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مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تیصخش 

باتک تاصخشم 

رمق یناگدـنز  ای ، مالـسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترـضح  تیـصخش  روآدـیدپ : مان  ناونع و   1318 رغـصایلع - ، یناسارخ ، یئاطع  هسانـشرس :
؛ لایر 2500: اهب کباش : ص 142  يرهاظ : تاصخـشم  . 1374 هدازیلع ، دهشم : رـشن : تاصخـشم  یناسارخ  یئاطع  هتـشون ع . مشاهینب /
: دلج يور  ناونع  تشاددای : لایر   700 اهب : 1370 ؛ مجنپ : پاچ  تشاددای : یلبق  یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعـضو  لایر  2500: اهب

رمق یناگدـنز  رگید : ناونع  مالـسلاهیلع .) ) لضفلاوبا ترـضح  یناگدـنز  دـلج : يور  ناونع  مالـسلاهیلع .) ) لضفلاوبا ترـضح  یناگدـنز 
يدنب هدر  همانتشذگرس  61ق -- . 26 - ؟ (ع ،) یلع نبسابع  عوضوم : مالسلاهیلع ) ) لضفلاوبا ترـضح  یناگدنز  رگید : ناونع  مشاهینب 

م3437-75 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/9537 ییوید : يدنب  هدر  BP42/4/ع2ع6  هرگنک :

هدنسیون زا  راتفگشیپ 

تامولعم و يهدودـحم  رد  یتسد  هب  ملق  ره  نایم  نیا  رد  و  دنتـسه ، یتوافتم  ياهقوذ  اهـشرگن ، اهـشناد ، اهـشنیب ، اهیئاناوت ، ياراد  اهناسنا 
، متشاگن مالسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  همقلع  دیهش  يالاو  تیصخش  نوماریپ  يزیچ  لاس 1349  هب  دنزیم ، ملق  شیملق  تردق 
هک ساپـس  ار  نانم  دنوادخ  مدرک ، تیامح  روآمرـش  هایـس و  هابت و  راگزور  نآ  رد  تراهط  تمـصع و  تیبلها  میرح  زا  هلیـسو  نادب  و 
ات دمآ  مزال  غیلب  ییعـس  مامت و  يدج  ار  باتک  مرتحم  رـشان  دش و  پاچ  دیدجت  راب  نیدنچ  روکذـم  باتک  و  متفرگ ، رارق  شتیانع  دروم 

دیدجت هک  نونکا  دنتـشگیمرب  هنـشت  راوگرزب  نآ  دـننام  سابعلا  لضفلاوبا  نارادتـسود  بایان و  يدوز  هب  پاچ  ره  ياههخـسن  هک  اجنآ 
تشذگ هک  دیاش  یندوزفا  هن  دیاب و  ینتـساک  هن  مدید  نانچ  نآ  ار  باتک  مدنکفا  باتک  پاچ  هخـسن  نیلوا  رب  رظن  تسا  رظن  دروم  پاچ 

زا باتک  نتم  هکنیا  زا  رظن  فرص  دراد  هزات  ياهرهچ  تسا و  بالقنا  نامز و  اب  قبطنم  شاهحفـص  ره  دهد و  شرییغت  تسا  هتـسناوتن  مایا 
تروص مالـسا  ملاع  ناگرزب  زا  یتازاجا  تفاـیرد  قیفوت  هحفـص 4 ]  ] زا سپ  باتک  نتـشون  هدـش و  هدـیزگرب  هربتعم  بتک  یئاور و  نوتم 
بحاص يرتست  یقت  دمحم  خیش  جاح  و  ۀعیرذلا )  ) بحاص ینارهت  گرزب  اغآ  جاح  دننام  مالسا  عجارم  ماظع و  تایآ  زا  یتازاجا  هتفرگ 

هدنـسیون ییابطابط  یـضاق  همالع  ماکحالا و  بذهم  باتک  بحاص  هعیـش و  عجرم  يراوزبس  یلعالادـبع  دیـس  و  لاجرلا ) سوماق   ) باتک
تـشذگ تسا و  دـیواج  هشیمه  سابعلا ، لضفلاوبا  ینعی  مجرتم ) . ) بدا ملع و  دـیتاسا  رگید  ناوارف و  بتک  یـشاوح و  بحاـص  اـناوت و 

رد ع )  ) قداص ماما  تسا . هدـیدرگ  ادـخ ) نوخ   ) هللاراث هداد و  دوخ  هب  یئادـخ  گنر  هغبـص و  وا  اریز  دـیامن  هنهک  ار  وا  دـناوتیمن  نامز 
ءادهش و یمامت  مالس  شاهتسیاش و  ناگدنب  لسرم و  ناربمایپ  مالـس  شبرقم و  ناگتـشرف  مالـس  ادخ و  مالـس  دومرف : وا  رب  مالـس  تسخن 
میلـستلاب و کل  دهـشا  : ) دومرف دـعب  و  نینمؤملاریما . دـنزرف  يا  وت  رب  ناـهاگماش  ناهاگحبـص و  رد  بیط  كاـپ و  یئاهمالـس  ناقیدـص ،

میلـست ماقم  رد  ع ))  ) نیـسح  ) مرکا لوسر  نیـشناج  هب  تبـسن  هک  مهدیم  تداهـش  لسرملا :) یبنلا  فلخل  ۀحیـصنلا  ءافولا و  قیدصتلا و 
ار ادخ  مهدیم و  تداهش  دیامرفیم : نآ  زا  سپ  يدومن . یهاوخریخ  يدیزرو و  افو  يو  نأش  رد  يدومن و  قیدصت  ار  شترضح  يدوب ،

ادـخ دـیامرفیم : دـهدیم و  همادا  ع )  ) ماما هکنیا  ات  يدومیپ . دـنتفر  ردـب  يادهـش  نارواگنج و  هک  ار  یهار  ناـمه  وت  هک  مریگیم  هاوگ 
یف كرکذ  عفر  و   ) تخاس دنلب  العا  ءالم  رد  ار  وت  دای  دنوادخ  درامـشب  کبـس  ار  وت  ماقم  دسانـشن و  ار  وت  قح  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل 

اپ ریز  ار  مالـسا  تمرح  وت  نتـشک  اب  دندرمـش و  لالح  وت  نأش  رد  ار  یهلا  مراحم  هک  ار  یمدرم  دـنک  تنعل  هحفص 5 ]  ] دنوادخ نییلعلا )
هتشون یبلطم  ره  دوش و  هتفگ  هک  ینخس  ره  تسین و  سرتسد  نادب  ار  يرـشب  راکفا  هک  دراد  رارق  ياهلق  رب  ع )  ) یلع دنزرف  يرآ  دنداهن .

حرـش هن  تسا  ظفل  حرـش  حالطـصا  هب  تسا و  تارابع  ظافلا و  ياوس  يزیچ ، تقیقح  تسا و  موظنم  ای  طوبرم و  هک  تسا  یظاـفلا  دوش 
فـص رد  ار  شیوـخ  ندرب و  نامیلــس  دزن  ار  یخلم  نار  دراد  رواـب  هـکنیا  رگم  يرخف  هـن  تـسا و  یناوـت  هـن  ار  هدنــسیون  اذـل  تـقیقح .
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شوپ بیع  هناـخبحاص  دـشاب  مه  بیع  ًاـضرف  رگا  تسین و  بیع  نتخاـس  ناگدـننک  هیرگ  هیبـش  ار  دوخ  ندروآ و  رد  فسوی  نارادـیرخ 
نادیهش همه  رب  شیالاو و  جرا و  رپ  گرزب و  حور  رب  شیادج  نت  زا  ياهتسد  رب  شاهتفخ  نوخب  رکیپ  رب  دنوادخ  مالـس  وجبیع . هن  تسا 

انبر یتیرذ  نم  ةولـصلا و  میقم  ینلعجا  بر  شزیزع  نارای  همه  رب  شردارب و  حـلاص  دـنزرف  گرزب  ینیمخ  رب  شهار و  ناورهر  مالـسا و 
هحفص 8]  ] يرمق يرجه   1412 مرحم : یناسارخ  یئاطع  ع -  شرگراکیپ . بسا  مس  ریز  درگ  رابغ  زا  ياهرذ  ءاعد  لبقت 

ترضح نآ  راوگرزب  ردپ 

ریظنیب یتیرشب  يوجتسج  رد 

، تسا رتمیظع  نآ  زا  ناسنا  دوخ  اما  تسا . میظع  يرشب  شناد  تاقولخملا  ۀهباشم  نع  هلامکب  سدقملا  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هچ هکلب  راوشد  یـسب  نانآ  تیـصخش  تمظع و  یبایزرا  هک  دنروخیم ، مشچ  هب  ییاهناسنا  تیرـشب  خیرات  لوط  رد  یهاگ  رظن ، نیدـب 

و دزیگنایم ، رب  مالـسا  زا  يوریپ  هب  ار  فالخا  تمه  دنمـس  هک  تسا  يزیمهم  يهلزنم  هب  موق  ره  خـیرات  هک  اـجنآ  زا  تسا ، لاـحم  اـسب ،
دمحا يرـصم  رعاش  لوق  هب  دـنک  شومارف  ار  دوخ  خـیرات  هک  یتلم  و  دراد ، ازـسب  یتیمها  زورما  ناهج  تاـمیلعت  ساـسا  رد  خـیرات  سرد 

هدش بویعم  شاهرکاذ  هاگتـسد  هک  تسا  یـسک  دننام  ای  و  دسانـشیمن ، ار  دوخ  ردپ  بسن و  هک  تسا  یهار  رـس  ياههچب  دـننام  یقوش :
يهیاپ ساسا و  رب  یگدـنز  يهدـنیآ  نوچ  تسا ، یهیدـب  و  دروآ ، داـی  هب  ار  دوخ  یگدـنز  يهتـشذگ  ناـیرج  دـناوتن  ور  نیا  زا  و  دـشاب ،

رد يردق  هب  ناکاین  رخافم  يهعلاطم  فالـسا و  خیرات  اذل  دوب . دهاوخ  بآ  رب  زین  یتایح  نینچ  يهدنیآ  يهیاپ  دوشیم  انب  نآ  يهتـشذگ 
دوخ يارب  دـنرادن  یحیحـص  خـیرات  هک  یبونج  ياکیرمآ  ياهيروهمج  هحفـص 9 ]  ] زا یـضعب  رد  یتـح  هک  تسا  رثؤـم  تلم  يهیحور 

هچ [ . 1  ] دنک دییأت  تیوقت و  ار  یلم  تضهن  مایق  دوش و  سیردت  سرادم  رد  ات  دناهتخادرپ ، ساسا  نآ  رب  یبتک  هتخاس و  یعنـصت  خـیرات 
تـسا باتک  نیا  فیلأت  زا  دوصقم  هچنآ  هب  بسانم  يراتفگـشیپ  زیزع و  مالـسا  يهتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  ياهنومن  يهئارا  اب  هکنیا  رتهب 

ات ار  وا  یهورگ  هک  ع )  ) یلع ناـمه  یلع : مادـک  میروآ . مهارف  یتاراـشا  مالـسلاهیلع  یلع  یللملانیب  تیـصخش  هـهجو و  زا  و  میزادرپـب ،
نایهللا یلع  دننام  ام  دنتفگ  هدومن و  لزنت  یمود  يهتسد  دندرک ، نامگ  شیادخ  ار  وا  هداد و  دوعـص  یئادخ  تیهولا و  يهجرد  هلحرم و 

یموس يهفئاط  ناهج ، خرچ  يهدـننادرگ  یبقع و  يهدـننک  اپرب  تسوا  اریز  مینیبیمن ، ادـج  مه  شیادـخ  زا  یلو  مینادیمن  ادـخ  ار  یلع 
میئوگیم هکلب  میراگنایمن ، تسشنزاب  دعاقتم و  ار  ناهج  دنوادخ  هاگچیه  میریذپیمن و  ار  اهیخیـش  تادقتعم  ام  دنتفگ : دندش و  ادیپ 

قح يهولج  قلطم و  یتسه  لـلعلا و  ۀـلع  تاـقولخم و  رهظم  قح و  رهظم  یلع  تسا  قح  ياـمن  ماـمت  يهنیآ  یلع  تسا ، قح  لاـمج  یلع 
ای موس ، هورگ  نیا  دمآ  دوب  هچ  ره  هدرپ  سپ  رد  دـمآ  دوجو  رد  هللادـسا  هرخالاب  تسا و  یلع  هب  هراشا  هرئاد  تیوهوه و  ماقم  وه »  » تسا
هک مراهچ  هورگ  هحفص 10 ] . ] دنوشیم عیزوت  یفلتخم  ياههتـسد  اههقرف و  رب  کلـسم و  فراع  نایفوص  ای  دناکلـسم و  یفوص  نافراع 

هتـسج و يرازیب  شناوریپ  ياهناسفا و  درم  نآ  ابـس  هللادبع  زا  هدومن و  هئطخت  ار  نایهللا  یلع  دئاقع  دناهیماما  هقحم و  يهفئاط  تقیقح  رد 
یلع دـنیوگیم : دنتـسه و  انتعایب  هیخیـش  تافارخ  هیفوص و  دـئاقع  هب  دـننادیم  یبوخ  هب  ار  نازادرپغورد  نازاس و  تیاور  موش  يهشقن 
یهلا یحو  هب  ادخ  ربمغیپ  ار  هچنآ  تسا ، هبعک  دولوم  نیملسملا و  لوا  مالـسا و  ربمایپ  لصفالب  نیـشناج  هللایلو و  هللاۀجح و  مالـسلاهیلع 

تـسود هن  لاق ، ضغبم  هن  دـنلاغ و  بحم  هن  دـنریذپیم ، تسا  هدومرف  اوشیپ  گرزب  نآ  تلیـضف  تماما و  تیالو و  تفالخ و  يهراـبرد 
ار مالسلاهیلع  یلع  هچرگ  دنتسه  هماع  ناردارب  تعامج و  تنس و  لها  مجنپ  هورگ  نامرفان . بصعتم  تخسرس  نمشد  هن  نادان و  یطارفا 

مالسلاهیلع یلع  تلیضف  يرترب و  یلو  رکنم  ای  دنلوأم و  ای  ار  مخریدغ  ناتساد  اساسا  دننادیمن و  مالـسا  ربمایپ  لصفالب  نیـشناج  هفیلخ و 
هغالبلاجهن رب  شحرـش  لوا  يهحفـص  رد  یلزتعم  دیدحلایبا  نبا  هک  يروطنامه  دننک  راکنا  دنناوتیمن  دـنراد و  ناغذا  تما  مامت  رب  ار 

شتردق ییاناوت و  هب  هک  دنادیم  شیاتـس  راوازـس  ار  يدنوادخ  لضافلا  یلع  لوضفملا  مدق  يذلا  هللادـمحلا  دـیوگیم : هدومن و  فارتعا 
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مولع سسؤم  رکتبم و  ار  مالسلاهیلع  یلع  ینالوط  ینخـس  رد  وا  تشاد  مدقم  بلاطیبا  نب  یلع  نوچمه  ییاناد  رب  نارگید  دننام  ار  ینادان 
ورف مشوغآ  رد  اسآلیـس  تلیـضف  ياهرهن  هک  متـسه  يدنلب  هوک  نامه  نم  دـنکیم : قیدـصت  ار  مالـسلاهیلع  یلع  زا  هتفگ  نیا  هتـسناد و 

