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5تسرهف

( مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تامارک  یناگدنز و   ) جیاوحلا باب  8تامارک 

باتک 8تاصخشم 

8همدقم

مالسلا هیلع  مشاهینب  رمق  ناشخرد  راختفارپ و  8یناگدنز 

لضفلاوبا ترضح  8تاصخشم 

لضفلاوبا ترضح  9باقلا 

نینبلا ما  یلع و  ماما  9جاودزا 

مشاهینب رمق  9دلوت 

هیدالیم 10رعش :

یناوجون یکدوک و  نارود  زا  10ییاهناتساد 

لضفلاوبا ترضح  11جاودزا 

نیفص گنج  رد  لضفلاوبا  12ترضح 

شناردارب سابع و  هب  همان  ناما  12هس 

اروشاع زور  رد  لضفلاوبا  ترضح  يدرمناوج  زا  هنومن  13ود 

درام اب  لضفلاوبا  ترضح  14گنج 

راختفا رپ  15تداهش 

اروشاع ياقس  16رعش :

سابع ترضح  لتاق  16يریگتسد 

« متاح نب  يدع   » 16تعافش

دوشیم ناراب  ریت  لیفط  نب  17میکح 

نیموصعم راتفگ  هنیئآ  رد  لضفلاوبا  17ترضح 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تایانع  تمارک و  راهچ  18یس و 
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یفیرش نسحلاوبا  جاح  لضفلاوبا و  ترضح  18همیب 

رذن 19فداصت و 

سابعلا لضفلاوبا  اب  19تکرش 

تشادهگن اج  رد  ار  نیشام  دمآ و  20یتسد 

مدرک طلغ  لضفلاابا  20ای 

دز شین  رام  ار  لضفلاابا  21نمشد 

شرفیک 21یخاتسگ و 

دش مین  ود  رمک  زا  یلیرت  ریز  22رد 

سرب مداد  هب  اهناملسم  لضفلاابا  23يا 

مدش نیشام  بحاص  البرک  ياقس  هب  لسوت  23اب 

خاتسگ يهدننار  23رفیک 

دش ناملسم  ینمرا  24هدننار 

نتراه 24دمحا 

دنتشاذگ لضفلاابا  ار  ممسا  تخوس ، 25منیشام 

سابع ترضح  25ای 

25رعش

یحیسم يهدننار  26تاجن 

نینبلاما ترضح  26هرفس 

لضفلاابا ای  تفگ : 26مرسمه 

لضفلاابا ای  ادج  27ای 

مشکیمن نوریب  هداج  طسو  زا  ار  27نیشام 

هنایم يهداج  رد  لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  27یمچرپ 

موش ناملسم  هک  ات  28ماهدمآ 

يددم نارفاسم ، لضفلاابا  28ای 
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اکیرمآ رد  28یفداصت 

درکیم تکرح  دشاب  نم  رایتخا  رد  نامرف  هکنیا  نودب  29نیشام ،

دش زاب  دوخ  يدوخ  هب  نیشام  29برد 

دش ادیپ  قورسم  30نیشام 

دش ادیپ  نیشام  ود  نیب  30ییاقآ 

بقع هدند  راذگب  ار  نیشام  تفگ : سابع  30ترضح 

دش ناوخ  زامن  لضفلاوبا  ترضح  تیانع  31زا 

تخاس لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  يدجسم  31هدننار ،

افش 32فداصت و 

تفای تاجن  بآ  زا  تناو  33نیشام 

یسرپمک نیشام  34فداصت 

ناشطع 34ياقس 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  34همانترایز 

قداص ماما  زا  لوقنم  لضفلاوبا  ترضح  34يهمانترایز 

نیعبرا زور  رد  مشاهینب  رمق  35ترایز 

هفرع زور  رد  لضفلاوبا  ترضح  36ترایز 

نابرق دیع  رطف و  دیع  رد  لضفلاوبا  ترضح  36ترایز 

یکرت 36يهحون 

37یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  37هرابرد 
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( مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تامارک  یناگدنز و   ) جیاوحلا باب  تامارک 

باتک تاصخشم 

/ ترضح نآ  زا  تایانع  تمارک و  مالسلاهیلع و 34  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  مالسلاهیلع  جئاوحلا  باب  روآدیدپ : مان  ناونع و 
-1-94721-964 کباش : ص 112  يرهاظ : تاصخـشم  . 1383 (ع ،) دمحا لآ  مق : رشن : تاصخـشم   1354 یقوط ، ینیسح  ریـشب  فلوم 
1380 تایح ، میـسن  یلبق : پاچ  تشادداـی : یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  لاـیر  85000-1-94721-964 لایر ؛ 85000

ناونع سیونریز  تروـصهب  نینچمه  112 ؛ ص . همانباتک : تشاددای : مالـسلاهیلع . جـئاوحلا  باب  تاـمارک  دـلج : يور  ناونع  تشادداـی :
لضفلاوبا ترضح  یناگدنز  رگید : ناونع  مالسلاهیلع  جئاوحلا  باب  تامارک  رگید : ناونع  مالـسلاهیلع . جئاوحلا  باب  تامارک  دلج : يور 

هدر اهتمارک  61ق -- . 26 - ؟ (ع ،) یلع نبساـبع  عوضوم : ق61  26 - ؟ (ع ،) یلع نبياـبع  عوضوم : تمارک  مالـسلاهیلع و 34  سابعلا 
م9376-83 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/9538 ییوید : يدنب  هدر  BP42/4/ع2ح5 1383  هرگنک : يدنب 

همدقم

وت هب  ور  نم  مغ  درد و  تنحم و  اب  مالـسلاهیلع  سابع  ءادهـش  عمـش  ردـیح  لد  رون  يا  مالـسلاهیلع  سابع  اقل  دیـشروخ  مشاهینب  هام  يا 
يوس هب  يرونم  هام  ار  مرظن  هک  مدوب  هراتس  رپ  یبآ  نامسآ  رگهراظن  یبش  مالـسلاهیلع  سابع  ادخ  رهب  زا  رگید  نوزحم  نم  تسد  مدروآ 

مدرک و زاورپ  مشاهینب  غورف  رپ  نامـسآ  يوس  هب  لایخ  لاب  رپ و  اب  ملد  غرم  دـش  رگهولج  يرگید  هاـم  مرظن  رد  هاـگنآ  دومن  بلج  دوخ 
مالسلاهیلع یلع  نب  سابع  ترـضح  مشاهینب ، ناشخرد  هام  نیا  يرآ  تسا  نامـسآ  ات  نیمز  زا  توافت  نودرگ  هام  ات  نم  هام  نایم  مدید .

لوفا و زگره  تسافو و  رهم و  افص و  قشع و  ملاع  شخب  ینشور  هدیبات و  ینیسح  قاشع  لد  ياضف  هب  رمق  سمـش و  زا  رترونم  هک  تسا 
رمق یگدنز  روطـس  نیرتهتـسجرب  زا  ددرگیم . رادـیدپ  شایناگدـنز  راثآ  رد  یناسنا  ره  تلیـضف  تمظع و  تیـصخش و  درادـن . یبورغ 

، هدـیقع هار  رد  يراشفاپ  يأر و  تابث  تداهـش ، تماهـش و  تعاجـش و  يدرمناوج و  توتف ، تریغ و  يردارب ، قح  تاساوم و  مشاـهینب 
يهتـسیاش تافـص  حلاص و  لامعا  اب  شیوخ  هلاس  یناگدنز 34  لوط  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تسا . يدنواشیوخ  يرادافو و 

نونک ات  دومن و  فیـصوت  ار  وا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  دـش و  اراد  ار  جـئاوحلا ) باب   ) راختفارپ لادـم  هک  تفای  التعا  لامک  هحفص 8 ] ]
هک دـنچ  ره  تسوا  يراوـگرزب  تمظع و  رگناـشن  همه  هک  تسا  هدـش  هتـشون  ترـضح  نآ  تـعن  فیـصوت و  حدـم و  رد  یناوارف  بـتک 
ریغ هعیش و  نکیل  تسین  يرشب  نیبتاک  مالقا  نیحدام و  يهنسلا  نایب و  تردق  روخ  رد  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  البرک  رادملع  فیرعت 

روای ناهانپ و  یب  هانپ  ار  وا  همه  هک  ارچ  دـننکیم  هدرک و  یتدارا  راهظا  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  کی  ره  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  هعیش و 
ار يرد  ره  مالـسلاهیلع )  ) سابع ای  وت  نماد  نم ، تسد  مالـسلاهیلع  سابع  البرک  رادـملع  يا  دـننادیم . نادـنمدرد  بیبط  ناگهراچیب و 
اب ترـضح  نآ  زا  ار  یتیانع  تمارک و  یفداـصت  کـی  رد  يزور  هک  اـجنآ  زا  مالـسلاهیلع )  ) ساـبع ارم  ترد  زا  نارم  وت  دـندنار  ارم  مدز 
زا يرصتخم  زین  نارفاسم و  ناگدننار و  هب  تبسن  ترضح  نآ  رمع  تدم  بسح  هب  تمارک  متفرگ 34  میمصت  مدرک  هظحالم  دوخ  مشچ 

هاگرد لوبق  دروم  مراودیما  میامن ، میدقت  ناقـشاع  نادنمقالع و  هب  جئاوحلا ) باب   ) ناونع هب  ياهعومجم  رد  ار  ناشیا  راختفارپ  یناگدنز 
یحالـصا رظن  تسین  داریا  صقن و  زا  یلاـخ  هدـنراگن ، رثا  نیلوا  ناونع  هب  رـضاح  يهعومجم  نوچ  دریگب . رارق  لاـعتم  دـنوادخ  سدـقم 

هحفص 10]  ] یقوط ینیسح  ریشب  دیس  ریقحلا  دبعلا  يدهلا  عبتا  نم  یلع  مالسلاو  میئاریذپ . لد  ناج و  اب  ار  نازیزع  يهمه 

مالسلا هیلع  مشاهینب  رمق  ناشخرد  راختفارپ و  یناگدنز 

لضفلاوبا ترضح  تاصخشم 
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دوش لسوتم  ترضح  هب  ترابع  نیا  اب  راب  هعمج 133  زور  زامن  زا  دعب  تسا  ددع 133  لداعم  دجبا  فورح  هب  سابع  يهژاو  سابع : مان :
نب یلع  ترضح  ردپ : مان  نیسحلا . کیخا  قحب  یبرک  فشکا  نیسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  یـسریم : دوصقم  هب  ادخ  دیما  هب  هک 

دـسا تنب  همطاف  يردـپ : يهدـج  مازح  يردام : دـج  مالـسلاهیلع  بلاطوبا  يردـپ : دـج  نینبلاما )  ) همطاف ردام : مان  مالـسلاهیلع . بلاـطیبا 
. بلطملادـبع نب  ثراح  نب  نایفـسوبا  هجوز  هنامج  بهو و  یبا  نب  ةریبه  يهجوز  هتخاف )  ) یناهما اههمع : یلیل  ای  همامث  يردام : يهدـج 
25 هللادـبع : مراد . ینب  هلیبق  زا  يدرم  شلتاق  هلاـس   21 نامثع : دـیزی . نب  یلوخ  شلتاق  هلاس   14 رفعج : يردام : ناردارب  هبابل . رـسمه : مان 

لاس مظعملا  نابعش  هنیدم 4  دـلوت : خـیرات  لحم و  رایط . رفعج  لیقع ، بلاط ، اهومع : هحفص 11 ]  ] یمرـضح بوث  نب  نلاه  شلتاق  هلاس 
يافلخ ـالبرک  يرجه ، لاـس 61  مرحم  مهد  نفد : لـحم  تداهـش و  خـیرات  مساـقلاوبا . هبرقلاوبا : لـضافوبا ، لـضفلاوبا ، هینک : يرجه   26

هام و جـنپ  لاس و   34 رمع : تدـم  هیحان ) ترایز  قبط   ) ییاط لیفط  نب  میکح  ینهج و  ءاقر  نب  دـیزی  لتاق : دـیزی  هیواعم ، نامثع ، رـصع :
نـسح ماما  اـب  یگدـنز  نارود  لاـس 2 - دودـح 14  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  شردـپ  اـب  یگدـنز  نارود  - 1 رمع : نارود  زور . شش 

لاس دودح 34  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  یگدنز  نارود  لاس 3 - دودح 24  مالسلاهیلع 

لضفلاوبا ترضح  باقلا 

( رادمچرپ ، ) اوللا لماح  دیهش 4 - - 3 کشم ) ردپ  ناگنشت و  یقاس  ینعی   ) هبرقلاوبا اقس ، - 2 مشاهینب ) ناشخرد  هام  : ) مشاهینب رمق  - 1
: یقاولا - 8 تاماقم ) تاجرد و  سدـق و  ملاع  ياضف  رد  هدـننک  زاورپ   ) رایط - 7 لد ) ایرد  روالد و  عاجـش ،  ) سلطا - 6 ریش ) : ) مغیض - 5

ترـضح هک  تسا  يدور  مان  همقلع  : ) یمقلع نامرهق  - 12 رگراثیا ) : ) رثؤم - 11 راکادف ) : ) يداف - 10 رگشالت ) : ) یعاسلا - 9 نابهگن ) )
: راجتسملا زاتشیپ 16 - رادرس و  - 15 هاپس ) یماظن  يربهر  : ) رالاسهپس - 14 ناوناب ) یماح  : ) هنیعضلا یماح  - 13 دش ). دیهش  نآ  رانک  رد 

تداهـش زا  دعب  نیـسح  ماما  هکنانچ  تماما ) تیالو و  نابیتشپ  : ) ۀیالولا رهظ  - 18 وگتسار ) رایسب  : ) قیدص - 17 هاگهانپ ) هاـنپ و  بش و  )
هحفص 14] ( ] دنوادخ حلاص  يهدنب  : ) حلاصلادبع - 19 تسکش . متشپ  رمک و  نالا  ینعی  يرهظ ؛ رسکنا  نالا  دومرف : سابع 

نینبلا ما  یلع و  ماما  جاودزا 

هارمه هب  يو  دندوب  رامیب  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دش  مالسلاهیلع  یلع  هناخ  دراو  یتقو  هک  سب  نیمه  مالسلاامهیلع  نینبلاما  تخانش  رد 
دشیم ورهبور  اهنآ  اب  زوسلد  يراتسرپ  نابرهم و  يردام  نوچمه  زیمآتبحم  نانخس  ییورـشوخ و  لامک  اب  دیـشکیم و  یباوخ  یب  نانآ 

ار دوخ  هقالع  تبحم و  يهدمع  شخب  تشادیم و  مدقم  شیوخ  رب  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  نادنزرف  وا  درکیم و  يراتفر  شوخ  و 
هک داد  داهنشیپ  ماما  هب  يدنچ  زا  سپ  زین  دوخ  يروط  نامه  ماهدمآ و  امش  هب  يزینک  يارب  نم  تفگیم : اهنآ  هب  و  درکیم ، نانآ  هجوتم 
رد هتـشذگ  خـلت  تارطاخ  هجیتن  رد  هداتفین و  شیوخ  ردام  دای  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  نامیتی  ات  دـنک  ادـص  يرگید  مان  اـب  ار  وا 

خیرات رد  دومنیم . ادص  نارـسپ ) ردام   ) نینبلاما نآ  زا  دعب  ار  وا  ماما  اذلف  دهدن ، رازآ  ار  اهنآ  يردام  یب  جـنر  ددرگن و  یعادـت  ناشنهذ 
يوناب نیا  زج  درادب  مدـقم  زین  دوخ  نادـنزرف  رب  ار  اهنآ  دـشاب و  صالخا  ياراد  دوخ  نزمه  نادـنزرف  هب  تبـسن  ینزمه  هک  هدـشن  هدـید 

یتح دـندرکیم  مارتحا  وا  هب  دـندوب و  لیاق  ییالاو  هاگیاج  وا  ياـج  زین  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  دـالوا  توبن و  نادـناخ  دـنمجرا . كاـپ و 
وا هب  ار  شنادنزرف  تداهش  تفر و  مالسلااهیلع  نینبلاما  روضح  هب  هنیدم ، هب  البرک  رفس  زا  تشگزاب  زا  سپ  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 

هحفص 15]  ] ماما زا  دعب  دوب و  هدرکن  جاودزا  یـسک  اب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  شیپ  مالـسلااهیلع  نینبلاما  تفگ ، تیلـست 
. درکن رایتخا  ار  يرسمه  زین  مالسلاهیلع  یلع 

مشاهینب رمق  دلوت 
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وا يهقادنق  شردام  دمآ . ایند  هب  يرجه  يهنس 26  نابعش  مراهچ  بش  رد  هیبالک  يهمطاف  مالسلاهیلع و  یلع  ماما  جاودزا  يهرمث  نیتسخن 
، باطخ سپس  تفگ ، هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوگ  رد  تفرگ  لغب  رد  ار  وا  ماما  داد و  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  تسد  هب  ار 
، ماهتفرگن تقبـس  امـش  زا  يرما  چیه  رد  نم  : » درک ضرع  بدا  لامک  اب  ردام ، ياهدراذـگ ؟ هچ  ار  دازون  نیا  مان  دومرف : كدوک  ردام  هب 

یلع ترـضح  مدـیمان . ساـبع  میومع ، ماـن  هب  ار  كدوـک  نیا  نم  دوـمرف : ماـما  نک ». باـختنا  ار  ناـمه  دیدنـسپب ، امـش  هک  ار  یماـن  ره 
دیـسوبیم و ار  شایناشیپ  الهـش و  ياههدید  نینزان و  ياهتـسد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تیلوفط  نارود  رد  راب  نیدـنچ  مالـسلاهیلع 
. ددرگیم عطق  ادـخ  نید  يراـی  هار  رد  تارف  يهعیرـش  راـنک  رد  فطلا  موی  رد  اهتـسد  نیا  منیبیم  اـیوگ  دومرفیم : تخیریم و  کـشا 

دمآ دهاوخ  نینزان  ناتسد  نیا  رس  رب  هچنآ  هب  دومرف : ماما  دینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دیسرپ  ماما  زا  مالـسلااهیلع  نینبلاما  یلاح  نینچ  رد  يزور 
ادـج وزاب  زا  اهنآ  دومرف : هودـنا  مغ و  زا  ولمم  نحل  اب  ماما  دـمآ ؟ دـهاوخ  اهنآ  رـس  رب  هچ  دیـسرپ . ناباتـش  ناساره و  ردام  منکیم . هیرگ 

؟ دنوشیم عطق  شیاهتسد  ارچ  دیسرپ : نوزحم  یلد  اب  و  درک . رپ  ار  شنامشچ  هیرگ  دینش  ار  نخـس  نیا  ات  ردام  هحفص 17 ] . ] دش دهاوخ 
طبس يادف  شدنزرف  هک  تفگ  ساپـس  ار  يادخ  ربص ، لامک  اب  ردام  مالـسلاهیلع  نیـسح  شردارب  زا  عافد  مالـسا و  يرای  رد  دومرف : ماما 
یلع داد  ربـخ  وا  ياـفو  قـشع و  زا  مالـسلاهیلع  یلع  داد  رـسپ  راـسخر  هب  هسوـب  اـت  دوـب . دـهاوخ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دـنزرف  یبـن 

لـضفلاوبا ترـضح  هک  اجنآ  زا  [ . 1  ] مالـسلاهیلع یلع  داد  رپ  لاـب و  هسوب  دیـسوب و ز  ار  وک  شتـسد  ود  دوـش  ادـج  تسناد  مالـسلاهیلع 
هب ادابم  هک  دیسرتیم  دوب و  نارگن  شیابیز  رسپ  رب  نادوسح  مشچ  زا  شردام  دوب  مادنا  ابیز  تروص و  شوخ  امیـس و  شوخ  مالـسلاهیلع 

دئاقلا مهمئاـق و  دـساح  لـک  نیع  نم  دـحاولاب  هذـیعا  تسا : هدورـس  ار  ریز  راعـشا  هراـب  نیا  رد  دـننک و  شروجنر  دـنناسرب و  یبیـسآ  وا 
ناملسم و هدنور ، هدنیآ و  هداتـسیا ، هتـسشن و  نادوسح  مشچ  زا  ار  مدنزرف  ینعی : دلاولا  مهدلوم و  دراولا  مهرداص و  دهاجلا  مهملـسم و 

هحفص 18] . ] مهدیم رارق  اتکی  دنوادخ  هانپ  رد  ردپ ، هداز و  کچوک و  گرزب و  رکنم ،

هیدالیم رعش :

دنام ورـس  رب  شتماق  دق و  هام و  رب  شتروص  دمآ  شوخ  دـمآ  نیبج  هم  ایند  هب  مشاهینب  زا  دـمآ  شوخ  دـمآ  نینبلاما  يهداز  نارای  هدژم 
رهب دمآ  شوخ  دمآ  نیملاعلا  بر  رکذ  شنابز  رد  شلاثم  یب  لامج  زا  دـشابن  نکمم  وگتفگ  دـمآ  شوخ  دـمآ  نینمؤملاریما  بلق  يهراپ 

وچمه شنینزان  ناوزاب  نآ  رب  هسوب  دز  ردپ  نوچ  دمآ  شوخ  دمآ  نیمز  رب  ردـیح ، هب  نایوگ  تینهت  یهلا  شرع  لماح  نارازه  شـسوباپ 
شوخ دـمآ  نیبنذـم  رب  یعفاش  تمایق  رد  سابع  ناماد  زا  کنیا  دـیریگب  ناراکهانگ  يا  دـمآ  شوخ  دـمآ  نیرق  یب  تعاجـش  رد  نیا  وا ،

ار دمآ  شوخ  دمآ  نمچ ، نارازه  زا  دمآ  شوخ  دمآ  نیمث  رد  نآ  دش  نوریب  فدص  زا  هنیدـم  رد  مظعملا  نابعـش  مراچ ز  بش  رد  دـمآ 
نیفعـضتسم روای و  یب  روای  تسا  دیـشر  سابع  شمان  جئاوحلا  باب  شبـصنم  دمآ  شوخ  دمآ  نیرب  ناوضر  غاب و  زا  یلگ  نوچ  دـیئوگب 

ناقشاع يا  ناتمشچ  دمآ  شوخ  دمآ  نید  نآرق و  یماح  راثناج و  دیناوخب  لضافوبا  لضفلاوبا و  ار  وا  هینک  هحفص 19 ]  ] دمآ شوخ  دمآ 
تبرت يوب  رطع و  ار  البرک  تارب  کنیا  ریگب  يدیع  ریـشب  يا  دمآ  شوخ  دمآ  نیقرـشم  هاش  رادـمچرپ  رای و  دوعـسم  دالیم  نیا  زا  نشور 

[ . 2  ] دمآ شوخ  دمآ  نیسح  ربق 

یناوجون یکدوک و  نارود  زا  ییاهناتساد 

وگب دومرف : ماما  کی . تفگ : سابع  کی »  » وگب دومرف : دربیم  رسب  یکدوک  نارود  رد  هک  سابع  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  يزور  - 1
زا و   ) ود میوگب : هک  منکیم  مرـش  ماهدومن ) رارقا  ادـخ  ییاـتکی  هب  و   ) ماهتفگ کـی  هک  یناـبز  نآ  اـب  نم  دوـمرف : خـساپ  رد  ساـبع  ود » »

. دومن قیوشت  تفرگ و  لغب  رد  دیـسوب  ار  سابع  نامـشچ  ود  مالـسلاهیلع  یلع  ینعی : هینیع  یلع  لبقف  مدرگ .) جراخ  ادخ  ییاتکی  يهریاد 
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سابع انامه  دـناهدومرف : هک  تسا  هدیـسر  مالـسلاهیلع  نیموصعم  زا  یتیاور  رد  - 2 تشاد . لاس  جنپ  نامز  نآ  سابع  ترـضح  دـناهتفگ :
بحاص اقز  ملعلا و  قذ  یلع  نب  سابعلا  نا  . » تسا هدومن  شناج  دراو  شردـپ  زا  یکدوک  رد  اذـغ  نوچ  ار  ملع  مالـسلاهیلع  یلع  دـنزرف 

هچب هب  دـنک و  هدراوگ  مرن و  ار  اذـغ  يرتوـبک  هاـگ  ره  اریز  تسا  هحفـص 20 ]  ] یفیطل رایـسب  هیبشت  ریبعت ، نیا  دـسیونیم ، سابعلا  باتک 
ناتـسپ زا  یلاسدرخ  یکدوک و  نارود  رد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  تسا  یکاح  نایب  نیا  دوشیم ، قز »  » هب ریبعت  نآ  زا  دناروخب ،

هدوب یندـل  ملع  ياراد  هدومن و  ومن  دـشر و  تمکح ، ملع و  ناـماد  رد  هدومن و  شناـج  يهریـش  ریـش ، نوـچ  ار  تمکح  ملع و  شرداـم 
دندومرف مالـسلاهیلع  یلع  ماما  تسا . ناسنا  ياهتورث  نیرتگرزب  زا  تسا و  یمالـسا  یناسنا و  يـالاو  ياـهشزرا  زا  یکی  بدا  - 3 تسا .

