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( نارعاش ياون  مالسلا و  هیلع  سابع  تشذگرس   ) تلیضف ناگنشت  یقاس 

باتک تاصخشم 

: يرهاظ تاصخشم  . 1380 ام ، لیلد  مق : رشن : تاصخشم  يدورامرگ . يوسوم  لضفلاوبا  تلیضف / ناگنـشت  یقاس  روآدیدپ : مان  ناونع و 
4000 مود ؛) پاچ   ) لایر  3000 8-24-7528-964 ؛: لایر  30000 کباش : ؛1 . مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تسورف : 75 ص .
: یـسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای : : 978-964-7528-24-5 متفه پاچ  لاـیر :  9000 مشـش ؛) پاچ   ) لایر  7000 مجنپ ؛) پاچ   ) لاـیر
: تشاددای . 1381 مود : پاچ  تشادداـی : . Abolfazl Mousavi Garmaroudi. Saki of those greedy for virtue
: متفه پاـچ  تشادداـی : ناتـسمز 1386 . مشـش : پاچ  تشادداـی : ناتـسمز 1385 . مجنپ : پاـچ  تشادداـی : زییاپ 1384 . مراـهچ : پاـچ 
: عوضوم رعش  . 61ق --  - ؟  26 ع ،)  ) یلع نبسابع  عوضوم : همانتشذگرس  . 61ق --  - ؟  26 ع ،)  ) یلع نبسابع  عوضوم : ناتسمز 1387 .

م14996-80 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/9537 ییوید : يدنب  هدر  ع2م86 1380   / BP42/4 هرگنک : يدنب  هدر  اههمانترایز 

هاگن

هحفص 5] « ] ۀمایقلا موی  ءادهشلا  عیمج  اهیلع  هطبغی  ۀلزنم  یلاعت  كرابت و  هللا  دنع  مالـسلاهیلع  سابعلل  نا  : » مالـسلاهیلع نیدباعلا  نیز  ماما 
فطل و سرد  تخومآ  یگنشت  حور  يا  وت  يدرکن و ز  رت  بل  بآ  تمایق  ات  وت  تورم  هدنمرـش ي  بآ  تماق  وت  دق  ترایز  رب  هتـسب  يا 
: شاهینک سابع  شماـن : هحفـص 7 ]  ] بآ تمادن  گنـس  هب  زونه  دـنزیم  رـس  وت  کشخ  ياهبل  شزاون  ترـسح  رد  بآ  تمالـس  افص و 
رد تسا . مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  دیـشر  دـنزرف  وا  جـئاوحلا  باب  اقـس ، مشاه ، ینب  رمق  شبقل : لـضافوبا . لـضفلاوبا ،

رتخد نینبلاما »  » هب فورعم  همطاف »  » نامیا اب  دنمجرا و  يوناب  شردام  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  يرجه  لاس 26  نابعش  هام  مراهچ 
هحفـص 8]  ] دوخ ردارب  اب  راوگرزب  يوناب  نیا  اب  جاودزا  زا  شیپ  مالـسلاهیلع  نانمؤم  ریما  تسا ... بالک » ینب  هلیبق ي  زا  دلاخ » نب  مازح  »
اب یئوناـب  تساوخ  وا  زا  درک و  تروشم  دوب  هاـگآ  هربخ و  رایـسب  برع  لـئابق  باـسنا و  یئاسانـش  رد  هک  بلاـط » یبا  نب  لـیقع   » باـنج
وا هب  ار  یبـالک » دـلاخ  نب  مازح   » رتـخد همطاـف » ، » لـیقع باـنج  دـنک و  یفرعم  وا  هب  دـنموربآ  بیجن و  عاجـش و  ینادـناخ  زا  تلیـضف و 

نامه رد  و  دمآ ، نانمؤم  ریما  هناخ ي  هب  فیرش  يوناب  نیا  یتامدقم ، تافیرشت  ماجنا  يراگتـساوخ و  زا  سپ  دعب  یتدم  درک و  داهنـشیپ 
تمدخ هب  وا  دنیوگ  داد . ناشن  ار  دوخ  تفرعم  نامیا و  غورف  بیجن و  هیحور ي  المع  مالـسلاهیلع  نانمؤم  ریما  اب  كرتشم  یگدـنز  زاغآ 

امـش زینک  نم  نـم ، نازیزع  درک : ضرع  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نادـنزرف  رگید  وا و  هـب  باـطخ  دـمآ و  مالـسلااهیلع  يربـک  بـنیز 
هک يدنزرف  دـیآیم . دوجو  هب  يدـنزرف  نانچ  يردام  نینچ  ناماد  زا  يرآ  ماهدـمآ ! اجنیا  هب  امـش  يرازگتمدـخ  يارب  مربمایپ و  ناگداون 
الاب تسا  نکمم  نآ  هب  جورع  نیموصعم  يارب  طقف  هک  ییاههلق  نیرترب  ات  هک  يدنزرف  تسا ؛ يراکادـف  تاساوم و  بدا و  افو و  هوسا ي 
ماما نیمراهچ  دـنرب ... یم  هطبغ  وا  تلزنم  ماقم و  هب  خـیرات  نادیهـش  همه ي  زیختـسر ، هصرع ي  رد  هک  دـسریم  یهاگیاج  هب  دوریم و 
هطبغ نآ  هب  ادهـش  همه ي  تمایق  رد  هک  تسا  یتلزنم  ماقم و  ادخ  دزن  سابع ، میومع  يارب  : » دندومرف مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ترـضح 

مالـسلاهیلع سابع  و  نامثع ،» «، » هللادبع «، » رفعج «، » سابع : » دمآ دوجو  هب  رـسپ  راهچ  مالـسلاهیلع  نانمؤم  ریما  يارب  نینبلاما  زا  دنرب .» یم 
هک يردـپ  تیبرت  هیاس ي  رد  و  تفاییم ، شرورپ  يراوگرزب  ردام  نینچ  كاپ  ناماد  رد  سابع » ... » دوب دوخ  يرداـم  ناردارب  نیرتگرزب 

تحاـصف و شنیب ، مـلع و  يروـالد ، تعاجـش و  طـیحم  ساـبع ، شرورپ  هحفـص 9 ]  ] طیحم تسوا . ياهتلیـضف  نویدـم  تیناسنا  خـیرات 
، درک زورب  وا  یگدنز  نوگانوگ  ياههصرع  رد  دش و  عمج  سابع  تیصخش  رد  اهتلصخ  نیا  همه ي  دوب ، تلیضف  قالخا و  و  يرونخس ،
زا عافد  تیامح و  رد  وا  يرادیاپ  تمواقم و  ماما و  باکر  رد  وا  راثیا  افو و  ینیسح و  يالبرک  رد  وا  فرگـش  داهج  نآ ، دومن  نیرخآ  و 

دنیوگ دوب . دوهـشم  وا  رد  هژیو  یتیانع  راثآ  یکدوک  زا  تسا . هداد  رارق  ینامـسآ  ناگدـیزگرب  فیدر  رد  ار  وا  هک  تسا  تقیقح  نید و 
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رب ار  وا  شراوگرزب  ردـپ  راب  کی  تسیرگیم . دیـسوب و  یم  ار  وا  کـچوک  ناوزاـب  دـناشن و  یم  دوخ  يوناز  رب  ار  وا  هاـگ  ناـنمؤم  ریما 
وگب دحاو »  » وگب مرـسپ  دومرف : وا  هب  درک و  شزاون  ار  ابیز  کچوک و  سابع  تخومآیم . دادعا  شرامـش  وا  هب  هدناشن و  شیوخ  يوناز 

هایـس و نامـشچ  اـب  ساـبع  نینثا ...»  » وگب دوـمرف : مالـسلاهیلع  ریما  دـحاو ... تفگ : دوـخ  یئادـتبا  هناـکدوک و  نحل  اـب  ساـبع  دـحاو ...» »
...! میوـگیمن نینثا »  » متفگ دـحاو »  » هک یناـبز  اـب  ناـج ، ردـپ  هن  تفگ : تسیرگن و  ناـنمؤم  ریما  ینامـسآ  هرهچ  هب  دوـخ  هناـموصعم ي 
یلع نانمؤم  ریما  تلوص  تسین ؛ سایق  لباق  دوخ  نالاسمه  اب  هک  دوب  راکـشآ  الماک  دش . رومان  يریلد  تماهـش و  هب  یناوجون  زا  سابع » »

دندربیم باسح  وا  زا  هک  لیدب  یب  يروالد  هب  عامتجا  همه ي  رد  سپس  نانگمه و  نایم  رد  دوز  یلیخ  دوب و  رگهولج  وا  رد  مالسلاهیلع 
راوگرزب و ردپ  زا  زین  تدابع  تفرعم و  ملع و  بتارم  رد  وا  تسین ؛ سابع »  » ریگمشچ تلصخ  اهنت  يروالد  تعاجـش و  اما  تفای . ترهش 
تداـبع و ترثـک  زا  دوـب ؛ زور  هصرع ي  ریـش  بش و  بارحم  دـباع  یتـسار  هب  وا  تشاد . هحفـص 10 ]  ] اـههناشن شیوخ  موصعم  ناردارب 
یس و یگدنز  یط  رد  دوب ... زیامتم  یناشیپ  رب  هدجس ي  رثا  اب  ادهش  ياهرس  نایم  رد  وا  سدقم  رـس  تدابع ، ياهبـش  ینالوط  ياههدجس 
ات یکدوک  زا  دوب . هدرک  هبرجت  هدـید و  یمالـسا  تما  عامتجا  رد  ار  یمیظع  ياهنارحب  هدـهاشم و  ار  یمهم  ثداوح  دوخ  هلاـس ي  دـنچ 
ار راصعا  همه ي  نامیا  ریما  ماـگ ، هب  ماـگ  و  دوب ، هدـیلاب  ردـپ  تماقتـسا  تیمولظم و  ربص و  وج  رد  ناـنمؤم و  ریما  هناـخ ي  رد  یناوجون 

هنوگچ مالسا  ياههیاپ  ماکحتسا  یهلا و  فادها  دربشیپ  نید و  تحلصم  يارب  یتلوص ، تعاجـش و  نانچ  دوجو  اب  هک  دوب  هدرک  هدهاشم 
لوحت تفالخ و  هاگتسد  هیلع  نانآ  شروش  مدرم و  بالقنا  سپس  و  درکیم . ارادم  لمحت و  نانآ  ياهیمدرمان  عاونا  نابصاغ و  ربارب  رد 

ار وا  تموکح  رارصا  اب  هتشذگ ، زا  نامیـشپ  هدنمرـش و  هک  ار  نانمؤم  ریما  اب  تعیب  ناگنـشت  موجه  دوب و  هدرک  هظحالم  ار  عامتجا  عضو 
لدع تموکح  دندوب  هدرب  ثرا  هب  نابصاغ  زا  هک  یتلالض  ءایحا  اب  هک  ار  ناقرام »  » و ناطساق »  » و ناثکان »  » ياههنتف سپس  و  دنتساوخیم ،

یتسـس و و  دوب ، هدید  نوخ  بارحم  رد  ار  تلیـضف  ملع و  لدع و  دیـشروخ  تداهـش  ماجنارـس  و  دـندیباتیمن ... رب  ار  نانمؤم  ریما  رون  و 
قیال نامه  و  روک ، مالسلا ) هیلع   ) ینسح نسح  تفایرد  زا  دندوب و  روجنر  يولع  لدع  لقث  زا  هک  ار  ینایامن  ناملـسم  یهابت  یهارمگ و 

تمدخ رد  دوجو  مامت  اب  هک  دوب  یناوج  سابع  رگید  ماگنه  نیا  رد  و  هحفص 11 ] ... ] روفنم هیواعم ي  نوچ  یناویح  تموکح  یئاوشیپ و 
ادخ و هار  فقو  رـسارس  دوب  هتفای  شرورپ  يردام  نانچ  ریـش  زا  هتفرگ و  هشیر  يردپ  نانچ  زا  هک  شینارون  رـصنع  تفرگیم و  رارق  قح 
رد تفرعم ، نامیا و  زا  راشرـس  یلد  ریـش و  تلوص  اب  يردارب  هک  دوب  هنوگ  نیدـب  ؛و  دـشیم نیتسار  ماما  زا  تیامح  نیبم و  نید  زا  عافد 

حلـص و هچ  دننک و  مایق  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  حیرـص  نامرف  هب  هک  تفرگ  رارق  راوگرزب  ماما  ود  دنمجرا و  ردارب  ود  رانک 
نادناخ راگدای  ود  ره  و  ادعق ...» وأ  اماق  ناماما  يانبا  ناذه  : » دومرف هک  دندوب ... یم  ناناملسم  همه ي  قلطم  ياوشیپ  قح و  رب  ماما  ارادم ،

كاپ نانمؤم  ياوشیپ  و  تناید ، لدع و  نامیا و  رادـساپ  تماما و ، ملع و  ثراو  و  روعـش ، يوقت و  رثوک  ناماد  هدرورپ ي  و  رون ، توبن و 
زا مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیسر ؛ تداهش  هب  هیواعم  يهسیسد  اب  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  هک  نآ  زا  سپ  تشهب ... ناناوج  رورس  و  تشرس ،

هکنآ هب  هجوت  اب  و  داد ، تکرش  موصعم  ماما  نآ  رهطم  رکیپ  لیسغت  رد  دوخ  رانک  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  « ) سابع  » اهنت نادناخ  دارفا  همه ي 
ینب رمق  دـنمجرا  ماقم  هژیو و  تلزنم  يایوگ  تکراشم  تیانع و  نیا  دوشیم ، ماجنا  موصعم  طسوت  طقف  نیموصعم  نفد  نفک و  لـسغ و 
ناک : » دیامرفیم یمارگ  نآ  يونعم  ماقم  زا  ریدقت  رد  زین  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هک  نانچمه  تسا ... مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  مشاه 

هحفص ... ] تشاد راوتسا  ینامیا  فرژ و  یتفرعم  شنیب و  یلع ، نب  سابع  ام  يومع  نامیالا ،»... بلص  ةریـصبلا  ذفان  یلع  نب  سابعلا  انمع 
[13

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رورس  رانک  رد 

يوس هب  هنیدم  زا  وا ، اب  تعیب  زا  عانتما  يارب  هیواعم و  نب  دـیزی  تموکح  یفن  اب  يرجه ، لاس 60  نابعش  موس  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
تملظ و اب  هزرابم  يارب  رون  يودرا  رد  ماما و  رانک  رد  متـس ، ربارب  رد  شاخرپ  اب  قح و  عضوم  رب  يراشفاپ  اب  زین  سابع  تفر . نوریب  هکم 
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نانآ دیسر . یم  ماما  هب  دوب  دیزی  اب  تعیب  زا  نانآ  يراددوخ  تفلاخم و  زا  یکاح  هک  نایفوک  ياههمان  یپایپ  هکم  رد  داتفا . هار  هب  یهابت ،
دنیوا رظتنم  هفوک  لها  هک  دندادیم  نانیمطا  و  دیایب ، هفوک  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  دـندرکیم  تساوخرد  ماما  زا  رارـصا  هب  همان  نارازه  یط 
حاحلا رارـصا و  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هحفـص 14 ] ! ] دوب دـنهاوخ  وا  نابیتشپ  اقفتم  دـننکیم و  تیامح  يرای و  ار  وا  لد  ناـج و  اـب  و 

دنک یسررب  ار  تیعقوم  ات  تشاد  لیسگ  هفوک  هب  دوب  وا  ناگتسب  نادناخ و  لضافا  زا  هک  ار  لیقع » نب  ملسم   » دوخ يهدازومع  ادتبا  نانآ ،
انبم نیمه  رب  و  دندرک ، تعیب  وا  اب  همه  هک  دش  وربور  رفن  رازه  اههد  تقفاوم  لوبق و  اب  تسخن  مالـسلاهیلع  ملـسم »  » و دـهد ، ربخ  وا  هب  و 

نادناخ اب  مالسلاهیلع  ماما  و  دنیوا ، باکر  رد  راکیپ  يرای و  يهدامآ  رفن  نارازه  تسا و  هدامآ  هنیمز  هک  داد  شرازگ  مالـسلاهیلع  ماما  هب 
ربخ دوب  هدرک  یط  ار  هار  رتشیب  ماما  ناوراک  هکنآ  زا  سپ  دـش ؛ زاغآ  اههعجاف  يدوز  هب  اـما  درک ... تکرح  هفوک  يوس  هب  دوخ  ناراـی  و 

هودنا و اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما دیسر و  دندوب  هدرک  تمواقم  دایز » نبا   » ربارب رد  هک  وا  نارادتـسود  یخرب  و  مالـسلا ) هیلع   ) ملـسم تداهش 
تمالـس هب  ددرگرب و  دـهاوخیم  سک  ره  دومرف  نانآ  هب  تفگ و  زاب  دوخ  ناهارمه  هب  ار  دـیدج  تیعقوم  و  داتـسرف ، دورد  نانآ  رب  رثأت 

زا وس  ره  زا  دنتـشاذگ و  اهنت  ار  ماما  دـندوب  هدـمآ  نان  ماـن و  عمط  هب  هک  ناـنآ  يدوز  هب  دـیایب ! نم  اـب  تسین  روبجم  تسا و  دازآ  دـنامب 
هایس نیگنن و  یگدنز  رب  ار  خرس  گرم  دنتشادیم و  مدقم  دوخ  رب  ار  ادخ  هک  ینادرمدار  اما  دنتفر ، دوخ  هار  هب  دندش و  ادج  رون  يودرا 

راوگرزب نآ  یهارمه  رد  ار  دوخ  تماقتـسا  تابث و  مالـسلاهیلع  ماما  خساپ  رد  دوب  قشع  نامیا و  هنایـشآ ي  ناشاهلد  دندادیم و  حـیجرت 
اهنت ار  امـش  رگا  دندرک - : ضرع  ماما  هب  تهج  کی  لد و  کی  هک  تسا  هدنز  خـیرات  شوگ  رد  زونه  ناشخـساپ  نینط  دنتـشاد و  راهظا 
اهنت ار  نامربمایپ  دـنزرف  رورـس و  گرزب و  مییوگب  اـیآ  تشاد ؟ میهاوخ  یخـساپ  هچ  اـم  و  تفگ ؟ دـنهاوخ  هچ  اـم  هب  میورب  میراذـگب و 
همه اب  میزاس و  وت  يادف  ار  نامناج  ات  میوشیمن  ادج  وت  زا  زگره  هللادبع ؛ ابا  يا  دنگوس  ادـخ  هب  هن  هحفص 15 ] [ !؟ میتشذگ میتشاذگ و 

