار  وا  هک  دوخ  ردپ  موحرم  زا  يدزی  نسح  ازریمآ  نیدـتم  نمؤم 

يهلفاق کی  رد  رتش  اب  میدـشیم ، فرـشم  ـالبرک  هب  رایـسب  لاوما  اـب  دزی  زا  هک  یلاـس  رد  دومن : لـقن  میدرکیم ، تاـقالم  رگید  ياـهاج 
رد ار  اهنآ  ًاروف  متـشاد  دوخ  اب  الط  زا  يدایز  ياههکـس  نم  میدش ، وربور  قیرطلا  عاطق  نادزد و  اب  یهوک  کیدزن  بش  همین  رد  ینالوط 

، دندش يرگتراغ  لوغـشم  دنتخیر و  اهدزد  انثا  نیا  رد  مداد . شردام  هب  ار  وا  مدراذگ و  دشاب » نسح  ازریم  نیمه  هک   » كدوک يهقادـنق 
دایرف هب  مشاهینب ! رمق  يا  سابعلا ،! لضفلاابا  ای  دش : دنلب  اهادص  دومن ، نایرگ  ار  رام  روم و  مشچ  رک و  ار  راود  کلف  شوگ  راوز  دایرف 

يهنماد زا  بسا  رب  راوس  نوریب و  هدیـشک  عقرب  يور  اب  بایطا  ترتع  هام  نآ  لامج  باـتناهج  رهم  کـیرات  بش  نآ  رد  هاـگان  سرب . اـم 
ریـشمش تخاـس ، رونم  نمیا  روط  يداو  نوچمه  ار  تشد  هگلج و  ناـشخرد و  عقرب  ریز  زا  شرونا  تروـص  روـن  دـیدرگ ، ریزارـس  هوـک 

هنرگ دـیوش و  رود  دـیرادرب و  تسد  دومرف : دز و  نادزد  رب  نارغ  دـعر  دـننام  ياهیحـص  تسد ، رد  رارک  ردـیح  راقفلاوذ  نوچ  رابشتآ 
ریما لالج ، نامسآ  هام  نآ  راسخر  رون  شبات  يهدهاشم  اهدزد  يهمه  هلفاق و  لها  مامت  هحفص 98 ] ، ] درک مهاوخ  كاله  ار  امش  يهمه 

رد ترضح  نآ  و  دندیشک ، راوز  زا  تسد  رارف و  هب  ور  اپ  ياج  هب  رـس  اهدزد  ًاروف  دندینـش ، ار  رورـس  نآ  يابرلد  يادص  دندومن و  راربا 
يراز هیرگ و  دندنام و  لحم  نامه  رد  حبص  ات  بش  نآ  رخاف  يهزجعم  نیا  لیلجت  يارب  راوز  دندش . بیغ  دندوب  هداتسیا  هک  لحم  نامه 

هب اهدزد  زا  اهنآ  زا  يرادـقم  دـندید و  اج  هب  ار  دوخ  يهیثاثا  مامت  دـندناوخ ، هیزعت  ترایز و  اعد و  دنتـسج و  مشاهینب  رمق  هب  لـسوت  و 
رد هک  دوب  نآ  بش  نآ  رد  ترـضح  نآ  روهظ  تاکرب  هلمج  زا  دندوب . هدرک  رارف  هتـشاذگ و  ياج  رد  لاح  نامه  هب  دـندوب  هدرب  يرانک 

ار رادمان  ردیح  دـنزرف  تماق  دـق و  راگدرورپ و  رون  يهولج  و  راد ، ریگ و  نآ  نوچ  دوب ، هدـش  گنگ  اهلاس  هک  دوب  يدیـس  هلفاق  يهنایم 
يدنـسرخ همه  زا  رتهب  دـیدرگ و  تاولـص  مالـس و  هب  لوغـشم  حیـصف  ایوگ و  ناسل  هب  هتـشادرب ، شناـبز  زا  یـشومخ  لـفق  درک ، رادـید 

بل رب  ات  شودـب  کشم  مرک ، رحب  هک  دـندید  دوب  هدـمآ  باهتلا  رد  شطع  زوس  زو  دوب  هدـمآ  بات  بت و  رد  طش  هک  زور  نآ  دومنیم .
می زا  ییاهحـشر  تارف  هک  وت  زج  شورخ  شوج و  رد  تارف  تیگنـشت ، زو  شوپیلین  تمتام  غاد  هب  هبعک  يا  دوب  هدمآ  بآ ، دناسر  طش 
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هحفص 99] « ] هناورپ  » يدهاجم یلعدمحم  زا  رعش  شودب  کشم  دشک  هک  مدینشن  ایرد  تسوت 

يریگب ار  شضوع  لضفلاابا  مدج  زا 

ساـبل و ندومن  لکـشلادحتم  ماـیا  رد  هک : تسا  هدروآ  يهحفـص 223 ) « ) مق يرادازع  ایاکت و  خـیرات   » باتک رد  یـسابع  يدـهم  ياقآ 
، هتفریم یناوخهضور  يارب  هک  یـشوواچ  بیبح  دیـس  اقآ  رب  ار  هار  بیان  ناخ  يداه  رازاـب ، قوس  راـهچ  رد  يزور  يرادازع ، تیعونمم 

نیب رد  هدوب و  ردـقلا  لیلج  يدرم  هک  رکذـلا  قوف  دیـس  دوش ، لکـشلادحتم  هداد ، لیوحت  ار  دوخ  يهمامع  هک  دـهاوخیم  وا  زا  هتفرگ و 
همامع مدرم  روضح  رد  يردلق  رارـصا و  اب  بیان  یلو  دنکن ، ار  راک  نیا  درذگرد و  وا  زا  هک  دـهاوخیم  بیان  زا  هتـشاد ، یتیبوبحم  مدرم 
بیان ورب  دیوگیم : بیان  هب  باطخ  هدوب  ریزارس  شناگدید  زا  کشا  هک  یلاح  رد  هدش و  هتسکش  شلد  دیس  درادیم ، رب  دیس  رـس  زا  ار 

زا رازاب  ندییاپ  دـصق  هب  هدوب ، رازاب  کیـشک  ناخ ، يداه  هک  بش  نامه  يریگب . ار  شـضوع  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  مدـج  زا  هللا  ءاش  نا 
. دـیمارخ ازجلاراد  هب  دـیکرتب و  مد  رد  هدومن ، تباصا  نیمز  اب  شزغم  هداتفا ، ریز  هب  الاب  زا  ناهگان  قوس ، راهچ  ماـب  رد  هچیرد )  ) يهنزور

وت فیرـش  قالخا  یئوکین  يهچاـبید  وت  عیدـب  راـسخر  یئادیـش  يهیامرـس  تزوسناـهج  قشع  يو  یئاـبیز  يهنییآ  تزورفا  لد  يور  يا 
هتفگ نیز  میوگ  ارت  ورـس  رگ  یئارالد  هب  تدـق  یتیگ  نمچ  ورـس  يزیوالد  هب  تفلز  ناقاتـشم  لد  ماد  هحفـص 100 ]  ] یئابیز يهعومجم 

یئاشخر هولج و  نیا  هام  درادـن  هک  اریز  منامورف  زجع  زا  مناوخ  ارت  هام  رگ  یئانعر  همه  نیا  اب  تسا  هدـید  یـسک  ورـس  یک  مدرگ  لجخ 
تمـشح اـب  هدـنب  نیمک  وچ  يدوب  دوخ ، ماـما  شیپ  رد  یئاـتمه  وت  يور  اـب  زگره  دـنک  هاـم  یک  مشاـهینب  هاـم  يا  نسح  رهپـس  رهم  يا 

رد ار  نیکسم  هبذج »  » رگ یئانیم  دبنگ  نیا  مجنا  کشرس  وچ  دزیر  بش  ره  دوخ  نماد  رد  وت  غاد  ترـسح  زا  یئالوم  تکوش  اب  یناطلس 
هحفص 101] « ] هبذج  » یخرهاش دومحم  زا  رعش  یئاوسر  تیاغ  زا  اجنآ  دنکن  رب  رس  تسد  يریگن  رشح 

سابعلا تیب  هجو  رد  ءاضما  نودب  کچ 

تیب ناسـسؤم  زا  هدـنزارب  يهزمح  جاح  زا  لقن  هب  مالـسلا ، هیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  رد  تمارک  نیا 
ار مالـسلا  هیلع  سابعلا  تیب  يولج  رد  هدـش  بصن  تاروذـن  قودنـص  هک  یماگنه  لاس 1355 ه.ش ، رد  تسا : هدـمآ  ناراسچگ  سابعلا 

ياضما نودب  یلو  تارداص  کناب  هدـهع  رد  ناموت  غلبم 600  هب  کچ  هعطق  کی  قودنـص ، لخاد  تاـهوجو  نیب  رد  میدرکیم ، هیلخت 
ار نآ  يهدننک  رداص  یفرط  زا  دشابیم و  یقوقح  شزرا  دقاف  ءاضما  نودـب  کچ  نوچ  درک . بلج  دوخ  هب  ار  ام  هجوت  باسح ، بحاص 

لماک یناشن  اب  رظن  دروم  صخـش  کناب ، قیرط  زا  میدرک و  هعجارم  هطوبرم  کناب  هب  ناشیا  يراج  باسح  هب  هجوت  اب  میتخانـشیمن ، زین 
، میدـش ایوج  ار  کچ  ياضما  زا  عانتما  نایرج  میدرک و  تاقالم  ار  ناشیا  هک  یتدـم  زا  سپ  دـیدرگ . صخـشم  ام  يارب  تنوکـس  لـحم 

دوخ هب  تاقوا  یـضعب  دومنیم و  یتحاران  راـهظا  هنیـس  يهیحاـن  زا  مرـسمه  هک  دوب  هاـم  دـنچ  تدـم  دـنتفگ : اـم  زا  رکـشت  راـهظا  نمض 
اما دـش ، ماجنا  يددـعتم  تاـشیامزآ  يرادربهنومن و  يرادربسکع و  مدرک و  هعجارم  رهـش  ياـبطا  ناکـشزپ و  زا  مادـک  ره  هب  دـیچیپیم .

مازعا زاریش  هب  ار  وا  مرجال  تفریم . لیلحت  وا  ینامسج  ياوق  دشیم و  رتشیب  درد  شیپ  زور  زا  زور  ره  دیدرگن ، عقاو  رمثرمثم  مادکچیه 
میقتسم تراظن  نامرد و  تحت  دندرک و  يرتسب  ار  وا  ًاددجم  تاشیامزآ ، یلطعم و  هحفص 102 ]  ] زور دنچ  زا  سپ  مه  اجنآ  رد  دندومن ،

ناطرس هب  التبم  امش  مناخ  هک  تشاد  راهظا  یـصوصخ  روط  هب  راضحا و  ار  هدنب  هطوبرم ، صـصختم  دعب  یکدنا  تفرگ . رارق  ناتـسرامیب 
ماجنا زین  رتشیب و  نانیمطا  يارب  اذـل  دراد ، دوجو  يدوبهب  لاـمتحا  دـصرد  ام 20  رظن  زا  یلو  تسادـخ ، اب  وا  يدوبهب  دـشابیم و  ناتـسپ 

برطـضم یتلاح  نم  دوش . يرتسب  ناتـسرامیب  نیا  رد  هام  ود  دیاب  لقادح  یلک  يهجیتن  ات  دیفم  ياهوراد  زا  هدافتـسا  ددجم و  تاشیامزآ 
دورف مناوختـسا  زغم  رب  یکتپ  دـننام  وا  تبحـص  هملک  ره  دوب ، رتـکد  دزن  قاـطا  رد  ممـسج  زاورپ و  لوغـشم  اهنامـسآ  رد  محور  متـشاد ،

رب هتبلا  یلو  متـشگزاب ، لایع  دزن  ًاددـجم  رخآ  عادو  تین  هب  هناسویأم  هدرک و  كرت  ار  قاطا  یتعاـس  هچ  عقوم و  هچ  مدـیمهفن  دـمآیم و 
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هب اههچب  هب  یـشکرس  لوپ و  هیهت  يارب  نم  متفگ : وا  هب  یتعاس  زا  سپ  مدـش . وا  یحور  تیوقت  ثعاب  هداد و  يرادـلد  ار  وا  رهاظ  بسح 
دوخ کیدزن  ار  گرم  نم  نوچ  وشن ، رود  نم  دزن  زا  تفگ : يدـیماان  سأی و  لامک  اب  مرـسمه  مدرگیم . رب  دوز  یلو  موریم  ناراسچگ 

ردـپ و دـننام  مه  اـههچب  زا  نم ، زا  سپ  نک و  لـالح  ارم  دـشاب  اـم  رادـید  نیرخآ  تسا  نکمم  تاـقالم  نیا  نوچ  يوریم  رگا  منیبیم .
نتـشاد يرادنید و  ات  دشاب  هنیدتم  هبجحم و  هفیفع و  ینز  نک  یعـس  يدومن  باختنا  هناخ  يارب  یتسرپرـس  رگا  زین  نک و  تبظاوم  ردام ،

هودنا مغ و  رد  مدوجو  مامت  هک  دوخ ، ینورد  ياغوغ  فالخرب  نم  دنک . مهارف  ار  اههچب  تیذا  رازآ و  تابجوم  رتمک  دوش ، ثعاب  نامیا 
وحم وا  رطاخ  زا  ار  سأی  تلاح  نیا  مناوتب  ات  مدزیم  دییأت  رهم  وا  ياهاضاقت  مامت  هب  هدننک  راودیما  یتلاح  یعونصم و  ییاههدنخ  اب  دوب ،

راکفا مامت  تعاس  جنپ  ینامز ، هلصاف  نیا  رد  مداتفا  هار  هب  ناراسچگ  دصق  هب  سوبوتا  اب  هدرک و  كرت  ار  وا  ماجنارس  هحفص 103 ] . ] منک
زا دیاب  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  ًاتیاهن  هتشاد و  لوغشم  دش »!؟ دهاوخ  هچ  رخآ  مروایب ؟ هانپ  یـسک  هچ  هب  منکن ؟ هچ  منک ؟ هچ   » هب ار  دوخ 
هب هظحل  کی  رد  دوش . اطعا  دبلاک  نیا  هب  ًاددجم  هتفر ، تسد  زا  تایح  هنوگ  یـسیع  ياهزجعم  اب  ات  مبلطب  يرای  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

مربـب و اـههدازماما  کـیاکی  تراـیز  یـسوباپ و  هب  هدرک و  صخرم  ناتـسرامیب  زا  ار  وا  زاریـش ، هب  تشگزاـب  زا  سپ  هـک  دیـسریم  مرظن 
و مهد ؟ ماجنا  ار  لامعا  نیا  مناوتب  تسا  لکـشم  وا  لـقن  لـمح و  هک  لـیلع  ینز  اـب  تسا  نکمم  هنوگچ  متفگیم  دوخ  اـب  دـعب  ياهظحل 
رد اجنآ ، رد  مدیـسر و  ناراسچگ  هب  هرخالاب  ات  دادیم  باذع  ارم  خسار ، یمیمـصت  نتـشادن  رطاخ و  بارطـضا  دشیم . ضوع  ممیمـصت 
دنچ مه  نم  متفگ  دوخ  اب  متکرح ! رد  ملزنم  يوس  هب  سابعلا  تیب  يهچوک  رد  هک  مدـش  هجوتم  ناهگان  مدوب  دوخیب  دوخ  زا  هک  یلاـح 
رمق اقآ  جـئاوحلا  باب  تیب ، بحاص  زا  هک  رتهب  هچ  سپ  ماهداد ، ماـجنا  ار  نآ  يراکـشوج  ياـهراک  ناـمتخاس ، نیا  ياـنب  لـیاوا  رد  زور 
لوپ مدرب ، بیج  رد  تسد  متفگ و  ار  نیا  دوش . مدیاع  ترضح  نآ  تمحرم  ات  میامن ، ءاجتلا  يو  هب  هتـسج و  ددم  مالـسلا  هیلع  مشاهینب 
ناونع هب  ناموت  غلبم 600  هب  کچ  هرقف  کی  اذـه  عم  دوبن  مباسح  رد  یهجو  هکنیا  اب  متفای و  ار  کـچ  هتـسد  یلو  مدـیدن  یهجوت  لـباق 

هب اـههچب ، مدیـسر . دوخ  لزنم  هب  داـیز  يهیرگ  زاـین و  زار و  زا  سپ  مدرک و  میدـقت  قودنـص  هب  ءاـضما  نودـب  هجیتن ، لوصو  ناـگورگ 
هدرک و شزاون  ار  اهنآ  دـندش ، ایوج  ار  ردام  لاوحا  دـندش و  عمج  هحفـص 104 ]  ] نم رود  رتشگنا  يهقلح  دننام  نم ، يهدـهاشم  ضحم 

اههچب يردامیب  یتسرپرسیب و  مغ  زا  تاولخ  رد  مدومن . هیهت  اهنآ  زور  دنچ  يارب  ار  مزال  ییاذغ  داوم  رابراوخ و  مداد و  رطاخ  نیکـست 
ناشردام اب  تاقالم  رب  ینبم  اههچب  ياضاقت  دروم  رد  متـسناوتیمن  هجو  چـیه  هب  نوچ  متخادرپ و  ادـخ  اب  سامتلا  زاین و  زار و  هیرگ و  هب 

سمل و ار  ناشردام  کیدزن  زا  اهنآ  مدرب و  زاریش  هب  ار  اههچب  دوب  یمسر  لیطعت  یتبـسانم ، هب  هک  زور  کی  دعب  يهتفه  مهد ، در  باوج 
راهظا مدـش . رامیب  لاوحا  ياـیوج  متفر و  دوب  ناتـسرامیب  بش  کیـشک  هک  هطوبرم  صـصختم  غارـس  هب  مه  نم  دـندرک . هزاـت  يرادـید 

ار وا  هبنـش  زور  دوب  تبثم  هجیتن  رگا  دش ، دهاوخ  صخـشم  ادرف  هجیتن  دش و  ماجنا  هزورما  هک  دوب  هدـنام  شیامزآ  عون  کی  طقف  تشاد :
لمحتم ار  يرگید  تراسخ  هنیزه و  هدرب و  لزنم  هب  ار  وا  دـیاب  دوب  دـهاوخ  هجیتنیب  نامرد  وراد و  يهمادا  رگید  درک و  میهاوخ  صخرم 

متـشادن و رارق  مارآ و  زور  بش و  نآ  تفر . دـهاوخ  اـیند  زا  مه  يزور  دـیآیم و  اـیند  هب  يزور  ناـسنا  هاوخاـن ، هاوـخ  دوزفا : دـیوشن و 
شزاون و ار  شنادنزرف  ردام ، هک  ياهنحص  يهدهاشم  ًاصوصخم  دوب ، هتفرگارف  ار  مدوجو  مامت  هودنا  مغ و  تفاین  هار  منامشچ  هب  باوخ 

هزجعم کی  رظتنم  نم  دشیم و  يرپس  يدـنک  هب  تاظحل  قیاقد و  دزیم . شتآ  ار  ملد  تفگیم ، عادو  اهنآ  کیاکی  اب  درکیم و  تبحم 
نآ ياههبرقع  هک  مدید  ار  يراوید  تعاس  ورهار  نایم  رد  تسا . هدرک  راضحا  ار  وت  رتکد  تفگ : دز و  ادص  ارم  يراتسرپ  هکنیا  ات  مدوب ،
هب اجر  فوخ و  نیب  یتلاـح  هحفـص 105 ]  ] رد دنتـشادن و  ار  ممـسج  لمحت  ناوت  هک  نازرل ، ياهمدـق  اب  درکیم ، مالعا  ار  راهچ  تعاس 

شاشب یتروص  اب  رتکد  هک  مدرک  هظحالم  تفرگ ، تروص  شعترم  يادص  اب  هک  مالـس ، ضرع  زا  سپ  مدرک . تکرح  رتکد  قاطا  فرط 
ییاهن يهجیتن  هک  مهدیم  هدژم  امـش  هب  ترـسم  یلاحـشوخ و  تیاهن  رد  مرتحم ، ياقآ  تشاد : راـهظا  درک و  نم  هب  ور  نادـنخ  یناـبل  و 

راودـیما ناشیا  لماک  يدوبهب  هب  دـصرد  هکنیا 50  اـم  هدوب و  بولطم  یهاگـشیامزآ ، مهم  زکرم  هس  دـییأت  زا  سپ  امـش  راـمیب  شیاـمزآ 
هتخیر مه  هب  تدـم  نیا  رد  ار  ام  یکـشزپ  تالداعم  مامت  هک  دـیاهداد  ماجنا  ار  يریخ  کین و  راک  هچ  تدـم  نیا  رد  امـش  رگم  میاهدـش ،
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راک نم  رتکد  ياقآ  متفگ : دوب ، هدز  هقلح  منامـشچ  رد  قوش  کشا  دادیم و  راـشف  ار  میولگ  ضغب  یلاحـشوخ  زا  هک  یلاـح  رد  تسا !؟
هب هک  مدرک  اضاقت  مالـسلا ، هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  ملاع ، صـصختم  نیرتصـصختم  زا  یلو  ماهدادـن  ماـجنا  دـشاب  مهم  هک  یکین 
زا نانم  رداق  دنوادخ  مه  نونکا  دنک ، تساوخرد  یهلا  هاگرد  زا  ار  هضیرم  نیا  لجاع  يافش  دراد ، ادخ  دزن  هک  یعیفر  ماقم  وربآ و  ساپ 

تحارتسا ناکم  ندوب  تولخ  رب  ینبم  رتکد  روتـسد  هب  انب  دـناهومرف . تباجا  ارم  يهتـساوخ  تسرپرـسیب ، نـالفط  نیا  لاـح  هب  محرت  رس 
بر هللادمحلا  مدنام . زاریش  رد  رگید  يهتفه  کی  مداتسرف و  ناراسچگ  هب  ناگتسب  زا  یکی  يهلیسو  هب  ار  اههچب  زور  نآ  يادرف  نارامیب ،

شخبتیاضر وا  عضو  دیآیم  لمع  هب  یهاگشیامزآ  ياهتست  رامیب  زا  هک  هام  ره  درذگیم  ارجام  نآ  زا  هام  شـش  هک  نونکات  نیملاعلا ،
رد دشابیم . رتباداش  رتهب و  مه  يرامیب  زا  لبق  زور  زا  شیجازم  عضو  درادـن و  دوجو  يو  رد  یناطرـس  مئالع  راثآ و  هنوگچـیه  هدوب و 

نادـنزرف مالـسلا و  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هحفـص 106 ]  ] اقآ تیالو  زا  میراد  هچ  ره  اـم  تفگ : نوزحم  یتلاـح  اـب  همتاـخ ،
هب ار  ناراوگرزب  نیا  هتـسکش  یبلق  كاپ و  یتین  اب  میراد ، داـقتعا  تبرـش  صرق و  وراد و  رتکد و  هب  هک  ردـق  نیمه  رگا  تسوا . لـصفالب 
نم ای  . » تشاد میهاوخن  نامرد  وراد و  هب  زاین  زگره  میزاس ، عیفـش  زوس  ببـس  زاس و  ببـس  دـنوادخ  هاگرد  رد  ار  نانآ  میبلط و  کـمک 

رت تنیـسحیب  ارچ ؟ ارحـص  نیا  رد  يدرگ ، ادـج  نم  زا  یتساوخ  ارچ  اهنت ، نم  سابع  نت  هراپ  دـص  يا  تفگ  ءافـش » هرکذ  ءاود و  همـسا 
شیپ بیرغ  نم  تسا و  نمشد  نابایب  کی  اجنیا  ردنا  ارچ ؟ امیب ، يوریم  شوخ  يوریم  رثوک  يوس  بل  هنـشت  يا  بآ  بل ز  يدرکن 

؟ ارچ ایرد ، بل  ناج  ردارب  يداد  ناج  هنشت  دش ؟ هچ  تتسد  ناور  بآ  فک  هب  يدرواین  رگ  ارچ ؟ اجنیا ، نوخب  یطلغ  یتساوخ  ممـشچ 
ردـبرد لایع  نیو  اهنت  هدـنام  نم  ایلاح  ارچ ؟ اـضعا ، رب  هداد  اـج  نانـس  مخز  هه  نیا  ادـج  تتـسد  دـش  تسکـشب و  ترـس  نیک  دومع  زا 

يهلان ارچ ؟ اهاط ، ترتع  زا  ناهج  زا  یتسب  هدـید  نم  نالفط  يهدـید  زا  دوریم  بشما  باوخ  ارچ ؟ ـالاح ، ورب  ناـج  ردارب  اـهنت  يوریم 
ردـنا هنرو  دارملا  باب  یلع  ساـبع  زاـبخ »  » يا تسه  ارچ ؟ اواـم ، نوخ  جوم  رد  مدـمآ  رید  مدـمآ  تسکـش  مهرد  متماـق  تیاـخا  كردا 

هحفص 107] « ] زابخ  » یناشاک زا  رعش  ارچ ؟ اغوغ ، شروش و  نیا  شمتام 

تسا هدرک  عطق  ار  شتشگنا  سابع 

، مظعم دیس  دنزرف  دمحا  دیس  راوگرزب ، دیـس  دیوگیم : دوخ  باتک  يهحفص 340  رد  ةداهشلا » رارـسا   » ردقنارگ فلؤم  يدنبرد  موحرم 
میدید ار  يدرم  هاگان  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  نحـص  رد  مادخ  زا  یعمج  اب  نم  تفگ : نم  هب  يرئاح  سردم  هللارـصن  دیـس  همالع 

، دیدرگ جراخ  نحص  زا  تلاح  نامه  اب  دیودیم و  نوریب  مرح  زا  تعرس  هب  دوب و  هتفرگ  مکحم  ار  شرگید  تسد  کچوک  تشگنا  هک 
شکچوک تشگنا  میدید  تشادرب  ار  شتسد  درم  نحص  جراخ  رد  مدیود . درم  نآ  لابند  هب  هتـساخرب ، دوخ  ياج  زا  هرظنم  نیا  ندید  اب 

نازیوآ حیرـض  هب  کچوک  تشگنا  هک  میدومن  هدـهاشم  میتشگزاب و  رهطم  مرح  هب  دـیآیم . نوریب  تدـش  هب  نوخ  هدـش و  عطق  خـیب  زا 
ریـصقت لیلد  هب  درم  نیا  و  تشذـگرد . زور  نآ  يادرف  مه  درم  نآ  دـکچیمن و  نآ  زا  نوخ  ياهرطق  ياهدرم ، درف  تشگنا  ناسب  تسا و 

، سابع راگدای  هدنام  ادخ  ریشز  يا  سابع ، دوب . هدیدرگ  مالسلا  هیلع  سابع  رهق  بجوتـسم  يدهع ، ای  يرذن  تفلاخم  ای  تناها  زا  یـشان 
، نکش رکـشل  رارقیب  تسا  رفک  تیار  وت ، تبیه  زا  دنلبرـس  تسا  نید  مچرپ  وت ، تمه  زا  هحفـص 108 ]  ] رادیاپ خرچ  رد  وت  شورخ  يا 

هوک نوچ  وت  هاک و ، تشم  وچ  نمـشد  رثایب  وت  عافد  زرم  هب  ودع  یعـس  راقفلاوذ  وچ  تغیت  بل  رب  رهق  تایآ  وت  موجه  ردیح  شروی  وچ 
، راک دـتفا ز  وت  تیهن  گناب  زا  نامایب و  غیت  زا  رارف  رد  لاماپ  وت  مزر  هب  ناولهپ ، ره  ریگتـسد  روهقم و  وت  گـنج  هب  ناـمرهق ، ره  راوتـسا 

تسوت ناقشاع  همه  نابز  ناسح »  » رعش رامشیب  لضفلاابا ، وت  لیاضف  دشاب  یضترم  اهناشن ز  وت  صیاصخ  دراد  رازراک  تقو  ودع  تسد 
هحفص 109] « ] ناسح  » زا رعش  راذع  لگ  ورس  يا  بسن  یمشاه  هام  يا 

لضفلاابا ترضح  دجسم 
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1373  ) لاس نیدرورف  رد  دناهدومن : لقن  فلؤم  يارب  ار  نایرج  نیا  روپيدهم  ربکا  یلع  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالـسلا و  ۀجح  ترـضح 
هیلع لضفلاابا  ترضح  دجسم  مان  هب  یهوکـشاب  رایـسب  دجـسم  اب  سابعردنب  ریـسم  رد  مدوب ، سابعردنب  مزاع  ماحرا  يهلـص  يارب  ه.ش )

رد ياهعفنملا  ماع  ياهنامتخاس  ینامرد و  زکارم  دوب ، ناوارف  رایسب  قفاوم  ياراد  دوب و  یهوکشاب  رایسب  دجسم  هک  مدش  فداصم  مالسلا 
ناـمه اـب  ، دوـب دجــسم  ترواـجم  رد  هداـج و  فرط  ود  رد  هـک  نـیزنب  پـمپ  لـحم  ود  یتـح  دوـب ، دجــسم  رب  فـقو  دجــسم و  فارطا 

، دوب هدـیدرگ  انب  نآ  رد  تاسیـسأت  نیا  هک  ینابایب  اـب  نآ  یگنهاـمه  مدـع  تیباذـج و  تمظع ، دوب ، هدـش  نییزت  دجـسم  ياهیراکیـشاک 
دجسم نیا  هک  دنتفگ  موش ، ایوج  نابایب  طسو  رد  تالیکشت  همه  نآ  اب  دجسم  نآ  سیسأت  تلع  دروم  رد  نآ  يهمدخ  زا  هک  دش  بجوم 
جراـخ هداـج  زا  نیـشام  دربیم و  شباوـخ  هدرک ، روـبع  هطقن  نیا  زا  یلیرت  ناگدـننار  زا  یکی  يزور  هـکنیا : نآ  دراد و  یبلاـج  ناتـساد 

رد ار  دوخ  دوشیم و  رادـیب  باوخ  زا  هدـننار  دوب ، هتفرگ  هلـصاف  نیمز  زا  ًالماک  یلیرت  فرط  کی  هک  یلاـح  رد  یبیـشارس  رد  دوشیم و 
دـش و رهاظ  اضف  رد  تسد  ود  هک  دـنکیم  هدـهاشم  هظحل  نامه  رد  سابعلا . لضفلاابا  اـی  دـنزیم : داد  هبترم  کـی  دـنیبیم ، گرم  ماـک 
هب نیـشام  تشگرب و  نیمز  يور  هـب  یلیرت  هحفـص 110 ]  ] ياهخرچ هک  دـنیبیم  بجعت  لامک  اـب  و  هداد ، لـه  هداـج  فرط  هب  ار  یلیرت 

هدایپ نیـشام  زا  هرهاـب  هزجعم  نیا  ندـید  اـب  یلیرت  يهدـننار  تفرگ . رارق  هدـننار  لرتنک  تحت  تشگزاـب و  هداـج  هب  زیمآزاـجعا  تروص 
دجسم نیا  سیـسأت  هب  دشورفیم و  ار  دوخ  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  دوریم ، دوخ  نطوم  هب  دراذگیم . تمالع  ار  هطقن  نآ  دوشیم و 
تروص هب  ات  دـننکیم  کمک  نآ  نامتخاس  هب  زین  ریخ  دارفا  ناگدـننار و  رگید  هزجعم  نیا  راشتنا  اب  دـنکیم  مادـقا  هعبات  ياـهنامتخاس  و 

دنچ وت  تسم  مشچ  نابرق  يا  یقاس  دوشیم . هتخاس  نابایب  طسو  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  مان  هب  گرزب  عمتجم  نیا  يدنموربآ 
؟ رد هدرپ  رد  اـم  زار  رخآ  یک  اـت  ماـک  هنـشت  ار  اـم  دنـسپم  نیا  زا  شیب  ماـج  هب  ار  ترـشع  بآ  نآ  نکف  رد  وـت  تسد  رب  ناـشکیم  مشچ 
اپ ز دـننز  یتسم  زا  یئادیـش  رب  تسد  كولملا » نیا   » يهرعن نابوک  ياپ  كولـس  نایادـگ  نیا  دـنرآرب  ات  رد  هدرپ  بارـش  ناز  هد  يرغاس 

شماعط رد  هتخیر  اهلد  نوخ  شبارـش  رد  لاصولاراد  نآ  ردنا  تشه  ناسچ  اپ  لاصخ  شوخ  ماما  نآ  دننادب  ات  دننز  یتسه  رـس  رب  یتسم 
هنیس هدرک  زاب  رپسهر  شیوس  هب  یغیت  ره  هتـشگ  مدق  ره  رد  وا  هار  ناگتـشک  مه  يالاب  نوخ ، قرغ  هداتفوا  هحفص 111 ]  ] هتخیمآ اهرهز 
رطاخ وحم  هلمج  وا  دای  رغـصا  ین ز  ربکا ، ین ز  ناـشن  کـنیاک  ار ، هدـید  هدوشگ  رب  ناـشکنماد  شیوس ، يریت  ره  هتفر  رپس  کـنیاک  ار 

هحفص 112]  ] یناماس نامع  زا  رعش  دوهش  شوغ  امه  شبیغ  دهاش  روما  ماجنا  مامتا و  زا  شوخرس  وا  دازآ 

هدب ماجنا  ار  تیاهراک  زیخرب و 

ار ناتساد  نیا  دشابیم  تیلاعف  هب  لوغشم  نارکمج  سدقم  دجسم  رد  زین  نونکا  مه  دشابیم و  نیقثوم  زا  یکی  هک  نابهدید  دمحم  ياقآ 
هدهع هب  ار  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  سدقم  نحص  قرب  تاسیـسأت و  دحاو  تیلوئـسم  هک  یکزیرهک  سابع  موحرم  هک : دناهدومن  لقن 

هیلع سابع  ترـضح  رهطم  مرح  ياههرانم  یناغارچ  لوغـشم  بحاص »  » مان هب  شرـسپ  يزور  هک ، دومن  لقن  بناج  نیا  دوخ  يارب  تشاد 
« هیسابع  » ناتسرامیب هب  ار  وا  هلصافالب  دنوشیم و  عمج  مدرم  دوشیم ، نوگنرس  نحص  طایح  طسو  هب  ماب  تشپ  يالاب  زا  هک  دوب ، مالـسلا 

يور هک  یماگنه  هک  دـنکیم  لـقن  وا  دوخ  ددرگیم . يرتسب  ناکـشزپ  طـسوت  وا  میخو  رایـسب  لاـح  تلع  هب  و  دـنناسریم ، ـالبرک  رهش 
ورب زیخرب و  ینکیم !؟ هچ  اجنیا  هک  درک  باطخ  هدنب  هب  يدـنت  اب  دیفـس  سابل  اب  یـصخش  ناهگان  مدوب ، هدیـشک  زارد  ناتـسرامیب  تخت 

ارم هک  يدارفا  نابایخ  رد  مدرک ، رارف  مدش و  دنلب  تخت  يور  زا  ناتـسرامیب  سابل  نامه  اب  مدوب  هدیـسرت  هک  نم  هدب . ماجنا  ار  تیاهراک 
؟ يدمآ نوریب  ناتسرامیب  زا  ارچ  ینکیم و  راک  هچ  اجنیا  هک  دندیسرپیم  دندرکیم و  هاگن  نم  هب  بجعت  اب  دندوب ، هدروآ  ناتـسرامیب  هب 

بحاص تسین  هحفـص 113 ] . ] دـیدرگ البرک  رد  نامز  نآ  روهـشم  عیاقو  زا  نیا  هصـالخ  مداد و  حرـش  ناـشیارب  ار  عقواـم  حرـش  نم  هک 
هب اروشاع  زور  تسد  ود  ار  وا  دوب  تسد  کی  ار  هلمج  تسلا  هاش  نآ  ناراداوه  رد  نیـسح  زا  دـعب  ار  ساـبع  مدـق  مه  نیتأـشن  رد  یتمه 
يو رب  دیرابورف  سب  رپس  دش  ار  الب  نارابریت  رپسهر  ناماک  هنـشت  يوس  هب  دـش  نورب  نوچ  طش  زا  دـمآ  شود  رب  کشم  نوخ  رپ ز  مشچ 
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تمایق ات  کشا  دـش ز  یلاخ  کشم  مشچ  هک  ات  کشم  مشچ  يور  رب  تخیر  نادـنچ  کشا  زیر  کشا  وا  تلاـح  رب  دـش  کـشم  زیت  ریت 
بآ نیمز  رب  رتهنشت  نافیرح ، عومجم  دوخ ز  رس  هب  رس  نافیرح  شبآ  يهنشت  بآ  کشم  نآ  يهحـشر  زا  دنروخیم  باوث  ناماک  هنـشت 

نامع زا  رعش  دنامن  يزیچ  نایم  ردنا  نیسح »  » زج دناشف  یتسم  زا  تسد  ار  شیتسه  تخیر  كاخ  نآ ، رس  رب  نیعت  زو  تخیر  كاپ  قلعت 
هحفص 114]  ] یناماس

نزب تروص  رس و  رب  زیخرب و  فلیخم ،

« رهاوج  » بحاص ناگداون  زا  نسح  خیش  ردقلا  لیلج  ملاع  يهحفص 262 ، مرقم ، موحرم  سابعلا  باتک  يهمجرت  البرک  رادرس  باتک  رد 
مانب رهـشمرخ  رد  هعجارب »  » يهفیاط زا  يدرم  هک : دنکیم  لقن  دوب ، تمارک  نیا  دـهاش  دوخ  هک  ناملـس  نب  دیـشنم  جاح  زا  هرـس ، سدـق 

ناسنیدـب لاس  هس  تخادـنا . تکرح  زا  ار  اهنآو  تفرگارف  ار  شیاهاپ  يهمه  هک  اجنآ  اـت  دـش  راـچد  شیاـهاپ  رد  یـضرم  هب  فلیخم » »
رب هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  يراوگوس  سلاجم  رازاـب و  رد  هک  دـندومنیم  هدـهاشم  ار  وا  رهـشمرخ  مدرم  رثکا  تشذـگ و 

ياهینیسح رهـشمرخ  رد  یبعک ، لعزخ  خیـش  دوب . دمآ  تفر و  رد  تفرگیم  کمک  مدرم  زا  دیـشکیم و  ار  دوخ  شیاهاپ  تسد و  يور 
هینیـسح يـالاب  يهقبط  رد  هک  ناـنز ، یتـح  يرایـسب و  عمج  تخاـسیم و  اـپرب  يرادازع  سلجم  مرحم ، لوا  يههد  رد  نآ  رد  هک  تشاد 

دیسریم تداهش  رکذ  هب  دوخ  يهحون  رد  ناوخهحیدم  صخش  نوچ  هک  دوب  مسر  اهرهش  نآ  رد  دنتفاییم . روضح  اجنآ  رد  دنتسشنیم ،
نوـچ و   ) تسجیم تکرـش  سلجم  نیا  رد  فـلیخم  و  دـندزیم . هنیـس  رـس و  هـب  فـلتخم ، تاـجهلاب  دنتـساوخیم و  اـپهب  سلجم  لـها 

رکذ مالسلا  هیلع  لضفلاابا  تبیصم  دوب  فراعتم  هک  مرحم  متفه  زور  رد  تسـشنیم .) ربنم  ریز  رد  دنک  عمج  ار  دوخ  ياهاپ  تسناوتیمن 
يهویـش هب  دنتـساخرب و  نز  درم و  زا  راـضح  تخادرپ ، مالـسلا  هیلع  مشاـهینب  رمق  يراوگوس  رکذ  هب  بیطخ  نوچ  دوش ، هحفص 115 ] ]

دنزیم و ور  رـس و  رب  هداتـسیا و  شیاهاپ  يور  رب  هک  دندومن  هدـهاشم  مه  ار  فلیخم  هاگان  لاح  نآ  رد  دـنتخادرپ . يرادازع  هب ، لومعم 
رب دندومن  هدهاشم  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  زا  ار  هزجعم  نیا  مدرم  نوچ  تشاد .» اپ  رس  رب  ارم  سابع  هک  فلیخم  منم  :» دناوخیم هحون  نینچ 
هب دـید  نینچ  هک  لـعزخ  خیـش  دـندرک . هراـپ  كربت  يارب  مه  ار  شیاهـسابل  دندیـسوبیم و  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هدروآ و  موجه  وا 

اروشاع زا  رتگرزب  رهـشمرخ  رد  زور  نآ  دنربب . رواجم  ياهقاطا  زا  یکی  هب  هدرک  جراخ  مدرم  نایم  زا  ار  وا  هک  داد  روتـسد  شناراکتمدخ 
خیـش هک  دومن  وگزاب  میارب  رهـشمرخ  ربنم  لها  زا  بیطخ  میرکلادبع  الم  دروآرد و  هزرل  هب  ار  رهـش  درم ، نز و  زا  ناغف  هیرگ و  تشگ و 

هب اذـغ  يهرفـس  تقو  رید  ات  مدرم ، يراوگوس  هیرگ و  ببـس  هب  زور  نآ  تخاسیم و  مهارف  یماعط  سلجم ، راضح  يارب  زور  ره  لعزخ 
هب مدرم  هک  ماگنه  نآ  تفگ : يدرک ؟ هدـهاشم  هچ  هک  دـش  لاؤس  فلیخم  زا  سپـس  دـیوگیم : روکذـم  نسح  خیـش  همالع  داتفا . ریخأت 
رب تماق  دـنلب  امیـس و  شوخ  يدرم  متفر و  هاتوک  یباوخ  هب  مدوب  ربنم  ریز  هک  یلاـح  رد  نم  دـندزیم ، رـس  رب  مالـسلا  هیلع  ساـبع  يازع 

تروص رـس و  رب  مالـسلا  هیلع  ساـبع  يازع  يارب  ارچ  فـلیخم  يا  دوـمرف : نم  هب  هک  مدـید  سلجم  رد  ار  لـکیه  تشرد  دـیپس و  یبـسا 
مناوتیمن میـالوم  متفگ : نزب . تروص  رـس و  رب  زیخرب و  دومرف : هحفـص 116 ] . ] مرادـن یئاناوت  لاح  نیا  رد  نم  اقآ  يا  متفگ : ینزیمن ؟

هنوـگچ متفگ : مرادـن .» تسد  نـم  : » دوـمرف مزیخرب . اـت  هدـب  ار  تتـسد  مرورـس  مـتفگ : نزب . تروـص  رـس و  رب  زیخرب و  دوـمرف : مزیخرب .
دومن و جراـخ  ربنم  ریز  زا  ارم  تشادرب و  شهج  بسا  متفرگ و  ار  بسا  باـکر  نم  سپ  زیخرب . ریگب و  ار  بسا  باـکر  دومرف : مزیخرب ؟

وت اهنت ، ناهج ، نابوخ  نیب  مدیرورپ  لد  رد  وت  رهم  لزا  زور  زا  هک  نم  ماهتفایزاب . ار  دوخ  تمالس  هک  مدومن  هدهاشم  دش و  بیاغ  نم  زا 
، مسابع تفگیم : مردام  مدـیبع  دـبع  نآ  نم  یتسا و  نم  يالوم  هکنآز  ردارب  يا  میوگ  هچ  نم  تنأش  ردـق و  ماقم و  زا  مدـیزگرب  نم  ار 
رز مالغ  نم  يرادجات ، ریما  وت  ارهز  رازلگ  لگ  يا  تفـصو  میوگ ز  ردق  نآ  مدیرورپ  نید  يرای  يارب  زا  نماد  يور  ناج  يهریـش  اب  ارت 
ات مباوج  نک ، مباوج  ای  مدربن ؛ نذا  هدـب  ای  مدـیماان  دوخ  هگرد  زا  نکم  ناـج ، ردارب  يا  ییادـگ  رهب  مدـمآ  تفطل  هاـگرد  رد  رب  مدـیرخ 

تلافطا ياـن  زا  شطعلا  ياون  اـت  مشوه  لـقع و  رـس  زا  تفر  ربص  باـت و  نت  زا  تفر  هحفـص 117 ]  ] مدیجم دنوادخ  دزن  هیـس  ور  مدرگن 
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یکاب چیه  مرادن  متسد  ادج  نت  زا  دوش  رگ  مدیفس  ور  هنیکس  دزن  رد  زورما  ینک  رگ  مرآ  وت  نالفط  رهب  زا  بآ  هک  ات  هد  یتصخر  مدینش 
مدیرفآ تضهن  وت  قشع  هر  رد  ممایق  زک  مدنلبرس  داش و  ریت ، ممـشچ  هب  نمـشد  دنز  رگ  مدیـشک  یتسه  زا  تسد  نم  لزا  زور  زا  هکنآ  ز 

هحفص 118] « ] یناهفصا ریغص   » زا رعش 

يدز کتک  ار  نیسح  مدنزرف  رادازع  وت 

هدروآ درمناوج  ياقآ  جاح  زا  لقن  هب  ار  ناتساد  نیا  ص 579 ، مالـسلا ، هیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  رد 
یکی رهظ  زا  دعب  مدوب . هتفر  تسا ، نم  هاگداز  هک  تسود » بیرغ   » هب ناتـسبات  ندنارذگ  تهج  هک  دوب  نم  یگبلط  ياهلاس  لیاوا  تسا :

نم دندوب . هتـسشن  یتخرد  يهیاس  ریز  رد  هد  نادیفـس  شیر  زا  رفن  دنچ  اب  هک  مدید  ار  ياهبیرغ  درم  مدمآ ، نوریب  لزنم  زا  دوب . اهزور  زا 
نامـشچ اب  لکیه ، لوق  دومنیم ، هلاس  جنپ  تصـش و  دودح  رد  ًانـس  بیرغ  درم  متـسشن . نانآ  رانک  رد  مدرک و  مالـس  نانآ  شیپ  مدـمآ 

یشورفتسد هدیچ و  نآ  يور  ار  لیاسو  زا  یضعب  هدرک و  زاب  مه  یطاسب  ًانمض  دوب . تبحص  لوغـشم  دیفـس ، تروص  رـس و  يوم  و  غاز ،
کی نم  دـننک  ساـسحا  ناـیاقآ  دـیاش  درک : عورـش  نینچ  ار  شدوخ  یگدـنز  خـیرات  حرـش  متـسه ، هبلط  نم  درک  ساـسحا  اـت  درکیم .