، تخادنا بقع  ار  وا  یبدا  یب  هک  یـسک   » دومرف زین  و  تسا » شزرا  تلیـضف و  لصفرـس  بلق و  يرادیب  لقع و  ندش  روراب  بدا  مرـسپ ! »
: هک هدـش  تیاور  تسین » بدا  زا  رتدنمـشزرا  یثرا  چـیه  : » دوـمرف زین  و  تخادـنا » دـهاوخن  وـلج  هب  ار  وا  لـیماف  بـسح و  ماـقم  تـمظع 

شیالوم ربارب  رد  وناز  ود  عضاخ  دبع  دننام  تسشنیم  هزاجا  زا  سپ  رگا  تسشنیمن و  نیسح  ماما  رانک  رد  هزاجا  نودب  سابع  ترـضح 
: دـننام یتاریبعت  اب  هکلب  درکن  باطخ  ردارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شردارب  هب  شرمع  لاس  لوط 34  رد  هدش  تیاور  زین  و  تسـشنیم .
رد رمع  تعاس  نیرخآ  رد  زج  دزیم . ادص  ار  ترـضح  نآ  ادخ : لوسر  رـسپ  يا  نم ، رورـس  نم ، ياقآ  هللا ، لوسر  نبای  يالوم ، يدیس ،
اب ار  يردارب  مسر  تردارب  هک  دوب  نآ  رگنایب  اریز  دوب ، بدا  عون  کی  زین  ریبعت  نیا  بایرد » ار  تردارب  ردارب ، : » دز ادـص  تداهـش  هظحل 

. تساوخ بآ  دجسم  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يزور  - 4 هحفـص 21 ] . ] رگنب نم  هب  يردارب  رهم  اب  ردارب  يا  وت  درک و  ادا  هجو  نیرتهب 
، دمآ نوریب  دجـسم  زا  باتـش  اب  دیوگب  یـسک  هکنآ  یب  دوب  كدوک  هک  سابع  وا  زا  لبق  روایب . بآ  دومرف : ربنق  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
. درک میدقت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شردارب  هب  ار  بآ  فرظ  یـصاخ  مارتحا  اب  هدرک و  بآ  زا  رپ  ار  یفرظ  دـندید ، هظحل  دـنچ  زا  سپ 

نارود ياـــهزور  زا  یکی  رد  - 5 متـسه . مالـسلاهیلع  نیـسح  مردارب  ياقـس  نم  دـیوگب  دـهاوخیم  سابع  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
: دندیـسرپ دـمآ ، نوریب  هناخ  زا  باتـش  اب  دوب  كدوک  هکنیا  اب  وا  دـنداد . وا  هب  ار  يروگنا  يهشوخ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  یکدوک 

یلاسدرخ نامه  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  - 6 مربب .» مالسلاهیلع  نیـسح  میالوم ، يارب  ار  روگنا  نیا  مهاوخیم  :» دومرف يوریم ؟ اجک 
تیوقت يزرواشک ، دننام : تخس  مهم و  ياهراک  اهشالت و  هب  ار  وا  تشاد . مالـسلاهیلع  سابع  بدا  هب  یـصاخ  هجوت  مالـسلاهیلع  سابع 
لوغـشم ردپ  رانک  رد  یهاگ  مالـسلاهیلع  سابع  دوب . هداد  تداع  میلعت و  یقالخا ، لیاضف  ریاس  ینزریـشمش و  يزادناریت و  مسج ، حور و 

ناتـسدیهت و هب  تخومآیم و  نارگید  هب  دجـسم  رد  ار  مالـسا  ياههمانرب  ثیداحا و  ینامز  و  دوب . اهناتـسلخن  رد  يرادـغاب  يزرواشک و 
گنهرف حطـس  ندرب  ـالاب  رد  ناـنآ  شود  هب  شود  دومنیم و  ناـیاش  مارتحا  شیوخ  نارهاوخ  ناردارب و  هب  وا  درکیم ، کـمک  ناـیاونیب 

یلع نخس  دوب  نیسح  نسح و  شناردارب  عیطم  مالـسا و  ذفان  مشچ  و  هحفص 22 ]  ] ردپ ناوت  رپ  يوزاب  مالک  کی  رد  دیـشوکیم و  مدرم 
رـس منک  رت  هک  تسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک  تشاد . اهگر  رد  نیـسح  نوخ  هرهچ و  رد  نسح  يامیـس  نابز و  رد  مالـسلاهیلع 

مرامشب هحفص  تشگنا و 

لضفلاوبا ترضح  جاودزا 

وا زا  دومن و  جیوزت  بلطملادبع  نب  سابع  نب  هللادـبع  تنب  هبابل  مان  هب  دـنمجرا  يرتخد  اب  يرجه  ات 45  ياههنس 40  نیب  رد  ترضح  نآ 
زا وا  لـسن  هللادـیبع و  قیرط  زا  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  لـسن  هک  دروآ . دوجوب  [ 3  ] هللادـیبع هللالضف و  ياهمان  هب  رـسپ  دـنزرف   2

، لضف ياهمان  هب  شدنزرف  جنپ  قیرط  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نیـسح  رابت  هک  هنوگنامه  هتفای  دادتما  نسح  شدنزرف 
رسپ و 1 دنزرف  مالسلاهیلع 5  مشاهینب  رمق  هک : هدمآ  سابعلا  باتک  رد  تسا . هتفای  نایرج  هللادبع  سابع و  ربکالا ، ةزمح  هقدرج ، میهاربا 

مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  دنیوگ  دناهدش  دیهش  البرک  رد  هک  دنتسه  مالسلاهیلع  سابع  نب  دمحم  هللادبع و  اهنآ  هلمج  زا  هتشاد  رتخد 
سابع ترـضح  لاح  نیع  رد  تسا  هدرکیمن  ادج  دوخ  زا  ار  رـسپ  نآ  هک  يدح  هب  تشاد  يرایـسب  هقالع  دمحم  هب  شنادـنزرف  نایم  رد 
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لـصاح وا  يارب  گنج  نذا  تسب و  دمحم  شدنزرف  رمک  هب  ریـشمش  اروشاع  زور  رد  شناردارب  هحفص 23 ]  ] تداهش زا  سپ  مالسلاهیلع 
.« دش مهاوخ  قحلم  وت  هب  درذگیمن  یتعاس  هک  وش  راپسهر  نانج  دابآ  مرخ  يوس  هب  ناهج  دابآ  تنحم  زا  هدید ، رون  يا  : » دومرف دومن و 
رد یتازرابم  زا  دعب  تفاتش و  نادیم  هب  درک و  عادو  اههمع  اب  دیسوب و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شیوخ  يومع  تسد  سابع  نب  دمحم 

مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  لد  شتداهش  دیسر و  تداهش  هب  مراد  ینب  هفیاط  زا  لدگنس  راکهبت و  يرصنع  تسد  هب  یگلاس  ای 16   15
. داب البرک  يادهش  يهمه  وا و  رب  مالس  دومن . شنوزحم  رایسب  درزایب و  ار 

نیفص گنج  رد  لضفلاوبا  ترضح 

رد نیفص  يداو  رد  هیواعم  يرفن  رازه  جنپ  داتشه و  نایرگـشل  مالـسلاهیلع و  یلع  ماما  هاپـس  نایم  هک  نیفـص  گنج  ياهزور  زا  یکی  رد 
گنج نیا  ياهزور  زا  یکی  رد  تفریذپ . همتاخ  مالسلاهیلع  یلع  ماما  يزوریپ  اب  هک  دیماجنا  لوطب  هام  گنج 18  نیا  داد و  خر  لاس 36 

يهزاجا دمآ و  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  شردپ  روضح  دوب   18 ادودح 15 -  نس  رد  لماک  یناوج  هک  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
هب ناوجون  سانشان  يهدنمزر  کی  ناونعب  وا  دیناشوپ و  ار  سابع  تروص  یباقن  اب  مالسلاهیلع  ماما  دورب . گنج  نادیم  هب  ات  تفرگ  نادیم 

يهربنچ رد  يوگ  نوچ  راکیپ  هصرع  تسوا و  هظبق  رد  نادیم  هحفص 24 ]  ] همه ایوگ  هک  داد  نالوج  نادیم  رد  نانچ  نآ  تخات و  نادیم 
وا تبالـص  رپ  ياـهتکرح  زا  ماـش  هاپـس  دوب . ادـیوه  شدوـجو  زا  تعاجـش  تبالـص و  تبیه و  تسوا و  لیدـب  یب  ناوـت  ذـفان و  مشچ 

يدیـشر دروآمه  ات  دنتخادرپ  تروشم  هب  هیواعم  یماظن  نیرواشم  تسا  هدمآ  نادیم  هب  تأرج  رپ  لدـیوق و  عاجـش و  یناوج  هک  تفایرد 
یکی هب  هیواعم  ماجنارس  دنریگب ، میمصت  دنتسناوتن  دوب  هدش  هریچ  اهنآ  رب  هک  یبیجع  تشحو  بعر و  رثا  رب  یلو  دنتـسرفب  وا  نادیم  هب  ار 

هب ار  دراد ). ار  هراوس  وجگنج  رفن  رازه  اب  ندیمزر  تردق  دنتفگیم  هک  ءاثعشلاوبا ، ای : « ) ءاثعـش نبا   » مان هب  شرکـشل  عاجـش  نارادرـس  زا 
رد نامرهق  ناونع  هب  ارم  مدرم  ریما ، يا  تفگ : ءاثعـشنبا  نک . گنج  وا  اب  ورب  سانـشان  ناوج  نیا  نادـیم  هب  تفگ : وا  هب  دـیبلط و  روضح 

؟ مینک هچ  سپ  تفگ : هیواعم  يزاس ؟ هناور  كدوک  نیا  اـب  گـنج  هب  ارم  هک  تسا  هتـسیاش  هنوگچ  دنـسانشیم  يوجگنج  رازه  هد  ربارب 
، ءاثعـشنبا نک . نینچ  تفگ  هیواعم  دـشکب ». ار  وا  ات  متـسرفیم ، وا  گنج  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  مراد  رـسپ  تفه  نم  : » داد خـساپ  ءاثعـشنبا 
. دش لصاو  منهج  هب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ریـشمش  اب  هک  هحفص 25 ]  ] دیـشکن یلوط  داتـسرف و  نادیم  هب  ار  شنادنزرف  زا  یکی 

مالسلاهیلع یلع  نبا  سابع  ترضح  تسد  هب  اهنآ  همه  داتسرف  کی  هب  کی  ار  متفه  مشش و  مجنپ و  مراهچ و  موس و  مود و  دنزرف  سپس 
هللا يدالوا و  عیمج  تلتق  باشلا  اهیا  دز : دایرف  تخاـت و  نادـیم  هب  ءاثعـشنبا  دوخ  ماـگنه  نیا  رد  دندیـسر . تکـاله  هب  دـندش و  هتـشک 

ءاثعـشنبا مناشنیم  تیازع  هب  ار  تردام  ردپ و  اعطق  ادخ  هب  دنگوس  یتشک ، ار  منارـسپ  يهمه  وت  ناوج  يا  ینعی : کما  كابا و  نلکثال 
ار وا  هک  دز  ءاثعـشنبا  رب  ياهبرـض  ناـنچ  ناوج  نآ  ماـگنه  نیا  رد  دـش  لدـب  در و  برـض  دـنچ  ود  نآ  نیب  درک و  هلمح  ناوجون  نآ  هب 

مراد سرت  درگرب  مدـنزرف  يا  دز : داـیرف  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نبا  یلع  ماـما  ماـگنه  نیا  رد  تخاـس . قحلم  شنارـسپ  هب  درک و  فـصن 
. دیـسوب ار  شنامـشچ  ود  نیب  درک و  در  شاهرهچ  زا  ار  باقن  تفر و  وا  لابقتـسا  هب  ماما  تشگزاب : وا  دـننزب .» مخز  مشچ  ار  وت  نانمـشد 

ترـضح مشاهینب  رینم  رمق  وا  هک  دـندید  دـندش و  هجوتم  همه  هک  دوب  یـسک  هچ  وا  دـننیبب  اـت  دـندرکیم  هاـگن  تریح  اـب  هک  نارـضاح 
هحفص 26] . ] تسا مالسلاهیلع  لضفلاوبا 

شناردارب سابع و  هب  همان  ناما  هس 

داتسیا اجنآ  رد  و  دیناسر ، شنارای  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  ياههمیخ  کیدزن  ار  دوخ  نشوجلاوذ  نب  رمـش  اعوسات ، زور  رهظ  زا  دعب  ( 1
وا نخـس  شناردارب  سابع و  شناردارب ؟ سابع و  تساجک  ام ؟ ناگداز  رهاوخ  دنیاجک  هتوخا !؟ سابعلا و  نیا  انتخا ؟ ونب  نیا  دز : دایرف  و 

یلو تسا ، دیلپ  دساف و  رمش ، هچرگ  : » دومرف اهنآ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دندرک . وا  هب  تشپ  دنتـسج و  يرود  وا  زا  یلو  دندینـش  ار 
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»؟ يراد راک  هچ  ام  هب  ییوگیم ، هچ  : » دنتفگ رمـش  هب  باطخ  دـندمآ و  شیپ  هب  شناردارب  مالـسلاهیلع و  لضفلاوبا  دـیهدب » ار  وا  باوج 
نیا رد  دییآ ». رد  دیزی  نانمؤمریما  تعاطا  هب  دیهدن ، نتـشک  هب  نیـسح  اب  ار  دوخ  دـیتسه  ناما  رد  امـش  مناگداز ، رهاوخ  يا  تفگ : رمش 

یهدیم و ناما  ام  هب  ایآ  دنک ، تنعل  ار  وت  ناما  وت و  دنوادخ  : » داد باوج  نینچ  تعاجش  لامک  اب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ماگنه 
نادنزرف نانیعل و  تعاطا  رد  هک  ینکیم  رما  ام  هب  وت  تسین و  یناما  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يارب 

رد رمش  تایاور ، زا  ياهراپ  قباطم  ( 2 هحفص 27 ] . ] تشگرب دوخ  هاپس  يوس  هب  دش و  لیلذ  راوخ و  رمش  مییآ »؟ رد  دیلپ  ناگدش  نوعلم 
هب نیـسح  ناتردارب  رطاخ  هب  ار  دوخ  نم ، ناگداز  رهاوخ  يا  دز : دایرف  درک و  هضرع  شناردارب  سابع و  هب  ار  دوخ  ناما  زین ، اروشاع  زور 
ادخ نمشد  يا  : » داد باوج  هنوگنیا  هناعطاق  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  دییآ . رد  دیزی  نانمؤمریما  تعاطا  هب  و  دیهدن ، نتشک 

نیـسح دوخ  ياقآ  ردارب و  هک  یهدیم  نامرف  ام  هب  ایآ  ياهدروآ ، هک  یناما  نیا  تسا  تشز  دـب و  ردـقچ  داب ، عطق  هدـیرب و  تیاهتسد 
راب اعوسات و  زور  رد  رابکی   ) رابود رمـش  بیترت ، نیا  هب  مییآ ؟ رد  ناگداز  نیعل  نادنزرف  نانیعل و  تعاطا  هب  مینک و  كرت  ار  مالـسلاهیلع 

هب موش  رکذتم  دیاب  اجنیا  رد  و  دندرک . در  ار  وا  يهمان  ناما  شناردارب  مالسلاهیلع و  سابع  یلو  درک ، ناما  نالعا  اروشاع ) زور  رد  رگید 
رداـم دوب و  بـالک » ینب   » يهلیبـق زا  رمـش  هکنیا  هب  رظن  دـنتفگیم ، رهاوخ  ار  دوخ  يهلیبـق  نارتـخد  هک  دوـب  مسر  برع  ناـیم  رد  هکنیا :

مازح نب  لـحم  یبا  نـب  هللادـبع  ( 3 درک . رهاوـخ  هب  ریبـعت  مالـسلااهیلع  نینبلاما  زا  رمـش  اذـل  دوـب  هلیبـق  نیا  زا  زین  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا 
ناردارب مالسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح   ) دوخ ياههمع  رسپ  يارب  دایزنبا  زا  وا  دوب ، مالـسلااهیلع  نینبلاما  ترـضح  يهدازردارب 

کی دـمآ ، البرک  هب  نامرک  دـناسرب ، شناردارب  سابع و  هب  اـت  داد  ناـمرک  ماـن  هب  شمـالغ  هب  ار  نآ  سپـس  تفرگ  هماـن  ناـما  شرگید )
ناما نیا  تفگ : داد و  وا  هب  ار  همان  ناما  دید و  ار  مالسلاهیلع  سابع  تفر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگهمیخ  بناج  تسار  هحفص 28 ] ]

ناسرب و نامیئاد  هب  ار  ام  مالس  : » دنتفگ نامرک  هب  شناردارب  لضفلاوبا و  ترضح  تسا . هداتسرف  امـش  يارب  هللادبع ، ناتیئاد  رـسپ  ار  همان 
يوکـس رب  مالـسلاهیلع  سابع  زین  اجنیا  رد  تسا » راکدب ) نز   ) هیمـس رـسپ  ناما  زا  رتهب  ادـخ  ناما  هیمـس  نبا  ناما  نم  ریخ  هللا  ناما  : » وگب

ناج زک  سابع  منم  [ . 4  ] رعـش دادن . حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  درکن و  مخ  دق  اهیتسپ  ربارب  رد  داتـسیا و  تماق  تسار  ینامرهق ، راختفا و 
ناج رـس و  البرک  تشدـب  اروشاع  زور  رهظ  متفرگ  نوخ  اب  وضو  نتفگ  ناوتیم  مزابقـشع  لد  ماهتـسب  ناـناج  هب  نتفگ  ناوتیم  مزارفرس 

هحفص 29]  ] نتفگ ناوتیم  مزامن  هار  رد  هداد 

اروشاع زور  رد  لضفلاوبا  ترضح  يدرمناوج  زا  هنومن  ود 

وربور وا  اب  تفر و  نادیم  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دیبلط ، زرابم  دراذـگ و  نادـیم  هب  ياپ  يونغ » هبقع  نب  هللادـبع   » مان هب  يدرم  ( 1
يدـمآ نادـیم  هب  وـت  هک  اریز  نک  رظنفرـص  نم  اـب  هزراـبم  زا  یگنج  درم  يا  : » دوـمرف وا  هب  دوـخ ، یفرعم  زجر و  ندـناوخ  زا  سپ  دـش و 

هبقع نب  هللادبع  درگرب ! نک و  كرت  ار  نادـیم  هدرک ، تردـپ  رب  مردـپ  هک  یناسحا  تهج  هب  لاح  دـش ، یهاوخ  وربور  نم  اب  یتسنادیمن 
يروط داد و  تباصا  وا  ریـشمش  هب  ادمع  دیـشک و  ار  ریـشمش  دروآرد و  تکرح  هب  ار  بسا  ترـضح  دش . گنج  راتـساوخ  درکن و  لوبق 

هب نک ، كرت  ار  نادیم  دومرف : اددجم  دش و  دنلب  نمشد  يهلهله  يادص  هک  يدح  هب  تسا  هدیسر  وا  تصش  هب  ياهبرض  هک  درک  دومناو 
لجخ ناروشحلـس  دزن  رد  نوچ  نکل  دـنک ، كرت  ار  نادـیم  تساوـخیم  شلد  درم  نآ  دـناهدروخ . یکمن  مه  اـب  نامناردـپ  هکنآ  ببس 

رب يریـشمش  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  ترـضح  دـندروآ و  رد  تکرح  هب  ار  اهبـسا  زاب  مود  يهعفد  اذـل  تشادزاب . راـک  نیا  زا  دـشیم 
هکنآ اب  دید ، ناوتان  سابع  لباقم  رد  ار  دوخ  هک  هللادبع ، رمالارخآ  دشن . حورجم  هللادبع  یلو  دندینـش  همه  ار  شیادـص  هک  دز  وا  باکر 

دنک بیقعت  ار  وا  تسناوتیم  لاح  نیع  رد  زین  ترضح  نآ  تشگزاب و  رگشل  هب  تخیرگ و  نادیم  زا  دوب  برع  ناعاجش  هحفص 30 ]  ] زا
راوس دوب  حطبا » نب  ناوفص   » شمان هک  يرگید  زرابم  ( 2 درب . رد  هب  ملاس  ناج  وا  هک  دـیچ  يروط  ار  هشقن  نکل  دـشکب ، ار  وا  تشپ  زا  و 

يزادنا هزین  يزادنا و  گنس  رد  هک  وا  دمآ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  گنج  هب  دش و  جراخ  دعس  رمع  رکـشل  زا  نانز  هرعن  بسا ، رب 
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هب هلاوح  هدروآرب و  ار  یگرزب  گنـس  درب و  دوخ  نیجروخ  هب  تسد  وا  دش  هلمح  هب  انب  هک  نیمه  دـناوخ و  زجر  تشاد ، يرتشیب  تراهم 
ترـضح نآ  سپـس  داتفا . نیمز  رب  شرـس  يالاب  زا  گنـس  دش و  مخ  ترـضح  هک  درک  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  كرابم  تروص 

هب ار  اهبـسا  هرابود  تخیریم . نوخ  نآ  زا  دیدرگ و  نازیوآ  دـش و  هدـیرب  وا  تسد  هجیتن  رد  دومن و  ناوفـص  تسد  يهلاوح  ار  ریـشمش 
یفرط زا  تشادن و  ار  ندیگنج  هزرابم و  تردق  رگید  ناوفـص  دومن و  مین  هب  رمک  زا  ار  ناوفـص  ياهزین  اب  وا  راب  نیا  دندروآرد ، تکرح 

درم يا  دومرف : مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دش ، هزرابم  هدامآ  اددجم  لاح  نیا  اب  دوب . هتفرگ  ار  وا  فعـض  تفریم و  شندب  زا  نوخ 
لتق هب  ارم  دـیزرویم  رارـصا  تشادـن و  تشگرب  يور  وا  اما  دـیامن . هجلاـعم  ار  تتـسد  اـت  نک  ربخ  ار  حارج  درگرب و  تلزنم  هب  عاـجش ،
اهر ار  وا  اذل  دشکب  دـگنجب ، تسناوتیمن  هحفص 31 ]  ] رگید هک  ار  یسک  دادیمن  هزاجا  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  يدرمناوج  ناسرب !

. تشک ار  رفن  یلوق 520  هب  هلمح  نیا  رد  هک  دش  روهلمح  رکشل  هوبنا  هب  درک و 

درام اب  لضفلاوبا  ترضح  گنج 

نوچ هک  درک  هدهاشم  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  یتقو  دوب  نمـشد  هاپـس  ریظنیب  روهـشم و  نانامرهق  زا  یبلعث  فیدـص  نب  درام 
انا ینا  دنزیم : هرعن  دناوخیم و  زجر  و  درادـن ، گرم  زا  یکاب  دزیریم و  مهرد  خـلم  روم و  لثم  ار  اهنآ  هداتفا و  ناهبور  نایم  رد  يریش 

يادف الب و  رپس  مناج  مراد ، نمشد  اب  تخس  هدنبوک و  دروخرب  هک  سابع  منم  ینعی  اقو  طبسلا  رهاطلا  یسفنل  یسفن  ءاقللاب  بعص  سابعلا 
و دز ، یلیس  دوخ  تروص  هب  درک و  هراپ  ار  شسابل  دش ، یتاساسحا  رایـسب  درام  داب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  طبـس  نیـسح  كاپ  ناخ 

سابع رب  یکاخ  تشم  امـش  زا  کی  ره  رگا  امـش ، رب  ياو  هومتـسمطل ... هب  همطل  ابارت و  هفکالم  مکنم  لک  ناک  ول  مکلیو  دروآرب : داـیرف 
هدیشک ییاوسر  هب  ناتراک  دینزیم و  فازگ  فال و  یلو  دیدادیم  همتاخ  وا  یگدنز  هب  دیدناشوپیم و  كاخ  ریز  ار  وا  اعطق  دیتخیریم 

، دنک گنج  رادهدهع  ارم  اهنت  دـشکب و  گنج  زا  تسد  زورما  هداد ، دـیزی  تعیب  هب  تسد  امـش  زا  سک  ره  نادرم ! هورگ  يا  تسا  هدـش 
رب درک  تسین  هب  رـس  ار  ناـنامرهق  هک  ناوج  نیا  اـب  گـنج  يهدـهع  زا  نم  ینعی : لاـطبالا  ینفا  دـق  يذـلا  مـالغلا  اذـهل  اـناف  هحفص 32 ] ]
هک نونکا  درام ، يا  : » دز دایرف  نشوجلاوذ  نب  رمـش  مشکیم . ار  شناراـی  مالـسلاهیلع و  نیـسح  شردارب  سپـس  ار و  وا  تسخن  میآیم ،

، يدمآ رب  نآ  يهدهع  زا  هک  یتقو  يدرگ ، رادهدهع  ار  راک  نیا  وا  دزن  رد  ات  میورب ، رگشل ) ریما   ) دعـس رمع  دزن  ایب  يراد ، میمـصت  نینچ 
هکنیا اب  ینکیم ، شنزرس  ارم  ینزیم و  هنعط  نم  هب  ایآ  : » تفگ درام  میسیونیم ». ياهمان  نمض  رد  دیزی  يارب  ار  وت  تعاجـش  تمظع و 
هاگنآ يراد »؟ هچ  وزاب  رد  هک  میرگنیم  میراذگاو و  وت  هب  ار  راک  نیا  نونکا  : » تفگ رمش  تسین »؟ امش  دوجو  رد  یتعاجش  ریخ و  چیه 

. درک دهاوخ  هچ  مینک  اشامت  ات  دـنراذگب ، درام  يهدـهع  رب  ار  سابع )  ) ناوج نیا  راک  و  دنتـسیاب ، رانک  هک  درک  هراشا  شرکـشل  هب  رمش 
دوخهالک و  دوب ، هدیشوپ  دوب  گنت  ياههقلح  ياراد  هک  هرز  ود  هک  یلاح  رد  فیدص  نب  درام  تخادرپ . اشامت  هب  تفر و  رانک  هب  رکشل 

هدامآ مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  اب  دربن  يارب  ار  دوخ  دیدرگ و  راوس  رقـشا  بسا  رب  تفرگ و  تسد  هب  يدنلب  يهزین  و  هداهن ، شرـس  رب 
راذگب و ماین  رد  ار  تریشمش  نک و  محر  دوخ  ناج  رب  ناوج  يا  تفگ : نینچ  سابع  هب  باطخ  دیشک و  هرعن  تخات و  نادیم  هب  تخاس ،

ینامیشپ زا  رترب  وت  يارب  یتمالـس  ۀمادنلا  نم  کل  یلوا  ۀمالـسلا  يرب ، نوریب  تمالـس  هب  ناج  هکرعم  نیا  زا  ات  وش ، میلـست  هحفص 33 ] ]
مـشابیم محر  یب  لدگنـس و  يدرم  نم  یلو  دنداد ، ناشن  شمرن  وت  هب  دـندیگنج ، وت  اب  زورما  هک  یناسک  تسا  ندرم  ندروخ و  تبرض 

رد ار  دوخ  درگرب و  ياهدـمآ  هک  هار  نیا  زا  نیاربانب  دـش  مرن  وت  هب  تبـسن  ملد  یتسه  ناوج  يراد و  نیکمن  ابیز و  هرهچ  مدـید  نوچ  اما 
ار وت  نم  : » تسا نینچ  درام  زجر  ینعم  مدومنن . نینچ  یـسک  اب  هچ  رگا  مدرک ، تحیـصن  ار  وت  کـنیا  زادـنین ، رطخ  كـاله و  یبیـشارس 
هب تبسن  ملد  متفای  ناوج  ار  وت  هک  یتقو  نم  ینامب ، ناما  رد  نم  يارب  ریـشمش  يزیت  زا  هکنیا  يارب  يریذپب ، ار  نآ  رگا  منکیم  تحیـصن 