دیواج رادرـس  دنتـشاد  یم  ساپ  دوخ  نوخ  اب  ار  شیوخ  هدـیقع ي  نامیا و  تمرح  نینچ  هک  نانآ  سأر  رد  و  مینک ! عافد  وت  زا  دوجو  ي 
نازوس نیمزرس  رد  دوب  هتفه  کی  تداهـش  قشع و  ناوراک  تشاد . رارق  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  لیاضفوبا  فرـش ، افو و  هصرع ي 

نیا یط  دندوزفا . یم  هرصاحم  ماکحتسا  نمشد و  هوبنا  رب  دندیسر و  یم  هتـسد  هتـسد  دایز  نبا  هاپـس  دوب . هتفرگ  رارق  هرـصاحم  رد  البرک 
دیـشوک درک و  هرکاذم  تاقالم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  خیرات  نادیهـش  رالاس  اب  راب  دنچ  دعـس  نبا  مرحم ،) مهن  ات  مود  زا   ) هتفه کی 

ار شناردارب  سابع و  هک  دایز  نبا  يهمان  ناما  ناـیم  نیا  رد  تفرگن ... ياهجیتن  اـما  دراد ، او  داـیز  نبا  دـیزی و  ربارب  رد  میلـست  هب  ار  ماـما 
ار نآ  هتفرگ و  دایز  نبا  زا  نینبلاما »  » يهدازردارب مازح » نب  لحملا  یبا  نب  هللادـبع   » ار همان  ناما  نیا  دیـسر . یمارگ  نآ  هب  دوب  هداد  ناـما 

نبا زا  تسا  ياهمان  ناما  نیا  تفگ - : وا  ناردارب  سابع و  هب  دیسر  البرک  هب  وا  هداتسرف ي  یتقو  دوب . هداتسرف  نامزک »  » دوخ مالغ  طسوت 
ناسرب و مالـس  ام  یئاد  هب  : - دـنداد خـساپ  شناردارب  مالـسلاهیلع و  سابع  اما  تسا ! هداتـسرف  ناتیارب  ار  نآ  هللادـبع »  » امـش یئاد  هک  دایز 

نب رمش  اعوسات ،»  » مرحم مهن  زور  رـصع  تسا ! رتهب  دایز  نبا  ناما  زا  ادخ  ناما  هحفص 16 ] ، ] میرادن يزاین  امـش  يهمان  ناما  نیا  هب  وگب :
ار وا  دعس ، نبا  اب  ییوگتفگ  زا  سپ  دمآ و  البرک  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  گنج  یعطق  نامرف  اب  ياهزات  هاپـس  هارمه  زین  نشوجلا  يذ 
دش و کیدزن  مالسلاهیلع  ماما  هاگودرا  هب  هاپس ، كرحت  زا  شیپ  دوخ  رمش ، دومن . مالسلا ) هیلع   ) ینیسح يودرا  اب  گنج  عورش  هب  راداو 

سابع ردام  نینبلاما »  » نوچ دوب و  بالک  ینب  هلیبق ي  زا  رمـش  ( !؟ دنیاجک نامثع  رفعج و  هللادبع و  سابع و  نم  ناگداز  رهاوخ  دز : دایرف 
مالـسلاهیلع ماما  تسا .) هدرک  باـطخ  دوخ  يهدازرهاوخ  ار  اـهنآ  برع  لـیابق  مسر  هب  رمـش  تسا  هلیبق  نیمه  هب  بستنم  زین  مالـسلاهیلع 

نآ دراد ... یـشیوخ  تبارق و  امـش  اب  اما  تسا  راکبان  قساف و  دنچ  ره  ، دیهدب ار  وا  خـساپ  دومرف : دوخ  ناردارب  هب  دینـش و  ار  رمـش  گناب 
دینامن نیسح  دوخ  ردارب  رانک  رد  دیناما ، رد  امش  مرهاوخ ، نادنزرف  يا  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  دندیـسرپ  دندرک و  ور  رمـش  هب  نادرمدار 

: دز گناب  تسکش و  میخژد  نآ  ناهد  رد  نخس  مالسلاهیلع  سابع  دیروآ ! دورف  رـس  هیواعم  نب  دیزی  ریما  تعاطا  هب  دیوش و  رود  وا  زا  و 
هیلع  ) همطاف رـسپ  نیـسح  دوخ  يالوم  ردارب و  زا  ام  یهاوخیم  ادخ  نمـشد  يا  ياهدروآ . هک  یناما  رب  ادـخ  تنعل  داب و  هدـیرب  تناتـسد 

!؟ تسین ناما  رد  ادخ  ربمایپ  دنزرف  دیهدیم و  ناما  ام  هب  ایآ  میروآ ؟! دورف  رـس  اههداز  نوعلم  اهنوعلم و  تعاط  هب  میوش و  ادـج  مالـسلا )
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تعاس نامه  هحفـص 17 ] ... ] تسویپ دوخ  هاپـس  هب  تفات و  رب  يور  نیگمـشخ  دباتیمنرب  ار  رون  هک  یـشافخ  نوچ  تخبدـب  میخژد  نآ 
رکشل تکرح  ياولغ  یتقو  دنرب . هلمح  مالسلاهیلع  نیسح  يودرا  يوس  هب  دنوش و  راوس  داد  نامرف  هفوک  نایرکشل  همه ي  هب  دعس » نبا  »

: - دومرف وا  هب  تساخرب و  مالسلا ) هیلع   ) ماما داد ، ربخ  ار  دعس  نبا  رکشل  كرحت  دمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تمدخ  هب  سابع  دش  هدینش 
اب هارمه  ناراوس و  زا  ياهتسد  اب  مالسلا ) هیلع   ) سابع دنیآیم ؟ ام  يوس  هب  هچ  يارب  سرپب  ورب و  نانآ  دزن  وت ، يادف  مناج  سابع ، مردارب 

دایز نبا  ریما  زا  دـنتفگ : تسیچ ؟ امـش  روظنم  دیـسرپ : ناـنآ  زا  تفر و  دعـس  نب  رمع  هاپـس  يوس  هب  رهاـظم » نب  بیبح   » و نیق » نب  ریهز  »
اج نامه  تساوخ  نانآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) سابع میگنجب ! امـش  اب  ای  دـیروآ و  دورف  وا  نامرف  تعاطا و  هب  رـس  ای  هک  تسا  هدیـسر  ناـمرف 

ماما ضرع  هب  ار  نانآ  روظنم  دـمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تمدـخ  هب  باتـش  اب  و  دـناسرب ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  ار  نانآ  نخـس  ات  دـننامب 
زامن هب  ات  دنهد ، تلهم  ام  هب  دنراد و  زاب  تسد  ار  بشما  کی  هک  هاوخب  نانآ  زا  درگرب و  نانآ  دزن  دندومرف  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دناسر ...

دزن مالسلا ) هیلع   ) سابع مرادیم ... تسود  رایسب  ار  رافغتسا  اعد و  نآرق و  توالت  زامن و  نم  دنادیم  ادخ  هک  میزادرپب  رافغتسا  اعد و  و 
دندرک شنزرس  ار  وا  شناهارمه  زا  یخرب  یلو  دریذپب  تساوخیمن  ادتبا  دعس » نبا  « ؛ دناسر ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مایپ  تشگزاب و  نانآ 

و تفریذپ ، راچان  دعـس  نبا  و  دنربمایپ ...! نادناخ  هک  نانیا  میتفریذـپیم ، ام  دـندرکیم  یـشهاوخ  نینچ  مالـسا  زا  نوریب  يدارفا  رگا  هک 
قـشع يودرا  رالاس  اروشاع ، بش  ماـگنه ، بش  هحفـص 18 ] . ] دش لوکوم  ادرف  هب  گنج  راک  دنتـشگرب و  دعـس  نبا  هاپـس  بیترت  نیدـب 

رب و  میاتـسیم ، اـهانث  نیرتوکین  هب  ار  يادـخ  : » دومرف نینچ  دـناوخارف و  دوخ  دزن  ار  دوـخ  ناگتـسب  ناراـی و  همه ي  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ام هب  ار  نآرق  و  یتشاد ، یمارگ  يربمایپ  توبن و  فرـش  هب  ار  ام  هک  ساپـس  ارت  اراـگدرورپ  راـب  میوگیم . ساپـس  ار  وا  یناـسآ  یتخس و 

دوخ نارازگرکـش  زا  ار  ام  سپ  يدرک ، اطع  اناد  لد  انیب و  هدـید ي  اونـش و  شوگ  ام  هب  و  یتخاس ، نامهاگآ  نید  لـئاسم  هب  یتخومآ و 
، مسانـش یمن  دوخ  تیب  لـها  زا  رتهب  یناگتـسب  هداوناـخ و  دوخ و  باحـصا  زا  رتوکین  رتاـفو و  اـب  یناراـی  نم  : » دومرف هاـگنآ  هدـب .» رارق 

دوخ يوریپ  تعاطا و  دنبیاپ  ار  نانآ  متشاد و  يرگید  نامگ  مدرم  نیا  دروم  رد  نم  هک  دینادب  کنیا  دهد ؛ وکین  شاداپ  امـش  هب  دنوادخ 
هب هک  ماهتشاذگاو  ناتدوخ  رایتخا  هب  ار  امـش  هتـشادرب و  امـش  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  تسا و  هدش  نوگرگد  نامگ  نآ  نونکا  متـشادنپیم ؛
اج ره  هب  دـیزاس و  دوخ  راوـهار  بکرم  ار  بش  تسا . هتـشاد  روتـسم  ار  امـش  بش  هایـس  يهدرپ  نوـنکا  مه  دـیورب ؛ دـیهاوخیم  وـس  ره 

یمارگ نآ  خـساپ  رد  هحفـص 19 ] «. ] دـنزادرپیمن يرگید  هب  دـنبای  تسد  نم  هب  رگا  دـننم و  یپ  رد  هورگ  نـیا  اریز  دـیورب  دـیهاوخیم 
ام زگره  دنوادخ  مینک ؟ یگدنز  وت  زا  سپ  هکنآ  يارب  ایآ  میورب ! میراذگب و  ار  وت  هچ  يارب  دنتفگ : ناگتـسب  ریاس  نادنزرف و  ناردارب و 
وبا تباجن ، نامیا و  يهنهپ  دیـشر  رادرـس  درک ، زاغآ  خساپ  نیا  هب  هک  یـسک  نیتسخن  و  دراذـگناو ... یتسیاشان  راک  نینچ  باکترا  هب  ار 

نادرم هب  مالـسلاهیلع  ماما  دنداد . خساپ  شور  نیمه  هب  دـندرک و  يوریپ  وا  زا  نارگید  هاگنآ  دوب ... مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  لیاضف 
و دیورب ! دیهاوخیم  اج  ره  هب  مداد  تصخر  امش  هب  نم  تسا ، یفاک  امش  يارب  لیقع » نب  ملسم   » تداهـش تبیـصم  دومرف : لیقع  نادناخ 
رورـس و گرزب و  زا  مییوگب  مییوگب !؟ هچ  نانآ  هب  ام  دنیوگیم و  هچ  ام  هب  مدرم  هللا ، ناحبـس  دـندرک : ضرع  تیعطاق  اب  خـساپ  رد  نانآ 

ادـخ هب  هن  میتشاذـگ !! نمـشد  نایم  رد  ار  وا  مینزب  يریـشمش  هزین و  ریت و  وا  يراـی  رد  هک  نآ  نودـب  میتشادرب و  تسد  دوخ  يومع  رـسپ 
هچ ره  ات  میگنجیم  وت  نمـشد  اب  مینکیم و  ادف  وت  هار  رد  ار  دوخ  يهداوناخ  لام و  ناج و  هکلب  مینکیمن  یئاوران  راک  نینچ  ام  دنگوس 

هحفص 21] ... ] میهاوخب وت  زا  سپ  هک  ار  یگدنز  نآ  دزاس  تشز  ادخ  دیایب ، زین  ام  رس  رب  دیآیم  امش  رس  رب 

همغن

یم ار  كاـخ  رگید  تسد  اـب  دوـب و  هداتـسیا  تسد  کـی  اـپ و  ود  رب  هیکت  رکیپ  دـنلب  بـیجن  بـسا  نادـیم ، رب  فرـشم  هـپت ي  زارف  رب  ... 
راوس تخیریم . ورف  رمرم  ياهرخص  زا  يراشبآ  نوچ  ربطـس  ندرگ  رب  شدنلب  لای  دومنیم ، دیپس  هچراپ  کی  مد  ات  یناشیپ  زا  دیـشارخ .
نیز تشپ  رب  درکیم . یهارمه  نیمز  ندیشارخ  اب  ار  وا  هشیدنا  ناجیه  دیمهفیم و  ار  دوخ  راوس  ساسحا  ییوگ  تخانش ، یم  ار  شیوخ 

( نارعاش ياون  مالسلا و  هیلع  سابع  تشذگرس   ) تلیضف ناگنشت  www.Ghaemiyeh.comیقاس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 28زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


داب و  دناشوپیم ، ار  شراوتسا  مادنا  هقلح  گنت  یهرز  تشاد . رارق  دشاب  هتسشن  دنلب  ياهرخـص  رب  هک  یباقع  تبیه  اب  تماق  دنلب  يروالد 
شهایـس نساحم  درکیم . يزاب  دوب  هدش  هدیچیپ  دوخهالک  درگ  رود  هحفص 22 ]  ] دنچ باداش  یکچیپ  نوچ  هک  شزبس  راتـسد  نماد  اب 

یهرگ مشخ  درد و  زا  هک  شناوربا  تشاد . یم  او  اشامت  هب  ار  هدـننیب  رایتخا  یب  شیاـبیز  دـیپس و  يهرهچ  دوزفا و  یم  وا  هنادرم  تبیه  رب 
هچ هب  دوبن  مولعم  دوب ، هتخیمآ  مه  رد  ایرد  مطالت  حبص و  تقادص  شهاگن  رد  دندوب . هدنکفا  هیاس  اریگ  نوگ  قبـش  مشچ  ود  رب  دنتـشاد 

سرتسد راکش  رد  هاگنیمک  زا  يریش  هک  تسیرگنیم  اپ  ریز  هنحـص ي  هب  نانچ  هپت  زارف  زا  تسا . باتیب  هک  دوب  راکـشآ  اما  دشیدنایم 
شبسا لای  دیزویم  یمارآ  هب  یقرـش  تالف  زا  هک  یمرگ  فیفخ و  داب  دزیم . قرب  شاهقیقـش  ود  رانک  زا  قرع  تبوطر  درگنب ... شیوخ 

هک روطنامه  دـناسریم . شماشم  هب  اپ  ریز  هکرعم ي  ناگتـشک  نوخ  يوب  هارمه  ار  ارحـص  كاـخ  راـخ و  يوب  تخاـسیم و  ناـشیرپ  ار 
دوب نآ  زا  شیب  نایفوک  یگیامراوخ  زا  وا  یتفگـش  دوب ... هدش  قرغ  شیوخ  زارد  رود و  ياههشیدـنا  يایرد  رد  تسیرگن  یم  ار  نادـیم 
دنچ دنب  رد  نینچ  دنناوتیم  ناسنا  همه  نیا  هک  دریذپب  تسناوت  یمن  تسیرگنیم و  نانآ  رد  هدز  تریح  دبایب ، نآ  رب  یهیجوت  دناوتب  هک 

لوبق تسناوتیمن  دننامب ! لذارا  تموکح  ریـسا  دنیارگ و  یتسپ  هب  دح  نیا  ات  هیامورف  ییایند  نیمأت  يارب  دنـشاب و  راب  تلذ  یگدـنز  زور 
شوپ هحلسا  درم  رازه  اههد  دیدیم  هک  هعجاف  نیا  دنراپس . يرودزم  هب  نت  ناسآ  نینچ  دنریشمش  نتفرگ  تسدب  ياناوت  هک  یناتسد  دنک 

نانآ يهزیتس  ینمـشد و  زا  شیب  ار  وا  دـناهدرپس  اهتموکح  نیرتاوسر  تراسا  هب  نت  هاکناج  یتراقح  اب  دـناهدش و  تسد  تلآ  یهاگآ  اـب 
زور دنچ  دـننادیمن  رگم  اهنیا  دیـشیدنا : یم  دوخ  اب  دوبن . یندرک  رواب  یتلذـم  نینچ  يور  چـیه  هب  وا  دـنلب  هشیدـنا ي  رد  دادیم ... جـنر 
نیا ات  دنناوتیم  روطچ  دنربیمن ؟ راک  هب  شیوخ  تفارش  زا  عافد  يارب  ار  دوخ  ریشمش  روطچ  درم ؟ دنهاوخ  هحفص 23 ]  ] رتدوز ای  رترید 
ورف اجک  ات  یمدآ  هللا ... ناحبس  دشاب ؟ ناشرادرس  رمش  نوچ  یناویح  دنار و  نامرف  نانآ  رب  دایز  نبا  لثم  یکقلد  هک  دنـشاب  هیام  ورف  دح 

اشامت ار  هنحص  بسا ، رب  راوتسا  هوتـسن و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رانک  رد  دنکیم ! ذوفن  ناگدولآ  ناج  رد  ییافرژ  هچ  ات  یهارمگ  دتفایم و 
یب دالوپ و  تبالص  اب  زین  کنیا  دوب ، هدشن  یلوتسم  شناج  رب  قح  تدابع  بارحم  رد  زج  یفوخ  يهشعر  رمع  رسارس  رد  زگره  درکیم .