. مرازگرکش لاح  نیا  هب  ار  ادخ  لاح  نیع  رد  ماهدمآ و  نییاپ  هب  الاب  زا  هک  متسه  یناسک  زا  نم  ریخ ، متسه . يداع  درگهرود  شورفتـسد 
ای تشک و  ای  ار ، ذوفن  اب  ناناملسم  مالسا و  ياملع  نینل  دش و  یکیوشلب  هیسور  روشک  هک  ینامز  نآ  رد  تسا : نینچ  نم  یگدنز  ناتساد 
نم هحفص 119 ] . ] دومن دیعبت  تسا ، درس  رایسب  بطق و  ياهیکیدزن  هک  هیـسور ، يربیـس »  » تمـسق هب  زین  ار  يدایز  عمج  تخیر ، ایرد  هب 

رد تمسق و  نآ  مومعلا  یعدم  نم ، یئاد  دوشیم .) ینابرهش  گنهرـس  ام ، حالطـصا  هب   ) مدوب يربیـس  ینابرهـش  يودنامک  نامز  نآ  رد 
. میدشیم بوسحم  یـسور  داژن  لسن و  ظاحل  زا  میدوب و  دقتعم  دواد  ترـضح  توبن  هب  ناماس  نآ  رد  ام  دوب و  نم  مناخ  ردـپ  لاح  نیع 

هنیس رس و  هب  دنوریم و  هار  هنهرب  اپ  رس و  دناهتخیر و  نوریب  هدرشف  تاجتـسد  تروص  هب  يدیعبت  ناناملـسم  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  يزور 
هب نانابساپ  زا  یعمج  اب  هتفرگ ، تسد  هب  زین  یمکحم  قالش  هتـشادرب ، ار  دوخ  ریت  تفه  نم  دننکیم . هیرگ  دنناوخیم و  رعـش  دننزیم و 

شوج و اـب  اهفـص  يولج  رد  دوب و  نزهمق  مدـیمهف  مه  اهدـعب  هک  ناـنچ  دوب و  هدیـشارت  مه  ار  شرـس  ناـنآ  زا  یکی  متفر . ناـنآ  يولج 
هچ اـههناوید  مـتفگ : مـتفرگ و  ار  وا  يوـلج  مدـمآ  نـم  درکیم . يربـهر  ار  تاجتـسد  تـفگیم و  نیــسح » او  «، » نیــسح هاـش   » شورخ

بل اب  ار  ام  ربمغیپ  رـسپ  هک  تسا  يزور  اب  فداـصم  و  اروشاـع ، زورما  تفگ : هچ !؟ ینعی  اـهیزاب  هناوید  اهیرگیـشحو و  نیا  دـینکیم !؟
؟ هدش هتشک  تسا  لاس  دنچ  امش  ياقآ  متفگ : مینکیم . يرادازع  میرادیم و  یمارگ  ار  وا  تداهش  زور  مه  ام  دناهتـشک . البرک  رد  هنـشت 

کتک ناـتدوخ  هب  امـش  دـنادیم  هچ  وا  دراد و  هدـیاف  هـچ  اـهراک  نـیا  وا  يارب  هدرم ، وا  رگید  مـتفگ : تـسا ! لاـس  رازه  زا  شیب  تـفگ :
و دندوب ، هاگآ  ناشندوب  هدـنز  رد  هک  دـنهاگآ  نانچ  مه ، ندرم  زا  دـعب  ام ، نایاوشیپ  هک  میراد  داقتعا  ام  تفگ : باوج  رد  وا  دـینزیم !؟
زا لقادح  ای  دیعبت و  زا  ار  امـش  دنیایب  هک  دیناوخیمنارف  ناتدادما  هب  ار  نانآ  ارچ  تسا  نینچ  رگا  متفگ : تسا ! یکی  نانآ  يهدنز  هدرم و 
نم میناوخیمنارف ! اهگـس  ینعی  هرالخاباس » [ » هحفـص 120  ] وت لثم  يارب  ار  ناـمیاقآ  اـم  تفگ : باوج  رد  وا  دـنهد !؟ تاـجن  نم  تسد 

مدزیم ار  وا  نم  دیبسچیم ! قالش  هب  دشیم و  هدنک  شتروص  رس و  تسوپ  هک  متخادرپ  يو  ندز  هب  نانچ  نآ  قالش  اب  مدش و  ینابصع 
هک یقالـش  ره  نم  و  دـش ) ریزارـس  ناتـساد ، لقان  نامـشچ  زا  کـشا  اـنثا  نیا  رد  ! ) لـضفلاابا اـی  تفگیم : دـنک  هیرگ  هکنیا  نودـب  وا  و 
رد نانچ  نآ  یلیس  نیا  هدش  هدز  نم  رب  مکحم  يهدیـشک  کی  رـس  تشپ  زا  مدید  هبترم  کی  لضفلاابا ! ای  تفگیم : نانچمه  وا  مدزیم ،

نیا تفگیم : درکیم و  هیرگ  زاب  ناتساد  لقان  دمآ  دورف  نم  رـس  رب  ایند  مدرک  لایخ  دش و  کیرات  نم  نامـشچ  رد  ایند  هک  درک  رثا  نم 
مدرک و هاگن  رـس  تشپ  هب  دز . نم  رب  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ار  یلیـس  نیا  اـنعم  رد  یلو  دز  دوب  ممناـخ  ردـپ  هک  میئاد ، رهاـظ  هب  ار  یلیس 

یلو متـشگرب ، هناخ  هب  نم  یـشکیم !؟ ار  هراـچیب  نیا  ارچ  و  ینکیم ، هچ  هک : درک  شاـخرپ  نم  هب  تسا . هدز  یلیـس  نم  رب  میئاد  مدـید 
ملاع رد  مدـیباوخ . مروخب  يزیچ  هکنیا  نودـب  مدـش و  هناخ  دراو  يراب  دوب . هدرک  ار  شراک  یلیـس  مدوب و  هدـش  جـیگ  تحاراـن و  یلیخ 
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راـشف رگیدـمه  هب  ناـنچ  نآ  مدرم  دـناهدش . عمج  ارحـص  کـی  رد  نیرخآ ، نیلوا و  زا  مدرم ، يهمه  هدـش و  اـپرب  تماـیق  مدـید  باوـخ 
تدـش زا  اـهنابز  هدرک و  تقاـطیب  ار  همه  اـمرگ  دراد . رارق  مدرم  رـس  يور  باـتفآ  هک  یئوگ  دـناهدش . قرع  قرغ  همه  هک  دـندروآیم 

بآ مدرم  هب  ناـمز  رخآ  ربـمغیپ  طـقف ، دـنیوگیم : رگیدـمه  هب  مدرم  دنتـسه و  بآ  لاـبند  هب  همه  دوـب  هدـمآ  نوریب  اـهناهد  زا  یگنـشت 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  مدید  مدناسر ، ضوح  رانک  ار  دوخ  دوب  یعضو  ره  اب  مه  نم  دهدیم .
بآ وت  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دیهدب ! بآ  مه  نم  هب  اقآ ، اقآ ، مدرک : ضرع  مه  نم  دهدیم . هحفص 121 ]  ] بآ مدرم  هب 

هب ات  موش  ناملسم  میوگب  هچ  دیئامرفب  منکیم ، ناربج  مدرک ، هابتشا  اقآ  متفگ : ياهدز ؟ کتک  ار  نیسح ، مدنزرف ، رادازع  زورما  هک  مهد 
نم متفگ : مدروآ ! بآ  وشاپ ، تفگ : درک و  رادیب  ارم  مرسمه  مدید  هبترم  کی  هک  مدرکیم  سامتلا  هلان و  نانچمه  نم ، دیهدب . بآ  نم 

شتـسد زا  ار  بآ  دمهفن  يزیچ  وا  هکنیا  يارب  یتساوخیم !! بآ  سامتلا ، همه  نآ  اب  اهناملـسم ، سیئر  زا  ارچ  سپ  تفگ : متـسین . هنـشت 
نم يارب  هک  تسا  یبآ  هچ  نیا  متفگ : تسا !؟ وبدب  هدـیدنگ و  بالـضاف  ياهبآ  لثم  بآ  نیا  مدـید  یلو  مدروآ  میاهبل  ربارب  ات  متفرگ و 

ار اهنیا  ياهدش ، ناملـسم  وت  درادـن ، يداریا  بآ  تفگ : تسا . هدـیدنگ  دـهدیم ، دـب  يوب  متفگ : تسا !؟ هنوگچ  رگم  تفگ : يدروآ !؟
ول ارم  ات  مشکب  ار  نز  نیا  مدرک  رکف  نم  دوش . هتـشک  دیاب  دورب ، نوریب  نید  زا  یـسک  رگا  هک  دوب  نیا  ام  بهذـم  نوناق  يروآیم ! هناهب 

يزیچ درک . وگزاب  شردپ  يارب  ارم  باوخ  نایرج  تفر و  شردـپ  يهناخ  هب  تسارکی  درک و  رارف  هک  منزب  متـشادرب  ار  ریت  تفه  دـهدن .
. مدوب مردام  ردپ و  دنزرف  هناگی  مه  نم  دندرب . نادنز  هب  هتـسب  تسد  ارم  دـندنک و  ارم  ياههجرد  دـنتخیر و  نم  يهناخ  هب  هک  تشذـگن 

اهنت مردام  ردپ و  نادنز ، رد  نم  فقوت  تدم  رد  مدش . تاقالملا  عونمم  یفرط  زا  و  هدوب ، دوخ  راک  بقاوع  رظتنم  مدش ، نادنز  دراو  نم 
هکنیا یکی  مرج : ود  هب  درک ، دنهاوخ  مادعا  ارم  هک  متـشادن  کش  نم  درکیم و  هیرگ  راز  راز  مردام  دننیبب . ارم  دنتـسناوت  رود  زا  رابود ،

رد یلو  ماهتـشاد . تسا ، هحفـص 122 ]  ] هقطنم موـمعلا  یعدـم  رتـخد  هک  ار ، مرـسمه  نتـشک  دـصق  هکنآ  يرگید  و  متفر ، نوریب  منید  زا 
زا ار  دوخ  تاجن  مدشیم و  لسوتم  لضفلاابا  ترضح  نیسح و  ماما  یلع و  ترضح  ادخ و  ربمایپ  هب  مدرکیم و  هیرگ  زور  بش و  نادنز 
دای زا  تمـسق  نیا  هتبلا   ) نایاقآ زا  یکی  مدـید  باوخ  بش  هک  دوب  هدـنامن  یقاب  نم  يهمکاحم  هب  زور  هس  ود  زا  شیب  متـساوخیم . نانآ 

هب يزیچ  وت  هک : دومرف  نم  هب  دـمآ و  نم  باوخ  هب  تشاد )؟ مان  هچ  دـمآ و  یـسک  هچ  هک  تفگیم  لقان  دوخ  ـالا  و  هتفر ، هدنـسیون  نم 
ردپ هب  دوب و  دهاوخ  زاب  نادنز  تشپ  هب  نیمز  ریز  هار  بش  ادرف  دش . یهاوخ  هتـشک  يوش  همکاحم  رگا  هدـنامن و  یقاب  تاهمکاحم  نامز 

، نم امن . تکرح  ناریا  يوس  هب  تردام  ردپ و  هارمه  نک و  رارف  نادنز  زا  بش  ادرف  دنـشاب . ترظتنم  نادـنز  تشپ  رد  میاهتفگ  تردام  و 
مدید متفر ، نوریب  اجنآ  زا  تسا . هدش  زاب  نوریب  هب  ياهنزور  مدید  متفر ، نیمز  ریز  فرط  هب  دعوم  رـس  مدش . بش  ادرف  رظتنم  هناربصیب ،
هکنآ زا  سپ  میدومن . تکرح  میدناسر و  راطق  هاگتـسیا  هب  ار  دوخ  هدرک و  تکرح  مه  اب  دنتـسه ! نم  رظتنم  نادـنز  تشپ  مردام  ردـپ و 
هگن ار  راطق  ارچ  مدرک : لاؤس  هدـش و  تحاران  رایـسب  نم  داتـسیا . راـطق  عقومیب  مدـید  داد ، همادا  ار  دوخ  ریـسم  زور  بش و  کـی  راـطق 

ترـضح هب  لسوتم  زاب  نم  دنتـسه . وا  لابند  هب  نیرومأم  دـنک و  رارف  هیـسور  زا  راطق  اـب  دـهاوخیم  يرارف  رفن  کـی  دـنتفگ : دیاهتـشاد ؟
ام یلو  دنتشذگ  ام  رانک  زا  دندیدن ، ار  ام  یلو  دنتشگ  ار  راطق  يهمه  هک  تسا  بیجع  دهدب ، تاجن  ار  ام  هک  مدش  مالسلا  هیلع  لضفلاابا 

لیبدرا رد  میدناسر و  لیبدرا  هب  ار  دوخ  هتـشذگ  سرا  دور  رانک  میدمآ  هدایپ  ياپ  اب  بش  میدش . کیدزن  ناریا  زرم  هب  ات  دـندیدیمن ، ار 
مناخ نیریـش  ار  مردام  مان  یلع و  نیریـش  ار  مردـپ  مان  نیـسحمالغ ، ار  نم  ماـن  هحفص 123 ] . ] میدش ناملـسم  هعیـش  ملاع  کی  تسد  هب 

رد یتدـم  متـشگرب و  ناریا  هب  هرابود  نم  یلو  دـندرم ، اـجنامه  رد  دـندنام و  فجن  رد  مرداـم  ردـپ و  میتفر  ـالبرک  هب  سپـس  دنتـشاذگ .
تدم نیا  رد  دندرک . منوریب  ماهدمآ  هیـسور  زا  نم  دندیمهف  نوچ  دـعب  یلو  مدـش ، راک  لوغـشم  امیپاوه  ینف  تمـسق  رد  نارهت  هاگدورف 

هک مرازگرکـش  ار  ادـخ  لاـح  نیع  رد  منارذـگیم ، ار  یگدـنز  منکیم و  یـشورفتسد  درگهرود  تروص  هب  نـالا  دـش و  لولعم  ممـسج 
مسق یئاتکی  هب  سابع  تساپ  ات  رس  قح ز  لامج  مراد . رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیبلها  نارادتـسود  وزج  ماهدش و  ناملـسم 
سابع تسارهز  شردام  نکیلو  تسا  نینبلاما  يهداز  هچرگا  سابع  تساهلد  نشور  غارچ  رشحم  حبـص  ات  ار  قاشع  بش  سابع  تساتکی 
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ملع سابع  تسارآ  ار  شیوخ  یلفط  ندرک ز  راثیا  رـس  تسد و  قوش  هب  سابع  تساوخیم  ار  شیوخ  ماما  تدالو  زور  زا  هک  دناد  ادـخ 
سابع تسایرد  بل  رب  ناـشطع  هک  ار  اـفو  قشع و  تریغ و  مزاـنب  ساـبع  تساقـس  مه  رادرـس و  مه  هک  شود  رب  بآ  کـشم  تسد ، رد 

تسابقع رد  قلخ  عیفش  جئاوحلا  باب  دوب  ایند  رد  هن  سابع  تساهنت  همقلع  رد  نآ  زا  تسا  نیگمرـش  ناماک  هنـشت  زا  زونه  هحفص 124 ] ]
هحفص 125] « ] مثیم  » راگزاس اضرمالغ  زا  رعش  سابع  تسام  هانپ  رشحم  رد  هک  خزود  مشخ  ياههلعش  زا  كاب  هچ  سابع 

دش هایس  رگرز 

يدصتم هک  يرگرز  یلو  تفرگ ، الط  ار  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  يهرانم  هلودلاریـصن  هک : دسیونیم  شباتک  رد  یمورا  يهمالع 
دش و برطـضم  دش  نحـص  لخاد  دمآ و  البرک  هب  دادـغب  زا  رگرز  نوچ  دـش . هایـس  يدوزب  اهالط  و  دوب ، هدرک  فرـصم  دـب  يالط  دوب ،

سابع وچ  قشع  رازراک  رد  درکن  الب  ریت  يهناشن  ار  هنیس  ات  درکن  افو  تبحم  يور  دوخ ز  دهع  رب  درم . دش و  هایس  شیور  دیرپ و  شگنر 
هار رد  درکن  اهر  تمه  نماد  تشاد  تسد  ات  خر  تفاتن  دـصقم  بناج  ناـج ز  تشاد  اـت  درکن  ـالبرک  هش  يادـف  یـسک  ار  ناـج  رادـمان 

تسود مصخ  عفد  ات  رفک  لیخ  الا ز  روشک  تشگن  یلاخ  درکن  ابا  هر ، نیرد  شیوخ  ناج  لذب  زو  تشذگ  ناکم  نوک و  رـس  زا  تسود 
نت اـب  مصخ  هـب  ار  هر  هحفـص 126 ]  ] درکن ادـص  ار  دوـخ  ردارب  مغ  يور  زا  داـتفوین  اـت  نیمز  يور  هب  نیز  تـشپ  زا  درکن  ـال  رـشمش  هـب 
اطخ دز  وا  هب  ریت  هچنآ  ره  نمـشد  رازراک  نادـیم  هب  هک  ملا  نیز  تخوس  لد  درکناو  سوسفا  هلان و  هآ و  هب  ار  بل  کیل  تسب ، تسدیب 

هک یفطل  لدـب  وـشم ، دـهاجم »  » تسود رهم  لـفاغ ز  درکن  اـت  ود  ار  وا  تماـق  قارف ، زا  ریغ  دوـب  بیکـش  ربـص و  رهظم  هک  نینبلاما  درکن 
هحفص 127] « ] يدهاجم یلعدمحم  : » زا رعش  درکن  ایمیک  سم  هب  درک  تسود 

سابع ترضح  اب  یخوش 

يهحفص 130، هرس ، سدق  يرئاح  یناسارخ  يداه  ازریم  ياقآ  موحرم  فیلأت ، مالسلا  مهیلع  راهطا  يهمئا  تامارک  تازجعم و  باتک  رد 
زا وا  دالوا  نالا  دوب و  فجن  نکاـس  ياهبلط   ) یـسافنط نسح  خیـش  هک : دـنکیم  تیاـکح  مولعلارحب » لآ   » یفجن رفعج  دیـسآ  باـنج  زا 

نحص نایم  رد  بآ  ضوح  مایا  نآ  دش ، فرشم  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  نحص  رد  دومن و  البرک  هب  يرفـس  دنـشابیم ) فجن  بالط 
هب شمـشچ  تسـشن  ضوح  بل  دـمآ ، تشاد  اپ  رد  هک  زاتمم  نیلعن  تفج  کی  بترم و  کیـش و  سابل  اب  خیـش  دوب ، نتفرگ  وضو  يارب 

یتشاذگن يدرک  رکف  بوخ  دیتسه ، تسایس  لها  مه  امش  سابع  يا  درک : ضرع  داتفا ، ترضح  هاگراب  هاگتـسد و  ضوح و  يهزات  بآ 
شیاهفرح زونه  يدشیم . باسح  باحصا  يهلمج  رد  دندوب  هدرب  رگا  یـشاب ، هتـشاد  یلقتـسم  هاگتـسد  هکنیا  يارب  دنربب  همیخ  هب  ار  وت 

اب دمآ  نوریب  تمحز  هب  ندروخهطوغ  هبترم  دنچ  زا  دعب  هراچیب  خیش  تخادنا ، بآ  ضوح  رد  درک  دنلب  ار  وا  یسک  ایوگ  دوب  هدشن  مامت 
مه رادربیخوش  امـش  تفگ : درک و  ترـضح  هب  ور  دماین . تسد  هب  درک  وجتـسج  هچره  دشن ! ادیپ  الـصا  رگید  يهگنل  نیلعن ، هگنل  کی 

نینبلاما نماد  زا  نایع  هحفـص 128 ]  ] تداعـس يوک  ناگمه  زا  دوبر  تداشر  زک  ردیح  دـنزرف  یهز  مدرک . حازم  هفطالم و  نم  دـیتسین ،
تشاد ز یلع  نب  نیسح  شیالوم  هب  تدایس  ضیف و  رسفا  دراد  هک  وا  رب  دنزرویم  هطبغ  ناوضر  هب  تدابع  دهز و  بکوک  ناشخرد  دش 

دـش ناور  رادملع  نآ  ردارب ، زا  شیپ  یلو  تدالو  ماگنه  درک  یلجت  دیـشروخ  دعب  زا  هام  هک  نیب  ار  بدا  تدارا  صالخا و  سابع  ناج ،
هحفص 129] « ] اسر مساق  رتکد   » زا رعش  تداهش  نادیم  يوس 

دومن اضاقت  یماش  ترضح ، زا 

يهمالع زا  يهحفص 247  هرس  سدق  يراصنا  یضترم  خیش  تیصخش  یناگدنز  نینچمه  يهحفص 235 و  هیسابعلا  صئاصخلا  باتک  رد 
دیس جاح  اب  ترایز  يارب  یتقو  دیامرفیم : هللا  ۀمحر  يرتشوش  نیسح  دیـس  لداع  ملاع  هک : تسا  هدش  لقن  هبیط  يهملک  باتک  رد  يرون 
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اجنآ هب  هشیمه  هک  یلزنم  هب  نم  میدـش ، فرـشم  ـالبرک  هب  هماـقم  هللایلعا  يراـصنا  یـضترم  خیـش  نیدـهتجملا  متاـخ  يرتـشوش و  یلع 
زامن و زا  غارف  زا  سپ  مدش و  فرـشم  سابع  ترـضح  ترایز  هب  سپ  تسا . رتناشیرپ  نم  زا  لزنم  بحاص  مدـید  متـشگ  دراو  متفریم ،

ممالک زونه  مرادن ، يزیچ  میامش و  راوز  نم  زا  دینادیم  نم  يالوم  يا  مدرک : ضرع  متفرگرب و  رد  ار  سدقم  حیرض  ياههکبش  ترایز 
ود نارق  ود  نامز  نآ  رد  تمیق  هب  هک  دوب  یماش  ددع  کی  نآ  داتفا و  نم  دزن  هب  درک و  تکرح  يزیچ  كابـش  زا  مدـید  دوب  هدـشن  مامت 

البرک يا  رگم  ار  ادـخ  يوب  يونـشب  اجنآ  زک  ار  البرک  نیمز  نک  وب  ورب  مدروآ . اج  هب  ار  یلاعت  قح  رکـش  هتـشادرب و  ار  نآ  دوب . یهاـش 
نیمز هحفـص 130 ]  ] ییادـخ شرع  ییهبعک ، یتشهب ، یئایمیک  زجعم ، هب  یکاخ ، رگا  یتشرـس  ربنع  وبکـشم ، یکاـخ  هک  یتشهب ؟ كاـخ 
دنتسب رگا  دزیرب  نوخ  کشا و  كاخ ، ياج  هب  دزیبب  یتسد  ارت  كاخ  رگا  تسین  ادخ  نوخ  اب  هتشغآ  وا  هک  تسین  البرک  نوچ  مه ، هبعک 

رب تجاح  هچ  رگید  ارت  وت  متام  نیز  نامـسآ  دـیرگ  هک  وت  من  نیا  تستارف  بآ  زا  هن  باریـس ! درک  نامیتی  کشا  ارت  بآ  مرح  لـها  رب 
یکی تسوت  يهنیجنگ  رد  هک  اـهرهوگ  هچ  تسوت  يهنیـس  بیز  هک  اـهرویز  هچ  تسا  تاـم  هلجد  دـص  اـم  کـشا  شیپ  هک  تسا  تارف 

لد رد  ایرث  نوچ  دشخرد  رادملع  سابع  تسد  هداتف  راسنوگن  يزبس  قریب  رانک  ربکا  يوم  نیکـشم  هفان ز  یکی  رغـصا  قلح  نوخ  توقای 
هحفص 131] « ] یضایر  » زا رعش  هراپ  هراپ  ياهشوگ  دای  هب  هراوشوگ  يراد  هنیجنگ  رد  وت  بنیز  کشا  ناطلغ ، دیراورم  وچ  بش 

تفای ییاهر  ماهتا ، زا  رتخد 

لاس یـس  زا  شیب  دـندوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اقآ  نامالغ  ریپ  زا  یکی  هک  دـمحا  ییالبرک  هب  فورعم  ینارهت  دـمحا  جاح  موحرم 
شیاهرفـس زا  یکی  رد  ناجاقآ ، الم  جاح  هک : دندومن  لقن  فلؤم  يارب  دـنراد  یناوخهضور  مسارم  ناشلزنم  رد  هعمج  بش  ره  هک  تسا 

رتخد و اب  هارمه  البرک  فارطا  ياههلیبق  زا  یکی  زا  ياهدع  هک  دنکیم  هدهاشم  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  مرح  هب  فرشت  لاح  رد  و 
دندوب هدرک  لاؤس  ار  تلع  ناجاقآ  الم  جاح  هک  یتقو  دندوب . هتخادـنا  هار  مرح  رد  ار  یبیجع  دایرف  داد و  دـندوب و  هدـمآ  مرح  هب  يرـسپ 

رگا دـشاب و  هتـشادن  یطابترا  شرهوش  اب  دـشاب  هتفرن  رهوش  يهناخ  هب  زونه  يرتخد  یتقو  هک  تسا  مسر  هیداب  بارعا  نیب  رد  هک  دـنتفگ 
طـسوت هک  دروـخیم  مسق  دراد و  دزماـن  یلو  تسا  هتفرن  رهوـش  يهناـخ  هب  زوـنه  زین  رتـخد  نیا  دوـشیم . مـهتم  درادرب ، یلمح  هچناـنچ 

جاح دروخب . مسق  ات  میاهدمآ  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  مرح  هب  ظاحل  نیا  هب  دنکیمن  لوبق  شدزمان  یلو  تسا  هدش  هلماح  شدزمان 
بیترت نیا  هب  داـتفا و  نیمز  رب  دـش و  هایـس  شیور  ناـهگان  دروخ  مسق  درک و  مرح  هب  ور  ناوج  هکنیا  ضحم  هب  دـیوگیم  ناـجاقآ  ـالم 

بل ای  اـب  هحفـص 132 ]  ] سابع تشگ  ررـش ، مشخ  زا  رتهدـنزوس  سابع  تشگ  روهلعـش  رهم ، وچ  هراـبکی  تفاـی . ییاـهر  ماـهتا  زا  رتخد 
بآ رپ  کشم  تارف ، مشچ  نوچ  تسیرگ  باتیب  يهلجد  نابل ، هنشت  رب  سابع  تشگرب  هنشت  تارف ، طش  زا  قشع  يهشوگ  رگج  کشخ 

توکس تهب  رد  سرپم  هک  يرابکشا  مشچ  ود  دوب ، وا  تسیرگ  باتهم  شعن  رانک  دیشروخ ، شطع  تشد  یناشکهک  نماد  رد  تسیرگ 
هحفص 133] « ] یگرزبهد دحا   » زا راعشا  سرپم  هک  يرازم  زا  دنلب ، تشگیم  وا  ردام  نویش  يادص  تفریم و ، سرپم  هک  يرات ، ماش 

دوشیم انیب  رتخد ، مشچ 

باب رد  ءادهـش  سوؤر  رهطم  مرح  هب  زور  کی  هک : تسا  هدـمآ  يهحفص 93 ، یحطبا ، نسح  دیـس  جاح  فیلأت ، هکم  ياهبـش  باتک  رد 
شباوخ هکنآ  لثم  دوب و  هتشاذگ  وناز  يور  ار  شرس  مرح  يهشوگ  رد  هک  یناوج  زج  دوبن  مرح  رد  یـسک  ماش ،) رد   ) مدوب هتفر  ریغـصلا 

ناوج نآ  زامن ، زا  دعب  مدش  ترایز  زامن و  لوغـشم  ناوج  نیمه  هب  کیدزن  مدناوخ و  يرـصتخم  ترایز  مدوب  اهنت  هک  مه  نم  دوب . هدرب 
يور مرـس  هک  يروط  ناـمه  یلو  هدوب ، زاـب  مه  میاهمـشچ  یتـح  هکلب  مدوبن  باوـخ  نم  اـقآ  تفگ : درک و  دـنلب  وـناز  يور  زا  ار  شرس 

ارم مهم  جئاوح  زا  یکی  دنهدیم و  ار  ناشراوز  جئاوح  دنراد و  روضح  تسا  نفد  اجنیا  ناشرـس  هک  ییادهـش  مامت  مدـیدیم  دوب  میوناز 
ای باوخ  نیا  تقیقح  دینک ، ربص  يرادقم  رگا  متفگ : دشاب ؟ هتشاد  تقیقح  دناوتیم  يرادیب  ای  باوخ  نیا  ایآ  دنهدب . بشما  دش  انب  مه 
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تقیقح دوشیم  مولعم  دـش  هدروآرب  امـش  مهم  تجاـح  نآ  رگا  بشما  متفگ : روطچ ؟ تفگ : دوـشیم . نشور  ًاـعبط  امـش  يارب  يرادـیب 
هداد هدـعو  نم  هب  هک  ار  يزیچ  مهدیم  حیـضوت  امـش  يارب  تفگ : تسا . هدوبن  شیب  یتـالایخ  دـیاهدید  هچنآ  تسا  نکمم  ـالا  هتـشاد و 

هحفص 134]  ] رایسب هدش و  دلوتم  انیبان  ردام ، زا  هک  مراد  ياهچب  رتخد  نم  تفگ : مرکشتم . متفگ : دیـشاب . نایرج  رظان  مه  امـش  ات  هدش ،
وت متفگ : هچ ؟ ینعی  تسا ، تشز  زیچ  نـالف  تسا و  گنـشق  زیچ  نـالف  دـنیوگیم  هکنیا  تفگیم : زورما  نم  هب  تسا . دادعتـسا  شوـخ 

مشچ اب  ردام  زا  اهیضعب  متفگ : دشاب ؟ هتشاد  مشچ  ناسنا  هک  دوشیم  روطچ  تفگ : یمهفب . یناوتیمن  ار  اهزیچ  نیا  يرادن  مشچ  نوچ 
؟ مشاب هتـشاد  مشچ  مه  نم  هک  درادن  یهار  چیه  الاح  تفگ : ياهدش . دـلوتم  مشچ  نودـب  وت  و  مشچ ، نودـب  یـضعب  دـنوشیم و  دـلوتم 
: تفگ دننک . تیانع  مشچ  وت  هب  تسا  نکمم  میوش  لسوتم  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  هب  تدوخ  اب  نم ، رگا  ارچ  متفگ :
رد ار  وا  تفرگ و  ماهیرگ  نم  مدرگ . رادمشچ  دـیاش  موش ، لسوتم  اهنآ  هب  مه  نم  اـت  هدـب  میلعت  مه  نم  هب  نکب و  ار  راـک  نیا  ردـپ  سپ 
مه متجاح  ماهدمآ و  اجنیا  نم  الاح  میایب . مورب و  نم  ات  هدـب ، ار  ممـشچ  مالـسلا ، هیلع  لضفلاابا  ای  وگب  متفگ : مدـناشن و  هلبق  هب  ور  لزنم 

هچنآ هک  تسا  مولعم  دـش  رادمشچ  تاهچب  رگا  بشما  بوخ ، رایـسب  متفگ : ماهدـید . ار  يرادـیب  اـی  باوخ  نیا  هک  هدوـب  مرتـخد  ياـفش 
زا دییایب و  اج  نیمه  مه  حبص  ادرف  امش  تفگ : داد و  ناشن  نم  هب  ار  كرتخد  درب و  شلزنم  هب  ارم  درم  نآ  تسا . هتـشاد  تقیقح  ياهدید 
نآ يادرف  دوب . میتفریم ، اهیلع ) هللا  مالس   ) هیقر ترضح  مرح  هب  یتقو  نامهار ، رـس  نیمالا و  عراش  رد  وا  يهناخ  ًاقافتا  دیریگب . يربخ  ام 
نیا رد  بشید  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  مدیـسرپ : دـننکیم . دـمآ  تفر و  هناخ  نآ  هب  یعمج  مدـید  متفرگ ، ربخ  لزنم  نآ  زا  هک  یتقو  زور 

هتسشن و انیب  تشرد و  ياهمشچ  اب  كرتخد  نآ  مدید  مدش  دراو  یتقو  هتفای . افـش  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  تکرب  هب  يروک  هناخ 
سابع تسا !؟ هدوب  یقیقح  نایرج  نآ  هک  دیدید  اقآ  تفگ : داتفا ، نم  هب  شمشچ  یتقو  دوب . هتـسشن  وا  يولهپ  هحفص 135 ]  ] مه شردپ 

زا شیوخ  دوخیب ز  کشم  شود  هب  هنیکـس  رهب  هک  یمد  زا  هآ  داتفا  نیمز  رب  هم  هک  تسا  تمایق  یتفگ  داـتفا  نیز  تشپ  زا  نوچ  رادـمان 
درک بآ  زا  رپ  بآ و  تخیرب  فک  زا  داتف  نید  ناطلـس  يهنـشت  قلح  داـی  رب  فک  درک  بآ  زا  رپ  دـنار و  تارف  ردـنا  داـتف  نیعم  ءاـم  یپ 

نآ زا  دایرف  داتف  نیمی  راسیز و  وا  تسد  ود  ره  نوچ  ار  شرع  هزرل  نیمی  راسی و  رب  داـتفا  داـتف  نیک  لـها  يهریاد  ناـیم  سپ  ناز  کـشم 
نیچ رارک  ردیح  ناوربا  رب  دومع  ناز  داتفا  ردـب  نوچ  هقلح  شمـشچ ز  داتف  نینزان  رـس  شرفغم ز  هاگناو  رـس  هب  شدز  نمـشد  هک  دومع 

هک یـسک  مرخ  تفگ  درپس و  اج  نانزهدـنخ  هاش  يور  رب  داتف  نیـسپاو  سفن  اـب  راـک  وچ  ار  وا  ناود  رـس  هب  شناـبل  هنـشت  ریما  دـمآ  داـتف 
هحفص 136] « ] یناهفصا شورس   » زا رعش  داتف  نینچ  نیا  شتبقاع 

داد ار  متجاح  سابع  ترضح 

زا هک  يرتـست  میحرلادـبع  خیـش  لـیلج  يهمـالع  زا  یتیاـکح  يهحفـص 254 ، مرقم  موـحرم  ساـبعلا  يهمجرت  ـالبرک  رادرـس  باـتک  رد 
ترایز ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نم  میناوخیم : مه  اب  هک  تسا  هدرک  وگزاب  تسا  هماـقم  هللایلعأ  يراـصنا  یـضترم  خیـش  نادرگاـش 

رـسپ دمآ و  نورد  هب  یبرع  مدـید  مدوب ، رهطم  مرح  رد  هک  روطنیمه  مدومن . ار  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  مرح  دـصق  سپـس  مدرک و 
هچب رـسپ  هک  دوب  هتـشذگن  یتدـم  زونه  دومن . عرـضت  لسوت و  هب  عورـش  تسب و  حیرـض  هب  نامـسیر  اـب  دوب  جـلف  شیاـهاپ  هک  ار  ياهچب 
افـش ارم  سابع  هک  دروآرب  دایرف  تشادـن ، دوجو  شیاهاپ  رد  جـلف  رثا  چـیه  هک  یلاح  رد  تفرگ و  رارق  دوخ  ياهاپ  يور  رب  تساـخرب و 

شترـضح اب  متفر و  حیرـض  فرط  هب  مدـید و  نینچ  نم  نوچ  دـندرک . هراـپ  كربت  يارب  ار  شـسابل  دـندز و  هقلح  شدرگ  رب  مدرم  داد .
تبـسن بدا  تفرعم و  ملع و  نیا  اب  نم  دنریگیم و  ار  دوخ  تاجاح  دنلهاج ، تنأش  هب  هک  يدارفا  متفگ : هدومن ، يدنت  باتع و  هب  عورش 

نآ زا  هکنآ  زا  دعب  دمآ ! مهاوخن  تترایز  هب  هاگچیه  رگید  تسا ، نینچ  هک  لاح  سپ  مدرگرب ! ندش  اورتجاح  نودـب  دـیماان و  امـش  هب 
شـشخب بلط  رافغتـسا و  لاعتم  دنوادخ  زا  دوخ  بدا  يهئاسا  زا  هدـش ، نامیـشپ  شیوخ  دـنت  نانخـس  زا  مدـمآ ، دوخ  هب  یناشیرپ  تلاح 

نیا تفگ : داد و  نم  هب  هسیک  ود  دمآ و  مدزن  هرس  سدق  يراصنا  یضترم  خیـش  متـشگزاب ، فرـشا  فجن  هب  نوچ  هحفص 137 ] . ] مدومن

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تامارک  همقلع ؛ رانک  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


ود نیمه  نم  وش و  فرـشم  ادـخ  يهناخ  ترایز  هب  نک و  يرادـیرخ  ياهناـخ  يدومن ، تساوخرد  مالـسلا  هیلع  لـضفلاابا  زا  هچنآ  تسا 
ترـضح زا  زگره  نم  تسا : هدورـس  هطبار  نیا  رد  يوامـس  دـمحم  خیـش  مدوب . هتـساوخ  مالـسلا  هیلع  لـضفلاابا  ترـضح  زا  ار  تجاـح 

اریز دش . ربخاب  ناتساد  نیا  زا  هک  مشابیم  بجعت  رد  يراصنا ) خیش   ) نامداتـسا زا  هک  نانچ  نآ  منکیمن ، بجعت  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا 
ره هکلب  زور  ره  تسین . دیعب  بیرغ و  زیگناتفگـش  روما  هزجعم و  روهظ  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ادـخ  ریـش  يهداز  هچب ، ریـش  نیا  زا 

، تسا تفگـش  رایـسب  ام  خیـش  زا  تمارک  نیا  یلو  ددرگیم . زاب  لاحـشوخ  اور و  تجاـح  دروآ ، يور  ناتـسآ  نیا  هب  سک  ره  تعاـس ،
رب دیراب  وا  مغ  زا  شتماق  تسکش  هک  یتقو  دراد . رظن  ششوپ و  تحت  ار  وا  هتشاد و  هبلغ  نمؤم  رب  هتـسویپ  ادخ  رون  هک  تفگ  دیاب  نکیل 

تخر مرش  زا  یهاشفرـش » نارماک   » زا رعـش  وک !؟ ترادملع  یمـشاه  دیـس  ياک  دیوگیم  يرفاک  هنعط  هب  دینـشب  وس  همه  زا  ریت  رازه  وا 
زا رعـش  تسکـش  بآ  هنیآ و  لد  هاگنآ  يداتفاورف  نیز  يور  کشم ز  اب  تسکـش  بادرم  توکـس  تمدق  اب  بش  تسکـش  باتهم  قنور 

هحفص 138] « ] يدارم دیجم  »

الط يهریل  شش 

لوق زا  يهحفص 91  هرس ، سدق  يرئاح  یناسارخ  يداه  ازریم  موحرم  فیلأت ، مالـسلا  مهیلع  راهطا  يهمئا  تامارک  تازجعم و  باتک  رد 
فرـشا فجن  ترایز  هب  شورفتسوپ )  ) مظاک یجاح  موحرم  یهارمه  هب  هتـشذگ  ياهلاس  رد  هک : تسا  هدـمآ  کیبرابج  ياـقآ  باـنج 

برع کی  يهلک  رـس و  هب  نانچ  بوچ  اب  برع  درم  کی  فجن ) البرک و  نایم  تسا  ياهیرق  « ) روشناخ  » رد تعجارم  رد  مدـش . فرـشم 
ببـس متفر و  شیپ  ًاروف  درکیم ، سح  یتحاران  عون  کی  شدوخ  رد  کتک  تدش  زا  دیدیم  ار  هرظنم  نآ  سک  ره  هک  دزیم  ياهراچیب 