هنرگ و  یشاب ، هتشاد  شوخ  یگدنز  ات  نک ، دیزی ) زا   ) تعاطا و  وش ، میلست  ددرگ ، دروامه  ناوج ، وت  اب  دیابن  نم  لثم  ایوگ  دش و  مرن  وت 
دیرغ نایژ  ریش  نوچ  دینش  ار  درام  ياهییوگ  هفازگ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هک  یتقو  داتفا » یهاوخ  نم  ریشمش  تخس  باذع  رد 
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رد رذب  نتخیر  دننامه  وت  ياوتحم ) یب   ) تبحم نیا  یلو  يراد ، ابیرف  مرن و  برچ و  نابز  هک  مرگنیم  ار  وت  ادخ  نمـشد  يا  : » دز دایرف  و 
هحفص  ] لاحم و منک ، دیزی  وت و  تعاطا  مهن و  وت  تسد  رد  تسد  نم  يدرک  وزرآ  هکنیا  مروخیمن ، ار  وت  بیرف  نم  و  تسا ، راز  هروش 

تمواقم ناراوس  هکی  اب  دربن  دیدش و  ياهيریگرد  رد  ماهدیگنج و  نانامرهق  اب  شلوسر  ادخ و  نمـشد  يا  نم  و  تسا . لطاب  یلایخ  [ 34
ناـیز نم  هب  روما  نیا  یتفگ  نم  یناوج  هرهچ و  یئاـبیز  دروم  رد  هچنآ  اـما  میوجیم و  تناعتـسا  وا  زا  مراد و  ادـخ  هب  لـکوت  ماهدومن و 

زا تسا ، نینچ  هک  یسک  مراد . يرترب  ریش  زا  يروالد  تعاجـش و  رد  هدومن و  لماک  ارم  مبـسن  بسح و  هک  رامـشم  ریقح  ارم  دناسریمن 
اب دـنویپ  نم  ایآ  وت  رب  ياو  یتسه  یهت  الاو  ياهـشزرا  زا  شلوسر  ادـخ و  نمـشد  يا  وت  یلو  درادـن  یکاب  دـشاب  هک  سک  ره  اـب  هزراـبم 
هک یسک  مشابیمن  وا  دوجو  رهوگ  زا  ياهیده  و  متسین ؟ ترضح  نآ  بسن  دنمهوکـش  تخرد  هب  لصتم  ياهخاش  و  مرادن ؟ ادخ  لوسر 

تارطخ اهدربن و  زا  هک  متـسه  مالـسلاهیلع  یلع  دنزرف  نم  اریز  دیآیمن ، رد  امـش  مچرپ  ریز  دوشیمن و  ملظ  میلـست  دشاب  تخرد  نیا  زا 
يراوتـسا هـک  ینادیم  و  متـسه ، وا  دوـجو  تـخرد  زا  یگرب  نوـچمه  نـم  دیـسارهیمن ، نمـشد  يرایـسب  زا  و  تشادـن ، یکاـب  دـیدش ،

یناسک زا  اـم  و  تسا ، رتبوبحم  ناریپ ، زا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  یناوجون  رایـسب  هچ  دراد  نآ  يهشیر  هنت و  هب  یگتـسب  تخرد  ياـههخاش 
نم اریز  مییاـمنیمن ، یباـت  یب  اـیند ، نتفر  تسد  زا  گرم و  زا  میروخیمن و  سوسفا  رادـیاپان ، ياـیند  نیا  یگدـنز  دروم  رد  هک  میتسه 

یتقو هحفـص 35 ] [ ؟ مهن ندرگرب  ار  وت  تعاطا  دـیق  مدرگ و  زاب  منید  زا  هنوگچ  نیارباـنب  تسا  اـیند  نیا  یگدـنز  زا  رتهب  تشهب  منادیم 
باقع دننام  درک و  هلمح  سابع  فرط  هب  تدش  هب  دینـش  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  زا  ار  رابرهگ  راب و  رد  راتفگ  نیا  فیدص  نب  درام 
نتشک تسا و  ناسآ  سابع  نتشک  هک  تشادنپ  نینچ  درک و  هلاوح  لضفلاوبا  ترضح  يوس  هب  ار  دوخ  دنلب  هزین  هدیهج و  هدننکش  مهرد 

هزین گنرد  یب  داتـسیا و  راوتـسا  هوک  نوچمه  راقو  لامک  اب  دوخ  ياج  رد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  درادن . لمأت  هغدـغد و  هب  زاین  وا 
اهر ار  هزین  دتفین  نیمز  هب  هکنآ  يارب  دید  نینچ  درام  یتقو  دتفیب  نیمز  هب  درام  دوب  کیدزن  هک  دیـشک  دیچیپ و  نانچنآ  تفرگ و  ار  درام 

هتشک تدوخ  هزین  اب  هک  مراودیما  درام  يا  دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  درک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  هزین  لضفلاوبا  دش و  راسمرـش  دومن و 
ار درام  درک و  دنلب  ار  دوخ  تسد  ود  دش و  برطضم  بسا  هک  داد  راشف  درام  بسا  تشپ  تمـسق  هب  نانچنآ  ار  هزین  سابع  سپـس  يوش ،
ناشیرپ و نارگن و  دعـس  نب  رمع  هاپـس  ناعاجـش  دش و  لزلزتم  نمـشد  فوفـص  دنک  گنج  سابع  اب  هدایپ  تسناوتن  وا  تخادـنا  نیمز  رب 
هب باطخ  هاگنآ  درک ». میهاوخ  يرای  ار  وت  هک  روخم  مغ  درام  يا   » دز ادص  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دـش  دـنلب  ناشدایرف  دـندش و  ناساره 
مان هب  نانمـشد  زا  یهایـس  مالغ  ماگنه  نیا  رد  دـش ». دـهاوخ  هتـشک  نونکا  مه  هنرگ  دـیبایرد و  ار  درام  رکـشل ! يا  : » دز دایرف  شرکـشل 

نانچنآ درک و  هلمح  مالغ  نآ  هب  مالسلاهیلع  سابع  دروآ ، درام  يارب  درک و  هدامآ  تشاد  مان  هیواط » [ » هحفص 36  ] هک ار  یبسا  هقراص » »
راوس هیواط )  ) بسا نآ  رب  گنرد  یب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  درپس . ناج  داتفا و  تکـاله  كاـخ  هب  وا  هک  دز  وا  يهنیـس  هب  هزین 

رب هزرل  دید ، هیواط  رب  راوس  ار  مالـسلاهیلع  سابع  هک  یتقو  درام  دومن . هناور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایخ  يوس  هب  ار  دوخ  بسا  و  دش ،
يا : » دز ادـص  دومن و  رکـشل  زا  دادمتـسا  دایرف  دوشیم ، هتـشک  نونکا  هک  درک  نیقی  دـش ، درد  رپ  شبلق  و  دـیرپ ، شگنر  داتفا  شمادـنا 

نوریب ماین  زا  ریشمش  نمـشد ، رکـشل  ناعاجـش  زا  یهورگ  اب  رمـش  دینکیم »؟ اشامت  دیاهداتـسیا و  نانچمه  هک  دیرادن  مرـش  رگم  رکـشل !
رازگساپس ات  نک ، ارادم  نم  اب  ناوج  يا  : » تفگ مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هب  درام  ماگنه  نیا  رد  دندمآ ، نادیم  يوس  هب  دندیشک و 

هک دز  وا  تسد  رب  ریشمش  نانچنآ  درک و  هلمح  درام  هب  یهد .» بیرف  ارم  یهاوخیم  ایآ  وت ! رب  ياو  : » دومرف مالسلاهیلع  سابع  مشاب .» وت 
هب درام  بیترت  نیا  هب  و  دـش ... هدـیرب  وا  شوگ  ات  شوگ  هک  داد  راشف  نانچنآ  داهن و  درام  هنیـس  رب  ار  شاهزین  سپـس  دـش ، عطق  وا  تسد 

هحفص 37] . ] دیسر تکاله  هب  مالسلاهیلع  مشاهینب  رینم  رمق  تسد  هب  شیوخ ، يهزین 

راختفا رپ  تداهش 

هب هداد  مه  تشپ  هب  تشپ  مالسلاهیلع  نیسح  شردارب  اب  هکنیا  یکی  دناهدرک . لقن  قیرط  ود  هب  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  تداهش 
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هب نآ  هک  دـندناسر  تداهـش  هب  تارف  رانک  رد  ار  ترـضح  نآ  هدرک  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  تبقاع  دـندومن و  هزرابم  دـنتفر و  نادـیم 
هزاجا مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دش  بلاغ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دالوا  رب  شطع  نوچ  هکنیا  رگید  تسا و  فورعم  ردارب  ود  گنج 

شنینزاـن دوجو  مشچ  کـشم  هب  دـندرک و  ادـج  نت  زا  ار  شناوترپ  ناتـسد  تشگرب  عقوم  رد  دـش و  تارف  هعیرـش  دراو  تفر و  تفرگ و 
تسویپ هللا  ءاقل  هب  دیشون و  ار  تداهش  تبرـش  تارف  رهن  رانک  رد  ناشطع  ياقـس  هنوگنیدب  دندز و  يدومع  ریت  شکرابم  قرف  رب  اهریت و 

. لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  منک  لقن  الصفم  ار  قوف  يهیضق  متسناوتن  یلئالد  هب  هدنب  هتبلا 

اروشاع ياقس  رعش :

یب رود  دـشب  هکنآ  ره  وا  تسا ز  سابع  هانپ  یب  همه  هاگهانپ  داتفا  هاج  لالج و  بسا  ز  لیلج ، نآ  هک  داتفا  هاـم  تارف  راـنک  هب  نامـسآ  ز 
هب دیشروخ  شیرای  هب  مخ  رمک  اب  دیـسر  هحفـص 38 ]  ] داتفا هار  هب  اهنادیم  حـتاف  ریما و  یلو  دیهـش  ره  گنج ، يهکرعم  هب  دـتف  داتفا  هانپ 

ناتـسد ود  هب  نم  هاـگن  داـتفا  هاوگ  تیراداـفو  هب  دوخ  تسد  ود  مشاـهینب  یناروـن ، هم  يا  تفگب : داـتفا  هاـش  هاـم ، تسد  یب  رکیپ  يور 
دایب داتفا  هانگ  یب  وت  تسد  ود  هک  یمغ  نیا  هب  میرگیم  بابک و  ترجه  شتآ  ملد ز  داتفا  هاـگن  زا  رهد  تملع  نوچ  داـتف  دوب  تنینزاـن 

رد هک  ارچ  مالسلااهیلع  بنیز  لد  نم ، هآ  رپ  لد  نوچ  تخوسب  داتفا  هایس  بش  نوچ  نم  نشور  زور  هک  مزیر  ملا  زا  کشا  ملع  کشم و 
[ . 5  ] داتفا هاگراب  قشع  نوچ  وت  بلق  هب  نونک  ریشب  هاوخب  تلد  زا  درذگیم  هچنآ  ره  داتفا  هآ  رارش  مه  وا  لد 

سابع ترضح  لتاق  يریگتسد 

هحفص  ] تراغ و لتق و  نایرج  رد  البرک  رد  دوب و  دیزی  تموکح  نایماح  ناقفانم و  زا  هفوک و  فارشا  نارـس و  زا  یئاط  لیفط  نب  میکح 
لضفلاوبا ترـضح  لتاق  وا  زین  دوب ، هدرک  يزادناریت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  هک  دوب  یـسک  وا  تشاد  تسد  رگید  تایانج  [ 39

يهدـیبعوبا نب  راتخم  نیتسآ  زا  قح  ماقتنا  تسد  يدوز  هب  اما  درب  تراغ  هب  ار  ترـضح  نآ  يهحلـسا  سابل و  دوب و  مالـسلاهیلع  ساـبعلا 
هب شدارفا  اب  راتخم ، نواعم  لماک ، نب  هللادبع  داتـسرف . كرد  هب  ار  وا  عیجف  یعـضو  هب  تفرگ و  ار  نوعلم  نآ  نابیرگ  دمآ و  نوریب  یفقث 

. داد تکرح  هرامعلاراد  فرط  هب  سپس  درک و  تشادزاب  ار  وا  تفر و  لیفط » نب  میکح   » يهناخ يوس 

« متاح نب  يدع   » تعافش

ناگتسب دوخ و  نیفص  گنج  رد  دوب و  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  تخسرس  نایماح  نادیرم و  هلمج  زا  قارع و  يهعیـش  نارـس  زا  يدع 
نآ رد  زین  فراط ) فیرط و  هفرط و   ) ياـهمان هب  يو  دـنزرف  هدیگنج و 3  ماش  رکـشل  هیواعم و  اب  مالـسلاهیلع  یلع  رانک  رد  شنادـنزرف  و 

میکح ناگتسب  تفریذپیم  ار  وا  ياههیصوت  نانخس و  دوب و  لئاق  ياهداعلا  قوف  مارتحا  يدع  يارب  راتخم  دندوب . هدیسر  تداهش  هب  هوزغ 
نانآ دنک  وفع  بلط  میکح  يارب  وا  زا  دورب و  راتخم  شیپ  دنتساوخ  وا  زا  دندیسر و  وا  روضح  هب  اروف  دندوب  يدع  هفیاط  زا  هک  لیفط  نب 

هتخاس يراک  نم  زا  تفگ : يدع  دناهداد  راتخم  هب  غورد  تاشرازگ  يو  باب  رد  هدشن و  بکترم  یمرج  يو  هک  دندرک  دومناو  يدع  هب 
هرامعلاراد فرط  هب  تعرـس  هب  يدع  هک  دندید  لماک  نبا  نارومأم  نایعیـش و  هحفـص 40 ] . ] موریم راتخم  دزن  لاح  نیع  رد  یلو  تسین 

. دزاس اهر  ار  وا  دنک و  لوبق  ار  يدـع  تعافـش  راتخم  ادابم  هک  دـندوب  تحاران  نانآ  تسا  میکح  تاجن  يارب  هیـصوت  وا  دـصق  دوریم و 
نبا نارای  نایعیـش و  دوب . هدرک  دازآ  يدع  تعافـش  هب  دندوب  هدش  ریگتـسد  هک  ار  یط  يهفیاط  زا  رفن  دـنچ  البق  راتخم  هک  دـنامن  هتفگان 

راذـگب دریذـپب  تسا  مولعم  صخـشم و  وا  هانگ  هک  ثیبخ  نیا  يهرابرد  ار  متاح  نب  يدـع  تطاسو  ریما  میـسرتیم  : » دـنتفگ وا  هب  لماک 
. دومن تقفاوم  نانآ  اب  زین  لماکنبا  مینک  هرسکی  ار  شراک  نامدوخ 

( مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تامارک  یناگدنز و   ) جیاوحلا باب  www.Ghaemiyeh.comتامارک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 39زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


دوشیم ناراب  ریت  لیفط  نب  میکح 

وت بوخ ، دنتفگ : وا  هب  دنتـشاد و  هاگن  يراوید  رانک  رد  دندرب و  نایزنع »  » لحم هب  هتـسب  تسد  ار  یئاط  لیفط  نب  میکح  لماکنبا ، نارای 
ات میروآیم  نوریب  تنت  زا  ار  وت  سابل  زین  ام  لاح  يدومن  هنهرب  ار  وا  ندب  و  يدوبر ، تداهش  زا  سپ  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  سابل 
رد وت  بوخ  دنتفگ : وا  هب  هاگنآ  دنتـشاد و  هاگن  راوید  رانک  رد  هتـسب  تسد  هدرک و  تخل  ار  وا  یـشچب ! ار  ماقتنا  هزم  ندش  هتـشک  زا  لبق 

دنتخاس هجوتم  ار  اهریت  همه  شاب و  دوخ  يازج  تفایرد  يهداـمآ  نونکا  يداد  رارق  ریت  فدـه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  اروشاـع  زور 
. دـش نیمز  رب  شقن  شناج  یب  دـسج  ات  دـندز  وا  رب  ریت  ردـق  نآ  ریگب ! دـنتفگ : دـندرک و  اهر  ار  اهریت  نارومأم  دـش و  رداـص  ریت  ناـمرف 
هب هک  دوب  هدرک  تباصا  وا  ندب  هب  ریت  ردق  نآ  : » دیوگیم دوب  میکح  نارابریت  يهنحـص  دـهاش  هک  دوراجوبا »  » مان هب  يدرم  هحفص 41 ] ]

یـشیامرف هچ  تفگ : يدـع  هب  راـتخم  هک  دوب  راـتخم  روضح  رد  ارجاـم  نیا  زا  ربخ  یب  متاـح  نب  يدـع  دوب » هدـمآ  رد  تشپراـخ  لـکش 
امـش زا  فیرطوبا ، يا  تفگ ، درک و  يدـع  هب  ور  بجعت ، لامک  اب  راـتخم  مراد . وفع  ياـضاقت  لـیفط  نب  میکح  هب  عجار  : تفگ دـیراد ؟
غورد شرازگ  امـش  هب  ریما ؛ تفگ : يدـع  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  زا  وا  ینک ، تطاـسو  ثیبخ  لـتاق  کـی  يارب  دوب  دـیعب 
تفگ یتحاران  اب  تشاذگیم  مارتحا  يدـع  هب  تخـس  هک  راتخم  تسا  هتـشادن  البرک  عیاقو  نیـسح و  لتق  رد  ینادـنچ  شقن  وا  دـناهداد ،

هچ ار  درم  نآ  تفگ : درک و  لـماکنبا  هب  ور  راـتخم  دـش  دراو  لـماکنبا »  » ماـگنه نیا  رد  تـسرد  مـشخبیم  وـت  هـب  ار  وا  بوـخ  رایـسب 
لاحـشوخ میکح  ندـش  هتـشک  زا  ًابلق  هک  راتخم  دنتـشک . ار  وا  نایعیـش  نارومأم و  نابرق ، تفگ : لماکنبا  میوگیم . ار  میکح » « ؟ يدرک

شرافـس وا  باب  رد  هدمآ و  نم  شیپ  راوگرزب  نیا  دـیدرواین !؟ نم  شیپ  ار  وا  دـیدرک و  هلجع  ارچ  تفگ : لماکنبا  هب  مارآ  ینحل  اب  دوب 
شوگ ارم  فرح  نایعیـش  ناـبرق  تفگ : لـماکنبا  مدوب  هتفریذـپ  ار  يو  تطاـسو  مدوـب  لـئاق  وا  هب  هک  یمارتـحا  ساـپ  هب  زین  نم  هدرک و 

هحفص 42]  ] نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا  دندرک . نارابریت  ار  وا  دیسرن و  اهنآ  هب  مروز  نم  دندادیمن ،

نیموصعم راتفگ  هنیئآ  رد  لضفلاوبا  ترضح 

مالسلا هیلع  سابع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدمآ ، هقداص  ياهایؤر  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ترـضح  راتفگ  ( 1
: مالـسلاهیلع یلع  ماما  راتفگ  ( 2 نک . تعافـش  یتساوخ  هک  ره  زا  یتسه ، جـئاوحلا  باب  وت  دـنادرگ ، نشور  ار  تمـشچ  دـنوادخ  دومرف :
ود نآ  اب  وا  دهدیم و  وا  هب  لاب  ود  تسد  ود  ياج  هب  دنوادخ  تسا  يدنمجرا  رایسب  ماقم  ياراد  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مالـسلاهیلع  سابع  »

دوب تداهـش  رتسب  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  هک  يزور  زین  و  دـنکیم » زاورپ  ناگتـشرف  هارمه  تشهب  ياضف  رد  راـیط  رفعج  نوچمه  لاـب 
نـشور وـت  دوـجو  يهلیـسو  هب  ممـشچ  تماـیق  زور  رد  يدوز  هـب  : » دوـمرف دینابـسچ و  شا  هنیـس  هـب  ار  وا  دـیبلط و  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع 

یلع هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوشیم  اـپ  رب  تماـیق  زور  هک  یتـقو  هدـش  تیاور  مالـسلااهیلع : ارهز  ترـضح  راـتفگ  ( 3 ددرگیم »
ربمایپ مایپ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  يراد ؟ هچ  تما  تاجن  تعافـش و  يارب  وگب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  دیامرفیم : مالـسلاهیلع 

ود نانمؤم ! ریما  يا  : » دیامرفیم خساپ  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دنکیم  غالبا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ترضح مالسلاهیلع : نیسح  ماما  راتفگ  ( 4 هحفص 43 ] «. ] تسا یفاک  تعافش  دروم  رد  ام  يارب  مالـسلاهیلع  سابع  مرـسپ  يهدیرب  تسد 

هک مینکیم  افتکا  هلمج  کی  هب  طقف  اجنیا  رد  ام  دراد و  يدایز  نانخـس  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  شردارب  دروم  رد  ءادهـشلادیس 
راتفگ ( 5 يدرک . داهج  لماک  روطب  ادخ  هار  رد  وت  هک  دهدب  ریخ  يازج  وت  هب  نایملاع  دـنوادخ  ردارب  يا  دومرف : سابع  تداهـش  زا  دـعب 

یب داتفا ، مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دنزرف  هب  هنیدـم  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هاگن  يزور  هدـش : تیاور  مالـسلاهیلع : داجـس  ماما 
شیومع زور  نآ  رد  دوبن  دحا  گنج  زور  زا  رتتخس  ادخ  لوسر  رب  يزور  چیه  : » دومرف هاگنآ  دش ، ریزارس  شنامـشچ  زا  کشا  رایتخا 

نآ رد  هک  دوبن  هتوم  گنج  زور  زا  رتتخس  ادخ  لوسر  رب  زور  چیه  نآ  زا  دعب  دش و  هتشک  ادخ  لوسر  ریش  ادخ و  ریـش  هزمح  ترـضح 
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هک نمـشد  زا  رفن  رازه   30 دوبن ، نیـسح  تداهـش  زور  زا  رتتخـس  يزور  چیه  دومرف : هاگنآ  دش . هتـشک  رایط  رفعج  شیومع  رـسپ  زور 
شوگ نیسح  ماما  تحیصن  هب  دنتسجیم ، برقت  ادخ  هب  وا  نوخ  نتخیر  رد  دندومن و  هطاحا  ار  نیسح  دنتسه  مالسا  تما  زا  دنتشادنپیم 

بئاصم و راچد  درک و  راثیا  ار  سابع  دنک  تمحر  دنوادخ  : » دومرف سپـس  دنتـشک و  ار  ترـضح  نآ  ینمـشد  ملظ و  يور  زا  دـندرکن و 
ود نآ  ياج  هب  دنوادخ  دیدرگ ، عطق  هار  نیا  رد  شیاهتـسد  هک  اجنآ  ات  دومن ، نیـسح  شردارب  يادـف  ار  شناج  دـیدرگ و  میظع  ناحتما 
نب رفعج  هب  دـنوادخ  هچناـنچ  هحفـص 44 ]  ] دـنک زاورپ  لاـب  ود  نآ  اـب  ناگتـشرف  هارمه  تشهب  رد  هک  درک  تیاـنع  وا  هـب  لاـب  ود  تـسد 

لضفلاوبا ترضح  نأش  رد  ار  هلمج  نیا  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  هاگنآ  و  دیآرد . زاورپ  هب  تشهب  رد  هک  درک  تیانع  لاب  ود  زین  بلاطیبا 
تمایق زور  رد  نادیهش  همه  هک  تسا  دنمجرا  سب  یماقم  گرزب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مالسلاهیلع  سابع  يارب  : » دومرف مالسلاهیلع  سابعلا 

نیز ار  وت  حیدم  نینچ  اتفگ  دنلبرـس  وت  ماقم  جوا  نینبلاما ز  دنـسپادخ  تتافـص  عیمج  يا  سابع  [ . 6  ] رعش دنربیم » ترـسح  ماقم  نآ  زا 
هچ هو  سایقم  نانمؤم  نامیا  هب  رعـش  سانلا  رودص  یف  وت  كاپ  قشع   - دـنروخیم هطبغ  ادهـش  وت  هاج  ردـق و  رب  مالـسلاهیلع )  ) نیدـباعلا

رسپ مالسلاهیلع  سابع ، ام  يومع  : » مالـسلاهیلع قداص  ماما  راتفگ  ( 6 سابعلا » یمع  هللا  محر  ( » مالسلاهیلع  ) داجس ترـضح  تفگ  شوخ 
يهدـهع زا  یبوخ  هب  درک و  داهج  نانمـشد  اب  شردارب  باـکر  رد  تشاد  راوتـسا  مکحم و  یناـمیا  قیقد و  زیت و  یـشنیب  مالـسلاهیلع  یلع 
ترـضح هـب  باـطخ  ترـضح  نآ  لوـقنم  هماـنترایز  زا  يزارف  رد  زین  و  هحفـص 45 ] .« ] دیـسر تداهـش  ماقم  هب  دـمآرب و  یهلا  شیاـمزآ 

نانمؤمریما هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادـخ و  نامرف  وریپ  يهتـسیاش و  يهدـنب  يا  وت  رب  مالـس  میناوخیم : مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
مالسلاهیلع قداص  ماما  ترـضح  هک  میناوخیم  قوف  همانترایز  رخآ  زارف  رد  زین  و  مالـسلاهیلع . نیـسح  مالـسلاهیلع و  نسح  مالـسلاهیلع و 

نمشد ربارب  رد  يدرکن و  یتسـس  هنوگ  چیه  تنید  رما  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  باطخ 
« يدرک يوریپ  ناربمایپ  زا  يدومن و  ناحلاص  هب  ادـتقا  هک  یلاح  رد  یتفر  ایند  زا  یهاگآ  تریـصب و  لامک  اـب  یتسار  هب  يداتـسیان و  زاـب 
تریـصب 7) دوخ  نید  هب  وت ، يراد  موصعم  تفگ  هک  سب  وت  حدـم  رد  تریـسا  قشاـع و  همه  اـهلد  تریذـپلد  داـهج  قـشع و  نآ  رعش ز 
، نانمؤمریما رـسپ  سابعلا  لضفلاوبا  رب  مالـس  : » میناوخیم يداه  ماما  هسدـقم  يهیحان  ترایز  زا  يزارف  رد  مالـسلاهیلع : يداه  ماما  راتفگ 