رب هودنا  نمـشد و  رب  مشخ  طقف  شناج  رد  درکیم . اشامت  ار  نادیم  تشاد  رارق  نآ  یمدق  دنچ  رد  هک  یملـسم  تشونرـس  زا  همهاو  چیه 
يهزرل چـیه  وا  رد  اما  دادیم ، ناکت  ار  يدرگ  ره  نیدالوپ  باـصعا  هک  دوب  یعیاـقو  رظاـن  ماـگنه  نآ  اـت  دادـماب  زا  دزیم . جوم  تسود 

نیگمخز و مادنا  دوب ، هدید  ار  وا  يهناروالد  دربن  تشگزاب ، نامداش  دمآ و  نامیـشپ  هنوگچ  هک  دوب  هدید  ار  رح  دوب . هدیرفاین  یـشیوشت 
دشیم هتـساک  ناشدادعت  زا  ابترم  هک  ار  مالـسلاهیلع  ماما  كدنا  نارای  زور  لوا  يهبولغم  دربن  رد  دوب . هدرک  هدهاشم  زین  ار  وا  دولآ  نوخ 

هب ماما  کمک  هب  هک  یهاگ  هب  هاگ  ياهدربن  زا  هضبق  ات  شریـشمش  دوب . هدید  زین  نوخ  كاخ و  رد  ار  نانآ  هراپ  هراپ  ياهرکیپ  دوب . هدید 
رب هدـش  هرگ  هراـمه  شتـسار  تسد  درـشفیم و  ار  مچرپ  هزین ي  شپچ  تسد  دوب . نینوخ  دادیم  يور  نادیهـش  داـسجا  ندروآ  ماـگنه 

تفرگ و يزاب  هب  ار  گرم  سباع  یتقو  داتفا ... كاخ  هب  ریهز  یتقو  دوب ... ماین  نهریپ  زا  غیت  مادنا  ندرک  هنهرب  هدامآ ي  ریشمش  هضبق ي 
، بیبح یتقو  تفر .. نمـشد  نایم  هب  هنهرب  دـنکفا و  كاخ  رب  دروآرب و  نت  زا  هرز  دوخ و  نت ، هب  نت  هزرابم ي  زا  نمـشد  فوخ  ربارب  رد 

دیگنج بش ، ره  رد  نآرق  متخ  کی  يراق  تدابع ، بارحم  رادـیب  بش  لد  هدـنز  قشع ، روش و  هصرع ي  هتخاب ي  هحفص 24 ]  ] كاپ ریپ 
یمغ دـندوب و  هتفر  همه  نارفـسمه  هآ ، یتقو ... داتفا ، كاخ  هب  بذوش  یتقو  داتفا ، كاخ  هب  هجـسوع  نب  ملـسم  یتقو  داتفا ... كاخ  هب  و 
ساـپ ار  دوخ  ماـما  تیاـمح  يارب  دیـشیدنایم و  راـثیا  هلق ي  زا  رتارف  اـما  دوب  ریگلد  شیوـخ  یگدـنز  زا  دزیم ، گـنچ  شلد  رب  گرزب 

نازابناج دوب ... هدنامن  یقاب  وا  زج  مالـسلا ) هیلع   ) ماما فارطا  رد  دوب ... هدرپس  نمـشد  ریـشمش  هب  ار  دوخ  نیا  زا  رتشیپ  هنرگ  تشادیم و 
رانک رد  رـس  نودب  نانآ  زا  يرایـسب  نینوخ  رکیپ  دـندوب . هتـسویپ  ادـخ  توکلم  هب  هتـسکش و  نت  سفق  ود  ود  کی و  کی  قشع ، هکرعم 

ياهنذأم رب  هک  دنمتداعـس  نارتوبک  ناـنوچ  نمـشد  يهزین  رب  لـباقم  فص  رد  ناـشرهطم  ياهرـس  و  دوب ، هدونغ  كاـخ  رب  ماـما  هاـگودرا 
تبیهرپ راوگرزب و  دوب ... هدنام  سابع »  » اهنت مالسلا ) هیلع   ) ماما رانک  رد  دندرکیم . هراظن  ار  اپ  ریز  يهنحص  شیوشت  یب  دنـشاب  هدیمرآ 

هک هایـس  ینـساحم  اب  دـیپس  ياهرهچ  تخاـسیم ؛ رگهولج  ار  ریطاـسا  یتسرد  هب  هک  یمادـنا  اـب  تشاد  هیکت  نیز  يوس  کـی  رب  بسا ، رب 
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يارب ار  رفعج »  » و نامثع »  » و هللادبع »  » شیوخ يردام  ردارب  هس  شیپ  یتعاس  دوب  هتخاس  بقلم  مشاه » ینب  هام   » هب ار  وا  شاهنادرم  یئابیز 
ياپ هب  نینوخ  یلگ  هتـسد  نوچمه  دروآ و  زاب  دربن  هنحـص  زا  دوخ  ار  کی  ره  نوگلگ  داسجا  داتـسرف و  نادـیم  هب  تماما  میرح  زا  عافد 
رمع لاس  دنچ  یس و  تشادن . هار  يرگید  ریوصت  چیه  وا  یسدق  يهرهچ  ماما و  زج  شاهشیدنا  رد  درک ... راثن  مالسلا ) هیلع   ) ماما كرابم 

نادناخ زا  شقیمع  تفرعم  دزیم . دنویپ  نیـسح  اب  ار  شناج  ياههتـشر  مامت  هک  دوب  یتارطاخ  زا  زیربل  همه  شیراکادف  يوقت و  رـسارس 
، دوب هدرکن  باطخ  ردارب »  » يردارب دنویپ  دوجو  اب  ار  ماما  رمع  رسارس  رد  زگره  هک  دوب  دنمهوکـش  هحفص 25 ]  ] نانچ تماما  تمصع و 

دنتخابیم گنر  ناینیمز  نیمز و  تفاییم ، رگید  یگنر  سابع  نامشچ  رد  قفا  کنیا  دناوخیم ... نم » رورس   » ار ماما  راتفگ  رد  هراومه  و 
هاپـس رد  یتراقح  اب  شاهنادرم  نامـشچ  دوب و  هدروخ  هرگ  مشخ  درد و  زا  شیاریگ  هایـس و  ناوربا  دیدیمن . يزیچ  ینامـسآ  ناولا  زج  و 

کیدزن ماما  بسا  هب  ار  بسا  درتس و  دولآرابغ  يهرهچ  زا  قرع  راتسد  يهشوگ  اب  درگنب ... ياهناختب  رد  يربمایپ  هک  تسیرگنیم  نمشد 
هب دنمدرد  مارآ و  دنک ، هاگن  ماما  ینامـسآ  هرهچ ي  رد  هکنآ  یب  دنکفا و  ریز  هب  قشع  هب  هتخیمآ  یمارتحا  اب  ار  رـس  دمآ و  دورف  تخاس .

شیوخ ناـج  يهدرگ  رب  ار  نیگنـس  یتیلوئـسم  راـب  و  دوب ، نیگمرـش  وا  تساـهنت  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هکنیا  زا  ییوـگ  تخادرپ . وـگتفگ 
هب ات  ملیام  تسا . هدرکن  غیرد  نابایب  نیا  رد  یمدرمان  چیه  زا  وخ  هزیتس  نمشد  مریگلد و  یگدنز  نینچ  زا  نم ، رورس  درکیم - : ساسحا 
اب ماما  مزاس ! باریس  ناشنوخ  زا  ار  مریشمش  دیئامرف  هزاجا  دناهدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  نامیخژد  نیا  هک  ام  نازیزع  نارای و  یهاوخنوخ 

ياهیگدنز يانف  ایند و  يرادـیاپان  زا  داد و  يرادـلد  ار  وا  ینابرهم  هب  دروآ ، دورف  یحلاص  ناسنا  رب  ار  یهلا  یمایپ  هک  ياهتـشرف  تفوطع 
دناوت یم  رگا  یگنشت ، زا  ودرا  ناوناب  ناکدوک و  هحفص 26 ]  ] تاجن يارب  درک  رومأم  ار  لد  ریش  رادرس  ماجنارس  تفگ و  نخـس  ینیمز 

يوس هب  یباقع  نوچ  دـنلب  رـس  دازآ و  ماما ، باکر  رب  هسوب  زا  سپ  سابع  دـعب ، يا  هظحل  و  دروایب ... هاگ  همیخ  هب  تارف  زا  بآ  یکـشم 
تبالـص هب  شگرتـس  رکیپ  دزیم ، جوـم  شنامـشچ  رد  مشخ  کـشا و  دـمآیم ، تقیقح  هصرع ي  هب  ياهروطـسا  دـش . ریزارـس  نمـشد 
یگنـشت زا  هک  هنیکـس  هناموصعم ي  دایرف  مرح و  ناوناب  کشا  ياههدرپ  تخات و  یم  شیپ  بسا  رب  دوش  ادـج  هوک  زارف  زا  هک  ياهرخص 

زا ياهتـسد  دننام  تشاد و  نینط  شـشوگ  رد  ياهحون  عیجرت  نوچ  ناکدوک  سامتلا  دوب ، شهار  يهقردـب  ناج »... ومع   » دـیلان یم  زونه 
ینیگمشخ ریش  هب  تسرد  دوب ، هدیشخب  وا  هب  ینافوط  یتبیه  دیشکیم  هلعش  شناج  رد  هک  یـشحو  يدرد  دمآیم ... دورف  شبلق  رب  هنزگ 

ساسحا هک  دوب  هدـش  کیرحت  نانچ  شباصعا  دوب ، هتفرگ  ناج  شتـسد  رد  ریـشمش  دودـب ، نوریب  هتفرگ  شتآ  يا  هشیب  زا  هک  دوب  هیبش 
حانج تفرگ ... شیامن  تقو  ره  زا  رتهتخورفارب  شاهرهچ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تلوص  ماـمت  تسوا . مادـنا  زا  يوضع  ریـشمش  درکیم 

زا سک  چـیه  هک  دـندوب  نآ  رومأم  هژیو  هب  نت  رازه  راـهچ  ناـنآ  سپ  زا  و  تشادیم ، دودـسم  ار  تارف  هار  وا  يور  شیپ  نمـشد  تسار 
ناگدایپ ناراوس و  دیرد ، طش  نماد  ات  هدیسوپ  یـسابرک  نوچ  ار  نمـشد  هاپـس  یناسآ  هب  سابع » . » دوشن کیدزن  بآ  هب  ینیـسح  يودرا 

مه گرزب  نآ  ریشمش  اب  تشاد  ندنام  تراسج  سک  ره  و  دنتخیرگیم ، وا  هار  رس  زا  هدرک و  تشپ  وس  ره  زا  هدید  ریش  ياهگرگ  دننام 
طـش دـنار ، طش  هب  رواکت  هک  یماگنه  دیـسر ... تارف  لحاس  هب  سابع  داتفا و  كاخ  هب  نمـشد  ناریلد  زا  نت  داتـشه  دـش ؛ گرم  شوغآ 
طـش بآ  زا  ياهعرج  وا  زبس  هرامه  ناتـسد  دنداتـسیا ؛ اشامت  هب  ناگتـشرف  دـنام و  زاب  راتفر  هحفـص 27 ]  ] زا دولآ  بت  يراظتنا  رد  ناـمز 

یگنشت نیسح و  ریوصت  زج  بآ  رد  وا  بیجن  نامشچ  اما  دید ؛ کیدزن  ار  ندیـشون  يهظحل  نازوس  یباهتلا  رد  شاهنـشت  ماک  و  دروآرب ،
ماک هن  اما  تخاس  باریس  و  ار ، مالسلا ) هیلع   ) نیسح ریوصت  شیوخ  نامشچ  اب  هک  ار ، بآ  هن  اما  دیشون  ماجنارـس  و  دیدیمن ... يزیچ  وا 

تورم و  تفای ، زاب  شیوخ  تکرح  نامز  و  دندمآرد ، هدجس  هب  ناگتشرف  و  دناشفا ؛ تسد  زا  بآ  و  ار ... لد  نیـسح  دای  اب  هک  ار ، هنـشت 
هعیرش زا  بسا  درک و  بآ  رپ  ار  کشم  دش . ناسنا  لیابق  دیـشروخ  مشاه  يهلیبق  هام  دروآرب و  یتشهب  ياههفوکـش  شاهنادرم  ناتـسد  رب 

سک ره  داتفا ، راک  هب  راقفلاوذ  تیعطاق  هب  يریشمش  اب  يولع  ناتـسد  تبالـص  هب  یناتـسد  دندروآ ، موجه  وس  ره  زا  اهگرگ  دنار ، نوریب 
یـسک يورایور  ریـش  اب  هک  تفایرد  دوب  هنحـص  رظان  ياهرانک  زا  هک  راـکم  یمیخژد  دربن . گرم  زج  یئـالاک  دـمآ  شیپ  دربن  يادوس  هب 
یتبرـض اـب  دروآ و  موجه  تشذـگ  وا  ربارب  زا  ساـبع  نوچ  و  داتـسیا ، نیمک  هب  لـخن  دـنچ  تشپ  زا  ياهشوگ  رد  سپ  درادـن ، دربن  ناوت 
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یکباچ اب  درک و  لمحت  ار  يراـک  مخز  نیا  هنادرم  ـالبرک  لد  ریـش  رادرـس  تخیرگ ... درک و  عطق  ار  یمارگ  نآ  تسار  تسد  یناـهگان 
هب بآ  ندناسر  ماما و  نامرف  يارجا  یتایح  هلأسم ي  اهنت  شاهشیدـنا  رد  داد ... همادا  شیوخ  هار  هب  تخیوآ و  پچ  هناش ي  رب  ار  کشم 

، دندروآ موجه  وس  ره  زا  شیپ  زا  رتروسج  هحفص 28 ]  ] دندیدیم عوطقم  ار  وا  تسد  کی  هک  کنیا  اهگرگ  اما  دوب ؛ هاگودرا  ناگنـشت 
هب غیت  دنار و  سابع  پچ  تسد  رب  غیت  دـمآ و  زارف  رگید  ییوس  زا  هداهن  نیمک  میخژد  نامه  رباربان ، هسامح و  رپ  يدربن  مرگامرگ  رد  و 

تسناوت طقف  سابع  و  دنکفا ... كاخ  رب  روانت  یتخرد  زبسرـس  يهخاش  نانوچ  ادج و  روالد  نآ  نت  زا  زین  ار  پچ  تسد  ریدقت  یئامنهار 
اب دوش و  مخ  نآ  يور  دوخ  دـهد و  رارق  نیز  يههوک  رب  شیوخ  يولج  ار  بآ  رپ  کشم  دریگب و  نادـند  هب  ار  کشم  دـنب  یگنادرم  اـب 

، نمـشد عیجف  ناراب  ریت  اغیرد  دـناسر ... ماما  هب  درب و  نوریب  اهگرگ  يهکرعم  زا  ار  بآ  تسه  یقمر  ات  دـیاش  دـنز  بسا  رب  زیمهم  اـپ  ود 
عافد یب  تسد و  یب  یگدنز  زا  هدیرب  لد  البرک  رادرس  و  تخیر ، كاخ  رب  بآ  هارمه  دمآ ، کشم  رب  هک  يریت  اب  ار  سابع  دیما  نیرخآ 
رکیپ زا  ار  تمواقم  نیرخآ  شنیب  ادخ  مشچ  رب  يریت  ماجنارس  و  دنتخاس ، جامآ  ار  تسد  یب  رادرـس  وس  ره  زا  اهگرگ  داهن و  نیز  رب  رس 

هب ار  ماما  یگدنز ، رد  راب  نیلوا  يارب  البرک  لد  ریـش  رادرـس  دنکفا و  ورف  بسا  زا  ار  وا  شرـس  رب  يزرگ  تبرـض  و  تفرگ ، وا  نیگمخز 
نوخ كاخ و  رد  نکـش  فص  سابع  تداشر  دنلب  لخن  بایرد ... ارم  ردارب  هآ  هک : تساخرب  شیانـشآ  دایرف  دـناوخارف و  ردارب »  » ناونع
نوخ كاخ و  اب  هتخیر  کشم  بآ ز  نت  غیت  جامآ  هدیرب  تسد  ندـب  رب  مخز  دـص  هحفص 29 ]  ] هتفاکـش قرف  نفک  یب  لسغ و  یب  هداتف 

هلیبق ي هام  بش  هریت  زور ، دـش  كاخ  يورب  مچرپ  بل  هب  نوخ  دـنخبل  مشچ  نورد  يریت  نیمز  رب  مولظم  نت  زا  هدـش  ادـج  تسد  نیجع 
بـسا هتـسکش  بلق  نوخ  زا  رپ  مشچ  هتـسخ  رکیپ  هنـشت ، ماک  اب  بانط  رگنل و  یب  نافوط  هتـسکش ز  یتشک  نوچ  باـتفآ  قرب  رد  مشاـه ،

رکیپ رانک  نیگمغ  ندرگ  هب  غیت  یکاـچ ز  ولهپ  هب  هزین  یمخز ز  نوخ  رپ ز  لاـی  اـب  هنیـس  هب  اـنح  نوخ  زا  نوگژاو  نیز  اـب  هدـیرب  باـکر 
دورف بسا  زا  و  تخاس ، هدنکارپ  اتقوم  ار  نمشد  و  تخات ، وا  يوس  هب  باتـش  اب  ماما  نمـشد ... يوهایه  فرط  ره  زو  هحفص 30 ]  ] سابع

یب يرکیپ  زج  مشاه  يهلیبق  دنمتلوص  رادرس  زا  دندزیم ، لاب  هکرعم  جوا  رب  تداهش  دیپس  ناغرم  تفرگ . شوغآ  رد  ار  ردارب  رس  دمآ و 
رسارس یگدنز  زا  هک  يریوصت  نیلوا  زج  يریوصت  سابع  هاگن  نیرخآ  هدرپ ي  رد  دوب . هدنامن  كاخ  رب  يزیچ  مخز ، لگ  رازه  اب  تسد 
دنمدرد مرگ  ياوآ  و  تخیریم ، کشا  دوب و  هدش  مخ  وا  يور  رب  راب  نیا  هک  نیسح ، یـسدق  يهرهچ  دوبن : تشاد  شیوخ  قشع  روش و 

نوخ ياهلخن  زارف  زا  دیپس  يرتوبک  دـعب ، يا  هظحل  و  دـش ... هدوسآ  تشادـن  باوخ  وت  میب  زا  هک  نمـشد  نامـشچ  کنیا  ردارب  هک : ماما 
هحفص 31] ... ] لضافوبا اهتلیضف ، مسجت  رب  مالس  دندرکیم : همزمز  ناگتشرف  و  دزیم ... لاب  قفا  يوس  هب  دولآ 

نایاوشیپ مالک  غورف  رد 

هک نایمارگ  نآ  تسـشن ؛ هشیدنا  هب  تفایرد و  درک و  هدهاشم  موصعم  نایاوشیپ  نخـس  راونا  رد  ناوتیم  ار  یمارگ  نآ  لیاضف  زا  یجوم 
زاربا ار  تلیـضف  يدـنمجرا و  بتارم  نیرترب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع  تلیـضف  رد  تسا  يدـنمجرا  نازیم  شزرا و  رایعم  ناـشنخس 

یتح هسفنب  هاخا  يدف  یلباو و  رثآ  دقلف  یلع  نب  سابعلا  یمع  هللا  محر  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  : - دـنا هتـشاد 
ۀلزنم هللا  دنع  سابعلل  نا  و  بلاط ، یبا  نب  رفعجل  لعج  امک  ۀنجلا  یف  ۀکئالملا  عم  هحفص 32 ]  ] امهب ریطی  نیحانجب  هللا  هلدباف  هادی  تعطق 

تخاس و ردارب  يادف  ار  دوخ  درک و  راثیا  هک  دـنک  تمحر  ار  یلع  نب  سابع  میومع  دـنوادخ  «. » ۀـمایقلا موی  ءادهـشلا  عیمج  اهیلع  هطبغی 
تـشهب رد  ناگتـشرف  هارمه  هک  درک  اطع  لاب  ود  وا  هب  رایط  رفعج  دـننامه  نآ  ضوع  رد  ادـخ  دـش و  ادـج  نت  زا  شتـسد  ود  هار  نیا  رد 