وا درم ، نیا  وج  رابنا  رس  هتفر  متشاد ، يدیفس  غالا  کی  نم  تفگ : درک و  يراددوخ  هقیقد  دنچ  کتک  يهمادا  زا  برع  درم  مدیـسرپ ، ار 
لثم یلو  دوش ، کنخ  ملد  ات  منزیم  ار  وا  ردق  نآ  مه  نم  نونکا  هدرک ، طقـس  ار  شاهچب  هک  هدز  ناویح  رب  ردق  نآ  هدیـشک و  ار  بوچ 

ام ات  دومن ، سبح  یقاطا  رد  ار  هراچیب  نآ  میئآرد . وا  کمک  هب  ام  ادابم  دنزب ، ار  وا  ام  لباقم  رگید  تساوخن  هدیـسرت و  ام  زا  یمک  هکنیا 
نم هک  تسا  لاحم  و  الط ، يهریل  شـش  تفگ : دزرایم ؟ يدـنچ  وت  غالا  يهچب  میتفگ : و  میدرک ، تقر  ام  دـنزب . کـتک  ار  وا  زاـب  میورب 

شـش منک ، دازآ  ار  هراـچیب  نآ  مهدـب و  دـهاوخب  هچره  هک  تشاداو  نیا  رب  ارم  ینادـنز  درم  يراز  هیرگ و  یفرط  زا  مرادرب . وا  زا  تسد 
ار فرح  نیا  حالـصا  يارب  ام  میتفگ : میدرک و  ادص  ار  برع  درم  نآ  دیـسر  تکرح  تقو  نوچ  مدرک ، اهر  ار  درم  نآ  مداد و  وا  هب  هریل 

تیاکش هنرگ  هدب و  سپ  ار  ام  لوپ  دزرایمن  تمیق  نیا  هدش  طقس  غالا  هچب  یتفرگ ، ام  زا  ار  لوپ  نیا  تهجیب  وت  میدز و  هحفص 139 ] ]
ررض ضوع  هب  یلوپ  ناتدوخ  تبغر  لیم و  هب  امش  تسا ؟ یفرح  هچ  نیا  تفگ : برع  درم  مینکیم . مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  هب  ار  وت 

میتسنادیم میدناشوپ و  هریل  شـش  زا  مشچ  میدمآ و  البرک  فرط  هب  میدش و  راوس  ام  دینک ! تیاکـش  هک  دیرادن  یقح  چیه  دیداد و  نم 
نامه میدید  میدش  هدایپ  میدیسر و  البرک  هب  نوچ  اهبرع . روطنآ  زا  اهلوپ  روط  نیا  نتفرگ  سپ  تسین  لوقعم  درادن و  هدئاف  ندز  فرح 
هدمآ زاب  هدش  شبلاغ  عمط  ًامتح  دشکیمن ، ام  زا  تسد  اباب  نیا  میدرک ،! يریگ  بجع  میتفگ : دنکیم ، ادص  هدمآ و  ام  بقع  برع  درم 

تیاکش دیریگب و  ار  هریل  شش  نیا  تفگ : دیسر و  ام  هب  هرخالاب  هدیزرایم ، رتشیب  شغالا  هچب  هدرک  رکف  دیاش  دریگب ، ار  شلوپ  يرسک 
رطاخ هب  ار  هیـضق  نیا  تقو  ره  دیوگیم : کیبرابج  ياقآ  تفر . داد و  سپ  ًانیع  ار  اهلوپ  مامت  دینکن ، مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هب  ارم 

رد ابقع  ییند و  هب  مغ  جـنر و  زا  دـهدیم  لضفلاابا  ياقل  يهولج  اجک ، هام  لضفلاابا  ياسر  تماـق  اـجک ، ورـس  منکیم . بجعت  مروآیم 
دوخ یتسه  هحفص 140 ]  ] لضفلاابا يافص  يهمشچ  زا  ياهعرج  صالخا  رس  زا  نک  بلط  قشع  لد  يا  لضفلاابا  يالو  دوب  سک  ره  لد 
زور لضفلاابا  يادـن  زا  يدازآ  يهمغن  ونـشب  هله  لد  شوگب  کنیا  دـسریم  لـضفلاابا  يادـف  نم  یتسه  همه  يا  درک  ادـف  هدـیقع  هر  رد 
يافو زا  دش  تریح  هب  تسود  سابع  تداشر  زا  دـش  تشحو  هب  مصخ  لضفلاابا  يانث  نامز  نیمز و  تفگ  اجیه  فص  رد  دـهع  هب  يافو 

ارم دـیامن  وفع  یـضاق »  » هک رـشح ، هب  دوب  شدـیما  مشچ  لضفلاابا  ياول  دـیآ  ات  اپب  تسه  شکاپ  رکیپ  ادـج ز  دـش  رگا  تسد  لـضفلاابا 
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هحفص 141] « ] یضاق  » زا رعش  لضفلاابا  يادخ 

دوشیم هایس  یمارتحایب ، ببس  هب  سیلپ 

تمارک باطتـسم ، باتک  نیا  ماـتتخا  نراـقم  نوچ  هک : تسا  هدـمآ  يهحفـص 485 ، مارحلا ، مرحم  دـلج  ینابایخ  مایالا  عیاقو  باـتک  رد 
يارب هک  مدید  مزال  اذل  دراد ، یمامت  تیمها  تیـصوصخ و  هک  دـش  رهاظ  لیبدرا  يهدـلب  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  زا  ياهرهاب 

نیا هکنیا  زا  لبق  دوش . جرد  هسیفن  يهخسن  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  تیبلها  نیبحم  يراودیما  دیزم  نینمؤم و  مشچ  ینـشورمشچ 
ات مدـش  رظتنم  هدـنب  دـندرک ، لـقن  ار  لیـصفت  ریقح  يارب  زا  یـسلجم  رد  راـجت  رباـکا  زا  یعمج  دوش  رـشتنم  فورعم و  زیربـت  رد  تمارک 

دندوب هتـشاد  ذافنا  لـیبدرا  زا  راـجت  نیقثؤم  زا  ار  بتاـکم  نآ  زا  یـضعب  ریقح  دـیدرگ و  رـشتنم  روکذـم و  عماـجم  رد  رتاوتم و  بیتاـکم 
نیدباعلانیز و ازریم  اقآ  دلو  اقآ  ياهمان  هب  ماظع  تاداس  زا  رفن  هس  قافتا  نسح  زا  منک  تبث  ماتتخا  رد  باتک  مامتا  زا  دـعب  هک  متـساوخ 
زا دنتسه  میهارباالم  يهسردم  نیلصحم  نیلغتشم و  زا  هس  ره  هک  هرس  سدق  مظعم  دیـس  نیمه  نارـسپ  میهاربا  دیـس  اقآ و  داوج  دیـس  اقآ 
هب ار  تمارک  لیـصفت  اقآ  نیـسح  دیـس  اقآ  بانج  دندوب و  رهاب  تمارک  نیا  دـهاش  هعقو و  رـضاح  ناشدوخ  هک  دـندش  زیربت  دراو  لیبدرا 
رد لیبدرا  هدـلب  رد  رـصع  فرط  يهنـس 1341  زا  لاوش  متـشه  زور  هک : تسا  وحن  نیا  هب  شاهموقرم  لـماح  دنتـشاد و  موقرم  دوـخ  طـخ 

: دنتفگ هدش ؟ عقاو  هچ  متفگ : دنودیم . فرط  هحفص 142 ]  ] ره زا  بارطضا  لاح  اب  رهـش  لها  هک  مدید  مدوب  هتـسشن  میهارباالم  هسردم 
: لام زا  دارم   ) تسا يریگلام  رهش  رد  دنتفگ : تسا . روطچ  هیضق  هک  مدرک  قیقحت  هدرک  بضغ  یسک  هب  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح 

تالوصحم لقن  لمح و  هب  تلود  یتقو  قباس  رد  دومن ، هدافتـسا  راب  لمح  ای  يراوس  يارب  اهنآ  زا  ناوتب  هک  دنتـسه  یئاپراهچ  تاناویح 
مدرم لزانم  زا  اهنآ  يهرداصم  طبـض و  هب  تلود  نیرومأـم  زا  دـیدرگیم ، اـهنآ  ربراـب  تاـناویح  جاـتحم  درکیم ، ترداـبم  تاـمهم  اـی 

دوب یبسا  کی  هب  رصحنم  اهنآ  شاعم  هتشاد و  ریغص  شش  جنپ ، هک  هتفر  ياهفیعـض  يهناخ  هب  هیمظن  مکح  هب  سیلپ  رفن  ود  دنتخادرپیم )
ود نآ  هدروآ ، عیفش  ار  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  هدومن و  ءاجتلا  زجع  لامک  اب  هدمآ  هفیعـض  دنربب  هک  هدیـشک  هلیوط  زا  ار  بسا  و 
رد دنتفگ  دینکیم ؟ راک  هچ  اجنیا  هک  هتفگ  رفن  ود  نیا  هب  هدیسر  مان  دمحا  یثیبخ  سیلپ  لاح  نیا  رد  دندش . جراخ  هدیشک  تسد  سیلپ 
رفن ود  نآ  هب  دمحا  میدیـشک  تسد  ام  دروآ و  عیفـش  ار  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  هفیعـض  میروایب  میتساوخ  تسه  یبسا  هناخ  نیا 

هرخالاب تسا . هدرکن  لوبق  یقش  نآ  هدومن  ءاجتلا  زجع و  هدمآ  زاب  هفیعـض  هدروآ ، نوریب  ار  بسا  هدش  هفیعـض  يهناخ  لخاد  هدرک  ریغت 
، دـناوتیم رگا  هتـشذگ  هدرم و  قباس  رد  دوب  يدرم  لضفلاابا  ترـضح  هتفگ  ثیبخ  نآ  هدروآ  عیفـش  ار  مالـسلا  هیلع  لـضفلاابا  ترـضح 
زا هراچ  رگید  دیوگیم  هچ  نیا  هک  ینادیم  تدوخ  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ای  هتفگ  هفیعـض  دهدب . وت  هب  دریگب و  نم  زا  ار  وت  بسا  دیایب 

هحفـص  ] زا هک  هداد  سیلپ  دـمحا  هب  رازه  راهچ  هدـمآ  هفیعـض  يهیاسمه  ناخدـیجم  رـسپ  لاح  نیا  رد  نک  مکح  تدوخ  هتفر  نم  تسد 
رازه راهچ  هدـش  فداـصم  دوخ  ناخدـیجم  هتفر  مدـق  تسیب  ًاـبیرقت  هدروآ  نوریب  هناـخ  زا  ار  بسا  هدرکن  لوبق  شکب  تسد  بسا  [ 143

صخـش نآ  نوچ  ربـب . ار  بسا  وش و  راوس  اـیب  هتفگ  سیلپ  ود  نآ  زا  یکی  هب  هدرکن  لوبق  ثیبـخ  نآ  دـنهدیم  نارق  تشه  هدرک  هوـالع 
رب دش و  هایـس  وا  يور  روفلا  یف  هدرک  هفرـس  هبترم  ود  هدومن و  هسطع  مدش  روط  نیا  نم  ارچ  تفگ : وا  هب  دمحا  دوش ، راوس  هک  تساوخ 

هیضق درک  مکح  هیمظن  دنداد ، ربخ  هیمظن  هب  هدرک  رارف  دندید  لاونم  نیدب  هک  ار  لاح  سیلپ  ود  نآ  دیدرگ . لصاو  كرد  هب  داتفا ، نیمز 
نآ شعن  دندومن  رانک  دندوب  هدرک  ماحدزا  اشامت  يارب  هک  ار  قلخ  دندمآ و  اهـسیلپ  دییامن  نفد  هداد  لسغ  ار  وا  یفخم  دـینک و  ناهنپ  ار 

مدرم دیراذگب  دیریگب و  اهنآ  زا  ار  هزانج  دیورب  هک  درک  مکح  هدـش  علطم  قازق  سیئر  دـنهد . لسغ  هک  دـندرب  دوخ  يهناخ  هب  ار  ثیبخ 
خیش يهربقم  رد  ار  هزانج  دنتـساوخیم  هک  دندرک  دروخرب  اهسیلپ  اب  یفـص  خیـش  يهربقم  لباقم  رد  هدمآ  اهقازق  دننک . اشامت  دننیبب و 

هتشون دیوگ و  اقآ  نیسح  دیس  اقآ  دننک  هاگن  مدرم  هک  دندرک  هراپ  ار  شنفک  دنتفرگ و  ار  وا  شعن  هدش و  عنام  اهقازق  دننک ، نفد  یفص 
هربقم لباقم  رد  وپاق ، یلاع  نادیم  رد  هدروآ  اهقازق  ار  وا  شعن  دنتفگ  هک  میدوب  هسردم  رد  میهاربا  دیس  اقآ  داوج و  دیـس  اقآ  هدنب و  هک 
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نآ شعن  رـس  رب  ار  دوخ  مامت  تمحز  تبیـصم و  اب  دوب  يدایز  تیعمج  مینیبب ، هک  میتفر  مه  اـم  دـننک  اـشامت  مدرم  هک  دـناهتخادنا  خـیش 
هقیقد کی  زا  هدایز  ثیبخ ، نآ  دب  يوب  تدـش  نفعت و  ترثک  زا  ولابلآ و  گنر  هب  هدـش  هایـس  وا  سجن  تروص  مدـید  میدـیناسر  ثیبخ 
نییاپ العا  کـف  هتفر و  هحفـص 144 ]  ] بقع وا  لفـسا  کف  میدید  هک  دـنتفگ : راجت  نیقثؤم  زا  یـضعب  دـیوگ  و  مینکب . فقوت  میتسناوتن 

دندرک و اشامت  هدمآ  کچوک  گرزب و  نز و  درم و  مامت  هک  دـندوب  هتـشون  رگید  بوتکم  رد  دوب . هدـش  گس  نهد  لثم  شنهد  هدـمآ ،
ات دنتخیر . كاخ  هتخادنا  هاچ  هب  ارحـص  رد  رهـش  رانک  رد  هدرب  ار  وا  سجن  ندب  بورغ  هب  دعب  دنام  رـصع  یلا  دندزیم  گنـس  ار  هزانج 

اههچوک ناکد و  رازاب و  رد  تسا  زور  هنابـش  تفه  زورما  یلا  لاوش  متـشه  هبنـشود  زا  دوب ، هدـشن  رهاظ  یتمارک  يراکـشآ  نیا  هب  لاـح 
تسا و بابک  اهلد  شطع  زا  تسا  هدیکـشخ  نالدایرد  بل  ایرد ، بل  رب  تسا . یناوخهضور  تـالحم  رازاـب و  رد  زور  بش و  ناـغارچ و 

هدرک رثا  یبآیب  زوس  تسا  هدیکشخ  ناتسوب  نیا  یگنشت  مومس  زک  غیرد  يو  تماهش ، تسا و  قشع  ناتسب  البرک  تسا  هدیکـشخ  نابز 
ناهیم ماک  باریـس و  نابزیم  الب  تشد  رد  هک  يرادـنامهیم  نیا  زا  هآ  تسا  هدیکـشخ  ناوج  ریپ و  بل  ینیب  فرط  ره  مرح  لـها  رد  تسا 

هب یبآ  ات  کشا  درادن  رگ  تسا  هدیکشخ  نانچمه  اهبل  تسا و  شود  رب  بآ  یلو  ایرد  زا  دیآ  سابع  هک  تمه  نیا  مزان  تسا  هدیکـشخ 
نایب زوس  زا  نم  عبط  يهلخن  یلع  لآ  مغ  زا  دـیؤم »  » مزوسیم هک  سب  تسا  هدیکـشخ  ناج  زوس  زا  بابر  مشچ  يهمـشچ  دـنز  شیاـهبل 

هحفص 145] « ] یناسارخ دیؤم   » زا رعش  تسا  هدیکشخ 

تشک ار  رفن  کی  سابع  ترضح 

هب لوغـشم  سدـقم  دجـسم  نیا  یگنهرف  دـحاو  رد  نارکمج و  سدـقم  دجـسم  رد  زین  نونکا  تسا و  نیقثوم  زا  یکی  هک  نابهدـید  ياقآ 
نآ رد  هک  مه  نم  تشاد و  تنوکـس  ـالبرک  رد  اـم  يهداوناـخ  لاس 1340 ه.ش ، دودـح  هک : دـندومن  لقن  فلؤم  يارب  دـشابیم  تیلاعف 

نایم رد  مدوب . تمدخ  هب  لوغشم  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  مرح  هس  يهرامـش  يرادشفک  رد  تاقوا  رثکا  مدوب  هلاس  هد  دودح  نامز 
شخپ مادـخ  نیب  دـندروآیم و  مرح  هب  دـندرکیم  رذـن  هک  ار  يزیچ  ًـالومعم  دـیدرگیم  اور  ناـشتجاح  هـک  یناـسک  دوـب  مـسر  بارعا 

ات درب  مرح  لخاد  هب  ار  هیقب  دومن و  میسقت  مدرم  نیب  دوب  موقلحلا  تحار  يواح  هک  ار  یگرزب  تکاپ  دمآ و  یبرع  نز  يزور  دندومنیم .
يهرظنم اب  ناهگان  هک  مریگب . موقلحلا  تحار  وا  زا  مه  زاب  ات  مداتفا  هار  هب  نز  نآ  لابند  میکدوک  ياضتقم  هب  مه  نم  دـنک و  شخپ  اجنآ 

هب یبیجع  تدش  اب  شرس  دندوب  هتسب  حیرض  هب  یبرع ) هیفچ   ) غامشی اب  ار  شندرگ  حیرض  رانک  رد  هک  یبرع  ناوج  مدش ، وربور  یبیجع 
رارف دوب  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  نابایخ  رد  هک  مردپ  يهزاغم  تمـس  هب  مدوب  هدیـسرت  یباسح  هرظنم  نیا  ندید  زا  هک  نم  دروخیم  حیرض 

هحفـص 146] [ ؟ يدرپس هک  تسد  هب  ار  يرادشفک  يدـمآ و  ارچ  هک  دز  دایرف  درک ، هدـهاشم  عضو  نیا  اب  ارم  مردـپ  هک  یماگنه  مدرک .
، مدرکن لوبق  مدرگرب  هک  درک  رارصا  هچره  مدید ! مدوخ  نم  تشک !! ار  رفن  کی  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  متفگ : مردپ  هب  سرت  اب  نم 

مرح زا  نانکهلهله  ار  ناوج  نآ  دنکیم  هدهاشم  لاح  نیمه  رد  هک  دراپسب  یـسک  تسد  هب  ار  يرادشفک  ات  تفر  مرح  هب  شدوخ  ریزگان 
هدومرف تمحرم  ءافـش  وا  هب  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هک  دوب ، راچد  عرـص ) ًارهاظ   ) یکانرطخ ضرم  هب  ناشیا  ایوگ  دننکیم ، جراخ 

لضفلاابا يافصاب  نحص  مرح و  زا  یتشهب  روح  رابغ ، دبور  هژم  اب  لضفلاابا  يارـسمداخ  کلم  لیخ  لضفلاابا  يانث  نایتاوامـس  رکذ  دوب .
ياشگهرگ تسد  هب  تسه  ییاشگ  دـقع  هک  شهگرد  زا  شکم  اـپ  لـضفلاابا  يانـشآ  دـیدرگن  هک  ره  هار  دربن  قح  هب  یگناـگیب  چـیه ز 

زا شور  نیا  تسین  بجع  نیـسحیب و  دیـشونن  بآ  لضفلاابا  يالو  شلد  رد  دوب  هک  ره  رـشح  فص  هب  شلد ، رب  هار  دربن  مغ  لـضفلاابا 
دندـنامب هک  نانچنآ  تشاد  افو  ساپ  لضفلاابا  يادـخ  اب  لضفلاابا  رجا  ناج  زا  لد  تسد و  نیـسح  هارب  تسـش  لضفلاابا  ياـیح  تمه و 

نایع نوچ  نید  هاش  دق  نامگ  تشگ  لضفلاابا  يازفناج  لعل  دـشن  زاب  الوم  دیـس و  مان  هب  زج  نید  هش  اب  لضفلاابا  يافو  زا  تام  افو  لها 
هحفص 147] « ] یناهفصا ریغص   » زا رعش  لضفلاابا  ياسر  تماق  نوخ  هب  هقرغ  دش 
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نک رکذ  ار  متبیصم  زیخرب و 

لاس يهدـعقلايذ  لیاوا  رد  نم  دـیوگیم : یناهبهب  میهاربا  دیـس  دـنزرف  دیعـس  دیـس  سابعلا » لئاضف  یف  سانلا  مالعا   » باتک يهدنـسیون 
اما متفر  فجن  ءابطا  دزن  هجلاعم  يارب  مدـش ، راـتفرگ  بت  ماـکز و  هب  هتفه ، کـی  تشذـگ  زا  دـعب  مدومن و  جاودزا  يرمق  يرجه   1351

ات متفر و  هفوـک  هب  يرمق  يرجه  لاس 1353  یلوالا  يدامج  لوا  رد  تفریم . تدش  هب  ور  يرامیب  دـشن و  عقاو  دـنمدوس  نانآ  تامادـقا 
سپس مدوبن . نداتسیا  هب  رداق  هک  يدح  هب  دوب  هتشگ  یلوتسم  مندب  رب  فعض  هدشن و  عطق  بت  زونه  هک  یلاح  رد  مدنام ، اجنآ  بجر  هام 

هب اجنآ  رد  دوشیمن - عقاو  رثؤم  ناشیا  ياوادم  هک  متـسنادیم  اریز  بیبط -  هب  هعجارم  نودب  لاس  نآ  يهدعقیذ  ات  متـشگزاب و  فجن  هب 
یقتدـمحم رتکد  اب  مدوب ، هدرک  هجلاعم  وا  دزن  زین  ًالبق  هک  هظابا ، یکز  دـمحم  فجن ، روهـشم  رتکد  لاـس  ناـمه  يهجحیذ  رد  مدرب . رس 

ریغ دنتشاد  مالعا  ًاقفتم  هک  دوب  هدیسر  يدح  هب  يرامیب  اما  دننک ، اوادم  ارم  دنتساوخ  هدمآ و  فجن  هب  دادغب  زا  رگید ، بیبط  ود  ناهج و 
مردپ دیـسرارف و  يرمق  يرجه  لاس 1354  مرحم  هام  تخادـنا . دـهاوخ  گرم  ماک  هب  ارم  رگید  هامکی  ات  ماجنارـس  تسا و  يدوبهب  لباق 

دوب هدش  نفد  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  دـنزرف  مساق  هدازهاش  هک  ياهیرق  مزاع  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  يازع  يهماقا  يارب 
باوخ رد  هام  نآ  متفه  بش  رد  دنام . مدزن  دوب ، هیرگ  لاح  رد  ًامئاد  درکیم و  يراتـسرپ  نم  هحفص 148 ]  ] زا هک  مردام  طقف  و  تشگ ،

، دیـسرپ مردپ  زا  وا  مدومن . هدهاشم  ار  تشاد  یتشر  يدـهم  دیـس  هب  يرایـسب  تهابـش  هک  بیرفلد  ینارون و  یئامیـس  اب  تبیه ، اب  يدرم 
، بش نآ  و  دومن -  دـهاوخ  يرادازع  يهماقا  هبنـشجنپ  زور  رد  ام  سلجم  رد  یـسک  هچ  سپ  دومرف : تسا . هتفر  داـبآ  مساـق  هب  هک  متفگ 
دمآ و مدزن  ًاددجم  یکدنا  زا  دـعب  تشذـگ و  ملباقم  زا  سپـس  امنب . يرادازع  ناوخب و  هحون  وت  سپ  دومرف : سپـس  دوب -  هبنـشجنپ  بش 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  بئاصم  يارب  یتبیصم  سلجم  تسا  هدومن  هک  يرذن  يادا  يارب  ات  تسا  هتفر  البرک  هب  دیعـس  دیـس  مدنزرف ، تفگ :
يالاب هک  متسیرگن  ار  مردام  مدش و  رادیب  باوخ  زا  دش . ناهنپ  رظن  زا  سپس  و  ناوخب ، ار  سابع  تبیـصم  ورب و  البرک  هب  مه  وت  دراد ، اپب 

دیاب وت  هتفر و  البرک  هب  دیعس  مدنزرف  هک  متفگن  رگم  تفگ : دمآ و  روکذم  دیـس  نآ  متفر و  باوخ  هب  ًاددجم  تسا . هیرگ  لوغـشم  مرس 
تعجارم روبزم  دیـس  متفر  باوخ  هب  هک  موس  راب  يارب  مدـش و  رادـیب  زاب  يریذـپیمن ؟ ارچ  یناوخب ، ار  لـضفلاابا  تبیـصم  شـسلجم  رد 

زا كانمیب  تفرگارف و  ارم  سرت  هبترم  نیا  تسیچ ؟ يارب  ریخأت  نیا  سپ  ورب ، البرک  هب  میوگیمن  رگم  تفگ : تدـش  يدـنت و  اب  دومن و 
. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  دیس ، نآ  هک  دز  لأفت  دش و  رورـسم  وا  مدرک . وگزاب  مردام  يارب  ار  ارجام  متـساخرب و  باوخ 

رطاخ هب  دش  هاگآ  وا  میمـصت  نیا  زا  سک  ره  اما  دربب . مالـسلا  هیلع  سابع  مرح  هب  البرک  هب  ارم  هک  دش  نآ  رب  مردام  دیـسرارف  هک  حـبص 
راک نیا  زا  ار  وا  مدوبن ) هیلقن  يهلیسو  هحفص 149 ]  ] رد نتسشن  هب  رداق  یتح  هک  يدح  هب   ) دندرکیم هدهاشم  نم  رد  هک  يرایسب  فعض 

. تشاد دوب  هک  لکـش  ره  هب  البرک  هب  رفـس  رد  رارـصا  روطنامه  مرداـم  و  مرحم ، مهدزاود  زور  اـت  مدوب  لاـح  نآ  رد  نم  تشادیم . زاـب 
مرح هب  تلاح  نآ  رد  ارم  دـش و  ماجنا  رما  نیا  دـنربب . اجنادـب  دـنراذگب و  یناور  تخت  رب  ارم  هک  تفگ  دـید  نینچ  هک  ناـشیوخ  زا  یکی 
امغا تلاح  رد  مرحم -  مهدزیس  بش -  نآ  رد  نم  متفر . باوخ  هب  حیرـض  رانک  رد  اجنآ  رد  دندرب و  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  رهطم 

لاح اما  هدوب ، وت  راظتنا  مشچ  دیعـس  هک  یلاح  رد  يدشن  رـضاح  سلجم  نآ  رد  متفه  زور  ارچ  دومرف : دمآ و  روکذم  دیـس  نآ  هک  مدوب 
. ناوخب ار  مالسلا  هیلع  سابع  تبیصم  زیخرب و  سپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  سابع  نفد  زور  مهدزیـس  زور  زورما  یتفاین  روضح  متفه  زور  هک 

نآ رب  هک  متـسار  فتک  يور  تسد  موس  راب  يارب  دناوخارف . یناوختبیـصم  هب  ارم  دمآ و  مدزن  ًاددـجم  اما  دـش ، دـیدپان  ملباقم  زا  سپس 
هزرل هب  ار  مدوجو  ياپارـس  وا  تبیه  هک  یلاح  رد  نم  نک . رکذ  ار  متبیـصم »  » زیخرب و باوخ !؟ رد  یک  ات  دومرف : تشاذگ و  مدیباوخیم 
سپ دومن . هدهاشم  دوب  رهطم  مرح  رد  هک  سک  ره  ار  رما  نیا  و  مداتفا ، نیمز  هب  هتشگ و  وا  راونا  شوهدم  متساوخ و  اپ  هب  دوب  هدروآ  رد 
مـشچ هب  مندـب  رد  يراـمیب  فعـض و  زا  يراـثآ  چـیه  هک  یلاـح  رد  مدـمآ  شوـه  هب  دوـب  هتـسشن  مندـب  رب  قرع  هک  یلاـح  رد  یتدـم  زا 
نحص مرح و  زا  دندید  نینچ  هک  مدرم  داتفا . قافتا  يرجه  مرحم 1354  مهدزیس  بش  هتشذگ  بش  زا  تعاس 5  رد  رما  نیا  و  دروخیمن .

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 
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اب مرح  رد  متخاس و  وضو  دیسرارف  رجف  عولط  نوچ  مدرب . رـس  هب  اجنآ  رد  هحفص 150 ]  ] حبص ات  نم  دندرب و  دوب  مرح  لباقم  هک  نحص ،
هداتفا نیمز  ناماد  هب  یبوط  هردس و  مدومن . مالسلا  هیلع  لضفلاابا  بئاصم  رکذ  هب  عورش  سپـس  مدناوخ و  زامن  لماک  تمالـس  تحص و 

هولج دوب  هداتفا  نیز  ردص  زا  یضترم  هام  هک  ای  نامسآ  زارف  زا  دیشروخ  هدیدرگ  نوگنرـس  دوب  هداتفا  نینزان  تسد  ود  نآ  رکیپ  ای ز  دوب 
نماد زا  یلگ  اـی  همطاـف  تاـنب  مشچ  زا  تخیریم  لد  نوخ  دوب  هداـتفا  نینمؤملاریما  نوخ  جوم  هب  اـی  لـسر  متخ  همقلع  راـنک  زا  درکیم 

يایرد بل  رب  اقـس  کشخ ، ناهد  اب  دوب  هداتفا  نیمی  رد  راسی و  رد  شیاهتـسد  البرک  تشد  رایط  رفعج  نوخ ، رد  هقرغ  دوب  هداتفا  نینبلاما 
مغ هوک  دوب  هداتفا  نیبم  نآرق  قاروا  ناـنچمه  باـتفآ  رد  شینارون  رکیپ  هعطق  هعطق  دوب  هداـتفا  نیگمرـش  ناـماک  هنـشت  کشرـس  زا  بآ 

شاهلان دورـسیم  تبیـصم  نیا  حرـش  هک  يزور  نآ  مثیم »  » دوب هداـتفا  نید  رادـمچرپ  مسج  نوخ  می  رد  تسکـش  ار  مظعا  هللایلو  تشپ 
هحفص 151] « ] مثیم  » راگزاس اضرمالغ  زا  رعش  دوب  هداتفا  نیرب  شرع  رد  هلعش  نوچ 

تفای دیهاوخ  لماک  يافش  یگمه 

لقن هب  زیربت ، ظاعو  زا  یکی  ار  ریز  ناتساد  هک : دناهدومرف  لقن  ار  تمارک  نیا  روپيدهم  ربکا  یلع  خیش  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح 
هیلع جـجحلا  نماث  ترـضح  ترایز  روظنم  هب  تابتع ، رد  شتماـقا  ماـیا  رد  [ 20 ، ] يدـنبرد موحرم  درک : لـقن  ربنم  رـس  رب  قثؤم ، دارفا  زا 
مدرم ياضاقت  هب  انب  تابتع ، هب  تعجارم  زا  شیپ  دـیدرگ . تابتع  مزاـع  ناـجیابرذآ  قیرط  زا  تعجارم  ماـگنه  هب  دـمآ و  ناریا  هب  مالـسلا 

ربنم يهبذاج  دـنیوگیم : درتسگ . داشرا  غیلبت و  طاسب  زیربت  عماج  دجـسم  رد  هدرک و  تماقا  رهـش  نآ  رد  زور  هد  تدـم  هب  زیربت  نیدـتم 
رـالاس يهتخوسلد  ناقـشاع  نیدـتم و  مدرم  زا  نآ ، رد  دوجوم  دـجاسم  هیبلاـط و  يهسردـم  ياـضف  يهمه  هک  هدوب  يوق  يدـق  هب  ناـشیا 
هحفـص  ] دجـسم زا  اهتـسد  يور  دندرکیم و  شغ  ناشیا  يهضور  يانثارد  ینیـسح  ناقـشاع  زا  یعمج  زور  ره  و  تشگیم ، رپ  نادیهش 

اذـل دـنیوجیم . لسوت  مالـسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  هب  یـسلجم  ره  رخآ  زور  هک  تسا  موسرم  ناجیابرذآ  رد  دـندشیم . هدرب  نوریب  [ 152
بعـص یـضیرم  سک  ره  مناوخیم ؛ ار  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  يهضور  ادرف ، درک : مالعا  سلجم  مهن  زور  زین  يدـنبرد  موحرم 
هچره زیربت  رهش  رد  دعب  زور  تفرگ . میهاوخ  مالـسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  زا  ار  ناشهمه  يافـش  هللا  ءاش  نا  هک  اجنیا ، دروایب  دراد  جالعلا 

يور هک  یناسک  دادعت  دوب و  رامشیب  دندمآ  سلجم  هب  دوخ  ياپ  اب  هک  ینارامیب  دادعت  دندروآ ، ناشیا  سلجم  هب  دوب ، هضیرم  ضیرم و 
دزن دـش  دجـسم  دراو  يدـنبرد  موحرم  هک  یماگنه  دیـسریم . رفن  تفه  تسیب و  هب  دـندوب  هدروآ  سلجم  هب  رگید  لیاسو  اب  اـی  تخت و 

نوریب سلجم  نیا  زا  لـماک  يافـش  اـب  یگمه  دـینک ، ربـص  رگید  يهظحل  دـنچ  دومرف : ناـنآ  هب  درک و  يدـقفت  اـهنآ  زا  تفر و  ناراـمیب 
رکون ناونع  هب  نم  نم ، يالوم  يا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  هب  باطخ  تفرگ ، رارق  ربنم  زارف  رب  زین  یناـمز  تفر . دـیهاوخ 
تسا رود  رایسب  امش  مرک  زا  دنوریم ؛ نوریب  ملاس  نت  اب  سلجم  نیا  زا  ناشنارامیب  يهمه  زورما  هک  ماهداد  هدعو  رهش  نیا  یلاها  هب  امش 

یباتیب اب  مدرم  همه  نآ  هجیتن  رد  هک  دـناوخ  یلاحاب  رایـسب  يهضور  هاـگنآ  دـینک . راـبتعایب  مدرم ، همه  نیا  ناـیم  رد  ار  دوخ  رکون  هک 
ياپ اب  رفن  نآ 27  يهمه  دیـسر ، ناـیاپ  هب  سلجم  هک  یماـگنه  دـندش . نوریب  هب  مدرم  تسد  يور  هدرک و  شغ  یعمج  دـندرک و  هیرگ 

رد هک  تسا  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  هحفـص 153 ]  ] ترـضح تاکرب  زا  یکی  نیا  و  دنتفر ! دوخ  لزنم  هب  لماک  يافـش  ملاس و  نت  اب  دوخ ،
تـسا رثوک  راهنا  عبنم  هک  یلد  مرخ  دننک ! ادـیپ  افـش  هللا  یلا  جـئاوحلا  باب  نآ  هب  لسوت  هب  جالعلا  بعـص  ضیرم  رفن  اههد  سلجم  کی 

ربق رس  هب  البرک  هب  متفر  تسا  رتابرلد  نآ  زا  ربکا  یلع  مان  تسابرلد  ود  ره  الببرک  نیـسح و  مان  تسا  رتهب  کشارپ  ياهدید  اجک ز  رثوک 
تفه نآ  رد  حیرض  کی  هشوگ  شـش  تسا  هشوگ  راهچ  ناشدقرم  رازم و  کی  ره  تسا  ربنع  کشم و  ادهـش  دقرم  هک  مدید  دیهـش  ره 
متفگ دیهش  یکی  مدید  همقلع  رهن  کیدزن  تسا  ربکا  ربق  نیـسح ، ربق  ياپ  نییاپ  تفگ  هیرگ  هب  ار  شببـس  یـسک  زا  مدیـسرپ  تسا  رکیپ 

هب مدینـش  هاگهیمخ  هب  متفر  تسا  ردارب  بانج  هب  بدا  وا  روظنم  ناوجون  سابع  هک  شاب  شومخ  اـتفگ  تسا  رگید  نادیهـش  ادـج ز  ارچ 
هب البرک  متفر ز  تسا  رطـضم  داماد  مساق  سورع  مدید  البرک  داماد  يهلجح  هب  مدش  مزاع  تسا  رهطا  مولظم  بنیز  ناغف  اجنآ  لد  شوگ 
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ياج یبن  حون  مشچ  هک  مدـید  مرح  دراو  مدـش  قاور  زا  متـشگرب  هحفـص 154 ]  ] تسا ربکا  شرع  یلع  هاگراب  هک  مدـید  یلع  تبرت  رس 
« راجاق هاش  نیدلارـصان   » زا رعـش  تسا  رد  نیا  هب  مدیما  مشچ  ماش  حبـص و  ره  تفگ  هیرگ  هب  دیـسرب و  فجن  رب  وچ  رـصان »  » تسا ردیح 

هحفص 155] ]

سابع ترضح  رذن 

تیاکح هک : تسا  هدمآ  يرئاح  یناسارخ  يداه  دیـس  فیلأت  يهحفص 124 ، مالـسلا  مهیلع  راهطا  يهمئا  تامارک  تازجعم و  باتک  رد 
یترایز مایا  مدوب ، فرشم  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  رهطم  مرح  رد  هک  شردقیلاع ، ردپ  زا  یهاشنامرک  يدهم  خیشآ  ملاع ، لیلج  خیش  درک 
يهرجنپ رـس ، يالاب  هب  دندیـسر  ات  دوب  فاوط  ترایز و  لوغـشم  شنز  اب  یبرع  درم  نیب  نیا  رد  دوب ، دایز  یلیخ  مرح  رد  راوز  ماـحدزا  و 

هب همه  اپ  تسد و  مکش و  غامد و  یناشیپ و  زا  شیاضعا  مامت  هک  يروط  هب  حیرـض  هب  دیبسچ  دش و  دنلب  نز  هبترم  کی  ور ، شیپ  زا  لوا 
ای تفگ : دش و  دنلب  شرهوش  دایرف  راچان  دشن . نکمم  دنهد  تکرح  ار  وا  دنتساوخ  هچره  دش و  دنلب  نز  درم و  زا  نویش  دیبسچ ، حیرض 

هدرواین هدـش و  نامیـشپ  دـعب  اما  هدرک  رذـن  یـشیمواگ  دـش  مولعم  مروآیم . ار  شیمواگ  موریم  نالا  دـشاب  وت  دزن  ورگ  نم  نز  ساـبع 
همه دوبن  نکمم  دـمآ  تفر و  دـش و  رپ  الط  ناویا  قاور و  مرح و  هک  يروط  هب  دـندش  عمج  مدرم  مک  مک  تفر ، نوریب  برع  درم  تسا .