دوخ هکنآ  داد 3 - رارق  ترخآ  هلیسو  ار  ایند  هکنآ  درک 2 - نیـسح  شردارب  راثن  ار  شناج  يردارب  راثیا و  تاساوم و  لامک  اب  هکنآ  - 1
ناگنـشت بل  يوس  هب  یناسر  بآ  يارب  رایـسب  شالت  هکنآ  دوب 5 - نیسح  هاپـس  نید و  نابهگن  هکنآ  دومن 4 - ردارب  يادف  هناراکادـف  ار 

( هر  ) یفجن یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جع :)  ) نامز ماما  راتفگ  ( 8 هحفص 46 ] «. ] دش عطق  ادخ  هار  رد  شتسد  ود  هکنآ  دومن 6 -
ملد درد  متفر ، نارکمج  دجسم  هب  متشاد  لکشم  درک ، لقن  نم  يارب  دوب ، هدمآ  مق  هب  یتدم  هک  فرـشا  فجن  ياملع  زا  یکی  دندومرف :
نم لکشم  ات  دنک  تعافش  ادخ  هاگرد  زا  هدرک  تطاسو  هک  متساوخ  وا  زا  مدرک و  ضرع  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  هب  انعم  ملاع  رد  ار 

زامن ماگنه  رد  دجـسم  نآ  رد  يزور  هکنیا  ات  متفرگن  ياهجیتن  یلو  متفر ، نارکمج  دجـسم  هب  ررکم  روط  هب  روظنم  نیا  يارب  ددرگ . لح 
؟ موش لسوتم  يرگید  هب  مشاب و  امش  رـضحم  رد  هک  تسا  زیاج  ایآ  ناجالوم ! : » مدرک ضرع  جع )  ) نامز ماما  هب  باطخ  تسکـش و  ملد 

دزن ار  وا  موش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  البرک  رادـملع  هب  یتح  یتما  ماما  دوجو  اب  تسین  تشز  اـیآ  دیـشابیم ، نم  ماـما  اـمش 
ترـضح ناکما  ملاع  بلق  ینارون  يهرهچ  اب  ناـهگان  مدوب  هتفرگ  رارق  يرادـیب  باوخ و  نیب  یتحاراـن  تدـش  زا  مهد ؟ رارق  عیفـش  ادـخ 

رادملع هب  هک  موشیمن  تحاران  تسین و  تشز  اهنت  هن  دومرف : هداد و  ار  مالـس  باوج  مدرک  مالـس  گنرد  یب  مدش ، وربور  جع )  ) ۀـجح
تجاح ياور  يارب  هک  یماگنه  ییوگب ؟ هچ  البرک  رادملع  هب  لسوت  ماگنه  هک  منکیم  زین  ییامنهار  امش  هب  هکلب  يدرگ ، لسوتم  البرک 
هحفص 49] . ] هد هانپ  نم  هب  سرب و  مدایرف  هب  ناگدنهد ، هانپ  ردپ  يا  ینعی : ینکردا ؛ ِثوَغلاَابَا  ای  وگب : يدش  لسوتم  ترضح  نآ  هب 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  تایانع  تمارک و  راهچ  یس و 

یفیرش نسحلاوبا  جاح  لضفلاوبا و  ترضح  همیب 
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ترـضح اب  همیب  ایآ  هک  درکیم  دـیدرت  دـیدیم  ریغ  اهنویماک و  يور  رب  ار  مالـسلاهیلع  سابعلا » لضفلاوبا  ترـضح  اب  همیب   » يولبات یتقو 
نیب هفـشاکم  ملاع  رد  یبش  ات  دربیم  رـس  هب  راکفا  نیمه  رد  ریخ ؟ ای  تسا  حیحـص  هن ؟ اـی  دراد  یکردـم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

هدش و هرصاحم  اهگرگ  یعمج  نایم  رد  دنفسوگ  کی  دوشیمن و  هدید  یناسنا  هک  هتفرگ  رارق  یئارحص  رد  هک  دنیبیم  يرادیب  باوخ و 
ولج دهاوخیم  وا  دهد  شتاجن  هک  تسین  یسک  دنزیم و  دایرف  تسا و  هدنز  دنفسوگ  هک  یلاح  رد  دنتسه ، نآ  ندروخ  لوغشم  اهگرگ 

رد تسا ؟ هدـش  اهگرگ  راتفرگ  هک  تسا  یـسک  هچ  لام  دنفـسوگ  نیا  هک  دـسریم  شرکف  هب  دـننکیم  شدـیدهت  اهگرگ  دـنیبیم  دورب 
ارچ هک  دوـشیم  هحفـص 50 ]  ] داـجیا ياههبـش  شیارب  تسا  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  لاـم  هک  دونـشیم  دوخ  شوگ  هب  لاـح  نیمه 

دنیبیم ناهگان  دراد ؟ ياهدیاف  هچ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  اب  يهمیب  سپ  دنکیمن ؟ عافد  دوخ  دنفسوگ  زا  مالسلاهیلع  سابع  ترضح 
مولعم شبـسا  نیز  نینچمه  باکر و  رد  يو  ياهاپ  هک  تسا  بسا  نآ  راوس  یـصخش  تفرگ و  رارق  شلباقم  رد  لکیه  يوق  بسا  کـی 
تکرح دصق  دنزیم و  نیمز  هب  ار  دوخ  رس  روبزم  بسا  تسین  هدهاشم  لباق  دراد  رارق  رون  زا  ياهلاه  رد  شاهرهچ  هک  وا  دوخ  یلو  تسا 

: دـیوگیم هک  دونـشیم  تشاد  روـن  زا  ياهلاـه  شاهرهچ  هک  راـکراوس  صخـش  نآ  زا  یتاـملک  لاـح  نیمه  رد  دـناوتیمن  یلو  دـنکیم 
.« مینکیم شظفح  دنراپـسب  ام  هب  هک  ار  يزیچ  یلو  ناویح  ای  دروخب  ناسنا  ار  نآ  دـنکیمن  یقرف  ام  يارب  دـشاب  ام  هب  طوبرم  هک  يزیچ  »

تسا مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  راوس ، نآ  هک  دوشیم  هجوتم  دوشیم  رادیب  دیآیم  دوخ  هب  یتقو  وا  دوشیم  دیدپان  دیوگیم و  ار  نیا 
ناویح زا  هکلب  دنرادن  یقرف  ناویح  اب  هک  دـنوشیم  ادـیپ  يدارفا  تسا و  حیحـص  بانج  نآ  اب  يهمیب  هک  ددرگیم  هاگآ  هنحـص  نیا  اب  و 

هحفص 51] [ . ] 7  ] الیبس لضا  مه  لب  ماعنالاک  کئلوا  دنتسه . رتهارمگ  رتتسپ و  مه 

رذن فداصت و 

اب هک  مدش  وربور  نیـشام  کی  اب  هار  نیب  رد  مدوب . نارهت  مزاع  مق  زا  دوخ  نیـشام  اب  اقفر  زا  ياهدـع  اب  نم  دـندومرف : يورغ  ياقآ  بانج 
رطخ زاـب  مدرکیم  مه  فـقوت  رگا  تشاد و  رطخ  متفریم  میقتـسم  رگا  دوـب ، یکاـنرطخ  عـضو  دـمآیم . لـباقم  تمـس  زا  ماـمت  تعرس 

هب مردام  لسوت  دای  هب  ءانثا  نیا  رد  مدیـشک . نابایب  تمـس  هب  هدرک ، فرحنم  هداج  تسار  فرط  هب  ار  نیـشام  اذل  تشاد . دوجو  فداصت 
يارب مه  يدنفـسوگ  مدز و  ترـضح  نآ  ناماد  هب  لسوت  تسد  مه  نم  مداـتفا و  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح 

. تفای ییاهر  تاجن و  یمتح  كانلوه و  یفداصت  زا  نیشام  نآ ، کی  رد  مدرک . رذن  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح 

سابعلا لضفلاوبا  اب  تکرش 

نآرقلا رابخألا و  جهن  یلع  نایبلا  جاهنم  باتک  رد  هریثک ، تافیلأت  بحاص  یناگیاپلگ  ینرق  یلع  خیـش  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح 
ًابترم نم  دوب  زاـب  تاـیلاع  تاـبتع و  هار  هک  یماـیا  رد  درک  لـقن  مق  ناتـسرهش  سوبوتا  ناگدـننار  زا  یکی  تسا : هدروآ  ( 25 (ص 24 - 

مدمآیم مدوب و  هدز  رفاسم  اجنآ  زا  هک  تبون  کی  رد  مدـیناسریم  مق  هب  رفاسم  اجنآ  هحفص 52 ]  ] زا مدربیم و  نیمظاک  هب  مق  زا  رفاسم 
هک يردق  دش و  ادیپ  هندرگرس  زا  یشک  تفن  نیـشام  مدید  هندرگ  طسو  رد  مدیـسر  تسا  یتخـس  يهندرگ  اتبـسن  هک  قاطاپ  يهندرگ  هب 

همه هک  يرفاسم  دریگیم و 60  ریز  ارم  نیـشام  دیآیم و  تداع  بسح  رب  نیـشام  نآ  نونکا  هدش و  هراپ  وا  زمرت  مدـش  هجوتم  نم  دـمآ 
هک ار  یبرد  ات  تفر  متسد  مدیدیمن . دوخ  يارب  زا  مه  يرارف  هار  ًالصا  و  دنکیم ، دوبان  هل و  دنشابیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  راوز 

تعرـس هب  هک  شک  تفن  نیـشام  هاـگان  هک  موشن ، هتـشک  دوخ  ـالقا  اـت  منک  باـترپ  نوریب  هب  ار  دوخ  میاـمن و  زاـب  دوب  مدوخ  يولهپ  رد 
ریگ هوک  هب  نیـشام  برد  میدید  میدـیود و  متـشاد و  هگن  ار  سوبوتا  نم  دـیباوخ . دروخ و  هوک  هب  تشگرب و  شرـس  دـمآیم  ام  فرطب 

هب میدیـشک . نوریب  ار  وا  میدرک و  زاب  ار  نیـشام  برد  تمحز  هب  دیآ  نوریب  نیـشام  زا  دناوتیمن  نکل  هدیدن و  ياهمدص  هدننار  هدرک و 
مالسا و تناید  هب  مه  ارم  تفگ : میتسه . هعیش  ناملـسم و  میتفگ : دیراد ؟ یبهذم  هچ  امـش  درک  لاؤس  دمآ  نوریب  نیـشام  زا  هکنآ  درجم 
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سابع دیـسرپ : تخاس . يراج  ناـبز  رب  ار  نیتداهـش  وا  مدـقتعم . ینارـصن  شیک  هب  هدوب و  ینمرا  نم  اریز  دـیئامن ، تلـالد  هعیـش  بهذـم 
ناریا رد  تفگ : ینکیم ؟ لاؤس  ساـبع  زا  وـت  روـطچ  میدیـسرپ : وا  زا  تسا . مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  لوا  دـنزرف  میتـفگ  تسیک ؟

هب تحیصن  يزوسلد و  هار  زا  نانآ  هحفص 53 ] . ] مدرکیمن لوبق  یلو  موش  هعیش  نم  دنتساوخیم  هعیش  هدننار  ياقفر  مدرکیم  یگدننار 
وت زا  اعطق  وا  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاابا  ای  وگب : یناهرب ، يراتفرگ  زا  ار  دوخ  یتساوخ  يدـش و  هراـچیب  ییاـج  هاـگ  ره  دـنتفگ : نم 

نیقی نم  دـیرب و  نآ  زمرت  هاگان  دـش  ریزارـس  هندرگ  يـالاب  زا  نم  نیـشام  نوچ  هکنیا  اـت  دوب  نم  نهذ  رد  بلطم  نیا  دـنکیم . یـسرداد 
ساـبعلا لـضفلاابا  اـی  متفگ : هبترم  دـنچ  مدـش و  راـچان  اذـل  دوـشیم  هعطق  هعطق  مندـب  دـنکیم و  طوقـس  هرد  هـت  هـب  منیـشام  هـک  مدرک 

ار دوخ  نیـشام  دمآ  رد  ثلث  نم  درک و  يرادهگن  وا  ارم  ناج  دومن و  ظفح  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  ارم  نیـشام  يرآ  مالـسلاهیلع 
: تشون نیشام  يولج  رد  بکرم  اب  دوخ  تشگنا  اب  اجنامه  میامنیم و  فرـصم  وا  یناوخ  هضور  هار  رد  متـسه  هدنز  ات  هدومن و  وا  فقو 

مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  اب  تکرش 

تشادهگن اج  رد  ار  نیشام  دمآ و  یتسد 

هب اروشاع  رهظزادعب  مدوب  هتفر  زاوها  هب  غیلبت  يارب  اروشاع  يههد  اهلاس  زا  یکی  رد  تفگ : غلبم  مازعا  تسرپرـس  یظعاو ، مالـسالا  ۀجح 
هحفـص 54]  ] وا زا  اقآ  موشب ، ناملـسم  مهاوخیم  نم  تفگ : دمآ و  اقآ  تمدـخ  رفن  کی  اجنآ  رد  متفر و  یناهبهب  هللا  تیآ  موحرم  لزنم 
زا حبـص  زورما  تسا . یلیرت  يهدـننار  ملغـش  و  یحیـسم ، نم  نید  تفگ : يوـشب ؟ ناملـسم  یهاوـخیم  ارچ  و  تسیچ ؟ وـت  نید  دیـسرپ :

دننزیم و هنیس  رس و  هب  دناهدیشوپ و  هایس  يدایز  تیعمج  مدید  مدیسر  هک  زاوها  هب  مدوب  نارهت  مزاع  مدوب و  هدز  راب  نهآریت  رهـشمرخ ،
، دوب تیعمج  زا  ولمم  اهنابایخ  نوچ  مالسلاهیلع ! لضفلاابا  ای  اقس ، ای  سابع ، ای  دنتفگیم : دوب و  بآ  ياهساک  ناشیاهتـسد  رد  مه  ياهدع 

تکرح اددجم  نم  دش و  تولخ  يرادقم  نابایخ  هکنیا  ات  متخادرپ ، اههنحص  نآ  ياشامت  هب  یتدم  مدرک و  كراپ  نابایخ  رانک  ار  نیشام 
، متشاذگ زمرت  يور  اپ  منک ، مک  ار  نیشام  تعرـس  متـساوخ  مدیـسر ، يریزارـس  کی  هب  ات  متفریم  تعرـس  هب  روط  نیمه  هار  رد  مدرک ،

نیا رد  منکب !؟ دیاب  راکچ  منک ، فداصت  وا  اب  نم  دیایب و  نیشام  وربور  تمـس  زا  رگا  متفگ : دوخ  اب  درکن ، هدیاف  مداد  راشف  هچ  ره  یلو 
زاوها رد  مدرم  داتفا  مدای  هعفد  کی  درادن . هدیاف  مدید  ندرک ، سامتلا  مالسلااهیلع  میرم  شردام  حیسم و  ترـضح  هب  مدرک  عورـش  لاح 

مداد هب  تدوخ  اهناملسم  مالسلاهیلع )  ) لضفلاابا ای  اقس ، ای  سابع ، ای  متفگ : دنتفگیم . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ای  اقـس ، ای  سابع ، ای 
مدرک كراپ  هداج  رانک  رد  ار  نیشام  نم  تشاد ! هگن  اج  رد  ار  نیشام  نیشام و  ولج  دمآ  تسد  کی  مدید  ناهگان  لاح  نیمه  رد  سرب !

هحفص 55] . ] موشب ناملسم  ات  امش  تمدخ  ماهدمآ  کنیا  و 

مدرک طلغ  لضفلاابا  ای 

يالبرک هب  فرشا  فجن  زا  یخیـش ، قافتا  هب  دندرک : لقن  هر )  ) نایلیعامـسا هللا  دسا  خیـش  جاح  ياقآ  بانج  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح 
خیـش میدـش  ـالبرک  دراو  یتـقو  دـندنادرگیم ، رب  لوا  ياـج  هب  تراـیز  زا  سپ  ار  راوز  هک  دوب  ییاهنیـشام  تکرح  يهلیـسو  متفر  یلعم 

دش دش  دسریمن ، تقو  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  ترایز  هب  اما  و  موریم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  نم  تفگ :
، دوش نیشام  راوس  ات  دمآ  دش و  غراف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  زا  يو  هک  ینامز  تسین . ماما  هک  ترـضح  نآ  نوچ  دشن  مه  دشن 
. دنتـسشن نیـشام  يالاب  مه  ياهدع  دـندوب و  راوس  نیـشام  لخاد  نارفاسم  زا  ياهدـع  دوب  تکرح  لاح  رد  هدـش و  رپ  نیرفاسم  زا  نیـشام 
اب خیـش  دیـشخبن . يدوس  دز ، دایرف  هچ  ره  زین  وا  درک و  تکرح  داتـسیان و  نیـشام  اـما  دوش ، راوس  هک  دز  ناـبدرن  هب  یتسد  خیـش  يراـب ،

اهیبدا یب  نیا  زا  رگید  هعفد  نیا  مدرک  طـلغ  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  اـی  تفگ : تشگرب و  ـالبرک  فرط  هب  هنحـص  نیا  يهدـهاشم 
راوس خیش  درک و  فقوت  نیـشام  یتاظحل  زا  سپ  هک  دوب  اجنیا  دمآ . مهاوخ  امـش  سوباپ  هب  امتح  مدمآ  البرک  هب  هعفد  نیا  رگا  منکیمن !
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هحفص 56] . ] دیدرگ نآ 

دز شین  رام  ار  لضفلاابا  نمشد 

ترـضح حیرـض  هک  ینامز  بناج  نیا  دناهتـشاد : موقرم  مق  هیملع  هزوح  زا  يدامع  نیدـلا  رخف  دیـس  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح 
اب نارهت  لها  زا  یجاح  کی  مدینـش : دـندرکیم  کمک  دوخ  هبون  هب  مادـک  ره  مدرم  دـنتخاسیم و  ناهفـصا  رد  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا 

هدننار هار  نیب  رد  دنورب . ناهفـصا  هب  هک  دـننکیم  هیارک  ار  یتسبرد  يراوس  نیـشام  ترـضح  نآ  حیرـض  هب  کمک  ناونع  هب  شرـسمه ،
هچ يارب  امش  دسرپیم : یجاح  زا  دتفایم . هدوب  اهبنارگ  رایسب  هک  یجاح ، نز  ندرگ  تارهاوج  هب  افداصت  شمـشچ  هنیآ  يوت  زا  نیـشام 

روظنم نیا  هب  دشابیم و  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  حیرض  هب  ندرک  کمک  رفن ، ود  ام  دصق  دیوگیم : دیوریم ؟ ناهفـصا  هب 
ندرگ تسد و  هب  یئاهبنارگ  تارهاوج  مه  دنراد و  هارمه  هب  یناوارف  لوپ  مه  وا ، نز  یجاح و  هک  دمهفیم  هدننار  میوریم . ناهفـصا  هب 
صالخ یگدننار  نیا  زا  مرادرب و  دنراد  هچ  ره  مربب و  نیب  زا  ار  اهنیا  هار  نیب  رد  هک  تسا  بوخ  هچ  دـیوگیم  دوخ  اب  تسا  هتخیوآ  نز 

زا ار  درم  نز و  درادیم و  هگن  ار  نیـشام  هدرک ، ادـیپ  ینف  صقن  نیـشام  هکنیا  ناونع  هب  نابایب ، نایم  رد  دوشیم  در  هک  ناجیلد  زا  موشب !
، دنیبیم ار  ارجام  هک  شنز  دـنکب ، شاهفخ  ات  دـشکیم  رانک  هداج  زا  هتفرگ  هحفص 57 ]  ] ار یجاح  يهقی  سپـس  دنکیم و  هدایپ  نیـشام 
رد زین  ار  اهنآ  دوخ  دریگیم و  اـهنآ  زا  دناهتـشاد  هچ  ره  ثیبخ  نآ  یلو  میهدیم  وت  هب  یهاوخب  هچ  ره  شکن ، ار  اـم  وت  دـنکیم : راـهظا 

هناخ هب  دوشیم و  ناهفـصا  دراو  دـنکیم و  تکرح  سپـس  دـنریمب . حبـص  ات  دـیاش  هک  دزادـنایم ، دوب  هداج  یمدـق  دـص  رد  هک  یهاچ 
یـسک دنریمن و  هاچ  نایم  رد  اهنآ  هک  دراد  ناکما  دیوگیم  دوخ  اب  دربیمن و  شباوخ  یلو  دباوخب  دـهاوخیم  یگتـسخ  رثا  رد  دوریم .

. دشاب تحار  ملایخ  دـناهدرم  رگا  مشکب و  ار  اهنآ  دنتـسه  هدـنز  رگا  مدرگرب  تسبوخ  موش . راتفرگ  نم  هجیتن  رد  دـهدب و  تاجن  ار  اهنآ 
هاگن ار  نیـشام  دسریم  ناکم  نامه  هب  نوچ  دنکیم  راوس  مه  رفاسم  ات  دنچ  انمـض  دنکیم و  تکرح  نارهت  فرط  هب  حبـص  ياهیکیدزن 

، مدرگیم رب  نالا  مراد و  راک  يرادـقم  منکیم ، تکرح  میآیم و  نم  رگید  هقیقد  دـنچ  دیـشاب  اجنیا  دـیوگیم : نیرفاـسم  هب  درادیم و 
، دـننزیم هلان  و  میدرم ، مدرم  دیـسرب ، ام  داد  هب  مدرم ، دـنیوگیم : هک  تسا  دـنلب  اهنآ  يهلان  دـنیبیم  دـسریم  هاچ  کیدزن  هب  هک  ینامز 
ار ام  ناملسم ، يا  میریمب ، ات  تسا  هتفر  شدوخ  هتخادنا و  هاچ  هب  هدرک و  تخل  هدننار  ار  ام  دنیوگیم  دیتسه ؟ هک  امش  دیوگیم : هدننار 

صالخ ار  امـش  نالا  دـیوگیم : هدـننار  میتفریم  ناهفـصا  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  حیرـض  هب  کمک  يارب  اـم  هک  هدـب  تاـجن 
کی هک  دشکب ، ار  اهنآ  دزادـنیب و  هاچ  هب  دـنکب و  دـنلب  دوب  هاچ  هحفـص 58 ]  ] کـیدزن رد  هک  ار  یگنـس  دوریم  هتفگ و  ار  نیا  منکیم !

نیرفاسم وا ، يادص  رثا  زا  دشکیم و  دایرف  هدننار  دنکیم ! ورف  يو  ندب  رد  اروف  ار  دوخ  شین  دیآیم و  نوریب  گنـس  ریز  زا  يرام  هعفد 
نیا رد  تشک ! ارم  رام  مدرم ، دیوگیم : دنزیم و  دایرف  هداتفا و  هدننار  دننیبیم  دننکیم و  تکرح  ادص  لابند  هب  دندوب ، هدننار  رظتنم  هک 

ینامـسیر دشابیم ، هاچ  نایم  زا  مود  يادص  دنمهفیم  دنوریم  ادص  نآ  لابند  هب  هک  یتقو  دنونـشیم  ییادـص  زین  رگید  یفرط  زا  نیح ،
نایب ار  شترفاـسم  ناـیرج  یجاـح  تسا ؟ هدـش  هچ  دنـسرپیم  اـهنآ  زا  دـنروآیم و  نوریب  هاـچ  ناـیم  زا  ار  شنز  یجاـح و  هدرک و  هیهت 

هاـچ هب  ار  اـم  درکن و  لوـبق  شخبب ، مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح  هب  ار  اـم  هک  میدرک  ساـمتلا  هدـننار  هب  ردـقچ  دـیوگیم  دـنکیم و 
هدننار نآ  دیوگیم : شنز  یجاح و  دنیآیم  هدننار  دزن  هب  نوچ  و  يرآ ! دیوگیم  یـسانشیم ؟ ار  هدننار  دنیوگیم : نیرفاسم  تخادـنا .

نز تارهاوج  لوپ و  زونه  دـننیبیم  دـندرگیم  ار  يو  ساـبل  نوچ  دریمیم و  راـم  مس  رثا  زا  هدـننار  لاـح  نیمه  رد  تسا  صخـش  نیمه 
هحفص 59] ! ] تسا هدرکن  ناهنپ  ییاج  هدوب و  وا  بیج  رد  یجاح 

شرفیک یخاتسگ و 

میسقت يارب  دزی  زیرهم  زا  رفن  دنچ  دندومرف : يرفعج  فراعم  يهلجم  بحاص  يدزی  لصحم  خیش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح 
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اهردارب زا  یکی  دینکن ! تنایخ  رگیدمه  هب  یسابع ، ترضح  تفگ : اهردارب  هب  دوب  نز  هک  ثارو  نیا  زا  یکی  دندمآ  نم  شیپ  ردپ  ثرا 
ظفح ار  شدوخ  تسد  تشاد  تردـق  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  رگا  تفگ : یمرـش  یب  لامک  اـب  دوشگ  یخاتـسگ  هب  ناـبز 
مامت داتفا و  يراب  تکـالف  عضو  هب  هجیتن  رد  دـش و  درخ  شیاـپ  تسد و  درک و  فداـصت  خاتـسگ  درف  نیا  هک  تشذـگن  يرید  درکیم !