مالسلاهیلع قداص  ماما  ترضح  و  «. - دنربیم هطبغ  نآ  هب  نادیهـش  همه ي  زیختـسر  رد  هک  دراد  یماقم  ادخ  دزن  سابع  و  دنکیم ، زاورپ 
ام يومع  «. » ادیهـش یـضم  انـسح و  ءالب  یلباو  هللادبع  یبا  عم  دـهاج  نامیالا  بلـص  ةریـصبلا  ذـفان  یلع  نب  سابعلا  انمع  ناک  : » دـندومرف

وکین یشیامزآ  درک و  داهج  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  باکر  رد  دوب ؛ راوتسا  ینامیا  فرژ و  یشنیب  ياراد  یلع  نب  سابع 
نویردـبلا و هب  یـضم  ام  یلع  تیـضم  کنا  هللا  دهـشا  : » دـیامرفیم راوگرزب  نآ  ترایز  زا  يزارف  رد  و  «. - دیـسر تداهـش  ماقم  هب  داد و 
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هاوگ ار  ادـخ  [ » هحفـص 33 «. ] هئابحا نع  نوباذـلا  هئایلوا  ةرـصن  یف  نوغلابملا  هئادـعا  داهج  یف  هل  نوحـصانملا  هللا  لیبس  یف  نودـهاجملا 
یشیدنا ریخ  اب  هک  نانآ  نوچمه  دنتشذگرد ، ادخ  هار  نادهاجم  ردب و  دربن  نارگراکیپ  هک  یتشذگ  رد  یـشور  نامه  هب  وت  هک  مریگیم 

زا رگید  يزارف  رد  و  ...«. - دندرک عافد  ادخ  ناتسود  زا  دندوب و  اشوک  یهلا  يایلوا  يرای  رد  دندرک و  هزرابم  ادخ  نانمشد  اب  ادخ  هار  رد 
يدوب و اشوک  یهاوخ  ریخ  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  «. » دوهجملا ۀیاغ  تیطعا  ۀحیصنلا و  یف  تغلاب  دق  کنا  دهـشا  : » دیامرفیم ترایز 

یهاوگ «. » كرما نم  ةریـصب  یلع  تیـضم  کنا  لکنت و  مل  نهت و  مل  کنا  دهـشا  : » میناوخ یم  زین  و  يدرب - .» راک  هب  ار  تشالت  تیاهن 
معنف : » همانترایز زا  رگید  يزارف  رد  و  یتشذگ - .» رد  دوخ  راک  رد  تریصب  یهاگآ و  اب  یتفاتن و  رب  ور  يدرکن و  یتسس  وت  هک  مهد  یم 

باوـثلا نم  هریغ  هیف  دـهز  اـمیف  بغارلا  هبر  ۀـعاط  یلا  بیجملا  هیخا  نـع  [ » هحفـص 34  ] عفادلا خألا  رـصانلا و  یماحملا  دـهاجملا  رباصلا 
دوخ ردارب  زا  و  يدـناسر ، يرای  و  يدومن ، تیامح  و  يدرک ، داهج  و  يدـیزرو ، تماقتـسا  بوخ  رایـسب  وت  ...«. » لیمجلا ءانثلا  لیزجلا و 
قوش دـنتفاترب  ور  نآ  زا  نارگید  هک  ایند  یمانکین  ترخآ و  گرزب  شاداپ  هب  و  يدومن ، تباجا  ار  تراگدرورپ  نامرف  و  يدرک ، عاـفد 

هحفص 35] ...«. ] يداد ناشن  تبغر  و 

نارعاش ياون 

هراشا

هدورس مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  يهیثرم  هحیدم و  رد  هلمج  نآ  زا  و  توبن ، رون و  تیب  لها  ياثر  حدم و  رد  یعیـش  روش  رپ  نارعاش 
تنیز ار  یـسراپ  راعـشا  زا  ياهدیزگ  نایم  نآ  زا  ام  دوشیم . هدـهاشم  یـسراپ  یبرع و  نیواود  رد  هک  دـناهدیرفآ  ریگمـشچ  ابیز و  ییاه 

زا شیپ  میروآیم و  ار  یلح » رفعج  دیـس  همالع   » زا هدیـصق  کی  هنومن  يارب  یبرع  ياه  هدورـس  زا  طقف  میهد و  یم  رارق  ناملاقم  شخب 
هب تسا  هدورـس  شیوخ  دیـشر  دنزرف  راهچ  گوس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  سابع  یمارگ  ردام  نینبلاما »  » هک ار  نازوس  تیب  دنچ  نآ ،

هحفـص  ] وا نخـس  زوس  یتسار  هب  هک  دشاب  وا  زوسناج  ياهمغ  هدید و  غاد  ردام  نآ  زا  يدای  ات  مینکیم  رکذ  شخب  نیا  زاغآ  رد  كربت 
ثویلب ینیرکذت  نینبلا  مأ  کیو  ینوعدتال  دناودیم ... يرادتـسود  ره  يهدـید  رب  ار  کشا  درـشفیم و  ار  ياهفطاع  اب  ناسنا  ره  لد  [ 36

ناصرخلا عزانت  نیتولا  عطقب  توملا  اولـصاو  دـق  یبرلا  روسن  لثم  ۀـعبرا  نینب  نمال  تحبـصأ و  مویلا  مهب و  یعدأ  یل  نونب  تناـک  نیرعلا 
( نارـسپ ردام   ) نینبلاما رگید  ارم  وت ، رب  ياو   » نیمیلا عیطق  اسابع  نأب  اوربخأ  اـمکأ  يرعـش  تیل  اـی  نیعط  اعیرـص  یـسمأ  مهلکف  مهئالـشأ 

راهچ «. » مرادن يرسپ  رگید  زورما  و  مدشیم ، هدناوخ  نانآ  مان  هب  هک  دوب  ینارسپ  ارم  «. » يزادنایم هشیب  ناریـش  نآ  دای  هب  ارم  هک  ناوخم 
کی ره  تفرگ و  نایم  رد  ار  ناشیاهرکیپ  اههزینرس  «. » دنتسویپ گرم  هب  دش و  هدیرب  ناشندرگ  گر  هک  ناتسهوک  ياهباقع  نوچمه  نت 

هحفص 37] «! ] تسا هدش  ادج  سابع  تسد  دناهدروآ  ربخ  هک  روطنامه  ایآ  متسنادیم  شاک  «. » دنداتفا كاخ  هب  دندروخ و  هزین 

( يرمق يرجه  يافوتم 1315   ) یلح رفعج  دیس  همالع  روش  رپ  هدیصق 

هراشا

ململیب اهنا  ول  ۀحرق  یب  اوموه  داورلا و  سانلل  باطذم  رهاس  یناب  یل  دهشی  لیللا  مرحم و  یلع  یمایأ  عیبر  ملظم و  لیل  یلع  حابـصلا  هجو 
دوف بیشی  همارض و  بشی  یغو  مویب  یل  نم  مهتیو  نامزلا  یف  يرکف  روغی  یعجـضمب و  مومهلا  ینبلقت  اقلق  ململی  خاس  اهبناوج و  تفـسن 

وا محلت  روهدلا و  نهیلع  يدست  ایضاوم  تارتلا  نم  لانا  یـسعف  مجنا  ۀنـسالا  فارطا  لیل و  هنأک  نارجلا  هب  جاجعلا  یقلی  مرهیف  هنم  لفطلا 
يومالا مدقی  مغیضلا و  یمظیو  هب  بالکلا  يورت  هتاداع  نم  رهدلا  نا  تلخ  ام  اومدقت  نیذلا  يرشعم  نید  یه  اهبحا  فوفـصلا  نیب  ۀتوم 

سیل نیملـسملا و  یف  ارمأتم  دمحا  ربانم  یقری  معنتم  هتاذل  یف  دیزی  ادرـشم و  تیبی  ۀمطاف  نب  لثم  مدقم  وه  يولعلا و  رخؤی  رخؤم و  وه  و 
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دق متکتی و  افئاخ  یسوم  جورخک  افئاخ  ۀنیدملا  نم  نیسحلا  جرخ  مظعالا  ءاضفلا  هفذاقت  یتح  دمحم  نب  یلع  ایندلا  قیضی  ملـسم و  رکنی 
قارعلا هب  مؤت  تشمف  مرحم  هیلع  يوأملا  امناکف  هباکر  ندـب  حـیری  نیا  ردـی  مل  مزمز  میطحلا و  تفرـشت  هب  اـهنبا و  وه  ۀـکم و  نع  یلجنا 
فحت نیح  ردبلاک  ۀیرضم  ۀباصع  ریخ  هتفح  مهسا  یه  امناکف  تمترا  اذا  الئاوم و  یسقلاک  تافطعتم  مسرت  بخت و  هب  ماعنلا  لثم  بئاجن 
هحیبست یف  لکلا  مهسیع و  ةوالتلا  جزه  یف  نودحی  اومهتا  وا  اودجنأ  ایانملا  يرست  مهلاحر  نیب  نویزاجح  بکر  هحفص 38 ]  ] مجنالا هیف 

تقربا نا  مجرتم  نونعم و  ماـمحلا  اـهیف  فئاحـص  نهناـک  حافـصلا  ضیب  مهکت  سیلف  تعبط  مهمزع  نم  ۀـیدنه  اـمراوص  نیدـلقتم  منرتی 
دق امک  اهب  نازت  رمح  اهفارطا  موقت  نیح  لاطبالا  دـعاقتت  ۀـیطخ  ایلاوع  نوموقی  مدـلا و  اهبناوج  نم  رطما  سأب و  يذ  لـک  صئارف  تدـعر 

دشأ و دواد  جـسن  نم  هب  اوعردا  يذـلا  بویا  ربصل  مقرالا و  بیـسی  امک  باس  هیدـیب  هینزی  مهنم  لک  زه  نا  مصعم  ۀبیـضخلا  فکلاب  ناز 
ۀیما تعمط  معطملا  هبرش و  رثکی  فوس  نأ  مهماما  راثملا  شحولا  رشابت  موحلا و  رویطلا  اهدئاوع  مهنم  تبلطتف  البرک  ۀموحب  اولزن  مکحا 

لاجرلا کبتشا  اذا  یتح  مجنالا  لانت  نأ  کلذ  نود  نم  مهحامر  نلقف  مهتلذم  اوجر  اوملستسی و  نأ  حتفلا  یف  مهقیلطل  مهدیدع  لق  نیح 
ناریغ مغیـض  محقت  الا  مهعار  ام  ملعم  عئاقولا  یف  وه  لساب  نم  ۀیما  شویج  یلع  باذـعلا  عقو  منکت  نجت و  امب  لاجرلا  دیـص  تحرـص  و 

... لا یف  صاغ  لامـشلا و  یلع  نیمیلا  بلق  مسبتم  کـحاض  مهیف  ساـبع  لا ... توملا و  فوخ  موقلا  هوجو  تسبع  مدـمدی  هظفل و  مجعی 
هسأر رف و  الا و  امدقتم  هل  سأب  وذ  رکام  اومزهی  نأ  مهتابث  دشأ  اوأرف  اصکن  سراوفلا  لضفلاوبا  انث  مطحی و  سوؤرلا و  یف  دصحی  طاسوا 

هل مربملا و  ءالبلا  اهب  لح  الا و  ۀموملم  یلع  انابضغ  دشام  هحفص 39 ]  ] مهدالا اهنول و  رقشأ  نایس  ادغ  یتح  هحمرب  لویخلا  غبص  مدقتملا 
هسأب نم  ةدشب  حالسلا  یقلی  مغرت  ۀلالضلا  ینب  فونأ  اهیف  ۀعاجش  هیبا  نم  ثروت  لطب  ملسی  مدقتلاب  وه  امناکف  براه  ۀعرـس  مادقالا  یلا 

فیسلاف الکلا  مجامجلاب و  بطخی  عاصناف  اومع  امک  میظعلا  أبنلا  نع  اومـص  رـشعمب  دیفت  ظعاوملا ال  فرع  مطحت  حامرلا  ملثت و  ضیبلاف 
وه امب  هتمه  هتفسن  هدورو  نود  نینرقلا  يذ  دس  ول  معفملا  تارفلا  هتدعص  ردصب  هدنع و  مطاوفلا  شطعلا  یکتشت  وا  مظنی  فقثملا  رثنی و 

يرسیلا هفک  یف  مدکم »  » هیبا ایلع  نم  نیأ  مأ  ۀعیبر »  » هنم نیا  ۀنیعظلا  یماح  ملس  اهیلا  هلباذ  لیوط  یقترال و  ةرجملا  رهن  یقتسا  ول  مظعا و 
البج هتلخ  مهطملا  بکر  اذا  لطب  مجریف  ودعلا  هبصاح  بیصی  هبوص و  مطاوفلل  ۀباحـسلا  لثم  مذخملا  ماسحلا  ینمیلا  هفکب  هلقی و  ءاقـسلا 

ءاشی و ام  یضقی  هللا  هفیسب و  دوجولا  یحمل  اضقلا  ول ال  مسقا  امسلا ال  ۀقعاص  ریغ  یف  یننا  لیقصلا و  همراصب  امسق  مهطم  هیف  فخی  مشأ 
نم يدرلا  نمأ  ملقتت  هرافظا  ذا  ثیللاک  قطی  ملف  لوصی  ناب  مهیاذغف  مسحأل  نه  دح  نم  هماسح  هنا و  تافهرملا و  هیدی  تمـسح  مکحی 
هفرط نیسحلا و  هعرصمب  یـشمف  مقلعلا  فادی  هب  نیبراشلل  هتیلف  یمقلعلا  بنجب  يوه  معـشقلا و  بیـصا  اذا  ثاغبلا  نمأ  هشطب  رذحی  ناک 
امنأک طیسبلا  غبص  هعمد  هیلع و  اینحم  بکأف  هحفص 40 ]  ] مثلم جیشولا  مطحنمب  ردب  هنأک  لامجلا  بوجحم  هافلا  مسقتم  هنیب  مایخلا و  نیب 

کینهی یخأأ  ملأتت  اهلوهل  روخصلا  مص  ۀحیص  يداوبلا  ألم  دق  يدان و  مثلیف  حالسلا  ضع  همدی  مل  اعـضوم  ری  ملف  همثلی  مار  دق  مدنع  وه 
لشت نأ  كدعب  تلخ  ام  محری  نم ال  نمحرتسی  نرص  نإ  دمحم  تانب  یمحی  نم  یخأأ  معنم  تنأ  يزرأ و  ناب  یـضرت  لخأ  مل  میعنلا و 

عیظفلا و کعرـصم  نیب  ام  مطلت  ینیبج  یف  کل  اـبظلا  ضیب  هذـه  فکـالاب و  مطلی  كاوسل  مصقی  يرهظ  یترـصاب و  فکی  يدـعاوس و 
یتیتف و عراصم  یبأ  نبای  تنوه  مدقتی ؟ هب  نم  اذـه  كاول  و  يدـعلا ؟ هب  بذـی  نم  کماسح  اذـه  معنت  لبق و  كوعدأ  امک  الا  یعرـصم 

« ممتم  » كاکب یف  يرمع  لیلقل  یننا  ۀعیرشلا  ردص  اکلام »  » ای ملأأ  وه  يذلا  هنکسی  حرجلا 

همجرت

هاوگ بش  دننیریش و  باوخ  رد  نامدرم  « » تساههودنا مرحم  نم  رب  مراگزور  عیبر  تسا و  رات  هریت و  یبش  نوچ  مرظن  رد  حبص  يهرهچ  »
رارقیب مرتـسب  رد  ارم  اـهمغ  « » تخیریم ورف  ار  هوک  درکیم  تباـصا  هوـک  رب  رگا  هک  مراد  لد  رب  یمخز  « » مرادـیب هتـسویپ  نم  هک  تسا 
ناکدوک هک  مبای  تسد  روهلعـش  كانلوه و  يدربن  يهکرعم  هب  مناوتیم  ایآ  « » دنامیم ریحتم  دواکیم و  ار  نامز  ما  هشیدـنا  و  دزاسیم ،

تسا و هدیـسر  ارف  بش  ییوگ  هک  دریگ  ارف  ار  وس  همه  نانچ  شاهکرعم  رابغ  دود و  هک  يدربن  [ » هحفص 41 [ »؟ دزاسیم ریپ  ساره  زا  ار 
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ای « » تسا هدینت  اههدرپ  نآ  رب  راگزور  تشذـگ  هک  مبای  تسد  ییاهنوخ  یهاوخنوخ  هب  هک  دـشاب  « » دنناگراتـس نآ  يالبال  رد  اههزین  رس 
مدرک یمن  نامگ  « » تسا نم  ناگتـشذگ  ناکاین و  يهویـش  مرادیم و  تسود  ار  نآ  هک  موش  لیان  یتداهـش  گرم و  هب  هکرعم  فص  رد 
يولع و  دزادنا ، شیپ  دـنامب  بقع  دـیاب  هک  ار  لذر  يوما  و  !« » دـنامب هنـشت  ریـش  دـنوش و  باریـس  اهگـس  هک  دـشاب  نینچ  راگزور  شور 

یب مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف دنزرف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح نوچمه  يراوگرزب  !« » درادهگن بقع  دشاب  نارگید  رب  مدقم  دـیاب  هک  ار  فیرش 
هلآ و هیلع و  هللا  تاولـص   ) ربمایپ ربنم  رب  دیزی  !« » درب رـس  هب  ترـشع  شیع و  رد  هیواعم  نب  دیزی  نوچمه  يراکتیانج  و  دوش ، يوأم  هانپ و 

هللا تاولـص   ) ادخ لوسر  دنزرف  رب  ار  ایند  و  !« » دنکن ضارتعا  وا  هب  مه  یناملـسم  چیه  دنارب و  نامرف  مکح و  ناناملـسم  رب  دیآ و  رب  ملس )
نوریب هنیدم  زا  ساره  سرت و  اب  مالسلاهیلع  نیسح  !« » دوش هدنار  تاعامتجا  اهرهش و  همه ي  زا  هک  دزاس  گنت  نانچ  ملس ) هلآ و  هیلع و 

هب مزمز »  » و [ 1 « ] میطح  » دوب و هکم  دنزرف  هک  وا  « » تفر نوریب  رصم  زا  ناهنپ  هدیشوپ و  ناسرت و  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم هک  هنوگنآ  دمآ 
يو رب  نکـسم  يوأم و  ییوگ  دـنارب ، يوس  مادـک  هب  بکرم  تسنادیمن  [ » هحفـص 42 « ] دـش رود  مه  هکم  زا  راچان  تفاییم  تفارـش  وا 