شندمآ تفر و  یتعاس  دنچ  تسا و  رود  رهـش  زا  خـسرف  هس  ود  برع  درم  نیا  لزنم  میدرک  لایخ  ام  دوشیم ، هچ  رخآ  هک  دـندوب  رظتنم 
رد ندـش  دراو  درجم  هب  هتفرگ و  ار  یقاچ  شیمواگ  کی  راسفا  یتعاس  زا  دـعب  نوچ  هدوب ، کیدزن  هکنیا  لـثم  یلو  دیـشک  دـهاوخ  لوط 
هام يا  تسیچ ، هم  تخر  شیپ  رد  هحفص 156 ] . ] دمآ نوریب  مرح  زا  تاولص  مالس و  يداش و  هلهله و  اب  دش و  اهر  حیرض  زا  نز  نحص 

سک ره  مشاهینب  هام  يا  تسین ، هر  وت  هر  ریغ  اما  نیسح  يوک  رب  میبای ، هر  هک  میتشگ  مشاهینب  هام  يا  تسین ، هر  ماوت  رونیب  مشاهینب 
هزنم يوریپ  عفاش  يوشن  زگره  رـشحم ، رد  وت  هک  ار  نآ  مشاـهینب  هاـم  يا  تسین  هد  دـص و  هعیـش  ساـبع  تهر  كاـخ  رب  میظعت ، دـنکن 

هحفص 157] « ] امس  » یمرحم اضردمحم  دیس  زا  رعش  مشاهینب  هام  يا  تسین ،

راوز هب  یمارتحایب  باوج 

هب البرک  زا  رئاز  يرتخد  ردام و  هک : دسیونیم  يهحفص 100  رد  یلماش  رفعج  دمحم  خیش  جاح  مالسلا  هیلع  سابعلا  ةایح  باتک  بحاص 
ردام دنکیم . تکرح  دیامن  راوس  يرگید  رفاسم  هکنآ  نودب  هدرک و  رتخد  هب  یهاگن  هدننار  دنوشیم . يراوس  نیـشام  راوس  فجن  دصق 

هب هدش و  جراخ  یهاش  هار  زا  دسریم ، هک  روش  يارـسناوراک  هب  هدـننار  دراد  ام  يهرابرد  یئوس  لایخ  وا  منک  نامگ  دـیوگیم : رتخد  هب 
، دنکیم نوریب  ار  رـس  هدننار  دربیم !؟ ههاریب  هب  ار  ام  دراد و  ءوس  لایخ  هک  متفگ  يدید  دـیوگیم : رتخد  هب  ردام  دوریم . ارحـص  لخاد 

... دیهدن ادص  رگا  تسا و  راک  رد  مه  نتـشک  دینک ، ادص  رـس و  رگا  دـیوگیم : دوشیم و  هدایپ  تسا ، رود  یلیخ  طخ  زا  نابایب  دـنیبیم 
يا دیوگیم : رطـضم  راوهراچیب و  دـنکیم و  دـنلب  ار  رـس  هدـمآ  نوریب  دوخ  شاب و  نیـشام  رد  وت  دـیوگیم : ناوج  رتخد  هب  هراچیب  ردام 

دوشیم دنلب  هدننار  دنکیم ، هدننار  نآ  هب  ياهراشا  هدش و  ادـیپ  رفن  کی  ًاروف  مینیبیمن . ار  وت  ام  ینیبیم  ار  ام  وت  مالـسلا ، هیلع  لضفلاابا 
ياـج هب  دوخ  وا  دوشیم و  راوس  نزریپ  وش ) راوس   ) يدعـصا دـیوگیم : نزریپ  هب  سپـس  دوشیم ، هراـپ  شمکـش  دروخیم و  نیمز  هب  و 

: دیوگیم رتخد  دننکیم  تبحـص  ایاضق  هدـنناریب و  نیـشام  زا  اهنز  مرح ، رد  ًادـعب  دروآیم . فجن  هب  ار  نیـشام  هدـننار ، هحفص 158 ] ]
ضرع هب  مه  راددـیلک  دـنکیم و  لقن  راددـیلک  يارب  ار  ایاضق  هدوب ، مرح  رد  هک  راددـیلک  تفلک  ًالامجا  تسا . اـم  نیـشام  ناـمه  دـیاش 

نفعتم و ار  هدننار  يهزانج  دنوریم و  اجنآ  هب  راددیلک  رتخد و  ردام و  هارمه  یتلود  تاماقم  زا  نت  دنچ  ًادعب ، دناسریم . یتلود  تاماقم 
لگ ییوبب  هک  ینآ  بلاط  رگ  لضفلاابا  ناماد  هب  تسد  نزب  قدـص  زا  لضفلاابا  ناـسحا  هرهب ز  رگا  لد  یهاوخ  دـننیبیم . هدیـشاپ  مه  زا 
بآ بلط  رد  رو  لضفلاابا  ناتسبش  هب  هن  بدا  هب  اپ  ور  انمت  تسا  نیرب  دلخ  ترگا  اناج  لضفلاابا  ناتسلگ  روآ ز  فک  هب  لگ  نآ  دیحوت 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تامارک  همقلع ؛ رانک  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


لـضفلاابا نابرد  هدـش ، اجنآ  کلم  ینیب  وا  مرح  رد  ینکزاب  درخ  مشچ  رگ  لـضفلاابا  ناـمیا  يهمـشچرس  يوجیم ز  لد  يا  ورب  یتاـیح 
رف و یتیگ ز  هدش  مرخ  یلامج  هچ  یلامک  هچ  یلالج  هچ  هبهب  لضفلاابا  نادرگ  رمجم  دوب  دیهان  رتخا  هدـش  شدنپـس  ياج  امـس  نازیر ز 

هحفص 159]  ] ینانمس یفتاه  زا  رعش  لضفلاابا  ناد  نخس  لعل  زا  لجخ  دشاب  توقای  هک  توقای  فصو ز  ینک  هچ  رگید  لضفلاابا  نأش 

دیآیم کمک  هب  مشاهینب  رمق  ریشمش 

رد دـیوگیم : یملح  دـمحا  هک : تسا  هدـمآ  يهحفـص 289 ، ینانبل ، یناموح  یلعدـمحم  يهتـشون  ندـمت » نید و   » باتک لوا  دـلج  رد 
( نئادـم  ) كاپ ناملـس  رهـش  هب  هانپ  میدرک و  ینیـشنبقع  ام  دروخ و  تسکـش  ایناتیرب  شترا  زا  قارع  رد  ام  رگـشل  لوا ، یناهج  گـنج 
هک دندش  ایهم  اهسیلگنا  زا  یتعامج  سپس  دنتفرگ . هانپ  هرامالا » توک   » رد زین  ناتسلگنا  رگـشل  تسا . هدش  عقاو  دادغب  کیدزن  هک  میدرب 
اریز دـهدب ، تاجن  ار  ام  ات  میدوب  یکمک  ياهورین  ندیـسر  راظتنا  رد  ام  و  دوبن ، رفن  رازه  راـهچ  زا  شیب  اـم  تیعمج  دـنربب . نیب  زا  ار  اـم 

، ام يهدنامرف  میتشادـن . ار  نانآ  اب  مزر  یگدامآ  یگنج  تازیهجت  رظن  زا  ام  دـیبوکیم و  ار  ام  دـیدج  یگنج  ياهحالـس  اب  نمـشد  ياوق 
میدرکیم و یط  ار  اهزور  نیرتتخس  ود  ره  مدوب . وا  دننامه  مه  نم  تشادن و  باوخ  نمشد  یناهگان  موجه  سرت  زا  یکرت ، نیدلارون 

دزن ارم  یکرت » نیدلارون   » هدنامرف زور  کی  میدربیم . رس  هب  يدوخ  ياوق  ندش  رام  رات و  نمشد و  یناهگان  يهلمح  راظتنا  رد  هظحل  ره 
نآ نومـضم  هدیـسر و  البرک  يهدـنامرف  زا  هک  داد  ناشن  نم  هب  ار  یفارگلت  تروص  وا  مدرک ، تاقالم  يو  اـب  نوچ  درک و  راـضحا  دوخ 
نب یلع  نب  ساـبع  ترـضح  هرـس ،» سدـق   » ردـص لیعامـسا  دیـس  ياـقآ  هللاۀـیآ  قارع ، رد  هعیـش  یمالـسا  يـالعا  عجرم  هک : دوـب  نینچ 

هک يریشمش  نیا  تسا : هدومرف  يو  هب  باطخ  هک  هدید  هحفص 160 ]  ] باوخ اروشاع  زور  رد  ار  نیعمجا » مهیلع  هللا  تاولـص   ) بلاطیبا
رگشل هک  تسا  دوز  درب ، هلمح  نمشد  هب  ریشمش  نیا  اب  ات  تسرفب  رگـشل  هدنامرف  نیدلارون  يارب  رادرب و  تسا  نازیوآ  نم  حیرـض  يالاب 

« نیدلارون  » وا يهرهچ  رد  درک . تساوخرد  ارم  يأر  و  داد ، نم  تسد  هب  ار  فارگلت  كرت  نیدـلارون  دـیوگیم : یلمح  دوش . زوریپ  امش 
هب دیوگیم  لایخ !! باوخ و  اعد و  هن  تسا  گنج  نامز  نونکا ، هک  دوب  نیا  شاهدـیقع  اریز  تسا . هتفرگ  کبـس  ار  رما  نیا  هک  مدـناوخ 

دوش ببس  دربب و  نیب  زا  ار  اهنیا  يهمه  دهاوخیم  هک  تسا  نمشد  رب  ام  يزوریپ  يونعم  لماع  نیرتگرزب  نیا  هک  مدقتعم  نم  متفگ : يو 
ار هچنآ  بوخ ، رایسب  تفگ : سپس  دز و  يدنخبل  وا  دیسر ، اجنیا  هب  نم  نخس  یتقو  دننک . کمک  ام  هب  ًایوق  گنج  نیا  رد  زین  ریاشع  هک 

زاغآ ار  موجه  زور  نآ  يادرف  هدرک و  شخپ  ریاشع  نایم  رد  ار  ردص  دیس  فارگلت  تروص  نیدلارون ، تقفاوم  اب  هدب . ماجنا  یهاوخیم 
رد هقطنم  ریاشع  شترا و  میداد و  رارق  رگشل  يولج  صاخ  یمارتحا  اب  ار  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  مشاهینب ، رمق  ترضح  ریـشمش  میدومن .

هتشاد و هارمه  ار  گنفت  کنات و  پوت و  دننام  یگنج  لیاسو  مامت  هک  یلاح  رد  زین ، سیلگنا  رگـشل  دندمآرد . تکرح  هب  نآ  رـس  تشپ 
ره میدید  يریگرد  ماگنه  مسق ، ادخ  هب  لاح  نیع  رد  دندش . روهلمح  ام  هب  دـندرکیم ، کمک  ار  اهنآ  یگنج  ياهیتشک  مه  هلجد  رهن  زا 
هک ياهنوگ  هب  دوب  هدیچیپ  اضف  رد  هرصن  نم  زع  ربکا و  هللا  ياهدایرف  دنکیم . لمع  رگشل  کی  دننامه  نمشد  هب  هلمح  رد  ام  زا  يزابرس 

زابرس کی  یتح  تیاهن ، رد  دیماجنا و  لوط  هب  زور  راهچ  يریگرد  گنج و  تسا ! هدمآ  نیمز  هحفص 161 ]  ] هب نامسآ  میدرکیم  لایخ 
هب يدوز  هب  زین  نآ  زا  سپ  میداد و  همادا  ار  هلمح  دناسرب . اهنآ  شوگ  هب  ار  تسکـش  ربخ  ات  ددرگرب  توک  هب  هک  دـنامن  ایناتیرب  نوشق  زا 

مـشاهینب رمق  ترـضح  تاـیانع  زا  یـشان  حـتف  هک  ماهدوب  رکف  نیا  رد  هشیمه  خـیرات ، نآ  زا  سپ  میدـش . زوریپ  اـم  دیـسر و  کـمک  اـم 
زا دننک  وشتسش  دوخ  نت  ناگدید  بآ  زا  دننک  ور  قوشعم  هگرد  هب  نوچ  قاشع  تسا . هدوب  البرک  دیهـش  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا 

يهنیـس هب  ار  ریت  نآ  تسود  تسـش  دیآ ز  هک  رادبآ  غیت  ره  دننک  وفر  ناگژم  نزوس  هب  ار  مخز  نآ  دسر  را  یمخز  ناشنت  رب  تسود  غیت 
كاخ زا  راگزور  ناهاش  هک  رادمان  سابع  دـننک  وزرآ  وا  يهبتر  رـشح  زور  رد  قشع  يوک  نادیهـش  هک  یقـشاع  نابرق  دـننکورف  نازوس 

ادـخ داد  دـنام و  تسدیب  دـننک  ولگ  ردـنا  شرثوک  بآ  تساوخیم  درپـس  ناـج  هنـشت  بل  دوب و  بآ  باریم  دـننک  وربآ  بلط  وا  يوک 
دننک وا  يوس  ور  همه  ادگ  ات  هاش  زا  ارچ  سپ  تسا  یئادخ  تسد  هن  وا  تسد  رگ  دـننک » وربور  وگب  دـنرکنم  هک  نانآ   » وا هب  دوخ  تسد 
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تـسوا مسا  هب  یمـسم  هکنآ  يارب  رکاذ »  » دـننک وگتفگ  اج  همه  شجئاوحلا  باب  تسا  تجاح  بابرا  يهلبق  وچ  وا  هاگرد  هحفص 162 ] ]
هحفص 163] « ] رکاذ  » يرهوج زا  رعش  دننک  وکن  ار  شتبقاع  هکنآ  دیما 

... الا و  دندرک ، یخوش  امش  اب  مه  ترضح 

: هک دـناهدروآ  یناجنز  ینیئوخ  یلع  خیـش  ياـقآ  زا  لـقن  هب  مالـسلا  هیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  مشاـهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ  باـتک  رد 
ترایز يارب  فرشا  فجن  زا  ياهدع  اب  دنتفگیم : هرس  سدق  یناجنز  رقابدمحم  ازریم  خیـش  جاح  ياقآ  هللاتیآ  بناج ، نیا  يهجوزلاوبا 
سابعلا لضفلاابا  ترـضح  ترایز  هب  متفگ : اقفر  هب  میدرک . تماقا  اهیاهبوکداب  هسردم  رد  میدش و  البرک  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ترـضح مرح  متـسه و  هتـسخ  نم  تسین ! ماـما  هک  مالـسلا  هیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  تفگ : اـههبلط  زا  یکی  میورب . مالـسلا  هیلع 

میدید میتشگرب ، یتقو  میتفر . ام  دماین و  وا  يراب ، مالسلا . هیلع  نیسح  ماما  ترایز  يارب  میوریم  مه  ًادعب  دیئایب ، دیورب و  امـش  میآیمن ،
، دندروآرد هاچ  زا  ار  وا  هک  یتقو  تسا . هداتفا  هاچ  رد  حارتسم و  هتفر  یخیـش  دـنتفگ : تسا ؟ هدـش  هچ  میدیـسرپ : تسا ، غولـش  هسردـم 

اقفر زا  یکی  مدرک . یخوش  ترـضح  اب  نم  تفگ : اهینکن ! اهطلغ  نیا  زا  رگید  تفگ : يو  هب  اقفر  زا  یکی  تساـم ! قیفر  ناـمه  میدـید 
رد رب  هقلح  بشما  لابقا  دـهاش  درکیم ! كاله  ار  امـش  الا  هدرک و  یخوش  امـش  اـب  مه  مالـسلا  هیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  تفگ :
وا تیب  زا  یمـشاه  هام  هک  نوچ  نینبلاما  يهناخ  بشما  هتـشگ  ناراب  رون  هحفـص 164 ]  ] دنزیم ررکم  رد  رب  اههقلح  يداش  کیپ  دنزیم 
نآ دریگ  اج  ردـپ  شوغآ  رد  نوچ  دـنزیم  رواخ  دیـشروخ  رب  هولج  زا  اههنعط ، وا  شخب  ناج  ضراع  باتفاک  یهاـم  هچ  هو  دـنزیم  رس 

ردارب تسد  رب  هسوب  وا ، ضوع  رد  قوش  شتـسد ز  ردـپ  دـسوب  وا  دالیم  بش  رد  دـنزیم  رب  فک  هب  فک  ینامداش  زا  لیئربج  رـسپ  اـبیز 
دبا ات  امش  هاگرد  هب  دتفا  لوبق  رگ  تباث »  » رعش دنزیم  رتهم  الوماسم و  حبص و  همه  رد  زاین  تسد  وت  ناماد  رب  هک  يا  لضفلاابا  ای  دنزیم 

هحفص 165] « ] تباث  » زا رعش  دنزیم  رسفا  قرف  رب  وت  مان  زا 

دوشیم مارآ  نافوط ،

« مالـسلا هیلع  ابع  لآ  نت  جنپ  رطاخ  هب  ملاع  داجیا  ،» باتک زا  يهحفص 511 ، لوا ، دلج  مالـسلا ، هیلع  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  رد 
يهسردـم هب  ًالعف  هک  رهـش  نآ  قیتع  يهسردـم  رد  ير  رهـش  رازاب  مرتحم  فانـصا  هک  مدینـش  نیرمعم  امدـق و  زا  هک : هدومن  لـقن  نینچ 

ازریم جاح  موحرم  راوگرزب  ردـپ  ینادـمه ، ياـضر  ازریم  جاـح  موحرم  زا  هدرک و  اـپرب  يراوگوس  ازع و  سلجم  تسا ، روهـشم  هیناـهرب 
و راهب ، لصف  لصف ، دریگ . هدهع  رب  ار  سلجم  نآ  يهباطخ  ظعو و  هک  دـندوب  هدومن  توعد  دـشابیم ، ةالـص  باتک  بحاص  هک  دـمحم 

ربنم رـس  رب  ناشیا  هک  یماگنه  زور ، کی  هک  تسا  روهـشم  تشاد . ریغت  دشیم و  یباتفآ  هاگ  يربا و  هاگ  اوه  دوب و  ناراب  داب و  یـضتقم 
رد تکرح  هب  نآ  ياهکریت  اب  شـشوپ  رداچ  نآ  رثا  رب  هک  دزویم  يدیدش  داب  هدـش و  ینافوط  اوه  ناهگان  دـناهدوب ، ینارنخـس  لوغـشم 
اب ینابر  ملاع  نیا  دـیازفایم . شدوخ  تدـش  رب  داب  هقیقد  هب  هقیقد  دـننکیم و  تکرح  نیمی  راـسی و  فرط  هب  اـهکریت  باـنط  دـنیآیم و 

هبابـس تشگنا  اـب  دریگیم و  رارق  ربنم  يور  رب  بدؤم  وناز و  ود  دروآیم ، رد  اـبع  نیتسآ  زا  ار  كراـبم  ياهتـسد  هنحـص  نآ  يهدـهاشم 
ینیبیمن و رگم  یتسه !؟ شکرـس  یغای و  ردـق  نآ  یـشکیمن !؟ تلاجخ  يرادـن و  ایح  داب ، يا  هک : دـیامرفیم  دـنکیم و  داب  هب  هراـشا 

يدیدش داب  نآ  دنیوگیم : هحفص 166 ] [ !؟ مشابیم مالسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  سابع  ترضح  تبیصم  رکذ  لوغـشم  نم  هک  يونـشیمن 
لامک اب  ناشیا  ات  دـش  تکاـس  رـصتخم ، رـصتخم  مارآ و  مارآ  دـنکرب ، نب  خـیب و  زا  ار  تمظع  نآ  اـب  رداـچ  تساوخیم  هتـساخرب و  هک 
زونه تساخرب و  يدـیدش  نافوط  ًاددـجم  ربنم ، زا  ناشیا  ندـمآ  نییاـپ  زا  سپ  دـندناسر . ناـیاپ  هب  دـندناوخ و  ار  دوخ  يهضور  شمارآ 

بـصن راوید  رد و  رب  هک  ار  یهایـس  ياههچراپ  يهمه  تشگ و  هراپ  هراپ  داب ، تدش  رثا  رد  رداچ  هک  دندوب  هدشن  جراخ  تیعمج  فصن 
هراپ هراپ  دـنک و  اج  زا  دوب ) هتفر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلا و  مهیلع  تیبلـها  زا  يرکذ  نآ  رد  هک  ییاـههبیتک  زج   ) دـندوب هدرک 
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تخرد زا  وت  تسد  ياصع  رب  دراد  هیکت  زونه  اروشاع  رهظ  ياههمیخ  وت  تسد  يازع  مدیدیمن  ات  وت  تسد  يادف  متشگیم  شاک  دومن .
اونین خرس  ياهلگ  نمچ  کی  وت  تسد  يازف  مغ  يازع  رد  لد  لها  مشچ  دزیریم ز  کشا  وت  تسد  ياههخاش  هداتف  ات  یفطـصم  غاب  زبس 

هحفص 167] « ] ینامحر قداص   » زا رعش  وت ؟ تسد  ياهبنوخ  ایآ  تسیچ  ادخ  تسد  يا  وت  زا  متفگش  رد  وت  تسد  ياپ  هب  ددرگیم  زبس 

درمیم دیاب  رامیب 

فشاک ای  دناهدومن : لقن  مق  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ناگناوید  تئیه  لوئـسم  يدومحم ، یلعدمحم  دیـس  ياقآ  مردپ  زین  ار  تمارک  نیا 
هک ینامز  یسمش  يرجه  لاس 1344  ًادودح  مالسلا  هیلع  نیسحلا  کیخأ  قحب  یبرک  یل  فشکا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا 
راک هب  لوغـشم  مالـسلا  مهیلع  هموصعم  ترـضح  یبیب  رهطم  مرح  لباقم  ضیف  یقتدـمحم  دیـس  رتکد  ياـقآ  بطم  تاـقیرزت  شخب  رد 

میامن قیرزت  هک  مدیشک  گنرـس  لخاد  هدومن و  لح  ار  لوپمآ  داد ، نم  هب  قیرزت  تهج  ار  دیزاردیهوتپرتسا  لوپمآ  يرامیب  يزور  مدوب ،
رامیب انثا  نیمه  رد  ددرگرب . اـت  متـشاذگ  زیم  يور  ار  لوپمآ  زین  نم  تفر و  رتکد  قاـتا  هب  تشاد  رتکد  زا  یـشسرپ  ًارهاـظ  هک  راـمیب  یلو 

متشاذگ زیم  يور  مدیشک و  گنرـس  لخاد  رد  زین  ار  رامیب  نیا  لوپمآ  دیامن ، قیرزت  هک  دروآ  یـسیس  نیژلاون 5  لوپمآ  دمآ و  يرگید 
رخاوا مدومن : قیرزت  رامیب  دـیرو  لـخاد  متـشادرب و  دوب  زیم  يور  هک  ار  دـیزردیهوتپرتسا  لوپمآ  گنرـس  ًاهابتـشا  یلو  میاـمن  قیرزت  هک 
يهرمن نزوس  اب  ار  هلضع  لوپمآ  يهرمن 24 و  نزوس  اب  ار  يدیرو  لوپمآ  نوچ  ، ) مدش گنرس  نزوس  يهرامـش  يهجوتم  ناهگان  قیرزت 

قیرزت هلـضع  رد  دیاب  طقف  لوپمآ  نیا  اریز  دوب  هتـشذگ  راک  زا  راک  رگید  هک  مدـش  مهابتـشا  يهجوتم  ینامز  یلو  مدومنیم .) قیرزت   22
ترـضح مشاهینب  رمق  اـقآ  هب  لـسوتم  لاـح  ناـمه  رد  دوب  هارمه  راـمیب  گرم  هحفـص 168 ]  ] اـب دـیرو ، نورد  هب  نآ  قیرزت  دوـشیم و 

يارب یلکـشم  هنوگچیه  اقآ  تیانع  اب  مدـش و و  جراخ  یعیبط  لاح  زا  هک  مدـش  بلقنم  يروط  هب  مدـش و  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لـضفلاابا 
يارب یلکشم  اهنت  هن  ترضح  تیانع  اب  یلو  درمیم ، تسیابیم  رامیب  لاح  نامه  رد  یعیبط  رظن  زا  هک  يدوجو  اب  دماین و  دوجو  هب  رامیب 

دوب نیا  درکیم . کـمک  نم  هب  مباـیب  رد  لاـح  نآ  زا  هکنیا  يارب  دوب و  هدـش  نم  لاـح  نارگن  راـمیب  دوخ  یتـح  هکلب  دـماین  شیپ  راـمیب 
يهدرپ رد  رصاق  ملق  هدیدرگ  تقشع ، تبقنم  رد  مالسلا . هیلع  نیسح  ماما  ناتـسآ  مالغ  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  فطل  تیانع و 

، يزار ره  فشاک  وت  لضافوبا  وت  ماـن  تسا ، راربا  يهنیآ  تسا  ناـفرع  يهحولرـس  تسا ، ناـکما  رتفدرـس  لـضافوبا  وت  ماـن  تسا ، رارـسا 
وت مان  تسا ، راگرپ  يهطقن  نوچ  قاشع  يهلسلس  رد  روحم ، دوب  مسا  کی  لضافوبا  وت  مان  تسا ، راک  ره  يهتـشر  رـس  يزارفارـس  رادرس 

یتاجاح يهلبق  وت  ناجاتحم ، همه  دزن  لضافوبا  وت  مان  تسا  راتـس  هچ  هک  قحلا  میرادیم  وت  هب  یمـشچ  میراکهنگ ، تخـس  اـم  لـضافوبا 
رد هحفـص 169 ]  ] لضافوبا وت  مان  تسا ، رارحا  همه  درو  يراوید  هناخ و  ره  تمان ، اب  هدـش  نیئزت  لضافوبا  وت  مان  تسا ، رادـنپ  هب  هتفگان 

رارک ردیح  نوچ  تیانعر  رکیپ  رد  دشاب ، یلع  نوخ  نوچ  لضافوبا  وت  مان  تسا ، رارکت  هب  هتـسویپ  تقاشع  يهنیـس  رب  وت ، نیـسح  گوس 
یمرحم اضردمحم  دیس  زا  رعش  لضافوبا  وت  مان  تسا ، راعـشا  رگتنیز  یتسه  امـس »  » دیـشروخ مشاهینب ، هام  يا  لضافوبا  وت  مان  تسا ،

هحفص 170] « ] امس »

شتآ رب  یبآ 

تاقالیی زا  یکی  رد  یبش  دـنکیم : نایب  نینچ  یناسارخ  ییاطع  ياقآ  يهحفص 54 ، مالسلا ، هیلع  لضفلاابأ  ترضح  تیـصخش  باتک  رد 
تردق هن  متـشاد و  نتـسشن  ییاناوت  هن  مدرک . ساسحا  میولگ  رد  ار  گرم  یخلت  هک  يروط  هب  مدش ، راتفرگ  يدـیدش  لد  درد  هب  دهـشم 

زا لاح  نآ  رد  دناشک . حبص  هب  ارم  هک  دشیم  ادیپ  ییوراد  هن  دنناسر و  رهش  هب  ارم  بش  زا  تعاس  نآ  رد  هک  دوب  ياهلیـسو  هن  نداتـسیا ،
دوب و هدرک  قاط  ار  متقاط  هدوبر و  ار  مناوت  بات و  ضرم  تدش  دشیم و  رتدـیدش  هظحل  ره  درد  لد  راشف  هدومن و  دـیما  عطق  تهج  ره 

هیلع سابعلا  لضفلاابأ  نایم  نآ  رد  مدـید و  يدـنوادخ  هاگرد  نابرقم  هب  لسوت  هب  رـصحنم  ار  هراچ  هار  دـندوب ، تحاران  رایـسب  مناتـسود 
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، دوب هدز  هقلح  ممشچ  رد  کشا  دیامنیم . تجاح  ياضق  رد  عیرست  دسریم و  ناسنا  دایرف  هب  يدوز  هب  وا  هکنآ  هچ  مدیزگرب ، ار  مالسلا 
زونه منک . میدقت  يدنفسوگ  ددرگ  لصاح  افش  ترضح  نآ  هب  لسوت  اب  نونکا  رگا  مدرک  رذن  شسدقم ، تحاس  هب  مالس  ضرع  زا  سپ 

نآ هب  میاهبل  دوب و  نیریش  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  مان  هب  مماک  زونه  دوب و  هتـشگن  رارقرب  ترـضح  نآ  اب  ًالماک  طابترا  هدشن و  مامت  مرذن 
نیح زا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  هحفـص 171 ] . ] مدیدن دوخ  رد  درد  زا  يرثا  دـنزیریم  شتآ  رب  هک  یبآ  نوچمه  هاگان  هک  منرتم ، مان 

هد زا  شیب  متـسه و  بش  نآ  يهیـضق  شراگن  لوغـشم  هک  نامز  نیا  ات  هکنیا  رتمهم  تشذگن و  هقیقد  کی  زا  شیب  افـش  نامز  ات  لسوتم 
تایح لوط  رد  رگید  راوگرزب ، نآ  تمحرم  فطل و  هب  ییوگ  تسا ، هدشن  نم  ضراع  یلد  درد  چیه  رگید  درذگیم  خیرات  نآ  زا  لاس 
هنوگچ ماهدومن  هدـهاشم  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  هیحان  زا  ار  تمارک  نیا  دوخ  مشچ  هب  هکنیا  اب  لاح  ماهتـشگ . فاعم  لد  درد  زا  یتیراـع 

شتبحم رپ  ناـماد  زا  لـسوت  تسد  میاـمن و  راـکنا  ار  راوگرزب  نآ  تمارک  تیباـهو ، بتکم  ناوریپ  نادرخباـن و  یـضعب  دـننام  مناوـتیم 
درک شنیب  قح  يهدید  رب  وچ  ياج  نیک  ریت  دش  مخ  ردارب  گرم  زا  رمک  ار  نیـسح  هک  دش  مغ  ياول  داجیا  يهصرع  رد  تسار  مشکب !؟

مهرمیب وت  مخز  نیا  هک  شیوخ  اب  تفگ  یهت  کشم  دش  دـمآ و  کشم  هب  وچ  ناکیپ  كون  دـش  می  نوچ  مرح  نالازغ  مشچ  يهمـشچ 
زا شرخآ  مد  رد  وا  يهتـشکرس  هب  دمآ  هش  هک  مد  نآ  زا  هآ  دش  مرحمان  يهقرف  متـس  وت  تمـسق  ار  بنیز  اضق  تفگ  اپ  داتفا ز  رد  ات  دش 

هدید ناهج  شیع  زا  يدوج »  » دش مأوت  ملا  جنر و  مغ و  درد و  اب  وتیب  لد  هتـشک و  يدش  وت  ردارب  ناج  يا  تفگ  دش  مدمه  رگج  زوس 
هحفص 172] « ] يدوج  » زا رعش  دش  متام  نیا  زا  هگآ  شاهدش  نوخ  لد  هک  تسبرب  مد  نامه 

ناوخب لضفلاابا  ترضح  يهضور  میارب 

هب لوغشم  نارکمج  سدقم  دجـسم  يهناخباتک  لوئـسم  ناونع  هب  نونکا  مه  دشابیم و  نیقثوم  زا  یکی  هک  یـسابعریم  دیمح  دیـس  ياقآ 
دوخ رب  میتشاد ، تنوکـس  فرـشا  فجن  رد  قارع و  روشک  رد  هک  شیپ  لاس  دودح 28  هک : دندومن  لقن  فلؤم  يارب  دنـشابیم  تیلاعف 

ترایز مایا  رد  هلاس و  ره  لاور  قبط  زین  لاس  نآ  رد  منک . رفس  العم  يالبرک  هب  هصوصخم  یترایز  مایا  رد  لاس  ره  هک  متسنادیم  بجاو 
مدوب هتفر  مه  هداوناخ  اب  نوچ  مدش و  لکشم  راچد  نتـشگرب  يارب  متـشاد  دوخ  اب  یمک  لوپ  نوچ  یلو  مدومن  رفـس  البرک  هب  هصوصخم 

مدیشکیم تلاجخ  منک و  ضرق  لوپ  وا  زا  هک  متشادن  مه  ییانشآ  یفرط  زا  دندوب ، نم  هارمه  ماهداوناخ  اریز  مدرگرب  هدایپ  متـسناوتیمن 
يهنیزه يوحن  هچ  هب  منک و  هچ  هک  متفگیم  دوخ  شیپ  مدوب ، هدرـسفا  تحاران و  رایـسب  هک  یلاـح  رد  میاـمن . راـهظا  زین  يرگید  هب  هک 
تمدـخ لاح  نابز  هب  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  يافـصاب  يارـس  نحـص و  هب  لاح  نیمه  رد  میامن  مهارف  ار  رفس 

لـصأتسم هراچیب و  هنوگ  نیا  هک  دیدنـسپن  میدـمآ ، رفـس  نیا  هب  امـش  ناتراوگرزب و  ردارب  ترایز  يارب  اـم  اـقآ ، هک  مدرک  ضرع  ناـشیا 
شیارب هک  دومن  تساوخرد  نم  زا  دـمآ و  مرانک  هب  یـصخش  هک  دوب  هدـشن  مامت  مالـسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  اـقآ  اـب  مفرح  زونه  میدرگ .
ترضح زا  هک  دوب  هحفص 173 ]  ] نامه داد  نم  هب  هک  یغلبم  دش  مامت  هضور  هک  یتقو  مناوخب و  ار  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  يهضور 

کلف ناگدـید  هک  اجنآ  تسیرگ  ناج  مشچ  اب  دـش و  نوخ  شازع  رد  لد  تسیرگ  نامـسآ  شنحم  رد  هکنآ  سابع  مدوب . هدومن  اـضاقت 
بل یقاـس  هتفر  بآ  رب  مصخ  ياـفج  ریت  کـشم ز  تشگ  هراـپ  نوچ  تسیرگ  ناوـت  یک  وا  مغ  متاـم و  دروـخ  رد  نوـخ  کـشا و  دراـب 

روضح مرش  وچ  هنیکـس  ندید  زا  تسیرگ  ناکدوک  شطعلا  ناغف و  زا  رود  ریت  ناشن  شمـشچ  رکیپ و  ادج ز  شتـسد  تسیرگ  ناگنـشت 
ناـج زوـس  زا  يدـیماان و  دـش ز  مخ  بآ  تخیرب  نوـچ  بلط  درک  يادـخ  زا  گرم  تسیرگ  ناـمز  نآ  هگهمیخ و  خر ز  دـیچیپ  تشاد 

هب نینوـخ  رـس  نآ  نیـسح و  دـمآ  تسیرگ  نامـسآ  نیمز ، ياوـنمه  هصغ  نیز  نیز  ردـص  ز  دـش ، نیمز  هب  نوگنرـس  تسدیب  تسیرگ 
رعـش تسیرگ  نامرهق  نآ  رب  هناصلاخ  هک  دیاب  زارف »  » يا لضفلاابا ، تسا  جئاوحلا  باب  تسیرگ  نامک  ره  زا  رتهدیمخ  یتماق  اب  تفرگرب 

هحفص 174] « ] زارف  » یشیرق یقت  دیس  زا 
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هدب مهانپ  اقآ 

نیمه نیع  هک  دـناهدومن  لقن  يودـب  یلع  جاح  ياقآ  فلؤم  گرزب  ردـپ  يارب  ار  یناتـساد  هرـس  سدـق  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللاتیآ 
رکذ یمق  یئابطابط  یقتدمحم  دیس  نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  لوق  زا  مالسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  رد  زین  ار  نایرج 

یلکـشم نم  هک : درک  لقن  نینچ  نم  يارب  دوب ، هدمآ  مق  هب  یتدـم  هک  فرـشا ، فجن  ياملع  زا  یکی  دـیناوخیم : لیذ  رد  هک  دـناهدومن 
یلاعت هللا  لجع  نامز -  ماما  يرکـسعلا  نب  ۀجح  هللاۀیقب  ترـضح  رـضحم  هب  ار  دوخ  لد  درد  متفر و  نارکمج  سدقم  دجـسم  هب  متـشاد .
دجسم هب  تارک  هب  روظنم  نیمه  يارب  دوش . لح  ملکـشم  ات  دنک  تعافـش  ادخ  دزن  هک  متـساوخ  وا  زا  متـشاد و  هضرع  فیرـشلا -  هجرف 
رـضحم رد  هک  تسا  زیاج  ایآ  ناج ، الوم  مدرک : ضرع  تسکـش و  ملد  زامن  ماگنه  يزور  مدـیدن . ياهجیتن  یلو  متفر  نارکمج  سدـقم 

رمق البرک  رادملع  هب  یتح  ماما  دوجو  اب  تسین  تشز  ایآ  دیـشابیم ، نم  ماما  امـش  موش ؟ لسوتم  يرگید  هب  مشاب و  امـش  لزنم  رد  امش و 
ینارون يهرهچ  زا  ناهگان  مدوب . هتفرگ  رارق  يرادیب  باوخ و  نیب  رثأت  تدش  زا  مهد !؟ رارق  عیفش  ادخ  دزن  ار  وا  موش و  لسوتم  مشاهینب 

مالس شترـضح  هب  لمأت  نودب  مدش . هجاوم  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکـسعلا -  نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  ناکما  ملاع  بطق 
ار امـش  هکلب  موشیمن ، تحاران  اهنت  هن  تسین و  تشز  اهنت  هن  دندومرف : دنداد و  ار  مباوج  يراوگرزب  تبحم و  اب  ترـضح  مدرک . ضرع 

نیا یهاوخب ، تجاح  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  زا  یتساوخ  نوچ  ییوگب . هچ  شترـضح  هب  هک  منکیم  هحفص 175 ]  ] مه ییامنهار 
داد مردام  مریگ  شتآ  وت  زوسناج  هصغ  زا  مد  ره  مریمیم  تبل  غاد  زا  و  مبآ ، بل  رب  هدب . مهانپ  اقآ  يا  ینکردأ !! ثوغلاابأ  ای  وگب : نینچ 
نوچ نانزتشگ  تمرح ، ساپ  هب  هگ  اقس  یهاگ  مرادملع ، رادرس و  هاگ  مریـش  اب  دش  هتخیمآ  وت  نیریـش  قشع  ار  يرادافو  سرد  نم ، هب 

وت نازخ  زا  تسا  رمع  راهب  یناوج و  روش  ارم  رگ  مریخـست  دنک  هک  دـناوت  هک  تدوجو  اب  ادـج  وت  زا  مدـنک  ات  ودـع ، درک  اهیعـس  مریش 
رخآ متبون  دـش و  هتـشک  تربکا  مریثأتیب  شـشوک  زا  لـجخ  رخآ  متـشگ  تباریـس  منک  هک  مدومن  رایـسب  یعـس  مریپ  ارهز  لـگ  يا  رگد 

، مدش رومأم  هک  ات  مریگاپ  دوش  وت  عاطم  نامرف  کیل  زیخرب  اج  زا  دنز  مبیهن  هاگ  متریغ ، مریخأت  دوب  هک  سب  زا  دش  گنت  ماهنیـس  دیـسرن 
هحفـص  ] مریگ ملاع  تلود  اطع ، درک  وت  قشع  ارم  زارفرـس  درک  وت ، مچرپ  هیاس  مریـشمش  بل  ز  دـش ، ناـیب  رهق ، تیآ  منک  حـتف  ار  همقلع 

مـشچ دشن  وت  بیـصن  هک  یبآ  هب  دروخ  نم ، تسد  مریـصقت  ات  ود  قاشع  هلبق  نیرد  دش  مارحا  ردـنا  نم  تسا و  قشع  هبعک  البرک  [ 176
هب تسد  تهج ، نیز  مریـصقت  نم و  جح  دوش  لیمکت  هک  ات  ینابرق  مهد  تسد ، نیا  هدید و  نیا  دـیاب  مریوصت  ناور  بآ  نآ  زا  داد  نم ،

تدوجو تدابع ز  ماهلا  هک  يا  نم  تماق ) دـق   ) ینعم وت  تماق  دـق و  يا  مریت  هار  هب  مشچ  ادـف ، هدـید  منک  ات  كاـخ  رب  مدـناشف  وت  ياـپ 
هک دـیربن  رغـصا  يهمیخ  يوس  هب  ار  مدـسج  مریبـکت  نیا  نم و  زاـمن  تسا  عوکریب  دوجـس  هب  يدومع  مماـیق ز  لاـح  دـش  لـصو  مریگ 

« ناسح  » زا رعـش  مریرقت  نم و  رعـش  ناسح )  ) تسه اسران  داجـس  ماـما  لـضفلاوبا ، حدـم  دـنک  اـت  مریـشیب  بل  هنـشت  نآ  هدز ز  تلاـجخ 
هحفص 177] ]

نیسح ماما  ترایز 

رگید قیفر  درک  تافو  یکی  دـندوب . قیفر  مه  اب  العم  ـالبرک  رد  لـضاف  رفن  ود  هک : دـناهدرک  لـقن  يهحفـص 226  ۀنجلا  حاتفم  باتک  رد 
: تفگ تشذگ ؟ هنوگچ  وت  يارب  منیبب  وگب  تفگ : تفرگ ، ار  وا  تسـش  دنک ، هحفاصم  تساوخ  هک  یماگنه  دید و  باوخ  رد  ار  وا  یبش 
زا تباین  هب  تفگ : دیوگیمن ، دید  تشاد ، صالخا  یلیخ  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هب  یفوتم  صخـش  نآ  نوچ  میوگب . متـسین  رومأم 

ترضح ترایز  یکی  تسه ، تاجن  دیما  زیچ  هس  زا  تفگ : هدرم  قیفر  نآ  منکیم . ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هعفد  کی  وت 
هناخ رـشب  بلق  رد  وت  قشع  رگ  مدرم . اب  ندرک  تاشامم  موس  بانج ، نآ  يارب  ندرک  هیرگ  مود  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  ءادهـشلادیس 

دبوکب هناتسم  دریگب  هناخ  نآ  يهدرپ  نیما ، لیئربج  رادربخ  لاح  رد  وت ، لالجا  لزنم  رد  دریگب  هناریو  لد  رد  اج  هک  تسا ، یجنگ  دریگب 
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، رارق هکنیا  ات  تسین  ياهلسلس  رگد  وت  سنا  يهتشر  زج  هحفص 178 ]  ] دریگب هنامیپ  هک  صخش  ره  وت  تسد  زا  ياپ  ناهج  ود  ره  رـس  هب 
تهگهمیخ همه  وت ، قشع  تریغ  زا  دریگب  هناـجرم  يهداز  متـس ، روز و  اـب  ار  نید  رگنـس  وت ، يارکادـف  تشاذـگن  دریگب  هناوـید  لد  نیا 

، تسا فیح  دریگب  هناشاک  وت  ربق  زا  رترود  ات  تشادـهگن  سابع  هک  تسوت ، بدا  ساپ  دریگب  هناـگیب  وچ  وت ، میرح  تساوخیم  تخوس 
هناش ضوع  نمشد  يهجنپرس  هناش  هدز  ارهز  هک  فلز ، نآ  زا  تسا ، فیح  دریگب  هنابیرغ  درگ ، ترس ، هزین ، رب  ربمیپ  ناماد  تنیز  ياهک 

زا هیقر  تساوخیم  هک  تسا ، هناـهب  هناریو  دریگب  هناـحیر  وت  يور  نوخ ، رتسکاـخ و  دـمحا  وت  دـج  هگهسوـب  رب  هک  تسا ، فـیح  دریگب 
هحفص 179] « ] ناسح  » زا رعش  دریگب  هنال  تمرتحم  مرح  رد  ات  ار  ناسح »  » راز لد  غرم  نیا  هدب  تصخر  دریگب  هنامیتی  هسوب  وت ، يهرهچ 

يدوب البرک  رد  وت  ایآ  میهاربا  دیس 

رد مردپ  هک : دندرکیم  لقن  هللاهمحر  ینیوزق  میهاربا  دمحم  دیس  موحرم  ناشردپ  زا  هرس  سدق  ینیوزق  مظاک  دمحم  دیـس  جاح  موحرم 
یظعاو هک  یفوتم 1383 ق . یناسارخ  یلعدـمحم  خیـش  اقآ  موحرم  دـندوب و  تعامج  ماما  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  رهطم  نحص 

، دوب هدناوخ  ار  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  تبیـصم  یناسارخ  ظعاو  موحرم  بش  کی  تفریم  ربنم  هب  ناشیا  زامن  زا  دعب  دوب  ریظنیب 
ناشیا هب  دوب  هدرک  هیرگ  رایسب  دوب و  هدش  رثأتم  تخـس  هک  ینیوزق  موحرم  دوب ، هدرک  دای  ترـضح  نآ  سدقم  مشچ  هب  ریت  تباصا  زا  و 

لضفلاابا ترضح  سدقم  رـضحم  هب  ایؤر  ملاع  رد  بش  دیناوخیم ؟ ارچ  درادن  يوق  یلیخ  دنـس  هک  تخـس  ياهتبیـصم  نینچ  دوب ، هتفگ 
هچ نم  اب  اروشاع  زور  ینادـب  هک  يدوب  البرک  رد  وت  ایآ  میهاربا  دیـس  دوب : هدومرف  ناشیا  هب  باطخ  اـقآ  دوب ، هدـش  فرـشم  مالـسلا  هیلع 

هدومرف دیاش  وا   ) دیسر نم  مشچ  رد  يریت  نامز  نیا  رد  درک ، ناراب  ریت  ارم  نمـشد  دیدرگ  ادج  ندب  زا  متـسد  ود  هکنآ  زا  سپ  دندرک !؟
مخ مدروآ و  الاب  ار  اهوناز  داتفا  مرـس  زا  همامع  دماین و  نوریب  ریت  دیایب ، نوریب  ریت  هک  مداد  ناکت  ار  رـس  هچره  نم ) تسار  مشچ  هب  دوب :

یتسد مرادن  نت  هب  رگید  یتردق  نم  دز . مرـس  هب  نینهآ  دومع  اب  نمـشد  یلو  مشکب ، نوریب  مشچ  زا  ار  ریت  وناز  ود  يهلیـسو  هب  هک  مدش 
نآ نمشد و  گنچ  هب  اهنت  ماهداتفا  هحفص 180 ]  ] مرادن ندمآ  هار  همیخ  هب  وس  رهز  نم  هار  هتسب  نوچ  نمـشد  مرادن  ندب  رد  نوچ  رگد 

، همیخ هب  تخیرورف  اهبآ  و  گشم ، هراپ  دش  مرادن  نت  هب  رگید  یتردق  نوچ  ورین  هتفرگ  ودع  نم ، لاح  نیز  مرادـن  نکـش  رکـشل  يوزاب 
مرادن نم  هک  ردام  البرک ، رد  ددنبب  ارم  مشچ  رگم  تنیز  مرادن  ندش  اپرب  تردـق  نم  یئآ  مشیپ  وچ  اخا ، ماهدنمرـش  مرادـن  ندـمآ  يور 

لاح فصو  زج  مرادـن  نطو  رگید  ـالبرک  زج  دـییوگب  نینبلاما  مرداـم  هب  مرادـن  نفک  نم  هک  رگا  مغ  هچ  تزع  رخف و  ساـبل  ماهدیـشوپ 
هحفص 181] « ] ناسح  » زا رعش  مرادن  نخس  لیم  یبلطم  رد  اناسح »  » ناقشاع