. تفر نیب  زا  شیگدنز 

دش مین  ود  رمک  زا  یلیرت  ریز  رد 

الیذ ار  نآ  حرـش  هک  تسا  هداد  خر  نارهت  رد  لبق  لاس  دـنچ  ياهثداح  دناهتـشاد : موقرم  جرک  زا  یفیرـش  نسحلاوبا  جاـح  ياـقآ  باـنج 
هک تشاد  دوجو  یـشورف  بورـشم  يهزاغم  کی  دوب ) داسف  لحم  نامز  نآ  رد  هک   ) دیـشمج نابایخ  نیوزق ، نادیم  نارهت  رد  دیناوخیم :

بحاص هک  ینمرا ، درم  تفریم ، رامـش  هب  هریغ  يراب و  و  رلیرت )  ) یلیرت ياههدـننار  قوتاپ  هزاغم  نآ  دوب و  ینمرا  رفن  کی  نآ  بحاـص 
ناشن بسا  راوس  ار  ترـضح  نآ  هک  یـسکع  تشاد  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  ترـضح  هب  هک  یتدارا  هحفـص 60 ]  ] يور دوب  هزاغم 

درف زا  دنوشیم و  هزاغم  دراو  یلیرت  هدـننار  رفن  هس  يزور  دوب . لئاق  یـصاخ  مارتحا  نآ  يارب  دوب و  هدرک  بصن  دوخ  رـس  يالاب  دادیم ،
هدنشورف دنکیم و  تساوخرد  رگید  ناویل  کی  نانآ  زا  یکی  دروآیم . ناشیارب  بارـش  ناویل  هس  هدنـشورف  دنهاوخیم . بورـشم  ینمرا 

هب یتسم  نوچ  داد ، بورـشم  رتشیب  ناویل  کـی  هدـننار  ره  هب  دـیابن  هک  دوب  دـقتعم  اریز  دزرویم ، يراددوخ  هفاـضا  ناویل  نداد  زا  ینمرا 
ذوعن  ) دریگیم ار  بارش  ناویل  یتقو  مهاوخیمن و  مدوخ  يارب  درادیم  راهظا  هدننار  درف  درک ، دهاوخ  مهارف  یتالکـشم  هدروآ و  دوجو 

، ینمرا صخـش  ناشیا ! مهـس  مه  نیا  هک : دنکیم  راهظا  دشاپیم و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  كرابم  سکع  يور  هب  هللااب )
مالعا لیطعت  ار  هزاغم  دـنکیم و  نوریب  هزاـغم  زا  ار  ناـنآ  هدـش ، تحاراـن  یلیخ  دـنیبیم  نید  یب  هدـننار  زا  ار  عیجف  تراـسج  نیا  یتقو 

هرجاشم رگیدکی  اب  هزاغم ، زا  ندش  جراخ  زا  دعب  رفن  هس  نآ  دوشیم ، هیرگ  لوغشم  هزاغم  لخاد  رد  یتحاران  تدش  زا  سپـس  دیامنیم ،
رد دندش ، جراخ  رهش  زا  ناشیاهیلیرت  اب  یتقو  هک  دنریگیم ، میمـصت  مه  اب  نانآ  زا  رفن  ود  ًاتیاهن  دش ؟ ماجنا  لمع  نیا  ارچ  هک  دننکیم 

رتولج ثیبخ  درم  نآ  زا  رفن  ود  نیا  دنزادنیب . نابایب  رد  ار  شدـسج  هحفص 61 ]  ] دنـشکب و هدرک  ار  تراسج  نیا  هک  ار  ياهدننار  نابایب ،
نامه هک  موس  رفن  دنورب ، دوخ  ياهیلیرت  فرط  هب  ات  دندش  نیوزق  نابایخ  دراو  هک  یتقو  دنریگب . ار  مزال  میمـصت  مه  اب  هک  دـنداتفا  هار 

دروخرب نابایخ  رانک  لودـج  هب  شیاپ  درذـگب ، نابایخ  رانک  بآ  يوج  زا  تساوخ  یتقو  دوب  هدـنام  بقع  ناـنآ  زا  دـشاب و  خاتـسگ  درف 
صخـش نیا  يور  زا  دوب  روبع  لاح  رد  نهآ  راب  اب  هک  شک  نهآ  یلیرت  کـی  لاـح  نیمه  رد  داـتفا . ناـبایخ  طـسو  هب  تروص  اـب  درک و 

هوبنا یتیعمج  يدوز  هب  دیسر و  رـس  زین  سیلپ  درک . فقوت  مه  یلیرت  هدننار  دندش و  عمج  مدرم  تخاس ، مین  ود  رمک  زا  ار  وا  تشذگ و 
هب ار  ارجام  حرـش  دندمآ و  ولج  دندش  هثداح  نیا  هجوتم  یتقو  دنتـشاد ، تیعمج  نآ  زا  ياهلـصاف  هک  رگید ، يهدننار  ود  نآ  دندمآ  درگ 

دنشکب ار  وا  دوب  هدومن  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  هب  يو  هک  یتراسج  تلع  هب  دناهتـشاد  میمـصت  هک  دندوزفا  دنتفگ و  سیلپ 
ود نآ  هارمه  هیضق  ندش  نشور  يارب  دینش ، نانآ  زا  ار  بلطم  نیا  سیلپ  یتقو  درک . مک  ار  اهنآ  تمحز  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هک 

هزاغم بحاص  دندز  ار  هزاغم  برد  تسا  لیطعت  هزاغم  دندید  دنتفر ، دوب ، یشورف  بارش  لحم  هک  دیشمج ، نابایخ  هب  رگید  یعمج  رفن و 
هحفـص  ] هب شمـشچ  یتقو  دشابیم ، هیرگ  لوغـشم  ینمرا  درم  دندید  دـندش ، دراو  ناهارمه  سیلپ و  درک  زاب  ار  رد  دوب  ینمرا  نامه  هک 

هدـش دراو  منهج  هب  هدیـسر  دوخ  يازج  هب  يو  هک  دـنتفگ  نانآ  یتقو  دـش !؟ هچ  رفاک  درم  نآ  دیـسرپ : رفن  ود  نآ  زا  داـتفا  اههدـننار  [ 62
هک داد  ناشن  ار  ترـضح  سکع  دش و  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  هب  يراذگرکـش  لوغـشم  هزاغم  بحاص  ینمرا  هک  دـندرک  هدـهاشم  تسا ،

يوگباوج هک  مدوخ  اب  تیلؤسم  هیقب  تفگ : دومن و  صخرم  ار  اههدننار  درک و  هیهت  ياهسلج  تروص  مه  سیلپ  دوب . هدشن  کشخ  زونه 
. دیدرگن شهجوتم  یتیلوئسم  هنوگ  چیه  تفرگ و  رارق  مه  قیوشت  دروم  وا  دوخ  درک ، شرازگ  هرادا  هب  ار  ارجام  یتقو  دوب . مهاوخ  نوناق 
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سرب مداد  هب  اهناملسم  لضفلاابا  يا 

رفعج دیـس  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  موحرم  زا  هدعقلايذ 1414  خیرات 24  رد  یشیاشخب  نامحرلادبع  خیش  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح 
مدـش ایوج  ناشیا  زا  ار  ندـش  ناملـسم  تلع  دوشب  ناملـسم  ات  دـمآ  نم  دزن  یحیـسم  یـصخش  دـندومرف : ناشیا  هک  درک  لقن  يدورهاش 

يامرـس دوب و  بش  هک  یلاح  رد  تفرگ  رارق  هرد  هب  طوقـس  ضرعم  رد  نادـمه  دابآ  دـسا  يهندرگ  رد  هک  متـشاد  یلیرت  نیـشام  تفگ :
اب مدوب . هدینش  هحفص 63 ]  ] ناناملـسم سلاجم  رد  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ترـضح  كرابم  مسا  دوب  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  مه  ناتـسمز 

ادـیپ تاجن  تفرگ و  متـسد  زا  ار  نامرف  یـسک  هکنیا  لثم  سرب ! مداد  هب  اهناملـسم  لضفلاابا  ای  متفگ : هعفد  کـی  هنحـص  نیا  يهدـهاشم 
رون یلو  تسین  هداج  رد  یـسک  مدید  مدـمآ  هداج  حطـس  هب  نیـشام  فقوت  زا  سپ  درک . فقوت  دروخ و  یگرزب  گنـس  هب  نیـشام  مدرک 

هنـسرگ نم  متفگ : تسین  شبحاص  یلو  تسا  ایهم  ياچ  اذـغ و  هدامآ  هناـخ  هوهق  مدـید  متفر ، رون  نآ  غارـس  هب  تسادـیپ  هرد  زا  یغارچ 
مدید مدش  رادیب  حبص  مدیباوخ  متفرگ  دماین ، یسک  مدید  مدرک  ندروخ  اذغ  هب  عورش  هنـسرگ  هتـسخ و  مروخب  اذغ  دیاب  راچان  متـسه و 

متـشگرب هتفر و  نیـشام  غارـس  هب  هکنآ  زا  سپ  مدرگرب  منک و  هاگن  نیـشام  هب  مورب  متفگ  مهدب . ار  ياچ  اذغ و  لوپ  هک  دماین  یـسک  زاب 
مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  تایانع  زا  مه  نیا  مدش  هجوتم  هک  دوب  اجنیا  یییچهوهق ! هن  تسا و  راک  رد  ياهناخ  هوهق  هن  مدید 

. دش ناملسم  موشب و  ناملسم  ماهدمآ  اذل  تسا  هدوب 

مدش نیشام  بحاص  البرک  ياقس  هب  لسوت  اب 

ياهدع اب  لاس 1370  رد  دناهتشاد : موقرم   72  / 11 خیرات 15 /  رد  ینارهت  این  یهلا  حتفلاوبا  خیش  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح 
دوخ هب  ارم  هجوت  تشادـن  رفـس  نیا  اب  یبسانت  يرهاظ  عضو  رـس و  رظن  زا  هک  يرئاز  هحفص 64 ] . ] میدش فرـشم  مارحلا  هللا  تیب  جح  هب 
عیقب يهمئا  ارهز و  يهمطاـف  تـبترم و  یمتخ  ترـضح  تراـیز  زا  سپ  تـسا ؟ هدـمآ  رفـس  نـیا  هـب  ارچ  مـتفگیم  دوـخ  اـب  درک . بـلج 

میدرک ادیپ  مه  اب  يرتشیب  سنا  مرجال  تسا ؛ هدش  نوگرگد  اقآ  نیا  مدید  عتمت  يهرمع  ماجنا  هکم و  هب  ندیسر  مارحا و  مالـسلامهیلع و 
لارنژ هدـنب  گرزب  ردـپ  هکنیا  اب  تفگیم : وا  ددرگیم . ریرحت  ًالیذ  هک  درک  لـقن  میارب  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  زا  یتمارک  يو 

هس اب  ام  هک  ياهنوگ  هب  درک  بارخ  ار  وا  نارـسپ  یگدنز  رگیزاب  راگزور  یلو  تشاد  یهفرم  یگدنز  دوب و  سیلفت  رد  هاش  اضر  لوسنک 
قتف تلاسک  زا  نم  دوب  رتدب  همه  زا  ام  یگدـنز  راوناخ  راهچ  نیا  نایم  رد  میدرکیم  یگدـنز  ياهراجا  هقاطا  راهچ  هناخ  کی  رد  میومع 
رگید دندرکیم  زاب  ار  مدـنب  قتف  یتقو  مامح  رد  یتح  مورب  هار  متـسناوتیمن  مه  مدـق  کی  زگره  دـنب  قتف  نودـب  مدربیم و  ناوارف  جـنر 

، دندش البرک  ترایز  مزاع  میاهومع  دوب . هدرک  تحاران  رایسب  ارم  هداوناخ  تلاسک  اب  هارمه  يدام  رقف  مرادرب  مدق  زا  مدق  متشادن  تردق 
ماگنه دـش . هارمه  اهنآ  اب  دوب  روط  ره  مردام  میتفرگ  رارق  تمالم  دروم  یلوپ  یب  تلع  هب  یلو  مینک  تکرح  نانآ  هارمه  میتساوخ  مه  ام 

یلعم يـالبرک  هب  ناوارف  تاـمحز  اـب  لاـح  ره  هب  نیـشام  لزنم و  لوـپ و  هاوـخب . ادـخ  زا  نم  يارب  تجاـح  رـسپ 3  تفگ : مردپ  تکرح 
مرح برد  رد  میدش  دراو  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  مرح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  زا  سپ  میدیـسر و  هحفص 65 ] ]

مرسپ يافـش  مدنبیمن و  ار  دنب  قتف  نیا  رگید  نم  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ای  تفگ : نایرگ  مشچ  اب  درک و  زاب  ارم  دنب  قتف  مردام  ادتبا  رهطم 
هک دنامب  رگید  مدومن  نایب  ار  مردپ  تجاح  متفرگ و 3  ار  حیرض  ياههکبـش  کچوک  ياهتـسد  اب  مدش و  ریحتم  نم  مهاوخیم . وت  زا  ار 

رادلوپ هدـیرخ و  نیـشام  مردـپ  مدـید  میتشگرب  نارهت  هب  یتقو  میدـش . رختفم  ترـضح  نآ  هجوت  ناهارمه و  يرهم  یب  هب  مه  البرک  رد 
هک دوب  تکلمم  فارـشا  لام  طقف  یگدننار  يراوس و  نیـشام  لبق  لاس  هاجنپ  دودح  تسا  هدرک  هیهت  هرقن  ياهفرظ  هک  ياهنوگ  هب  هدـش 

. تشگ ماهداوناخ  نم و  لاح  لماش  هک  دوب  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  تامارک  زا  تمارک  نیا  دوب و  هدیسر  نآ  هب  مردپ 

خاتسگ يهدننار  رفیک 
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هدرک و رتخد  هب  یهاگن  هدننار  دـنوشیم  يراوس  نیـشام  راوس  فجن  دـصق  هب  البرک  رئاز  يرتخد  ردام و  دـیوگیم : سابعلا  ةایح  فلؤم 
ارسناوراک هحفـص 66 ]  ] هب هدننار  دراد ، ام  هرابرد  یئوس  لایخ  وا  دـیوگیم  رتخد  ردام  دـنکیم  تکرح  دریگب  رگید  رفاسم  هکنیا  نودـب 

ههاریب هب  ار  ام  دراد و  وس  لایخ  متفگ  يدید  دیوگیم : رتخد  ردام  دوریم . ارحص  لخاد  هب  هدش و  جراخ  یهاش  هار  زا  دسریم  هک  روش 
مه نتـشک  دینک ، ادص  رـس و  رگا  دیوگیم : دوشیم و  هدایپ  تسا  رود  یلیخ  طخ  زا  نابایب  دنیبیم  دنکیم  نوریب  ار  رـس  هدـننار  دربیم ،
دوخ شاب و  نیـشام  رد  وت  دیوگیم ، ناوج  رتخد  هب  هراچیب  ردام  دـنکیمن . لوبق  وا  دـننکیم  سامتلا  هچ  ره  رتخد  ردام و  تسا ، راک  رد 
ادیپ رفن  کی  اروف  مینیبیمن » ار  وت  ام  ینیبیم و  ار  ام  وت  لضفلاابا  يا  : » دیوگیم رطضم  راوهراچیب و  دنکیم و  دنلب  ار  رـس  هدمآ و  نوریب 
راوس دیوگیم : نزریپ  هب  سپـس  دوشیم و  هراپ  شمکـش  دروخیم  نیمز  هب  دوشیم و  دنلب  هدننار  دنکیم  هدننار  نآ  هب  ياهراشا  هدش و 

تبحـص ایاضق  هدننار و  یب  نیـشام  زا  اهنز  مرح  رد  ًادعب  دروآیم  فجن  هب  ار  نیـشام  هدـننار  ياج  هب  دوخ  وا  دوشیم و  راوس  نزریپ  وش 
وا دنکیم و  لقن  راددیلک  يارب  ار  ایاضق  هدوب  مرح  رد  هک  راددیلک  تفلک  ًالامجا  تسام . نیـشام  نامه  دیاش  دـیوگیم : رتخد  دـننکیم 

نفعتم ار  هدننار  هزانج  دنوریم و  اجنآ  هب  راددیلک  رتخد و  ردام و  هارمه  یتلود  تاماقم  زا  نت  دنچ  ًادعب  دناسریم  یتلود  تاماقم  هب  مه 
هحفص 67] . ] دنیبیم هدیشاپ  مه  زا  و 

دش ناملسم  ینمرا  هدننار 

لاس رد  دناهتـشون : نینچ  یتشاددای  یط  هرـس » سدـق   » یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  تیآ  ناتـسرامیب  دـنمراک  راشفا ، داوج  جاح  ياـقآ  باـنج 
هللا تیآ  تـیب  فرط  زا  ار  لاـس  نس 32  هب  ینمرا  درم  زور  کی  دـندرکیم  تارهاـظت  هاـش  هیلع  دنتـسبیم و  ار  اـههزاغم  مدرم  هک   1356

هب تنس  يارب  ار  يو  نونکا  هدرک و  ادیپ  فرشت  مالسا  نیبم  نید  هب  ناشیا  هک  دنتفگ  دندروآ و  ییوکن  ناتسرامیب  هب  یناگیاپلگ  یمظعلا 
نم تفگ : يدش ؟ ناملـسم  امـش  هک  هدش  ثعاب  يزیچ  هک  مدیـسرپ  وا  زا  نم  دـندرک  هنتخ  يرتسب و  ار  وا  دوش ، هنتخ  هک  میاهدروآ  اجنیا 

هک نازار  هندرگ  هب  میدرک  تکرح  نارهت  فرط  هب  دابآ  مرخ  زا  دوب ، ینمرا  نم ، نوچ  مه  هدننار  مدوب  خرچ  یلیرت 18  ياهنیشام  درگاش 
مدای هب  عقوم  نآ  رد  مزادنایب ؟ هرد  هب  ای  منزب  هوک  هب  ار  نیشام  منکب  هچ  تسا  هدیرب  زمرت  ینالف  تفگ : نم  هب  هدننار  تقو  کی  میدیـسر 

و سرب ! مدایرف  هب  اهناملـسم  لضفلاابا  ای  متفگ : هبترم  کی  زین  نم  اذل  دـنوشیم  لضفلاابا  هب  لسوتم  تخـس  عقاوم  رد  اهناملـسم  هک  دـمآ 
متفگ مدوخ  هب  تسا  هدش  هکت  دنچ  نیـشام  فرط  کی  هدرک و  طوقـس  هرد  هت  هدـننار  مدـید  مدرک  زاب  مشچ  هک  یعقوم  مدـیمهفن  رگید 

هحفـص 68] ، ] تسا ملاس  مدید  مداد  ناکت  ار  میاهاپ  تسا  ملاس  مدید  مداد  تکرح  ار  متـسد  دشاب  هدـش  عطق  میاپ  تسد و  دـیاب  مه  نم 
رثا هک  ار  شتـسد   ) تسا هتـشادرب  یـشارخ  متـسار  تسد  کچوک  تشگنا  طقف  هدوب و  گنـس  هتخت  کی  يور  نم  مدـید  مدرک  تکرح 

قاطا کی  رد  متفر  هناخ  هب  مدـمآ و  نارهت  هب  مدـش و  نیـشام  راوس  مدـمآ  الاب  هرد  زا  تفگ : و  داد ) ناشن  نم  هب  دوب  یقاب  نآ  رد  شارخ 
تدـم مشاب ؟ هدـش  هکت  دـنچ  یتسیاب  هدـننار  لثم  مه  نم  ّالا  داد و  تاجن  ارم  هک  تسیک  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  نیا  مدرک  رکف  متـسشن و 

نم هب  دندمآیم و  منز  ردام و  ردپ و  میآرد  لضفلاابا  نید  هب  یتسیاب  نم  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  طقف  مدروخیمن و  تسرد  اذغ  زور  دنچ 
ات متفگ : اهنآ  هب  ياهدرک ؟ سبح  قاطا  رد  اههناوید  لثم  ار  تدوخ  ارچ  دنهاوخیم  نان  وت  دـنزرف  نز و  راکرـس  ورب  زیخرب و  دـنتفگیم :

نیملـسم عـجرم  لزنم  هب  يدارفا  ییاـمنهار  اـب  هصـالخ  موریمن  راکرـس  میاـین  رد  وا  نید  هب  مسانـشن و  ار  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  نیا  نم 
. مدش مالسا  نید  هب  فرشم  ناشیا  تسد  هب  متفر و  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  ترضح 

نتراه دمحا 

نتراه دمحا  يدهشم  ار  يو  هدش و  ناملسم  هک  دوب  ياهدننار  رها  رد  دندومرف : يرها  یسیع  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح 
هوک تمـس  هب  زیربـت  زا  تفگیم : دوـب ، نینچ  درکیم  هحفـص 69 ]  ] فیرعت شدوخ  هک  هنوگ  نآ  يو  ندـش  ناملـسم  تلع  دـندیمانیم 
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: تسا تکرح  رد  هرد  فرط  هب  لیبموتا  هدیرب و  نیـشام  نامرف  مدید  هعفد  کی  مدـش  ریزارـس  هک  هندرگ  زا  مدوب  تکرح  رد  لیب  هجیوگ 
نآ يادرف  دـندمآ  نوریب  نیـشام  زا  ملاس  حیحـص و  مدرم  دـش و  فقوتم  اجنامه  نیـشام  مالک  نیا  نتفگ  اب  لضفلاابا و  ای  متفگ : ناهگان 

. تشاذگ دمحا  ار  شمسا  دش و  ناملسم  نتراه  میدیشک . هداج  لخاد  هب  ار  نیشام  هدروآ  لیقثرج  زور 

دنتشاذگ لضفلاابا  ار  ممسا  تخوس ، منیشام 

الاب و دنلب  یناوج  هک  مدید  مق  رد  هاشنامرک  لها  زا  یصخش  درک : لقن  یجنایم  يردنکسا  هللاردق  خیش  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح 
نیشام نم  تفگ  دیدش ؟ ناملسم  امش  ببس  هچ  هب  متفگ : دوب ، ینمرا  البق  دوب  هدش  ناملسم  یگزات  هب  هک  يو  دوب ، ردنکسا  ياقآ  مان  هب 

هب لسوتم  ریزگان  منک  زاب  متسناوتن  مدرک  هچ  ره  دوب و  هدش  هتـسب  مکحم  شیاهرد  تفرگ  شتآ  نیـشام  یگدننار  نیح  رد  متـشاد  يراب 
شوه هب  یتقو  مدوب  شوه  یب  مداتفا  نوریب  هب  نیـشام  زا  دـش و  زاب  اهبرد  لسوتم  درجم  هب  مدـش  مالـسلاهیلع  سابعلا  لـضفلاابا  ترـضح 

هتـشاذگ و لضفلاابا  مه  ارم  مسا  مدش  ناملـسم  متفر و  مق  عجارم  زا  یکی  شیپ  اذـل  تسا  هحفص 70 ]  ] هتخوس امامت  نیـشام  مدید  مدمآ 
ارم اهنآ  ماهدش  ناملـسم  نم  هک  متفگ  هتفر و  مردام  ردپ و  شیپ  نآ  زا  سپ  دـندرک  تنـس  اجنآ  رد  هداتـسرف و  ییوکن  ناتـسرامیب  هب  ارم 
مه شیاهتسد  هک  دنامن  هتفگان  دندوزفا : یجنایم  يردنکسا  ياقآ  منکیم  یناریسکات  شاعم  رارما  يارب  مق و  هب  ماهدمآ  الاح  دندرک  درط 

. دوب هتخوس 

سابع ترضح  ای 

ناشیا هک  یسوواک  دمحا  ياقآ  مان  هب  شناتـسود  زا  یکی  لوق  زا  دابآ  مرخ  ناتـسرهش  ياهناتـسبد  راگزومآ  ینـسحم  میرک  دمحم  ياقآ 
مان هب  هک  یلحم  رد  هار ، نیب  رد  مدوب . زاوها  مزاع  یـصخرم  زا  هدافتـسا  يارب  شیپ  لاس  دـنچ  دـنکیم : فیرعت  نینچ  تسا  راگزومآ  زین 

سرت تلاـح  رد  هتفر و  ورف  هرد  رد  نآ  يوـلج  تمـسق  هک  مدـید  ار  ینویماـک  دراد ، یکاـنرطخ  يهـندرگ  تـسا و  فورعم  ینف » گـنت  »
لیبـموتا اـم  دـشیم  نوگنرـس  هرد  قـمع  هب  دـندرکیم  دراو  نآ  هب  يراـشف  كدـنا  رفن  دـنچ  رگا  هک  یهجو  هب  دوـب ، هـتفرگ  رارق  يروآ 

ندروخ لوغـشم  هتـسشن و  نویماک  نامه  رانک  رد  ياهدع  مدـید  ماگنه  نیا  رد  مینک ، هاگن  نویماک  نآ  هب  هک  میدرک  فقوتم  ار  نامدوخ 
هدـش هدایپ  لیبموتا  زا  متفریذـپ و  ار  نانآ  توعد  دـندرک . نامتوعد  ندروخ  هب  دـندید  ار  ام  هک  نیمه  اـهنآ  دنتـسه ! هحفص 71 ]  ] بابک

هب تسا و  یحیسم  يدرم  هک  هدننار  دوشیم  هدیرب  ینف  گنت  يریزارس  يادتبا  زا  روبزم  نویماک  زمرت  هک  دش  مولعم  میدش  هیـضق  يایوج 
هدننار دوشیم  هدوزفا  نویماک  تعرس  رب  هظحل  ره  زین  لاح  نیع  رد  دنکیم و  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  هدرکیم  رفـس  شاهداوناخ  قافتا 
نویماک دریگیمن  هجیتن  اهاعد  اهراک و  نیا  زا  اما  دوشیم  لسوتم  ناربمایپ  رگید  مالسلاهیلع و  یسوم  یـسیع و  هب  درادن  ياهراچ  دنیبیم 
فقوتم اتلفغ  نویماک  و  مالـسلاهیلع ! سابع  ترـضح  ای  دـنزیم : دایرف  رایتخا  یب  شلاسدرخ  لفط  انثا  نیا  رد  هک  دـسریم  هاگترپ  بل  هب 

ندرک هدایپ  زا  سپ  تسا  هدش  توهبم  تمارک  نیا  زا  هک  یحیسم  درم  دریگیم ! ار  نآ  يولج  روصت  قوفام  يوق و  یتسد  ییوگ  دوشیم 
حبذ دوب  هدرک  رذن  يو  هک  ار  يدنفسوگ  کنیا  دیآیم و  رد  مالسا  نید  هب  دوریم و  هعیش  بهذم  نویناحور  غارـس  هب  شاهداوناخ  دارفا 

. دندومنیم ماعطا  زین  ار  نارذگهر  بلغا  دندوب و  نآ  بابک  ندروخ  لوغشم  نانآ  هدرک و 

رعش

ياپ لفق  ره  دیلک  تاهدیرب  تسد  يا  مالسلاهیلع )  ) سابع ای  ماهتسکش  لد  هک  بایرد  مالـسلاهیلع )  ) سابع ای  ماهتـسخ  نیمغ و  نوزحم و 
هحفص 72] ( ] مالسلاهیلع  ) سابع ای  ماهتسشن  تملع 
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یحیسم يهدننار  تاجن 