نارتش « » دندرب یم  قارع  يوس  هب  ار  وا  دندومیپیم و  رتمارآ  یهاگ  رتدنت و  یهاگ  ار  هار  اهغرمرتش  نوچ  بیجن  ياهبکرم  « » دوب مارح 
زا هورگ  نیرتهب  « » دنتفاتـش یم  ریت  دننام  دـنتخات  یم  نوریب  نوچ  دـندومن و  یم  نامک  نوچمه  تشپ  هدـیمخ  اههاگلزنم  رد  هک  يراوهر 

نارتش رب  ار  گرم  دندروآیم  ور  وس  ره  هب  هک  يزاجح  یناراوس  « » دننز هقلح  شنوماریپ  ناگراتس  هک  هام  نوچمه  دندوب  وا  هارمه  برع 
« دـندرکیم همزمز  دـنوادخ  حـیبست  هب  ناوراـک  هـمه  و  دـندناریم ، شیپ  ار  نارتـش  نآرق  توـالت  ياوآ  اـب  « » دـندرکیم لـمح  شیوـخ 
دیپس و ياههغیت  اب  ییاهریشمش  « » دش یمن  دنک  زگره  تشاد و  ناشیا  تمه  مزع و  زا  ناشن  هک  دندوب  هدرک  لیامح  يدنه  ياهریـشمش  »

مادنا دزیم  قرب  رابشتآ  ياهغیت  نیا  هک  یماگنه  « » دناهداد حرـش  هدرک و  جرد  اهنآ  رد  ار  گرم  هک  ییاههفیحـص  دـننامه  هدنـشخرد ،
دنتشارفایم رب  نوچ  هک  ییاههزین  دندربیم ، الاب  ار  دوخ  [ 2  ] یطخ ياههزین  و  « » دـیرابیم نوخ  اهغیت  نآ  مد  زا  داتفایم و  هزرل  هب  ناریلد 

نوچ کی  ره  « » دوب نوگلگ  هحفص 43 ]  ] هتسارآ و هتسب  انح  تسد  نانوچ  نمشد  نوخ  زا  ناشیاههزین  رس  « » دندروآیم دورف  ار  ناناولهپ 
زا هک  دنتـسارآ  دوخ  رب  بویا  ربص  زا  یهرز  « » دیزخیم شیپ  ناشتـسد  رد  كانرطخ  يرام  نوچ  دنتخارفایم  رب  ار  دوخ  [ 3  ] ینزی يهزین 

دوخ يهرهب  نانآ  زا  دنتشگیم  هکرعم  درگ  هک  یناگدنرپ  و  دندمآ ، دورف  البرک  نیمزرـس  رد  « » دوب رتيوق  رتمکحم و  يدوواد  ياههرز 
ناشیا و ریـشمش  مد  زا  هک   ) دندادیم هدژم  مه  هب  دندوب  شوج  بنج و  رد  اجنآ  رد  هک  شوحو  و  « » دـندش راتـساوخ  ار  نانمـشد  رکیپ  زا 

زور قیلط   » ربارب رد  ناشیا  میلست  هب  دندید  ار  ناروالد  نآ  كدنا  رامش  نوچ  هیما  ینب  « » دننکیم ادیپ  يرایسب  كاروخ  نمشد  ياههتشک 
: داد خساپ  ناروالد  نآ  ياههزین  اما  دـندرک ، وزرآ  ار  ناراوگرزب  نآ  تلذ  هیما  ینب  [ . » 4 « ] دنتسب عمط  هیواعم ) نب  دیزی  ینعی  « ) هکم حتف 
« دنتخاس راکشآ  ار  دوخ  رهوج  رورغم  ناریلد  دنداتفا و  مه  رد  هاپـس  ود  یتقو  « » تسوزرآ نیا  هب  یبایتسد  زا  رتناسآ  اههراتـس  هب  ندیـسر 

ریـش هلمح  موجه و  زا  نانآ  تشحو  « » دـش لزان  باذـع  هیما  ینب  هاپـس  رب  دوب  يریلد  رهظم  اـهگنج  رد  هک  يروـالد  ساـبع »  » ناتـسد اـب  »
هتفرگ و گرم  میب  زا  نمشد  هاپس  ياههرهچ  « » درکیم كاله  ار  نمـشد  نیگمـشخ  دیرغیم و  هحفص 44 ]  ] هک دوب  مشاه  ینب  دنمتریغ 

نمـشد هاپـس  بلق  رد  تخیر و  مه  رد  پچ  حانج  اب  ار  تسار  حانج  « » دزیم دـنخبل  ییور  هداشگ  اب  نانآ  نایم  رد  ساـبع  و  دوب ، مه  رد 
دندرک و تشپ  هک  دیچیپ  مه  رد  نانچ  ار  ریلد  ناراوس  مالسلا ) هیلع   ) لضفلاوبا « » دیبوکیم درکیم و  ورد  ار  نارـس  ياهرـس  تفر و  ورف 

رتولج شرـس  تخیرگ و  هلـصافالب  درک  هلمح  وا  هب  تشاذگ و  شیپ  مدق  يروالد  ره  « » دنتفای وا  ربارب  زا  رارف  ار  يرادیاپ  تابث و  نیرترب 
ره رب  نیگمشخ  « » دوب ناسکی  هایس  خرس و  بسا  نوخ  ششوپ  زا  هک  نانچ  درکیم  يزیمآ  گنر  ار  اهبـسا  دوخ  يهزین  اب  « » تفریم وا  زا 

تمالس ییوگ  دوب ، عیرـس  يرارف  کی  نوچمه  نمـشد  هب  هلمح  رد  « » دمآیم دورف  نانآ  رب  ریزگان  یئالب  دربیم  هلمح  ياهتـسد  هورگ و 
كاـخ هب  ار  یهارمگ  ناوریپ  ینیب  هک  یتعاجـش  دوـب ، هدرب  ثرا  هب  ردـپ  زا  ار  تعاجـش  هک  یناـمرهق  « » تسج یم  يورـشیپ  رد  ار  دوـخ 

نانآ هب  هظعوم  دنپ و  هک  تفایرد  « » دشیم درخ  اههزین  تسکـشیم و  اهریـشمش  هک  دربیم  راک  هب  یتردق  نانچ  اب  ار  هحلـسا  « » دـیلامیم
دـش نآ  رب  سپ  « » درادن ياهدیاف  دـناهدوب  رک  روک و  مالـسلاهیلع ) یلع  نانمؤم  ریما  ینعی  « ) یهلا میظع  أبن   » داشرا تیادـه و  ربارب  رد  هک 
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زا وا  شیپ  مرح  ناوناب  ایآ  « » دورـس یم  رعـش  شاهزین  تفگیم و  رثن  هحفص 45 ]  ] شریـشمش و  دناوخب ؛ هبطخ  اههدرگ  اهرـس و  يارب  هک 
ار وا  یبایتسد  يولج  مه  ردنکسا  دس  رگا  « »؟ دیشخردیم باریس  زیربل و  تارف  يهنیـس  نوچ  وا  يهزین  رـس  هک  یلاح  رد  دنلانب ، یگنـشت 

تـساوخ یم  بآ  ناشکهک  دور  زا  رگا  یتح  « » تشادیمرب ناـیم  زا  ار  نآ  دوب  رترادـیاپ  ردنکـسا  دـس  زا  هک  شتمه  تفرگیم ، بآ  هب 
هچ وا  اب  ار  هعیبر »  » يهلیبق دوب ؛ نآ  دارفا  نابیتشپ  ناوراـک و  رگ  تیاـمح  « » دوب نآ  هب  یباـیتسد  ناـبدرن  شدـنلب  هزین ي  دیـسر ، یم  نادـب 

دربیم ار  بآ  کشم  پچ  تسد  اب  « »!؟ دراد یتلزنم  هچ  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  وا  ردپ  يالاو  ماقم  اب  سایق  رد  [ 5 « ] مدکم  » و تبسن ،
« تشاد هارمه  هب  نافوط  نمـشد  يارب  ناراب و  مرح  ناگنـشت  يارب  دـمآیم ، شیپ  ناـچیپ  يربا  نوچ  « » ار نارب  ریـشمش  تسار  تسد  اـب  و 
یلقیـص و ریـشمش  هب  دـنگوس  « » دزاتیم بسا  رب  هک  تسا  زارفرـس  یهوک  ییوگ  دـشیم  راوس  دوخ  ياـبیز  بسا  رب  نوچ  هک  یناـمرهق  »
؛ درکیم وحم  شریشمش  اب  ار  یتسه  دوبن  ینامـسآ  ریدقت  رگا   -« » مروخیمن دنگوس  ینامـسآ  يهقعاص  هب  زج  نم  و  وا - ؛ يهدنـشخرد 
وا و هک  یلاـح  رد  دـندرک ، عـطق  ار  وا  تـسد  ود  هدـنرب  ياهریـشمش  « » دـهدیم ناـمرف  دزاـسیم و  ردـقم  دـهاوخب  هـچ  ره  دـنوادخ  اـما 

هدرک عطق  ار  شیاهنخان  هک  ریش  نانوچ  تسناوتن ، دنک و  هلمح  ات  دیـشوک  هاگنآ  [ » هحفص 46 « ] دندوب اهنآ  زا  رتعطاق  رتزیت و  شریـشمش 
رهن رانک  رد  « » دباییم نادیم  غالک  دتفوا  ياپ  زا  باقع  نوچ  يرآ  دندش ؛ نمیا  دـندوب  گرم  ساره  رد  وا  توطـس  زا  هک  نانآ  « » دنـشاب

وا و هب  یهاگ  هودنا  اب  تفاتـش و  وا  رانک  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  « » داب راوگان  خلت و  ناگدنماشآ  رب  دـبا  ات  رهن  نآ  داتفا ... كاخ  هب  همقلع 
دش مخ  « » تسا هدش  ناهنپ  هتـسکش  ياههزین  زا  یهوبنا  سپ  رد  هام  نوچ  هک  دید  ار  وا  يابیز  هرهچ ي  « » تسیرگنیم اه  همیخ  هب  یهاگ 

يهحلـسا جامآ  زا  هک  یئاج  اما  دـسوبب  ار  وا  تساوخیم  « » درک نوگهلال  ار  نیمز  شنینوخ  ياهکشا  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  رکیپ  و 
! مردارب يا  هآ  « » دروآیم درد  هب  ار  گنـس  لد  هک  ییهلان  تفرگ ، ارف  ار  تشد  رـسارس  وا  يهلان  دایرف  « » تفاین دشاب  هدـنام  ملاس  نمـشد 
هچ وت  زا  دعب  مردارب ! يا  هآ  « » یـسرب تمعن  زان و  هب  وت  منامب و  هدز  تبیـصم  نم  هک  يدنـسپب  متـشادن  نامگ  داب ، تیاراوگ  تشهب  میعن 

تـسد زا  ار  وت  مدرکیمن  نامگ  « »؟ دنک یم  تیامح  محر  یب  نمـشد  ربارب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  تاولـص   ) ربمایپ نادـناخ  ناوناب  زا  یـسک 
تروص رب  تسد  اب  دوخ  نازیزع  گوس  رد  مدرم  !« » دنکـشب متـشپ  دوش و  کیرات  منامـشچ  دتفیب و  راک  زا  میاهتـسد  وت  زا  سپ  مهدـب و 

زج نم  گرم  وت و  شارخلد  تداهـش  نایم  !« » دنیآیم دورف  نم  يور  رب  هدنرب  ياهریـشمش  وت  گوس  هحفص 47 ]  ] رد کنیا  و  دننزیم ،
یسک هچ  تسوت  مچرپ  نیا  و  دنارب ؟ ار  نمشد  نآ  اب  یـسک  هچ  تسوت  ریـشمش  نیا  « » تسا هدنامن  یقاب  باوج  لاؤس و  کی  يهزادنا  هب 

يا !« » دـباییم نیکـست  رتگرزب  يدرد  اب  مخز  اریز  درک ، ناسآ  نم  رب  ار  مناناوج  گرم  مغ  وت  تبیـصم  مردارب ! « »؟ دـنک يورـشیپ  نآ  اـب 
گرم اـت  ردارب  گوس  رد  هک  هریون » نب  کـلام   » ردارب ممتم »  » نوچمه و  ...« ) درذـگیم وـت  رب  هیرگ  رد  نم  هاـتوک  رمع  تارف ! بحاـص 

(. میرگیم وت  رب  رمع  يهظحل  نیرخآ  ات  هرامه  تسیرگ 

( يرمق يافوتم 1285   ) یناهفصا شورس  زا 

دیشروخ و فت  هدش  نایرگ  وا  لاح  رب  نید  هاش  هدش  نایرب  شطع  قشع و  فت  زا  ناقـشاع  هاپـس  رادملع  نآ  ناقداص  ریم  سابع  نآ  دمآ 
نیـسح دـشاب  ار  هک  ره  هتخومآ  یقـشاع  ردارب  زا  هتخود  رب  ناهج  ناج و  زا  مشچ  شو  هام  نآ  زا  هدرب  تقاـط  هس  ره  شطع  قشع و  فت 

راسی زا  نیمی و  زا  ار  نانمـشد  وا  گنهآ  رب  هراظن  یفطـصم  وا  گنچ  رد  يردـیح  راقفلاوذ  قشع  داد  یلک  هب  دـهدب  مرجـال  قشع  داتـسا 
ادج نت  زا  ناهگان  یتشرـس  دب  هحفـص 48 ]  ] هنمیم رب  هرـسیم  زا  ار  شیوخ  هنت  کی  ردارب  قشع  زا  دزیم  راـقفلاوذ  دزیم  هناراو  یـضترم 

تـسد مزاـبب  ناـج  اـت  مدـمآ  تفگ  تفرگب و  رگد  تسد  رد  غیت  تفیب  شوـخ  يداـتف  وا  تسد  يا  تفگ  ادـخ  تسد  يهداز  تسد  درک 
یمراک رد  ار  تسد  رگید  عطق  نینح  ریم  یضترم  راگدای  نیـسح  قشع  يهداب  تسم  هصاخ  تسین  تسم  دزیرگ  یلیـس  زک  تسم  تسیچ 
تـسد نآ  ردنا  غیرد  یب  سوسفیب و  تفگب و  نیا  میـشرع و  رپ  ود  دنایورب  قح  میـشرف  تسد  ود  تافاکم  دوخ  یمرایط  رفعج  لیدب  هک 

ار زیخاتـسر  هدرک  اراکـشآ  ار  زیت  راقفلاوذ  هدیـشکرب  درم  يوزاـب  رد  خرچ  هدـنام  هریخ  دربن  فص  رد  تخاـت  هناردـیح  غیت  تفرگب  رگد 
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تـسد منز  شلـصو  نماد  رد  ناج  تسد  منت  زا  تسد  عطقنم  دش  رگ  تفگ  ادج  نت  زا  شرگید  تسد  درک  افق  زا  دـمآرد  رگید  يرفاک 
رد منکیم  يو  خاش  يربب  نوچ  دلاب  ورس  یح  قشع  غاب  ورس  نم  متـسیک  هب  هدنک  شلاب  رپ و  قشاع  غرم  هب  هدنکفا  تشد  هب  نوخ  رپ  نم 

سب تسا و  نادیهش  صاخ  انش  نیا  سک  تسدیب  انش  زگره  دنک  یک  نمز  رد  روانش  ره  فالخ  رب  نم  تسدیب  انش  نوخ 

( يرمق يافوتم 1322   ) یناماس نامع  رارسالا » ۀنیجنگ   » يهموظنم زا 

وش افصلاراد  نآ  رد  یتسج  رگا  هار  افو  زا  ناوخا  رگ  تدندوشگ  رد  قشع  يوگ  تقیقح  یطوط  وت  يا  قشع  يوک  بیلدنع  يا  ابـص  يا 
ار هداتفا  راب  رای  نیا  یتمه  ار  هداتفا  راـک  تسد ز  نیا  یتسد  هحفص 49 ]  ] ناسر نم  زا  مالس  ار  ناقیرطمه  ناسللا  بطر  افـصلاراد  نآ  رد 

بحاص تسین  دروآ  سابع  يرکذ ز  نایم  رد  دروآ  سان  يهرمز  ردـنا  يروش  ار  رارـسالا » ۀـنیجنگ   » دـنک رپ  ار  راب  دـناسر  لزنم  رب  هک  ات 
يهودق نآ  مرجال  تسد  ود  ار  وا  دوب  تسد  کی  ار  هلمج  تسلا  هاش  نآ  يراداوه  رد  نیـسح  زا  دعب  ار  سابع  مدـقمه  نیتأشن  رد  یتمه 

زا دهع  نوراه  ار  دیحوت  یـسوم  وا  زا  نانیب  دب  لاح  شوشم  نآ  وا و  زا  نانیب  ادـخ  تشپ  يوق  نآ  زات  هکی  تبحم  نادـیم  هب  نآ  زاین  لها 
كاپ يآ و  رطاخ  كاپ  ورشیپ  ینیسح  قاشع  هب  دب  لیلج  هاش  رب  هلمج  يامنهر  لیلد  دب  ار  قح  هار  نابلاط  دهج  هب  رتلماک  هلمج  نادیرم 

زور وا  زا  رازاب  قنور  ار  ناورهر  وا  زا  راک  بآ  دوب  ار  ناقشاع  باتش  اب  يدناسریم  ار  ناگنشت  بآ  دیحوت  طش  زا  یتفرگیم  ور  شیدنا 
ورف سب  رپس  دـش  ار  الب  ناراب  ریت  رپسهر  ناماک  هنـشت  يوس  هب  دـش  نورب  نوچ  طش  زا  دـمآ  شود  رب  کشم  نوخ  رپ ز  مشچ  هب  اروشاع 

ات کشا  دش ز  یلاخ  کشم  مشچ  هک  ات  کشم  مشچ  يو  رب  تخیر  نادنچ  کشا  زیرکشا  وا  تلاح  رب  دش  کشم  زیت  ریت  يو  رب  دیراب 
تخیر كاخ  نآ  رـس  رب  نیعت  تخیر و ز  كاـپ  قلعت  بآ  نیمز  رب  بآ  کـشم  نآ  يهحـشر  زا  دـنروخیم  باوث  ناـماک  هنـشت  تماـیق 

هحفص 50]  ] دنامن يزیچ  نایم  ردنا  نیسح  زج  دناشف  یتسم  زا  تسد  ار  شایتسه 

يزیربت رین  یقت  دمحم  ازریم  مالسالا  ۀجح  زا 

نوچ دربن  وا  زا  تسد  سک  هک  رادـمان  سابع  وا  زا  تسر  شیوخ  مغز  نآ  زا  دیـشچ  وک  ره  وا  زا  تسم  دوب  ناـبل  هنـشت  هاـش  هک  یماـج 
دش باوخیب  وا  زا  تسکش  تماما  تشپ  هک  یتبرض  زا  بآ  هدروخن  اپ  زا  شتماق  لخن  داتفا  وا  زا  تسد  تسـش  نوخب  هلایپ  نآ  زا  دروخ 