جوا و نیدـب  ار  رـشب  رکف  زابهاش  اریز  دریگ ، نایـشآ  ماهلق  يـالاب  رب  دـناوتیمن  زاورپ  هحفـص 11 ]  ] رد هک  ار  یگدـنز  رازغرم  و  هـتخیر ،
ماما ۀـنج  هبح  یلع  دـیوگیم : یعفاش  بهذـم  ياوشیپ  یعفاش  سیردا  نب  دـمحم  هیقـشقش ) هبطخ  هغالبلاجـهن  [ ) 2 . ] تسین ریـسم  يدنلب 

تقیقح هب  وا  تسا ، نایرپ  اهناسنا و  ماما  وا  تسا ، خزود  شتآ  رپس  یلع  یتسود  ۀنجلا  رانلا و  میسق  اقح  یفطصملا  ییصو  ۀنجلا  سانلا و 
هک اهتلیضف  همه  نآ  دیوگیم : یلبنح  بهذم  ياوشیپ  ینابیش : لبنح  نب  دمحا  تسا ... خزود  تشهب و  يهدننک  میسقت  یفطصم و  یصو 

فاـشک ریـسفت  يهدنـسیون  يرـشخمز  تسا . هدوـبن  هللا  لوـسر  باحـصا  زا  کـی  چـیه  يارب  هدـش  لـقن  هدوـب و  بلاـطیبا  نب  یلع  يارب 
میب سرت و  زا  شناتسود  و  دندرک ، راکنا  دسح  یئوجهنیک و  هار  زا  شنانمشد  ار  وا  لئاضف  هک  يدرم  يهرابرد  میوگب  هچ  نم  دیوگیم :
ینس فورعم  دنمشناد  يزار  رخف  تفرگ ... ارف  ار  رتخاب  رواخ و  هک  تفای  راشتنا  يو  ياهتلیـضف  ردقنآ  نایم  نیا  رد  زاب  دنتـشاد ، ناهنپ 

دومرف هک  ربمغیپ  يهتفگ  لیلد  هب  تسا ، هدـش  راگتـسر  اـنامه  دـهد  رارق  دوخ  ياوشیپ  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  نید ، رد  سک  ره  دـیوگیم :
هحفص 12]  ] بارتوبا نوچ  ایآ  دیوگیم ، یفنح  هیقف  یمزراوخ  بیطخ  ناخرچب . شدوجو  روحم  رب  ار  قح  دشاب ، هنوگره  یلع  ادنوادخ 
هک تسا  یکاخ  شیایتوت  دریگ  ارف  درد  هاگره  ارم  مشچ  دراد ؟ دوجو  نیمز  يور  یتشرس  كاپ  ياوشیپ  وا  نوچ  ایآ  تسه ؟ يدرمناوج 
رد نادنخ  هرهچ  اب  زور  تسیرگیم و  دیـشورخیم و  لد  زا  بارحم  رد  هاگنابـش  هک  تسا  یـسک  نامه  یلع  دشاب  هدیـسر  نادـب  وا  ياپ 
رب هک  یماگنه  دوب  اهتب  يهدننکش  نامه  وا  دوب  یهت  شتسد  نیملسم  لاملاتیب  خرس  درز و  زا  وا  تفریم  ورف  گنج  نادیم  رابغ  درگ و 
رد هک  دوب  هدـمآ  درگ  مالـسلاهیلع  یلع  دوجو  رد  یتافـص  دـسیونیم : فراعملا  ةرئاد  فلؤم  يدـجو  دـیرف  دـمحم  داهن . اپ  ربمایپ  شود 

، دوب هتخیمآ  یتاذ  ياهتفارش  یقالخا و  ياهیئوکین  اب  تافص  نیا  ناشخرد  یتحاصف  یلاع و  یتعاجش  ناوارف و  یـشناد  دوبن : ءافلخ  رگید 
دندوب هدرک  یهت  ار  دوخ  ایند  هب  یگتـسبلد  یتسود و  زا  هک  دوب  ینارای  ار  یلع  انامه  دوشیمن و  ادـیپ  لماک  دارفا  رد  زج  هک  ناـس  نادـب 

اهراب دنتـشاد ... رت  تسود  تشادیم  هگن  هدـنز  ار  ناشدـبلاک  هک  ینیریـش  ناـج  زا  ار  یلع  دـندوبن و  مک  ناربمغیپ  راـصنا  زا  هک  یناراـی 
، تسین نم  يهدنبیز  یلع  دوجو  اب  هک  دـیریگ  زاب  نم  زا  ار  تفالخ  نهاریپ  مکیف : یلع  ینولیقا و  ینولیقا  تفگیم : هفاحقوبا  رـسپ  رکبوبا 
: تفگیم هکنیا  اـی  رمع و  کـلهل  یلع  ـالول  تفگیم : دـنلب  یئاوآ  اـب  دومن و  دوـخ  زجع  هب  فارتـعا  دروـم  داـتفه  رد  باـطخلا  نب  رمع 

یلع زا  یناوارف  تالکـشم  تالحو و  رد  نافع  نب  نامثع  دشابن  هدـنز  مالـسلاهیلع  یلع  نسحلاوبا  هکنیا  اب  درادـن  هدـنز  ار  رمع  دـنوادخ 
فارتعا یعیش  ینس و  زا  نیملسم  قرف  مامت  تسا  نیا  تقیقح  تسا . هدیدرگ  رو  هرهب  وا  ضایف  يهمشچ  زا  هتسج و  دادمتسا  مالـسلاهیلع 

نایم رد  یفلاخم  دـناهدوشگ و  شیانث  حدـم و  هب  نابز  ینابز  هب  هورگ  ره  هتـشاد و  ع )  ) یلع ریظنیب  تیـصخش  تمظع و  هب  هحفص 13 ] ]
ار يزوتهنیک  دانع و  هار  هدوشگ و  ناـبز  مالـسلاهیلع  یلع  نعط  هب  هک  یناداـن  ترطف و  تسپ  ياـهیبصان  زا  ياهدـع  رگم  تسین  هدوبن و 

قدـص ناـنآ  رب  ناـسنا  ماـن  هدـشن و  جراـخ  زوـنه  تیناوـیح  تیمیهب و  يهطرو  زا  تسین و  لد  ار  ناـنیا  هک  تسا  نـشور  دـنتفرگ ، شیپ 
ار یلع  ناوریپ  یلع و  دنیوگب  داب  هدنز  دننک و  مالـسلاهیلع  یلع  هب  يور  نانیا  دننام  رازه  اهدص  رگا  اذـل  فازگ  زاجم و  هب  زج  دـنکیمن 

ناشرابدتـسا لابقتـسا و  داب ، هدرم  داب و  هدنز  هکنیا  هچ  درادن  يرثا  دنیوگب  داب  هدرم  دننک و  تشپ  رگا  تسین و  يزاین  ییانتعا و  اهنادـب 
هدوبن ینخـس  نانیا  اب  ار  نایاناد  هاگچـیه  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  ناشیاهلد  تملظ  لهج و  رود و  هب  نانیا  زا  هشیدـنا  درخ و  تسا  باـسحیب 

. تسا نالدبحاص  اب  هشیمه  نخس  يور  هکنیا  هچ 

نارگید رظن  زا  یلع 

یلع هب  مارتحا  يهدـید  هب  مالـسا  ریغ  رگید  نایدا  نابحاص  تیرـشب و  ناهج  هکلب  دنتـسین  مالـسلاهیلع  یلع  قشاع  هتفیرف و  نیملـسم  اـهنت 
مامالا دیوگیم : يدام  بتکم  ياوشیپ  لیمـش  یلبـش  دنیاسیم . ههبج  دنهنیم و  مالـسلاهیلع  یلع  ناتـسآ  رب  رـس  دنرگنیم و  مالـسلاهیلع 
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یلع ماما  هحفص 14 ] . ] اثیدح امیدق و ال  لصألا ال  قبط  ةروص  برغلا  قرـشلا و ال  اهلری  مل  ةدرفم  ۀخـسن  ءامظعلا  میظع  بلاطیبا  نب  یلع 
هب دـشاب  لصا  اب  قباطم  هک  نآ  ناسب  یتروص  لاح  هتـشذگ و  رد  رتخاب ، رواخ و  هک  تسا  ياهخـسن  اتکی  ناـگرزب و  گرزب  بلاـطیبا  نب 
زا دوب  یـسک  نیتسخن  بلاطیبا  دنزرف  نم  يهدیقع  هب  دسیونیم : یحیـسم  فورعم  روش و  رپ  يهدنـسیون  لیلخ  ناربج  تسا . هدـیدن  دوخ 

شنابل هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  دوب ، زاسمد  وا  اب  بش  تشگ و  نیـشنمه  وا  اب  تفای و  یگتـسویپ  طاـبترا و  ناـهج  یلک  حور  اـب  هک  برع 
غورف رپ  ياههار  نایم  ور  نیا  زا  دندوب  هدینـشن  ار  ییاههمغن  نانچ  نآ  زا  شیپ  هک  دیناسر  یمدرم  شوگ  هب  ار  حور  نآ  ياههمغن  گنهآ 

، تسا ترطف  هب  هتسباو  شایگتفیش  تشگ ، اههمغن  نآ  يهتفیش  سک  ره  سپ  دندش  نادرگرس  شیوخ  يهتشذگ  ياهیکیرات  وا و  راتفگ 
هک یلاح  رد  دـش  دوخ  تمظع  دیهـش  هک  یتلاح  رد  تشذـگ ، رد  ناهج  زا  یلع  تسا  تیلهاج  ءاـنبا  زا  تخادرپ  وا  ینمـشد  هب  هک  ره  و 

یـسراپ ناگیاسمه  نایم  زا  ات  تخانـشن ، ار  یلع  ردق  ماقم و  تقیقح  برع  دوب ، زیربل  راگدرورپ  قوش  زا  شلد  دوب و  شبل  ود  نایم  زامن 
هک دوب  هدناسرن  ناهج  رسارس  هب  لماک  روط  هب  ار  دوخ  مایپ  زونه  یلع  دنتشاذگ . قرف  ار  هزیرگنس  رهوگ و  دنتساخ و  اپ  هب  یمدرم  نانآ 

گرم دوب . شاهراسخر  شقن  يداش  مسبت  ددنبب  نادـکاخ  نیا  زا  مشچ  هکنیا  زا  شیپ  هک  مرگنیم  نم  یلو  تفاتـش . نادـیواج  يارـس  هب 
نآ يهتسیاش  دندرکیم ؛ تسیز  هک  ینامز  دندروآیم و  ور  هک  يرهـش  هب  هک  یناربمایپ  نامه  دوب ، نیبنشور  ناربمایپ  گرم  دننام  یلع 

یتلود هاگشناد  هحفص 15 ]  ] داتسا يوروش و  سانشرواخ  یکسفشورطپ : چیولواپ  ایلیا  دنتـشادن ... یئاهنت  تبرغ و  زج  یتشونرـس  و  دوبن .
، دوب نید  دـنبياپ  قشع  روش و  دحرـس  ات  یلع  دوب  رادافو  مالـسا  رما  يو و  هب  اـقیمع  و  ص )  ) دـمحم يهدرورپ  یلع  دـیوگیم : دارگنینل 

يهمزـال تافـص  يهمه  و  بیطخ ، مه  رعاـش و  مه  دوب و  روشحلـس  مه  دوب ، ریگهدرخ  رایـسب  یقـالخا  روـما  رد  دوـب  وگتـسار  قداـص و 
مالـسلاهیلع یلع  تیـصخش  رد  ۀیناسنالا  ۀلادعلا  توص  مان  هب  روطق  باتک  دلج  یحیـسم 5  قادرج  جرج  دوب . عمج  شدوجو  رد  هللاءایلوا 

رب یناسنا  لئاضف  تاهما  رد  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  يرترب  هجیتن  دنکیم  هسیاقم  رـشب  ءامظع  اب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  یگدنز  دـسیونیم و 
شکرد يهرابرد  لوقع  هک  دیاتسیم  ار  یلع  نانچ  هداد و  مالـسلاهیلع  یلع  يهرابرد  ار  نخـس  داد  یحیـسم  يهدنـسیون  یناتک  نارگید .

هب فارتـعا  سنارفنک  يهجیتـن  لـماک ؛ ناـسنا  کـی  یفرعم  يارب  دوـشیم  لیکـشت  ناتـسلگنا  حیـسم و  ياـیند  رد  سنارفنک  تسا ؛ ریحتم 
زاب يهدید  یلو  متسه . یحیسم  کی  نم  يرآ  دسیونیم : یحیسم  رعاش  دنمشناد  همالـس  سلوب  تسا . مالـسلاهیلع  یلع  زاتمم  تیـصخش 

: دنیوگیم وا  يهرابرد  ناناملسم  هک  منکیم  تبحـص  یگرزب  تیـصخش  يهرابرد  هک  متـسه  یحیـسم  کی  نم  متـسین  نیب  گنت  مراد و 
زا دنیوگیم و  نخس  وا  زا  دوخ  تاعامتجا  رد  نایحیـسم  دراذگب و  مارتحا  وا  هب  ادخ  مه  دیاش  تسوا و  اب  افـص  تسا ، یـضار  وا  زا  ادخ 

یهار دنتـسرپب و  ار  هناگی  يادخ  وا  دننام  هک  دننکیم  یعـس  ادخ  نادرم  دننکیم  يوریپ  ار  شیرادنید  دـنریگیم و  قشمرـس  وا  تامیلعت 
هحفـص 16]  ] ار ییاج  یلع  دنـسرب  دیـسر  وا  هک  یلماکت  دح  هب  تضایر  یـشک و  سفن  رد  دنناوتب  ات  دنیامیپب  مدق  هب  مدق  تفر  وا  هک  ار ؛

شراگن يهویش  زا  هتسجرب  يهدنسیون  کی  دنیبیم و  بدا  ملع و  نامسآ  ناشخرد  يهراتـس  ار  وا  دنمـشناد ، کی  هک  تسا  هدرک  لاغـشا 
هب شک  سفن  كاپ و  مدرم  خیرات ، يهنیآ  رد  هک  اجنآ  زا  دراد . هیکت  وا  ياههدـیدپ  تاقیقحت و  رب  هشیمه  هیقف ؛ کی  دـنکیم ، يوریپ  وا 

ار هچنآ  يواسم  روط  هب  دشیمن و  لئاق  یئانثتسا  دوخ  تواضق  رد  یلع  تخانـش ، اهنآ  يهمه  زا  رتگرزب  ار  یلع  ناوتیم  دننایامن ، یبوخ 
نیگمغ رثأتم و  ناریقف  نامیتی و  راب  تقر  عضو  زا  نانچ  تشاذـگیمن  هدـنب  باـبرا و  ناـیم  یتواـفت  دادیم و  مدرم  هب  دـهدب  تسیاـب  هک 

مشچ هب  وا  دناهدش  یگدنز  يرهاظ  تالمجت  يهتفیش  مدرم  هک  دیدیم  مشچ  هب  وا  دادیم ، تسد  وا  هب  یکانتـشحو  تلاح  هک  تشگیم 
مدرم تسین و  یبارـس  زج  دشیدنایم  نآ  هب  ایند  زا  هچنآ  هک  دیدیم  مشچ  هب  وا  دـناهدش  بلج  ایند  نیغورد  بارـس  يوس  هب  هک  دـیدیم 
دادعت دنراد و  هجوت  تیونعم  یقیقح و  حور  هب  هک  دنتـسه  یمک  دادعت  نکیل  دننکیم ، سح  رعـش ؛ یگنهامه  دـننام  ار  ایند  جـنر  درد و 