هک یحیسم ، يهدننار  ندش  هعیش  مسارم  رد  یناتسیس  دهتجم  ياقآ  دناهدرک : لقن  هر )  ) یناتسیس دهتجم  دومحم  دیس  جاح  ياقآ  هللا  تیآ 
زا نامز  نآ  رد  هیـضق  دنتـشاد و  روضح  تفرگ ، تروص  یلیبدرا  سنوی  دیـس  جاـح  ياـقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  كراـبم  رـضحم  رد 

، تسا هدرکیم  یگدننار  ياههندرگ .. رد  دوخ  نویماک  اب  تسا  هدوب  بهذم  یحیسم  هک  دنمتداعـس  صخـش  نیا  تسا . هدوب  تاروهـشم 
زا دوشیمن و  مولعم  نیمز  حطس  هک  يروط  هب  دوریم ، الاب  اههوک  يهنماد  زا  اهرتمولیک  نیشام  تسا : كانرطخ  یلیخ  روبزم  ياههندرگ 

. دـنامیمن یقاب  وا  زا  يرثا  چـیه  دـتفیب  نیئاپ  هب  الاب  زا  یـسک  رگا  تسا و  ایرد  بآ  لثم  هنأک  تسین و  ادـیپ  يزیچ  رابغ  زا  ریغ  ناکم  نآ 
هک یلاح  رد  طوقـس ، نیح  دوشیم ، ریزارـس  نیئاپ  فرط  هب  هدـش و  جراـخ  هداـج  زا  یحیـسم  درم  نیـشام  یگدـننار ، نیح  رد  هصـالخ ،

تـسد کی  يزیگنا  باجعا  زرط  هب  هبترم  کـی  لـضفلاابا ! اـی  دز : ادـص  لد  هت  زا  دناهتـشاد  رارق  نامـسآ  نیمز و  نیب  نویماـک  هدـننار و 
نآ زا  ار  بیجع  رایـسب  تمارک  نیا  هک  تخبـشوخ  یحیـسم  دراذـگیم ، یلـصا  هداج  يور  دریگیم و  ار  نویماک  دوشیم ، رهاظ  گرزب 

یلیبدرا سنوی  دیس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  تمدخ  رد  دیآیم و  سدقم  دهـشم  هب  هدش ، هحفص 73 ]  ] رصبتسم دنکیم  هدهاشم  ترضح 
. دوشیم هعیش 

نینبلاما ترضح  هرفس 

لقن دنشابیم  مق  هیملع  يهزوح  رد  تراهط  تمصع و  نادناخ  نادنمتدارا  زا  یکی  هک  ظعاو ، یقداص  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح 
جاح موحرم  هداز  هللا ا ... تیآ  دجـسم  فرط  هب  هک  مدش  یـسکات  راوس  دوب ، اعوسات  زور  متفریم ، ربنم  نارهت  رد  اهلاس  زا  یکی  دـندرک :

زا هک  میدروخرب  کیفارت  هب  ریسم  رد  دوب ، هاگتسددص  فرط  هب  ادهش  نادیم  زا  تکرح  ریـسم  مورب ، هرـس ) سدق   ) يدرجورب دمحا  دیس 
: متفگ متـسه . یحیـسم  نم  تفگ  دیتسین ؟ ناملـسم  امـش  رگم  متفگ : تسا !؟ ربخ  هچ  تفگ : هدننار  دوب ، هدش  داجیا  اهتئیه  دـمآ  تفر و 

ترـضح نم  تفگ : تسا  فورعم  مالـسلاهیلع  لـضفلاابا  ترـضح  زور  هب  هـک  تـسا  تیبلـها  يارب  يرادازع  زور  اـعوسات و  زور  زورما 
هچ ره  دش  جلف  شیاپ  ود  مدش  رادهچب  هک  مه  یتدم  زا  دعب  مدشیمن  رادهچب  نم  دوزفا : سپس  مسانشیم  بوخ  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاابا 

هیرگ منز  مدـید  لزنم ، مدـمآ  اهبـش  زا  یکی  دـشن  هتفرگ  هجیتن  یلو  هحفـص 74 ]  ] مـتخورف ار  منیـشام  لزنم و  مدرک  جرخ  متـشاد  تورث 
. تسا هدرک  توعد  مالسلااهیلع  نینبلاما  يهرفس  هب  ارم  زورما  هناخبحاص  میتسه  رجأتـسم  هک  اجنیا  تفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  متفگ  دنکیم ،

مدش لضفلاابا  ترضح  هب  لسوتم  هضور و  يهرفـس  رـس  مدرب  ار  مجلف  يهچب  مه  نم  تفگ : و  داد ) حرـش  میارب  ( ؟ تسیک نینبلاما  متفگ 
میدوب هدـیباوخ  ناویا  رد  بش  میدرک  ار  راک  نیمه  مییوجب و  لـسوت  ترـضح  نآ  هب  هدرک  لـغب  ار  اـههچب  يرفن  ود  اـم  مه  بشما  ـالاح 

يهزجعم دوب  نیا  تسیک ؟ راوس  بسا  اقآ ، نیا  تفگ : متفرگ  ار  شتسد  تسا ؟ ربخ  هچ  متفگ  دودیم  هدش و  دنلب  هچب  مدید  بش  فصن 
. مالسلاهیلع سابعلا  لضفلاابا  ترضح 

لضفلاابا ای  تفگ : مرسمه 

ره يولج  تشاد و  فادنالیل  نیـشام  ددـع  هک 3  دوب  نارهت  رد  یتوهال  مان  هب  ینمرا  رفن  کی  دـنتفگ : ییاضر  اـضر  دیـس  ياـقآ  باـنج 
تلع مدیـسرپ  مدوب . سیورـس  مه  وا  اب  نم  اهترفاسم  زا  یکی  رد  مالـسلاهیلع . سابعلا  لضفلاوبا  اب  تکرـش  دوب : هتـشون  اهنیـشام  زا  مادک 

اب یسمش  لاس 1319  رد  نم  تفگ : دیاهدرک ؟ تکرش  مالسلاهیلع  مشاهینب  رینم  رمق  ترضح  اب  اهنیشام  نیا  رد  ار  دوخ  امش  هک  تسیچ 
رد مدربیم . رهـش  نآ  هب  دوخ  اب  حیرفت  يارب  زین  ار  هچب  نز و  مدوب و  نادهاز  مزاع  دوب ، هدمآ  هحفص 75 ]  ] ناریا هب  هزات  هک  مارک  نیشام 
ای تفگ : مرـسمه  هعفد  کی  دوب ، طوقـس  فرـش  رد  نیـشام  لرتنک  چیپ ، کی  رـس  رد  نآ  لابند  هب  دـش و  هدـیرب  نیـشام  زمرت  ياهندرگ ،
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امش هک  دوب  یسک  هچ  مسا  نیا ، متفگ : منز  هب  میدرک ، ادیپ  تاجن  گرم  زا  هکنآ  زا  سپ  دش . بوکخیم  نیشام  و  مالسلاهیلع ! لضفلاوبا 
رد هناخبحاص  يهچب  هک  مدوب  نتـسش  سابل  لوغـشم  ياهراجا  يهناـخ  رد  زور  کـی  میدوب ، نارهت  رد  اـم  هک  یتقو  تفگ : دـیدز ؟ ادـص 

يزیچ رگید  و  مدینش ، وا  زا  راب  نیتسخن  ار  مسا  نیا  نم  مالـسلاهیلع ! لضفلاوبا  ای  تفگ : دشاب  هچب  ردام  هک  هناخبحاص ، نز  داتفا  ضوح 
 - دهشم ياملع  زا  یکی  دزن  داتفا  سدقم  دهـشم  هب  مروبع  هک  دعب  يدنچ  مدروخ و  ناکت  مدینـش ، ار  فرح  نیا  نم  هک  ینامز  منادیمن .

کیرـش مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ناتـسرامیب  هب  ارم  سپـس  مدـش . ناملـسم  ناـشیا  كراـبم  تسد  هب  هتفر و  دوب -  يراوزبس  هللا  تیآ  اـیوگ 
هحفص 76] . ] تسام راک  تسایس  نیا  مناملسم و  دننزیم ، میادص  لوا  مان  نامه  هب  هنمارا  زونه  هکنیا  دوجو  اب  مه ، نم  دوخ  ماهدرک و 

لضفلاابا ای  ادج  ای 

، یـشزغل رثا  رب  نالیگ  لیجنم  کیدزن  رد  زور  کی  دوب ، هدـمآ  مهارف  هزات  سوبوتا )  ) یترفاسم یناوراک  يهیلقن  لـیاسو  هک  ییاـهلاس  رد 
مان هب  مادـنا  رغال  درمریپ و  ناوخ  هضور  کی  اضق  زا  دریگیم . رارق  هرد  لـخاد  هب  طوقـس  ضرعم  رد  هدـش و  فرحنم  هداـج  زا  لـیبموتا 

هب ار  ناگمه  گرم  دوب و  هتـسشن  لوا  فیدر  یلدنـص  رد  هک  يو  تسا . هتـشاد  روضح  سوبوتا  نآ  رد  زین  یئاـسک  یـضترم  دیـس  جاـح 
ای دـنزیم : دایرف  رگید  راب  دـنکیم و  باترپ  نوریب  هب  سوبوتا  برد  زا  ار  دوخ  اعیرـس  سپـس  هادـج ! اـی  دـشکیم ، داـیرف  دـیدیم  مشچ 

نیا اب  دزادنایم و  نیشام  يولج  يهرد  نایم  هب  ار  گرزب  گنس  هعطق  کی  سوبوتا ، زا  رتعیرس  یتعرس  اب  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاابا 
تقیقح رد  و  دـهدیم ، تاجن  یعطق  گرم  زا  دنتـشگیم . رب  تشر  رهـش  هب  هک  ار  البرک  نیرئاز  دوشیم و  سوبوتا  فقوت  بجوم  راک ،

هک یتقو  تفگیم : ناوخ  هضور  نآ  دزاسیم . رگهولج  روط  نیا  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  كراـبم  ماـن  تمظع  گرزب ، دـنوادخ 
نم يارب  شنداد  تکرح  هک  یگرزب  گنس  فرط  هب  ارم  ترضح  هک  مدید  دوخ  مشچ  هب  هکنیا  لثم  مالسلاهیلع » لضفلاوبا  ای   » مدز دایرف 

هحفص 77] . ] داد تاجن  ار  اهنآ  دنوادخ  هجیتن  رد  درک  یئامنهار  دوبن ، رودقم 

مشکیمن نوریب  هداج  طسو  زا  ار  نیشام 

هک تـسا : هدرک  لـقن  یکهک  يرظن  اـضر  جاـح  زا  يرمق  يرجه  ریخلا 1418  رفـص  خـیرات 18  رد  يرکـش  نسحلاوبا  جاح  ياقآ  بانج 
راب نهآ  نت  یلیرت 24  کـی  مدـید  يزور  تسا . فورعم  ناـیلاز  يهندرگ  ماـن  هب  هک  دراد  دوـجو  ياهندرگ  درجورب  كارا و  نیب  تفگ :

طسو زا  ویسوم ، متفگ : يو  هب  متخانـشیم . ار  وا  هک  دوب  ینمرا  کی  مه  هدننار  تسا  هداتـسیا  هار  طسو  هداج ، بیـش  تمـسق  رد  هدرک و 
هندرگ رـس  زا  داد : حیـضوت  نینچ  دعب  موریمن و  رانک  مه  هداج  طسو  زا  مراد و  یناتـساد  تفگ : ياهداتـسیا !؟ اجنیا  ارچ  ورب ، رانک  هداج 

رارق هطـساو  وت  شیپ  میرادن  ار  یـسک  هک  اهام  ایادخ ، متفگ : درادن  زمرت  نیـشام  هک  مدید  اما  متـشاذگ ، زمرت  يور  اپ  مدش ، ریزارـس  هک 
سابع ترـضح  رگا  هک  مدرک  رذن  دوخ  اب  دننزیم . ادص  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دـننکیم  ریگ  هک  اج  ره  اهناملـسم  نیا  و  میهد ،

یلاخ داب  گنلیش  نیشام  مدید  یلو  منادیمن . دش ، هچ  داتسیا . نیشام  هک  مدید  ناهگان  موشیم . ناملسم  مه  نم  داد ، متاجن  مالـسلاهیلع 
مهاوخیم لوا  اریز  مهدیمن ، ناکت  نآ  ياج  زا  ار  نیـشام  نم  درک . فقوت  دـش و  دـنلب  شاکیج  کیج  هعفد  کی  نیـشام  تسا . هدرک 

هحفص 78] . ] دش هعیش  ناملسم  تفر و  ینمرا  صخش  مورب . هداد و  تکرح  ار  نیشام  میایب  دعب  موشب ، ناملسم  درجورب  مورب 

هنایم يهداج  رد  لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  یمچرپ 

زا یکی  رد  یسمش ، لاس 72  ناضمر  كرابم  هام  رد  دندومرف : يدابآ  دنش  یئابطابط  رفعج  دیس  ياقآ  بانج  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح 
، يروفغ یقت  جاح  ماـن  هب  اـجنآ ، یلاـها  زا  یکی  مدوب  غیلبت  لوغـشم  تسا ، فورعم  نیهوک  يهندرگ  هب  هک  تشر ، نیوزق -  هداـج  يارق 

رهبا ناتسرهش  زا  دنتسبیم ) بسا  هب  هک  دوب  هبارا  هب  رصحنم  اهرهش ، نیب  لقن  لمح و  لیاسو  هک   ) يولهپ تنطلـس  رخاوا  رد  دندرک : لقن 
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رد هک  میدـید  میدیـسر ، هوک  هب  هار  نیب  رد  هک  یتقو  دنداتـسرف . هنایم  ناتـسرهش  هب  ار  ام  نیرومأم  اجنآ  زا  میدرک و  راب  مدـنگ  ناجنز  هب 
هلیـسو اب  روبع  ناکما  هک  دوب  هدـش  کیراب  هداج  هک  يروط  هب  تسا . هدیـسر  هناخدور  بل  هب  هدـمآ و  ولج  هغامد  تروص  هب  هوک  اـجنآ 

ات هناخدور ، فرط  هب  مینیچب  دـینک  رپ  هسام  اب  ار  اـهینوگ  تفگ : اـقفر  زا  یکی  مینک ؟ روبع  دـیاب  وحن  هچ  هب  هک  میدرک  رکف  دوب . لکـشم 
هب یمچرپ  اههبارا  زا  مادـک  ره  يولج  هک  یلاح  رد  هدرک و  ارجا  ار  وا  داهنـشیپ  ددرگ . ناسآ  روبع  دریگ و  رارق  اـهینوگ  يور  هبارا  خرچ 
هک ار  راوس  نآ  تفگ : اقفر  زا  یکی  ناهگان  روبع ، نیح  رد  میداد . تکرح  ار  اـههبارا  میدوب  هدرک  بصن  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ماـن 

ایوگ هک  دشیم  هدید  دیفس  بسا  رب  هحفص 79 ]  ] راوس ییابیز  ناوج  يرآ ! دنتفگ : یگمه  دینیبیم ؟ دنکیم  هاگن  ام  هب  هوک  يهنیـس  رد 
ناوج میدید  میدش ، هداج  دراو  میداد و  روبع  تیقفوم  اب  ار  هبارا  دنچ  نآ  یتقو  دوب  هدش  رقتسم  اجنآ  رد  وا  دوب و  هوک  رد  ییوکـس  کی 

. تسا هدوب  ام  روبع  رظان  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مچرپ ، بحاص  هک  تشگ  مولعم  دش . بئاغ  رظن  زا  راوگرزب 

موش ناملسم  هک  ات  ماهدمآ 

لاس رد  هک : درک  لقن  ق  مارحلا 1414 ه ـ ةدعقلا  يذ  موس  بش  رد  يروکشا  ثدحم  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح 
هب یـصخش  مدوب . هرـس » سدـق   » يربایـض دومحم  دیـس  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  تمدـخ  رد  تشر  ناشورف  هساک  دجـسم  رد  یـسمش   1347

لـضفلاوبا مهاوخیم  مه  ار  نم  مسا  موشب  ناملـسم  هک  ماهدمآ  امـش  تمدـخ  متـسه و  ینمرا  نم  تفگ : دـمآ و  يربایـض  ياقآ  رـضحم 
. مدمآیم نیـشام  اب  تشر  فرط  هب  نارهت  زا  متـسه و  ینمرا  نم  تفگ : يدرک ؟ باختنا  ار  مسا  نیا  ببـس  هچ  هب  دندومرف : اقآ  دیراذگب 

هعفد کی  مدـید . رثا  رتمک  مدز ، ادـص  ار  نامدوخ  نایاوشیپ  هچ  ره  دـمآ  رد  تکرح  هب  هرد  فرط  هب  دـیرب و  زمرت  نم  نیـشام  هداـج ، رد 
الاح مدرک . ادـیپ  تاجن  یمتح  گرم  زا  دـش و  بوکخیم  نیمز  رد  نیـشام  ایوگ  هلـصافالب  سرب ! مداد  هب  اهناملـسم  لضفلاوبا  يا  متفگ :

هحفص 80] . ] دیراذگب لضفلاوبا  مه  ار  ممسا  موشب و  ناملسم  ات  امش  تمدخ  ماهدمآ 

يددم نارفاسم ، لضفلاابا  ای 

زا یکی  تفگیم : وا  مدینـش . ياهدننار  زا  دسیونیم : يدرجورب  یئابطابط  ینـسح  دومحم  دیـس  ياقآ  بانج  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح 
نیا هب  هداج ، عضو  درب . مباوخ  هاگآدوخان  مدربیم ، الاب  ياهندرگ  زا  ار  سوبوتا  هک  یماگنه  مدوب  لامـش  مزاـع  زاره  هداـج  زا  هک  اـهبش 

دوجو يدوگ  رایـسب  يهرد  هندرگ ، يریزارـس  لباقم  تسرد  درکیم و  ادـیپ  بیـش  هداـج  هندرگ  يـالاب  رب  دوعـص  زا  دـعب  هک  دوب  بیترت 
طوقـس هرد  رد  الا  دـنک و  پچ  هب  شدرگ  الماک  يریزارـس  ياـهتنا  رد  دـشیم ، ریزارـس  يدـنلب  زا  هک  ياهیلقن  يهلیـسو  دـیاب  هک  تشاد 

زاب مشچ  ات  درک ، رادـیب  باوخ  زا  ارم  نیرفاـسم  لـضفلاابا » اـی   » يادـص مدوب ، هتفر  باوخ  هب  هک  نم  تفگیم : روبزم  يهدـننار  درکیم .
داـی مسق  يو  تشاذـگ ! نیمز  رب  ملاـس  هرد  نییاـپ  درک و  دـنلب  ار  سوبوتا  تفر و  سوـبوتا  ریز  اـیوگ  هک  مدـید  ار  گرزب  یتـسد  مدرک 

مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  تایانع  زا  تاولص  مالس و  اب  تیعمج ، دندوب ! ملاس  هرد  نییاپ  نآ  رد  مه  سوبوتا  ياههشیـش  یتح  هک  درکیم 
دندرک تکرح  ناشدصقم  يوس  هب  اجنآ  زا  فلتخم  ياهنیشام  اب  نیرفاسم  درکیم . رکشت  ترـضح  زا  ینابز  اب  کی  ره  هدرک و  لابقتـسا 

هحفص 81] . ] میدروآ الاب  فلتخم  لیاسو  اب  ار  نیشام  زور  ود  زا  سپ  ام  و 

اکیرمآ رد  یفداصت 

: تفگ ناوج ، رفن  ود  زا  لـقن  هب  ق ، لاس 1413 ه ـ رفظملا  رفص  هام  زور 14  رد  یناجنز  يوسوم  دمحم  دیس  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  بانج 
مان هب  ار  يدنفسوگ  هدمآ  نارهت  هب  شیپ  هتفه  ود  دنکیم ، یگدنز  اکیرمآ  رد  تسا  لاس  یـس  تدم  هک  دمحم ،... رتکد  مان  هب  یـصخش 

: دندیـسرپ رتکد  زا  تشگرب . اکیرمآ  هب  اددجم  درک و  میـسقت  نایعیـش  نیب  ار  نآ  تشوگ  دومن و  ینابرق  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
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تـشگزاب هب  مادقا  هنالوجع  مه  دعب  دـیدز و  راک  نیا  هب  تسد  دـیدمآ و  نارهت  هب  هنوگچ  دـیدوب ، جراخ  رد  ینالوط  تدـم  نیا  هک  امش 
هجوت اب  دیود . منیـشام  فرط  هب  ياهچب  رتخد  مدـش  هجوتم  هعفد  کی  مدوب ، تکرح  رد  منیـشام  اب  نتگنـشاو  رد  يزور  تفگ : دـیدرک !؟
هدایپ نیـشام  زا  هکنیا  زا  شیپ  دـش . بوکخیم  شیاجرـس  زمرت  کی  اب  نیـشام  مالـسلاهیلع و  لضفلاوبا  ترـضح  ای  مدیـشک  دایرف  لـماک 

اکیرمآ رد  تافداصت  نوناـق  اریز  مدـش ! هراـچیب  مدـش ! بارخ  هناـخ  ياو ، متفگیم : دوخ  اـب  مدوب و  رکف  رد  برطـضم و  شاهمه  موشب ،
چیه مدـید  دـش و  دـنلب  مدیـشک ، هتفرگ و  دوب ، هتفر  نیـشام  ریز  هک  ار ، هچب  رتخد  ياپ  مدـمآ و  نییاـپ  هک  دـعب  یلو  تسا  تخـس  رایـسب 
هدنام ملاس  حیحـص و  هچب  رتخد  هک  هدوب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هجوت  تکرب  زا  مدـیمهف  هک  دوب  اجنیا  تسا . هدـیدن  ياهمدـص 
مرظن هب  دـشاب  هتـشاد  ار  يرذـن  تشوگ  فرـصم  تیلباق  هک  یـسک  اکیرمآ  رد  نوچ  مدرک و  رذـن  یناـبرق  کـی  اذـل  هحفـص 82 ] . ] تسا
میدقت میسقت و  ترضح  نآ  نادنمقالع  ناتسود و  هب  هدرک  حبذ  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مان  هب  ار  ینابرق  مدمآ و  ناریا  هب  اذل  دیـسرن ،

. مدرگیم زاب  اکیرمآ  هب  زین  کنیا  مدومن و 

درکیم تکرح  دشاب  نم  رایتخا  رد  نامرف  هکنیا  نودب  نیشام ،

رد ناتسود ، زا  یکی  زین  ناگداز و  هریشمه  زا  یکی  رفعج و  دیس  مدنزرف  قافتا  هب  ناتسبات 1372 ش  هداز ، یئافش  قداص  دیس  بناج  نیا 
سدـقم دهـشم  هب  ءانثلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هیلع  جـجحلا  نماث  ترـضح  یـسوباپ  يارب  مق  زا  هجوزلاوخا  يراوس  نیـشام  اـب  میدـمآرب  ددـص 

زا متفگ : ممناخ  ردارب  هب  مق  ضراوع  ذخا  يهجاب  زا  دـعب  میدرک . تکرح  بورغ ، هب  تعاس  ود  یکی  ابیرقت  هعمج  رـصع  میوش  فرـشم 
ناشیا منک . یگدننار  هدنب  ار  نابوتا  لوط  تسا  بوخ  تسا ، فیعض  رایسب  میگدننار  مه  نم  تسا و  ناسآ  نابوتا  رد  یگدننار  هک  اجنآ 

مالـسلااهیلع هموصعم  تشهب  ناتـسربق  لباقم  میتفر ، هک  رتمولیک  جـنپ  دودـح  مدـش . یگدـننار  لوغـشم  هدـنب  اجنامه  زا  درک و  لوبق  مه 
مگ ار  دوخ  ياپ  تسد و  دوب ، فیعض  رایسب  هحفص 83 ]  ] میگدننار مدوب و  یشان  هک  مه  هدنب  دیکرت . بقع  خرچ  تسار  تمس  کیتسال 

نیـشام لرتنک  اذهل  درک . زمرت  دیابن  الـصا  تلاح  نآ  رد  هک  یتروص  رد  مدیبوک ! زمرت  لادپ  يور  رتمامت  هچ  ره  راشف  اب  ار  میاپ  مدرک و 
دایرف دنلب  يادص  اب  راب  مدوب 3  هدیسرت  رایسب  هک  نم  تفر  نابوتا  طسو  ياههدرن  فرط  هب  رایتخا  یب  نیشام  دش و  جراخ  متسد  زا  الماک 
هکنآ نودب  نیـشام  ارجام ، نیا  یپ  رد  دـندش . لوغـشم  ار  يرکذ  دوخ  مهـس  هب  مادـک  ره  زین  مناهارمه  مالـسلاهیلع »)  ) لضفلاابا ای  : » مدز
هجوت لباق  يهتکن  داتـسیا ! زاب  تکرح  زا  دـیخرچ و  مق  هب  ور  لماک  شدرگ  زا  سپ  ناهگان  درکیم ، تکرح  دـشاب  نم  رایتخا  رد  نامرف 

هک دننادیم  همه  دشاب و  هتـشاد  دمآ  تفر و  نابوتا  رد  نویماک  یلیرت و  نیگنـس و  ياهنیـشام  دندوب  هداد  هزاجا  اهزور  نآ  هک  تسا  نیا 
هب تسد  هک  اجنآ  زا  اما  تسا . دمآ  تفر و  رپ  غولـش و  رایـسب  هداج  مق ، لیاوا  اصوصخم  نارهت  مق -  نابوتا  رد  الومعم  هعمج  ياهرـصع 

امتح دوب  ياهلیسو  رگا  اریز  دوبن ، ام  رس  تشپ  ياهیلقن  يهلیسو  هنوگچیه  هظحل  نآ  رد  میدوب ، هدز  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ناماد 
غولـش اددجم  هداج  دـندش و  در  ام  رانک  زا  نیگنـس  ياهنویماک  مدـید  زین ، نیـشام  زا  ندـش  هدایپ  درجم  هب  دادیم  خر  یکانلوه  فداصت 

لـضفلاوبا ترـضح  یتمارک  ادخ و  فطل  زج  ساسح  تیعـضو  نآ  رد  نیـشام ، ام و  ندنام  ملاس  هک  تسا  نیا  هدنب  داقتعا  هصالخ  دـش .
هحفص 84] . ] دشاب تسناوتیمن  مالسلاهیلع  مشاهینب  رینم  رمق 

دش زاب  دوخ  يدوخ  هب  نیشام  برد 

لقن تسا  تایح  لاح  رد  العف  هللادـمحلا  دـشابیم و  يوخ  ناتـسرهش  دـمتعم  مرتحم و  نایرازاب  زا  هک  يورخا ، يدـهم  جاح  ياقآ  بانج 
دوخ نایرهـشمه  زا  ياهدـع  هب  یچـشوق  هندرگ  يالاب  میدـمآیم ، هیمورا  ناتـسرهش  زا  يزور  دـیدج ، يهداج  ثادـحا  زا  لـبق  دـنکیم .