تـسود يوـس  هب  یمـشچ  نمـشد و  يوـس  هب  یمـشچ  وا  زا  تسبب  نیبناـهج  مشچ  گرم  باوـخ  نوـچ  ودـع  دـش  باوـخ  رد  هنیکس و 
وا زا  تسد  ود  یتیگ  هب  دای  دنام  تشذگب و 

( يرمق يافوتم 1335   ) یسوط رتخا  يهدیصق  زا 

نآ مه  هب  دز  دیشک و  یهآ  شردارب  روای  سکیب و  هدنام  دید  نوچ  تسد  راگزور  نتلیپ  نالدرپ  رب  یتشاد  هک  يدرم  يهشیب  ریش  سابع 
رد دیـشک  نورب  تیمح  نیتسآ  هنادرم ز  تسد  راهب  داب  دوب ز  هدرب  هیوپ  زک  راوس  ینـسوت  نآ  هب  تشگ  کشم و  تشادرب  تسد  راـقو  اـب 

بل راوگـشوخ  بآ  زا  تسد  رادمان  نآ  دوخ  دارم  رب  تفای  نوچ  کشم  درک  بآ  رپ  دـمآ و  تارف  يوس  تسد  رازراک  یپ  اونین ز  تشد 
تـسد راک  شتفر ز  هک  رازراک  تشد  رد  درـشف  اـپ  ردـق  نآ  شردارب  يراـی  رب  تسد  رارقیب  شـشطع  زا  دوب  هکنآ  اـب  درکن  رت  کـشخ 

زا تسش  بآ  یهت ز  شکـشم  وچ  تشگ  ریت  برـض  زا  تسد  راسی  نیمی و  دش ز  وچ  ادج  ار  وا  نتـشیوخ  نادند  هب  بآ  کشم  تفرگب 
هحفص 51]  ] تسد راهچ  تشه و  تبحم  نماد  زا  رادم  رب  هاش و  نآ  مغ  زا  لانب  رتخا »  » تسد رایرهش  نآ  نتشیوخ  تایح 

( يرمق يافوتم 1355  « ) لصاو  » هب صلختم  یلوفزد  داوج  دمحم  الم  زا 

اون رب  تسدیهت  ياونیب  وچ  نیـسح  ياونین  هب  منانچ  تسا  وگادخ  قاتـشم  اود  رب  رامیب  رطاخ  هک  نانچ  قاتـشم  اونین  هب  متایح  روهظ  زا  نم 
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هب هک  یلبلب  وچ  نیسح  رازم  يهشوگ  شش  هب  تسلد  دارم  قاتشم  البرک  تشد  هیرام و  ضرا  هب  متـسه  نایب  زا  رتنوزفا  هبترم  رازه  قاتـشم 
وچ تسالببرک  ضایر  میمش  هب  ناج  ماشم  قاتشم  اعدم  رادید  هب  هک  یلئاس  وچ  مسابع  ياشگلکشم  دقرم  يوس  هب  قاتشم  اشگلد  رازلگ 

قاتشم اقب  يهمشچ  رس  هب  ریپ  رضخ  وچ  بآ  رپ  يهدید  هب  متارف  طش  بآ  هب  قاتشم  ابص  تهکن  رب  هک  هلال  گرب 

( يرمق يافوتم 1361  « ) رقتفم  » هب صلختم  یناپمک )  ) یناهفصا يورغ  هللا  ۀیآ  موحرم  لزغ  زا 

ربونص هن  تفریم  نامارخ  وچ  شدنلب  يالاب  ورس  تسد  هدرب ز  منخس  نیریش  یقاس  لد  نید و  تسم  هدمآ  بارش  روش  زا  هن  هدیروش  لد 
مشاه ینب  هام  افـص  ناوخا  هاش  تسلا  ناتـسبش  عمـش  لزا  مزب  دهاش  سابع  فراعم  دیحوت و  يهداب  یقاس  تسپ  هدمآ  رظن  هب  ملاع  ود  هک 

هچ ره  رس  هب  اپ  دز  دوخ و  زا  دش  تسین  تشذگ  تسد  ورـس  نادیهـش ز  هاش  هر  رد  تسویپ  تقیقح  هب  ینعم  تروص و  وا  رد  هک  تسوا 
ندـب شتـسد ز  ود  داتفیب و  ياپ  زا  شورـس  تسرپ  هداب  نآ  يراد  افو  نابرق  هب  ناـج  دومنن  رت  بل  یقاـس و  ناور  بآ  رد  تفر  تسه  هک 

هحفص 52]  ] تسسگ دیما  يهتشر  وا  زا  سپ  ار  نید  هاش  دیردب  رکشل  هزاریش ي  قریب و  نوگن  دش  تسکـشب  ملاع  همه  هانپ  تشپ و  رمک 
لد ز افـسا  او  نوخ  هب  هقرغ  افو  رـصم  فسوی  تسـشن  راتفر  هک ز  نامارخ  ورـس  نآ  زا  هآ  دـنامب  راتفگ  هک ز  ناشفا  رد  لعل  نآ  زا  فیح 

تسرن رهدلا  دبا  وا  مغ  نادنز 

( یسمش يافوتم 1350  ) يدنجریب یتیآ  نیسح  دمحم  خیش  يونثم  زا 

کی اغو  ناریم  ریم  دارملا  باب  الع  دجم و  بحاص  دار  سابع  نیط  ءام و  نامرهق  دیسر  مشاه  ینب  هام  تبون  دیعـس  ناوخا  ناوعا و  یپ  زا 
ات نمـشد  مشچ  شورخ  ردنا  دعر  وچ  تسد و  رد  غیت  شود  هب  یکـشم  اب  تخات  نادـیم  يوس  ریما  ناریم  همه  رب  ناریـش  ریـش  ریـش  هشیب 

ياهفرغ درب و  تسد  طب  دننام  ار  بسا  طش  رد  دـنار  طش  هب  دـش  لخاد  درک  یفاکـش  فص  داتفوا  نمـشد  ياضعا  رب  هزل  داتفوا  نت  نادـب 
نورب عرـشم  زا  دـمآ  بآ و  تخیر  دابم  یلاخ  وا  دای  زا  لد  چـیه  دای  هاش  ماک  هگان ز  شدـمآ  ناهد  کیدزن  درب  دـشون  هک  اـت  ناور  بآ 

غیت پچ  شود  ردنا  دنکفا  ار  کشم  دنتخادنا  شتسار  تسد  هک  ات  دنتخات  شیوس  هب  وس  ره  زا  رکشل  نوخ  قرغ  نهآ  قرغ  بآ و  قرغ 
پچ تسد  لیـس  وـچمه  رکـشل  هتفرگب  وا  رود  متـسا  اـج  رب  اـت  تسد  مرادـن  رب  متـسار  تـسد  دـیدرک  ادـج  رگ  برعلا  لاـتق  نـبا  دزیم 

ناماد هب  متـسد  متفر و  دناشف  رپ  محور  غرم  ردارب  يا  مالـسلا  نابوخ  هاش  يا  داب  وت  رب  مایخ  يوس  ور  درک  للذت  اب  لیفط » نبا   » شتخادنا
هحفص 53]  ] دنام وت 

ینادمه یطوط  نسحلاوبا  موحرم  زا 

باحس دجم و  رهپس  اطع  طیحم  مرک  رحب  لیاضفلاوبا و  سابع  يهبترب  سک  دسرن  فرـش  زا  هک  سایق  ملع و  تسارم  ناماما  ماقم  زا  سپ 
راکفا رب  هتـسبب  ترکف  هر  تهج  شـش  ساپ ز  ردنا  کیالم  شمیرح  درگ  مادـم  دابع  فاطم  ادـخ  میرح  وچ  وا  میرح  سان  أجلم  اخس و 

نوچ شیور  غورف  سایق  ملع و  دح  نوریب ز  شلذب  رامـش  نایاپیب  اهتنایب و  شلـضف  راحب  ساوح  جـنپ  هب  هدـمآ  طیحم  خرچ  تفه  وچ 
دوج هب  میرک و  شیوخ  باـب  وچ  تاـجاح  يهلبق  قلخ  رب  قلاـخ و  هیجو  ساـجرا  لدـبم  رهم  نوچ  شیوک  راـبغ  نوک  ود  شخب  رون  هاـم 

بانج راگرپ  نامسآ  بطق و  یکی  وچ  وا  دوجو  سایقم  وا  دوجو  ار  اخس  لذب و  اطع و  هدنزیر  باحس  نوچ  شفک  دوج  هاگب  سان  دوجا 
تقیقح مشچ  هب  رگا  سایرک  نادـب  اس  ههبج  همه  دـنکئالم  دـنیو  يوک  نارئاز  نیمز  يور  قلخ  هن  ساـبل  نوک  ود  ره  مسج و  لـثم  هب  وا 

هدـید ود  رهب  نک  وا  هگرد  كاخ  ز  یطوط »  » ینک بلط  تقیقح  يایتوت  وچ  ساـیلا  ترـضح  رـضخ و  بداـب  شهگرد  هب  ینیب  ینک  رظن 
ساپس دمح و  مینک  يراب  ترضح  دزس ز  رمع  همه  وا  حدم  قیفوت  تمعن  رکشب  سامم 
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( یسمش يافوتم 1361   ) يدزی یضایر  موحرم  زا 

وت يارآلد  يور  اجک  هام  یمشاه  ینب  هام  یلع  تسد  یملاع  همه  نادیهش  جات  ام  تاجانم  حیبست و  وت  دای  ام  تاجاح  يهلبق  تمرح  يا 
قاشع و یقاس  قشع  رالاس  هلفاق  مدـقمه  بارت  وب  نت  ناج و  وت  علطم  باتفآ  زا  رتهدنـشخرد  هام  هحفص 54 ]  ] وت يانعر  تماق  اجک  ورس 

رفک ملع  يا  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  ماما  نبا  خا و  ماما و  مع  نیسح  هار  هب  تسد  ورس  هداد  نیسح  هاپس  رالاس  رورـس و  قشع  رادملع 
يزابرـس يزابناج و  بتکم  تسافـص  قدـص و  وت  يابفلا  سرد  تسافو  قشع و  بتکم  وت  بتکم  هتخارفا  رب  مالـسا  مچرپ  هتخاـس  نوگن 

جوم تام  تسوت  بدا  زا  تارف  بآ  هتخومآ  بدا  ار  بدا  حور  هتخوس  هدـش  بآ  هدـش  عمـش  تسا  يزارفا  رـس  هاگ  نآ  يرـس  یب  تسا 
تیارب بآ  رگج  يا  بآ  جوم  زا  يدمآ  نورب  هنشت  وا  نالفط  يهدیکشخ  بل  ناو  وا  ناشطع  بل  نیسح و  دای  تارف  مشچ  هب  کشا  دنز 

تفک تقیقح ز  لفط  شود  هب  تتاـیح  بآ  زا  رپ  کـشم  تسا  ـالب  برک و  یئاقـس  وت  راـک  تسا  یـضترم  تردـپ  رثوک  یقاـس  باـبک 
هس یس و  دص و  کی  رگا  دیوگ  راچد  دش  یمغ  هب  يدرد  هب  هک  ره  نیـسح  باب  تمحر و  رد  تسه  نیتأشن  رد  وت  يالاو  هگرد  شونبآ 
هام مهن  نوچ  یهد  شبآ  هدمآ  رگا  هنشت  یهد  شباوج  فطل  مرک و  زا  نیـسحلا  برک  فشاک  ای  فشکا  نیملاع  رد  هتخارفا  ملع  يا  راب 

تفگ ادص  دز  ار  وت  زاوآ  هب  رمش  نابـساپ  کلم  هاج  کلف  هاش  ناهج  ردص  يهمیخ  بقع  زا  دیـشک  دیابن  هک  اج  نادب  راک  دیـسر  مرحم 
ناما هب  نم  وت  ياضعا  رب  داتفیب  هزرل  وت  يابیز  خر  زا  دـیرپ  گنر  تاهمان  ناما  طخ  ناشن  داد  تاهماگنه  دـنناهرب ز  ات  اـنتخا  ونب  دـنیاجک 

نیز وت  دزم  ادـج  تکاپ  رکیپ  زا  دـش  هک  ات  ار  همان  ناما  تفرگن  وت  تسد  هحفص 55 ]  ] نامایب نانس  ریـشمش و  مد  زا  ناهج  ناج  مشاب و 
دناهدید ار  وت  هک  یماما  جنپ  ادخ  ناما  طخ  دـش  وت  طخ  یتفال  هش  تسد  دـش  وت  تسد  نتخاب  رـس  ندرک و  رپس  تسد  نتخاس  نتخوس و 

کشا ز دز و  هسوب  دید  وت  تسد  وچ  دنوادخ  مشچ  ردپ  سدق  تحاس  رد  تدرب  رهگالاو  ردام  يدب  لفط  دناهدیسوب  وت  ریگ  ملع  تسد 
نیمز يور  هب  هداتفا  وت  تسد  نید  هاش  الب  برک و  رد  وچ  دید  یبتجم  دزب  وت  تسد  هب  هسوب  افج  رهز  هب  هتـشغآ  بل  اب  دـیکچ  شمـشچ 
كاخ ریز  ناهن  درک  دز و  هسوب  كاپ  تسد  نآ  مه  داجـس  ترـضح  شاهدیکـشخ  بل  اب  دزب  هسوب  شاهدـید  رـس  تشاذـگب  دـش و  مخ 

دیما رون  وچ  هام  نیا  موس  رگد  یلیلد  تسوت  بدا  رب  رثا  نویامه  نابعـش  علطم  اهراب  دزب  وت  تسد  هب  هسوب  البرک  فص  هب  رقاـب  ترـضح 
روـن نیقرـشم  زا  هتخیمآ  مه  هب  دـش  تسوا  رادـملع  دـالیم  تبوـن  تسوـب  رطع و  زا  رپ  هک  هم  نیا  مراـچ  دـیمد  ینیـسح  حبـص  يهعـشعش 

ندمآ و بدا  نیو  تنت  ناج و  رـس و  يادف  هب  يا  رتشیپ  یمدـق  تداهـش  تقو  رـس  تشپ  یمدـق  تدالو  تقو  نیـسح  عاعـش  لضفلاوبا و 
هب وچ  هش  داب  وت  يادـف  هب  ردارب  ناج  داژن  الاو  رهوگ  وت  هب  تفگ  نامز  ماما  نادیهـش و  هاش  ناج  کـلم  هش  هک  سب  نیا  وت  حدـم  تنتفر 

هحفص 56] [ ؟ دوش تیادف  هک  یضایر »  » تسیک دور  ردارب  نابرق 

اسر مساق  رتکد  موحرم  زا 

شیهللادی تسد  هدش  هکنآ  نینبلاما  ردیح و  لد  رون  نیسح  هاپس  رادملع  ریم و  نید  ایند و  ورـسخ  نایع  تشگ  نینبلاما  نماد  زا  هک  هدژم 
نیرب تشهب  يوس  درب  روح  ایتوت  یپ  ار ز  شرد  كاخ  نیقی  رحب  يهدنـشخر  رهوگ  ایح  جرب  يهدـنبات  رتخا  نیتسآ  نورب ز  هللادـسا  نوچ 

غیت دـشکب  رگ  نیربنع  شـشوخ  سافنا  دـلخ ز  كانبات  شخر  راونا  كاخ ز  نیرفآ  ناهج  بقلم ز  تشگ  دارملا  باب  هک  تاجاح  يهلبق 
سدقلا حور  مد  شمیسن  هفرط  نیبج  شکاخ  هب  هدوس  ناروجات  فرـش  شمان  هتـسج ز  نارومان  نیرع  ریـش  نت  رب  دتف  هزرل  ادخ  ریـش  وچ 

دش هک  ره  تفای  دیواج  تلود  اسر »  » وچمه نید  ایند و  هش  تمحر  بکوک  قح  دیشروخ  مشاه و  ینب  هام  نیمالاحور  رپ  شمیرح  شرف 
نیچ هشوخ  وا  نمرخ  زا 

( رصاعم  ) دیؤم اضر  دیس  زا 
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رد هرابود  ار  قاشع  دیشونب  برط  ماج  دیـشوجب  ناقـشاع  يا  دیآ  رگید  ریـشمش  نادزی  ریـش  تسد  رب  دیآرب  رگد  یتسد  تردق  نیتسآ  زا 
وا زک  هتفرگ  لگ  هتـسد  کی  نماد  هب  نینبلاما  دـیآ  رونم  هام  ار  ـالبرک  دیـشروخ  قنور  هتفرگ  ملاـع  لـضفلاوبا  تعلط  زا  دـیآ  ربهر  قشع 

تردق نامسآ  زا  دیآ  رکـشل  رادرـس  ار  البرک  يودرا  لضفلاوبا  دسر  ادرف  زورما  نیـسح  دمآ  هحفـص 57 ]  ] دیآ ربمیپ  رطع  ار  ناج  ماشم 
تسد زا  لکشم  تخـس و  راک  ره  ار  وا  جئاوحلا  باب  دنناوخ  هکنآ  سابع  دیآرب  رگد  یهام  نامیا  قشع و  خرچ  زا  دیـشخرد  رگد  يردب 

يهمکحم رد  سابع  دورـس  رفظ  گـنابلگ  دز  اومتعطق  نإ  يهمغن  اـت  ساـبع  دوب  نیـسح  بوذـجم  تیـالو  همه  مدـق  هب  اـت  رـس  دـیآرب  وا 
رب تسب  نوچ  قشع  زامن  هب  تماق  سابع  دوهش  دوخ  تمه  رب  نینوخ  مشچ  تسد و  رـس و  درآ  سابع  دوب  هک  رگا  دنـسرپ  قشع  تواضق 
رگ سابع  دوعق  یب  يهدجـس  رب  شعوکر  یب  مایق  لصو  دـش  سابع  دوجـس  رد  هبترم  کی  دـمآ  مایق  زا  هچ  اما ز  ساـبع  دوزف  نید  قنور 

كاخ رب  داتف  اپ  هک ز  اجنآ  سابع  دومن  ادا  هنوگ  نیاک  یموص  ةولص و  نینچ  هب  مزان  سابع  دوب  قشع  يهزور  رد  بآ  بل  رب  دروخن  بآ 
دوشگ قح  هب  هدید  دص  ریت  يهناشن  شدش  هدید  ات  سابع  دونـش  ادخ  کیبل  شماما  زا  مالـس و  تفگ  یم  سابع  دونغ  نوخ  هب  هک  هگنآ 