تداهش ربخ  نینبلاما و 

نازحالا جـیهم  باتک  رد  روطنیمه  هدومن و  رکذ  نینچ  يهحفـص 70  موس ، دلج  لاقملا ، حیقنت  باتک  رد  هیلع  هللا  ۀـمحر  یناقمم  همالع 
ماما تداهش  ربخ  مالعا  يارب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  رما  هب  ریشب  هک  یماگنه  تسا : هدش  هراشا  نینچ  هیـضق  زا  یتمـسق  هب  يهحفص 332 
عیمج تداهش  ربخ  راشتنا  اب  دش . نوگرگد  رهش  عضو  دیدرگ ، هنیدم  دراو  تیبلها  ندمآ  نینچمه  ناشباحـصا و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
هدرک دنلب  يراز  هحون و  هب  ار  ادص  دندزیم و  دوخ  يور  رس و  رب  دندیود و  نوریب  اههناخ  زا  راصنا  رجاهم و  نانز  مشاهینب و  تاردخم 

نیب نیا  رد  دوب . هدماین  نیملـسم  رب  زور  نآ  زا  رتخلت  يزور  مدوب و  هدرکن  هدهاشم  تلاح  نآ  هب  ار  هنیدم  زگره  دـیوگیم  ریـشب  دـندوب ،
هک دـهد  ربص  ار  وت  یلاعت  يادـخ  نینبلاما  يا  - ؟ ياهدروآ ربخ  هچ  نیـسح  زا  ریـشب  يا  : - دومرف نینبلاما  دومن ، دروخرب  نینبلاما  اـب  ریـشب 

نیسح زا  نانچمه  نینبلاما  نکیل  داد ، وا  هب  ار  شنادنزرف  کیاکی  تداهش  ربخ  ریـشب  هد !! ربخ  نیـسح  زا  ارم  دیدرگ - !! هتـشک  وت  سابع 
، داد وا  هب  ار  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  ریشب  داب !! منیـسح  يادف  تسا  نامـسآ  ریز  رد  هچنآ  نم و  نادنزرف  دومرف : هاگنآ  تفرگیم ، ربخ 

سپ یناقمام  همالع  درک . دنلب  نویـش  هلان و  هب  ادص  و  يدرک ! هراپ  ار  مبلق  ياهگر  هحفص 182 ] : ] دومرف دیشکرب و  لد  هت  زا  ياهحیص 
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توق نامیا و  رد  وا  يهبترم  يدـنلب  زا  فشاک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  نینبلاما  يهقالع  تدـش  نیا  دـیوگیم : نینچ  الاب  زارف  لقن  زا 
لهـس مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمالـس  ءازا  رد  دنرادن  يریظن  هک  ار  دوخ  دیـشر  ناوج  راهچ  گرم  هک  تسا  تماما  ماقم  هب  وا  تفرعم 

نوچ راسخر  رب  هتـسشن  سب  هار  رابغ  دـیآیم  رامیب  دـباع  هفوک  ماش و  هار  دـیآیم ز  رای  کنیا  هک  تکاس  اههنیـس  رد  ادـص  درامـشیم .
يا الا  دیآیم  رادبت  لد  اب  نادنمدرد  بیبط  ترـسح  دص  ود  اب  هنیدم  نادـنمدرد  يا  الا  دـیآیم  رات  ییامندزیا  يهنییآ  مشچ  هب  شهام 

ینیـسح يودرا  هک  نک  اشامت  نایرگ  يهدـید  اب  نینبلاما  اـیب  دـیآیم  راوخمغ  لد  اـب  رداربیب  بنیز  هک  دـییآ  زاوشیپ  برثی  لـها  ناوناـب 
هحفص 184]  ] دیآیم رالاسهپسیب 

... نایحیسم و تنس ، لها  هب  سابعلا  لضفلاابأ  ترضح  تایانع  تامارک و 

ناتسودنه زا  يرتخد  يافش 

رد هک : دـندومن  لـقن  فلؤم  يارب  دـشابیم  نیقثوم  زا  یکی  هک  مق  ناتـسا  هیریخ  روما  فاـقوا و  يهرادا  دـنمراک  یغارچ  دوـمحم  ياـقآ 
رهم لئاوا  هک  مراد  دای  هب  بوخ  میدش . قارع  روشک  رد  تایلاع  تابتع  ترایز  مزاع  هداوناخ  هارمه  هب  یسمش  يرجه  لاس 1328  دودح 
رانک رد  ار  مرحم  مایا  دنتـشاد  دصق  هک  دندوب  زین  رگید  راوناخ  هد  دودح  ام  يهداوناخ  هارمه  دوب ، هدـنام  مرحم  هب  يزور  دـنچ  دوب و  هام 
راچد ازیو  ذخا  يارب  میدیسر  هاشنامرک  هب  هکنیا  زا  دعب  یلو  دنشاب ، مالسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  اقآ  رهطم  دقرم 

قبط هک  اهدساینب  هفئاط  دوب و  هدش  مامت  مرحم  لوا  يههد  میدـش  البرک  دراو  یتقو  هک  يروط  هب  داتفا  قیوعت  هب  رفـس  میدـش و  لکـشم 
رد گنلک  لیب و  اب  دـندوب و  هدیـسر  هزات  دـندمآیم  البرک  هب  شیافواب  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  اـقآ  تداهـش  موس  رد  لاور 

نوچ ترایز  زا  دعب  مه  ام  دننک . ارجا  ار  دوخ  مسارم  دوب  ماما  موس  زور  هک  مرحم  حبص 13  يارب  ات  دندوب  هدیباوخ  ای  هتسشن  مرح  رسارس 
هب لوا  بش ، ره  هک  تشذگ  لاونم  نیمه  هب  یبش  دنچ  مییامن . تحارتسا  ات  میتفر  هناخرفاسم  هب  میدوب  زین  هتـسخ  دوب و  غولـش  یلیخ  مرح 

یتقو اهبش  نیمه  زا  یکی  رد  میتفریم . مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ترایز  هب  دعب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  اقآ  ترایز 
دـناهدش و عمج  يرتخد  رود  يدـنه  ناـنز  مرح  زا  یتمـسق  رد  میدـید  میدـش  هحفـص 185 ]  ] دراو مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  هب 
: تفگ میدرک  لاوئـس  ار  نایرج  وا  زا  یتقو  دـمآ ، ام  شیپ  یتدـم  زا  دـعب  دـش و  کیدزن  اهنآ  هب  مرهاوخ  دنتـسه ، يراز  هیرگ و  لوغـشم 

رطاخ هب  یلو  دندرگرب  ناشروشک  هب  دنهاوخیم  لاح  تسا و  هدش  انیبان  ياهثداح  رثا  رب  اهنآ  زا  یکی  رتخد  هک  دنتسه  يدنه  نز  ياهدع 
يهداوناخ اریز  دومن ، دنهاوخ  تیذا  ار  وا  شرهوش  يهداوناخ  دندرگرب  رگا  هک  دـنکیم  یباتیب  رتخد  ردام  تسا  هدـش  انیبان  رتخد  هکنیا 

يدنه نانز  زا  رگید  یعمج  شرتخد و  هارمه  دوب و  هدرکن  لوبق  یلو  دندوب  هدرک  عنم  رفـس  نیا  زا  زین  ار  وا  هوب و  بهذم  ینـس  شرهوش 
نحـص و دایرف  هلهله و  يادـص  میدـید  ناهگان  هک  دوب  هتـشذگن  يزیچ  مرهاوخ  ياهتبحـص  زا  زونه  لاح ، ره  هب  دوب . هدـمآ  رفـس  نیا  هب 
رد دشخردیم  شنامشچ  هک  یلاح  رد  انیبان  رتخد  نآ  میدید  میتفر  رتولج  یتقو  دروآرد . هزرل  هب  ار  مالسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  اقآ  يارس 
زا یکی  دـندرک و  هدـهاشم  زین  ناهارمه  يهیلک  نم و  ار  هنحـص  نیا  دنـشکیم . رب  يداـش  ویرغ  زین  اـهنآ  دراد و  رارق  يدـنه  ناـنز  ناـیم 

مهیلع تراهط  تمصع و  تیبلها  ناقشاع  يارب  هسلج  هاجنپ  زا  شیب  ار  تمارک  نیا  نم  ماهدید ، مرمع  رد  هک  دوب  ییاههنحـص  نیرتابیز 
تعافـش اب  تمایق  زور  رد  ار  ام  ناراوگرزب  نآ  هک  دـشاب  دومن ، مهاوخ  فیرعت  مه  زاب  دـهد  قیفوت  ادـخ  رگا  ماهدومن و  فیرعت  مالـسلا 

ود الببرک  رد  هحفـص 186 ]  ] میـسانشن ار  امنتشگنا  ربلد  نآ  میـسانشن  ار  ادخ  رادملع  تسا  فیح  هللا  ءاش  نا  دـننادرگ . دیفـس  ور  دوخ 
میـسانشن ار  اود  مییوگب و  درد  زا  قشع  مرح  الببرک و  رد  هک  تسا  فیح  میـسانشن  ار  ادـخ  ناتـسد  هک  تسا  فیح  رکیپ  هداـتفا ز  تسد 

هک تسا  فیح  میبیرغ  مینیرق و  رای  اـب  هک  تسیرمع  میـسانشن  ار  ادهـش  هاـم  هک  تسا  فیح  تسا  شومخ  قشع  کـلف  رد  رمق  تسیرید 
هحفص 187]  ] یناجاقآ داوج  زا  رعش  میسانشن  ار  ادخ  رادملع  تسا  فیح  نابوخ  یقاس  ام  هب  تسام  زا  رتکیدزن  میسانشن  ار  افو  نییآ 
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لضفلاوبا ترضح  رهطم  حیرض 

ترـضح رهطم  حیرـض  لاقتنا  یگنوگچ  زا  یناشاک  یلع  دیـس  جاح  باطتـسم  ترـضح  تادـهاشم  زا  یخرب  دوشیم  لقن  لیذ  رد  هچنآ 
هللا ناوضر  میکح  موحرم  نایعیـش  هیقف  گرزب و  عجرم  فرط  زا  یتیرومأـم  یط  دـشابیم : ـالبرک  هب  ناهفـصا  زا  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا 

ناهفصا رد  حیرض  نیا  میتفر ، هاشنامرک  هب  البرک  زا  نآ  ناگدننک  لمح  رهطم و  حیرض  لابقتـسا  هب  رگید  رفن  هدزای  قافتا  هب  هیلع ، یلاعت 
رد میدومن . تکرح  البرک  فرط  هب  مالـسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  رهطم  حیرـض  نیلماح  ناوراـک  هب  ندـش  قحلم  زا  سپ  دوب . هدـش  هتخاـس 

حیرـض هب  كربت  لابقتـسا و  يارب  تیعمج  لیـس  دشیم و  هتـسب  اههزاغم  هدش و  لیطعت  رهـش  میدومنیم ، روبع  يرهـش  ره  زا  ریـسم  لوط 
لـسوت هیرگ و  يرادازع و  لوغـشم  هدرک و  دراو  رهـش  هب  ار  ام  تاولـص  مالـس و  اب  دـشیم و  ینابرق  اهدنفـسوگ  دروآیم ، موجه  رهطم ،

عیـسو لابقتـسا  دروم  لاح  نیا  اب  دندوب ، هماع  لها  زا  ًارثکا  رهـش  نیا  نینکاس  میدیـسر ، هبوقعب  رهـش  هب  یتدم  زا  سپ  يراب ، دنتـشگیم .
هب رگید  ياهدع  اب  ارم  دارم  جاح  مان  هب  یصخش  مینامب . اجنآ  رد  ار  بش  میتفرگ  میمـصت  دوب  هدش  کیرات  اوه  نوچ  میتفرگ و  رارق  مدرم 

هحفص 188]  ] سدقم حیرض  نیلماح  هکنیا  زا  تفگ : دوب  بهذم  ینس  هک  صخش  نیا  میدومن . تباجا  ام  دومن و  توعد  شیوخ  يهناخ 
رهطم حیرض  نیلماح  ناوراک  مدینـش  نوچ  نکیل  ماهدرک ، مامت  شیپ  هام  ود  ار  هناخ  نیا  نم  ملاحـشوخ ، رایـسب  دناهتـشگ  دراو  ماهناخ  هب 

اهدـعب میامن . زاغآ  ناشیا  مودـق  اـب  ار  مدـیدج  هناـخ  هب  دورو  اـت  مدومن  ربص  دـنیامنیم  روبع  رهـش  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح 
رد دـندوب ، هدرک  باوج  ار  وا  اهرتکد  هک  تشاد  یـضیرم  دـنزرف  ام  یگیاسمه  رد  یحیـسم  ینز  تفگ : نم  هب  دادـغب  یلاها  زا  یـصخش 

حیرـض رابغ  درگ و  زا  دوب و  هدناسر  حیرـض  لماح  نیـشام  رانک  هب  ار  دوخ  دنزرف  نز  نآ  دومنیم  روبع  دادغب  زا  رهطم  حیرـض  هک  یتقو 
حیرض تکرب  هب  ماهچب ، تفگ : نز  نآ  مدرک ، لاؤس  وا  لاح  زا  يدنچ  زا  سپ  دوب . هدیلام  شدنزرف  تروص  رس و  هب  نیـشام  نآ  رهطم و 

، ار هدیپط  نوخ  هب  لخن  نآ  مینک . ینادردق  رکشت و  ترضح  زا  ات  میئالبرک ، هب  فرشت  مزاع  کنیا  تسا ، هتفای  افش  سابع  ترضح  رهطم 
 - م  » زا راعـشا  دیـسوبیم  ار ، هدیرب  نت  ناتـسد ز  دوب  هدش  مخ  همقلع  رانک  دیـشروخ ، دیـسوبیم  ار ، هدـیرد  مه  کشم ز  نآ  دیـسوبیم 

هحفص 189] « ] زییاپ

دز ارم  سابع 

هداوناـخ زا  هک  یـصخش  هک : تسا  هدومن  لـقن  نینچ  ناهفـصا  قـثوم  ءاـملع  زا  یکی  زا  يهحفـص 243 ، هیـسابعلا ، صیاصخلا  باتک  رد 
هاگان درک . ادیپ  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  هب  لسوت  دش ، سویأم  اج  همه  زا  داتفا و  هناخدور  لخاد  هب  ناهفصا  رد  دوب  ملع  تدایس و 

يار نم  رـس  رد  هک : دومن  لـقن  رگید  تیاـکح  قثوم  ملاـع  ناـمه  دـناسر و  یکـشخ  هب  اـت  هداد  روـبع  بآ  زا  ار  وا  هدـش و  ادـیپ  یتـسد 
وا هب  اهرادازع  زا  یکی  درکیم  ازهتسا  اهنآ  هب  ینس  یـصخش  دندزیم  هنیـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ناتـسود  زا  یعمج  ءارماس ) )

لزنم هب  دوریم  سپ  دـیوگیم  یتراسج  زیمآنیهوت و  هملک  تخبدـب  ینـس  نآ  دـنزیم . ار  وت  سابع  ینعی  کبرـضی ، ساـبع  دـیوگیم :
دندید دنتفر  وا  نیلابب  نوچ  دـیباوخ  سپ  مریمیم ، نم  دز و  ارم  سابع  ینعی  توما ، ینبرـض و  سابع  دـیوگیم : ءازهتـسا  يور  زا  دوخ و 

زا دندرک  ابا  اهنآ  دندوب و  هدرک  توعد  هرماس  رد  هعیش  بالط  زا  دندراذگ و  یمیحرت  سلجم  شیارب  وا  ناگتـسب  نآ  زا  دعب  تسا . هدرم 
یـسمش يهموظنم  وت  وچ  درآرب  را  دیـشروخ  هام و  دـص  کلف  یئادـخ  فاصوا  وت  رد  دـش  ناهن  یئالبرک  دـش  وا  هک  يزور  نآ  زا  نتفر .
رتنشور يرس  دیشخرد  دهاوخ  ین  يور  اجنیا  هک  نوریب  قرش  هاگهلجح  زا  ایم  نودرگ  دیـشروخ  اب  كاخ  يا  وگب  هحفص 190 ]  ] درادن

هب رون  دهد  مشاهینب  هام  رـس  رون  يهلق  باتفآ و  رانک  ربکا ! هللا  نیمز  زا  تسدنلب  رـشحم  زور  باتفآ  ین  کی  هک  دیـشروخ  هام و  دص  زا 
هب ادنوادخ ! تسا ؟ فوسخ  رد  ربکا  يور  هام  هک  تسد  هدز  وا  فلز  هب  الیل  رگم  هراتـس  اههد  رـس  شدرگ  دنک  هراپ  هام  نیا  يهزین  درگ 

ياههمیخ دود  هب  هراـپ  هراـپ  كاـپ  ياـهنت  نیا  هب  هراتـس  هاـم و  نیا  دیـشروخ و  نیا  هب  تماهـش  نادـیم  ناریـش  نیا  هب  تمحر  راونا  نیا 
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هحفص « ] یضایر  » زا رعش  داب  ناما  رد  شنوخ  نمی  زا  ناهج  داب  نادواج  ینیـسح  روش  نیا  هک : شزورف  ملاع  يههبج  نوخ  هب  شزوسمین 
[191

دوشیم هعیش  ینس ،

لقن تسا  هدوب  نآ  دـهاش  دوخ  هک  ار  ناتـساد  نیا  لیخد  نسح  خیـش  يهمـالع  زا  مرقم ، موحرم  يهحفص 256 ، البرک  رادرـس  باتک  رد 
سپس مدومن . ترایز  ناتسبات  لصف  رد  دوب  ینامثع  تلود  رخاوا  اب  فداصم  هک  ترایز  مایا  ریغ  رد  ار  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  دنکیم :

دوبن و رهطم  مرح  نحص و  رد  یسک  اوه  یمرگ  ببس  هب  هک  یلاح  رد  مدش ، مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  مرح  يهجوتم  رهظ ، کیدزن 
زا دـعب  نم  دوب . هداتـسیا  لوا  برد  رانک  درکیم  تظفاحم  مرح  زا  یئوگ  تشاد و  لاس  تصـش  کیدزن  يرمع  هک  مادـخ  زا  يدرم  اهنت 

مالسلا هیلع  مشاهینب  رمق  تهبا  تمظع و  يهرابرد  رکفت  هب  هتسشن ، سدقم  رس  يالاب  رد  سپس  مدناوخ و  ار  رـصع  رهظ و  زامن  ترایز ،
مرح دراو  هک  مدـید  ار  ینز  مدوب  لاح  نآ  رد  هک  روط  نیمه  متخادرپ . دوب  هدروآ  تسد  هب  دوخ  يرگراثیا  يزاـبناج و  نآ  ببـس  هب  هک 

فارـشا سابل  ابیز و  یتروص  اب  لاس ، هدزناش  بیرق  يرـسپ  دوب و  راکـشآ  وا  زا  یگرزب  راثآ  بوجحم و  اپ  ات  رـس  زا  هک  یلاح  رد  دـش و 
یئانح و ياهـشیر  دیفـس ، خرـس و  یتروص  اب  دق  دنلب  يدرم  سپـس  دومن . ربق  فارطا  فاوط  هب  عورـش  درکیم  تکرح  شلابند  هب  درک ،

دومن رهطم  ربق  هب  تشپ  درواین و  اج  هب  ترایز  دروم  رد  دـنناوخیم ، هحتاف  هک  ار  هماـع  اـی  هعیـش  تاـموسر  اـما  دـش ، دراو  يدرک  یتئیه 
هب یهجوت  چـیه  هکنیا  نودـب  درک ، دوب  نازیوآ  حیرـض  يالاب  هک  ییاههرز  هحفص 192 ]  ] اهرجنخ و اهریـشمش و  هب  نتـسیرگن  هب  عورش 

موق و هچ  زا  هک  متـشگن  زین  هجوتم  مدش و  تفگـش  رد  رایـسب  وا  راتفر  یبدایب و  نیا  زا  نم  دیامن . سدقم  مرح  بحاص  لالج  تمظع و 
يالاب هب  هنوگچ  نز  مدید  هک  دش  رتدایز  هاگنآ  نم  بجعت  و  تسا ، رسپ  نز و  نآ  يهداوناخ  زا  مدز  سدح  هکنیا  زج  دشابیم ، ياهفئاط 

مدوب مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  ربص  وا و  یهارمگ  هب  عجار  رکفت  رد  نم  دیامنیم . یمارتحایب  نینچ  وا  دزرویم و  بدا  رهطم  رس 
رهطم حیرـض  هب  هک  یلاح  رد  و  دومن ) دنلب  ار  وا  یـسک  هچ  هک  مدیدن   ) دش دنلب  نیمز  زا  تماق ، دنلب  درم  نآ  ناهگان  مدرک  هدـهاشم  هک 

هدیبسچ ربق  هب  هن  هک  یلاح  رد  تفرگیم ، زیخ  دومن و  شخرچ  ندیود و  هب  عورـش  مامت  تدـش  اب  ربق  رود  دیـشکیم ، دایرف  دروخیم و 
یخرس هب  ور  ادتبا  شتروص  لاح  نآ  رد  دوب و  هتفرگ  جنشت  شتسد  ناتشگنا  دوب و  ياهتفرگ  قرب  صخش  یئوگ  دوب  رود  نآ  زا  هن  دوب و 
تعاس تفرگیم  زیخ  هک  هاگره  دوب و  هتخیوآ  ندرگ  هب  ياهرقن  ریجنز  اب  هک  تشاد  یتعاس  تفرگ و  دوخ  هب  یلین  گنر  سپـس  تفر و 

هب شرگید  فرط  هکلب  داـتفایمن  نیمز  هب  درکیم  نوریب  اـبع  زا  ار  شتـسد  هک  وس  ره  زا  تسکـش و  اـت  درکیم  دروخرب  فیرـش  ربـق  هب 
هب ار  دوخ  دومن  هدـهاشم  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  زا  ار  تمارک  نیا  نز  نوچ  دـش . هراپ  اهنتفرگ  زیخ  نیا  اب  شیابع  دـمآیم و  دورف  نیمز 
هک زین  نم  میئامـش . لیخد  مرـسپ  نم و  لضفلاابا  تفگیم : درک و  زاغآ  هنابا  عرـضت و  تفرگ و  شوغآ  رد  مه  ار  رـسپ  دنابـسچ و  راوید 
مرح رد  مه  یسک  تشاد و  دنمونت  یندب  درم  نآ  منک ، هچ  متـسنادیمن  هک  یلاح  رد  مداتـسیا ، هدش و  كانمیب  تلاح  نیا  زا  مدید  نینچ 

ماگنه نآ  رد  دیخرچ . باتش  اب  درادن  رایتخا  دوخ  هحفص 193 ]  ] زا هک  تعاس  يهبرقع  نوچ  مرح  رود  رابود  دریگب ، ار  شلباقم  هک  دوبن 
نورد هب  مه  اب  دز و  ادص  ار  رفعج  مانب  مادخ  زا  رگید  یکی  تفر و  نوریب  هب  تیعـضو ، نآ  يهدهاشم  اب  دـش و  مرح  دراو  روکذـم  مداخ 

لاح زا  دیـشکیم و  دایرف  زونه  اما  داتـسیا  عیطم  وا  دنتـسب . شندرگ  هب  دوب  عرذ  هس  شلوط  هک  ار  ینامـسیر  دـنتفرگ و  ار  درم  دـندمآ و 
مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  مرح  هب  اهنآ  هارمه  هک  دنتفگ  مه  نز  هب  دندرب و  نوریب  مالـسلا  هیلع  سابع  مرح  زا  ار  وا  نانآ  دوب . جراخ  يداع 
هاگراب نآ  دراو  ار  وا  نوچ  دندش . عمج  وا  بارطـضا  دایرف و  يادص  زا  یکی  یکی  مدرم  میتشذگیم  رازاب  نایم  زا  هک  هار  نایم  رد  دـیایب 

هک یلاح  رد  تعاس  عبر  زا  دعب  دیباوخ . دش و  مارآ  شلاح  دنتـسب ، مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  رهطم  حیرـض  هب  ار  وا  دندومن و  ناکم  یـسدق 
ترـضح توبن  دنوادخ و  یگناگی  هب  تداهـش  هب  عورـش  ناسرت  بوعرم و  یتلاح  اب  دش و  رادـیب  دوب  هتـسشن  شاهرهچ  رب  يرایـسب  قرع 
عوضوم نوچ  دومن . فیرش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترضح  ات  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  یب  یلع  تماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
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نانآ و  نک -  فارتعا  نانیا  هب  دومرف ، نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نونکا  مه  تفگ : دندیـسرپ  وا  زا  ار 
يربت نانآ  ریغ  زا  مهدیم و  تداهـش  نانآ  هب  مه  نم  دـیامنیم . كاله  ارت  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ینکن  نینچ  رگا  هک  درمـشرب -  میارب  ار 

ارم هک  مدید  ار  تماق  دنلب  يدرم  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  مرح  رد  نم  تفگ : دندیـسرپ . ار  شرما  يادتبا  سپـس  میوجیم .
هحفـص . ] مدرک رارف  مه  نم  دز و  ارم  رـس  تشپ  زا  اـصع  اـب  سپـس  يرادیمن ؟ رب  تیهارمگ  زا  تسد  زوـنه  گـس ! يا  تفگ : تـفرگ و 

ینس تسا و  دادغب  نکاس  هینامیلس و  لها  زا  مرهوش  نیا  متسه و  دادغب  لها  هعیش و  نم  تفگ : دندش ، ایوج  ار  ارجام  هک  زین  نز  زا  [ 194
يرود تشز  لاصخ  زا  دراد و  تسود  ار  کـین  تافـص  ، دـهدیمن ماـجنا  تیـصعم  هاـنگ و  ، هدوب نیدـتم  دوخ  بهذـم  رد  اـما  دـشابیم ،

وا و زا  نوتوت  دـیرخ  ناشلغـش  هک  متـشاد  ردارب  ود  زین  نم  دوـمنیم و  نوـتوت  تراـجت  وا  موـش  وا  يهجوز  نم  هکنآ  زا  شیپ  دـیوجیم .
دنتفرگ میمـصت  دندمآیمن  رب  نآ  يهدهع  زا  نوچ  دندرک و  ادـیپ  یهدـب  وا  هب  ینامثع  يهریل  تسیود  ینامز  دوب . نارگید  هب  نآ  شورف 

ناشرظن دندناوخارف و  هناخ  هب  رهظ  ماگنه  ار  وا  ور  نیا  زا  دننک . ترجاهم  دادغب  زا  زین  دوخ  دـنهدب و  وا  هب  لباقم  رد  ار  دوخ  يهناخ  هک 
قاروا داد و  ناشن  دوخ  زا  یبیجع  تماهـش  وا  هاگان  ماگنه  نآ  رد  دنرادن . يرگید  زیچ  هناخ  نیا  ریغ  هک  دنتـشاد  راهظا  دنتفگ و  وا  هب  ار 

زا دنناوتیم  دندنمزاین  هک  مه  رادقم  ره  هک  داد  نانیمطا  اهنآ  هب  دنازوس و  سپـس  دومن و  هراپ  ار  اهنآ  ادتبا  دروآ و  نوریب  ار  نانآ  یهدـب 
نز دنهد . شاداپ  ار  يو  اجنامه  رد  هک  دنتفرگ  میمـصت  دندشن و  دنب  دوخ  ياپ  يور  یلاحـشوخ  زا  دـندید  نینچ  نوچ  نانآ  دـنریگب . وا 

نیدت زین  دوب و  هتـشاد  اور  شناردارب  قح  رد  هک  يدرمناوج  هب  هجوت  اب  ار  وا  يأر  نوچ  هدرک و  یهاوخرظن  وا  زا  شناردارب  هک  داد  همادا 
رهطم دقرم  نیمظاک ، ترایز  هب  ار  وا  هک  تساوخ  وا  زا  نز  یتدم  زا  سپ  دندروآرد . يو  دقع  هب  ار  وا  دندید  قفاوم  هانگ ، زا  وا  يرود  و 
شیوش زا  تشگ  رادیدپ  وا  رب  لمح  راثآ  نوچ  دش . نآ  ندوب  هفارخ  یعدم  تفریذپن و  وا  اما  دربب ، مالسلا  مهیلع  داوج  ماما  مظاک و  ماما 

دمآ ایند  هب  دنزرف  هک  یماگنه  هحفـص 195 ] . ] دومن تقفاوم  مه  وا  دیامن و  ترایز  رذن  دش  شبیـصن  يدنزرف  رگا  هک  دومن  تساوخرد 
هکنیا ات  هدش  دیماان  دید  نینچ  هک  نز  دومن . شدنزرف  غولب  هب  لوکوم  ار  نآ  دز و  زابرس  نآ  لوبق  زا  اما  درک ، بلط  وا  زا  ار  رذن  هب  يافو 

نینچ دـنکن  افو  شرذـن  هب  هک  یماگنه  اـت  تفگ  يو  اـما  دـبایب ، يرـسمه  شیارب  اـت  تساوخ  وا  زا  درم  دیـسر و  فیلکت  نس  هب  شرـسپ 
ناراوگرزب نآ  زا  مالـسلا ، مهیلع  ماـمه  ماـما  ود  نآ  تراـیز  ماـگنه  رد  نز  و  دومن ، لوبق  هارکا  اـب  يو  هک  دوب  ور  نیا  زا  درک . دـهاوخن 

ءازهتـسا بدا و  يهئاسا  زا  هکلب  دومنن  هدهاشم  دوش  وا  رورـس  يهیام  هک  يراثآ  اما  دنیامن . تیاده  عیـشت  هب  ار  يو  هک  دومن  تساوخرد 
رد مالـسلا  مهیلع  يرگـسع  نسح  ماما  يداه و  ترـضح  ترایز  هب  ار  شرـسپ  هجوز و  درم  نآ  سپـس  دـش . نزح  مغ و  رد  سب  شیوش 

: تفگ نز  دندیسر  البرک  هب  نوچ  تشگ . هدوزفا  زین  شیوش  بدا  يهئاسا  ءازهتسا و  دشن و  باجتسم  نز  ياعد  مه  اجنآ  رد  درب و  ارماس 
شردـپ ءادهــشلادیس و  شردارب  درادـن  اور  ار  متجاـح  تـسا  جــئاوحلا  باـب  هـک  وا  رگا  موریم و  مالــسلا  هـیلع  لـضفلاابا  تراـیز  هـب 

مشاهینب رمق  ضرع  هب  ار  نایرج  دیسر  شترـضح  مرح  هب  نوچ  مدرگیم . رب  دادغب  هب  منکیمن و  ترایز  ار  مالـسلا  مهیلع  نینمؤملاریما 
نز ياعد  دـمآ و  شوج  هب  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  مرک  ناـشورخ  ياـیرد  رگید  راـب  هک  ، تشاد مـالعا  مه  ار  دوخ  دـصق  دـناسر و 
هب شنیرفآ  غاب  وبشوخ ز  یلگ  دندیرفآ  رایعم  هفرط  ار  افو  دندیرفآ  رای  ار  قشع  هاپس  تشگ . لئان  يدبا  تداعس  هب  درم  تفای و  تباجتسا 

رادملع سابع  هک  ار  ادـخ  راصنا  داب  تراشب  دـندیرفآ  راثیا  قشع و  طیحم  دـندرک  قلخ  نامیا  مزع و  رهپـس  دـندیرفآ  راداد  يوب  گنر و 
ریم ار  ادـخ  وزاـب  تسد و  ار  ادـخ  تسد  یلع  دـندیرفآ  راـب  رگد  ار  دـمحم  وخ  یهز  قلخ و  یهز  نسح و  یهز  هحفص 196 ]  ] دندیرفآ

رازلگ هکلب  لگ  کی  هن  دیحوت  دیـشروخ  کلف  دص  هم ، کی  هن  دندیرفآ  رادیرخ  ناج  دقن  هب  ار  اقب  رـصم  فسوی  هناگی  دـندیرفآ  راصنا 
راـسخر هدـنبات  کـی  هب  ار  افـص  قدـص و  ار ، قـشع  ار ، بدا  دـندیرفآ  راـن  تنج و  مه  اـب  هک  رهق  یهز  رهم و  یهز  هللا  یلاـعت  دـندیرفآ 

هحفص 197] ( ] مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  زا  رعش  دندیرفآ 

دندوب هدرک  حورجم  هنجا  هک  ار  يدرم 
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بورـضم هنجا  يهیحان  زا  هک  يدرم  اب  هطبار  رد  هک : تسا  هدمآ  یحطبا  نسح  دیـس  ياقآ  فیلأت  يهحفص 242 ، هکم  ياهبش  باتک  رد 
رثا رب  دوشیم  مولعم  نوگانوگ  ياهدروخرب  رایسب و  لیصافت  زا  سپ  دوب و  عطق  وزاب  زا  شتـسد  ود  ره  نار و  زا  شیاپ  ود  ره  دوب و  هدش 

ماغیپ هبیط و  يهنیدم  رد  هلواخن  نایعیـش  يارب  داتـسرف  یلوپ  هرخالاب  هکنیا  ات  هدوب ، ینیـسح  ياروشاع  زور  بش و  تمرح )  ) تیاعر مدع 
عفر يارب  دنهدب و  يراوگوس  سلجم  بیترت  دنیامنب و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ءادهشلادیس  ترـضح  يرادازع  يهماقا  هک  اهنآ  هب  داد 
نابز زا  لاح  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  دندوب  هدش  لسوتم  دـندوب و  هدرک  اپرب  ار  سلجم  مه  اهنآ  دـننک ، اعد  وا  تلاسک 

هب هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  ایؤر  ملاع  رد  دیوگیم : تشادن ، یعالطا  لسوت  زا  هک  بورضم ، صخش  دیونـشب : شدوخ 
ترـضح يرادازع  هب  هجیتـن  رد  دـنداد ، افـش  دـندوب  هدرک  ادـیپ  لـسوت  ناـشیا  هب  نم  يارب  اـهنآ  هکنآ  رطاـخ  هب  ارم  دـندمآ و  نـم  نیلاـب 

رود دـش  متام  راگزور  نک ، یلین  هماج  زیخ و  مهدیم . لیکـشت  تبیـصم  رکذ  سلجم  اروشاـع  ماـیا  هشیمه  مدـش و  دـقتعم  ءادهـشلادیس 
هام دـش  ملـسم  ایئوگ  ملـسم ، نتفر  هفوک  تسدیـشروخ  نوخ  يوب  زا ، رادـیب  هداـج  ضبن  هحفـص 198 ]  ] دش مرحم  تبون  دـمآ ، ناقـشاع 
ایرد يوس  هب  ور  نک  ادیپ  جوم  تسد  نکاو ، لد  نوخ  ياپ  دش  مسجم  البرک  دـمآ ، هایـس  تیار  دـمآ  هآ  کشا و  شوج  دـمآ  هاوگنوخ 

، دروآ بارطـضا  هنـشت ، دش  مخ  یلع  تماق  دـمآ ، ناگرهم  داب  دـتفایم  كاخ  هب  لگ  ناشفا ، بالگ  نک ، هیرگ  دـش  مهارف  یلحاس  نک ،
نمشد دش  مدقم  افو  زا  دوب ، رخوم  مدق  رد  يراتسرپ  هر  زا  دوب ، ردارب  مداخ  دش  ممصم  یضترم  وش ! ربیخ  تارف ، وگ  سابع  دوشیم  بآ 
موجه زک  دوب  لدـیب )  ) يوربآ دوب ، لد  يهدـقع  هیرگ  دـش  مزمز  بآ  هیرگ  رثوک ، يهمـشچ  هاـچ ، ار  فـسوی  هاـچ ، هب  را  دـنکفا  نیـسح 

هحفص 199] « ] لدیب  » كاکشریم یلعفسوی  زا  رعش  دش  مهارف  ناغف  نیا  اهتصرف ،

یحیسم رجات  یناوخ  هضور 

زا هیریدغ »  » ترایز زا  نتـشگرب  هار  رد  ینمؤم  هک : تسا  هدمآ  يهحفص 68  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  يهمئا  تامارک  تازجعم و  باتک  رد 
رفس مه  یتشک  رد  تسا  هیـسور  كاخ  لئاوا  هک  رهـش  هزات  دابآقشع و  قیرط  رد  درک : تیاکح  نینچ  لاس 1330  البرک  يوس  هب  فجن 

لوحم ناملـسم  رکون  هب  ارم  ییاریذـپ  درک و  نامهم  ارم  تشاد ، ناملـسم  يرکون  راقواب ، بدؤم و  دوب  يدرم  مدـش ، یحیـسم  رجات  کـی 
رجات هک  تشذگن  ترفاسم  نیا  زا  يزیچ  دشیمن . كاروخ  مه  نم  اب  مدوب ، دنباپ  یبهذـم  تاروتـسد  هب  نم  هکنیا  يارب  شدوخ  و  دومن ،
نیعم نامفرصم  دمآرد و  ام ، زا  مادک  ره  و  متشاد ، ناملسم  کیرش  کی  اراخب  ای  خلب  رهش  رد  نم  تفگ : درک و  زاب  ار  هصق  رس  یحیـسم 

نم فرـصم  لباقم  ود  وا  يهنازور  جرخ  هک  یتروص  رد  دوب  رتشیب  رایـسب  نم  عفانم  زا  وا  دوس  میدرکیم  باسح  هک  لاـس  رـس  یلو  دوب ،
نیا يهمه  اب  دوب ، رتشیب  زین  مشورف  رگید ، فرط  زا  مدـیرخیم ، رتنازرا  ار  سانجا  مدوب ، شیک  مه  انـشآ و  يرایـسب  راجت  اب  نوچ  دوب و 

نم دنکیم ، شورف  دیرخ و  وا  لاس  يهمه  رد  هچره  مدراذگ  انب  لاس  کی  هکنآ  ات  دوب . رتشیب  شدمآرد  مناملسم  کیرـش  هلاس  ره  روما 
يدنچ هحفص 200 ] . ] منک لمع  نم  دهدیم  ماجنا  هک  رگید  راک  ره  و  دهدیم ، ینامهم  دوریم ، رفـس  تقو  ره  میامن ، تقفاوم  وا  اب  مه 

کی دنکیم ، ناشیا  فراعت  راگیس  ياچ و  هداد  بیترت  ناتسود  زا  یسلجم  شیوخ  قاطا  رد  مدید  حبص  زور  کی  تشذگ ، لاونم  نیدب 
ناتسود زا  یکی  مه  نم  دومن . نایب  ار  یناوخهضور  نایرج  تسا ؟ يراک  هچ  نیا  مدیسرپ  دناوخیم ، هیزعت  هتـسشن  یلدنـص  يور  مه  رفن 

، دـنهدب بـیترت  هـضور  سلجم  دـنیایب و  هناـختراجت  رد  اروشاـع  اـعوسات و  ياـهزور  مـتفگ : مداد ، وا  هـب  ناـموت  هد  مدــید  ار  مناملــسم 
لاس ره  زا  ناموت  دص  مدرک ، باسح  ار  دوخ  دمآرد  دش  لاس  رـس  مدوب ، دوخ  راک  لوغـشم  مه  نم  تفریم ، ربنم  دمآیم و  ناوخهضور 
رازه لاس  رـس  مدرک ، جرخ  ناموت  دـص  اروشاع  يههد  رد  رگید  لاـس  تسا ، ناـموت » هد   » ناـمه رثا  نیا  مدـیمهف  مدوب . هدرک  دوس  رتشیب 

زا بآ  يور  بآ  دـنز  جوم  هک  البرک  رد  متفاییم . ضوع  لباقم  هد  مدرک  هیزعت  جرخ  ردـق  ره  هلاس  ره  نینچمه  و  مدرک ، تعفنم  ناموت 
زین تارف  رگید  بآ  يوزرآ  نیـسح  ناکدوک  دـنراد  تسا  همطاف  رهم  دوخ  هک  تارف  لحاس  رد  بآ  يوه  ياه و  اـپب ، هتـشگ  بآ  طـحق 

یهت کشخ و  بآ  کشم  ره  تسه  هک  ناگنـشت  بل  يهیرگ  دوب ز  ادیپ  بآ  يولگ  رد  هدش  هدـقع  شورخ  مغ  زک  شورخ  بل  هب  دراین 
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هتسب و هعیرـش  هار  هحفـص 201 ]  ] بآ يوج  تسا  هدوشگ  هدـید  ود  زا  هک  بنیز  شاهلانز  دـتفا  مرح  رد  هلعـش  هک  مسرت  بآ  يوبـس  ره 
هدیدن ریش و  يوب  هدینشن  عیـضر  نیا  تسا  يدنچ  هک  هتفر  شوه  رغـصا ز  بآ  يوس  هب  ترـسح  يهدید  تسا  هدوشگب  رود  هار  یلفط ز 

لد دـیؤم »  » تخوس هک  یگنـشت  نیز  بآ  يوجتـسج  رد  هدـش  ناور  اههمیخ  رد  یگنـشت  دـناهر ز  بابر  دوخ  لـفط  اـت  بآ  يور  تسا 
هحفص 202] « ] یناسارخ دیؤم   » زا رعش  بآ  يوربآ  دبا  هب  ات  تخیر  كاخ  رب  نیسح 

بدا شاداپ 

لوق زا  ینسحلاوبا  یلع  خیـش  ياقآ  يهحفـص 527 ، لوا ، دلج  مالـسلا ، هیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  رد 
يرتسب ینمرا  یصخش  نارهت ، ياهناتسرامیب  زا  یکی  رد  قباس ، میژر  نامز  رد  دناهدومن : لقن  ار  ناتـساد  نیا  ینـسحلاوبا  موحرم  ناشردپ 

نراقم اعوسات  بش  اب  هک  اهبـش -  زا  یکی  يهمین  دوب . هدنکفا  بعت  تدش و  رد  ار  وا  يرامیب  جـنر  دوب و  تخـس  یـضرم  راتفرگ  هک  دوب 
هدش و يو  قاتا  لخاد  قرع  يرطب  کی  اب  هک  دـید  ار  ناتـسرامیب  یلاباال ) اما  ناملـسم  حالطـصا  هب   ) ناراتـسرپ زا  یکی  روبزم  درف  دوب - 

کین تشاد ، یمالـسا  يهعماج  اب  هک  یترـشاعم  رثا  رد  ینمرا ، صخـش  تسا ! هدرتسگ  شون  شیع و  طاسب  نیمز  يور  وا  تخت  کیدزن 
بش و نایعیـش  تعامج  نآ ، رب  هوالع  دوشیم و  دادملق  هدـیهوکن  تشز و  سب  يراک  مالـسا  هاگدـید  زا  يراوخبارـش  هک  تسنادیم 

دنرمشیم مرتحم  رایسب  هتـسناد و  مالـسلا ) هیلع  سابعلا  لضفلاابا  اقآ   ) شیوخ یبهذم  سدقم  ياههرهچ  زا  یکی  هب  قلعتم  ار  اعوسات  زور 
تشز راک  زا  يور ، نیا  زا  دنیوج . يرود  اوران  مارح و  لامعا  زا  دنشوکیم  یتاقوا  نینچ  رد  زین  نامیا  تسس  راب و  دنبیب و  دارفا  یتح  و 