هتفرگ و ار  متـسد  دمآ و  دید  ارم  ات  دوب  یـضایر  مرتحم  نایاقآ  زا  رفن  کی  اهنآ  نایم  رد  دندوب ، هدز  تشحو  تخـس  هک  میدرک  دروخرب 
ًالقا هرد  فرط  هب  هندرگ  رس  زا  ام  سوبوتا  دوزفا : مهدب و  ناشن  وت  هب  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تمارک  ایب  يورخا ، ياقآ  تفگ :
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هب نیـشام  برد  هاگنآ  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ای  دـنتفگ : دـنلب  يادـص  هب  هعفد  کی  نیرفاسم  یمامت  دـش ، نوگنرـس  پچ و  يرتم  دـصناپ 
. میدش جراخ  نآ  زا  تمالس  هب  ام  تشاد و  هگن  ار  سوبوتا  رما ، نیمه  دیبسچ . نیمز  هب  مکحم  ینوتس  دننام  دش و  زاب  دوخ  يدوخ 

دش ادیپ  قورسم  نیشام 

زامن هب  زاریش  ناتسرهش  رد  مایگبلط  يادتبا  یـسمش ، لاس 1346  دنکیم : لقن  نینچ  یناطحق  ربکا  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  مالـسالا  ۀجح 
هداتسیا زامن  هب  اقآ  رس  تشپ  لوا  فص  رد  یبش  هحفص 85 ] . ] متفریم هللا  همحر  ینیسح  دمحم  دیس  جاح  موحرم  مرتحم ، داتسا  تعامج 

تقرـس هب  شیپ  يدـنچ  ار  وا  نیـشام  دراد ، هزاغم  دجـسم  ياهکیدزن  نیمه  رد  هک  يدوهی  کـی  تفگ : اـقآ  هب  دـمآ و  یـصخش  مدوب ،
سابع ترـضح  رذـن  يزیچ  هک  مدرک  ییاـمنهار  ار  وا  نم  هکنیا  اـت  دـشن ، ادـیپ  نیـشام  دـش ، لـسوتم  هک  ياهلیـسو  ره  هب  ناـشیا  دـندرب .

دـش ادیپ  دوب  هتفر  تقرـس  هب  هک  اهتدم  زا  دعب  نیـشام  درک و  رذن  يدنفـسوگ  يدوهی  درف  دوش . لح  وت  لکـشم  هکلب  دـیامن  مالـسلاهیلع 
دنهدب ناناملسم  هب  ار  شتـشوگ  دنک و  حبذ  یناملـسم  درف  دهدب  ار  ناویح  دومرف : اقآ  دنکب ؟ دیاب  هچ  يدوهی  نآلا ، دوزفا : روبزم  صخش 

، دشاب مالـسا  نید  زا  جراخ  ولو  یهاوخداد  ره  دایرف  هب  ناشیا  هکلب  دشابیمن ، اهناملـسم  هب  رـصحنم  اقآ  یـسرداد  سپ  دننک . فرـصم  ات 
. دسریم

دش ادیپ  نیشام  ود  نیب  ییاقآ 

فرـشم سکعلاب  ای  یلعم  يالبرک  هب  فرـشا  فجن  زا  یترایز  رفـس  کی  رد  ریقح ، يهمرتحم  يهمع  دـنکیم : لقن  يوضر  ياقآ  بانج 
هب دـیآیم و  وربور  زا  ینیـشام  نیح ، ناـمه  رد  دریگیم . ار  اـضف  يداـیز  راـبغ  درگ و  دوـشیم و  بلقنم  اوـه  هار  نیب  رد  هـک  هدـشیم ،
ادص راوز  هاگان  هک  دننک ، فداصت  رگیدکی  اب  هدوب  کیدزن  هحفص 86 ]  ] هک ياهنوگ  هب  دوشیم ، خاش  هب  خاش  اهنآ  نیشام  اب  حالطـصا 

ياههناش اب  تشادن و  ندب  رد  تسد  هک  دش  ادیپ  نیـشام  ود  نیب  ییاقآ  مدید  تفگیم : ماهمع  مالـسلاهیلع . سابعلا  لضفلاابا  ای  دننزیم :
زا یتمارک  ار  نیا  يو  دـش . دـیدپان  تسد  یب  ياقآ  نآ  زین ، فداـصت  رطخ  عفر  زا  سپ  دـیدرگ  اهنیـشام  فداـصت  زا  عناـم  دوخ  كراـبم 

. داد تاجن  رطخ  زا  ساسح  يهظحل  نآ  رد  ار  نیرفاسم  ناج  هک  تسنادیم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح 

بقع هدند  راذگب  ار  نیشام  تفگ : سابع  ترضح 

. میدرک تکرح  مق  فرط  هب  ناهفصا  درکرهش  زا  ناتـسمز  لصف  رد  یفرب  درـس  بش  کی  دننکیم : لقن  یمق  يرعـشا  يدهم  جاح  ياقآ 
مق درجورب و  نیب  ام  هیثاثا ، نآ  بحاص  هداوناخ و  کی  يهیثاـثا  هارمه  هب  راـب و  ناـکیپ  نیـشام  رد  بش ، فصن  زا  دـعب  تعاـس  دودح 2 

فارطا اهاج  یـضعب  رد  هک  يروط  هب  دوب ، هتـسشن  نیمز  رب  نآ  فارطا  هداـج و  رد  يداـیز  فرب  دوب و  نادـنبخی  اوه  میدرکیم . تکرح 
لیبموتا دش و  جراخ  هدـنب  تسد  زا  نیـشام  لرتنک  دوب ، كانرطخ  هداج  هک  سب  زا  دوب . هدرک  هطاحا  فرب  مین  رتم و  کی  ابیرقت  ار  هداج 

بت و اب  دش و  راوس  هرابود  دعب  هظحل  دـنچ  دـمآ و  نییاپ  نیـشام  هحفـص 87 ]  ] زا شاهداوناخ  درم  تفر . ورف  يدـب  یلیخ  ياج  کـی  رد 
دمآ تفر و  مک  یلیخ  نیـشام  روبزم ، يهداج  رد  اهتقو  نآ  دـمآ ؟ ام  رـس  هب  ییالب  هچ  يدـید  تفگیم : ابترم  هدزتهب ، ناریح و  نازرل ،

، ناج اقآ  مدرک : ضرع  مدز  مالـسلاهیلع  مشاـهینب  رمق  ترـضح  ناـماد  هب  لـسوت  تسد  ریزگاـن  ـالاب  اـیب  رفاـسم ، ياـقآ  متفگ : درکیم .
دوخهالک اب  ییاقآ  کی  مدید  هک  دیشکن  یلوط  متسه ! امش  ردارب  رکون  هک  نم  ینادرگیمن ، رب  ناشدیماان  تاهناخ ، رد  دنیآیم  اهیدوهی 

بقع هدند  ار  نیشام  هدرک ، ارجا  ار  اقآ  نآ  روتـسد  یتقو  بقع ! هدند  راذگب  ار  نیـشام  دومرف : تسا . هداتـسیا  اهفرب  يور  همکچ  هرز و  و 
! نک تکرح  دومرف : نم  هب  دعب  ماهداتسیا . فاص  هداج  يور  مدید  هعفد  کی  دش و  فرطرب  اهینارگن  مامت  مدمآ ، بقع  يرادقم  هتشاذگ 

. مدیدن ار  یسک  مدرک  هاگن  هچ  ره  هعفد  کی  مدرک . تکرح  مه  نم 

( مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تامارک  یناگدنز و   ) جیاوحلا باب  www.Ghaemiyeh.comتامارک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 39زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


دش ناوخ  زامن  لضفلاوبا  ترضح  تیانع  زا 

یسمش لاس 1344  دندرک : لقن  مق ، هیملع  يهزوح  روهـشم  ناگدنـسیون  زا  یناتـسدرا ، یقداص  دمحا  خیـش  ياقآ  بانج  مالـسالا  ۀـجح 
یحاون هحفـص 88 ]  ] زا « ) مرام  » رد هک  ناضمر  كرابم  هام  یغیلبت  ترفاـسم  زا  تشذـگیم . لاـس  تسیب  دودـح  نم  نس  زا  دوب و  يرمق 

متـساوخیم ریـسم  نامه  زا  کنیا  مدوب و  هتفر  سابعردنب  هب  رال »  » ریـسم زا  نم  نامز  نآ  متـشگیم . رب  دوب  هدش  ماجنا  سابعردنب )» نیف  »
ارم دنتفریم ، رال »  » فرط نآ  ياهنیشام  هک  ياهزاورد  سابعردنب و  رهش  نوریب  ات  دوب ، هدمآ  نم  هارمه  غیلبت  لحم  زا  هک  یـسک  مدرگرب .
دمآ تفر و  اهراب ، تناو  انایحا  و  يراب ، ياهنیشام  طقف  تشادن و  دوجو  يراوس  لومعم  يهلیسو  ریسم ، نآ  رد  اهزور  نآ  درک . یهارمه 

اب يراب ، نیـشام  کی  دندرکیم  روبع  هک  يددـعتم  يهیلقن  لیاسو  نایم  زا  هک  دوب  هدـنامن  رتشیب  باتفآ  بورغ  هب  تعاس  مین  دـندرکیم .
يدوز هب  اما  متفرگ . رارق  نیـشام  نآ  يولج  تمـسق  رد  نابرهم ، هارمه  نآ  اب  یظفاحادخ  زا  سپ  نم ، دـش و  فقوتم  نم ، هارمه  يهراشا 

نامتخاس یتقو  لیلد  نیمه  هب  درادـن . هارمه  هب  امامت  مه  ار  نیـشام  مزال  كرادـم  هوـالع  تسین و  ینیدـتم  صخـش  هدـننار  مدـش  هجوتم 
ياهطبار مه  زاـمن  نید و  اـب  دـش  مولعم  مدرک . لاؤس  وا  ندـناوخ  زاـمن  يرادـنید و  عضو  زا  درک ! رییغت  شگنر  دـش ، ادـیپ  رود  زا  سیلپ 

ضرعم رد  ار  دوخ  وا  هک  تصرف  نیا  زا  نم  دوب ! هدرک  بصن  دوـخ  يوـلج  تظاـفح  تکرب و  يارب  ار  یکچوـک  نآرق  هتبلا  یلو  درادـن ،
اب نم  دناوخب ، زامن  دـهدب  لوق  رگا  متـساوخ  وا  زا  دـشیم  کیرات  اوه  هک  یلاح  رد  مدرک و  هدافتـسا  دـیدیم ، سیلپ  تسد  هب  يراتفرگ 

هحفـص 89]  ] رد داد و  دـعاسم  لوق  هدـننار  يراب ، میامن . عفد  یعون  هب  ار  وا  یگدـننار  تاررقم  زا  فلخت  تازاجم  رطخ  مناوتیم  لسوت 
هدافتـسا تصرف  زا  نم  دـسرب . وا  یـسرزاب  هب  تبون  هک  دیـشکیم  لوط  تعاس  مین  دودـح  تفرگ . رارق  يراب  ياـهلیبموتا  ینـالوط  فص 

مدرک و یتولخ  ياهشوگ  رد  متفاییم ، یبسانم  لاح  تیونعم و  دوخ  رد  ناضمر ، كرابم  هام  ندرک  يرپس  اـب  هکنیا  هب  هجوت  اـب  و  مدرک ،
ینادرگرس یلطعم و  ینعی  مدشیم ، کیرـش  نآ  اب  یعون  هب  مه  دوخ  هک  ار  وا  يراتفرگ  عفر  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوت  اب 

دندش یسرزاب  يرگید  زا  سپ  یکی  اهنیـشام  لاح ، ره  هب  مدرک . تساوخرد  ترـضح  نآ  سدقم  تحاس  زا  ینماان ، ساسحا  نابایب و  رد 
تاجن يراتفرگ  رطخ  زا  یلکـشم  ندـمآ  دوجو  هب  نودـب  هک  درک  رییغت  وا  عفن  هب  يروط  عضو  اما  دیـسر . هدـننار  نآ  هب  تبون  دـنتفر و  و 

بش نامه  زا  تفای و  تاجن  مه  ياهرد  رد  طوقس  زا  نآ  زا  دعب  تسناد . مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تیانع  تمارک و  ار  نآ  تفای و 
رایسب يراتفر  شوخ  نم  اب  انمض  داد . همادا  ار  ندناوخ  زامن  میدیسر ، رال »  » رهش هب  هک  ادرف  رهظ  دودح  ات  و  درک ، عورش  ار  ندناوخ  زامن 

مدرک يراذگساپس  وا  زا  هک  دناسرب ، زاریش »  » هب ارم  ریـسم  نامه  زا  دعب  دوش و  ماجنا  نم  راک  هک  دنامب  رال »  » رد دش  رـضاح  یتح  درک و 
هحفص 90] . ] مدش ادج  و 

تخاس لضفلاوبا  ترضح  مان  هب  يدجسم  هدننار ،

يهلص يارب  لاس 1373 ش  هام  نیدرورف  رد  . 1 دندرک : لقن  ياهموقرم  یط  روپيدهم  ربکا  یلع  خیش  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح 
مدش فداصم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  دجسم  مان  هب  یهوکش  اب  رایسب  دجسم  اب  سابعردنب  ریـسم  رد  مدوب . سابعردنب  مزاع  ماحرا 

و دندوب ، هدرک  نآ  فقو  هتخاس و  دجسم  فارطا  رد  ار  ياهعفنملا  ماع  ياهنامتخاس  ینامرد و  زکارم  دوب . یناوارف  رایسب  قفارم  ياراد  هک 
رد هداـج و  فرط  ود  رد  هک  زین  نیزنب  پمپ  لـحم  ود  یتـح  دوب ، هدـش  نیزم  ییاـبیز  رایـسب  ياهیـشاک  اـب  هعباـت  ياـهنامتخاس  دجـسم و 
نآ یگنهامه  مدع  و  دجسم ، ریگمشچ  تیباذج  تمظع ، دوب . هدش  نییزت  دجسم  ياهیراکیـشاک  نامه  اب  تشاد ، رارق  دجـسم  ترواجم 

: هکنیا نآ  دراد و  یبلاج  ناتـساد  دجـسم  نیا  هک  دـنتفگ : مدـش . ایوج  نابایب  طسو  رد  تامـضنم  همه  نآ  اب  دجـسم  هک  یتوهرب  نابایب  اب 
فرط کی  هک  یلاح  رد  دوشیم  جراخ  هداج  زا  نیـشام  دربیم . شباوخ  هدرکیم  روبع  هطقن  نیا  زا  هک  یلیرت  ناگدننار  زا  یکی  يزور 

و دنیبیم ، گرم  ماک  رد  ار  دوخ  دوشیم و  رادیب  باوخ  زا  هدننار  دریگیم . رارق  یبیـشارس  رد  هدوب ، هتفرگ  هلـصاف  نیمز  زا  الماک  یلیرت 
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فرط هب  ار  یلیرت  دش و  رهاظ  اضف  رد  تسد  ود  هک  دنکیم  هدهاشم  هظحل  نامه  رد  هحفص 91 ] ! ] لضفلاابا ای  دنزیم : دایرف  هبترم  کی 
هداج هب  يزیمآ  زاجعا  تروص  هب  نیـشام  تفرگ و  رارق  نیمز  يور  رب  یلیرت  ياهخرچ  هک  دنیبیم  بجعت  لامک  اب  سپـس  داد . له  هداج 

تمـالع ار  هطقن  نآ  دوشیم و  هداـیپ  نیـشام  زا  هرهاـب  تمارک  نیا  ندـید  اـب  یلیرت  يهدـننار  دـمآ . رد  هدـننار  لرتنک  تحت  تشگزاـب و 
مادقا هعبات  ياهنامتخاس  دجسم و  نیا  سیسأت  هب  دشورفیم و  ار  دوخ  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  دوریم ، دوخ  نطو  هب  هاگنآ  دراذگیم .
عمتجم نیا  دینیبیم ، هک  نانچ  ات ، دـننکیم  کمک  نآ  نامتخاس  هب  زین  ریخ  دارفا  ناگدـننار و  رگید  تمارک ، نیا  ربخ  شخپ  اب  دـنکیم .

. دوشیم هتخاس  نابایب  طسو  رد  يدنموربآ  رایسب  تروص  هب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  گرزب 

افش فداصت و 

کی يافـش  مالـسلاهیلع و  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  زا  یتمارک   » ناونع تحت  يونعم ، هللا  ءاطع  دیـس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح 
هب هلاس ، تسا 32  یناوج  روکذم  صخش  دناهتشاد : موقرم  ددرگیم » رب  وا  ییانیب  تعاس  زا 33  سپ  دوشیم و  انیبان  هعفد  کی  هک  يدرف 
زا رهش و  تعامج  هحفـص 92 ]  ] يهمئا نویناحور و  زا  هک  كارا  ناتـسرهش  نکاس  یمیظع  يدهم  خیـش  جاح  دنزرف  یمیظع ، دمحم  مان 

بـش ناشیا ، دشرا  دنزرف  اقآ ، دمحم  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ارجام  دنتایح . دیق  رد  ود ، ره  خیرات ، نیا  رد  تسا و  هاگـشناد  هزوح و  دیتاسا 
هک ار  هار  زا  يرادقم  تسا . هتفریم  لزنم  تمس  هب  يزاگ  روتوم  رب  راوس  ( 74  / 2 اب 14 /  ربارب   ) لاس 1416 ق يۀجحلا  يذ  هبنش 4  جنپ 

شاییانیب دنیبیمن و  ار  يزیچ  شمشچ  ود  هک  دنکیم  ساسحا  دنیبب ، ياهبرـض  ای  دروخب و  نیمز  هب  هکنیا  نودب  هعفد  کی  دنکیم ، یط 
رون ریخ ، هک  دوشیم  مولعم  ادعب  اما  تسا  یتقوم  نآ  يهضراع  هدـش و  رات  شمـشچ  دـبال  هک  دـنکیم  رکف  ادـتبا  تسا  هداد  تسد  زا  ار 
دوخ تسا » هدومیپیم  البق  ار  هار  نآ  هک  یلبق  نئارق  کمک  هب   » هناروکروک روتوم  نامه  اب  هرخـألاب  و  تسا ، هتفر  تسد  زا  یلک  هب  مشچ 

هدـمآ لزنم  هب  دجـسم  زا  هک  دوب  تعاس  کی  هب  بیرق  دـیوگیم : شردـپ  دروآیم . رد  ادـص  هب  ار  برد  گـنز  دـناسریم و  لزنم  هب  ار 
هناخ هب  هتفرگ و  ار  وا  تسد  هرخألاب  طایح ! لخاد  دروایب  دریگب و  ارم  تسد  دـیایب  مردام  وگب ، اباب  تفگ : دـمحم  مدرک ، زاب  ار  رد  مدوب .

، مشچ نامتخاس  دـنیوگیم  دـننکیم و  هنیاعم  ار  يو  اجنآ  يابطا  دـنربیم ، كارا ، ریبک  ریما  ناتـسرامیب  هب  بش  نامه  ار  وا  يراـب ، مدرب 
هک ادرف  دـندرگیم . رب  لزنم  هب  سپـس  هدوب و  اجنآ  بش  همین  ات  تسا . ناور  باصعا و  هب  طوبرم  ـالامتحا  هضراـع ، درادـن . يداریا  چـیه 

چیه نامتخاس  رظن  زا  امش  هحفص 93 ]  ] مشچ دنیوگیم : اهنآ  يهمه  هدرب ، رگید  صـصختم  يابطا  دزن  ار  وا  اددجم  دشاب  هبنـش  جنپ  زور 
هک دنامن  یفخم  نوخ ؟ يهتخل  ای  هدغ  دشابیم ، هچ  تسین  مولعم  هک  دراد  دوجو  يا  یخرـس  مشچ  ياهتنا  رد  هکنآ  زج  درادـن  یلاکـشا 

هدوب و ربنم  لها  زا  هک  ار  يونعم ، دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  مان  هب  رهـش ، تاداس  ياملع  زا  یکی  هبنـشجنپ ، زور  رهظ  زا  لبق 
جنپ هضور  ناشیا  دنروآیم و  دـنراد  نس  رتشیب  ای  لاس  دنتـسه و 90  رهـش  مظعم  مرتحم و  ززعم و  یلیخ  تاداس  زا  دنتایح و  دیق  رد  العف 
رهظ زا  دـعب  دـننکیم . اعد  ناشیا  يارب  دـندش و  لـسوتم  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  هب  نآ  نمـض  هدـناوخ و  ار  اـبع  لآ  نت 

درادن يداریا  نامتخاس  ظاحل  زا  مشچ  هک  دهدیم  رظن  زین  وا  دنربیم و  رهش  فورعم  کشزپ  مشچ  نایلیمج  رتکد  دزن  ار  رامیب  هبنـشجنپ 
يزغم راون  قیقد  هنیاـعم  زا  سپ  مه  وا  دـنهدیم و  ناـشن  زغم  ناور و  باـصعا و  صـصختم  رف  طاـشن  يدـهم  رتکد  هب  ار  وا  نآ  زا  سپ  و 
رتقیقد تانیاعم  يارب  ات  دوش  هدامآ  سپس  دنک و  فرصم  ار  اهوراد  اهصرق و  نیا  دیاب  زور  هک 10  دیوگیم  دهدیم و  هخسن  دریگیم و 
اهتبحـص نیا  . ) دروآ دهاوخ  تسد  هب  ار  دوخ  یئانیب  یبسن  روط  هب  هام  شـش  زا  دعب  ابیرقت  دشابن  یـصاخ  دروم  رگا  دوش . مازعا  نارهت  هب 

همین زا  دـعب  دـباوخیم و  ار  هعمج  بش  یتحاران  اب  هیلاراشم  دـنهدیم ). يرادـلد  ار  وا  رامیب  دزن  رد  یلو  دناهتـشاد  ناشیا  ناهارمه  اـب  ار 
اب زاب  دباوخیم . اددـجم  دـشونیم و  بآ  هحفـص 94 ]  ] يردـق دزیخیم و  رب  دوـب ) بش  همین  زا  دـعب  تعاس 3  گنز  اـب  دـیوگیم   ) بش
زا دعب  و  دنیبیمن ) شنامشچ  زونه  هتبلا   ) دناوخیم ار  حبص  زامن  دریگیم و  وضو  دزیخیم  رب  دوشیم و  رادیب  باوخ  زا  تعاس 4  گنز 

سالک هاگـشناد  رد  نوچ  شردپ  دنیبیمن  مشچ  تسانیبان و  زونه  یلو  دوشیم  رادـیب  اددـجم  حبـص  تعاس 6  دـباوخیم ... هرابود  زامن 
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رتشیب نم  ندـیباوخ  زا  هقیقد  دیاش 10  دیوگیم : شدوخ  دـباوخیم . هرابود  دـمحم  دوریم و  هاگـشناد  هب  هدـش و  جراخ  هناخ  زا  تشاد 
مدـیدیمن ار  يزیچ  نم  مدروآ  رتکد  تیارب  اقآ ، دـمحم  دـنتفگ : دـش و  دراو  هناخ  رد  زا  يونعم  ياقآ  مدـید  هعفد  کی  هک  دوب  هتـشذگن 

ارم تسا  رارق  اقآ  متفگ : دنتفگ ؟ هچ  اهرتکد  درک  لاؤس  نم  زا  ییاقآ  یبیجع ، ینشور  تسا ؛ نشور  رایـسب  هناخ  هک  مدرکیم  سح  یلو 
امـش اقآ : متفگ : دش  دنلب  ماهیرگ  يادص  میرادن ! رتکد  هب  جایتحا  دـندومرف : رگید . تانیاعم  و  نکـسا » یت  یـس   » يارب دنتـسرفب  نارهت  هب 

! مرادن ندب  رد  تسد  نم  دومرف : دیهد ، افـش  دیـشکب  یتسد  سپ  متفگ : میرادن . نامرد  وراد و  هب  تجاح  ام  دومرف : دینک ، نامرد  وراد و 
هک مدـید  هبترم  کی  دندیـشک  نم  مشچ  هب  یتسد  مه  اـقآ  جاـح  دیـشکب ! ناـشیا  مشچ  هب  یتسد  امـش  هک  دـندرک  رما  يونعم  ياـقآ  هب  و 

یفرح نم  اب  رگید  هکنیا  نودـب   ) يونعم ياقآ  دنتـشاد و  نت  رب  دـنلب  یبرع  سابل  هک  اـقآ ، نآ  تسا و  هتـشگرب  منامـشچ  هب  رون  منیبیم و 
هدـش عمج  نم  رود  هناخ  لها  مدرکیم ، هیرگ  دـنلب  هدرک و  هاگن  اـهنآ  هب  نم  دـنتفر . نوریب  قاـتا  رد  زا  دنتـساخرب و  هحفص 95 ] ( ] دننزب

ناشبیغ ناهگان  هک  دندوب  هتفرن  نوریب  طایح  لخاد  زا  زونه  مدید  ار  نایاقآ  نآ  طایح  برد  کیدزن  ات  دنتفر  طایح  لخاد  هب  اهنآ  دـندوب 
! مشاب هدروخ  صرق  هناد  کی  هکنیا  نودب  منیبیم  ار  اج  همه  مدید  متـساخرب و  دندز  ادص  ارم  هناخ  لها  مدرکیم  هیرگ  دنلب  دنلب  نم  دز 