وت تنیلاب  هب  دمآ  نیـسح  يزیخیمن  رب  ارحـص  كاخ  زا  نوخ  هقرغ  يا  ارچ  سابع  دور  رانک  هب  ایرد  درک  ناور  شتمه  تریغ و  زا  سابع 
بآ یلاخ ز  ناکدوک  مایخ  يزیخیمنرب  ایآ  رصع  زامن  تقو  دوب  لتقم  رد  میدرک  ادا  مه  اب  ار  رهظ  زامن  هحفص 58 ]  ] يزیخیمن رب  اج  زا 

ادـعا عـفد  يارب  رخآ  ارچ  دراد  مرح  ياـمغی  گـنهآ  وـس  راـچ  زا  ودـع  يزیخیمنرب  اـیرد  شیپ  زا  نـم  ياقـس  ارچ  ناـغفا  زا  رپ  تـسا و 
وت غاد  ردارب  متـشپ  وت  گرم  زا  تسکـش  يزیخیمنرب  ارهز  دـنزرف  يرای  رب  ارچ  ناطلغ  نوخ  هب  منازیزع  ياهنت  اهنت و  منم  يزیخیمنرب 

يزیخیمنرب ارحص  كاخ  زا  رگد  منادیم  هک  متشک 

( رصاعم  ) نایچیاچ بیبح  زا 

یب قوش  اقس ز  وت  مزب  هب  مدش  رثوک  یقاس  دای  هب  متسکش  قشع  نارگ  گنـس  هب  شوه  يوبـس  متـسدب  داد  هناهب  تتـسم  سگرن  هداب  وچ 
منابل هب  یسریمن  متسم  رس  هب  ات  ياپ  نازوس ز  وت  دای  هب  یلو  مبآ  رب  هچ  رگا  لحاس  بل  رب  عمش  وچ  متـسم  وت  يالو  زا  شیوخ و  زا  ربخ 

یمد لگ  يا  وت  ياوه  رد  هک  دنامب  زازتها  رد  نآ  زا  نم  حتف  ياول  متسپ  وت  ياپ  شیپ  هن  مهوک  وچ  دنلب  رـس  هک  بآ  يا  ماهنـشت  هچ  رگا 
وت ياپ  شیپ  دوب و  مرمث  نم  تسد  ود  متسکش  هک  رگا  مغ  هچ  ملاهن  داد  وچ  رمث  راب  زا  دنکشب  تخرد  ناوارف  داد  هویم  وچ  متـسشنن  اپ  ز 

يا ز سابع  متسد  وت  ریگب  ایب  نونکا  ماهداتف  اپ  هاش ز  يا  تنماد  هشیمه  مزاین  تسد  هتفرگ  متسه  وت  شیپ  هب  ملباقان  يهیده  لجخ ز  داتفا 
رارقیب تسا  رفک  تیار  وت  تبیه  زا  دنلبرـس  تسا  نید  مچرپ  وت  تمه  زا  رادـیاپ  خرچ  رد  وت  شورخ  يا  سابع  راگدای  هدـنام  ادـخ  ریش 

راید ره  رد  قلخ  هانپ  تحیرـض  یجئاوحلا و  باب  رازراک  تقو  ودـع  تسد  راک  دـتفا ز  وت  بیهن  گـناب  ناـما و ز  یب  غیت  زا  هحفص 59 ] ]
هطبغ ادهـش  وـت  هاـج  ردـق و  رب  راـیتسد  هداـتفا  هـب  یهللادـی و  روـپ  ياـشگهرگ  ياـشگراک و  ياشگلکـشم و  رازم  نآ  تـسا  زار  يهـلبق 

راوگشوخ بآ  وت  ترسح  دوخ ز  هب  دیچیپ  بآ  نورب ز  دیآ  بل  هنشت  هدید  هک  یقاس  راختفا  نادیم  هب  تسوت  تسد  هب  مچرپ  دنروخیم 
تـسا تبث  بآ  بات  چـیپ و  رد  مچرپ و  زازتها  رد  رای  برق  هب  یتفرگ  جوا  قشع  لاـب  اـب  يدـش  نوگنرـس  دوخ  بکرم  نوچ ز  تسد  یب 

راگزور دای  رد  وت  تارطاخ 

( رصاعم  ) رورنه یلع  جاح  زا 

وچ یکی  دمآ  رگهولج  غاب  ود  زا  نمچ  ود  زا  هچنغ  ود  شهاپـس  ریما  یکی  نارود  هشنهـش  یکی  درک  یلجت  بش  ود  رد  قفا  ود  زا  هام  ود 
زا رهوگ  ود  شحابـص  راچ  هب  یکی  نابعـش  موس  هب  یکی  دلوت  مام  ود  زا  دش  ناناج  ود  هدازهاش  ود  شهار  هب  هلال  وچ  یکی  نامارخ  ورس 

هزمغ ز هب  یکی  دمآ  رد  ناتـسلد ز  ود  ریلد  ود  زورفلد  ود  شهاوگ  نیعم و  یکی  تیاده  غارچ  یکی  نایامن  تشگ  رحب  ود  زا  فدص  ود 
رـصان یکی  نیـسح و  یکی  شهلا  نیما  یکی  ادخ و  عیطم  یکی  تمحر  مزلق  ود  اخـس  ناک  ود  دوج  جنگ  ود  شهاگن  هب  یکی  لد  درب  ام 
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ياول لـظ  هب  دـنهدیم  هک  رورنه »  » هب سرداد  ود  هاـنپ و  ود  أـجلم و  ود  شهارب  داد  قشع  نادـیم  هب  شیوخ  ناـج  هک  لـضفلاوبا  نیـسح 
« سابع  » ادرف دیآ و  نیـسح »  » زورما دیآ  لابقا  هاج و  رف و  تکوش و  اب  دیآ  لالجا  تزع و  دص  ود  هب  یهاش  هحفص 60 ]  ] شهانپ شیوخ 

دیآ لابند  هم ز  شیپ و  دیشروخ ز 

( لیهس  ) يدوعسم تباث  نسح  زا 

هب دـیرگب  نوخ  مشچ  رت  مددرگ  وت  يازع  رد  لد  نوخ  مددرگ  وت  ياـثر  رد  مشچ  رهوگ  وت  متاـم  زا  دزیر  مشچ  ربارب  دوـب  اـت  فدـص  اـب 
بل زگره  بآ  زا  يدرکن  رت  مشچ  ردنا  تسشن  تنامسآ  تارف  يوس  هب  يدش  نامارخ  ات  مشچ  رواخ  ماب  دیاشگ ز  ات  دیشروخ  وت  گوس 

مشچ رثوک  لالز  رب  یتشاد 

( رییغت كدنا  اب   ) یظفاح نسحم  زا 

بل اشامت  نوچ  باتیب  وا  شطع  زا  تارف  طـش  لد  دـش  درکیم  اـنمت  قوشعم  لـصو ز  رغاـس  درکیم  اـیرد  يوس  ور  ناـبل  هنـشت  یقاـس 
هنشت دوخ  تخیر و  ار  بآ  درکیم  اشامت  بآ  نآ  رد  ههام  شش  سکع  نابل  کیدزن  هب  دروآ  وچ  بآ  زا  یفک  درکیم  اقس  يهدیکشخ 

اهاط ترتع  یگنـشت  زا  دای  رهم  دربیم ز  وچ  همیخ  يوس  هب  یبآ  کشم  درک  یم  اـیرد  هنهپ ي  شمرک  زا  نیگمرـش  تشذـگ  بآ  نآ  زا 
هحفص 61]  ] درکیم اضما  فرش  افو و  راثیا و  حول  متس  غیت  زا  شاهتشگ  ملق  يوزاب  ود  اب  درکیم 

( رصاعم  ) مارم مساق  زا 

ایرد بل  زا  نتـشذگ  ینعی  كاردا  يوس  نآ  اـت  قشع  جورع  ینعی  تماقتـسا  زا  يزراـب  دومن  ینعی  تماهـش  راـثیا و  قشع و  ینعی  ساـبع 
وحم هم  اجنیا  تسا  سابع  تسد  رد  یلع  غیت  تسا  بالقنا  نادرم  رـالاس  يهنیـس  رد  تسا  باـکر  رد  اـپ  یقـشاع  ماـمت  ینعی  كانـشطع 

نینوخ هک  یمـشچ  دـش  مگ  لقع  قشع و  راکیپ  رد  هک  یتسد  دـش  مخ  زادرپ  لزغ  یتسم  زا  هک  یمـشچ  اـجنیا  تسا  ساـبع  تسم  مشچ 
دـش ادج  نت  زا  ادخ  هار  رد  هک  یتسد  دش  اههیآ  مامت  ریـسفت  هک  یمـشچ  داد  وربآ  ار  نونج  داتفا و  هک  یتسد  داد  وربآ  ار  نوخ  تشگ و 

وت زا  یناشن  دراد  رگا  يدرم  دراپسیم  رس  وت  ياپ  رب  یگنادرم  تریغ  ياپ  ات  رـس  وت  مرـش  زا  دزوسیم  تریح  دریگیم ز  هژاو  نابز  اجنیا 
یقـشع و یقاـس  وت  تداـشر  ییاـفو و  رهم و  رهظم  وت  تسا  زازتـها  رد  یگنادرم  قریب  رگ  تسا  زارفرـس  توتف  حور  رگ  تسوـت  زا  دراد 

ینیسح رادرس  وت  اهنت  وت  هک  اقح  ینیسح  رادهپس  وت  ردیح  روپ  وت  تداهش  ياقس 

( رصاعم  ) یقمسو يهقیدص  زا 

دیهد یماـغیپ  لـصو  هوکـش  زا  دـیهد  یماـج  ماهنـشت  بل  شطعلا ! قـشع  يادوـس  فـک  رب  رـس  مهنیم  قـشع  ياورپ  یب  تسد  رد  مرپرپ 
هحفص 62]  ] ارم دناوخیم  رفک  راصح  رد  البرک  ناگنشت  بل  دیس  نیسح  يابهـص  نوحـشم ز  نم  ناج  نیـسح  ياوآ  نم  رد  دشورخیم 

ارم مان  البرک  منهاریپ  دش  کیبل  یخرـس  منت  ایوگ  شخـساپ  رد  دـش  هلمج  نوخ  ياوآ  شبل  زا  دوارتیم  نوخ  يان  زا  ار  قشع  دیارـسیم 
هار مربیم  اهغیت  مره  هب  نت  مراپسیم  تسا  نم  مان  رحس  داب  هرمه  تسا  نم  ماگ  البرک  يانشآ  درک  دای  دوخ  تنـس  يانـشآ  درک ز  دایرف 

مرگید يدوجس  نوخ  زامن  رد  مرگید  يدورس  ار  شنیرفآ  اهتنا  ات  افو 

( رصاعم  ) يدهم یلعسابع  زا 

لد دومن  ارجام  نیا  ربا  تسیرگ  اهنت  هن  وت  یماک  هنـشت  رب  بآ  رارقیب  وت  قشاـع  وچمه  تسور  نیز  بآ  راسمرـش  دوب  وت  بل  زا  رـشح  اـت 
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یم ات  تسا  شتآ  بآ  ارت  نایعیش  وت  زا  دعب  بآ  راوگوس  دوب  هشیمه  ات  هصغ  نیز  دیهـش  دش  هنـشت  بل  وت  يافو  اب  ياقـس  بآ  راسهوک 
وت کشخ  بل  زا  دای  وچ  يدهم »  » بآ راذـگ  دـیامن  دور  دور  گناب  اب  دوریم  دولآ  لگ  دور  وت  متام  رد  بآ  رارـش  نابحم  بلق  هب  دـنز 

بآ راهب  ربا  وچ  هدید  ود  زا  درابیم  دنکیم 

يدورامرگ يوسوم  یلع  داتسا  زا 

اپ ناز  نک  وضو  دوخ  نوخ  هاگناو ز  نک  وشتـسش  رهم  يراـج  رد  هحفص 63 ]  ] دنویپب ناقـشاع  هب  زیخ و  رب  دنبلد  يور  قشع  يهنـشت  يا 
كاپ يهدـید  هاگن  هب  رگنب  نک  البرک  هب  يرفـس  لد  اب  نک  اـفو  يهلبق  بناـج  ور  ییآ  رتکبـس  یهد  تسد  رگ  ییآرد  رفـس  نیا  رد  هک 
هدرک قشع  يهناخ  رد  لیاضفوبا  یلع  سابع  نوخ  رد  هداتف  نیمز  هب  نآرق  نوگلگ  كاخ  هب  افو  هداتفا  كاخ  رد  هدیپت  نوخ  هب  دیـشروخ 

اب تخرد  خاش  نآ  يداد  تسود  هار  هب  هک  یناج  يداهناو  شیوخ  هک ز  یتسد  ناسحا  راسخاش  يرمق  يو  نامیا  غاب  دنلب  ورـس  يا  لزنم 
بآ یهد  ناگنـشت  هب  هک  یتفر  یتخب  روش  مرـش و  هب  هرهـش  يا  یتخـس  هاگ  هب  نیرتبوخ  يا  تسا  ییایربک  غاب  يهویم  نیو  تسا  ییاـفو 

ود بآ  زو  تخیر  ورف  نیمغ  فـک  بآ ز  نآ  دروآرب  نیـشتآ  لد  زا  هآ  دروآ  بل  اـت  تارف  یبآ ز   - باریـس قـشع  بآ  زا  یتـشگ  دوـخ 
بآ ندناسر  ورگ  رد  لد  بات  یب  دوب  تسـشن و  بسا  رب  هدیـسر  شطع  زا  شبل  رب  ناج  هدیمخ  مغ  راب  تساخرب ز  تخیمآ  يو  اب  هدید 
ادج نت  ادخ ز  ناتـسد   - باتیب شالت  هغدـغد و  زو  بآ  رب  دـیمخ  قح  شتآ  نآ  دربیم  بآ  ریـش  هک  دـندید  درخ  هبور  ود  یکی  هاگان 

زو دـش  مخ  کشم  يور  هب  هاگناو  نادـند  هب  دوخ  شود  کشم ز  نآ  ناج  نوچ  ریزگان  هب  تفرگب  دـش  اـت  ود  يردـیح  تماـق  ناو  دـش 
دـص هتـسشن  لگ  هب  وا  نت  نوخ  زا  تخاسیم  هزین  رازه  مخز  اب  تخاتیم  دوبن و  شندـب  رد  ناج  هحفـص 64 ]  ] دش مک  هزین  ود  وا  تماق 

رب کشم  دمآ و  ریت  هاتوک  طاشن  نیا  لگ  رمع  نوچ  تسه  ناکدوک  يارب  شیبآ  تسد  دش  تسد  رگ ز  هک  داشلد  هتسب  ریت  نآ ز  رب  راخ 
ریگ رـس  نونک ز  مدـش  تسد  زا  ریگ  ربـب  ارم  نونک  گرم  يا   - درک اـههمیخ  هب  یهگن  اـهنت  درک  اـهچ  وا  میوـگ  هچ  هظحل  نیا  هآ  دـیرد 
 - تخیریم كاخ  هب  ندـب  کشم و  زو  تخیمآیم  رب  بآ  هبانوخ و  شهآ  بل  رب  هتفت  يهنیـس  شهاگن و ز  نوخ  بآ و  رب  تفگیم و 
مه دش  رمقیب  هنامز  جرب  مه  لیام  تانئاک  يهفک  دـش  لیاضفوب  داتف  هن  اهنت  هارمه  دوب  توکلم  شرع و  هام  نآ  دـیمخ  نیمز  يوس  نوچ 
ورف بآ و  زا  تشادرب  هک  یفک  نآ  ترـسح  رد   - دنام یگنـشت  هنامز  ماکرب  دناوخارف  ار  شیوخ  یقاس  قح  دـش  ردـپ  یب  قشع  تلـصخ 

هدنور بآ  ره  تسوپاکت  رد  دور و  بل  رب  فک  گنـس  ره  هب  ار  شیوخ  رـس  دبوک  گنچ  فک و  نآ  دای  هب  جوم  ره  تشاذگب  دـنکف و 
ماگ هس  ود  مریگ  لیاضفوب  اجک و  هام  نیا  لطاب  لایخ  لهب  رحب  يا  دـیآ  رتارف  نامگ  هب  ایرد  دـیآ  رب  هدراـچ  بش  هم  نوچ  تسوا  یپ  رد 

هحفص 65] [ ؟ ییایربک میرح  دح  وک  ییآ  رترب 

( رصاعم  ) یماشتحا ورسخ  زا 

(. فلؤم  ) ماهدروآ باتک  نیا  يهبیتک  رد  هداد ، رییغت  ار  نآ  زا  رگید  تیب  ود  اـنیع و  ار  لزغ  نیا  علطم  تیب  هک  تسا  مزـال  يروآداـی  نیا 
هسامح ز يهمشچ  دش  تارف  رد  دیزغل  وت  سکع  قشع  رهظ  رد  بآ  تمایق  ات  وت  تورم  يهدنمرـش  بآ  تماق  وت  دق  ترایز  رب  هتـسب  يا 

تشون طخ ال  طش  یلالز  رتفد  رب  بآ  تمارک  لامک  دید و  تشذگ  جوا  تشاذگ  بلط  بابح  غاد  جوم  هب  تتـسد  بآ  تماهـش  شوج 
زار درد  عیجرت  بآ  تماقتسا  یقشاع و  سرد  تخومآ  یگنـشت  حور  يا  بدا  زا  يدرکن  رت  بل  بآ  تماما  ماج  دوب ز  هدروخ  هک  یلعل 

تمالس خزود  شتآ  درذگب ز  رگ  تسین  دیعب  تیعس  تعافش  رهوج  زا  بآ  تمادن  گنـس  هب  زونه  دنزیم  رـس  تشاد  وت  زا  هک  يزیرگ 
یسوب ياپ  مزع  اب  هاوخرذع  نایرگ و  وت  ناتسآ  هب  دمآ  بآ  تماق  هتـسب  مرظتنم  ناگدید  رد  ار  قوش  لضفلاوبا و  مان  هب  تمناوخیم  بآ 

هحفص 67]  ] بآ تماقا  دصق  و 
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ترایز

زا هک  دراد  رایـسب  تاریخ  يورخا ، شاداپ  رجا و  رب  هفاضا  یتسرد ، قح و  هار  نادیهـش  یهلا و  يهدـیزگرب  ياهناسنا  نایاوشیپ و  تراـیز 
قوش يهدنزیگنارب  و  لیاضف ، ندنام  هدنز  لد و  ندش  هدنز  و  تلادع ، قح و  خیرات  نادرمگرزب  اب  وا  طابترا  رئاز و  ناج  ریهطت  هلمج  نآ 

تراـیز و  تسا ؛ نارگمتـس  ناـیغاط و  ندرک  موـکحم  ادـخ و  نانمـشد  درط  لـئاذر و  زا  نـتفرگ  هلـصاف  و  ناـکین ، زا  يوریپ  یکین و  هـب 
تارایز و نیا  قیداصم  نیرتزراب  زا  موصعم ، نایاوشیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترایز  زا  سپ  مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  لضافوبا 