هحفـص 203]  ] ناملـسم وت  لثم  مینمرا و  نم  ینالف ! هک : دوشگ  تمالم  هب  نابز  رایتخایب  دمآ و  تفگـش  هب  تخـس  ناملـسم  راتـسرپ  نآ 
سدقم یبش  ناناملسم  امش  نیئآ  رد  مه ، بش  نیا  یناملسم و  یتمالسان ، وت ، اما  مرامش . بجاو  دوخ  رب  ار  یبش  نینچ  تمرح  هک  متـسین 

يراذگیم و اپ  ریز  ار  شیوخ  یبهذم  تاسدـقم  دراد -  رگید  ینید  هک  نم -  نوچ  یـسک  ربارب  رد  هک  دـیآیمن  تمرـش  دوشیم . یقلت 
هبوت و هب  دروآ و  دوخ  هب  ار  ياهمانسانش » ناملـسم   » نآ هکنآ  ياج  هب  هناقداص ، دنپ  نیا  فسالا ، عم  يرادیمن ؟ هگن  ار  بش  نیا  تمرح 

وـش تکاـس  دـنک - ! راـمیب  راـثن  دراد ، هتنچ  رد  تحیـضف  شحف و  زا  هچره  هک  تشاداو  تخاـس و  نیگمـشخ  ًادـیدش  ار  وا  دراداو ، هبنت 
هب دـیدیم  هکنیا  زا  تخوسیم ، ضرم  شتآ  رد  هک  ینمرا ، صخـش  تسا !... هدـماین  وـت  هب  اـهیلوضف  نیا  ... وـگن نایذـه  ... ینمرا كدرم 
هک یلاح  رد  تسکـش و  شلد  دش و  تحاران  نیگمغ و  تخـس  هتفرگ ، رارق  یکاته  نیهوت و  دروم  نینچ  نیا  هناقداص ، رکذت  کی  رطاخ 

درک و ناهنپ  یناملـسم » گنن   » نآ مشچ  زا  ار  دوخ  دیـشک و  رـس  رب  ار  دمـش  ای  وتپ  دوب ، ریزارـس  شمـشچ  ياـههشوگ  زا  کـشا  تارطق 
حیـضوت ار  نآ  مردپ  موحرم  هک   ) تفگـش ياهنوگ  هب  باوخ ، ملاع  رد  یعاضوا ! دوب و  یملاع  دـش ... یلوتـسم  وا  رب  باوخ  دـعب  یتعاس 

هیلع سابعلا  لضفلاابا  شیمارگ  ردارب  مالسلا و  هیلع  نادیهـش  رالاس  روضح  هب  تسا ) هتفر  مرطاخ  زا  نآ  تایئزج  فسالا  عم  یلو  دادیم 
، دوب هدینـش  اهنیهوت  هار  نیا  رد  هدرک و  نآ  بحاص  اعوسات و  تمرح  زا  يو  هک  ياهناناج  عافد  ساپ  هب  ناراوگرزب ، نآ  دیـسر و  مالـسلا 
، دش رادیب  باوخ  زا  روبزم  ینمرا  هک  ینامز  هحفص 204 ] . ] دندوب هداد  يو  هب  افـش  دیون  هداد و  رارق  صاخ  یتیانع  تافتلا و  دروم  ار  وا 

اـسآ هزجعم  يوحن  هب  رامیب  هک  دنداد  یهاوگ  قیقد ، ینومزآ  زا  سپ  اهرتکد ، زین  زور  نآ  يادرف  دـیدن و  دوخ  رد  ضرم  جـنر و  زا  يرثا 
رـضحم هب  باوخ  رد  شفرـشت  ینمرا و  یگتـسکش  لد  يو و  رابنیهوت  خـساپ  روبزم و  راتـسرپ  هب  ینمرا  دـنپ  يارجام  تسا . هتفاـی  دوبهب 

درک و ادـص  فارطا  طیحم  ناتـسرامیب و  رد  یبمب  نوچمه  ناراوگرزب ، نآ  تسد  هب  شیدوبهب  ربخ  البرک و  رادـمچرپ  نادیهـش و  رالاس 
، عاـمتجا تئیه  هب  لـحم ، نیملـسم  زا  يریثـک  عمج  لزنم ، هب  ینمرا  صخـش  لاـقتنا  زا  سپ  يور ، نیمه  زا  دـیدرگ . نینمؤم  لـفحم  لـقن 

ناتساد ياجنیا  هب  مردپ ، دننک . رکشت  مالسلا  مهیلع  هللالآ  تحاس  زا  عافد  رد  يو  تمه  زا  افش ، کیربت  نمض  ات  دندش  وا  لزنم  يهناور 
نآ مایپ »  » يواح هک  ار -  ناتساد  يهدرپ  نیرخآ  كانزوس ، ینحل  اب  تخیریم ، ناعمتسم  يو و  مشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  دیـسر ، هک 

هداتسیا الاب  هقبط  يهرجنپ  رانک  رد  وا  دندرک ، عامتجا  ینمرا  صخش  يهناخ  ربارب  رد  نیدتم  مدرم  هک  ینامز  درک : لقن  نینچ  تسه -  زین 
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ام دیشک - : دایرف  وا  درک . هلان  هجض و  رد  قرغ  ار  تیعمج  هوبنا  هک  تفگ  ینخس  ناهگان  درکیم ، رکـشت  تعامج  نآ  فطل  راهظا  زا  و 
اهناملسم امـش  زا  بجع  تسین . یبجع  مییوربور ، لکـشم  رازه  اب  یگدنز  رد  تسین و  هاربور  دابآ و  دیاب ، هکنانچ  نامایند ، رگا  اهینمرا ،

ارچ اهناملـسم ، دـینزیم !؟ اپ  تسد و  تالکـشم  رد  لاح  نیع  رد  دـیراد و  يراوگرزب  اـقآ و  میرک و  ناـیاوشیپ  نینچ  هک  تساههعیـش  و 
ات هحفص 205 ]  ] ناوخب ار  منیسح  مداتفا  وچ  نم  نابز  رتسگنخس  يا  تفگ : نابز  اب  دیریگیمن !؟ ناراوگرزب  نیا  زا  ار  ناتیاهدرد  يافش 

تقاـط مدوـبن  رگ  نم  تاـساسحا  لاـح و  ناـمجرت  نمز  هاـش  نآ  دزن  ردـنا  شاـب  شخرف  يور  مرادرب ز  هشوـت  شخر  منیب  رگم  رخآ  مد 
نم داهن  وکین  هشنهاش  نادب  وگ  لانم  اهتحارج  زوس  زا  رگید  لاح  هتفـشآ  شرطاخ  ددرگن  ات  نم  ياهتراسج  رذع  وا  زا  هاوخ  نتـساخرب 

، نآ رب  ياو  رای  رکذ  زا  دوش  لفاغ  نابز  ره  شابم  لتاق  یمحریب  زا  یکاش  شاـبم  لـفاغ  وا  زا  رخآ  مد  اـت  داـب  وت  رادـهگن  قح  متفر ، هک 
هحفص 206] « ] ینادمه رباص   » زا رعش  راضتحا  تقو  هصاخ 

لضفلاابا ترضح  اب  تکارش 

يرظتنم اضر  ياـقآ  زا  يهحفـص 533 ، لوا ، دـلج  مالـسلا ، هیلع  سابعلا  لضفلاابا  مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  باتک  رد  ناتـساد  نیا 
هک  ) زاره يهداج  رد  لباب ، يرتمولیک  تصـش  دودح  میدمآیم . نارهت  هب  لباب )  ) دوخ رهـش  زا  هداوناخ ، اب  تسا : هدش  لقن  لباب ) نکاس  )
دش دنلب  اههچب  غیج  دایرف و  تفرگ . شتآ  درک و  ادیپ  لاصتا  نیشام  قرب  ياهمیـس  لوا ، لنوت  لخاد  رد  دوشیم ) عورـش  ددعتم  ياهلنوت 

، تخوس متسد  مدرک . عطق  ار  اهمیس  متـشاذگ و  دوب  هدش  شتآ  زا  ياهلعـش  هک  اهمیـس  نایم  رد  ار  متـسد  نم  تفرگ ! شتآ  نیـشام  هک ،
لنوت تسیب  ات  هدزناپ  دودح  ًالقا  هک  دوب  نیا  مهم  و  میدنام ، مورحم  لیبموتا  ياهغارچ  یئانشور  زا  راک  نیا  اب  اما  دنام ، ملاس  نیـشام  یلو 
يوس هب  دعب  مینک و  ریمعت  ار  نیـشام  لباب  میدرگرب  اباب  تفگیم : مرـسپ  میتشاد . شیپ  رد  دنـشابیم ) ینالوط  یلیخ  اهنآ  زا  یـضعب  هک  )

اههیاسمه یضعب  یتح  مهدیم و  ارقف  هب  تشوگ  مالسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  يارب  هک  تسا  نیا  مراک  هک  نم  متفگ : مینک . تکرح  نارهت 
!؟ يدـید هچ  لضفلاابا  زا  منزیم ، ناشیا  نماد  هب  لسوت  تسد  کـنیا  دـسریمن ؟ اـم  هب  يرذـن  تشوگ  نیا  ارچ  هک  دـننکیم  هلگ  نم  زا 
نآ کچوک  ياهغارچ  زا  یکی  یتح  رگید  ام  لیبموتا  هک  دـیراد  هجوت  میدرک . تکرح  نارهت  فرط  هب  يراب  میورب . و  لضفلاابا ! ای  وگب :

مدوب و هدرک  هحفـص 207 ]  ] عطق نیـشام  يرطاب  زا  دریگن  شتآ  هکنیا  يارب  ار  غارچ  ياهمیـس  يهیلک  نوچ  دوبن ، ندـش  نشور  لباق  مه 
کیرات دوب  لبق  لاس  لهچ  هک  اهنامز  نآ  رد  لنوت  لخاد  اریز  تسا ، فداصت  اب  يواسم  دـصرد  دـص  زین  لـنوت  رد  غارچ  ندوب  شوماـخ 

ار لنوت  لخاد  نکفارون  لثم  نیـشام  يولج  غارچ  میدید  بجعت  لامک  اب  میدش  مود  لنوت  دراو  هکنیا  ضحم  هب  لاح ، نیا  اب  دوب . ضحم 
هرابود تسا ! شوماخ  غارچ  تفگ : دش و  هدایپ  نیبب ! ار  غارچ  وش و  هدایپ  متفگ : مرـسپ  هب  میدمآ ، نوریب  هک  لنوت  زا  تسا ! هدرک  نشور 
نودب تسا . هدش  اقآ  بناج  زا  یفطل  مدیمهف  دوزفا ! ام  تریح  هب  دوخ  بیجع  يرگنـشور  اب  غارچ  مه  يدـعب  لنوت  رد  میدرک و  تکرح 

یلو درکیم  نشور  ار  اضف  هدننک  هریخ  يرون  اب  غارچ  میدیـسریم  هک  لنوت  ره  لخاد  هصالخ ، میداد و  همادا  دوخ  هار  هب  دیدرت  کش و 
يهنحـص نیا  يهدهاشم  رثا  رد  درادـن ! غارچ  نیـشام  هکنیا  لثم  دادیم ، تسد  زا  ار  دوخ  ؤلالت  میدـمآیم  نوریب  لنوت  زا  هکنیا  درجم  هب 

نارهت هب  هرخالاب  ات  مدرکیم ، هیرگ  ًابترم  مدوب و  هدش  هدز  قوذ  منک  فیصوت  مناوتیمن  هک  دوب  هداد  تسد  نم  هب  یبیجع  لاح  تفگش ،
هک یفرح  لوا  مربب ، تسا  زاس  يرطاب  هک  مقیفر  دزن  ار  نیـشام  رگا  متفگ  مدرکیم . تمرم  ار  هتخوس  ياهمیـس  یتسیابیم  ًاعبت  میدیـسر ،
دزن ار  نیـشام  اذل  دوشیم ، نم  یگدنمرـش  ثعاب  نیا  و  نکن »!! ترفاسم  نیـشام  نیا  اب  مدوب  هتفگ  امـش  هب  هک  نم  :» هک تسا  نیا  دنزیم 

هب یهاگن  کی  ایب  متفگ : وا  هب  مدرب . تسا ) ینمرا  يدرف  يو  هک  مدـیمهف  ًادـعب  و   ) دوب هبیرغ  یلو  لاسنایم  يدرم  هک  يرگید  زاس  يرطاب 
هعطق هحفـص 208 ]  ] کی و  تسا ، هتخوس  نیـشام  ياهمیـس  مامت  تفگ : نیـشام ، ندید  زا  سپ  تخادنا و  یهاگن  دمآ و  زادنایب . نیـشام 

، ار نیـشام  نیا  ياهغارچ  هک  میراد  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  کی  ام  متفگ : درک . نشور  ار  نآ  ياهغارچ  زا  یکی  دوشب  هک  درادـن  مه  میس 
مالسلا هیلع  لضفلاابا  دشاب  هشادن  مه  روتوم  ام  نیشام  رگا  تفگ : ینمرا  زاس  يرطاب  دنکیم ! نشور  دوخ ، هب  دوخ  و  میس ، نتشاد  نودب 
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ایب تفگ : ینزیم ؟ ار  فرح  نیا  ارچ  یتسه  یحیسم  ینمرا و  هک  وت  متفگ : بجعت  اب  دوشیمن ! مه  بارخ  نیـشام  دزادنایم و  هار  ار  نآ 
رد هک  یقودنص  دزن  دوب  اجنآ  هک  ار  ياهچب  هرخالاب  مرادن . داوس  متفگ : تسا ؟ هتشون  هچ  لوپ  قودنص  نآ  يور  نیبب  هاگریمعت و  لخاد 
زا ار  هیضق  رس  دش و  رتشیب  نم  بجعت  « لضفلاابا اب  تکارش  : » دوب هتشون  هک  دناوخ  ار  نآ  يور  ترابع  وا  مدرب و  دوب  ینمرا  نآ  هاگریمعت 

ياهریزارس زا  ماهچب  نز و  اب  هارمه  نیشام و  اب  ینامز  مدوب ، یلیرت  يهدننار  لغش  نیا  زا  لبق  نم  تفگ : ینمرا  زاس  يرطاب  مدیـسرپ . يو 
هک مدمآیم  نیئاپ  تسا ) هدش  روهشم  گرم  يهداج  هب  نآ  ياهتمسق  یضعب  هک   ) سولاچ ناودنک  يهداج  كانرطخ  رایسب  مخ  چیپ و  رپ 

بترم هصمخم ، زا  تاجن  يارب  مدـید . دوخ  مشچ  يولج  ار  گرم  داد . تسد  زا  ار  دوخ  زمرت  نیـشام ، درک و  یلاخ  زمرت  داب  پمپ  هاگان 
دیماان اج  همه  زا  هک  مه  نم  و  اهناملـسم ! لضفلاابا  ای  تفگ : نم  مناخ  هعفد  کی  دیـشخبن . ياهدـیاف  میرم ، نب  یـسیع  اـی  میدزیم  داـیرف 
هیـضق دش . فقوتم  هرد  بل  رد  یلیرت  مدز  ادـص  ار  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  هکنیا  ضحم  هب  اهناملـسم ! لضفلاابا  ای  مدز : ادـص  مدوب  هدـش 

. دندشیم فقوتم  يدعب  ياهنیـشام  هک  دوب  روآتفگـش  يردـق  هب  هرد ) رد  نآ  طوقـس  مدـع  هاگترپ و  رانک  رد  یلیرت  تیعـضو  ینعی  )
روطب هعفدـکی  اما  مینک ، لسکب  ار  نآ  دـیاب  هحفـص 209 ]  ] تکرح يارب  اذل  درادن  زمرت  نیـشام  نوچ  دنتفگیم : اههدننار  دش . نادـنبهار 
هکنیا اب   ) دز نیشام  خرچ  هب  یتسد  منکیم ! تسرد  ار  نیشام  نیا  نالا  نم  تفگ : دمآ و  ولج  هلاس ، هدزاود  هد  هچب  رـسپ  کی  هتخانـشان ،

نیب رد  یناـهگان  روـط  هب  سپـس  و  ورب ! نک  نشور  ار  نیـشام  تفگ : نم  هب  و  تشادـن ) نیـشام  خرچ  هـب  یطبر  چـیه  زمرت  نداد  باوـج 
خیرات نامه  زا  نارهت . میدمآ  میدرک و  تکرح  تسا ! ملاس  مدید  مدرک ، ناحتما  ار  زمرت  متـسشن و  نامرف  تشپ  نم  دش . دیدپان  تیعمج 

میداصتقا عضو  مراد و  لاغتشا  نیشام  يزاس  يرطاب  هب  هک  تساهلاس  متخورف و  ار  یلیرت  مدش ، مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  اب  تکارـش  يهمیب 
ار نآ  فصن  منکیم ، فصن  مراد  دـمآرد  هچ  ره  هک  تسا  نآ  يارب  ماهتـشذگ ، ماهزاـغم  رد  ینیبیم  هک  ار  قودنـص  نیا  و  تسا . بوخ 

هدـش عمج  قودنـص  نیا  رد  هک  ار  ییاـهلوپ  دـسریم ، ارف  هک  اروشاـع  ماـیا  مزیریم  قودنـص  نیا  رد  ار  رگید  فصن  مرادیم و  رب  دوخ 
دنک جرخ  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  اقآ  يارب  ات  مهدیم  اجنآ  یلوتم  هب  هدرب  تسا ، ناریمـش  رد  هک  دیز ، هدازماما  هب  ار  همه  منکیم و  یلاخ 

هب یمکحم  داقتعا  نینچ  نیا  یلو  دوب  هدشن  ناملسم  زونه  وا  میدرک ، لقن  دوب و  هتفگ  زاس  يرطاب  نیا  دوخ  هکنانچ  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  )
سنوم يا  الا  مرادرب  كاخ  يور  ار ز  تمـسج  هک  ات  توق  هن  مراذـگب  ياج  رب  تنت  مدرگرب  هک  تقاط  نآ  هن  تشاد .) مشاهینب  رمق  اقآ 

نم نمشد  ریت  شیپ  هک  هدجـس  رب  هدیدرگ  لصتم  تمایق  رگ  مغ  روخم  مراذگب  تاهنت  نانمـشد  نایم  رد  هنوگچ  اهنمـشد  نیب  رد  میئاهنت 
حبص ات  رگا  هحفص 210 ]  ] مراپسب كاخ  رب  ار  وت  ات  دشابن  تلهم  ارم  يرادرب  كاخ  زا  منت  ات  يدنامن  نم  زا  دعب  وت  مرآ  اجب  ار  شعوکر 

تسین نکمم  هک  مسابع  دنرایسب ، ردقنآ  تنت  تاحارج  مراب  نوخ  کشا ، ياج  راب  نارازه  تمحز  ره  هب  مشاب  تاهتشک  رانک  رد  رـشحم 
یهلا مرادـنپ  دود  ار  نامـسآ  نشور  زور  یئوگ  هک  هدـیدرگ  هریت  یتسه  کـلم  ممـشچ  هب  وتیب  ناـنچ  مرامـشب  هک  اـی  میوشب  ار  تمخز 
هحفص 211] « ] مثیم  » راگزاس اضرمالغ  زا  رعش  مراگنب  هدید  نوخ  هب  ار  تبیصم  نیا  حرش  هک  نک  نوخ  ارم  کشا  ماهتسخلد  مثیم » »

دوشیم بوخ  ینمرا ، لاح 

راوس هک : تسا  هدش  لقن  تیاکح  نیا  يزاریش  ردقلاوذ  ناخیلع  دمحم  ازریم  زا  یلماش  رفعج  دمحم  خیـش  فیلأت  سابعلا  ةایح  باتک  رد 
میاپ هک  يوحن  هب  مدید  همدص  نم  هدرک و  پچ  نیشام  ناهفـصا  هب  ندیـسر  زا  لبق  تشگزاب  هار  رد  مدوب . نارهت  مزاع  زاریـش  زا  نیـشام 

ناتسرامیب هب  ار  ام  تسکـش  شیاپ  دید و  همدص  مه  وا  رـسپ  هک  تشاد  دوجو  ینمرا  کی  دندوب  نم  هارمه  هک  یناسک  نایم  رد  تسکش .
نآ دییامن . حبذ  هیهت و  امش  مدومن ، مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  رذن  دنفـسوگ ، کی  نم  متفگ : دوخ  ناهارمه  هب  ناتـسرامیب  رد  دندرب .

دمآ و ینمرا  صخـش  دنفـسوگ ، حبذ  زا  دعب  زور  دنچ  منکیم . میدقت  يدنفـسوگ  امـش ، سابع  ترـضح  يارب  زین  نم  تفگ : مه  ینمرا 
يارب يدنفـسوگ  ام  هکنیا  هن  رگم  داد : باوج  دوش ؛ بوخ  تدـنزرف  ياـپ  اـت  شاـب  يوریم ؟ ارچ  متفگ : نم  دورب . هک  درک  یظفاحادـخ 

تسا و ملاس  شیاپ  مدید  دمآ ، یتقو  دیایب . شرسپ  دز  ادص  سپس  دش ! بوخ  نم  دنزرف  ياپ  میدرک ؟ ینابرق  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح 
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ای متفگ : مدش و  راوگرزب  نآ  هب  لسوتم  مدرک و  هیرگ  دش ، بش  نوچ  دیوگیم : ناخیلع  دمحم  ازریم  دوریم . هار  اپ  یتمالـس  تلاح  رد 
رتکد دش و  هک  حبص  مراتفرگ . زونه  نم  دش و  بوخ  وا  ياپ  یلو  میدرک ، ینابرق  دنفسوگ  مه  اب  ود  ره  ام  مالـسلا ، هیلع  سابع  ترـضح 

الاح متفگ : دوش . بوخ  امـش  ياپ  ات  دـینامب  اجنیا  هام  شـش  هحفـص 212 ]  ] دیاب تفگ : دینک ! زاب  دیاهتـسب ، تفـس  ارم  ياپ  متفگ : دمآ ،
و دیورب . دیریگب و  ییاصع  لاح  تفگ : تسا . هدش  بوخ  یلک  هب  دـنکیمن و  درد  چـیه  نم  ياپ  مدـید  دـندومن ، ناحتما  دـینک ! ناحتما 

مزانب تسود  مدـقم  رد  ندـب  زا  دـتفا  هک  تسوکین  تسد  نآ  رب  هسوب  ار  یلع  مرادـن . یلکـشم  چـیه  موریم و  هار  یبوخ  لامک  رد  نـالا 
هنشت ایند  تسوا ز  نماد  رب  لد  لها  تسد  هک  شیاپ  كاخ  ملاع  نازارفارس  تسوزاب  ود  نوخ  هدید و  کشرـس  شبآ  هک  اقـس  نآ  تسد 

رد شنیسح  تسوگانث  ار  وا  نیدباعلانیز  هک  سابع  فصو  زا  ندز  مد  دیاشن  تسوج  بل  رب  ناشطع  رـضخ  نارازه  ار  وا  هک  دش ، نوریب 
ناوزاـب نوخ  هب  تسور  زا  هللاهجو  گـنر  هدـیرپ ، يو  متاـم  رد  ناگتـشک  ناـیم  تسوـپ  رد  دـیجنگیمن  یلفط  زا  هک  درب  لد  دـالیم  بش 

شقن دنام  شتـسد  هب  تسوس  ره  اهلد ز  هلب  شرازم  قشع  يهبعک  زا  ور  دـینادرگن  تسونیم  رازلگ  زا  رتشوخ  لتقم  هک  كاخ  رب  تشونب 
هحفص 213] « ] مثیم  » راگزاس اضرمالغ  زا  رعش  تسوکین  شیوخ  ياج  هب  يزیچ  ره  هک  رای  يهسوب 

سابعلا لضفلاابا  ترضح  اب  تکارش 

تسا نارهت  نکاس  ربنم و  لها  نیقثوم  زا  یکی  هک  لضاف  اضر  خیـش  ياقآ  لوق  زا  يهحفص 136 ، ناراودیما » هار  ای  تالسوت   » باتک رد 
رد رب  هک  رـس  هب  کـچل  ینز  لاـح  نیا  رد  متـشذگیم . دـنراد  نکـسم  نآ  رد  هنمارا  هک  ییاـهنابایخ  زا  یکی  زا  يزور  هک : تـسا  هدـمآ 

: تفگ مداد ، تبثم  باوج  هکنآ  زا  دـعب  دـیناوخیم ؟ هضور  امـش  اـقآ  تفگ : نآ  لاـبند  هب  داد و  مالـس  نم  هب  دوب  هداتـسیا  دوخ  يهناـخ 
هیلع لضفلاابا  ترـضح  هب  لسوتم  هک  تشاد  راهظا  تشاذگ و  یلدنـص  درک و  ییامنهار  یقاطا  هب  ارم  وا  متفر ، هناخ  نآ  هب  نم  دیئامرفب .

لسوتم زین  اهزور  مامت  رد  درک و  متوعد  یلاوتم  زور  راهچ  يارب  یظفاحادخ  ماگنه  دش . هدناوخ  روکذم  يهضور  نیاربانب  دیوش . مالسلا 
، مدرمش ار  تکاپ  ياوتحم  مدمآ و  هناخ  هب  یتقو  داد . نم  هب  مدقلا  قح  ناونع  هب  یتکاپ  مجنپ  زور  دوب . مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  هب 

درخ لوپ  نیا  مدرک  رکف  مدرک ، بجعت  دادن ، لایر  دصناپ  ای  هاجنپ  دص و  راهچ  وا  هکنیا  زا  دوب ! لایر  شـش  داتـشه و  دص و  راهچ  ًاعمج 
نیع رد  اما  مسرپب ، لوپ  نآ  یگنوگچ  زا  متـساوخیم  مدـید . ار  نز  نآ  داتفا و  ناـبایخ  نآ  زا  مروبع  زاـب  یناـمز ، تشذـگ  زا  سپ  ارچ !؟

؟ دوب مک  امـش  لوپ  اقآ  تفگ : مالـس  زا  دـعب  دـمآ ، کیدزن  مراد . یفرح  اب  وا  هک  دـش  هجوتم  ماهیحور  زا  یلو  دوب ، نم  عناـم  مرـش  لاـح 
؟ دیدادن لایر  دصناپ  ای  هاجنپ  دص و  راهچ  دیداد و  لایر  شش  داتـشه و  دص و  راهچ  هحفص 214 ]  ] ارچ مسرپیم  امش  زا  یلو  هن ، متفگ :

لـسوتم مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  هب  دـیاین  دراو  ناـمراک  رد  یتسکـش  هکنیا  يارب  تسا ، بساـک  مرهوش  میتسه . ینمرا  اـم  تفگ :
هیلع لضفلاابا  ترضح  يهیمهـس  هچنآ  و  مینکیم ، باسح  هبترم  کی  یلاس  ره  میراد و  تکارـش  وا  اب  راک  بسک و  تعفنم  رد  میدش و 

! دش میدقت  هک  دوب  نامه  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  لاسما  باسح  مینکیم . یناوخهضور  زور  جنپ  وا  يارب  نآ  اب  دوشیم  مالـسلا 
ردـپ تسوا  مچرپ  زا  ياهیاـس  تماهـش  مزر  يهصرع  باـتفآ  تعاجـش  تسوا  مدـقم  راـسکاخ  یگرزب  تسوا  مـی  زا  یبآ  هرطق  تـمارک 
رثوک دزس  تسوا  مک  دیوگ  وا  فصو  رگ  ناهج  دسوبب  وزاب  یلع  هک  ار  یسک  تسوا  مدمه  تداهش  ات  ردارب  تدالو  رد  شتسد  هدیسوب 
ماما تسوا  مغ  درد و  يهناخ  ام  لد  دنگوس  تخیر  شمـشچ  ود  زک  ینوخ  هب  تسوا  می  وا ، مشچ  هک  اقـس  نآ  رب  كاچ  دـنز  ار  نابیرگ 

هحفص 215] « ] مثیم  » راگزاس اضرمالغ  زا  رعش  تسوا  ملاع  ملاع ، ود  زا  رترب  هک  سابع  تسا  قشع  ملاع 

دوشیم رادهچب  يدوهی ، فسوی 

یگدـنز فسوی  مان  هب  دوب  يدوهی  يدرف  درجورب  رد  دـنکیم  لقن  هک : تسا  هدـمآ  يدرجورب ، يرکـش  لیعامـسا  جرف  حـتف و  باتک  رد 
مادـک چـیه  زا  دـید  تفرگ  نز  دـنچ  دـنزرف  نتـشاد  يارب  تشادـن  دـنزرف  یلو  تشاد  داـیز  تورث  وا  دوب ، فورعم  رتـکد  هب  هک  درکیم 
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درم دوب  هتـسشن  سویأـم  يزور  دیـشخبن  يرثا  وراد  اـعد و  زا  درک  لـمع  دـنتفگ  هچره  تسنادیم و  دوـخ  هچره  دـماین  اـیند  هب  يدـنزرف 
هک نم  نانمـشد ، تهج  ماهدرک  عمج  تورث  لام و  نویلیم  دـنچ  مشابن  ارچ  تفگ : یتسه ؟ هدرـسفا  ارچ  دیـسرپ : دـمآ و  وا  دزن  یناملـسم 

رگا منادیم  وت  هار  زا  رتهب  یبوخ  هار  نم  تفگ : تنیط  كاپ  ناملـسم  نآ  دوشیم . نم  تورث  ثراو  فاقوا  دوش  کلام  هک  مرادن  دنزرف 
لسوتم راوگرزب  نآ  هب  هک  ره  تسا و  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  شمان  میراد  جئاوحلا  باب  کی  اهناملسم  ام  یشاب ، هتـشاد  قیفوت  وت 

نآ تمدخ  ورب  یفخم  مه  وت  میریگیم و  ادخ  زا  وا  يهلیسو  هب  ار  نامتجاح  میوشیم  لسوتم  ترـضح  نآ  هب  ام  دوشیمن و  دیماان  دوشب 
اهنز و زا  یفخم  روط  هب  هدینـش  ار  ناملـسم  درم  نیا  فرح  دـیوگیم : فسوی  رتکد  يوش . راددـنزرف  اـت  نک  تجاـح  ضرع  ترـضح و 

وت نمشد  اقآ  مدرک  ضرع  مالسلا و  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  مرح  رود  متفر  البرک  يوس  هب  ماهلفاق  اب  مدرک  تکرح  مدرم  میاههیاسمه و 
زا یفخم  هدومن و  تجاح  ضرع  ینادرگرب . دیماان  ارم  هک  امـش  هب  اشاح  تجاح  يارب  هدمآ  تاهناخ  رد  تردـپ  نمـشد  و  هحفص 216 ] ]

ار شمان  نم  دروآ  ایند  هب  يرـسپ  دنزرف  نوچ  دش  هلماح  منز  هام  هس  زا  سپ  درجورب  هب  متـشگرب  رگید  يهلفاق  اب  زاب  هدـمآ و  نوریب  مرح 
هدـیمهف اهیدوهی  متـشاذگ . نیـسح  مالغ  ار  شمان  هعفد  نیا  دروآ  ایند  هب  يرـسپ  زاـب  دـش و  هلماـح  مود  راـب  يارب  مداـهن و  ساـبع  مـالغ 

رارق هچ  زا  هصق  متفگ  تبقاـع  دـشن . مدروآ  لـیلد  هچ  ره  یتشاذـگ ؟ تنارـسپ  يارب  ار  ناناملـسم  مسا  ارچ  هک  دـندومن  نم  هب  اهـضارتعا 
کشا زا  ممشچ  مدرک . لقن  اهنآ  يارب  رخآ  ات  لوا  زا  ار  نایرج  ماهتفرگ و  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  زا  ار  مرسپ  ود  نیا  نم  و  تسا .
بانوخ رپ ز  شوماخ  ار  لد  شتآ  منک  کـشا  زا  متفگ  تسا  یهت  بآ  زا  منت  نوخ و  هب  هقرغ  مرگج  تسا  یهت  بآ  زا  نم  کـشم  رپ و 
دربیم نم  ناج  تسا  یهت  بادآ  زا  تسا  قشع  هر  زامن  نیا  دوجـس  كاخ  يور  هب  مماـیق  بسا  يور  هب  تسا  یهت  بآ  زا  نم  مشچ  دوب 

رغصا هدید  نیسح  تسا  باوخ  هب  هتشگرس  نم  تخب  هچره  تسا  یهت  بادرگ  هک ز  یبآ  رد  قرغ  مایتشک  دکچ  کشم  نیزک  بآ  نآ 
نآ رعـش  تسا  یهت  بآ  زا  نم  کشم  رگا  تسین  ببـسیب  دزیریم  نم  یتسدیب  هب  کشا  مه  کشم  تسا  یهت  باوخ  زا  تاهنـشت  بل 

هحفص 217] « ] باهش  » زا رعش  تسا  یهت  باقلا  تعنص و  هیفاق و  زا  مریگ  دزیخرب  لد  هک ز  اباهش »  » تسا

درک توعد  یناوخ ، هضور  يارب  ارم  يدوهی ،

لقن ار  ناتـساد  نیا  ربنم  لـها  ناـگرزب  زا  یکی  زا  دوخ  باـتک  يهحفـص 558  رد  یلاخلخ  ینابر  یلع  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح 
: تفگ وا  متفر و  شاهناخ  هب  هدزتفگـش  نم  درک ! توعد  شاهناـخ  هب  ندـناوخ  هضور  يارب  ارم  يدوهی  کـی  ناـچوق ، رد  تسا : هدومن 

لزنم دراو  ماهناختراجت  زا  هک  یعقوم  بشید  دوب . رامیب  نم  رسمه  تفگ : مدیسرپ ، ار  يو  ندروآ  مالـسا  تلع  موش ، ناملـسم  مهاوخیم 
لاس هدفه  دودح  اریز  ماهدنمرـش ، امـش  زا  نم  مرهوش ، تفگ : خساپ  رد  مدرک ، لاؤس  شاهیرگ  تلع  زا  تسا . نایرگ  رایـسب  مدید  مدش ،

زا دـیاهدومن ، فرـص  یناوارف  يهنیزه  امـش  هکنآ  اب  مشابیم و  زجاع  ندرک  تکرح  زا  یلک  هب  مراچد و  اپ  مسیتامور  ضرم  هب  هک  تسا 
ار رگیدکی  ناملسم  نانز  مدیدیم  تاقوا  یـضعب  اریز  موش . لسوتم  ناناملـسم ، لضفلاابا  ترـضح  هب  مهاوخیم  بشما  مدیماان . يدوبهب 
میوشیم و رـضاح  يرادازع  سلجم  رد  ام  دـنتفگیم : تسا ؟ ربخ  هچ  مدرکیم  شـسرپ  نانآ  زا  نم  نوچ  دـندرکیم و  ربخ  هضور  يارب 

اور ار  نامتجاح  دهدیم و  افش  ار  ام  نارامیب  لسوت  نیا  يهطساو  هب  دنوادخ  میدرگیم و  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  هب  لسوتم  اجنآ  رد 
ناملسم يرضاح  ایآ  متفای  افـش  هچنانچ  مزیرب ، کشا  وا  تیمولظم  يارب  موش و  رورـس  نآ  هب  لسوتم  مهاوخیم  بشما  مه  نم  دزاسیم .

هک دیـشکن  یلوط  دوبر  رد  باوـخ  هحفـص 218 ]  ] ارم دـعب  یتدـم  لضفلاابا ! ای  لضفلاابا ، اـی  تفگ : هیرگ  اـب  مدـید  یلب و  متفگ : يوش ؟
هک یتروص  رد  یتمالـس ، لاح  اب  ماهجوز ، هدش و  نشور  دوب ، کیرات  هک  قاطا  مدـید  متـساخرب و  نک ! هاگن  زیخرب و  دـیوگیم : مدـینش 
امش تفگ : نک . وگزاب  ار  ارجام  متفگ : دوب . اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  نالا  دیوگیم : هداتسیا و  اپرب  دتـسیاب ، تسناوتیمن 

. وش دنلب  دومرف : نم  هب  يردقلا  لیلج  ياقآ  کی  مدید  ایؤر  ملاع  رد  متفر . باوخ  هب  ات  مدرک  يراز  عرـضت و  ردـقنآ  نم  دـیدیباوخ ، هک 
دـش نوزحم  هک  مدومن  هدهاشم  میامن . یتکرح  مناوتب  دیاش  دیهدب  نم  هب  ار  دوخ  تسد  مدوزفا  و  مرادن ، نتـساخرب  تردق  مدرک : ضرع 
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فرـشم مالـسا  فرـش  هب  رفن  ود  ام  نونکا  دوزفا : قوف  ناتـساد  لقن  زا  سپ  يدوهی  درادن . ندـب  رد  تسد  مدـید  مدرک و  هظحالم  سپس 
میدرک و وگزاب  نارگید  ناشیوخ و  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  تمارک  نیا  هداد و  لیکـشت  یهوکـشاب  سلجم  ًادعب  میاهدش و 

تسود زا  ریغ  هب  تسد  نت و  مشچ و  رـس و  زا  تشذگب  هک  تسم  نانچ  دش  تبحم  يانیم  ز  میداد . شیارگ  مالـسا  هب  ار  يدایز  تیعمج 
یتسود سرد  داتسا  ارم  تسکشب  تشپ  ار  نارباص  ماما  نیگنس  دوب  شقارف  راب  سب  تسشنب ز  هدید  رب  شنمشد  ریت  هک  دیدیمن  ار  يزیچ 

ناماد هب  هحفص 219 ]  ] تسمرـس دوب  نداد  تسد  قوش  هب  تداهـش  ات  تدالو  زا  رمع  همه  تسویپ  تسود  اب  ادج ، دش  دوخ  زا  هک  تسا 
هک رگنب  بدا  تسه  وا  تسد  رب  همطاف  هاگن  دـیدیم  هک  اـیرد  زا  هنـشت  دـش  نورب  تسب  دوخ  مشچ  ردارب  شوغآ  رد  هدـید  دوشگب  ردـپ 

اضرمالغ زا  رعش  تسپ  شاهدید  شیپ  دوب  ایند  هک  دیدیم  قشع  كاخ  هب  ار  تقیقح  تسج  نتشیوخ  ياج  اسآ ز  دنپـس  بنیز  ياپ  شیپ 
هحفص 220] « ] مثیم  » راگزاس

لضفلاابا ترضح  هب  يدوهی  لسوت 

رفن کـی  هک : دـناهدروآ  يدـمحم  ریما  ياـقآ  زا  لـقن  هب  يهحفـص 117 ، هینیـسحلا ، تامارک  باتک  رد  هدازفلخریم  یلع  ياـقآ  باـنج 
دحاو طـخ  سوبوتا  دراو  هتـشاد ، شزرارپ  یمیدـق و  هرقن ي  ياـهزیچ  ریاـس  نادـلگ و  لـیبق  زا  هرقن  يهسیک  کـی  ناهفـصا  رد  يدوـهی 

یتفاسم یط  سپ  هدوب  ینالوط  يرادقم  هار  نوچ  دراذگیم و  شیاپ  رانک  مه  ار  هسیک  دنیـشنیم و  اهیلدنـص  زا  یکی  يور  ددرگیم و 
رمق اقآ  هب  هار  رد  دوشیم و  هدایپ  ناـنز ، رـس  رب  تسین . شاهسیک  هک  دـنکیم  هدـهاشم  دـنکیم ، زاـب  مشچ  یتقو  دـیابریم . باوخ  ار  وا 
نیا هک  منادیم  ار  نیمه  اما  یتسه ، یک  وت  منادیمن  نم  مشاهینب ، رمق  يا  : » دنکیم ضرع  نینچ  هتشگ و  لسوتم  مالسلا  هیلع  مشاهینب 

نیمه مه  نم  ینادرگرب و  نم  هب  ار  میئاراد  لام و  هک  مهاوخیم  الاح  یهدیم ، ار  اهنآ  جئاوح  امـش  دـنوشیم و  لسوتم  امـش  هب  اههعیش 
ار هلاسوگ  نیا  تفگ : داد و  باصق  هب  ار  هلاسوگ  کی  لوپ  و  یباصق ، يهزاغم  برد  دمآ  تفگیم : منکیم . امش  رذن  هلاسوگ  کی  نالا 

مدمآ زور  نآ  يادرف  دیوگیم : روبزم  يدوهی  تسا . مالسلا  هیلع  لضفلاابا  رذن  وگب  هدب و  نافعضتسم  نادنمتسم و  ءارقف و  هب  نک و  حبذ 
ار اهنیا  اقآ  دـیوگیم : هحفـص 221 ]  ] تسا و شتـسد  هرقن  نادـلگ  ود  دـش و  دراو  رفن  کی  مدـید  تقو  کی  مدوب  هتـسشن  هزاغم ، برد 

مهاوخیم نم  تسا ، الاب  یلیخ  شتمیق  تسا و  ییاههرقن  بوخ  اهنیا  متفگ : تسا . مدوخ  يهرقن  ياهنادلگ  مدید  مدرک ، هاگن  يرخیم ؟
مـسرتیم يرواـیب ، دـهاوخیمن  بوخ ، متفگ : تسا . لزنم  رد  اـما  مراد ، هلب  تفگ : مرخیم . امـش  زا  بوـخ  تمیق  اـب  يراد  مه  زاـب  رگا 

. میآیم مدرگاش  اب  مدوخ  نم  هدب  نم  هب  ار  لزنم  سردآ  وت  دننک ، تیذا  ارت  دنمهفب و  رگید  ياهرادـناکد  دوش و  تمحز  بابـسا  تیارب 
دوخ اب  ار  وا  متفگ و  يو  هب  ار  نایرج  مدـید و  دوب  اقفر  زا  هک  ار  یفخم  سیلپ  کی  يرتنالک ، متفر  مه  نم  تفر ، داد و  نم  هب  ار  سردآ 

هب تسا . مدوخ  يهسیک  نامه  مدـید  درب . شلزنم  نیمز  ریز  هب  ار  ام  دومن و  زاـب  ار  برد  دـمآ  مدز ، ار  برد  مدرب . سردآ  رارق و  رـس  هب 
ار ماهرقن  يهسیک  مه  نم  درب . يرتنالک  هب  درک و  ریگتسد  ار  وا  دروآ و  رد  ار  شاهحلسا  زین  وا  تسا و  مدوخ  يهسیک  نامه  متفگ : سیلپ 
رب ناشتسد  زا  اهراک  یلیخ  اقآ  نیا  هک  دینادب  ار  لضفلاابا  ترضح  دوخ  ياقآ  ردق  اههعیش ، يا  اهناملـسم و  يا  . مدرب هزاغم  هب  هتـشادرب و 

یسابع و وت  يهدیشک  يوربا  غیت  زا  دیحوت  مشخ  ریشمش  يزیرنوخ  وت  يهدیپط  نوخ  رد  لمسب  لد  وت  يهدیرفآ  راثیا  قشع و  يا  دیآیم .
ریوصت وت  يهدـیزگرب  تداهـش  قشع و  ملاـع  دوـب  تسه و  زا  لزا  زور  هحفـص 222 ]  ] وت يهدـید  تسد و  رب  اههسوبلگ  هداهن  ادـخ  ریش 