لاحـشوخ نم  يافـش  زا  دـندرک و  هیرگ  دـندش و  رثأتم  یلیخ  اقآ  مدرک . فیرعت  ناشیا  يارب  ار  ارجاـم  متفر و  يونعم  ياـقآ  لزنم  حـبص 
فیرعت ار  ارجام  مدروخن ! وراد  الـصا  متفگ : درک ؟ رثا  دوز  بوخ  اهوراد  دـنتفگ : ناـشیا  متفر و  رف  طاـشن  رتکد  ياـقآ  دزن  ادـعب  دـندش 

هدید مه  روبزم  يزمرق  و  درادن . دوجو  وت  مشچ  رد  یلاکـشا  الـصا  تفگ : درک و  هنیاعم  ارم  هرابود  دومن . قیدـصت  درک و  بجعت  مدرک .
زا هدش  هدرب  تمارک  نیا  رد  ناشیا  مان  هک  يونعم  دمحم  دیـس  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  تسا . یهلا  يافـش  کی  نیا  دوشیمن و 

یبیجع صالخا  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هب  لسوت  رد  هک  دـشابیم  كارا  ناتـسرهش  رد  ردـقلا  لیلج  تاداس  دـهاز و  یقتم و  ياملع 
نانآ لکشم  هتفای و  افش  اهنآ  نارامیب  تیبلها  هب  يو  لسوت  اعد و  ناشیا و  هب  هعجارم  اب  هک  یمدرم  دنرایـسب  روبزم  ناتـسرهش  رد  دراد و 

هحفص 96] . ] تسا هدیدرگ  فرطرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  تیانع  یهلا و  فطل  هب 

تفای تاجن  بآ  زا  تناو  نیشام 

قلعتم هک  يزاسمرچ  هناخراک  هب  ار  رگراک  يدادعت  دوب ، ياهعمج  زور  دسیونیم : هدس )  ) ناشورف نکاس  یمارـص ، یلع  ربنق  ياقآ  بانج 
زور نآ  اما  دوب . نم  هارمه  دوب  هلاس  هک 2  نم  مود  رسپ  هتشذگ  ياهزور  هک  دوب  نآ  رگید  ياهزور  اب  زور  نآ  قرف  مدربیم  دوب  مردپ  هب 

هب دوب . هدـماین  نم  اب  تشاد  هک  یتلاسک  رثا  رد  زور  نآ  زین  يو  یلو  دوب  نم  هارمه  هتـشذگ  ياهزور  مردـپ  نینچمه  مدوب  هدرواـین  ار  وا 
هاگن هنیآ  هب  تشگرب  رد  متـشگرب ، مدناسر و  هناخراک  هب  ار  اهرگراک  دیـشابن . مرظتنم  مدماین  لزنم  هب  زورما  رگا  مدوب  هتفگ  مه  مرـسمه 

نیشام اب  دش و  جراخ  نم  لرتنک  زا  هداج  مدید  هعفد  کی  دنزاسن  مهارف  میارب  یتمحز  دنتـشاد  رارق  مدید  رد  هک  ییاهنیـشام  ات  مدرکیم 
دمآ مدای  هب  دعب  یقیاقد  درک ؟ دیاب  هچ  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب  طوقـس  زا  دعب  مدرک  طوقـس  دوب  بآ  زا  رپ  هک  یلاناک  هب  تکرح  لاح  رد 
یلو مدروآ  راشف  نیشام  برد  هب  مهد  تاجن  ار  مدوخ  منک و  زاب  ار  برد  هک  مدش  نیشام  برد  هجوتم  سپس  متسه  دلب  انـش  يدودح  ات 
دوب اوه  يدرـس  ماگنه  هام و  نابآ  طساوا  دوش . زاب  اهبرد  هک  دوب  نآ  زا  عنام  بآ  راشف  اما  مدیبوک  برد  هب  هلک  تشم و  اب  دشن  زاب  برد 

لخاد هب  نیشام  ياهزرد  هحفص 97 ]  ] زا مک  مک  مه  بآ  دشن  مروایب  نیئاپ  ار  اههشیش  مدرک  شالت  هچ  ره  مدوب  هدرب  الاب  ار  اههشیش  اذل 
گرم مدرک و  دیما  عطق  مک  مک  رگید  مدوب  هتفر  ورف  بآ  رد  ینعی  دوب  هدش  بآ  زا  رپ  نیشام  قاطا  دوب و  تناو  نم  نیشام  درکیم  ذوفن 

. مدـناوخ نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و   ) هفیرـش يهیآ  اـب  هارمه  ار  نیتداهـش  متـسشن و  متـساخرب  یلدنـص  تشپ  زا  مدـید  شیوخ  مشچ  هب  ار 
رد زین  و  دنروایب . رد  نیـشام  نامرف  تشپ  زا  ار  هزانج  هک  تسا  لکـشم  لاح  نآ  رد  دنکیم و  داب  ناسنا  هزانج  بآ  رثا  رب  هک  متـسنادیم 
مه یتهج  زا  ددرگب ؟ نم  لابند  دیاب  یک  ات  وا  و  دوب ) هلماح  مرـسمه  نامز  نآ  « ) شابن مرظتنم  : » مدوب هتفگ  مرـسمه  هب  هک  مدوب  رکف  نیا 
مه ار  گرم  راظتنا  مدوب و  اههشیدنا  نیا  رد  دندوب  راتفرگ  نم  لثم  مه  اهنآ  نالا  الا  دنتـسین و  نم  هارمه  مدـنزرف  ردـپ و  مدوب  لاحـشوخ 

( مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تامارک  یناگدنز و   ) جیاوحلا باب  www.Ghaemiyeh.comتامارک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 39زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


لیبموتا برد  تمس  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ای  مدزیم  دایرف  ناوت  همه  هب  هک  یلاح  رد  درک  دنلب  اج  زا  ارم  ییورین  هاگان  هک  مدیـشکیم 
ات نانکانـش  مدش و  جراخ  نیـشام  زا  دـش  زاب  برد  مدـید  مروایب  يراشف  هکنآ  نودـب  تفرگ  سامت  برد  اب  تسد  هک  نیمه  مدرب  تسد 
در لاناک  طسو  زا  هک  ياهلول  هب  ار  مدوخ  نانکانـش  اذـل  میایب  الاب  بآ  زا  متـسناوتن  یگدـنزغل  تلع  هب  اجنآ  رد  متفر  شیپ  لاـناک  هراوید 
نم تردق  دح  رد  ایآ  بآ  راشف  همه  نآ  اب  یلیبموتا  برد  دینک ، تواضق  ناتدوخ  الاح  مدـمآ . الاب  متفرگ و  ار  نآ  مدـناسر و  دوب  هدـش 

نیمه مسق  شدوـخ  هب  نکیل  تشادـن !؟ هارمه  هب  یقیفوـت  مدرک  ار  راـک  نیا  هـک  لوا  ارچ  سپ  دـشیم  رگا  مـنک ؟ زاـب  ار  برد  هـک  دوـب 
تـسا یهیدب  دـش  هدوشگ  میور  هب  تاجن  هنزور  دـش  يراج  منابز  رب  مالـسلاهیلع  سابع  لضفلاابا  ترـضح  كرابم  مان  هک  هحفص 98 ] ]

. تسا هدومرف  اطع  وا  هب  ار  یجئاوحلا  باب  ماقم  مه  گرزب  يادخ  هدرک  ار  ادخ  یگدنب  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  نوچ 

یسرپمک نیشام  فداصت 

لقن رهـشوب  لها  شیورد  جاح  مان  هب  هدـننار  رفن  کی  دـندومرف : یناطحق  ربکا  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  بانج 
زا میدومن ، دروخرب  دوب  هدرک  فداصت  هک  ینیـشام  اب  هاگان  میدوب  تکرح  رد  هدـننار  کمک  هارمه  یـسرپمک  نیـشام  اب  زور  کی  درک :

ار گرم  فورعم  لوق  هب  هصالخ  دوب  تکرح  رد  نوناق  فالخ  رب  ام  ریـسم  رد  هک  میدش  وربور  یلیرت  نیـشام  کی  اب  دعب  میتشذگ و  نآ 
مالک نیا  نتفگ  اب  مالـسلاهیلع  لضفلاابا  ای  میدز : دایرف  مایتسد  لغب  نم و  هبترم  کـی  هک  میدـید  شیوخ  یمدـق  دـنچ  رد  دوخ  مشچ  هب 

ام و هک  یلاح  رد  دـش  جراـخ  هداـج  زا  درک و  ترپ  دوب  شدوخ  ریـسم  رد  هک  فرط  نآ  هب  هتفرگ  ار  یلیرت  قاـطا  یـسک  ییوگ  ناـهگان 
هحفص 99] . ] میدیدن ياهمدص  مالسلاهیلع  لضفلاابا  ترضح  كرابم  مان  تکرب  هب  مادک  چیه  نیشام 

ناشطع ياقس 

شفتکز ماسح  اول و  هتفرگ  شتـسد  هب  راوس  شباـقع  رب  دـش  باـتهم  وچ  ماـک  هنـشت  هش  زا  تفرگ  هزاـجا  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاابا 
هچ دـق و  هچ  مامت  ردـب  سمـش و  لجخ  شیور  لابج ز  تریح  هب  شراقو  زا  داتف  مامه  ماـما  دـش  وا  يوگ  اـعد  بآ  کـشم  دوب  لـیامح 

دیـسر نادیم  وچ  مارتحا  دنک  شیاهورـس  رگد  قشع  غاب  رد  تسانع  رورـس  شدق  ماشتحالاوذ  ياقـس  هب  مریمب  لاخ  هچ  طخ و  هچ  تماق 
همطاف يهیرهم  هک  یتارف  ماـما  اـب  نینچ  نیا  یـسک  هدرکن  دیاهتـسب  هش  يور  رب  بآ  ارچ  ماـش  لـها  رگـشل  يا  هک  اـتفگب  دیـشر  ریزو  نآ 

نیک رگشل  نآ  ردنا  دنامن  درک  هلمح  کی  كانبضغ ، ریـش  وچ  هحفص 100 ]  ] مارح مالسلااهیلع  ارهز  دالوا  هب  دش  ارچ  تسا  مالـسلااهیلع 
مرگ و اوه  مان  کین  نآ  درک ، رپ  کشم  لزا  بآ  ردنا  داتسیا  دیسر  ایرد  هب  مالظ  موق  دندوشگ  هر  وا  هب  دش  هدنکارپ  رام  رات و  همه  ماود 

دروخن مایخ  زا  شطعلا  دیسر  ششوگ  هب  ار  تسد  نوچ  دروآ  بل  شیپ  هب  ماج  وچمه  ار  بآ  تفرگ  شتسد  هب  دوب  هنشت  هتـسخ و  دوخ 
اریـشب مالغ  ددرگ  باریـس  هنـشت ، هش  هک  بدا  مسر و  يرآ ز  تسا  دـیعب  ماـع  صاـخ و  شايدرمناوج  يادـف  شتمه  زا  تخیر  نیمز  و 

هحفص 103] [ . ] 8  ] مالسلاهیلع لضفلاابا  زا  هاوخب  ار  ناضیرم  يافش 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  همانترایز 

قداص ماما  زا  لوقنم  لضفلاوبا  ترضح  يهمانترایز 

ریاح يذاحم  تارف ، رانک  رب  نآ  ار و  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  ربق  ینک  ترایز  هک  ییاـمن  هدارا  نوچ  دومرف : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
ءادهشلا و عیمج  نیحلاصلا و  هدابع  نیلـسرملا و  هئایبنا  نیبرقملا و  هتکئالم  مالـس  هللا و  مالـس  ییوگیم : هضور و  رد  رب  یتسیایم  تسا ،

فلخل ۀحیصنلا  ءافولا و  قیدصتلا و  میلستلاب و  کل  دهـشا  نینمؤملاریما . نبای  کیلع  حورت  يدتغی و  امیف  تابیطلا  تایکازلا  نیقیدصلا و 
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نع هلوسر و  نع  هللا  كازجف  مضتهملا  مولظملا  غلبملا و  یصولا  ملاعلا و  لیلدلا  بجتنملا و  طبـسلا  لسرملا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 
نم هللا  نعل  رادـلا . یبـقع  معنف  تنعأ  تبـستحا و  تربـص و  اـمب  ءازجلا  لـضفا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نسحلا و  نع  نینمؤملاریما و 
هللا نأ  امولظم و  تلتق  کنا  دهـشا  تارفلا . ءام  نیب  کنیب و  لاح  نم  هللا  نعل  کـتمرحب و  فختـساو  کـقح  لـهج  نم  هللا  نعل  کـلتق و 

مکحی یتح  ةدعم  مکل  یترـصن  عبات و  هحفـص 104 ]  ] مکل و ملـسم  یبلق  مکیلا و  ادفاو  نینمؤملاریما  نبای  کتئج  مکدعو . ام  مکل  زجنم 
ۀما هللا  لتق  نیرفاکلا  نم  مکلتق  مکفلاخ و  نمب  نینمؤملا و  نم  مکبایاب  مکب و  ینا  مکودـع . عمال  مکعم  مکعمف  نیمکاحلا  ریخ  وه  هللا و 

عیطملا هللا و حـلاصلا  دـبعلا  اهیا  کـیلع  مالـسلا  وگب : نابـسچب و  حیرـض  هب  ار  دوخ  وش و  هضور  لـخاد  سپ  نسلـالا . يدـیألاب و  مکتلتق 
یلع هناوضر و  هترفغم و  هتاکرب و  هللا و  ۀـمحر  کـیلع و  مالـسلا  ملـس . مهیلع و  هللا  یلـص  نیـسحلا  نسحلا و  نینموملاریمـأل و  هلوسرل و 

هئادعا داهج  یف  هل  نوحصانملا  هللا  لیبس  یف  نودهاجملا  نویردبلا و  هب  یضم  ام  یلع  تیضم  کنا  هللا  دهـشا  دهـشا و  کندب  کحور و 
هتعیبب و یفو  نمم  دحا  ءازج  یفوا  ءازجلا و  رفوا  ءازجلا و  رثکا  ءازجلا و  لضفا  هللا  كازجف  هئابحا  نع  نوباذلا  هئایلوا  ةرـصن  یف  نوغلابملا 

کحور لعج  ءادهشلا و  یف  هللا  کثعبف  دوهجملا  ۀیاغ  تیطعا  ۀحیصنلا و  یف  تغلاب  دق  کنا  دهشا  هرما . ةالو  عاطا  هتوعد و  هل  باجتـسا 
عم كرـشح  نییلع و  یف  نیملاعلا  یف  كرکذ  عفر  افرغ و  اهلـضفا  الزنم و  اهحـسفا  هنانج  نم  كاـطعا  ءادعـسلا و  حاورا  عم  کـحور  عم 

كرما نم  ةریصب  یلع  تیصم  کنا  لکنت و  مل  نهت و  مل  کنا  دهـشا  اقیفر . کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهـشلا و  نیقیدصلا و  نییبنلا و 
هب ورب  سپ  هحفص 105 ] . ] نیمحارلا محرا  هناف  نیتبخملا  لزانم  یف  هئایلوا  هلوسر و  نیب  اننیب و  هللا  عمجف  نییبنلل  اعبتم  نیحلاصلاب و  ایدتقم 

یلع لص  مهللا  زامن : بقع  رد  وگب  رایـسب و  ار  ادخ  ناوخب  نک و  زامن  یهاوخ  هچنآ  نآ  زا  دـعب  نک و  زامن  تعکر  ود  رـس و  الاب  تمس 
هتیفـش و ال الا  اضرم  هتجرف و ال  الا  امه  هترفغ و ال  الا  ابنذ  مظعملا  دهـشملا  مرکملا و  ناکملا  اذه  یف  یل  عدت  دـمحم و ال  لآ  دـمحم و 
ایندـلا و جـئاوح  نم  ۀـجاح  هتیندا و ال  هتظفح و  الا  ابئاغ  هتعمج و ال  الا  المـش  هتنمآ و ال  الا  افوخ  هتطـسب و ال  الا  اقزر  هترتس و ال  الا  ابیع 

کیلع مالسلا  وگب : تسیاب و  اهاپ  دزن  حیرض و  يوسب  درگرب  سپ  نیمحارلا . محرا  ای  اهتیضق  الا  حالص  اهیف  یلو  یضر  اهیف  کل  ةرخالا 
. مالسالا یلع  مهطوحا  هللا و  نیدب  مهموقا  انامیا و  مهمدقا  امالـسا و  موقلا  لوا  نبای  کیلع  مالـسلا  نینمؤملاریما ، نبا  سابعلا  لضفلابا  ای 

کنم تلحتـسا  ۀما  هللا  نعل  کتملظ و  ۀما  هللا  نعل  کتلتق و  ۀما  هللا  نعلف  یـساوملا  خالا  معنف  کیخال  هلوسرل و  تحـصن هللا و  دقل  دهـشا 
دهز امیف  بغارلا  هبر  ۀعاط  یلا  بیجملا  هیخا  نع  عفادلا  خالا  رصانلا و  یماحملا  دهاجملا  رباصلا  معنف  مالسالا  ۀمرح  تکهتنا  مراحملا و 

یف ۀـبغر  کئایلوا  ةرایزل  تضرعت  ینا  مهللا  میعنلا . تانج  یف  کئابآ  ۀـجردب  هللا  کقحلأ  لیمجلا و  ءانثلا  لیزجلا و  باوثلا  نم  هریغ  هیف 
مهب یـشیع  اراد و  مهب  یقزر  لعجت  نا  نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  یلـصت  نا  کلأسأف  کناسحا  لیزج  کترفغمل و  ءاجر  کـباوث و 

کئابحا دهاشم  ةرایز  نم  بلقنی  نمم  ینلعجا  نیمرکملا و  جاردا  ینجردا  هحفص 106 ]  ] ۀبیط و مهب  یتایح  ۀلوبقم و  مهب  یترایز  اراق و 
ینک عادو  یهاوخ  نوچ  و  ةرفغملا . لها  يوقتلا و  لها  کنا  بورکلا  فشک  بویعلا و  رتس  بونذلا و  نارفغ  بجوتـسا  دق  احجنم  احلفم 
امب هباتکب و  هلوسرب و  هللااب و  انمآ  مالـسلا  کـیلع  ءرقا  کـیعرتسا و  هللا و  کعدوتـسا  وگب : فیرـش و  ربق  دزن  هب  ورب  سپ  ار  ترـضح  نآ 

ینقزرا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  کلوسر  یخا  نبا  ربق  یترایز  نم  دهعلا  رخآ  هلعجت  مهللا ال  نیدهاشلا . عم  انبتکاف  مهللا  هللادنع  نم  هب  ءاج 
لآ دمحم و  یلع  لص  مهللا  کئایلوأ . کلوسر و  نیب  هنیب و  ینیب و  فرع  نانجلا و  یف  هئابآ  عم  هعم و  ینرـشحا  ینتیقبا و  ام  ادبا  هترایز 

مهئادعا نم  ۀئاربلا  مالـسلامهیلع و  هدلو  نم  ۀمئالا  بلاطیبا و  نب  یلعل  ۀیالولا  کلوسرب و  قیدصتلا  کب و  نامیالا  یلع  ینفوت  دمحم و 
. دمحم لآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  کلاذب و  یبر  ای  تیضر  دق  یناف 

نیعبرا زور  رد  مشاهینب  رمق  ترایز 

ار مالسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ربق  درک و  لسغ  تارف  رد  هکنآ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  رئاز  نیلوا  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج 
. مساقلا لضفلاابا  ای  کیلع  مالسلا  هحفص 107 ] : ] تفگ درک و  مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  مشاهینب  رمق  ربق  بناج  هب  ور  دومن  ترایز 
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كودع تدهاج  و  ۀنامالا ، تیدا  و  ۀحیـصنلا ، یف  تغلاب  دقل  دهـشأ  نینمؤملاریما ، نبای  کیلع  مالـسلا  یلع ، نب  سابع  ای  کیلع  مالـسلا 
[ . 9 . ] دناوخ ترایز  زامن  تعکر  ود  نآ  زا  سپ  اریخ . خا  نم  هللا  كازج  و  ۀبیطلا ، کحور  یلع  هللا  تاولصف  کیخا ، ودعو 

هفرع زور  رد  لضفلاوبا  ترضح  ترایز 

نبا ساـبعلا  لـضفلاابا  اـی  کـیلع  مالـسلا  : » وگب باـنج و  نآ  ربق  دزن  تسیاـب  هنع  هللا  یـضر  ساـبع  باـنج  دهـشم  هب  يدیـسر  هک  نیمه 
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  خالا  معنف  کیخال  هلوسرل و  تحصن هللا و  دقل  دهشا  مالـسالا 
ۀعاط یلا  بیجملا  هیخا  نع  عفادلا  خالا  رصانلا و  یماحملا  دهاجملا  رباصلا  خالا  معنف  مالسالا  ۀمرح  کلتق  یف  تکهتنا  مراحملا و  کنم 
سپ دـیجم ». دـیمح  هنا  میعنلا  راد  یف  کئابآ  ۀـجردب  هللا  کقحلاو  لیمجلا  ءاـنثلا  لـیزجلا و  باوثلا  نم  هریغ  هیف  دـهز  اـمیف  بغارلا  هبر 
لیزج کترفغمل و  ءاجر  کباوث و  یف  ۀبغر  تدـصق  هحفـص 108 ]  ] کئایلوا ةرایزل  تضرعت و  کـل  مهللا  وگب : ربق و  رب  ار  دوخ  نکفیب 

مهب یبنذ  ۀلوبقم و  مهب  یترایز  اراق و  مهب  یـشیع  اراد و  مهب  یقزر  لعجت  نا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  یلـصت  نا  کلئـسأف  کناسحا 
«. نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  هیلا  نیدـصاقلا  هراوز و  نم  دـحا  هب  بلقنی  ام  لضفأب  یئاـعد  اباجتـسم  اـحجنم  اـحلفم  مهب  ینبلقا  اروفغم و 

وگب ار  ترضح  نآ  ینک  عادو  یتساوخ  نوچ  یشاب و  هتساوخ  هچنآ  ترایز و  زامن  ترضح ، نآ  دزن  راذگب  زامن  ار و  حیرض  سوبب  سپ 
. ترضح نآ  عادو  رد  میدرک  رکذ  شیپ  زا  ار  هچنآ 

نابرق دیع  رطف و  دیع  رد  لضفلاوبا  ترضح  ترایز 

تیـساو هللا و  لیبس  یلا  توعد  هللا و  لوسر  نبا  ترـصن  هللااب و  تنمآ  کنا  دهـشا  یـساوملا  قیدصلا  حلاصلا و  دبعلا  اهیا  کیلع  مالـسلا 
رصان ای  کیلع  هللا  نید  رصان  ای  یمأ  تنأ و  یبأب  وگب » حیرض و  هب  ار  دوخ  نابـسچب  سپ   » مالـسلا ۀیحتلا و  لضفا  هللا  نم  کیلعف  کسفنب 

. راهنلا لیللا و  یقب  تیقب و  ام  مالسلا  ینم  کیلع  دیهشلا  نیسحلا  رصان  ای  کیلع  مالسلا  قیدصلا  نیسحلا  رصان  ای  کیلع  مالسلا  هللا  نید 

. مالسلاهیلع نیـسح  ماما  ترـضح  رـس  دزن  رد  یتفگیم  هک  ار  هچنآ  نآ  زا  دعب  وگب  تعکر و  ود  ترـضح  نآ  رـس  دزن  رد  نک  زامن  سپ 
هحفص 109] ]

یکرت يهحون 

خوچ هنیربق  ادرخ  وا  نم  ملقاع  ای  میناوید  رگو  نم  ملباقان  رکون  هچ  رگا  راو  موزوس  هلضفلاوبا  یلغوا  یلع  راو  موزوگ  هدمچرپ  هراق  یهلا 
راو میـضیرم  راو  موزوـس  هلـضفلاوبا  یلغوا  یلع  راو  موزوـگ  [ 10  ] هدـمی یک  هرطق  لوا  منم  نم  ملئاـس  ـالوم  وا  زاـمووق  ینم  نـم  ملیاـم 

هدمقلع رهن  رانک  نم  مروتسیا  نیسافصاب  رازم  نم  مروتسیا  نیسالبرک  نونیسح  نم  مروتسیا  نیساود  نیدرد  نیتچ  نم  مروتـسیا  نیـسافش 
لـضفلاابا اـنعر  يدـق  الهـش  يزوـگ  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاابا اـیرد  نـالوا  يا  یـساطع  راو  موزوـس  هلــضفلاوبا  یلغوا  یلع  راو  موزوـگ 

مزب طاـسب و  هحفـص 110 ] ( ] مالـسلاهیلع  ) لضفلاابا ای  نابرق  هرالوق  ملق  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاابا اقـس  يا  هرـالزیق  زوسوس  مالـسلاهیلع ) )
نس هضیرم  ره  نسرودئا  جیاتن  ندنسرولآ  میک  ره  رولگ  جیار  رازاب  ياهقشع  عاتم  راو  موزوس  هلضفلاوبا  یلغوا  یلع  راو  موزوگ  هدمتام 

يریزو رادملع و  يا  نونیـسح  راو  موزوس  هلـضفلاوبا  یلغوا  یلع  راو  موزوگ  هدمظعا  مسا  هدمینم  جئاوحلا  باب  بصنم  يدنوراو  جلاعم 
یلع راو  موزوگ  هدـمرحم  نوگ  نوا  روید  يریـسا  نینالوم  قشع  رودـبولوا  يریـشب  هلیا  باـسح  رکون  نوزوا  يرینم  هاـم  نیرلمـشاه  ینب 

[ . 11  ] راو موزوس  هلضفلاوبا  یلغوا 
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یقرواپ

دوشیم ریبعت  هللادبع  وا  زا  سانلا  ماوع  ناسل  رد  هک  يرـسپ  نامه  هللادیبع : [ 3  ] ینیسح ریشب  دیس  فلؤم : زا  رعش  [ 2  ] دیؤم اضر  دیس  [ 1]
دیس فلؤم : زا  رعش  [ 8  ] هیآ 179 بازحا  هروـس  [ 7  ] ناسح داتـسا  زا  [ 6  ] ینیسح ریشب  دیس  فلؤم : زا  رعـش  [ 5  ] یناکرسیوت افـص  زا  [ 4]

ینیسح ریشب  دیس  فلؤم  زا  [ 11  ] تسا ایرد  ینعم  هب  می  [ 10  ] رئازلا حابصم  [ 9  ] ینیسح ریشب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
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 
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: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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