مالسلاهیلع نیسح  هحفص 68 ]  ] نادیهـش رورـس  رهطم  مرح  راوج  رد  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  رهطم  مرح  دوشیم . بوسحم  تاریخ 
هب ناهج  ياصقا  زا  هدوب و  تیالو  توبن و  نادـناخ  ناوریپ  تمـصع و  تیب  لـها  نارادتـسود  قاتـشم و  ياـهناج  فاـطم  رازم و  هراومه 

دوش یم  هدش و  هدهاشم  وا  نالسوتم  نارئاز و  هب  یمارگ  نآ  تعافش  هجوت و  زا  هک  رایـسب  ياهتمارک  و  دنباتـشیم ، یمارگ  نآ  ترایز 
تاجن و زوف و  يهلیـسو  و  جـئاوحلا » باب   » یتسار هب  زین  کنیا  مه  راوگرزب  نآ  هک  تسا  نآ  بجوم  تسا  نوریب  ءاـصحا  هرامـش و  زا  و 
و ال : » يهمیرک رب  ینـشور  قادصم  زین  و  دـشاب ، دوخ  نارادتـسود  يونعم  يدام و  تاجاح  ندـش  اور  نارامیب و  يافـش  تالکـشم و  عفر 

دقرم یتساوخ  نوچ  دناهدومرف  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  [ . 6 « ] نوقزری مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت 
هئاـیبنأ نـیبرقملا و  هتکئـالم  مالـس  هللا و  مالـس  : » وـگب تسیاـب و  یمارگ  نآ  مرح  برد  ینک  تراـیز  ار  مالــسلاامهیلع  یلع  نـب  ساـبع 
دهـشأ نینمؤملاریما ، نبای  کیلع  حورت  يدـتغت و  امیف  تابیطلا  تایکازلا  نیقیدـصلا و  ءادهـشلا و  عیمج  نیحلاصلا و  هداـبع  نیلـسرملا و 
غلبملا یصولا  ملاعلا و  لیلدلا  بجتنملا و  طبسلاو  لسرملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  فلخل  ۀحیصنلا  ءافولا و  قیدصتلا و  میلـستلاب و  کل 

تربـص و اـمب  ءازجلا  لـضفا  مهیلع  تاولـص  نیـسحلا  نسحلا و  نع  نینمؤـملاریما و  نع  هلوـسر و  نع  هللا  كازجف  مـضتهملا  موـلظملا  و 
لاح نم  هللا  نعل  کتمرحب و  فختـسا  کقح و  لهج  نم  هللا  نعل  کلتق و  نم  هللا  نعل  رادـلا ، یبقع  معنف  تنعأ  هحفص 69 ]  ] تبستحا و

ملـسم یبلق و  مکیلا و  ادفاو  نینمؤملاریما  نبای  کتئج  مکدعو ، ام  مکل  زجنم  هللا  نأ  امولظم و  تلتق  کنأ  دهـشا  تارفلا  ءام  نیب  کنیب و 
نم مکبایإب  مکب و  ینا  مکودع  عم  مکعم ال  مکعمف  نیمکاحلا  ریخ  وه  هللا و  مکحی  یتح  ةدعم  مکل  یترصن  عبات و  مکل  انأ  عبات و  مکل و 

ناربمایپ برقم و  ناگتـشرف  مالـس  ادخ و  مالـس  «. » نسلالا يدیالاب و  مکتلتق  ۀما  هللا  لتق  نیرفاکلا ، نم  مکلتق  مکفلاخ و  نمب  نینمؤملا و 
رـسپ يا  داـب  وت  رب  ماـش  حبـص و  ره  رد  وکین  كاـپ و  ياـهدورد  و  ناقیدـص ، نادیهـش و  يهمه  مالـس  شاهتـسیاش و  ناگدـنب  لـسرم و 
ربهر هدیزگرب و  طبس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لسرم  ربمایپ  نیـشناج  يارب  وت  یهاوخریخ  افو و  قیدصت و  میلـست و  رب  مهاوگ  نانمؤمریما ؛
يرای یتسجیم و  ار  یهلا  باوث  يدیزرو و  یئابیکش  هکنآ  تهج  هب  دنوادخ  هدیشک ، یتخس  يهدیدمتـس  رگغالبا و  یـصو  دنمـشناد و 

یئوکین ماجنارـس  هچ  و  دیامرف ، اطع  ار  شاداپ  نیرترب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  نانمؤمریما و  دوخ و  ربمایپ  بناج  زا  وت  هب  يدناسر 
هحفـص  ] بآ وت و  نایم  هکنآ  دنک  تنعل  ادخ  درمـش و  کبـس  ارت  تمرح  هکنآ  دنک  تنعل  ادخ  تشک و  ارت  هکنآ  دنک  تنعل  ادخ  يراد .
نانمؤم ریما  رسپ  يا  دهدیم . ماجنا  تسا  هدومرف  هدعو  امـش  هب  هچنآ  دنوادخ  يدش و  هتـشک  مولظم  وت  هک  مهاوگ  دش . لئاح  تارف  [ 70

دیامرف و مکح  ادخ  هک  هاگنآ  ات  تسا  هدامآ  امش  يارب  میرای  میامش و  وریپ  دوخ  تسامش و  عبات  امش و  اب  ملد  ماهدش و  دراو  امش  رب  نم 
امـش اب  هک  یناسک  هب  مراد و  نامیا  امـش  تشگزاب  هب  امـش و  هب  نم  امـش ، نانمـشد  اب  هن  امـش  اـب  میامـش  اـب  و  تسا ، ناـمکاح  نیرتهب  وا 
حیرض هب  ار  دوخ  وش و  لخاد  سپ  دنتـشک .» نابز  تسد و  اب  ار  امـش  هک  ار  یمدرم  دشکب  ادخ  مرفاک ، دنتـشک  ار  امـش  هدرک و  تفلاخم 

ملـس مهیلع و  هللا  یلـص  نیـسحلا  نسحلا و  نینمؤملا و  ریمال  هلوسرل و  عیطملا هللا و  حـلاصلا  دـبعلا  اـهیا  کـیلع  مالـسلا  : » وگب نابـسچب و 
هب یـضم  ام  یلع  تیـضم  کنا  هللا  دهـشأ  دهـشأ و  کندـب  کحور و  یلع  هناوضر و  هترفغم و  هتاـکرب و  هللا و  ۀـمحر  کـیلع و  مالـسلا 

لـضفا هللا  كازجف  هئابحأ  نع  نوباذلا  هئایلوا  ةرـصن  یف  نوغلابملا  هئادعا  داهج  یف  هل  نوحـصانملا  هللا  لیبس  یف  نودهاجملا  نویردـبلا و 
یف تغلاب  دـق  کنا  دهـشأ  هرما  ةالو  عاطا  هتوعد و  هل  باجتـسا  هتعیبب و  یفو  نمم  دـحا  ءازج  یفوأ  ءازجلا و  رفوا  ءازجلا و  رثکا  ءازجلا و 

اهحسفا هنانج  نم  كاطعا  ءادعـسلا و  حاورا  عم  کحور  هحفص 71 ]  ] لعج ءادهـشلا و  یف  هللا  کثعبف  دوهجملا  ۀیاغ  تیطعأ  ۀحیـصنلا و 
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اهحسفا هنانج  نم  كاطعا  ءادعـسلا و  حاورا  عم  کحور  هحفص 71 ]  ] لعج ءادهـشلا و  یف  هللا  کثعبف  دوهجملا  ۀیاغ  تیطعأ  ۀحیـصنلا و 
دهـشأ اقیفر ، کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهـشلا و  نیقیدـصلا و  نییبنلا و  عم  كرـشح  نییلع و  یف  كرکذ  عفر  افرغ و  اهلـضفا  ـالزنم و 

هلوسر و نیب  کنیب و  اننیب و  هللا  عمجف  نییبنلل  اعبتم  نیحلاصلاب و  ایدتقم  كرما  نم  ةریـصب  یلع  تیـضم  کنا  لکنت و  مل  نهت و  مل  کنا 
نسح و نانمؤم و  ریما  شربمایپ و  ادـخ و  رب  نامرف  هتـسیاش و  يهدـنب  يا  وت  رب  مالـس  «. » نیمحارلا محرا  هناف  نیتبخملا  لزاـنم  یف  هئاـیلوا 
هک مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  مهاوگ و  تنت . ناج و  رب  شناوضر  ترفغم و  تاکرب و  ادخ و  تمحر  وت و  رب  مالس  مهیلع ، هللا  یلص  نیـسح 
اب ادخ  هار  رد  یشیدناریخ  اب  هکنانآ  نوچمه  دنتـشذگ ، رد  ادخ  هار  نادهاجم  ردب و  دربن  نارگراکیپ  هک  یتشذگ  رد  یـشور  نامه  هب  وت 

نیرتشیب و نیرترب و  وت  هب  دنوادخ  دـندرک . عافد  ادـخ  ناتـسود  زا  دـندوب و  اشوک  یهلا  يایلوا  يرای  رد  دـندرک و  هزرابم  ادـخ  نانمـشد 
. دندرب نامرف  وا  ءایلوا  زا  دـندومن و  تباجا  ار  وا  توعد  دـندرک و  افو  وا  تعیب  هب  هک  دـیامرف  اطع  ار  یناسک  شاداپ  نیرتلماک  نیرترپ و 

تناور دزیگنا و  رب  نادیهـش  يهرمز  رد  ارت  دنوادخ  يدرب . راکب  ار  تشالت  تیاهن  يدوب و  اشوک  یهاوخ  ریخ  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 
رد ار  تمان  دیامن و  اطع  وت  هب  ار  کشوک  نیرترب  هناخ و  نیرتعیـسو  دوخ  تشهب  زا  دزاس و  هحفص 72 ]  ] هارمه نادنمتداعس  حاورا  اب  ار 
وت هک  مهدیم  یهاوگ  دنیوکین . رایسب  ینارشاعم  ناتسود و  نانآ  دنک و  روشحم  نادیهـش  ناقیدص و  ناربمایپ و  اب  ار  وت  دزارفارب و  نییلع 

وت و ام و  دنوادخ  یتشذگرد  ناربمایپ  زا  يوریپ  ناحلاص و  هب  ادتقا  اب  دوخ  راک  رد  تریـصب  یهاگآ و  اب  یتفاتن و  رب  ور  يدرکن و  یتسس 
ود ورب و  رس  يالاب  تمـسق  هب  هاگنآ  تسا .» نانابرهم  نیرتنابرهم  وا  هک  دروآ  درگ  یهلا  عضاخ  ناگدنب  هاگیاج  رد  ار  شیایلوا  ربمایپ و 

عدت دمحم و ال  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  : » وگب زامن  یپ  رد  نک و  اعد  رایسب  ناوخب و  زامن  یهاوخ  هچنآ  سپـس  رازگب ، زامن  تعکر 
هتطسب الا  اقزر  هترتس و ال  الا  ابیعال  هتیفش و  الا  اضرم  هتجرف و ال  الا  امه  هترفغ و ال  الا  ابنذ  مظعملا  دهشملا  مرکملا و  ناکملا  اذه  یف  یل 

اهیف یلو  یـضر  اهیف  کل  ةرخآلا  ایندـلا و  حـئاوح  نم  ۀـجاح  هتیندأ و ال  هتظفح و  الا  ابئاغ  هتعمج و ال  الا  المـش  هتنمآ و ال  الا  افوخ  ـال  و 
میارب تمظع  اب  هاگتداهـش  یمارگ و  ناکم  نیا  رد  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  «. » نیمحارلا محرا  ای  اهتیـضق  الا  حالص 
هکنآ زج  یبـیع  هن  و  یهد ، افـش  هـکنآ  زج  يدرد  هحفـص 73 ]  ] هن یئاشگب و  هکنآ  زج  یلکـشم  هن  يزرمایب و  هکنآ  زج  راذـگم  یهاـنگ 

زج یبیاغ  هن  و  يروآ ، درگ  هکنآ  زج  یگدنکارپ  هن  و  یشخب ، تینما  هکنآ  زج  یسرت  هن  ،و  یئازفیب هکنآ  زج  يزور  قزر و  هن  و  یـشوپب ،
رب هکنآ  زج  دـشاب  نم  حالـص  هب  وت و  ياضر  دروم  هک  ترخآ  اـیند و  ياهیدـنمزاین  زا  يزاـین  هن  و  يزاـس ، کـیدزن  ینک و  ظـفح  هکنآ 
نبا سابعلا  لضفلا  ابا  ای  کیلع  مالـسلا  : » وگب ورب و  اپ  نیئاپ  تمـسق  رد  حیرـض  رانک  هب  هاگنآ  نانابرهم .» نیرتناـبرهم  يا  ییاـمن ، هدروآ 
یلع مهطوحا  هللا و  نیدب  مهموقا  انامیا و  مهمدقا  امالسا و  موقلا  لوا  نبای  کیلع  مالسلا  نییصولا  دیـس  نبای  کیلع  مالـسلا  نینمؤملاریما 

تلحتسا ۀما  هللا  نعل  کتملظ و  ۀما  هللا  نعل  کتلتق و  ۀما  هللا  نعلف  یساوملا  خألا  معنف  کیخأل  هلوسرل و  تحصن هللا و  دقل  دهشا  مالـسالا 
بغارلا هبر  ۀعاط  یلا  بیجملا  هیخا  نع  عفادـلا  خالا  رـصانلا و  یماحملا  دـهاجملا  رباصلا  معنف  مالـسالا  ۀـمرح  تکهتنا  مراحملا و  کنم 
کئایلوا ةرایزل  تضرعت  ینا  مهللا  میعنلا  تانج  یف  کئابآ  ۀـجردب  هللا  کقحلا  لیمجلا و  ءانثلا  لیزجلا و  باوثلا  نم  هریغ  هیف  دـهز  امیف 

یقزر لعجت  نأ  نیرهاـطلا و  هحفـص 74 ]  ] هلآ دمحم و  یلع  یلـصت  نا  کلئـساف  کناسحا  لیزج  کترفغمل و  ءاجر  کباوث و  یف  ۀبغر 
دهاشم ةرایز  نم  بلقنی  نمم  ینلعجا  نیمرکملا و  جاردا  ینجردا  ۀبیط و  مهب  یتویح  ۀلوبقم و  مهب  یترایز  اراق و  مهب  یـشیع  اراد و  مهب 

يا وت  رب  مالـس  «. » ةرفغملا لها  يوقتلا و  لها  کنا  بورکلا  فشک  بویعلا و  رتس  بونذلا و  نارفغ  بجوتـسا  دق  احجنم  احلفم  کئابحا 
نامیا همه  زا  شیپ  هک  ناملسم  نیتسخن  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ءایصوا ، رورـس  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  نانمؤمریما ، دنزرف  سابعلا  لضفلاوبا 

يارب شربماـیپ و  ادـخ و  يارب  وت  هک  مهاوگ  تشادیم . ساـپ  ار  مالـسا  همه  زا  شیب  و  دوـب ، رت  اـج  رب  اـپ  همه  زا  ادـخ  نید  رد  و  دروآ ،
ار یهورگ  دنک  تنعل  ادخ  و  دنتـشک ، ارت  هک  ار  یهورگ  دـنک  تنعل  ادـخ  رگراثیا ؛ ناسر  يرای  ردارب  یهز  يدرک ، یهاوخ  ریخ  تردارب 
، ابیکش یهز  دندیرد . ار  یناملسم  تمرح  يهدرپ  دندرکن و  تیاعر  ار  وت  تمرح  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  ادخ  و  دندرک ، متس  وت  رب  هک 

مان گرزب و  شاداپ  هب  درک و  تباجا  ار  شراگدرورپ  تعاـطا  هک  دوخ  ردارب  زا  هدـننک  عاـفد  ردارب  و  رواـی ، هدـننک ، تیاـمح  رگداـهج ،
نم ایادخ  دزاس . لیان  تمعن  رپ  تشهب  رد  تناردپ  يهجرد  هب  ار  وت  دنوادخ  دیزرو . قایتشا  دندوب  تبغر  یب  نآ  هب  نارگید  هک  ییوکین 

( نارعاش ياون  مالسلا و  هیلع  سابع  تشذگرس   ) تلیضف ناگنشت  www.Ghaemiyeh.comیقاس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 28زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


دمحم و رب  هک  مرادیم  تلئسم  وت  زا  متفاتش ؛ وت  يایلوا  ترایز  هب  وت  میظع  ناسحا  و  هحفص 75 ]  ] شزرمآ هب  دیما  شاداپ و  هب  قایتشا  اب 
هزیکاپ ار  میناگدنز  هتفریذپ و  ار  مترایز  رارقرب و  ار  متـشیعم  رئاد و  ارم  يزور  نانآ  تمرح  هب  یتسرف و  تمحر  دورد و  وا  كاپ  نادـناخ 

دندرگیم و زاب  یبایماک  يراگتسر  اب  تناتسود  ياهمرح  ترایز  زا  هک  یهد  رارق  یناسک  زا  يروآ و  رد  نایمارگ  رامش  رد  ارم  و  يراد ،
بر هللادـمحلا  نأ  اناوعد  رخآ  و  یـشزرمآ .» يوقت و  لها  وت  هک  دـنوشیم  اـهیراتفرگ  عفر  اـهبیع و  شـشوپ  ناـهانگ و  شزرمآ  راوازس 

تشهبیدرا 1377) يوضر -  سدقم  دهشم   ) نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و 

یقرواپ

رد ياهیحان  هب  بوسنم  یطخ  ياههزین  [ 2 . ] لیعامـسا رجح  ای  ماقم ، نکر و  نایم  ای  هبعک ، راوید  رانک  ای  تسا ، هبعک  فارطا  میطح » [ » 1]
، ناکرـشم رب  هبلغ  هکم و  حـتف  زا  سپ  يرجه  متـشه  لاـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  [ 4 . ] تسا هزین  یعوـن  [ 3 . ] تسا هدوـب  نیرحب 

امـش دیورب  ءاقلطلا -  متنا  اوبهذا   » دومرف نانآ  هب  داد و  رارق  وفع  دروم  هکم  لها  ریاس  هارمه  دناهیما  ینب  زا  هک  ار  وا  نادـناخ  نایفـسوبا و 
. هعیبر يهلیبق  رویغ  ناناولهپ  زا  یکی  [ 5 . ] دنیوگیم قیلط »  » تسا نایفـسوبا  يهداون  هک  دیزی »  » هب نانآ و  هب  تهج  نیا  هب  مدرک » دازآ  ار 

يهیآ 169. نارمع ؛ لآ  يهروس  [ 6]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 
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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 
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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 28زکرم  هحفص 27 
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