رعـش نابز  رد  شیراز  هلاـن و  زا  سپ  هدروآ  ناـیم  هب  نخـس  مالـسلاهیلع  یلع  تداهـش  زا  سپـس  دنتـسه : تاـیدام  هجوتم  هشیمه  يرتشیب 
درگ دنامیم  یقاب  هزنم  كاپ و  هک  تسا  رون  صیاصخ  زا  نیا  تسا ، ناگراتس  رادم  زا  رتعفترم  وت ، تیصخش  ربمغیپ  داماد  يا  دیوگیم :

تباجن و اریز  دشاب  ریقف  دناوتیمن  زگره  تسا  دنمتورث  تیـصخش  ثیح  زا  هک  سک  نآ  دـنک  فیثک  رادهکل و  ار  نآ  دـناوتیمن  رابغ  و 
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. دریذپیم ار  تقـشم  درد و  تیاضر ؛ دنخبل  اب  نامیا ، يرادـنید و  هار  دیهـش  و  تسا ، هدـش  رتگرزب  رتیلاع و  نارگید  مغ  اب  وا  تفارش 
زا يرادهیامرـس و  دض  یکارتشا و  يهدیا  وس  کی  زا  دنرگنیم ؛ ودب  مارتحا  يهدید  هب  یـسایس  ياهمارم  هک  تسا  یلع  نیا  هحفص 17 ] ]

تسا و ورشیپ  یلع  نانامرهق  ناروالد و  فص  رد  مادکچیه ، زا  وا  و  ع )  ) یلع هاوخاوه  یکارتشا  دض  يرادهیامرـس و  يهدوت  رگید  يوس 
لکلا و نع  هئانغتسا  يدیهارف : لیلخ  فورعم : سیون  گنهرف  لوق  هب  تقیقح  رد  تسا  ربهر  دئاق و  یلع  ناتـسرپادخ  نادهاز و  فص  رد 

يهتفگ هب  و  تسا . ناگمه  ماما  وا  هک  تسا  لیلد  ودـب  ناگمه  زاین  همه و  زا  وا  يزاـینیب  لـکلا : ماـما  هنا  یلع  لـیلد  هیلا . لـکلا  جاـیتحا 
نایم رد  دوب ، لوقعم  ياهدیدپ  نوچ  اهناسنا  نایم  رد  مالسلاهیلع  یلع  سوسحملا : نیب  لوقعملاک  سانلا  نیب  یلع  انیس : نبا  ریهش  فوسلیف 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  راتفگ ، همه  نیا  زا  رتراوتسا  مالسلاهیلع  یلع  يهرابرد  هلآ  هللا و  یلص  مرکا  ربمغیپ  نخـس  اهـسوسحم .

شرامش ییاناوت  رگباسح  اهنج  هدنسیون و  اهناسنا  بکرم و  اهایرد  ملق و  اهتخرد  دوش و  ذغاک  اهنامـسآ  رگا  دومرف : هک  تسا  هلآ  و 
يا  ) ار وت  لئاضف  دنوش  هارمگ  يراصن  دننام  نم  تما  هک  مدیـسرتیمن  رگا  دومرف : رگید  يدروم  رد  دنرادن . ار  یلع  لئاضف  زا  مهد  کی 
یف حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  دـنیوجب . كربـت  وـت  ياهمدـق  ریز  كاـخ  هب  نم  تما  هک  اـجنآ  اـت  مدادیم  رـشن  یلع )
هیف ناف  بلاطیبا  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هعرو  یف  ییحی  یلا  هدهز و  یف  یـسیع  یلا  هتبیه و  یف  یـسوم  یلا  هتلح و  یف  میهاربا  یلا  هتدابع و 

لالج و میهاربا و  تلخ  ماقم  حون و  تدابع  مدآ و  ملع  رد  دنک  رظن  دهاوخیم  هک  یـسک  هحفص 18 ] . ] ءایبنألا لاصخ  نم  ۀلصخ  نیعبس 
. ناربمایپ قالخا  لاصخ و  زا  تلصخ  داتفه  تسوا  رد  هک  بلاطیبا  نب  یلع  هب  درگنب  ییحی  عرو  یسیع و  دهز  یسوم و  تبیه 

تقلخ راکهاش 

رارقیب قاـشع  نمرخ  هب  تخر  قشع  تشادـنرب  هظحل  کـی  وت  ياـپ  رـس ز  داد و  رـس  تشادـن  رـس  ناـج و  زا  مغ  تخانـش  ار  وت  سک  ره 
یلع و ادخ  دشاب  تشادن  رسپ  رگید  وت  كاپ  تاذ  رتهب ز  ءایبنا  متخ  زا  سپ  هنامز  نم  هام  يا  تشادن  رگد  یـشومخ  هک  یـشتآ  تخورفا 

وت غیت  تشادـن  ربخ  سک  ادـخ  لامج  هولج  زا  دوبن  رگ  وت  لامج  تایلجت  هللااب  تشادـن  رتبوخ  یلگ  وت  زا  تایح  خاش  تسوا  مان  زین  ار  وت 
رـس مادـنا  رب  وت  یب  هک  ینت  وا  دوب  وت  هب  نآ  ماجنا  وت و  زا  لدـع  زاغآ  تشادـن  ردـپ  تلادـع  دوبن  رگ  وت  داد  دوب  میتی  تعاجـش  دوبن  رگ 

هحفص 20]  ] تشادن رمث  تیرشب  روانت  لخن  دوبن  ترهوگ  رگا  تقلخ  هاگراک  رد  تشادن 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تیصخش 

مشاه ینب  رمق  تیصخش  همدقم و  هجیتن 

ياهولج مشاه  ینب  رمق  مالـسلاامهیلع  ادهـشلادیس  یبتجم و  نسح  ماما  ترـضح  زا  دعب  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  نادـنزرف  نایم  رد 
ریغ ناملسم و  تسا ، فرتعم  شدنمجرا  ماقم  هب  نمشد  تسود و  دراد و  یللملانیب  تیصخش  شراوگرزب  ردپ  دننام  هدومن و  ادیپ  صاخ 

تنیز وا  مان  هب  رتفد  نیا  اذل  دـندرگیم  عتمتم  شغیردیب  ناوخ  زا  هدز و  شـضیف  رپ  نماد  هب  لسوت  تسد  راگزور  ثداوح  رد  ناملـسم 
هدـیچ و شقئاقح  زا  رپ  لامالام و  نمرخ  زا  ياهشوخ  هشوخ و  زا  ياهبح  دوش و  وگزاب  شلئاضف  يافرژ  زا  ياهرطق  تسا  رظن  رد  هتفاـی و 

سیل کـیلع و  فـقو  یلعلا  لـمؤملا و  فرـشلا  دـجملا و  عـبطت و  ریغ  هیلع  تـلبج  عـبط  يدـنلاو  لـئاضفلا  مراـکملا و  نا  ددرگ . میدـقت 
هحفص 21]  ] عدوتسملاب

لضفلاوبا بسن 

نب کلام  نب  رهف  نب  بلاغ  نب  يول  نب  بعک  نب  ةرم  نب  بالک  نب  یـصق  نب  فاـنم  دـبع  نب  مشاـه  نب  بلطملادـبع  نب  یلع  نب  ساـبع 
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رادیق نب  لمح  نب  تبن  نب  نامالس  نب  عسی  نب  ددا  نب  ناندع  نب  دعم  نب  رازن  نب  رضم  نب  سایلا  نب  ۀکردم  نب  ۀمیزخ  نب  ۀنانک  نب  رصن 
زا هتفای و  شرورپ  هرهطم  ماحرا  هخماش و  بالصا  رد  وا  تسادیپ  هک  نانچ  نیعمجا . مهیلع  هللا  مالـس  لیلخلا  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  نب 

هانگ و ثول  هب  هاگچیه  دندومنن و  ار  اتکی  يادخ  ریغ  شتسرپ  هظحل  کی  نانآ  هک  ددرگیم  یهتنم  يدارفا  هب  شتبسن  ردام  ردپ و  فرط 
یئاهنادناخ درک ، وجتسج  رادهشیر  هیامرپ و  ياهنادناخ  رد  دیاب  ار  فیرـش  نادنزرف  يرآ  دنتـشگن . هدولآ  یتسرپتب  يدیلپ و  كرش و 

نمـشد موجه  زور  رد  هک  یعاجـش  نادرم  دناهداد ؛ ناحتما  یبوخ  هب  عقاوم  مامت  رد  هدرک و  یگدـنز  یکاپ  هب  لاس  اهدـص  ای  اههد و  هک 
مدرم سرتـسد  رد  صوـلخ  لاـمک  اـب  ار  دوـخ  یتـسه  یتخبدـب  یطحق و  عـقوم  هک  ینادنمتواخـس  دـنریگیم  رارق  هزراـبم  لوا  فـص  رد 

رکف مدرم  ریخ  هـب  زج  دنتـسه و  ناـبرهم  يردـپ  ناـمیتی  يارب  لد و  شمارآ  ناـگدز  تبیــصم  يارب  هـک  اـهنآ  دـنراذگیم و  تـسدیهت 
رسمه باختنا  رد  مالسا  هک  تسا  اجنیا  دناهدیـسر  رمث  هب  یتنیط  كاپ  ناردام  ناردپ و  زا  هک  دنتـسه ، یتشرـس  كاپ  نادنزرف  دننکیمن ،
هحفـص  ] لوسر ای  لیق  نمدلا  ءارـضخ  مکایا و  دیامرفیم : مرکا  لوسر  دـهدیم . هجوت  نادـب  ار  دوخ  بتکم  ناوریپ  دـیاشگیم و  ار  یباب 

نمد ءارضخ  هللالوسر  ای  دش  ضرع  ترضح  هب  نمد ، ءارضخ  زا  دیزیهرپب  ءوس : تبنم  یف  ءانسحلا  ةأرملا  لاق  نمدلا  ءارضخ  ام  هللا و  [ 22
تخبدب ای  تسا و  دنمتداعس  تخبشوخ و  ردام  مکـش  رد  هچب  دشاب . هدمآ  دوجو  هب  دیلپ  دب و  نادناخ  زا  هک  یئابیز  نز  دومرف : تسیچ ؟

دراد مامت  یمهـس  یناسنا  ییایاجـس  تاکلم و  دـب و  بوخ و  قـالخا  ثراوت  نادـنزرف و  تواقـش  تداعـس و  رد  نارداـم  محر  یقـش ، و 
رگشل رادملع  لمج  گنج  رد  تسا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دنزرف  هیفنح  دمحم  هما .» نطب  یف  یقش  یقـشلا  هما و  نطب  یف  دیعـس  دیعـسلا  »

زا دـمحم  تفرگ  ار  رادـملع  يوـلج  ریت  هزین و  تابرـض  اـب  نمـشد  یلو  درک  هلمح  هیفنح  دـمحم  داد  هـلمح  ناـمرف  وا  هـب  ع )  ) یلع دوـب :
درک يورـشیپ  يردق  نک ، هلمح  سرتم ، نمـشد  تابرـض  زا  ۀنـسالا  نیب  لمحا  دومرف  دناسر و  وا  هب  ار  دوخ  ترـضح  دنام ، زاب  يورـشیپ 
نم قرع  ککردا  لاق  هفیس و  مئاقب  هبرضف  دمآ ، کیدزن  تشگ . رطاخ  هدرزآ  تخس  شدنزرف  فعـض  زا  ع )  ) یلع دش  فقوتم  زاب  یلو 

سرت متـسه  وت  ردـپ  هک  نم  ینعی  ياهدرب  ثرا  تردام  زا  ار  سرت  فعـض و  نیا  دومرف : دـیبوک و  شـشود  هب  ریـشمش  يهضبق  اـب  کـما 
هحفص [ . ] 3  ] ياهدرب ثرا  دوخ  ردام  زا  ار  سرت  نیا  يدیسرتیمن ، یتشادیم  رهطا  يهقیدص  نوچ  یتلیضف  رپ  فیرش و  ردام  رگا  مرادن 

[23

لیقع اب  تروشم 

تروشم و نوناـق  زا  ددرگ و  هتخیمآ  دـنچ  يراـکفا  اـب  هک  تسا  ورهار  ربهر و  ناـمز  نآ  رکف  دـشاب  ربهر  ار  ناـسنا  دـناوتیمن  رکف  اـهنت 
غالبا ار  روما  رد  تروشم  روتـسد  نانآ  هب  هدومرف و  داشرا  یلقع  مکح  نیدب  ار  دوخ  ناوریپ  مالـسا  راذـگناینب  دـنامن . رانک  رب  يرکفمه 

لمع بتکم  طقف  مالـسا  نوچ  فرط  نیا  زا  و  دـشاب ، راکـشآ  نشور و  دـصقم  دـشابن و  تروشم  هب  جایتحا  هک  اجنآ  یتح  تسا . هدومن 
روش و هب  دوخ  بهذـم ، نایاوشیپ  اوشیپ ، گرزب  نآ  زا  دـعب  مالـسا و  مظعا  دـئاق  سک  ره  زا  شیب  تسا  زاسمه  لـمع  يهژاو  اـب  تسا و 

نارگید لوقع  رکف و  زا  دادمتـسا  هب  يزاین  هاگچیه  یهلا و  یحو  هب  مهلم  نانآ  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  ام  هک  نیا  اـب  دـناهتخادرپ  تروشم 
نوکی ام  ناک و  امب  ملاع  هتسناد و  ار  توکلم  توهال و  توربج و  توسان و  ملاع  قئاقح  هک  تسا  يدح  هب  نانآ  یملع  يهعس  هتشادن و 

دنهابتـشا و رد  تخـس  هدز  برغ  ای  یباهو و  هورگ  نیا  هتفرگ و  همـشچرس  یلزا  ضیف  يهمـشچ  زا  نانآ  شناد  ملع و  دنانکی و  مل  ام  و 
دنهاوخیم تسا  فیعـض  رایـسب  اهنآ  مضه  تردـق  رکف و  دـیمهف ، دـنهاوخن  هدـیمهفن و  ار  مالـسلاهیلع  ماما  يهقلطم  تیالو  ینعم  زونه 

همالم هیلع  تناه  هسفنل  داشرلا  فرع  یتفلا  اذاو  هحفص 24 ] [ . ] 4 !!! ] دنسانشب تیالو  زا  یسرد  رد  ار  تیالو  یسانشمالسا و  رد  ار  مالسا 
نیملـسم و عامتجا  يرادـیب  يارب  یلو  دـندوبن ، تروشم  شـسرپ و  هب  دـنمزاین  مالـسا  نید  ناـیاوشیپ  هکنیا  اـب  تسا  نیا  تقیقح  لاـهجلا 

روش تروشم و  هب  دوخ  يورکت  و  درف ، رکف  ياطخ  یـصخش و  رکف  هب  رورغ  يأر و  رد  دادبتـسا  زا  دیدهت  ریذـحت و  يرکفمه و  تیمها 
لآ  ) رمالا یف  مهرواش  دـش و  غالبا  نارگید  اب  تروشم  يرکفمه و  روتـسد  مالـسا  ردـقیلاع  ربمایپ  هب  ینامـسآ  باـتک  رد  دـنتخادرپیم .