نیا خیرات  بلق  رب  وت  يهدیا  طخ و  مارم و  یـشم و  ندوب  نیـسح  اب  لتقم  دهم و  رد  وت  يهدـیکچ  یناشیپ  نوخ ز  هدیـشک  نیمز  رب  تریغ 
هحفص 225] « ] مثیم  » راگزاس اضرمالغ  زا  رعش  ینید  نع  ًادبا  یماحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  وت  يهدیرب  يوزاب  نوخ  زا  هتشون  زجر 

تالجم زا  هتفرگرب  سابعلا  لضفلاابأ  ترضح  تایانع  تامارک و 

تسین يدیما  تسا ، هدرم  وا 
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اب نادـنخ  اقآ  هک : تسا  هدـش  لقن  تمارک  نیا  لاس 1373  هاـمید  لوا  خروم  هحفـص 22  رد  هداوناخ  يهلجم  ود  تصـش و  يهرامـش  رد 
ياهسردم هب  سیردت  يارب  دنزیم و  نوریب  هناخ  زا  هداوناخ  ردپ  حبص ، زور  ره  دننارذگیم . ار  یبوخ  مارآ و  یگدنز  شدنزرف  رسمه و 

جوز هک  شرـسمه  وا و  یگدـنز  لاـس  هد  لـصاح  دـیآیم . هناـخ  هب  بورغ  دوریم و  تـسا ، زاوـها  رد  ناشیگدـنز  لـحم  کـیدزن  هـک 
راهچ هثداح  نیا  زورب  عقوم  اهنآ  دنتسه ، نادنخ  مناخ  اقآ و  يولق  ود  نادنزرف  ارهز  بنیز و  تسا . رتخد  دنزرف  راهچ  دنتسه ، یتخبشوخ 
دراد میب  هک  زین  ردام  دنتـسه . هناگهچب  تنطیـش  يزاب و  لوغـشم  قاتا  رد  ردام ، راـنک  رد  ارهز - بنیز و  ود -  ره  زور ، نآ  دـنراد . لاـس 
ردام داهنـشیپ  هب  هک  دنتـسه  يزاب  مرگ  ردـقنآ  ود  نآ  دـنورب . قاتا  زا  نوریب  هب  دـهاوخیم  ود  ره  زا  دـهدب ، ناشتـسد  راک  اهنآ ، تنطیش 

مد ردـق  نیا  ربب . طایح  هب  ار  وا  ریگب و  ار  بنیز  تسد  دـیوگیم - : تینابـصع  اب  ارهز  هب  ور  رداـم ، ور  نیا  زا  دـنهدیمن . ناـشن  یهجوت 
هرابود رهاوخ  هک  روصت  نیا  هب  بنیز  دنزیم . ادص  ار  بنیز  اجنامه  زا  دوریم و  طایح  هب  دوشیم و  دنلب  اج  زا  ارهز  دـیکلپن . نم  تسد 
نیگنـس یلیخ  اهـسابل  دمک  دنادیمن  هک  نادـنخ  مناخ  لاح  نیمه  رد  دـنکیم . ناهنپ  اهـسابل  دـمک  لباقم  ار  دوخ  ددرگیم ، زاب  قاتا  هب 

هدنک هحفـص 226 ]  ] اج زا  درادن  ار  يرت  نیگنـس  راب  لمحت  هک  دمک  ناهگان ... هک  دـهدیم  هیکت  نآ  هب  راوید ، ندرک  كاپ  يارب  هدـش ،
نآ يربیف  هتخت  نورد  زا  دمک و  تشپ  زا  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  هک  ردام ، دتفایم و  نیمز  يور  ینیگنس  نزو و  همه  اب  دوشیم و 
درد ردقنآ  وا  ياپ  دشکیم . نوریب  ار  دوخ  تسا ، هدش  یگدیدبیـسآ  راچد  اپ  يهیحان  زا  هک  یلاح  رد  سپـس  دتفایم و  دـمک  نورد  هب 

، اهنآ کمک  هب  ات  دناوخیم  قاتا  هب  ار  اههچب  دوشیم ، غراف  راک  نیا  زا  یتقو  دشیدنایمن و  نآ  ندرک  مارآ  زج  زیچ  چیه  هب  هک  دـنکیم 
زا اما  دنیآیم  قاتا  هب  ارهز  هیمـس و  همطاف و  دییایب . قاتا  هب  بنیز ... ... ارهز هیمـس ... همطاف ... دنک - . بترم  ار  قاتا  يهتخیر  مه  هب  عضو 
زا ردام ، دیوگیم : ارهز  هعفدکی  اما  دونـشیمن ، یئادص  چیه  ایب ... مه  وت  بنیز  بنیز ... دـنزیم : دایرف  هرابود  ردام  تسین . يربخ  بنیز 
هللا مالـس  ارهز  يهمطاف  ای  دـنزیم : دایرف  نوخ ، ندـید  ضحم  هب  دزادـنایم و  مشچ  هناروابان  ردام  نک . هاگن  دـیآیم ... نوخ  دـمک  ریز 

ردام کمک  هب  اهنآ  دـناشکیم . هناخ  هب  ار  اههیاسمه  يهمه  دایرف ، يادـص  بنیز . مالـسلا ... هیلع  سابعلا  لـضفلاابا  اـی  بنیز ... اـهیلع ...
هداتفا و دمک  ریز  دوبک  ناجیب و  بنیز ، دنوشیم . وربور  یکانتشحو  شارخلد و  يهنحص  اب  دننکیم و  اج  زا  ار  نیگنس  دمک  دنیآیم و 

!... هن دراذگیم - . وا  يهنیـس  هب  رـس  دنادرگیمرب و  ور  هب  ار  كدوک  هدزتشحو  اههیاسمه  زا  یکی  دـیآیم . نوخ  تدـش  هب  وا  رـس  زا 
وا زا  مه  يدایز  نوخ  دـنباییم . هدرم  ار  وا  بنیز  بلق  هب  ندرپس  شوگ  اـب  همه  يدـعب ... يدـعب و  يهیاـسمه  هدرم ... وا  گرزب ، يادـخ 

رتهب دـیوگیم - : یکی  ناـیم  نیا  رد  هحفـص 227 ] . ] دوریم لاح  زا  اجنامه  درادـن ، ار  هنحـص  ندـید  لمحت  هک  بنیز  ردام  تسا . هتفر 
ناتـسرامیب هب  ار  وا  تسا  رتـهب  دـشاب ، هدـنز  زونه  دـیاش  دـیوگیم : يرگید  دریگیم . وـب  دـنامب  اـجنیا  میربـب . هناخدرـس  هب  ار  هچب  تسا 

دولآنوخ ار  هچب  دنادیمن و  زیاج  ار  لمأت  يرگید  نز  هارمه  هب  تسا ، ياهثج  فیعـض  تماق و  هنایم  نز  هک  اههیاسمه  زا  یکی  میناسرب .
اهنآ يوس  زا  ندیـسر  کمک  راظتنا  دنتـسین و  هناخ  رد  هلحم  نادرم  زور ، تعاس  نآ  دودیم . ناتـسرامیب  تمـس  هب  دشکیم و  شوغآ  هب 

، تسا وجـشناد  دوب  ادیپ  هک  یناوج  هار  رد  دنودیم . دـنناشنیم و  اهتـسد  هب  ار  بنیز  ناوتان  لاحیب و  ود  نآ  ور ، نیمه  زا  درادـن  دوجو 
ام ناسرب . ناتـسرامیب  هب  ار  هچب  نیا  دزرمایب ، ار  تردپ  ادخ  دیوگیم : اهنز  زا  یکی  دیهاوخیمن ؟ کمک  دننیبیم - . لاح  نآ  رد  ار  اهنآ 

ناتسرامیب هب  یتقو  دعب ، یقیاقد  دودیم . زاوها  سراپ  ناتـسرامیب  تمـس  هب  دریگیم و  شوغآ  رد  ار  بنیز  ناوج ، میرادن . نتفر  هار  يان 
سکچیه دیاهدمآ . رید  یلیخ  هدرک ... مامت  دنیوگیم : دننیبیم ، تقد  هب  ار  كدوک  دعب  تسا ... یفداصت  دنسرپیم : اهراتـسرپ  دسریم ،

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ای  دنرادیم - . رب  هثاغتسا  اعد و  هب  تسد  دیماان  ور  نیمه  زا  دریمب . دیابن  بنیز  دنک . رواب  ار  عوضوم  نیا  دناوتیمن 
اهنز زا  یکی  رارصا  هب  اما  دننکیم . باوج  ار  كدوک  اهراتسرپ  نک ... کمک  ام  هب  مالـسلا  هیلع  مشاهینب  رمق  ای  هدب .. تاجن  ار  هچب  نیا 

هنیاعم ار  وا  زین  کشزپ  ات  دنربیم  سناژروا  هب  ار  بنیز  راب ، نیرخآ  يارب  هدناسر ، ناتسرامیب  هب  ار  شدوخ  تعرـس  هحفص 228 ]  ] هب هک 
تـساجنآ هک  يراتـسرپ  دشاب . هدنز  زونه  دیآیم  رظن  هب  دـیوگیم : سپـس  دـنکیم و  هاگن  تقد  هب  ار  كدوک  ناکـشزپ ، زا  یکی  دـنک .

تسا نکمم  مینک  یعـس  رگا  اما  هداتفا ، راک  زا  بلق  دیوگیم : رتکد  دشکیمن . مه  سفن  هتفر و  وا  زا  يدایز  نوخ  رتکد  ياقآ  دیوگیم :
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دراو كوش  وا  بلق  هب  دـنربیم و  لمع  قاتا  هب  ار  بنیز  تسا . دـیما  یـسب  يدـیماان  رد  دـیربب . لـمع  قاـتا  هب  ار  هچب  ًاروف  میریگب . هجیتن 
ناتسرامیب هب  همیـسارس  نادنخ  ياقآ  دسریم و  هسردم  هب  تعرـس  هب  هثداح  ربخ  تسا . هدادن  خساپ  كوش  هب  بنیز  بلق  زونه  دننکیم .

هب هصغ  تدش  زا  اهمـشچ  تسا . هدش  رطعم  یهلا  تاملک  هب  اهبل  دناهتـشادرب . اعد  هب  تسد  همه  دریگیم . ار  شدـنزرف  غارـس  دـیآیم و 
هک تسا  هشیدـنا  نیا  رد  وا  دـنکیم . هلان  هداتفا و  هناخ  رد  قمریب  زونه  نادـنخ  مناخ  تسا . دـنلب  نامـسآ  هب  ور  اهتـسد  هتـسش و  کـشا 

يهثداح کی  ناتـسرامیب  رد  هظحل  نیمه  رد  دنکیم . يراز  دنزیم و  هجـض  ور  نیا  زا  دنک . لمحت  هشیمه  يارب  ار  بنیز  يرود  هنوگچ 
رطخ ایوگ  تسا . هدـنز  كدوک  هناتخبـشوخ  دـیوگیم - : دـیآیم و  نوریب  لمع  قاتا  زا  کشزپ  دـتفایم . قافتا  رواب  لباق  ریغ  بیجع و 

ناربج نوخ ، دوبمک  دـیاب  تعرـس  هب  هتفر و  وا  زا  يدایز  نوخ  اما  تسا . هداتفا  قافتا  هزجعم  منکیم  رکف  هک  نم  تسا . هدـش  عفر  گرم 
دنزیریم و کشا  همه  دوشیم . دـنلب  نامـسآ  هب  يرازگرکـش  يارب  راب  نیا  اهتـسد ، هرابود  دوشیم . ناور  اههنوگ  هب  يداش  کشا  دوش .

رواب اما  تسا . هتفای  تاجن  گرم  زا  شدنزرف  هک  دونـشیم  اههیاسمه  زا  هدـمآ ، شوه  هب  هک  بنیز  ردام  دـنیوگیم . هحفص 229 ]  ] رکش
شرتخد يادص  اب  وا  دـنناسریم و  ناتـسرامیب  هب  نیرـضاح  دـنخبل  کشا و  نایم  رد  ار  وا  ور  نیمه  زا  تسا . لکـشم  وا  يارب  هلئـسم  نیا 

رب ار  يداش  دـنخبل  همه ، دوریم و  لاح  زا  هراـبود  يداـش  تدـش  زا  رداـم  متـسه . هنـسرگ  نم  ناـمام ... دـنکیم - . شومارف  ار  اـههصغ 
هدـید رهپـس  زا  شود  تسا . هداتفا  قافتا  تسا  هزجعم  هک  هثداـح  نیا  هنوگچ  هک  درادـن  رواـب  زونه  کـشزپ  دـننکیم . يراـج  ناـشیاهبل 

بآ زا  یلاخ  ماج  اب  یکدوک  ره  هراوخریـش  لفط  يارب  نـالفط  نـالفط  يارب  مدرکیم  هیرگ  نم  هراتـس  متخیریم  متخوسیم  هرامـشیب 
رد یگنشت  زا  یظلت  دنک  رغصا  نم و  اقـس  هراوشوگ  هدیزرل  نیا  شوگ  رب  نینوخ  کشا  هدیراب  نآ  مشچ  زا  هراشا  اب  دادیم  شطع  حرش 
هللاو هرامه  نم  لوق  زا  ار  تیب  نیا  نوخ  شتآ و  جوم  رد  ناوخب  مثیم »  » هراپ هراپ  دـیزاس  ارم  بلق  دـیئایب  اهریت  يا  اهغیت  يا  هراوهاگ  نیب 

هحفص 230] « ] مثیم  » راگزاس اضرمالغ  زا  رعش  ینید  نع  ًادبا  یماحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا 

دوب لماک  جلف  يهناتسآ  رد  ردام ،

صیخلت یکدـنا  اـب  ار  نآ  هـک  تـسا  هدـش  لـقن  یتـمارک  هاـمریت 1374  مهدزناـپ  هخروـم  هداوناـخ  يهلجم  راـهچ  داـتفه و  يهرامـش  رد 
زا شیپ  وا ، میورب . نارهت  هب  دیاب  دناهدرک ، دیما  عطق  اهرتکد  : تفگ همیسارس  دمآ و  نامهناخ  هب  مرهاوخ  دوب . يزیگنامغ  زور  میناوخیم :

تحاران رثأتم و  تدـش  هب  عوضوم  نیا  زا  دراد ، شیاـهداماد  نادـنزرف و  هب  يداـیز  تبحم  هک  رداـم  دوب . هتفگ  رداـم  هب  ار  عوضوم  نیا ،
مرهاوخ رهوش  يهیحور  دـنوریم . نارهت  هب  مرهاوخ  رهوش  رهاوخ و  هام  نمهب  متـسیب  خـیرات  رد  دروآیمن . ناـبز  هب  يزیچ  اـما  دوشیم ،

نآ زا  دیـسر ، نامهداوناخ  هب  وا  توف  رابفسأت  ربخ  هام  دنفـسا  مراهچ  رد  اما  ددرگزاب  زاریـش  هب  هرابود  وا  میتشاد  راظتنا  اـم  دوب و  بوخ 
، شداماد تشذگرد  راوگان  ربخ  ندینش  اب  وا  دوب . رتشیب  همه  زا  ربخ  نیا  ندینش  زا  ردام  هودنا  دندنام . اهنت  شدنزرف  جنپ  مرهاوخ و  سپ 

عورش ردام  ياهدرد  رـس  هک  دوب  هتـشذگ  ارجام  نیا  زا  هام  ود  دوریم . لاح  زا  هک  دبوکیم  دوخ  يور  رـس و  رب  ردقنآ  دوشیم و  هکوش 
ياهربخ تشادن . یبوخ  لاح  ردام  درک ، توف  ماهلاخ  رسپ  هک  يزور  دریگیم . درد  تدش  هب  مرس  ارچ  منادیمن  تفگیم : اهراب  وا  دش .

تفر و لاح  زا  ربخ ، نیا  ندینـش  اب  ردام  مه  زور  نآ  دشیم . دیدشت  زور  هب  زور  ردام  ياهدرد  دیـسر و  وا  هب  كدـنا  لصاوف  رد  راوگان 
هناـخ رد  مینک  راداو  ار  وا  میدرک  یعـس  هچره  دتـسیاب . اـپ  يور  تسناوتیمن  یتـحار  هب  رداـم  دـش . زاـغآ  هحفـص 231 ]  ] وا یلـصا  جنر 

ییاهنآ يهمه  میدرب . مسارم  هب  تمحز  هب  ار  وا  منک . تکرـش  وا  مسارم  رد  امتح  دـیاب  نم  هن ... تفگ : تفرن و  راـب  ریز  دـنک ، تحارتسا 
تـسا رتهب  ردام ، مربب - . دوخ  اب  ار  وا  هک  دندنامهف  نم  هب  هراشا  امیا و  اب  ور  نیمه  زا  دندوب  ردام  لاح  یگتفـشآ  دهاش  دندوب ، هدمآ  هک 
میلـست ار  شدوـخ  زگره  وا  تخیر . ملد  هعفد  کـی  میورب ، سلجم  زا  تفریذـپ  رداـم  یتـقو  میورب . مرتـخد ، دـشاب  میورب - . امـش  نـم و 
میومع رتخد  ردارب و  نز  هارمه  هب  هلـصافالب  ور ، نیمه  زا  دش . رتشیب  ام  میب  دـش ، فقاو  دوخ  یناوتان  هب  یتقو  زور  نآ  درکیمن . يرامیب 

: تفگ مردارب  نز  هب  بطم  زا  جورخ  زا  لبق  اما  تسین ، یمهم  زیچ  تفگ : قیقد  يهنیاعم  زا  سپ  جلاعم  رتکد  میدـناسر . هاگنامرد  هب  ار  وا 
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عفر رطخ  ایوگ  هدرک و  يزغم  يهتکـس  مناخ  نیا  تفگ : ام  بایغ  رد  وا  میتفر و  نوریب  بطم  زا  مسیونب . ار  شاهخـسن  نم  ات  دـینامب  اـمش 
. دـشیم رتمیخو  میخو و  زور  هب  زور  رداـم  لاـح  هدـش ، عـفر  رطخ  دوـب ، هتفگ  رتـکد  هکنیا  اـب  دیـشاب . شبقارم  لاـح  ره  هب  تـسا . هدـش 
هب ار  وا  دوـبن ، بوـخ  رداـم  لاـح  تفگ : مردارب  رـسمه  متفر ، رداـم  ندـید  يارب  نم  هک  دـعب  هـتفه  کـی  مـینکب . دـیاب  هـچ  میتـسنادیمن 

يادخ دندروآ . نوریب  رچلیو  اب  هنیاعم  قاتا  زا  ار  ردام  هک  مدیسر  یتقو  مدناسر و  ناتـسرامیب  هب  ار  مدوخ  تعرـس  هب  دناهدرب . ناتـسرامیب 
هداتفا رچلیو  يور  قمرمک  ناوتان و  اما  الاح  دوب . راوتـسا  هحفص 232 ]  ] هوک لثم  نیا  زا  شیپ  ردام  دوب ، یـشارخلد  يهنحـص  هچ  گرزب 

. تسا هداتفا  راک  زا  ردام  ياپ  تسد و  رتکد  ياقآ  اما  دناهدرک - . يزغم  يهتکـس  ناشیا  دـش - . يراج  منامـشچ  زا  کشا  رایتخایب  دوب .
دیابن یلو  دـش  دـهاوخ  بوخ  رورم  هب  دـباییم . همادا  رگید  هام  راهچ  ات  یتکرحیب  یـسحیب و  نیا  دوشیم - ؟ لـح  روطچ  لکـشم  نیا 

وا رمع  يهمه  میدشیم  روبجم  رگا  یتح  دنامب . ردام  هک  دوب  نیا  مهم  نامیارب  دوشب . يژرنا  رپ  بوخ و  قباس  لثم  وا  هک  دیـشاب  راودـیما 
کمک وا  هب  رفن  ود  دـیاب  نتفر ، هار  عـقوم  تفریم . هار  یتخـس  هب  رداـم  دوـب . ناـسآ  مه  زاـب  وا  طیارـش  لـمحت  مینیبـب ، لاـح  نـیا  هـب  ار 

هک مدناوخ  ردام  هاگن  رد  دیرپیم . شاهرهچ  زا  گنر  دشیم و  یلوتـسم  وا  هب  فعـض  تفریم ، هار  هک  مدق  دنچ  لاح  نیا  اب  دندرکیم ،
دیاـب ماهدـش  تمحز  بابـسا  مداـتفا . امـش  تسد  يور  يرمع  رخآ  تفگیم - : یهاـگ  وا  تـسا . تحاراـن  عـضو  نـیا  زا  اـم  زا  رتـشیب  وا 
زگره تشاد . یبوخ  يهیحور  زونه  یتحاران  دوجو  اب  وا  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  تسـشنیم . نامناج  هب  رتشین  لثم  ردام  ياهفرح  دیـشخبب .

هدوبن و ریگاپ  تسد و  تقو  چیه  امش  مشاب . ریگاپ  تسد و  يرمع  رخآ  دهاوخیمن  ملد  تفگیم : وا  دشیمن . رود  ردام  ياهبل  زا  دنخبل 
هنابـش میدرب . يزامن  ناتـسرامیب  هب  ار  ردام  مدرک . زاغآ  ار  مشالت  جنر  نیا  زا  ردام  ییاهر  يارب  هرابود  متفگ و  نم  ار  نیا  دوب . دـیهاوخن 

هظحالم تقد  هب  ار  سکع  هحفـص 233 ] ، ] دعب زور  میورب . ناتـسرامیب  هب  باوج  يارب  دعب  زور  حبـص  دش ، رارق  هتفرگ و  سکع  ردام  زا 
باصعا زغم و  صصختم  کی  هب  ار  وا  دیاب  دهدیمن ، ناشن  ار  یبوخ  زیچ  سکع  تفگ : دوب ، هدرک  بجعت  هک  ییاهنآ  زا  یکی  دندرک و 

يارب اهشخب  رد  وا  دوبن . شیادیپ  باصعا  زغم و  صـصختم  جلاعم و  کشزپ  دوب . هدش  هدیـشک  کیراب  ياج  هب  راک  ییوگ  دیهدب . ناشن 
هب دناهدرکن . هتکـس  ناشیا  تفگ : اهـسکع  يهظحالم  زا  دعب  ر )  ) رتکد میدرکیم . شیادیپ  هدش  روط  ره  دیاب  دوب و  هتفر  نارامیب  تیزیو 
. - دوشب لمع  رتعیرس  هچره  دیاب  وا  تسا . هدش  هتخل  ناشزغم  رد  نوخ  هدش و  يزغم  يهبرض  راچد  هدروخ  ناشرس  هب  هک  ياهبرـض  لیلد 

ار رامیب  مه  امـش  موریم و  لمع  قاتا  هب  نم  دیـشاب . هتـشاد  دـیما  ادـخ  هب  تسا - ؟ كاـنرطخ  هزادـنا  نیا  اـت  ینعی  رتکد  ياـقآ  لـمع ...!
دوب و ام  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  دیروایب .
ای میهاوخیم ... وت  زا  ار  نامردام  مشاهینب  رمق  ای  دـهد . يرای  ار  ام  تسناوتیمن  سک  چـیه  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  يهمئا  دـنوادخ و  زج 

هیلع سابعلا  لضفلاابا  ای  نادرگرب ... وا  هب  تدوخ  ار  نامردام  تمالـس  ـالبرک  تشد  ياقـس  يا  سرب ... اـم  داد  هب  مالـسلا  هیلع  لـضفلاابا 
ضحم هب  هک  مدرک  رذن  دنفسوگ  کی  نم  درک . رذن  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  يهرفـس  مرهاوخ  هرهز  هدب ... تاجن  ار  ردام  مالـسلا 

طقف و همه  درک . هیوم  ردام ، یتحاران  هودنا  رد  تسکـش و  هک  ییاهلد  هچ  دوب . یناحور  تاظحل  هچ  منک . ینابرق  ردام ، تمالـس  ندینش 
نوریب هحفـص 234 ]  ] لمع قاتا  زا  رفن  کی  هک  دوب  دادماب  کی  کیدزن  تعاس  دندوب . راودیما  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ادـخ و  هب  طقف 

« - وی یـس . يآ .  » قاتا هب  ار  رداـم  دوب . زیمآتیقفوم  لـمع  تسین . دـب  ناـتردام  لاـح  دـینک ، رکـش  ار  ادـخ  تفگ - : نانزدـنخبل  دـمآ و 
يور گنر و  دـندرکیم ، لقتنم  شخب  هب  ار  ردام  یتقو  میدوبن . دـنب  اپ  يور  یلاحـشوخ  زا  اـم  دـندرب و  لـمع -  زا  دـعب  هژیو  ياـهتبقارم 
دنلب ار  شیاهاپ  اهتسد و  دناوتیم  ردام  تفگ - : تفرگ و  سامت  ام  اب  تفه  تعاس  دنام و  وا  دزن  مرهاوخ  حبص  ات  بش  تشاد . ياهدیرپ 

. میدرک ینابرق  ار  دنفـسوگ  میتخادـنا و  ار  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  يرذـن  يهرفـس  زور  ناـمه  تسا . هدـش  بوخ  رداـم  دـنک ...
، کیل دینم  داشمـش  خاش  ورـس و  خاش  دینت  نیا  رد  ات  تفگ : وزاب  ود  اب  دـش . زاغآ  اههثاغتـسا  اهاعد و  رابتعا  هب  نامیگدـنز  داش  ياهزور 
ات دیـشوک  ردـق  نیا  لامک ؟ ریـس  دوشیم  ایهم  یک  لاح  هب  یلاح  زا  دـیزادرپن  ات  ناوغرا  دـیوش و  ناجرم  يهخاش  ناـسخ  غیت  مد  زا  دـیاب 

هحفص 235]  ] ینادمه رباص  زا  رعش  نید  هار  رد  دوب  نداتفا  شیپ  نیکرشم  لادج  رد  یتسدشیپ  رس  نادیم ز  رد  دیتفا  رتشیپ  رگم  هکنآ 
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قیمع لادوگ 

: میناوخیم مه  اب  ار  نآ  هک  تسا  هدـش  لقن  هام 1374  دادرم  مهدزناپ  يهخروم  هداوناخ  يهلجم  شش  داتفه و  يهرامـش  رد  ناتـساد  نیا 
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  تسا . یبهذم  ینز  هداوناخ ، سورع  دوب . هار  رد  هک  دندوب  يدنزرف  دـلوت  راظتنا  رد  همه  درک و  جاودزا 

ولوچوک نیـسح  هرخالاب  دراذگب . نیـسح  ار  وا  مان  دش  رـسپ  شدنزرف  رگا  دنکیم  دهع  تسا ، هدید  هک  یباوخ  رطاخ  هب  مالـسلا و  مهیلع 
دلوت نیا  رطاخ  هب  ولوچوک  نیـسح  گرزب  ردپ  دنریگیم . نشج  زور  هنابـش  هس  ناشهون  دلوت  تنمیم  هب  يرهپـس  يهداوناخ  دش و  دـلوتم 

. دـنک نوگرگد  یتلاح  وکین  هب  ار  نیـسح  يهدـنیآ  دزاسب و  نآ  رب  ار  دوخ  يهناشاک  وا  ات  دـشخبیم  شرـسپ  هب  ار  ینیمز  هعطق  كراـبم ،
هناخ نتخاس  هب  ردام  ردپ و  هک  یتدم  رد  نیـسح  دزاسیم . ار  هناخ  ردپ  دوشیم و  رتگرزب  گرزب و  نیـسح  درذـگیم . مه  یپ  زا  اهزور 

شیارب ردپ  هک  یکچوک  يهرب  اب  وا  دـنراذگیم ، دوخ  لاح  هب  ار  وا  اهنآ  هک  یتقو  دربیم . رـس  هب  ناگتـسب  ماوقا و  شوغآ  رد  دنلوغـشم ،
مه هب  دیفـس  کچوک و  يهرب  نیـسح و  دریگیم . يراوس  دنزیم و  نوریب  هناخ  زا  دنیـشنیم و  هرب  يهدرگ  يور  دـنکیم ، يزاب  هدـیرخ 
زور تفرگ . يراوس  وا  ياـههناش  هحفـص 236 ]  ] يور نیـسح  دش و  گرزب  دیفـس ، کچوک و  يهرب  تشذگ . لاس  هس  دناهدرک . تداع 

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  يهیهت  لوغـشم  مه  نیـسح  هلاخ  ردام و  دـننکیم . کمک  ردـپ  هب  مه  نیـسح  ییاد  گرزب و  ردـپ  دوش . هدیـشک 

رفح طایح  يهشوگ  رد  یقیمع  گرزب و  لادوگ  لگهاک ، ندرک  تسرد  يارب  مرهوش  دیوگیم - : نیسح  ردام  دنکیم . يزاب  دنفـسوگ 
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 
بلج ار  یـسک  هجوت  هکنآیب  دـنادب و  هکنآیب  وا  دـنزیم . خرچ  طایح  فارطا  رد  ردام  ردـپ و  مشچ  زا  رود  دـیآیم و  طایح  هب  هچوک 

ار دوخ  ریوصت  نیـسح  لاح  نیا  اب  دولآلگ ، لادوگ  دناسریم . نآ  هب  ار  دوخ  مارآ  مارآ  دوریم و  بآ  رپ  قیمع  لادوگ  فرط  هب  دـنک ،
. دنکیمن بلج  ار  یسک  هجوت  اما  دچیپیم ، طایح  رد  ادص ، پالاش  سپـس ... دیآیم و  دجو  هب  دنیبیم و  نآ  رد  تسا  یفرب  رب  راوس  هک 
رد تسرد  دـنکیم و  فیرعت  نایفارطا  يارب  ار  یتارطاخ  یناوج ، دای  هب  گرزبردـپ  لاح  نامه  رد  دـنکیم . عبعب  دـنلب  يادـص  اـب  یفرب ،

هدیسر و شنیریش  يهرطاخ  جوا  هب  وا  دزیریم ، دوخ  قلح  هب  هاک  بآ و  لگ و  دنزیم و  اپ  تسد و  لادوگ  رد  نیسح  هک  ياهظحل  نامه 
يهبرجت هحفص 237 ]  ] کی ندینش  زا  تسمرـس  نارگید  دوشیم . مامت  گرزبردپ  هرطاخ  دناهتخود . مشچ  وا  هب  توبهم  تام و  نارگید 

دیوگیم و ار  نیا  ردام  ردام . وت  ایب  ییاجک ... نیـسح  نیـسح ... دتفایم - . شدنبلد  دنزرف  دای  هب  ردام  دنوشیم و  هدنکارپ  ردپ ، یندینش 
وا مورب . شلابند  هب  دیاب  هدش ، رود  هناخ  زا  هچب  نیا  زاب  دـیوگیم - : دوخ  اب  وا  دونـشیمن . ییادـص  چـیه  اما  دنیـشنیم . خـساپ  راظتنا  هب 

نیـسح ینکیم ؟ هچ  اجنیا  وت  یفرب .. دـنزب - ... نوریب  هناخ  زا  هک  دـشکیم  رـس  هب  رداـچ  ور ، نیا  زا  تسا . هدرکن  هاـگن  لادوگ  هب  زونه 
ار نیا  وا  تسا ؟ سیخ  تندب  نت و  ارچ  وک ؟ نیـسح  یفرب  دریگیم - . وا  زا  ار  شدنزرف  غارـس  دنیبیم و  شرـسپ  نودـب  ار  یفرب  وا  وک ؟
او تشحو  هب  ار  ردام  رابکی  هب  دزادنایم و  نآ  رد  ار  شدوخ  دوشیم . کیدزن  لادوگ  هب  یفرب  دناخرچیم . لادوگ  هب  مشچ  دیوگیم و 

دعب دشکیم و  الاب  ار  نآ  دروآیم و  گنچ  هب  ار  دنزرف  ناجیب  رکیپ  دنادرگیم و  تسد  دزادنایم و  لادوگ  نورد  هب  ار  دوخ  درادیم ،
دوـخ هب  ار  همه  هک  دزیریم  نوریب  وـلگ  زا  يداـیرف  هاـگنآ  مشاـهینب ... رمق  اـی  مالـسلا ... هیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  اـی  دـشکیم - : داـیرف 

دنزرف رـسمه و  هب  ار  دوخ  هدزتهب  هدیرپ و  گنر  ردپ  مهاوخیم . وت  زا  ار  منیـسح  مرـسپ ، ایادخ  درم ... مرـسپ  نم ... يادـخ  دـناوخیم :
هحفـص . ] دوب هدرم  ییوگ  مرـسپ  مدوب . هدنام  منک ، هچ  متـسنادیمن  دیوگیم : وا  مرـسپ ... لضفلاابا ... ای  دبوکیم - . رـس  هب  دـناسریم و 

هداوناـخ گرزبردـپ  مدرکیم . رواـب  ار  وا  گرم  دـیاب  ور  نیا  زا  مهدـب . تاـجن  ار  وا  هک  متـشادن  ياهلیـسو  چـیه  هب  مه  یـسرتسد  [ 238
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هک یلاح  رد  درادیم و  رب  ار  شکچوک  نآرق  وا  درادرب . نآرق  تئارق  شیاین و  اعد و  هب  تسد  درادن ، یهار  چـیه  هک  اجنآ  دوب ، هتخومآ 
ار شدـنزرف  تاجن  ادـخ  زا  ناـنز  رـس  رب  نیـسح  رداـم  دـنکیم . هعقاو »  » يهروس ندـناوخ  هب  عورـش  هدـش  ریزارـس  شنامـشچ  زا  کـشا 

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 هدزتهب  زین  ردام  دزادـنایم . ردام  هب  هاگن  دـنکیم . زاـب  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 
ناکدوک نتـشیوخ  يومع  اب  مدـنآ  ردـنا  تسا . هدربن  رطاخ  زا  ار  زور  نآ  مه  زونه  وا  تسا . هدـش  دـنمونت  دیـشر و  يدرم  کنیا  نیـسح 

دوب هدروآ  مرح  زک  یکشخ  کشم  هحفص 239 ]  ] بآ طحق  زا  تخس  تشاد  یتارطاخ  باتش  اب  هنیکس  دمآ  ناهگان  نخس  مرگ  ات  دندوب 
لکـشم هتـشگ  بآ  طحق  زا  اههمیخ  ردنا  هک  ناز  رذگ  ایرد  بناج  رب  تدتفا  رگا  دیاش  مرک ، ربا  يا  تفگ : دومن  ار  نآ  نینزان  يومع  رب 

هب دـیاپیمن  لگ  ناور  بآیب  هک  ینادیم  وت  نوچ  رت  نامـشچ  يهمـشچ  رد  زج  تسین  رثا  یهاوخ  رگا  بآ  زا  مایخ  رد  بارتوب  لآ  راک 
دوش متام  نخلگ  نید  نشلگ  دوش  مک  ناتسلگ  نیا  زا  یلگ  رگ  لوتب  مشچ  اب  هتشگ  يرایباک  لوسر  ناتسلگ  ياهلگ  هژیو  ناتسلگ  نحص 

هحفص 240]  ] ینادمه رباص  زا  رعش 

يوق راشف  قرب 

لقن هانپنادزی  ياـقآ  يهراـبرد  ار  ناتـساد  نیا  يهحفــص 22  رد  هامرهم 1374 و  مهدزناـپ  هخروم  هداوناـخ  يهلجم  داتـشه  يهرامـش  رد 
زاب شالت  راک و  زا  هاگچـیه  ور  نیمه  زا  دراد . يدایز  يهقالع  شاهداوناخ  هب  وا  تسا . نامتخاس  راکنامیپ  هانپنادزی  ياـقآ  هک : دـنکیم 

تسین و اهنآ  وا و  نایم  يرترب  چیه  هک  دراد  داقتعا  دنکیم و  راک  اهنآ  ياپمه  شنارگراک و  رانک  رد  هشیمه  هانپنادزی ، ياقآ  دـنامیمن .
لحارم رد  مکمک  هتفرگ و  هدهعرب  ار  نامتراپآ  دحاو  دنچ  نتخاس  راک  شیپ ، اهتدم  وا  دننادب . میهـس  ار  دوخ  اهراک  ماجنا  رد  دـیاب  همه 

يور ار  رتم  لوط 6  هب  ینهآ  یـشبن  کی  دـشکیم ، ار  شراظتنا  یقافتا  هچ  دـنادب  هکنآیب  وا  هثداح ، زور  زور ، نآ  دریگیم . رارق  ینایاپ 
يوق راشف  میـس  هتـشر  دنچ  يرتم ، دـنچ  يهلـصاف  رد  دـیاش  نامتخاس ، نوریب  دروایب . نامتخاس  نییاپ  هب  الاب  تاقبط  زا  ات  دزادـنایم  هناش 

. درادـن اههرجنپ  زا  یکی  اب  ینادـنچ  هلـصاف  هک  ییاهمیـس  دراد . رارق  درذـگیم ، تلو  رازه  تسیب  تردـق  هب  یقرب  مادـک ، ره  زا  هک  قرب 
زا ار  ینهآ  يهلیم  راچان  هب  اههلپ ، درگاپ  کیراب  ریـسم  زا  روبع  يارب  وا  دیآیم . نییاپ  اههلپ  زا  عوضوم ، نیا  هب  هجوتیب  هانپنادزی ، ياقآ 

، دتفیب قافتا  دیابن  هک  ياهعقاو  هظحل ، کی  رد  دوشیم و  رتکیدزن  کیدزن و  يوق  راشف  ياهمیـس  هب  مارآ  مارآ  هلیم ، دنکیم  نوریب  هرجنپ 
نوریب هانپنادزی  ياقآ  ناهد  زا  هک  دوب  يدایرف  اهنت  ادـص ، نیا  متخوس ! لضفلاابا ... ای  مشاـهینب ... رمق  اـی  هن ... هحفص 241 - ] . ] دتفایم

. دوشیم لقتنم  هانپنادزی  ياقآ  فیحن  ندب  هب  هلیم  زا  ناوت  يهمه  اب  قرب ، دش . شیگدـنز  تاظحل  نیرتکاندرد  میلـست  وا ، هاگنآ  دـمآ و 
ریـسم رییغت  اهاپ  تمـس  هب  هاگنآ  دوشیم . لقتنم  وا  ندـب  تشپ  هب  هناش  زا  هناـش و  هب  وزاـب  هار  زا  هاـگنآ  دنابـسچیم و  هلیم  هب  ار  شتـسد 

زا یکی  شوگ  هب  هک  دزادنایم  هار  یـشارخلد  يادص  میـس ، اب  ینهآ  يهلیم  لاصتا  زا  یـشان  ياههقرج  دنزیم . نوریب  اجنآ  زا  دهدیم و 
، هدش هکوش  هنحـص  نیا  ندـید  زا  هک  هانپ  نادزی  ياقآ  يهیاسمه  تسا . هتفرگ  قرب  ار  یکی  سابعلا ... لضفلاابا  ای  دـسریم - . اههیاسمه 
زا دوب و  هدش  قرب  دیدش  نایرج  ریـسا  لاحیب  کشخ و  وا  مدـیدیمن . هانپنادزی  ياقآ  يهرهچ  يوت  گنر  دوبن . یندرک  رواب  دـیوگیم :

نامتخاس نارگراک  وا  يادص  اب  تسین . ام  نایم  رد  رگید  وا  هک  مدوب  هدیـسر  نانیمطا  نیا  هب  مدز ، دایرف  یتقو  دشیم ، دـنلب  دود  راگنا  وا 
ادـج هانپنادزی  ياقآ  ندـب  زا  هلیم  دـبوکیم . ینهآ  يهلیم  هب  يدـگل  تشاد ، اپ  هب  قیاـع  ياهـشفک  هک  اـهنآ ، زا  یکی  دنـسریم و  هار  زا 

نایرج روبع  لحم  هک  وا  ياهـشفک  دوشیم . دـنلب  هانپنادزی  ياـقآ  زا  دود  ناـنچمه  رگید . فرط  هلیم  دـتفایم و  فرط  کـی  وا  دوشیم .
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، درادن ياهدیاف  هن ...! میناسرب - . کشزپ  هب  ار  وا  دیاب  تسا - . هداتفا  ناجیب  هک  دسریم  رظن  هب  شدوخ  تسا و  هدـش  خاروس  هدوب ، قرب 
يور هحفـص 242 ]  ] ار هانپنادزی  ياقآ  يهدـش  کشخ  ندـب  گنرد ، نودـب  نارگراک ، زا  یکی  مینک . ربخ  ار  ینوناق  کـشزپ  تسا  رتهب 
يرود دایز  يهلـصاف  هک  ناتـسرامیب  ات  گـنرد  ياهظحل  نودـب  وا  دـنکیم . تکرح  ناتـسرامیب  نیرتکیدزن  تمـس  هب  دزادـنایم و  هناـش 

هچ دـنریگیم - . ار  وا  فارطا  ناراتـسرپ  دـناباوخیم ، دراکنارب  يور  ار  هانپنادزی  ياقآ  دـسریم و  ناتـسرامیب  هب  یتقو  دودیم . درادـن ،
زا کشزپ  هظحل  نیمه  رد  دـهدیمن . همادا  ار  شفرح  ددـنبیم و  ار  وا  يولگ  هار  ضغب  تسا . هتفرگ  يوق  راشف  قرب  ار  وا  تسا - ؟ هدـش 

دنوادخ و زا  دیاب  اما  تسا . هدنز  زونه  هن ...! دیوگیم - : دعب ، یقیاقد  دراذگیم . رامیب  بلق  يور  ار  یـشوگ  تعرـس  هب  دـسریم و  هار 
نوریب رد  هک  نانآ  يارب  قیاقد  دوشیم . زاغآ  رامیب  ناج  تاجن  يارب  یکـشزپ  میت  شـالت  تساوخ . کـمک  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  يهمئا 

تمالـس هب  مشچ  هک  ینانآ  ياعد  ساـپ  هب  لـمع  هناتخبـشوخ  اـما  درذـگیم . تعرـس  هب  کـشزپ  يارب  يدـنک و  هب  دنتـسه  لـمع  قاـتا 
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  دـعب  هدرب ، رد  هب  ملاس  ناج  هثداح  نیا  زا  هک  هانپنادزی  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 

هحفـص . ] مدوب هدرکن  هبرجت  ار  نآ  میگدـنز  رد  هاگچیه  هک  یـساسحا  مدرک . یکبـس  ساسحا  هعفد  کـی  میاـهاپ ، ندـش  خاروس  ضحم 
نیا اما  دریگیم . ناسنا  زا  ار  ندرک  رکف  یتح  ندنام و  هدنز  ناکما  يوق  راشف  قرب  دوب . بیجع  یلیخ  دیوگیم : ناکـشزپ  زا  یکی  [ 243
عمج هب  دروآ و  تسد  هب  ار  شدوـخ  تمالـس  دوز  یلیخ  هـکلب  دـیدن ، يدـج  بیـسآ  اـهنت  هـن  شناگتـسب  ياـعد  ددـم  هـب  دـیاش  راـمیب ،