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  زا 56تیصخش  هحفص 14 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ۀنج نم  مکبحاصب  ام  اورکفتت  مث  يدارف  ینثم و  اوموقت هللا  نا  ةدـحاوب  مکظعا  امنا  لق  راک  رد  اهنآ  اب  نک  تروشم  و  يهیآ 153 ) نارمع 
هب ود  دینک  هشیدنا  رکف و  دنوادخ  يارب  دیزیخرب  هک  یهار  کی  هب  ار  امـش  مهدیم  دنپ  هک  تسین  نیا  زج  وگب  يهیآ 45 ) رطاف  يهروس  )

هدش هداد  تروشم  يرکفمه و  روتسد  هیآ  نیا  رد  یگناوید  نونج و  هنوگچیه  ار  مرکا ) ربمغیپ   ) امـش بحاص  تسین  هک  کی  کی  ود و 
هدـش هتـشاد  مدـقم  دـشابیم  ندومن  رکف  يرفن  ود  تروشم و  يرکفمه و  نامه  هک  ینثم )  ) تیمها رظن  زا  دوشیم  هظحالم  هک  ناـنچ  و 
یسک راختسا : نم  باخ  راشتسا و ال  نم  مدنی  لز و ال  هلقعب  ینغتـسا  نم  لض و  هیأرب  بجعا  نم  دومرف : مرکا  لوسر  هحفص 25 ] . ] تسا
یـسک نآ  دتفا ، شزغل  اطخ و  هب  دنادب  زاینیب  نارگید  زا  شیوخ  رکف  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  تسا  هارمگ  دوش  رورغم  شیوخ  يأر  هب  هک 

رد ص )  ) ادخ لوسر  دنیبیمن . نایز  دنک  یکین  ریخ و  بلط  دنوادخ  زا  شروما  رد  هک  یسک  و  دوشن ، نامیشپ  هاگچیه  دنک  تروشم  هک 
نامرف ناملـس  يرکفمه  هب  قدـنخ  يهوزغ  رد  هک  نانچ  تخادرپیم  تروشم  هب  اهگنج  رثکا  رد  درکیم  تروشم  باحـصا  اب  شیاهراک 

دوب اطخ  رب  باحـصا  يأر  هک  یتروص  رد  دومن و  تروشم  نایدوهی  اب  گنج  بازحا و  گنج  رد  دومرف و  رداص  ار  قدنخ  ندنک  رفح و 
ندومن تروشم  اساسا  دسریم و  رظن  هب  نید  نایاوشیپ  رد  شور  نیا  دـندیجنریمن و  ترـضح  نآ  زا  هک  دادیم  هجوت  يروط  هب  ار  نانآ 

دـنناهرب و وـلغ  زا  ار  مدرم  هکنیا  يارب  نارگید ؛ میلعت  يارب  بوـلق و  بذـج  يارب  تسا ؛ نارگید  راـکفا  هب  ءاـنتعا  تبحم و  بـلج  بـبس 
یهلا و ءایبنا  ندومن  تروشم  رد  هک  رگید  يهدـئاف  نارازه  میدـنوادخ و  يهدـنب  ام  تسین  اـم  راوازـس  تیهولا  تیبوبر و  ماـقم  دـننامهفب 

لیقع شردارب  زا  هتخادرپ و  تروشم  هب  رـسمه  باـختنا  ماـگنه  مالـسلاهیلع  یلع  تاـهج  نیمه  هب  تسا . ناراوگرزب  نآ  یمارگ  ءایـصوا 
. دنکیم یئامنهار  تساوخرد 

باسنا ملع  لیقع و 

تخانـش رد  مدرم  تسـشنیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  وا  دوب  اهزور  مایا و  برع و  لـئابق  باـسنا  هب  ياـناد  لـیقع 
ع)  ) رقاب ماما  تخاسیم . ناشیانـشآ  و  تفگیم ، باوج  گنردالب  لیقع  دـندرکیم  عوجر  وا  هب  اـهنآ  بسن  برع و  لـئابق  هحفص 26 ] ]
وا و يهمانبـسن  هیواـعم  اـب  شدروخرب  زور  نیلوا  رد  یئوگباوج . رد  تشاد  یگداـمآ  باـسنا و  ملع  هب  دوب  مدرم  نیرتاـناد  لـیقع  دومرف :
هک يدرم  لاح  هب  اشوخ  تفگ : وا  هب  شنزرـس  نعط و  هار  زا  هیواعم  هک  یهاگ  دـندش . حـضتفم  اوسر و  هک  نانچ  نآ  دـناوخ  ار  شناراـی 
هب تبسن  وت  نامگ  داد  همادا  هیواعم  تسا ؟ بطحلا  ۀلامح  شاهمع  هک  یـسک  نینچمه  تفگ و  لمأت  نودب  لیقع  تسا ! بهلوبا  شیومع 
وا يالاب  نم  يومع  هدرتسگ و  شرتفم و  یباییم  ار  تاهمع  يوش  منهج  دراو  هک  ینامز  داد  خساپ  لیقع  تسا ؟ هنوگچ  بهلوبا  تیومع 

دیدـنخ هیواعم  دوشیم ؟ هدرک  حاکن  هکنآ  ای  تسا و  رتهب  دـنکیم  یئوشانز  شتآ  رد  هک  سک  نآ  منکیم  لاؤس  وت  زا  لاح  هتفرگ  رارق 
وا هب  درک و  يرادیرخ  هحفـص 27 ]  ] لیقع يارب  مهرد  رازه  لهچ  شزرا  هب  ار  يزینک  هیواـعم  يزور  [ . 5  ] تسا دـب  ود  ره  لاح  تفگ  و 

يرـسپ نم  يارب  زینک  نیا  زا  مراد  وزرآ  نم  تـفگ  لـیقع  درکیم  تیاـفک  ار  وـت  مـهرد  شزرا 50  هب  يزینک  یتـسه  اـنیبان  نوچ  تفگ .
ار همامح  ایآ  تفگ  وا  هب  درک  لاؤس  دوخ  بسن  زا  هیواعم  نوچ  دنزب و  ار  تندرگ  ریشمش  اب  يوش  كانبضغ  هاگره  ات  دیآ  ایند  هب  عاجش 
درک و رضاح  ار  ناسانش  بسن  هیواعم  دش  جراخ  سلجم  زا  لیقع  نوچ  تفگ  مهاوخ  وت  هب  تفگ : لیقع  مسانشیمن  تفگ  یـسانشیم ؟

یئاهملع شاهناخ  ماب  زارف  رب  تشاد و  ترهش  نداد  انز  هب  تیلهاج  نامز  رد  هک  تسا  وت  يهدج  همامح  دنتفگ  اهنآ  درک  لاؤس  همامح  زا 
نیرید و نانمـشد  زا  نمجنا  نآ  راضح  هکنیا  اب  داد  حرـش  ار  هدـیتفت  نهآ  تیاکح  هیواعم  سلجم  رد  لـیقع  هک  يزور  دوب . هدـش  بصن 

تفگ هیواعم  نخس  نایاپ  رد  دیدرگ و  کشا  قرغ  رایتخا  یب  همه  نامشچ  هک  دیشخب  رثا  اهنآ  رد  يروط  هب  دندوب  نینمؤملاریما  زروهنیک 
. داد دهاوخن  شرورپ  یلع  دننام  يدنزرف  راگزور  ردام  رگید 

نینبلاما همطاف 
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ریگب رظن  رد  نم  يارب  اسراف : امالع  یلدلتف  اهجوزتأل  برعلا  نم  ۀلوحفلا  اهتدلو  دق  ۀئرما  یل  رظنا  دومرف : لیقع  هب  مالسلاهیلع  یلع  يزور 
ۀمطافب جوزت  تفگ : لیقع  روالد . وجگنج و  دسر  مهب  يدنزرف  نم  يارب  وا  زا  منیزگرب و  يرـسمه  هب  ار  وا  ات  برع  ناگدـیزگرب  زا  ینز 

نب رماع  نب  ۀعیبر  نب  بالک  نب  رماع  نب  ۀعیبر  دلاخ  نب  مازح  رتخد  همطاف  اب  امن  جـیوزت  اهئابآ : نم  عجـشا  برعلا  یف  سیل  هناف  ۀـیبالکلا 
دنوادخ تسا : روکذم  بوشآ  رهش  بقانم  باتک  رد  درادن . دوجو  وا  ناردپ  زا  هحفص 28 ]  ] رتروالد رتعاجش و  برع  ناهج  رد  هعصعص 

نآ لالجا  فیرـشت و  تهج  زا  دوب و  هدومن  مارح  مالـسلاهیلع  یلع  يارب  ار  نانز  مامت  جـیوزت  مالـسلااهیلع  همطاف  تایح  نامز  رد  ناهج 
هک هماـما  اـب  لوا  تیـصو ، قبط  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  تاـفو  زا  سپ  دـیامن ، راـیتخا  رگید  ینز  دوبن  زاـجم  ترـضح  نآ  مالـسا  يوناـب 
هب دش و  هدـیمان  نینبلاما  اهدـعب  هک  مازح  رتخد  همطاف  اب  هلمج  زا  دازآ  نانز  اب  نآ  زا  سپ  دومرف و  جاودزا  دوب  هردـخم  نآ  يهدازرهاوخ 
زا هلـضاف و  یئوناب  وا  تفرگ ، رارق  لوا  يهجرد  رد  مالـسا  ربمایپ  رتخد  همطاف  زا  سپ  هک  تسا  ياهدیـشر  نز  تشگ و  روهـشم  هینک  نیا 

. تسا هدوب  ززعم  مرتحم و  مالسلاهیلع  یلع  نادنزرف  تیبلالها و  دزن  رد  هراومه  یلاع و  بسن  بسح و  ياراد  و  ع )  ) یلع صلاخ  نایعیش 
زوسلد و يردام  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  نادنزرف  يارب  اما  دش ، دـنزرف  راهچ  ياراد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ  هکنیا  اب  نینبلاما 

یلع نادـنزرف  ریاس  رب  مالـسلاامهیلع  همطاف  نادـنزرف  تسنادیم  وا  دادیم  حـیجرت  دوخ  نادـنزرف  رب  ار  همطاف  نادـنزرف  هکلب  دوب  نابرهم 
فراعم مالسلاهیلع  یلع  بتکم  رد  وا  دناتشهب ، لها  بابش  دیـس  ماما و  ود  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  دنراد و  تلیـضف  مالـسلاهیلع 
نینبلاما وا  شرکذ  تردـق  ار  ملق  هن  شکرد و  یئاناوت  ار  رکف  هن  هک  دوب  هدرب  ثرا  هب  ار  یتالامک  لئاضف و  قـالخا و  تخومآ و  ار  هقح 

رابدرب عاجش و  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  یلع  رتخد  نوچمه  هقطان و  هملاع و  وا  دوب ، قالخا  يهرهوج  یناث و  يهمطاف  وا  دوب ، لئاضفلاما  و 
هحفص 29] . ] دروآ تفگش  هب  ار  نمشد  هک  اجنآ  ات  دوب ، هماع  هصاخ و  دز  نابز  وا  تابث  ربص و  دوب ،

لضفلاوبا ترضح  دلوت 

تـسار شوـگ  رد  داـهن  شیوـخ  نماد  رب  ار  رـسپ  مالـسلاهیلع  یلع  دـمآ  اـیند  هب  رـسپ  نیلوا  نینبلاما  يهمطاـف  كاـپ  محر  زا  هک  زور  نآ 
نینمؤملاریما يهناخ  دوب  نایامن  كدوک  نآ  يامیـس  زا  تعاجـش  تماهـش و  غوبن و  راثآ  تفگ  هماقا  وا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  شدـنزرف 

ردـپ هکنیا  هچ  دـنتفگیم  تینهت  رگیدـکی  هب  دندیـسریم و  رظن  هب  لاحـشوخ  مشاـهینب  ماـمت  تشگ  يداـش  رورـس و  زا  رپ  مالـسلاهیلع 
[ . 6 . ] دوب هداد  اهنآ  هب  یئاهربخ  تدالو  زا  شیپ  لفط  راوگرزب 

لضفلاوبا تدالو  راعشا 

ياهرذ شغورف  زک  دومن  خر  تمـصع  جرب  زا  كانبات  یباتفآ  نینمؤملاریما  دنزرف  دالیم  زا  دـبیز  نیمتفه  نامـسآ  رب  نیمز  دراد  رگا  رخف 
کلف جوا  زا  ونـشب  نیمالا  حور  اپ  هب  هدرک  نایـسدق  مامت  اب  یـضترم  هاگـشیپ  رد  ار  کیربت  لفحم  هحفـص 30 ]  ] نیرب خرچ  رب  تسا  رهم 

رون ینیسح  رهم  زا  دراد  تساور  شداد  بقل  مشاه  ینب  هام  اضق  رگ  نیرفآ  كرابت ، نسحا ، ابحرم ، هللا ، كراب  دجو  هب  دیوگ  کلم  جوف 
یئوجیم هک  يا  شناتـسآ  رب  هنب  رـس  نیتسآ  رد  اضق  تسد  اذـبح  ای  شتردـق  نامـسآ  رد  ردـق  ياپ  بجعلل  اـی  شمداـخ  نیبج  رب  نادزی 

زع و نیبهتکن  درم  مشچ  رد  هم  تسا  رهم  یلات  تسارچ  نید  هاش  دالیم  زا  سپ  یناد  شدلوم  نیدلاخ  اهولخداف  ندع  تانج  هذـه  تشهب 
یفطصم کنانچ  دب  ردارب  نیا  ار  ناگنشت  بل  ورسخ  نیرقلا  معن  ردق  دیوگ  نارق  دشار  هم  رهم و  نارقلا  معن  اضق  اتفگ  نیرق  دش  تمصع 

رون نیز  دـبا  ات  نینچ  دـیابیم  دولوم  نانچنآ  ار  يدـلاو  یـضترم  یلع  زا  لـضفلاوبا  نوچ  يرآ  دـیاب  نیعملا  معن  نید  هار  رد  یـضترم  ار 
هحفص 31]  ] نینبلاما نامداش  تمارک  نیا  زا  نادواج  ءایلوا  هاش  مشچ  نشور 

يراذگمان
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، درک يراذـگمان  ساـبع  دوخ  يومع  ماـن  هب  ار  وا  دومن  یلمع  شکدوک  يهراـبرد  ار  یمالـسا  ياهتنـس  هکنآ  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  یلع 
رـس و کی  تشاد و  رظنم  وکین  اـبیز و  ياهرهچ  اـسر و  یتماـق  وا  تسا ، ع )  ) یـضترم یلع  ادـخ و  لوسر  يومع  بلطملادـبع  نب  ساـبع 

دوخ هب  صوصخم  یتباهم  تلوص و  ياراد  زین  یلع  نب  ساـبع  تلوص ، اـب  ورـشرت و  ینعی  تغل  رد  ساـبع  دوب : رتدـنلب  نارگید  زا  ندرگ 
دـندناوخیم و كانبـضغ  ریـش  ار  وا  گنج  نادـیم  رد  تماهـش  تعاجـش و  تدـش  يارب  تسا و  ساـبع  زین  ریـش  ياـهمان  زا  یکی  و  دوب ،

اماغرض الطب  امامه و  اسراف  ناک  هنأل  میسجلا  دوطلاک  هبلق  میظعلا و  لبجلاک  دناهتشون  ار  ترابع  نیا  نیثدحم  نیخروم و  رثکا  شاهرابرد 
عاجـش یئوجگنج  دوب و  كرتس  یبلق  ياراد  گرزب و  یهوک  نوچ  وا  برحلا : رافکلا و  نادیم  یف  برـضلا  نعطلا و  یلع  اروسج  ناک  و 

. تشادن یئاتمه  رافک  اب  يربارب  گنج و  نادیم  رد  هزین  نتخاس  دراو  رد  دوب  كابیب  دننام و  یب  يروشحلس  تمه و  دنلب  و 

كرابم باقلا 

لضفلاوبا

ردـپ وا  يرآ  تشاد ، لضف  مان  هب  يدـنزرف  نوچ  دـنتفگ  لضفلاوبا  زین  ار  یلع  نب  سابع  دوب و  لـضفلاوبا  بلطملادـبع  نب  ساـبع  يهینک 
ردـپ زا  اریز  دوب  عمج  وا  رد  لئاضف  تاهما  اتقیقح  دوب ، يونعم  يروص و  هحفص 32 ]  ] ياهتلیضف زئاح  لئاضف و  مامت  عمجم  تلیـضف و 

تنج و دوـب . لـضفلاوبا  اـقح  لـئاضف و  ردـپ  وا  درب و  ثرا  هب  ار  تهاـجو  بسن و  مشاـه  ینب  زا  تداـشر و  ملح و  رداـم  زا  تعاـجش و 
يور رون  تسا  قح  رهظم  نادیهـش  عمـش  تسا و  ردـیح  لد  رون  لـضفلاوبا  يوخ  یتـیآ ز  همه  تسه  ناـملغ  رثوک و  روـح و  ناوـضر و 

هب دشخبب  هلمج  ملاع  ود  قلخ  هانگ  مظعا  قلاخ  لضفلاوبا  يوب  ياهمـش ز  نتخ  کشم  شلامج  رون  لجخ ز  دش  رمق  سمـش و  لضفلاوبا 
لضفلاوبا يوربآ 

اقس

هراشا

هجوت اب  تشگ ، لصاح  هملک  عیسو  ینعم  هب  ماقم  نیا  زین  ار  یلع  نب  سابع  دوب ؛ جاح  تیاقس  ماقم  ار  بلطملادبع  نب  سابع  هک  نانچمه 
یکی راوشد و  یسب  شیپ  لاس  يدنا  دصیس و  رازه  رد  برعلا  ةریزج  هبش  رد  تاناویح  مدرم و  ندومن  باریـس  تیاقـس و  الوصا  هکنیا  هب 

شیوـخ حدـم  اـنث و  هب  زجر  رعـش و  ناـبز  رد  دـندرکیم و  راـختفا  ماـقم  نیا  ناـبحاص  اذـل  تسا  هدوـب  تیمها  زئاـح  مـهم و  لـغاشم  زا 
ناراب و دکار و  بآ  زا  هک  دوب  یئاهلادوگ  اهریدـغ و  زا  بلغا  برعلا  ةریزج  هبـش  یلاها  یندیـشون  نآ  دـسیونیم : خـیرات  دـنتخادرپیم ،

يارب هکم  رد  اهدعب  هکنیا  ات  تخیریم  نآ  رد  ار  نش  گیر و  مه  داب  دـیباتیم و  نآ  رب  نازوس  باتفآ  و  دوب ، هدـش  رپ  اهلیـس  دولآ  نجل 
قلطنن مث  لوجعلا  یلع  يورن  دندناوخیم . ار  زجر  نیا  بآ  نتـشادرب  لاح  رد  دندرک و  رفح  لوجع  هحفص 33 ]  ] مان هب  ار  یهاچ  نیدراو 

هلجس ار  نآ  مان  درک و  رفح  يرگید  هاچ  تسا  مالـسا  ربمایپ  دادجا  زا  هک  یـصق )  ) اددجم نآ  زا  سپ  [ . 7  ] قدص دق  یفو و  دق  ایصق  نا 
رد هتخاس و  تسوپ  زا  یئاهضوح  مشاه  هکنآ  اب  [ . 8  ] ۀلغزف ۀلغز  جیجحلا  يورت  ۀلجس  ترضح  یصق و  انا  تفگ : ار  رعـش  نیا  دناوخ و 

. دندومنیم لمح  نایجاح  يارب  رگید  طاقن  هب  اجنآ  زا  دندرکیم و  بآ  زا  رپ  ار  اهضوح  جح  مسوم  رد  داد  رارق  یلعف  مزمز  لحم 

مزمز هاچ  رفح 

رد هکم  رد  دوب  نایمهرج  سیئر  هک  یمهرجلا  ثراحلا  نب  ورمع  هکنیا  هچ  مزمز  هاچ  رفح  هب  دـش  رومأم  باوخ  رد  بلطملادـبع  هکنیا  ات 
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ورمع مرجال  دننک  چوک  هکم  زا  هک  درک  رما  تسج و  هبلغ  ناشیارب  درک و  گنج  ناشیا  اب  هعازخ  هلیبق ي  زا  هبیبح  نب  لیلج  یـصق  دـهع 
ود دومن و  عازتنا  نکر  زا  ار  دوسالارجح  مشخ  تیاـغ  زا  درکیم  تسار  رفـس  راـک  تشاد و  تلهم  هک  زور  دـنچ  نآ  داد و  مزع  میمـصت 
رد تفرگ و  رب  دوب  هکم  ءایشا  زا  هک  غیت  دنچ  هرز و  دنچ  اب  دوب  هداتسرف  هکم  هب  هیده  مسرب  بساتـشگ  نب  رایدنفـسا  هک  الط  زا  هرب  وهآ 

رهـش يور  الماک  ار  دوخ  ماف  هرقن  ناماد  حبـص  يهدیپس  هک  یماگنه  هحفـص 34 ] . ] درک هتـشابنا  كاخ  اب  ار  هاچ  نآ  هدنکفا و  مزمز  هاچ 
تشاد و لابند  هب  یناوج  تسد و  رد  یگنلک  درکیم  هاگن  نیمز  هب  تفریم و  هار  هلئان  فاسا و  نایم  هبعک  نحص  رد  يدرم  درتسگ  هکم 
ار وا  رظن  تسـشن  شزمرق  ياهاپ  يور  يو  یکیدزن  رد  هک  یغالک  لاب  يادـص  ناهگان  تفریم . شهاگن  لاـبند  هب  شاهتـسهآ  ياهمدـق 

غالک کن  هاگیاج  هب  درم  گنلک  دیرپ  دومن و  شهج  نیمز  يور  راب  هس  ود  هتفرگ  يزیخ  غالک  دـیود  شیوس  هب  روبزم  درم  درک . بلج 
کمک وا  هب  لفط  دومنیم  يرارف  فارطا  هب  هدنکارپ و  ار  اهلمر  وا  یلاوتم  ياههبرض  درک  ار  راک  نیمه  هراب  هس  هرابود و  دروخ  نیمز  هب 
گنلک يهصرع  تخس  نیمز  هتفر  هتفر  دش و  دوگ  نیمز  زا  يرادقم  دزیم ، سپ  ار  نازرل  ياهنـش  دوخ  کچوک  ياهتسد  اب  درکیم و 

راک عطقنی  درم ال  نیا  دنتـسیرگنیم  وا  هب  هداتـسیا  ياهظحل  کـی  ره  دنتـشذگیم  رود  کـیدزن و  زا  هک  هنهرب  اـپ  مدرم  دـیدرگ . عقار  وا 
تخیریم دوخ  ناتـشگنا  رـس  زا  ار  قرع  تارطق  دیـشکیم و  تسار  هب  پچ  زا  دوخ  یناشیپ  هب  هبابـس  تشگنا  اـب  هاـگ  هب  هاـگ  درکیم و 
بلطملادبع هک  دندیـسرپیم  همه  دش  هکم  لها  مامت  دزنابز  شراتفر  دوب  لوغـشم  دوخ  راک  هب  هرابود  هتخادنا  نامـسآ  هب  یهاگن  سپس 

نیرخآ دنک  روگ  هب  هدـنز  دـهاوخب  شیگدـنز  گنن  زا  یئاهر  يارب  هک  درادـن  يرتخد  وا  دـنکیم  یلادوگ  دوصقم  هچ  هب  شیرق  سیئر 
مدرم دیـشکیم  الاب  امرخ  گرب  زا  هدـش  هتفاب  ياهلیبنز  رد  ار  اهكاخ  شرـسپ  دوب و  ندـنک  لوغـشم  لادوگ  رد  بلطملادـبع  هک  يزور 

وت هب  رـسپ  کی  زا  شیب  ادـخ  رگا  يدوبیم  تقوشوخ  وت  بلطملادـبع  يا  تفگ  اـهیچاشامت  زا  یکی  دـندرک  عاـمتجا  زور  همه  زا  شیب 
دیوگ نخـس  تسناوت  ادخ  اب  طقف  دهد  باوج  وا  هب  تفاین  ياهملک  بلطملادـبع  هحفـص 35 ]  ] درکیم تیرای  راک  نیا  رد  ـالقا  دوب  هداد 

هک یـسک  يارب  رـسپ  هد  دـندز  يدـنخبل  تیعمج  دارفا  منکیم  ینابرق  وت  هار  رد  ار  اهنآ  نیرتهب  ینک  اطع  نم  هب  رـسپ  هد  رگا  اراـگدرورپ 
شرـسپ ثراح  الط ! الط . ردپ ، دش  دنلب  يزلف  يادص  ناهگان  دز  نیمز  هب  رتيوق  ار  دوخ  گنلک  بلطملادـبع  درادـن ! رـسپ  کی  زا  شیب 
اهكاخ نایم  زا  هتفرگ  تسد  هب  ار  نآ  خاش  بلطملادبع  هک  وهآ  یئالط  يهمسجم  کی  درک  لادوگ  لخاد  رمک  ات  ار  رس  هتفگ و  ار  نیا 

هرابود دندیلامیم  تسد  نادب  هدرک  ماحدزا  وهآ  يهمـسجم  رود  مدرم  دش  ندـنک  لوغـشم  هرابود  هتخادـنا و  لیبنز  يوت  هدیـشک  نوریب 
هاچ رـس  هب  مدرم  دروآ  نوریب  هرز  جنپ  ریـشمش و  تفه  رگید  رـس  تشپ  یکی  نآ  زا  سپ  یئالط و  رگید  همـسجم  کی  درک  ادص  گنلک 

یفاـک وـت  يارب  اـهنیا  يدرگیم  هچ  یپ  رد  رگید  دزیم  داـیرف  يرگید  هدـمآ  نوریب  اـم  نیمز  زا  هنازخ  نیا  تـفگ  یکی  دـندرک  ماـحدزا 
یگنـس يهراـپ  هبترم  نیا  تخادرپ  ندـنک  هب  هراـبود  و  دـنتفگ ، نم  هب  یلاوـتم  بش  هس  هک  ار  هچنآ  دوـبن  اـهنیا  هن  بلطملادـبع : تسین !؟

رد نش  شزیر  يادـص  داد  ناکت  گنلک  كون  اب  دوب  هتفرگ  اج  اهنش  ریز  هک  یگرزب  گنـس  يهتخت  بلطملادـبع  دز  سپ  ار  وا  گـنلک 
یکی دز  اهیچاشامت  بلطملادبع و  يهنـشت  ناگدید  هب  بآ  نازرل  قرب  دیدرگ  رادومن  نآ  ریز  یمین  زگ و  هس  رد  یهاچ  دـش و  دـنلب  بآ 
قلعتم همشچ  نیا  تفگ  يرگید  دوش  میسقت  دیاب  هدمآرد  لاوما  تسام و  لام  یـضارا  نیا  بلطملادبع  يا  تفگ  دمآ و  ولج  اهیـشیرق  زا 

سپ درب  هبعک  فرط  هـب  ار  هحفـص 36 ]  ] بلطملادبع تیعمج  دوش  میـسقت  دیاب  اهنیا  مامت  هک  دندز  دایرف  مدرم  تسا  لیعامـسا  ام  ردپ  هب 
نیرز ياههرب  وهآ  دزب  هعرق  نوچ  دنز  هعرق  دوب  وا  اب  ندز  هعرق  هک  ار  حادق  بحاص  دومرف  رما  درک و  همین  ود  ار  ءایـشا  نآ  بلطملادبع 

نآ ياهب  زا  تخورف و  ار  ریـشمش  هرز و  بلطملادبع  دـندش  بیـصنیب  شیرق  بلطملادـبع و  مان  هب  هرز  ریـشمش و  دـمآرب و  هبعک  مان  هب 
ار نآ  بهلوـبا  هک  تسا  لـقن  تشگ  روهـشم  هبعکلا  یلازغ  هب  تخیواـیب و  هبعک  رد  هب  ار  نیرز  ناوـهآ  نآ  تخاـس و  هـبعک  رهب  زا  يرد 

ءاحطبلا دیس  دش و  میظع  يراوگرزب  مزمز  رفح  زا  دعب  بلطملادبع  هلمجلاب  درب  راک  هب  رامق  رمخ و  رد  ار  نآ  ياهب  تخورفب و  دیدزد و 
لیعامـسا هاچ  زا  ارـصحنم  هدومن و  كرت  ار  رگید  ياههاچ  نیدراو  مدرم و  رگید  تشگ  هدوزفا  وا  باقلا  رب  مزمزلا  رفاح  جاح و  یقاـس  و 

درک و انب  مزمز  فارطا  رد  یئاهـضوح  نیدراو  هژیو  هب  مدرم  شیاسآ  دیزم  يارب  بلطملادبع  دندرکیم  هدافتـسا  دشیم  هدیمان  مزمز  هک 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  زا 56تیصخش  هحفص 18 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ماقم بلطملادبع  زا  سپ  درکیم  یئاریذـپ  هلیـسو  نیدـب  تخیریم و  لسع  اب  ریـش  یـضعب  رد  شمـشک و  مسوم  ره  رد  اهـضوح  نآ  رد 
ار لیـصفت  نیا  ام  دش . رادهدهع  ار  جاح  تیاقـس  دوب  یلع  مالـسا و  ربمایپ  يومع  هک  وا  دش و  راذـگاو  بلطملادـبع  نب  سابع  هب  تیاقس 
هبرقلاوبا و مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  هب  هک  یهاگ  دبایرد و  ار  نداد  بآ  تیاقـس و  تمظع  یمارگ  هدنناوخ  هکنیا  يارب  میدروآ  مهارف 

دوب هدش  ترـضح  نآ  هب  راذگاو  ثرا  هب  عینم  ماقم  نیا  هک  دـبایرد  هدرامـشن و  کچوک  ار  هجرد  نیا  دوشیم  هتفگ  البرک  تشد  ياقس 
دوب وا  اهنت  دنتشادن  بآ  نتـشادرب  تردق  نمـشد  سرت  زا  نیملـسم  مامت  هک  ردب  بش  رد  مالـسلاهیلع  یلع  شراوگرزب  ردپ  هک  نانچ  مه 
هینک هب  مشاهینب  نایم  رد  یکدوک  زا  یلع  نب  سابع  داد . تاجن  شطع  و  هحفص 37 ]  ] یگنشت زا  ار  مالسا  رگشل  مامت  دش و  مدقشیپ  هک 