. درمیم دـیاب  دـیدرت  نودـب  وا  تسین ، یندرک  رواب  تفگ - : دـید ، ار  هثداح  لحم  یتقو  قرب ، نیـصصختم  زا  یکی  تسویپ . شاهداوناـخ 
زا رفن  کـی  تسا . روـط  نیمه  ًاـعقاو  هلب ، دـشاب . هداـتفا  قاـفتا  ياهزجعم  منکیم ، رکف  نم  تسا . یلوـبق  لـباق  ریغ  هـعقاو  شندـنام  هدـنز 
اما دوشیم ، هتساک  قرب  يوق  ژاتلو  زا  هیناث ، دنچ  ضرع  رد  ینهآ ، يهلیم  اب  قرب  لاصتا  ضحم  هب  دیوگیم : هقطنم  قرب  يهرادا  نیرومأم 

متمالس دیوگیم - : دوخ  داد و  تاجن  ار  وا  هانپنادزی  ياقآ  ناگتسب  ناتسود و  ياعد  دراد . دوجو  قرب  تلو  دص  راهچ  دصیس ، نانچمه 
هاگرد زا  میارب  ینارحب  تاظحل  رد  هک  ییاهاعد  منادیم و  مالـسلا  هیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  مشاـهینب  رمق  هب  لـسوت  نویدـم  ار 

تـشادن وا  ناـماد  تقاـیل  نم  تسد  نوچ  مرگید  تسد  ناـسر  نیـسح  نماد  رب  مرکیپ  ایادـخ ز  تسار  تسد  هداـتفا  دوب . هدـش  دـنوادخ 
هب ور  تسار  تسد  يا  مردارب  تسد  وت  ریگب  قح  تسد  يا  تسد  هتسسگ  منیسح  تسد  نم ز  تسدیب  مرک  زا  درادرب  هک  هارب ، متخادنا 

قوش هب  بآ  ياوه  رد  نم  تسد  رادـمرب  نم  يرایز  پچ  تسد  يا  هحفص 244 ]  ] مرطاخ هب  مراپـس  هعیدو  هرطاخ  نیا  دبا  ات  هک  تمالس 
رب تسوا  يوربآ  کـشم ، هب  تسین  تارف  بآ  مرـس  رب  كاـخ  دـسرن  رگا  ناـگهشنت  رب  تسوـت  راـبتعا  نـم و  يوربآ  هـک  یبآ  مرپیم  وـت 
زیچ ره  هدـید ز  ظـفح  هب  مدرم  مرداـم  تسا  نینبما  يوربآ  دوـخ  تسوا  بآ  هـن  تارف و  يوربآ  هـن  ینین  مربیم  قـلخ  يوربآ  هاگـشیپ ،

شیوخ رمع  رد  مرگنب  راکیپ  يهصرع  هب  تتمه  اـت  نم  زاـین  تسد  وت و  نماد  تسد  يا  مرذـگب  هدـید  زا  مرـضاح  بآ  رهب  نم  دـنرذگب 
زودـلد كواـن  تسد  هب  رخآ  ار  کـشم  وتیب  يور ، تسد  مه ز  وت  مسرت  مرـضاح  تسد  يا  تتنم  زاـن  هب  کـنیا  ماهدربن  سک  زا  یتـنم 

هحفص 245] « ] هدازینهذ  » زا رعش  مرپسب 

بآ يور  رب  یکسورع 

: هک تسا  هدـش  لـقن  تمارک  نـیا  يهحفــص 22  رد  هاـم 1335 و  نمهب  مهدزناـپ  هخروم  هداوناـخ  يهلجم  تشه  داتـشه و  يهرامـش  رد 
شدـلوت زا  مین  لاس و  کی  زا  شیب  ناجرم ، ناشدـنزرف  نیرخآ  هک  رتخد  کـی  رـسپ و  هس  دـنراد . دـنزرف  راـهچ  هتخاـب ، رـس  يهداوناـخ 

مه ناجرم  دنتـشاد . تسود  ار  وا  ردام  ردـپ و  هک  هزادـنا  نامه  هب  تشاد ، ناجرم  هب  يدایز  يهقالع  هداوناخ ، گرزب  ردام  تشذـگیمن 
هب گرزبردام  يهقالع  دوب . هدرک  زاب  ار  دوخ  ياج  نابرهم  گرزبردام  لد  رد  شیپ  زا  رتشیب  دوب  هدرک  زاب  تاملک  يادا  هب  نابز  هزات  هک 
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، هناخ رد  يوربور  دوب . نابایخ  کی  دادتما  رد  گرزبردام  يهناخ  دنورب . وا  ندید  هب  عقاوم  رتشیب  ردام  ردپ و  هک  دوب  هدـش  ثعاب  ناجرم 
نامه دوب . هدـیراب  يدـنت  ناراب  هثداح  زور  دادیم . روبع  دوخ  زا  ار  ناراب  بآ  زا  يدایز  مجح  هاگ  هک  تشاد  ناـیرج  یبآ  گرزب  يوج 

تـسود ار  ناجرم  گرزبردام ، هک  نیا  اب  دندینـشیم . لگ  دـنتفگیم و  لگ  دـندوب . گرزبردام  لزنم  هتخابرـس  يهداوناخ  ياـضعا  زور 
رد هب  هاگن  اجنآ  زا  دناشک و  طایح  هب  ار  وا  هناکدوک  تنطیـش  تفرگ . هلـصاف  وا  زا  ناجرم  دـش و  هیقب  ياهفرح  توهبم  ياهظحل  تشاد ،
بآ يور  هک  یکـسورع  بآ و  يوج  رد  بآ  نایرج  اجنآ ... زا  دناشک و  ورهدایپ  هب  ار  وا  يواکجنک  هسوسو  دوب  زاب  رد  تخادنا . طایح 

هدیـشوپ و دوب ، گرزب  شیاپ  هب  هک  ار  ردام  هحفـص 246 ]  ] شفک ناجرم  دوب . هدـنزغل  نیمز  دـناشک . يوج  بل  ات  ار  وا  دروخیم  هطوغ 
هار تسا . دایز  بآ  راشف  دوریم . نییاپ  الاب و  بآ  يوت  كدوک  دینشن . یـسک  ار  بآ  رد  يزیچ  نداتفا  يادص  دوبن . دوخ  لرتنک  هب  رداق 

هوبنا زا  رپ  هک  لپ  نیدنچ  ریز  هب  ار  ناجرم  بآ ، دنکیم . تکرح  نییاپ  تمـس  هب  دـتفایم و  بآ  نایرج  يور  وا  دـیآیم و  دـنب  شـسفن 
یتقو دنامیم . اهلاغشآ  يال  رتنییاپ  رتمدص  دنچ  دباییم و  نایرج  هرابود  دیآیم و  نوریب  تمحز  هب  اجنآ  زا  دناشکیم و  تساهلاغـشآ ،

رد ناجرم  دای  هعفدکی  شرتخد ، يادص  ندینـش  اب  گرزبردام  تساجک ؟ ناجرم  ردام ، دننیبیمن - . ار  ناجرم  دـنیآیم  دوخ  هب  هداوناخ 
يوـت نیمزریز ، يوـت  هناخقودنـص ، يوـت  دـنتفایم ، وپاـکت  هب  همه  دـشاب . فارطا  رود و  نیمه  دـیاب  منادیمن ، دوـشیم - . هدـنز  شنهذ 

وجتـسج هب  همه  تسا . هدـش  مگ  ناجرم  هک  دـناهدیمهف  مه  مدرم  دـنواکیم . دـسریم  ناشنهذ  هب  هک  اـج  ره  اـههزاغم و  فارطا  هچوک ،
ناـجرم دـنادیمن  سکچیه  یلو  دـنراد  کـچوک  نارتخد  هک  ییاـهنآ  يهناـخ  دـنریگیم . اـههیاسمه  يهناـخ  زا  ار  وا  غارـس  دنلوغـشم ،

نم البرک ، ناکدوک  ياقـس  يا  . - دـنزیم ار  شدوخ  دنیـشنیم و  نابایخ  طسو  ناـنزغیج  هنهرباـپ و  همیـسارس و  گرزبرداـم  تساـجک .
دنـشوکیم همه  نک . نامکمک  ساـبعلا  لـضفلاابا  اـی  هدـب ... تاـجن  ار  ناـجرم  مالـسلا  هیلع  مشاـهینب  رمق  اـی  مهاوخیم  وت  زا  ار  ماهچب 

سک چیه  دباییم و  همادا  دعب  یتعاس  ات  اهشالت  هحفص 247 ] . ] دناهتشادرب اعد  هب  تسد  لاح  نامه  رد  دوخ  دننک و  مارآ  ار  گرزبردام 
وا دونـشیمن . دروآیم  نابز  هب  ار  هلمج  نیا  هک  وا  زا  یـسک  ار  فرح  هیقب  هدرکان ... يادخ  دنکن  دنکیمن - . ادـیپ  ناجرم  زا  يدر  یتح 
مه گرم  داد . هتـساوخان  قیاقح  هب  نت  دیاب  تاقوا  یهاگ  تفریذپ . ار  اهتیعقاو  تاقوا  یهاگ  دیاب  اما  دـنک . دـیماان  ار  یـسک  دـهاوخیمن 

هزوح دـعب ، یقیاـقد  دنـشاب . هتـشاد  ربخ  دـیاش  اـجنآ  مینزب . يرتنـالک  هب  يرـس  دـهدب - . نت  نآ  هب  تسا  روبجم  ناـسنا  هک  تسا  یقیقح 
شیپ تعاس  ود  دودح  هک  تسا  هلاس  مین  کی و  هچب  رتخد  کی  دنتسه - . ناجرم  لابند  هب  هک  دوشیم  ییاهمدآ  زا  ولمم  هقطنم  یماظتنا 
رتخد کی  طقف  زورما  دیوگیم - : دنکیم و  ثکم  اهنآ  زا  یکی  يور  دـناوخیم . ار  شزیم  يور  ياهـشرازگ  نابهگن  رـسفا  هدـش ... مگ 
رومأم هارمه  دیورب . ام  نیرومأم  زا  یکی  اب  هاگنامرد - ؟ مادک  دناهدرب - . هاگنامرد  هب  ار  وا  تشادـن . یـشوخ  لاح  هک  دـناهدروآ  ار  هچب 

. - تسادیپ ناشهمه  يهرهچ  زا  یلاحـشوخ  دـننیبیم . هتـسکش ، شرـس  هک  یلاح  رد  ار  ناجرم  بجعت  اب  دـنوریم . هاگنامرد  هب  یماظتنا 
فوعشم همه  یتقو  هحفـص 248 ] [ ؟ يدروآ ام  زور  هب  هچ  ینادیم  چیه  دورب . تنابرق  هب  ردام  مزیزع ... يدوب  اجک  تسا ... نیمه  ایادـخ 

هتـشذگ وا  هب  هچ  دـینادیم  هلب - ... تسامـش - ؟ رتخد  تفگ : دـش و  کیدزن  اهنآ  هب  يدرم  دـندوب ، تبحـص  مرگ  وا  اب  ناجرم  نتفاـی  زا 
هک درک  محر  وا  هب  ادخ  هن ! دیوگیم : دنزیم و  يدنخبل  درم  تسا . هتسکش  شرس  هک  دنـشاب  هدز  ار  وا  اههچب  راگنا  یلو  هن ...! تسا - ؟

هدـنز ار  ناتدـنزرف  زورما  هک  دیـشاب  زیزع  یلیخ  دـنوادخ  دزن  دـیاب  تفگ : درم  روطچ ؟ دندیـسرپ : بجعت  اب  همه  تسکـش . شرـس  طـقف 
هاگچیه و  مراد . کیتوب  کی  هار  راهچ  فرط  نآ  نم  دوزفا : درکیم  هراشا  کیدزن  هار  راـهچ  هب  هرجنپ  زا  هک  یلاـح  رد  دـعب  دـینیبیم و 

دیایب و متسود  هک  تساوخ  ادخ  اما ، زورما  . منکیم مرگرـس  هزاغم  لخاد  همانزور ، اب  ار  مدوخ  هشیمه  میایب . نوریب  هزاغم  زا  مرادن  تداع 
نآ متفگ : متـسد  هب  ور  مدـید و  بآ  يوج  رد  ار  يزیچ  رود  زا  میدزیم ، فرح  میدوب و  هداتـسیا  هک  روط  نیمه  مورب . هزاغم  لـباقم  نم 

هچب کی  لفاغ  لد  يا  هک  مدید  متفر و  رتولج  تسا . بآ  لخاد  یگرزب  کسورع  هچ  نیبب  تفگ : تخادنا و  یهاگن  متسود  تسیچ ...؟
هدرم دشکیمن ، سفن  تفگ : درک و  کیدزن  وا  بلق  هب  ار  شرس  متسود  مدناباوخ . نیمز  يور  مدروآ و  نوریب  بآ  يوج  زا  ار  وا  تسا .

. مدروآ راشف  متشاذگ و  وا  مکش  يور  ار  متسد  دیما ، نیا  اب  دشاب . هدنز  دنکن  متفگ : هعفد  کی  هک  مدوب  هتـسشن  شرانک  رد  دیماان  تسا .
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نم هحفـص 249 ] . ] درک هیرگ  ناهگان  وا  تخیر و  نوریب  كدوک  ناهد  زا  بآ  يدایز  رادـقم  مدروآ . راشف  وا  مکـش  هب  تردـق  مامت  اـب 
هک هتخابرس  يهداوناخ  دوب . هتسکش  شرس  طقف  هناتخبشوخ  مدروآ . هاگنامرد  هب  اجنآ  زا  یماظتنا و  هزوح  هب  ار  وا  ًاروف  مدش و  لاحشوخ 
هک نیا  زا  دندرک و  دنلب  نامـسآ  هب  تسد  هرابود  هدرک ، يریگولج  كانلوه  يهثداح  کی  زورب  زا  ناشیاهاعد  دـندرکیمن  روصت  زگره 

ار شیاهسابل  تسا ، هداد  ادخ  ار  وا  هک  ناونع  نیا  اب  دندیمهف ، ار  نیا  هک  مدرم  دندش . رازگرکش  لاحشوخ و  هدش ، باجتسم  ناشیاهاعد 
زونه شرداـم  دـناوخیم . سرد  رـضاح  لاـح  رد  ناـجرم  دنـشاب . هتـشاد  هزجعم  هیبـش  يزیچ  زا  كربـت  راـگدای و  هب  اـت  دـندرک  هکتهکت 

. دـنک ناجرم  راثن  ار  دوخ  تبحم  قشع و  نانچمه  ات  تسین  ناـشنایم  رد  رگید  گرزب  رداـم  اـما  دـنک ، شومارف  ار  هثداـح  نیا  دـناوتیمن 
ناهن شلد  ردـنا  هب  هک  یـشتآ  تخوسیم ز  تشادـن  رحـس  شقارف  ماش  هکنآ  تخوسیم ز  تشادـن  رـس  هب  تبحم  رارـش  زج  هک  یعمش 

بل تشادن  رمق  شهاگن  ریت  بات  هک  يرهم  تسـشن  شخر  رب  مغ  يهلاه  هک  اترـسحاو  تشادـن  ربخ  يو  زا  سک  هک  یمغ  اب  تخاسیم 
هگهمیخ يوس  زج  ناکدوک  هب  دناسرب  ار  بآ  کشم  ات  تشادن  رتمشچ  لد و  نوخ  ریغ  هب  روای  تارف  زا  دـمآ  نورب  کشخ  ماک  کشخ 

« ینادرم یلعدمحم   » زا رعـش  تشادـنرب  تسد  نامز  ماما  نماد  زا  تشاد  هچره  درک  ادـف  داد و  تسد  داد و  رـس  تشادـن  رظن  وس  رگد  هب 
هحفص 250] ]

دنیبیمن ار  ییاج  میاهمشچ 

نآ صیخلت  یکدنا  اب  هک  تسا  هدش  لقن  ناتساد  نیا  هحفص 22  لاس 1375  هام  دادرم  مهدزناپ  هخروم  هداوناخ  يهلجم  يهرامش 99  رد 
هواک ياهمان  هب  دـنزرف  ود  ناشیگدـنز  لصاح  هدرک و  جاودزا  شرـسمه  اـب  شیپ  لاـس  هدزیـس  يراـسکاخ  دادرهم  ياـقآ  دـیناوخیم : ار 

لد دوخ ، نیریش  تاملک  راتفر و  تاکرح و  اب  هک  تساهتدم  هداوناخ  کچوک  رـسپ  ناویک ، تسا . هلاس ) تفه   ) ناویک و  هلاس ) هدزاود  )
ياقآ دوب . ناتسبات  ياهزور  زا  یکی  داتفا ، قافتا  هثداح  هک  يزور  تسا . هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  نایانـشآ  ناگتـسب و  هجوت  هدرب و  ار  ردپ 

بش زا  یـساپ  ات  شالت  نیا  دربب . دیدج  لزنم  هب  دوخ  لیبموتا  اب  ار  هناخ  کچوک  لیاسو  زا  یخرب  تشاد  یعـس  زور ، نآ  رد  يراسکاخ 
راک و هیحور  دوخ  نیریش  تاکرح  اب  ناویک  هتبلا  دندرک . کمک  ردپ  هب  یفاک  يهزادنا  هب  مه  ناویک  هواک و  نایم  نیا  رد  دیـشک و  لوط 

ياضعا ددم  هب  رهظ  زا  دـعب  زا  تسا ، يدـنمورب  ناوج  هک  مه  يراسکاخ  ياقآ  يهدازردارب  نیـسح  دروآیم . دوجو  هب  هیقب  رد  ار  شالت 
اوه میاهدرب ، ار  هیثاثا  بابـسا و  زا  یلیخ  دنربب - . دیدج  لزنم  هب  ار  هیثاثا  بابـسا و  رتدوز  هچره  تعرـس ، اب  دیـشوکیم  هدمآ و  هداوناخ 

باوج رد  هداوناخ  ردام  دنریذپیم . مه  هیقب  دـیوگیم و  هداوناخ  ردـپ  ار  نیا  هحفـص 251 ] . ] میربب ادرف  ار  هیقب  تسا  رتهب  هدش ، کیرات 
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 :
اب مه  اههچب  يراسکاخ و  مناخ  دوریم و  اههیاسمه  دزن  یظفاحادخ  يارب  يراسکاخ  ياقآ  ور ، نیمه  زا  دنیایب . دـعب  زور  دـننامب و  اجنآ 

، هظحل نیرخآ  رد  اما  دنوشیم ، نیـسح  لیبموتا  راوس  همه  دـنورب . دـیدج  يهناخ  هب  دـنراد  دـصق  يراسکاخ  ياقآ  يهدازردارب  نیـسح ،
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 . یظفاحادـخ  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  دـیوگیم : ور  نیمه 

روصت هب  وا  دوشیمن  شرـسمه  تبحـص  هجوتم  ردپ  روایب . مه  ار  وا  ییآیم ، یتقو  میوریم  ام  دـنام ، ناویک ، دـیوگیم - : وا  هب  باطخ 
هیاسمه ود  نآ  تبحص  دهدیم . همادا  ار  تبحص  سپس  دیوگیم و  ار  هلب  ایب ، نک و  مامت  ار  تراک  رتدوز  هچره  هتفگ ، شرـسمه  هکنیا 

رگیدکی زا  دنیایب ، مه  ندید  هب  ًامتح  هک  لوق  نیا  اب  ود  ره  دشکیمن و  لوط  یلیخ  دنوش ، ادج  مه  زا  دیاب  الاح  دندوب و  مه  اب  اهتدم  هک 
کی دریگیم ، رود  لیبموتا  هک  نیمه  اـما  دروآیم ، رد  تکرح  هب  ار  لـیبموتا  دنیـشنیم و  ناـمرف  تشپ  يراـسکاخ  ياـقآ  هدـش و  ادـج 
نییاپ لـیبموتا  زا  نارگن  برطـضم و  يراـسکاخ  ياـقآ  دروخیم . وا  هب  تدـش  هب  لـیبموتا  دـیآیم و  ولج  رفن  کـی  هعفد  هحفص 252 ] ]
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نوخ دشکیم ، شوغآ  هب  ار  ناویک  وا  تسا . هداتفا  نیمز  يور  نوخ  رد  قرغ  هک  دنیبیم  ار  شدنبلد  كدوک  يروابان  نیع  رد  دـیآیم و 
شدنزرف وا و  اههیاسمه  زا  یکی  ور  نیمه  زا  درادن ، یگدننار  ناوت  وا  دنکیم . دنلب  نیمز  زا  ار  دـنزرف  ردـپ  دـنکیم ، رپ  ار  وا  سابل  همه 

رس ار  هیرگ  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  هیحور  هک  ردپ  هار  نیب  رد  دربیم . زاریش  يزامن  ناتـسرامیب  تمـس  هب  دناشنیم و  دوخ  لیبموتا  رد  ار 
ياقآ دوجو  يهمه  يراسمرـش  هانگ و  ساسحا  مریگب ؟ ریز  ار  مدوخ  رـسپ  دشاب و  ترپ  مساوح  دیاب  ارچ  ایادخ ... دیوگیم - : دهدیم و 
دنزرف کیشک ، کشزپ  دننکیم . لقتنم  سناژروا  شخب  هب  ار  ناویک  تعرس  هب  دنـسریم ، ناتـسرامیب  هب  یتقو  دنکیم . رپ  ار  يراسکاخ 

دـیآیم و شوه  هب  ناویک  هک  درذـگیمن  یقیاقد  دـیایب و  شوه  هب  دـیاب  تسین  مولعم  يزیچ  دـیوگیم - : دـنکیم و  هنیاعم  ار  هداوناـخ 
، دوشیم دنلب  ناویک  يادص  یتقو  میاهمشچ ... اهمـشچ ... تسا . کیرات  اج  همه  منیبیمن ، ار  زیچ  چیه  دیوگیم - : دهدیم و  رـس  دایرف 
؟ دنیبیمن وا  ياهمشچ  ارچ  دنسرپیم : دنوریم و  جلاعم  کشزپ  غارس  هب  ردپ  ردام و  دنسریم . هار  زا  مه  نیسح  هواک و  هداوناخ و  ردام 

ياهلیسو اهنت  دینک . اعد  دیاب  تسین . مولعم  يزیچ  هحفـص 253 ]  ] زونه تسا . هدش  دراو  همطل  وا  مشچ  بصع  هب  ًالامتحا  تسین . مولعم  - 
. - دوشیم دنلب  اعد  هب  اهتسد  ور  نیمه  زا  دننکیم . ساسحا  همه  ار  نیا  تسا  هثاغتـسا  اعد و  دراذگیمن ، خساپیب  ار  ناسنا  هاگچیه  هک 

رذـن و اعد و  میهاوخیم . امـش  زا  ار  كدوک  نیا  تمالـس  مالـسلا ... هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  ای  مالـسلا ... هیلع  مشاـهینب  رمق  اـی 
رازبا يریگراک  هب  اب  مه  اـهنآ  دنتـشادیمن ، رب  شـالت  زا  تسد  مه  ناکـشزپ  رگید  يوس  زا  دوب . هدرک  رپ  ار  ناتـسرامیب  ياـضف  هثاغتـسا ،

. دروایب تسد  هب  ار  شیاهمشچ  تمالس  وا  منکیمن  رکف  دننک - . يریگولج  دوب  عوقو  لاح  رد  هچنآ  زا  دندیشوکیم  هبرجت ، یکشزپ و 
رد هداوناخ  ياضعا  متـسه . هدـیقع  مه  امـش  اـب  مه  نم  هدـید ، بیـسآ  تدـش  هب  بصع  دوزفا : يرگید  تفگ و  ناکـشزپ  زا  یکی  ار  نیا 

مالـسلا هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  زا  ار  ناشدـنزرف  يافـش  دـندرکیم و  اـعد  ناـنچمه  دنتـشادن ، عـالطا  عقواـم  لـصا  زا  هک  یلاـح 
هتـساوخان دیاش  تدم ، نیا  رد  دندنام . ادرف  راظتنا  هب  دـندرک و  نامـسناپ  ار  كدوک  ندـب  یحطـس  ياهمخز  مه  ناکـشزپ  دنتـساوخیم .

شاداد شاداد ... تفگ - : نایرگ  نالان و  هتفرگ و  تسد  هب  ار  ردارب  کچوک  تسد  تفر و  وا  تخت  فرط  هب  ناویک  رتگرزب  ردارب  ، هواک
هـشیمه وت  وش ... دنلب  ادخ  هب  ار  وت  منک ، يزاب  یـسک  اب  مناوتیمن  متـسه . اهنت  نم  شاداد  میورب ... هناخ  هب  وش  دنلب  ادـخ  هب  ار  وت  ناویک ،

ار شکـشا  رپ  ياهمـشچ  درک . دـنلب  نامـسآ  تمـس  هب  تسد  هعفد  کی  وا  ادـخ ... هب  ار  وت  يراذـگیمن .. اهنت  ارم  تقو  چـیه  یتفگیم ،
بوخ ار  مشاداد  لضفلاابا  ای  مهاوخیم ، وت  زا  ار  مشاداد  یتمالس  ایادخ  تفگ : لاح  نامه  اب  تفرگ و  قاتا  فقـس  هب  ور  هحفص 254 ] ]

ار اـعد  هتــسکش ، ياـهلد  درک . رییغت  اـعد  لکــش  هـعفد  کـی  تخوـس و  ییاـهلد  ییوـگ  دروآ . درد  هـب  ار  هـمه  لد  وا  ياـهفرح  نـک ...
دوخ يهنوگ  هب  ار  نآ  تفرگ و  ار  ردارب  ياهتـسد  هرابود  هواـک  تسد  دـش . ناـنآ  ياـعد  ياریذـپ  شرع  دـندنار و  ناـبز  هب  رتكاـنزوس 

: تفگ دـنادرگرب و  ردارب  يوس  هب  ار  دوخ  يور  ناویک  ناهگان  دـش  رت  کچوک ، ردارب  ياهتـسد  تخیر و  کشا  هراـبود  درک . کـیدزن 
هاـگن شردارب  هب  ددرم  ور  نیمه  زا  هدرک ، زاـب  ینـشور  يور  هب  ار  شیاهمـشچ  شردارب  تسنادیمن  هک  هواـک  مورب . هناـخ  هب  مهاوخیم 

: - تفگ دیشک و  يداش  رس  زا  يدایرف  فرح ، نیا  ندینـش  اب  هواک  تسا . هدش  کشا  زا  رپ  نک ، كاپ  ار  تتروص  تفگ - : ناویک  درک .
يور مشچ  وا  دنتخود ، ناویک  هب  هاگن  همه  دیچیپ و  قاتا  رد  وا  يادص  دـنیبیم . مشاداد  ... تسا هدـش  انیب  وا  ياهمـشچ  دـنیبیم ... ناویک 

مهاوخیم میوریمن ؟ هناخ  هب  تفگ - : ناویک  دوب . هتـسب  شقن  يداش  دـنخبل  اهبل  رب  قوش و  کـشا  یهاـگن  ره  رد  تخادـنا . همه  مشچ 
درک و هنیاعم  ار  كدوک  ياهمشچ  تقد  هب  دمآ و  ناویک  نیلاب  هب  وا  دندرک ، ربخ  ار  کشزپ  ردام ، ردپ و  منیبب . هرابود  ار  دـیدج  يهناخ 
هب میتشاد  میمصت  ام  تفگ - : ناویک  ردپ  هب  ور  وا  دهد . تاجن  ار  كدوک  نیا  تسناوتیم  هزجعم  کی  اهنت  تسا ، هدش  هزجعم  تفگ - :

ناویک نیـسح و  هارمه  هب  هواک  ردام و  ردـپ و  اما ... دـینک . لوبق  ار  ناتدـنزرف  هحفـص 255 ]  ] ییانیبان دـیاب  هشیمه  يارب  هک  مییوگب  امش 
نم و بلق  هک  دش  هچ  یتفر  یتسب و  دهع  وت  ناجومع  تفگ  هنیکس  دش . ءادا  اهرذن  تمالس  نیا  هنارکش  هب  دندرک و  كرت  ار  ناتسرامیب 

مرح هب  تردارب  یتفر ؟ یتسـسگ و  اـم  تفلا ز  هتـشر  هک  دـش  هچ  رگید  هچ  يدـماین ز  رـسیم  بآ  تشگن  یتـفر ؟ یتسکـش و  دوخ  دـهع 
تسد هدرزآ ، لد  ناگنشت  ز  یئاین ؟ همیخ  هب  ارچ  دشابن ، بآ ، دوبن  یتفر  یتسکـش و  مغ  ار ز  شدق  رـس و  هک  ایب  اهنت  سکیب و  هداتـسیا 
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نماد هب  نم  ياج  ومع  دوبن  رگم  یتفر  یتسبن و  هن  ناسکیب  اـم  لـمحم  هقاـن  هب  يریـسا  يوس  میوریم  اـم  یتفر و  وت  ومع  یتفر  یتسش و 
یتسر و هنامز  جـنر  مغ و  زا  وت  یلو  داتفا  رد  ياپ  تایتسدیب ز  مغ  زا  نیـسح  یتفر  یتسـشن و  نوخ  هب  يدـناشن ، كاـخ  هب  ارم  تفطل ؟

نیا زا  لضفلاابا  يازع  رد  زابخ »  » هیثرم زاسب  یتفر  یتسخ و  هصغ  ار ز  ام  لد  يدـماین  زورما  مرغـصا  بآ ، دـش  ناـجومع  بآ  يارب  یتفر 
هحفص 256] « ] زابخ  » یناشاک زا  رعش  یتفر  یتسب و  دوز  هچ  تبیصم  دنمک 

مشاهینب هام  یلع  نب  سابع  ترضح  تعاجش  رد  لیوط  رحب 

، یلو ناطلس  يهداز  یلی ، نادیم  سراف  یلدریش ، سرف  راوسهکی  نیهم ، فصو  نیزح ، فاصو »  » هدزمغ نابز ، درو  ناج  لد و  زا  دنکیم 
هش هک  ردارب ، رادهپـس  ریم و  الببرک ، هکرعم  فص  ریـش  الب ، نادیم  ردفـص  افو ، نادیهـش ز  ياقـس  مشاهینب و  هام  یلع ، سابع  ترـضح 

راکیپ هب  تسا ، رینم  راسخر  هب  تسا ، ریش  وچ  مزر  هگ  تسا ، ریزو  مزب  هگ  تسا ، ریشم  راک  ره  هب  تسا ، ریهظ  رای و  اج  همه  ار  نابلهنـشت 
یمه ریـشمش  تخارفارب و  لاب  نوچ  تخات و  نورب  مزع  سرف  نوچ  ودـع  راـکیپ  هب  هک  ورین ، تردـق  یهز  وزاـب و  توق  یهز  تسا ، ریلد 
رگشل هرسکی  نیمز  يور  رگا  هک  يریلد  تخادنیب ، فان  نیمز  واگ  شطخس  لوه  ز  تخاب ، دوخ  هرهز  کلف  ریش  شبضغ  مهس  ز  تخآ ،

هک يریما  دـنزیرب ، رهز  وا  يهرعن  کی  ز  دـنزیرگ ، هلمج  وا  هلمح  کی  راکیپ ز  هب  دـنزیتسب ، شلادـج  رهب  دـهد و  رد  مه  هب  تشپ  دوش و 
شوه ریاط  درپ  و  نادیم ، درم ز  دمر  و  ناریـش ، هرهز ز  درب  و  نادرگ ، هدرگ  دپط  رافک ، هب  هلمح  دنک  رهق  زا  دروآ  نورب  رابررـش  غیت  رگا 

تکوش توق و  نآ  زا  دنزیرگ  دنـسارهب و  شبرـض ، همدص  زا  همه  شبرح ، فص  زا  نالیو  ناریلد ، مادنا  رد  هشعر  دتف  و  ناودع ، رـس  زا 
دمحا لد  مارآ  هشوگ و  رگج  راییب ، يهنـشت  هش  لاح  نوچ  دید  ار  افو  طرـش  رـس ، هب  درب  دـح  هچ  هب  ات  الببرک  فص  هب  ردارب  رهب  رگنب ،

، راهطا ترتع  زج  هب  رامیب ، دباع  زج  هب  راکددم ، هن  راییب و  سکیب و  دـب  هک  راوخنوخ ، يداو  نآ  رد  رارک ، ردـیح  رگج  رورـس  راتخم ،
رتسگ متس  راوخنوخ ، رفاک و  همه  رارشا ، هقرف  همه  رافک ، رکشل  رگد  يوسکی  ز  راکفا ، هتسخ و  هحفص 257 ]  ] همه راز ، بل و  هنشت  همه 

لگ هنیکس  هاگان  هک  رابنوخ ، هدید  زا  وچ  کشا  خر  هب  تخیرورف  رابررش ، هآ  هدیشک  رازآ ، لد  شیک و  متس  رادغ ، هشیپافج و  رارج ، و 
، بآ یهت ز  کشم  یکی  تسد  يور  هب  دش  نورب  همیخ  فدص  زا  میتی  رد  نوچ  دـمآ و  اون  هب  لبلب  وچ  هدرپارـس  ناتـسلگ  ردارب ز  رازلگ 

ریـش رـسپ  یهاپـس ، ياقـس  وت  راداـفو ، مع  يا  هک  تفگ  وا  هب  کـشخ  شبل  لـعل  شطع  ز  باـتهم ، تریغ  شخر  باـتیب ، هنـشت و  شبل 
یهاگن رهم  زا  نم  هب  رگ  دوش  هچ  یهاـم ، تریغ  بسح  هب  یهاـش ، هداز  بسن  هب  یهاـنپ ، تشپ و  ار  همه  یهاـج ، هبتر و  کـلف  یئادـخ ،

، توتف جرب  رمق  تمه ، هشیب  دسا  تریغ ، می  گنهن  لضفلاابا  وچ  ار  نابل  هنشت  ینک  باریس  يرآ و  بآ  هعرج  مرح  رهب  مرک  هار  زا  ینک ،
هب راخز  مزلق  کی  وچ  تما ، عفاش  رـسپ  زیزع  لفط  زا  نخـس  نیا  دینـشب  تعاجـش ، نادـیم  لـی  تداهـش ، رحب  کمـس  تورم ، جرد  رهگ 
رب نیکم  تشگ  نیرع  كانبضغ ، ریش  نانچ  كارتف ، هب  تسبورف  کشم ، وا  زا  تفرگب  دمآ و  شورخ  هب  نارغ  مغیـض  نوچ  دمآ و  شوج 

ناکما يهطیح  زا  شاهظحل  کی  هب  هک  دهاوخ  دزاس و  نانع  تسس  شرگ  هک  يدنمس  هب  دز ، یه  دز و  بکرم  هب  گناب  یکی  نیز و  ربز 
ناریلد دروآ  نتخات  ودع  هب  رفنـضغ  وچ  روالد ، ریم  رف ، تکوش و  دص  ود  هب  دنامن ، چیه  ناهج  هک  دناسر  زاب  شرگد  ناهج  هب  دـناهجب ،

درک رپ  دمآ و  تارف  طش  يوس  لضفلاابا  دندیدن ، گرم  زج  هب  هراچ  هر  دندیرب . شیوخ  زا  عمط  دندیمر ، ریش  نآ  تلوص  زا  هپـس  نالیو 
رـسپ میرح  لها  یگنـشت  زا  شدـمآ  دایب  هاـگانب  باریـس ، دزاـس  شطع  ار و  دوخ  هک  بآ  دوبر  کـشا ، ناور  درک  خر  هب  کـشم ، نآ  زا 
رگنب روالد ، ریش  نآ  يدرمناوج  هحفص 258 ]  ] هب رطضم ، هتسخ و  لد  همه  رپیب ، ریاط  نوچ  همه  ردارب ، لافطا  هنـشت  بل  ز  رثوک ، یقاس 

يا وت  هک  رواکت ، هب  اتفگ  دـمآ و  نورب  هلجد  نآ  زا  دیـشوکب ، دیـشورخب و  مغیـض  وچ  و  دیـشوجب ، زاب  می  وچ  دیـشونن ، بآ  نآ  زا  چـیه 
ارم داش ، ارم  داشان  رطاخ  ینک  داب ، زا  يرذـگب  کـت  هب  هک  دـیابب  دادـما ، تبون  دوب  زورما  هله  رـصرص ، وچ  یقرب و  وچ  هک  رفوکن ، بسا 

هدنسرت تریغیب  هقرف  يا  هک  دروآرب  گناب  افج ، دادیب و  هر  زا  اغد ، دعس  رسپ  هگان  هک  زیمهم  هدز  بکرم  هب  نیا و  تفگ  يزاساورماک ،
اب همه  یمامت  دینامز ، ناریلد  دیناهج ، ناعاجـش  دـینالی ، نادرگ و  همه  رخآ  هن  دـیراین ، بات  ارچ  دیـسارهب ، اهنت ، نت  کی  زا  هچ  ز  اپارس ،
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هکرعم نیا  رد  سابع  هن  تسد ، وا  رب  دیبای  هک  تسدربز ، هاش  نآ  رب  هار  رس  دریگب  دینارب ، هناریلد  دیناودب ، اهسرف  دینانـس ، غیت و  هحلـسا و 
ناترگ ایرد ، هب  هرطق  دوب  اجیه ، فص  ناـیم  تساـهنت ، نت  کـی  یلو  تسا ، ریظن  لـثم  ـالب  تسا ، ریلد  تسدربز و  تسا ، ریـش  همه  مریگ 

ز دـیرابب ، ریت  وا  رب  هراب  کی  هب  دـیراین ، باترا  شدـیگنجب  تسیچ ، زا  یگراـچیب  تشحو و  نیا  رم  تسین ، شندـش  ربارب  ياراـی  هرهز و 
، دندینـش فرح  نیا  دوخ  رادرـس  رادغ ز  رکـشل  نآ  وچ  هصقلا  بآ  دروخ  ناج و  درب  دیراذگن  دشاب  هک  هلیح  ره  هب  دـیرآ . رد  هب  شیاپ 
، نراکیپ شراب  وا  رب  دیرابب  جوف ، ره  لیخ و ز  ره  ز  جوم ، دنز  هک  ایرد  وچ  دندیود ، هاش  نآ  بناج  هپس  بالیـس  وچ  دندیـشک ، زاب  نانع 

نورب هاگنیمک  ینیعل ز  هاگان  هک  تخاس  یمه  هتشپ  ناشهتشک  زا  دوخ  و  نادیم ، هب  تخاتیم  هنت  کی  یمه  ناودع ، یهوبنا  لضفلاابا ز 
هنال يوس  هناد  درب  لاب  کی  هب  هک  یغرم  وچ  سابع ، ترـضح  یلو  تخادنیب ، تسار  يوس  شتـسد ز  هک  تخآ ، نانچ  غیت  وا  رب  تخات ،

هحفـص 259]  ] هاگان هب  هک  ناتفخ ، نشوج و  هرز و  ناودع ، دیردب ز  و  نادند ، هب  کشم  تفرگ  رابررـش ، غیت  وا  پچ  تسد  هب  راقنم ، هب 
هک رورـسم ، مرخ و  دب  رود ، دوخ  رب  زا  اغد  نانیعل  درک  ات  شـشوک و  زاونمه  باکر  هب  ادج ، تخاس  شپچ  تسد  انز ، لآ  زا  رگد  ینیعل 

هتخیرورف کشم ، نآ  رب  درک  اهر  ریت  افق  یئاغد ز  هاگان  هک  باب ، لد  مارآ  تجهب و  دوب  هک  هنیکـس  باتیب ، كدوک  رب  بآ ، دربب  دیاش 
، دیرازب دیلانب و  هرابکی  هب  تسش و  ناج  تسد ز  نوگن ، تشگ  نیمز  هب  نیز  ربز  زا  نید  هش  يرازب  يراوس و  بات  رگد  درواین  بآ ، دش 

تبرض زا  هدش  قش  مرس  هک  ییآ  نم  تقو  رس  مدای و  ینک  رهم  زا  مداشان و  رطاخ  ینک  داش  نیسپزاب  مدب  رگ  دوش  هچ  ردارب  ناج  يا  هک 
هدزمغ وگم  تسد ، زا  دور  تصرف  هک  تسه  یقمر  ردنا  نت  هب  مزونه  هک  ات  ایب  تسد ، منت  هداتف ز  جامآ ، ماهدـید  دوب  هک  ینیبب  ریـشمش ،

« یناشاک یلگدیب  فاصو  دمحمالم  موحرم   » ار الببرک  هش  رادلمع  لضفلاابا ، ياهملا  فاصو » »

یقرواپ

: يرخف خیرات  ، 337 يرخفلا : [ 5 . ] 207  / 101 راونالاراحب : [ 4 . ] 315  / 4 يربط : خیرات  [ 3 . ] 68  / 1 لاصخ : [ 2 . ] 356 بلاطلا : ةدمع  [ 1]
.733  / 4 باقلالا : مجعم  [ 9 . ] 202  / 8 مظتنملا : [ 8 . ] 59  / 4 لاجرلا : سوماق  91 و  یشاجن : لاجر  [ 7 . ] 47 فارشالا : هیبنتلا و  [ 6 . ] 451

تابتعلا ۀعوسوم  [ 13 . ] 36 ۀینابحلا : ةریحب  عورشم  تارفلا و  يداو  [ 12 . ] 13 دادغب : خیرات  یف  دارملاب  زوفلا  [ 11 . ] 71 ةرصنلا : ةدبز  [ 10]
.718 دجهتملا : حابصم  [ 16 . ] 329  / 2: بختنملا [ 15 . ] 307  - 304 البرک : رادرس  176 و   - 173 سابعلا : [ 14 . ] 38  - 32  / 8 ۀسدقملا :
[20 . ] 26  - 24 مود : شخب  نیع -  فورح  ادـخهد - يهمانتغل  [ 19 . ] 808  / 2 برعلا : لئابق  مجعم  [ 18 . ] 147  / 4 نادلبلا : مجعم  [ 17]

نئازخ ماکحالا ، نئازخ  نوچ : ياهیامنارگ  تافیلأت  بحاص  و  هتـسجرب ، رایـسب  يدنمـشناد  يراصنا ، خیـش  نیرـصاعم  زا  يدنبرد  موحرم 
رد هک  يو  تسا . هدمآ  ایند  هب  رزخ  يایرد  يهرانک  رب  ناوریش  عباوت  زا  دنبرد »  » رد دشابیم ، هیرصان  تاداعس  ةداهشلا و  رارـسا  لوصالا ،

يرادازع مسارم  ياـیحا  رد  صوصخلاـب  یمالـسا و  فراـعم  رـشن  رد  دوب ، رظنبحاـص  يوـق و  رایـسب  یبرع  موـلع  زا  یناوارف  ياههتـشر 
. دروآیم هیرگ  هب  ار  ناعمتسم  يهمه  دزیم و  شتروص  رس و  رب  ربنم  يور  رد  و  تشاد ، هلیمج  یعاسم 

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 
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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 ،
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 
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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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