لمحت تیاقـس  ماقم  لیـصحت  رد  هدومن و  ظفح  رتوکین  شیمارگ  دادـجا  ءابآ و  زا  ار  ماـقم  نیا  وا  اـسب  هچ  دـشیم و  هدـناوخ  هبرقلا  یبا 
نشور سپ  نیا  زا  هک  نانچ  مه  تسا ، هداتفین  قافتا  مشاه  ینب  ءافرش  ناگدننک و  تیاقس  زا  کی  چیه  يارب  هک  تسا  هدومن  ار  یتاقـشم 

تـضهن رد  هنیدـم  زا  رفن  رازه  هس  دناهتـشون  نیخروم  دوـب  وا  هدـهع  هب  ناوـیح  ناـسنا و  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگـشل  تیاقـس  ددرگیم 
تارف و هعیرش  رانک  ات  هنیدم  زا  ناتسبرع  نازوس  يارحص  رد  نانآ  ياهناویح  ناسنا و  رازه  هس  يارب  بآ  هیهت  دندرک  تکرـش  هللادبعابا 

مان هب  هک  یئاج  نامه  درک ، بآریس  ار  نمشد  یتح  فارش  لزنم  رد  هک  دمآرب  هدهع  زا  یلع  نب  سابع  نانچنآ  تسین  هداس  يراک  البرک 
رازه اب  رح  دش  وربور  یحایر  دیزی  نب  رح  یهدنامرف  هب  دیزی  رگشل  اب  مالسلاهیلع  نیسح  رگشل  دوب و  هار  هفوک  ات  گنـسرف  ود  مسحوذ و 

رایتخا رد  بآ  زا  رپ  ياهکشم  دـنک  بآریـس  ار  اهنآ  داد  نامرف  لضفلاوبا  شردارب  هب  مالـسلاهیلع  ماما  درک . یگنـشت  راهظا  دوب و  راوس 
ینعی دنناباوخب  ار  هیوار  درک  رما  يروف  دوب  هدش  باتیب  یلیخ  دوب و  همه  زا  رتبقع  هک  ار  يدرم  ع )  ) نیسح یتح  تفرگ و  رارق  نمشد 

دیماشآیم و بآ  وا  هک  دوشگ  ار  کشم  دـنب  اصخـش  نک و  بآریـس  مه  ار  ترتش  ماشایب و  بآ  دومرف  هاگنآ  دوب  بآ  شراب  هک  يرتش 
هناهد ترـضح  دوخ  دـیمهفن ، شطع  تدـش  زا  وا  نک  عمج  ار  کشم  ناهد  دومرف : وا  هب  تخیریم  نیمز  رب  بآ  کـشم  ياـههشوگ  زا 

دناسریم هحفـص 38 ]  ] ار لضفلاوبا  تیافک  عوضوم  نیا  دندش  بآریـس  هلفاق  مامت  هرخألاب  دروخ  بآ  یتحار  هب  ات  دومن  عمج  ار  کشم 
تلذب دنامب .! درک  هچ  مالسلاهیلع  یلع  دنزرف  تیافکاب و  ياقس  اب  نمشد  الباقتم  لاح  تسا  هدوب  انیب  ریـصب و  بآ  هیهت  رد  دح  هچ  ات  هک 

وخا تناف  لصألا  یلع  عرف  ءرملا  لاعف  نسحف  هذاذـتلا  لبق  ءاـملا  ذاذـتلا  تیبا  لـثم  نم  رـصنلاب  زع  نیـسح  رـصنل  ۀـسیفن  اـسفن  ساـبع  اـیا 
يرای رد  یلع  نب  سابع  يا  دـیوگیم : دوخ  يهیمال  يهدیـصق  رد  سارف  وبا  لضفلاوبا  تنا  ءاـملا  لذـب  موی  یف  رخفم و  موی  یف  نیطبـسلا 

یئوکین سپ  ع )  ) نیسح ندیشون  زا  شیپ  نآ  تذل  بآ و  ندیشون  زا  يدیزرو  عانتما  ار و  فیرـش  ناج  يدومن  لذب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
لضفلاوبا و بآ  لذـب  زور  رد  یتسه و  ع )  ) نیـسح نسح و  طبـس  ود  ردارب  وت  رخف ، رخافم و  زور  رد  تسا  لـصا  رب  عرف  صخـش  رادرک 

یتلیضف ردپ 

مشاه ینب  رمق 

هدیمان مرحلا » رمق   » هک ترـضح  نآ  ردـپ  هللادـبع  و  ءاحطبلا » رمق   » هک ص )  ) مرکا یبن  دـج  فانم  دـبع  دـننام  مشاهینب  هام  هب  دوب  بقلم 
دنلب یتماق  ياراد  هک  اجنآ  زا  دوب ، دق  دنلب  میـسج و  تشاد  ابیز  یتروص  ارآلد و  ياهرهچ  وا  دوب  ناشخرد  هام  دننام  شتروص  دندشیم 

رد دوب  ناـشن  تشگنا  و  ناـنبلاب » راـشم   » دوب هدراـهچ  بش  هاـم  نوچ  یتروص  اـبیز و  تئیه  ربطـس و  ياـهوزاب  يوق و  یمـسج  اـسر و  و 
رگیدکی هب  ار  هام  هک  يروط  نامه  مدرم  دنـشاب  هدز  قلح  ناشخرد  ناگراتـس  ار  شفارطا  هک  دومنیم  یهام  مشاهینب  نایم  هحفص 39 ] ]

الیمج امیـس  الجر و  سابعلا  ناک  و  دسیونیم : نییبلاطلا  لتاقم  فلؤم  دندرکیم ، هراشا  ع )  ) یلع دنزرف  مشاهینب  رمق  هب  دـنهدیم  ناشن 
[ . 9 ( ] ع  ) لتق موی  هعم  یلع  نب  نیسحلا  ءاول  ناک  مث  مشاه  ینب  رمق  هل  لاقی  ناک  ضرألا و  یف  ناطخی  هالجر  مهطملا و  سرفلا  بکری 

حلاص دبع 
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: هدـش بقل  نیا  هب  حیرـصت  ترـضح  نآ  ترایز  رد  هک  ادـخ  راکوکین  هتـسیاش و  يهدـنب  ینعی  حـلاص  دـبع  راوگرزب  نآ  باقلا  زا  رگید 
نانچ دنامه  هیبش  هک  ناکم  دارفا  نوچ  دنرگیدکی  هباشم  نامز  ءازجا  دناهتفگ : نادنمـشناد  ءامکح و  حـلاصلا : دـبعلا  اهیا  کیلع  مالـسلا 

هب بستنم  نوچ  دوش  هدناوخ  دجسم  مان  هب  ینیمز  هکنیا  لثم  رابتعا  هب  رگم  درادن  زایتما  يرترب و  تاذ  بسح  هب  رگید  نیمز  رب  ینیمز  هک 
هام ياهبش  اهزور و  دننام  یببـس  هب  دنکیم  ادیپ  شزرا  یهاگ  هک  نامز  ءازجا  تسا  روط  نیمه  دراد و  تفارـش  تسا  ادخ  يهناخ  ادخ و 

دنرادن یتلیضف  مه  هب  مه  اهناسنا  اذل  تسا  ششخب  شزرمآ و  ياهزور  بش و  زا  ادخ و  هب  باستنا  هک  ردقلا  ۀلیل  بش  ناضمر و  كرابم 
رگیدکی رب  يرترب  دنتسه  اوح  مدآ و  هحفص 40 ]  ] نادنزرف درم  نز و  زا  درز  و  خرس ، و  دیفس ، هایس و  زا  اهداژن  مامت  ینعی  رابتعا  هب  رگم 

اذـل تیدوـبع  یگدـنب و  هار  زا  رگم  ددرگیمن  لـصاح  هبترم  نـیا  ناـهج و  راگدـیرفآ  هـب  یکیدزن  برق و  ماـقم  ببـس  هـب  رگم  دـنرادن 
تبسن باستنا و  دنکیم  تیانع  مالسا  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  یفیرـشت  نیرتهب  تسا ، یگدنب  تیدوبع و  ماقم  اهناسنا  يارب  ماقم  نیرتیلاع 

وا هب  هکنیا  ببس  تسا  ناهج  دنوادخ  ناگدنب  زا  هک  تسا  نیمه  ترضح  نآ  راختفا  نیرتمهم  یگدنب و  ماقم  هب  تسا  راوگرزب  نآ  نداد 
ای ابیز و  تروص  يارب  مدرکیمن  قلخ  ار  زیچ  چـیه  هکلب  كالفا  نم  يدوبیمن  وت  رگا  ینعی  كالفالا » تقلخ  امل  كالول   » دوشیم هتفگ 

ربمغیپ گرزب  نآ  یگدـنب  تیدوبع و  يهبترم  يارب  هکلب  تسا  هدوبن  يروص  روما  يهیقب  بسن و  بسح و  راختفا  ای  تغالب و  تحاصف و 
درک زاورپ  اجنآ  ات  دومن و  ار  جارعم  ینامـسآ و  رفـس  زاغآ  داهن و  اپ  ریز  ار  نامـسآ  نیمز و  مالـسا  ربمایپ  هک  یبش  نآ  رد  تسا ، یمارگ 

نامک فرط  ود  يهزادنا  هب  هلـصاف  هک  دش  کیدزن  يردق  هب  برق  ماقم  رد  تقرتحا . دقف  ۀلمنا  ثوند  ول  دز  دایرف  دـنام و  زاب  لیئربج  هک 
یصقالا دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  الیل  هدبعب  يرـسا  يذلا  ناحبـس  دیدرگ . لئان  یگدنب  تیدوبع و  ماقم  هب  لاح  نیا  رد  دوبن  شیب 

ریـس ار  ماهدنب  دومرف : هکلب  ترـضح  نآ  باقلا  ءامـسا و  يهیقب  ای  میلو ، مریفـس ، ملوسر ، دومرفن : لاعتم  دنوادخ  يهیآ 1 ) يرسا  هروس  )
هلوسر هدبع و  ادـمحم  نا  دهـشا  تلاسر : ماقم  هب  دـعب  دوشیم و  هتفگ  لوا  ترـضح  نآ  یگدـنب  هب  تداهـش  مه  زامن  دهـشت  رد  مداد ...

ریاس رب  مدـقم  تیدوبع  ماقم  ماـظع  هحفـص 41 ]  ] ءایبنا ریاـس  رد  هک  ناـنچمه  تسا  ادـخ  لوسر  ادـخ و  يهدـنب  دـمحم  مهدیم  یهاوگ 
مه دنوادخ  دنکیم و  دنوادخ  یگدنب  هب  فارتعا  هللادبع  ینا  دـیوگیم : نخـس  زاغآ  رد  ع )  ) میرم نب  یـسیع  تسا ، هتفرگ  رارق  تاماقم 

يهرابرد دنوادخ ، یگدنب  زا  درادن  فاکنتسا  میرم  نب  یسیع  ادبع  نوکی  نا  حیسملا  فکنتـسی  نل  دیوگیم : هدرک  ءاضما  ار  وا  فارتعا 
... بویا اندـبع  رکذا  و  دـیامرفیم : هروس  نامه  رد  بویا  يهراـبرد  دواد و  اندـبع  رکذا  و  دوشیم : هتفگ  راـهچ  يهیآ  هروس ص  رد  دواد 

هدوتـس هنـسح و  تافـص  يهیقب  عماج  هک  تسا  یتفـص  تقیقح  رد  هدـش و  عمج  هدـیمح  تافـص  مامت  دـبع  يهملک  رد  هک  نآ  هصـالخ 
نیا هب  مه  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسا ، هتخاس  رختفم  نادب  ار  دوخ  ءایلوا  ءانما و  ءایبنا و  دنوادخ ، هک  تسا  یتفـص  نیرتمهم  دشابیم و 

. دوب نانم  دنوادخ  حلاص  يهدنب  وا  هک  دزاسیم  ناشن  رطاخ  هدوتس و  ار  دوخ  راوگرزب  يومع  یلع  نب  سابع  عماج  تفص 

سلطا

ترثـک زا  ترـضح  نآ  تسا و  هدـش  رکذ  یگدـنردو  تعاجـش  سلطا  یناـعم  زا  تسا  سلطا  ع )  ) یلع نب  ساـبع  باـقلا  زا  رگید  یکی 
نآ يهرهچ  گـنر  نوـچ  تـسا  شفنب  یـسلطا  لـگ  اـی  یگنر و  هریت  سلطا ، یناـعم  زا  رگید  دـیردیم ، ار  نانمـشد  فوفـص  تعاـجش ،

ياهیتشز حـئابق و  هب  تبـسن  هکنآ  يهطـساو  هب  ای  دـناهدومن و  سلطا  هب  بقلم  ار  وا  تسا  هدوب  شفنب  ابیرقت  گـنر  هریت  خرـس  راوگرزب 
هحفص 42] . ] دناهدناوخیم یسلطا  ار  راوگرزب  نآ  تسا  هدوب  روسج  نانمشد 

رادمچرپ ای  ءاول  لماح 

هراشا
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قالطا بصنم  نیا  ترـضح  نآ  رب  يردـق  هب  یلو  تسا  يرادـمچرپ  اهنآ  زا  یکی  هک  دناهتـشون  بصنم  هدـفه  ترـضح  نآ  يارب  هچرگ 
يهرابرد اجنیا  رد  ریزگان  میداد  حیـضوت  شیپ  رد  ار  یئاقـس  تیاقـس  ماقم و  هک  نانچ  مه  تسا . ترـضح  نآ  بقل  اهنت  یئوگ  هک  هدـش 

مالـسلاهیلع یلع  دیـشر  دنزرف  هکنآ  هژیو  هب  دنادب  ار  يرادمچرپ  ماقم  تیمها  هدـنناوخ  ات  میهدیم  حیـضوت  يرادـقم  مچرپ  رادـمچرپ و 
. دوب مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  ياروشاع  تضهن  رادمچرپ  رادملع و 

مچرپ

اول شفرد و  قریب و  مچرپ و  ار  وا  دشاب  ياهتسد  کی  ای  شترا  زا  تمـسق  کی  ای  روشک  کی  تمالع  دننک و  بوچ  رـس  رب  هک  ياهچراپ 
ياهراپ مرچ  نامه  ینایواک  شفرد  تسا  هدوب  جیار  عماوج  للم و  نیب  تاراختفا  تازایتما و  يارب  مایالا  میدق  زا  و  دـنمان ؟ تیار  ملع و  و 
اهبنارگ درمز  تیقاوی و  رهاوج و  هب  ار  مرچ  نآ  نودیرف  سپ  دوب  هدرک  یبوچ  رس  رب  كاحـض  رب  جورخ  تقو  رد  رگنهآ  يهواک  هک  دوب 

دوزفایم نآ  رب  يزیچ  تسـشنیم  تنطلـس  ریرـس  رب  هک  ینایک  نیطالـس  زا  کی  ره  تخاس و  موسوم  ینایواک  شفرد  هب  هدومن و  عصرم 
عارذ و نآ 8  ضرع  دـش ، میـسقت  اهنآ  نایم  رد  شتارهاوج  هک  دوب : ملع  ناـمه  مئاـنغ  يهلمج  زا  مالـسا  رگـشل  يهبلغ  تقو  رد  و  [ 10]

تیلهاـج نارود  رد  تسا . هدوـب  ع )  ) میهاربا ترـضح  مچرپ  تیار  نیلوا  دناهتـشون  یـضعب  و  هحفـص 43 ]  ] تسا هدوـب  عارذ  شلوط 12 
هب یهاگ  هک  هدوب  ییاهمچرپ  برع  تایار  دوشیم و  هدرب  مان  باقعلا  ۀـیار  مان  هب  یکـشم  مچرپ  هلمج  نآ  زا  هک  هدوب  جـئار  ییاـهمچرپ 
رد زازتها  هب  فلتخم  ياهگنر  هب  تاوزغ  اهگنج و  رد  هایس و  گنر  هب  یبنلا  ۀیار  یمالـسا  يهرود  رد  اما  تسا  هدش  لقن  دیفـس  گنر 

، درولانیع رد  دیفـس و  ربیخ  گنج  رد  درز و  ع )  ) نینمؤملاریما مچرپ  خرـس و  ءادهـشلادیس  يهزمح  مچرپ  ردب  يهوزغ  رد  الثم  هدمآیم 
زا خرـس و  هیما  ینب  ياهمچرپ  تسا . هدوب  زبس  دیـشکیم  شود  هب  ع )  ) یلع هک  ار  یمچرپ  هزمح  زا  دـعب  و  دیفـس ) هایـس و  هب  لیام   ) قلبا

گنر هب  هک  یسابع  نومأم  نامز  رد  رگم  دندوب  هدرک  باختنا  هایس  مچرپ  سابع  ینب  ناوریپ  گنر و  دیفس  هیولع  تلود  يوریپ  هب  نایعاد 
هب يدایز  مامتها  ءاسور  نادبشترا و  ءارما و  هرخالاب  تشاد و  هارمه  مچرپ  ماش 500  يهبلغ  رد  رصم  یمطاف  هللااب  زیزعلا  تشگ ، لدبم  زبس 

مچرپ شقن  هک  باقع  ياج  هب  ناناملسم  دنتـشاد و  ییاهمچرپ  دمحلا  ءاول  باحـس و  لظ و  لیبق  زا  فلتخم  ياهمان  هب  دندادیم و  مچرپ 
ءادهشلادیس يهلتق  زا  نیمقتنم  نیباوت و  ءاول  دندوب ، هدومن  يزود  رز  مچرپ ؛ يور  ار  هللالوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  يهملک ال  دوب  ناتسرپتب 

هدرمـش و مرتحم  ار  راعـش  نیا  مه  زورما  يایند  هک  نانچمه  دوب  گـنر  هس  ياراد  دیـسر  دوخ  جوا  هب  وا  ناوریپ  راـتخم و  تراـما  رد  هک 
هحفص 44] . ] تسا ماوقا  للم و  تازایتما  زا  یکی 

رادمچرپ

دنـسرت ساره و  نودـب  مرگلد و  رکـشل  تسا  زازتـها  هب  مچرپ  هک  یناـمز  اـت  تسا و  رادـمچرپ  يهدـهع  هب  هاپـس  یهدـنامرف  زکرم  نوـچ 
هب طونم  رکشل  تسکـش  هک  نیا  هچ  دسارهن  نمـشد  يهلمح  تکوش و  زا  دشاب  دنمتردق  روسج و  راکادف ، روالد ، دیـشر ، دیاب  رادمچرپ 
هللا مالس   » هزمح مالـسا  نادنزرف  نیرتعاجـش  تسد  هب  ار  مچرپ  ردب  گنج  رد  مالـسا  ربمایپ  اذل  تسا  رادمچرپ  ندش  نوگنرـس  طوقس و 

ربمایپ ادـتبا  ربیخ  گنج  رد  [ . 11 . ] درپس دوب  طئارـش  مامت  دجاو  هک  ع )  ) یلع ياناوت  تسد  هب  راوگرزب  نآ  تداهـش  زا  دـعب  داد و  هیلع »
هب ار  مچرپ  ادرف  دومرف : مالسا  ربمایپ  هاگنآ  دنتشگرب  گنج  نادیم  زا  یلو  درپس  دنتـشادن  تیحالـص  هک  رفن  ود  تسد  هب  ار  مچرپ  مالـسا 

نمـشد رب  نوچ  و  دـنرادیم ، تسود  ار  وا  زین  ادـخ  لوسر  ادـخ و  درادیم و  تسود  ار  ادـخ  لوسر  ادـخ و  وا  هک  مهدیم  یـسک  تسد 
رد راصنا  نیرجاهم و  تسا ، هداد  رارق  وا  ياناوت  تسد  هب  ار  ربیخ  حتف  دنوادخ  ددرگن و  زاب  يزوریپ  حتف و  نودـب  دـنکن و  رارف  درب  هلمح 

؟ تساجک یلع  ممع  رسپ  دومرف : ربمایپ  دیـسر  دادماب  نوچ  اما  دریگ  رارق  نانآ  تسد  رد  ادرف  هک  دندربیم  ار  مچرپ  نآ  يوزرآ  بش  نآ 
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نآ تسد  دننک  رـضاح  ار  ترـضح  نآ  داد  نامرف  درادن ، تکرح  تردـق  هک  هدروآ  رد  هحفـص 45 ]  ] اپ زا  ار  وا  نانچ  مشچ  درد  دـنتفگ 
ار مچرپ  هاگنآ  تفای ، افش  هلـصافالب  دیلام  راوگرزب  نآ  ياهـشمچ  رب  كرابم  ناهد  بآ  مرکا  ربمغیپ  دنتخاس . رـضاح  هتفرگ  ار  ترـضح 

دوب لباقم  روالد  رازه  اب  هک  بحرم  ربارب  رد  نوچ  داد و  ياج  نمشد  هاپس  بلق  رد  ار  دوخ  كانبضغ  ریـش  نوچمه  وا  درک و  تیانع  ودب 
شیاهنادند ات  هک  دز  وا  رس  رب  یتبرـض  نانچ  هروسق و  ثیل  ماجآ و  ماغرـض  هردیح  یما  ینتمـس  يذلا  انا  دناوخ : ار  زجر  نیا  دش  وربور 

تبرـض اب  نانچ  ار  باوص  يربیخ و  رتنع  عیبر و  دـناشک و  تکاله  كاخ  هب  ار  رگید  ناعاجـش  دـعب  دـش و  نیمز  رب  شقن  تفاکـش و  ار 
هک یتاظحل  زا  سپ  هک  دوب  هدومن  مین  ود  هب  ار  نمشد  نانچ  تبرـض  کی  اب  یهاگ  تخاس  ریحتم  ار  ناگدننیب  هک  دروآ  رد  اپ  زا  يردیح 

دندش و ربیخ  يهعلق  هب  هدنهانپ  داد  تمیزه  ار  رفک  رکـشل  هک  یماگنه  تفرگیم و  رارق  نیمز  رب  دعب  دوب و  هداتـسیا  نانآ  ندب  نیئاپ  مین 
باترپ رـس  بقع  هب  عارذ  لهچ  ات  ار  نآ  دنک و  ربیخ  يهعلق  زا  رد  یهللادـی  تسد  اب  هدومن و  بیقعت  ار  اهنآ  دنتـسب  ار  صومق  يهعلق  رد 

ماشحا و مامت  اب  مالـسا  رکـشل  هتفرگ و  تسد  يور  هب  ار  رد  هاـگ  نآ  دـنهد  تکرح  ار  رد  نآ  دنتـسناوتیمن  رفن  لـهچ  هک  نیا  اـب  دومن ،
سابعلا لضفلاوبا  یلع  دیـشر  روالد  دنمورب و  دنزرف  دیدرگ . ناناملـسم  بیـصن  لماک  حتف  ات  دـندرک  روبع  رد  نآ  يور  زا  ناشنایاپراهچ 

، خیرات رد  تشاد  هدهع  هب  شراوگرزب  ردارب  نادیهـش ؛ رالاس  فرط  زا  ار  يرادمچرپ  ماقم  زئاح و  ار  تمـس  نیا  شراوگرزب  ردپ  زا  سپ 
ات هک  داد  ناشن  نمشد  هب  یتسد  برض  نانچ  البرک  رادمچرپ  میرادن  غارـس  وا  زا  رتریلد  رتعاجـش و  رتراکادف و  هحفص 46 ]  ] يرادمچرپ

ظفح تایح  يهظحل  نیرخآ  ات  ار  ینیـسح  مچرپ  دـش  دـهاوخ  نشور  سپ  نیا  زا  هک  نانچمه  تساجرباپ  هدـنز و  شمان  تماـیق  يهنماد 
لوا رد  هک  اههناشن  اهمچرپ و  نیا  تسا ، یقاب  شهوکـش  زازتها و  هب  تمایق  يهنماد  ات  هک  تشاد  شرادـیاپ  اجرباپ و  نانچ  ار  نآ  درک و 
ناهج عامتجا  رد  هرخالاب  اهرذگهر و  اهنابایخ و  اههینیـسح و  ایاکت و  رد  دوشیم و  هتـشارفارب  شیپ  لاس  يدـنا  رازه و  زا  لاس  ره  مرحم 
يارب هک  تسا  یمچرپ  زا  يوریپ  رد  تشارفارب ، ساـبعلا  لـضفلاوبا  زور  نآ  هک  تسا  یملع  ناـمه  زا  بیقعت  رد  دـسریم  رظن  هـب  مالـسا 

دوب وا  یتسار  هب  درک ، ادف  ار  شیوخ  تسد  ود  ع )  ) نیـسح دیـشر  ردارب  نآ  ظفح  رد  هک  تسا  یتیار  رثا  رد  دش  هتخیر  اهنوخ  نآ  ظفح 
نآ يهدهع  زا  بوخ  هچ  هدش و  باختنا  يرادمچرپ  رکشل و  یهدنامرف  تمـس  هب  البرک  نینوخ  بالقنا  اروشاع و  سدقم  تضهن  رد  هک 

. دومن هدنیاپ  هدنز و  تسایند  ایند  ات  ار  شیوخ  مان  دمآ و  رب 

البرک رادمچرپ 

هب يدرک  وت  ات  دـنلب  خرچ  نیا  رب  رخف  زا  متخارفا  ملع  منیئآ  رهم  لد  نیا  تسه  وت  ماد  يهتـسب  منید  لماک  وت  رهم  زا  دـش  هکیا  نیـسح  اـی 
وت هار  رد  تسد  هحفـص 47 ]  ] منیمأت ناهج  ود  رد  افو  یـشخب ز  وت  ات  مدرک  در  بضغ  هب  نمـشد  يهمان  ناما  نم  منییعت  دوخ  يرادـملع 

تقیقح مشچ  وت  ندید  لیام  تسه  ملاع و  زا  متخود  ودـع  ریت  اب  مشچ  منیا  تسا  دـیما  هک  مناشف  وت  ياپ  هب  ناج  متـسد  يریگب  هک  مداد 
همقلع لحاس  نوخ  هب  هتـشغآ  نت  اب  ماوت  قشع  يهتـشک  منیـشنب  ای  مزیخرب و  هک  تسد  ارم  هن  دنلب  تسد  کمک  اب  دوشب  دـتفا  هک  ره  منیب 

وت يدنام  هنشت  اما  نم  مدش  باریس  وت  رهم  یم  زا  منیلاب  رس  هب  تبحم  هن ز  یمدق  ارم  ناج  یب  نت  ینیبب  هکناز  رتشیپ  منینوخ  يهکرعم  دش 
منیبیم نیمغ  ناشیرپ و  تخس  ارو  هک  اشگب  یهاگن  هب  دیؤم )  ) راک زا  هرگ  منیگمغ  تیگنشت  زا  و 

جئاوحلا باب 

بقل نیدب  مه  تداهش  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  شراوگرزب  ردارب  فرط  زا  دوب  جئاوحلا  باب  يرهاظ  تایح  نامز  رد  هک  يروطنامه 
دوخ و تاجاح  ياضق  يارب  هلیـسو  نیرتهب  تجاح و  باب  ار  وا  راوگرزب و  نآ  يهناخ  رد  هب  دننکیم  عوجر  تاجاح  رد  مدرم  فصتم و 

نآ هب  همه  هتـشاد و  یللملانیب  ماقم  سابعلا  لضفلاوبا  میدومن ، هراشا  باتک  زارف  نیلوا  رد  هک  نانچمه  دنرامـشیم  ناـمردیب  ياـهدرد 
، تسرپشتآ یئادوب و  ینارصن ، يدوهی و  هحفص 48 ]  ] ناملسمریغ ناملسم و  ینس  هعیش و  دنیاس  ههبج  شهاگرد  هب  لسوتم و  ترـضح 
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يهدنروآ رب  جـئاوحلا و  باب  اتقیقح  دیهـش و  گرزب  نآ  تاصتخم  زا  ماقم  نیا  دنـسانشیم  ار  وا  دـحوم  ریغ  دـحوم و  نیدیب  رادـنید و 
یبأب اهتجاح  یـضقی  الا و  ۀـجاح  یف  ۀـعورم  هتعد  ام  جـئاوحلا  باب  تسا . نادـنمدرد  درد  يهدـنناسر  نامرد  هب  نادـنمتجاح و  تاـجاح 

سابعلا لضفلاوبا  نیسحلاباب و  جئاوحلا و  باب  هک  نیا  رگم  تسین  یناملـسم  اهجاهنم  يرولا  تملعت  یماسلا  هلـضف  نم  يذلا  لضفلایبا 
ياهدرد اسب  هچ  تسا  اشوک  تخس  نادنمتجاح  تاجاح  عیرـست  رد  دراد و  يدایز  يوربآ  وا  دنوادخ  دزن  رد  هک  دنادیم  دسانـشیم . ار 

زورب ددرگیم ، هدوشگ  شتیانع  لیذ  هب  لسوت  اب  هک  اههرگ  اههدـقع و  هچ  دـسریم و  ناـمرد  هب  بش  زور و  رد  شاهلیـسو  هب  ناـمردیب 
عفرت و نا  هللا  نذأ  تویب  یف  قادـصم : شرهطم  مرح  تسا و  ماع  صاـخ و  دز  ناـبز  نادیهـش  قشمرـس  نآ  زا  تازجعم  روهظ  تاـمارک و 

هللا یلا  جـئاوحلا  باب  هب  روهـشم  فورعم و  وا  اهنت  هک  نیا  هچ  هتـشگن  دـیمون  هاگچیه  شهاگرد  هب  نیلـسوتم  هتـشگ و  همـسا  اهیف  رکذـی 
. تسا

نادیواج غورف 

ناوتیم میاضترم  مشخ  رحب  تردـق  هب  هحفـص 49 ]  ] نتفگ ناوتیم  منابـساپ  تماما  هاگرخ  هب  نتفگ  ناوتیم  منامرهق  تداهـش  نادیم  هب 
نتفگ ناوتیم  مناشف  وترپ  بکوک  هناگی  اهتلیضف  خرچ  رب  هک  مشاهینب  هام  منم  نتفگ  ناوتیم  مناگنـشت  بل  یقاس  بصنم  هب  ندناوخ 

رب هک  دـنادیمن  ایوگ  ناما ! طخ  ارم  نمـشد  دـهد  نتفگ  ناوتیم  منادواج  غورف  ملاع  نیرد  دراد  ینـشور  تیالو  رون  زا  مناج  عمـش  وچ 
نتفگ ناوتیم  منایصاع  عیفش  رشحم  رد  هک  رواد  رضحم  رد  منکیم  تعافش  ار  دیؤم )  ) نتفگ ناوتیم  مناما  فهک  ناهج  قلخ 

یلع نبا  سابع  نادنزرف  مان  رسمه و 

ترـضح نآ  نارـسمه  زا  یکی  رتخد . کی  دمحم و  مساق ، نسح ، لضف ، هللادیبع ، ياهمان : هب  رـسپ  دنزرف  جنپ  ياراد  لضفلاوبا  ترـضح 
نایم رد  مشاه  ینب  رمق  دـنزرف  دـمحم  مان  دـشابیم و  نسح  ردام  دـلو  ما  راوگرزب  نآ  رگید  رـسمه  تسا و  لضف  هللادـیبع و  رداـم  هباـبل 
ینب رمق  یلع  دنزرف  هب  تبسن  راختفا  تعاجش  لامک و  لضف و  نابحاص  زا  یناگرزب  ترـضح  نآ  لسن  زا  دسریم و  رظن  هب  البرک  ءادهش 

هحفص 52] ( ] نیعمجا مهیلع  هللا  مالس   ) دنراد ار  مشاه 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تامارک 

لسوت يهجیتن 

ضیرم يافش 

زا نوچ  دـش و  ضیرم  تخـس  هک  تشاد  يدـنزرف  دوب  البرک  نکاـس  ریخ  لـها  ءاحلـص و  زا  يدرم  دـسیونیم : [ 12  ] نیطبـسلا یلاعم  رد 
دنوادخ زا  ترـضح  نآ  يهلیـسو  هب  ار  وا  يافـش  دروآ و  رهطم  مرح  رد  ار  وا  هدش و  سابعلا  لضفلاوبا  هب  لسوتم  دـنام  زجاع  شاهجلاعم 

؛ منکیم لقن  تیارب  هک  مدید  یباوخ  تدنزرف  يافش  يارب  بشید  تفگ  دمآ و  وا  دزن  شناتسود  زا  یکی  دش  حبـص  نوچ  دومن  تلئـسم 
زا یکلم  نایم  نیا  رد  دـهد ؛ افـش  ار  وا  تساوخیم  دـنوادخ  زا  درکیم و  اعد  تدـنزرف  يافـش  يارب  سابع  ترـضح  هک  مدـید  نانچمه 
وا رمع  تدم  اریز  نکم  تعافـش  ناوج  نیا  يافـش  يهرابرد  دیوگیم  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ  دـمآ و  وا  دزن  ص )  ) ادـخ لوسر  فرط 

ضرع زا  سپ  یلع  نب  سابع  هحفص 53 ]  ] وگب ادخ  لوسر  هب  ورب  دومرف : کلم  نآ  هب  ترضح  نآ  تسا  هدیـسر  ارف  شگرم  هدش و  مامت 
کلم دیهد ؛ رارق  تیانع  دروم  ار  وا  مراد  تساوخرد  منکیم و  اضاقت  ار  ضیرم  نیا  يافـش  دنوادخ  زا  امـش  يهلیـسو  هب  دیوگیم  مالس 

نآ يافش  تساوخرد  شیپ  دننام  لضفلاوبا  ترضح  زاب  هدش  مامت  شتدم  هدیسر و  رـس  هب  وا  لجا  تفگ  شیپ  دننام  تشگزاب و  تفر و 
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دـش و كانبـضغ  درک و  رییغت  شاهرهچ  گنر  لضفلاوبا  یلع  دـنزرف  تفگ  نانچمه  کلم  هک  مراهچ  يهبترم  هبترم  هس  ات  دومن  ار  ناوج 
رد ایآ  تسا ؟ هدـناوخن  جـئاوحلا  باب  ارم  دـنوادخ  ایآ  دـیوگیم : لضفلاوبا  وگب  نک و  غالبا  ارم  مالـس  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  ورب  دومرف :

دنوادـخ زا  ار  دوخ  ياضرم  يافـش  ماهلیـسو  هب  دـنوشیم و  لسوتم  نم  هب  مان  نیدـب  مدرم  ماهتـشگن ؟ روهـشم  ماـن  نیا  هب  نم  مدرم  ناـیم 
مرکا ربمایپ  هب  لضفلاوبا  ماغیپ  نوچ  دـنناوخن  جـئاوحلا  باب  ارم  مدرم  ات  دـیریگب  نم  زا  ار  ماـن  نیا  تسین  نینچ  رگا  لاـح  دـنراد  تلئـسم 

تعافـش یتسه  جئاوحلا  باب  هشیمه  وت  درادب  نشور  دـنوادخ  ار  وت  مشچ  وگب ؛ یلع  نب  سابع  هب  ورب  دومرف : هدومن  مسبت  دیـسر ، (ص )
اذه تئش و  نمل  عفشا  جئاوحلا و  باب  تناف  دومرف  تیانع  افـش  وت  تکرب  هب  دنوادخ  ار  ضیرم  ناوج  نیا  یهاوخیم و  هک  ره  يارب  نک 

. کتکربب هللا  هافش  دق  ضیرملا  باشلا 

یناهگان يافش 

هراشا

ساسحا میولگ  رد  ار  گرم  یخلت  هک  يروط  هب  مدش  راتفرگ  يدیدش  لد  درد  هب  دهشم  تاقالیی  زا  یکی  رد  یبش  روطس  نیا  يهدنراگن 
دشیم ادیپ  یئوراد  هن  دناسر و  رهش  هب  ارم  بش  زا  تعاس  نآ  رد  هک  دوب  ياهلیـسو  هن  نداتـسیا  هن  متـشاد و  نتـسشن  یئاناوت  هن  مدرکیم 

بات و دشیم و  رتدیدش  هظحل  ره  دردلد  تابرـض  هدومن و  دیما  عطق  تهج  ره  زا  هک  لاح  نآ  رد  دناشک  حبـص  هب  ارم  هحفص 54 ]  ] هک
، مدید يدنوادخ  هاگرد  نابرقم  هب  لسوت  هب  رـصحنم  ار  هراچ  دوب  هدرک  تحاران  ار  مناتـسود  و  دومنیم ، قاط  ار  متقاط  هدوبر و  ار  مناوت 
رد کشا  دـیامنیم  تجاح  ياضق  رد  عیرـست  دـسریم و  دایرف  هب  يدوز  هب  وا  هکنیا  هچ  مدـیزگرب  ار  سابعلا  لـضفلاوبا  ناـیم  نآ  رد  و 

ددرگ لـصاح  افـش  ترـضح  نآ  هب  لـسوت  اـب  نوـنکا  رگا  مدرک  رذـن  شـسدقم  تحاـس  هب  مالـس  ضرع  زا  سپ  دوـب  هدز  هقلح  ممـشچ 
و دوب ، نیریـش  لضفلاوبا  مان  هب  مماک  دوب و  هتـشگن  رارقرب  لماک  طابترا  و  دوب ، هدشن  مامت  مرذـن  زونه  منک ، شیوک  میدـقت  يدنفـسوگ 

نیح زا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  مدـیدن و  دوخ  رد  درد  زا  يرثا  دـنزیر ، شتآ  رب  هک  یبآ  نوچمه  هاـگان ، هک  ماـن  نادـب  منرتم  میاـهبل 
خیرات نآ  زا  متسه و  بش  نآ  يهیـضق  شراگن  لوغـشم  هک  نامز  نیا  ات  هکنیا  رتمهم  تشذگن و  هقیقد  کی  زا  شیب  افـش  نامز  لسوت و 

لد درد  زا  یتیراـع  تاـیح  لوط  رد  رگید  راوگرزب  نآ  تمحرم  فطل و  هب  یئوـگ  ماهدـشن و  لد  درد  چـیه  درذـگیم  لاـس  هد  زا  شیب 
یـضعب دـننام  مناوتیم  هنوگچ  ماهدومن  هدـهاشم  ع )  ) لضفلاوبا يهیحان  زا  ار  تمارک  نیا  دوخ  مشچ  هب  هک  نیا  اب  ـالاح  ماهتـشگ  فاـعم 

؟! مشکب شتبحم  رپ  ناماد  زا  لسوت  تسد  میامنب و  ار  راوگرزب  نآ  تمارک  راکنا  تیباهو  بتکم  ناوریپ  نادرخبان و 

ءادهش عمش 

رازلگ شیادـیپ  هک ز  لـگ  نآ  یئوت  هحفـص 55 ]  ] بش هب  هام  يرگهولج  دـنک  وت  غورف  بدا ز  تکاـخ ز  هب  هسوب  دـنز  دیـشروخ  هک  يا 
تیآ بر  يهولج  زج  وت  نابات  يهرهچ  رد  تسین  ادـخ  رون  زج  وت  تاذ  يهنیآ  رد  تسین  بطخ  وت  ماـن  هب  دـنناوخ  هرـسکی  نـالبلب  دوجو 

ریم یلع  غاـب  يهویم  ءادهـش  عمـش  مشاـه و  ینب  هاـم  قح  رون  بدا  لـضف و  یگدازآ و  تزع و  رهظم  راـقو  مرـش و  یگنادرم و  تلوص و 
هک شوپم  هاش  يا  نم  تیانع ز  فطل و  رظن  بسن  هدنخرف  ورسخ  ادخ  ریش  يهداز  افص  صالخا و  رهظم  اطع  دوج و  عبنم  برع  ناعاجش 

( اسر  ) قشع هر  رد  برط  تفای  ام  يهدرسفا  لد  تمیرح  زک  تشهب  يانمت  وت  يوک  قشاع  دنکن  بل  هب  تسا  هدیسر  وت  ياوه  هب  ناج  ارم 
بلط تسد  دشکن  ناناج  نماد  زا  رگد  دیسر  بولطم  هب  هک  ره 

كدوک يافش 
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ماما رهطم  مرح  رد  تفگ : يرتست  میحرلادـبع  خیـش  مان  هب  يراـصنا  خیـش  نادرگاـش  زا  یکی  دـسیونیم : [ 13  ] رمحا تیربک  يهدنـسیون 
رهطم مرح  زا  دندرک و  ترایز  دـنراد ، دوخ  اب  ار  یجولفم  هحفص 56 ]  ] كدوک دندش و  دراو  ینز  درم و  مدید  مدوب  مالسلاهیلع  نیـسح 
هدروآ لضفلاوبا  مرح  هب  ار  لش  جلف و  لفط  نامه  مدید  ع )  ) لضفلاوبا مرح  هب  مدش  فرـشم  زامن  ترایز و  زا  سپ  نم  دندیدرگ  جراخ 

رداق هک  ار  لفط  هتفر و  حیرض  تشپ  هب  دوخ  نینمؤملاریمأ و  نبای  کلیخد  دنیوگیم : نز  درم و  نآ  دناهدش و  لسوتم  ترـضح  نآ  هب  و 
نوچ درک  هاگن  فارطا  هب  دش و  دنلب  لفط  مدید  هاگان  هک  مدوب  زامن  لوغـشم  نم  دـندوب  هتـشاذگ  ترـضح  نآ  يوربور  دوبن  تکرح  رب 

نوریب مرح  زا  هتفرگ  ار  وا  تسد  دنتفای  عالطا  دوخ  لفط  نتفای  افش  زا  شردام  ردپ و  نوچ  تفر  نوریب  مرح  زا  دیدن  ار  دوخ  ردام  ردپ و 
زا امش  دزن  رد  ینابایب  ياهبرع  هاگره  لضفلاابا  ای  مدرک  ضرع  مدید  ار  نایرج  نیا  نم  یتقو  دنرامشب  مهم  ار  هیـضق  هک  نیا  نودب  دنتفر 
رب ارم  تجاح  هداد و  افش  ار  لهاج  برع  هچب  موشیم ، قحلم  اهنآ  هب  موریم  منامیمن و  اجنیا  نم  دنراد  تلزنم  برق و  رتشیب  بالط  ام 

برع نآ  منکیم  هابتـشا  نم  تسین و  تسرد  لـضفلاوبا  تحاـس  هب  بدا  يهئاـسا  مدرک  رکف  دوخ  اـب  هدـمآ  دوـخ  هب  هاـگان  يروآیمن ؟!
هتـشاد هیالگ  دـیابن  متـسه  سابعلا  لضفلاوبا  تاماقم  هب  ملاع  تیالو و  ماقم  هب  فراع  هک  نم  اما  تسا  فیعـض  شناـمیا  درادـن ، لـمحت 

يراصنا خیش  تداتسا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  يراصنا  خیش  مداخ  مدرک  تعجارم  فرـشا  فجن  هب  هک  یماگنه  متخادرپ  رذع  هب  اذل  مشاب 
رهطم نحـص  کـیدزن  هک  نآ  یکی  يراد  تجاـح  ود  دومرف : مدـش  فرـشم  وا  تمدـخ  هب  نوچ  نک  تکرح  يروف  هدومن  راـضحا  ار  وت 

نم ات  دوخ و  تجاح  ود  رد  نک  فرـص  ریگب و  ار  غلبم  نیا  اـیب  يوش ، فرـشم  هکم  هب  هک  نآ  رگید  یـشاب و  هتـشاد  یلزنم  نینمؤملاریما 
[ . 14  ] متخادرپ دوخ  تجاح  هب  متفرگ و  ار  اهلوپ  نم  ینک  زاربا  یسک  هحفص 57 ]  ] هب يرادن  قح  ماهدنز 

هدننک تناها  رفیک 

سدقم نحـص  رد  مادخ  زا  یعمج  اب  مدوب  هتـسشن  تفگ  يریاح  سردـم  هللا  رـصن  دیـس  هک  دـنکیم  لقن  ةدابعلا  ریـسکا  زا  رمحا  تیربک 
تسد کچوک  تشگنا  رب  هتشاذگ  ار  دوخ  تسد  کی  دودیم و  باتش  اب  رهطم و  مرح  زا  دمآ  نوریب  يدرم  هک  مدید  سابعلا ، لضفلاوبا 

فیرـش مرح  هب  نوچ  دزیریم  نآ  زا  بآ  دـننام  نوخ  هدـش و  عـطق  وا  تشگنا  هک  میدـید  میدـیناسر  وا  هب  ار  دوـخ  هلجع  هب  اـم  شرگید 
هب تسا  هدش  ادج  هدرم  مدآ  زا  ایوگ  تسین  رهاظ  نآ  زا  نوخ  چیه  تسا و  رهطم  حیرـض  ياههکبـش  نایم  رد  وا  تشگنا  میدید  میتشگرب 
هب هک  دوب  یتناها  يهطساو  هب  نآ  هتفرگ و  رارق  لضفلاوبا  بضغ  دروم  درم  نآ  هک  میتسناد  ام  تفر و  ایند  زا  درم  نآ  بش  کی  يهلـصاف 

. دوب هدومن  ترضح  نآ 

زواجتم يازس 

ار ینز  تساوخیم  ریفـس  ناخ  دمحم  ازریم  یجاح  مادـخ  زا  مجع  لها  يدرم  هک  دـنکیم  لقن  هیرـصان  تداعـس  باتک  زا  رمحا  تیربک 
يهکبـش هب  تسد  هدش و  هدنهانپ  لضفلاوبا  ترـضح  هحفـص 58 ]  ] مرح هب  هتخیرگ  درم  نآ  زا  نز  نآ  دریگب  یلوـپ  نآ  زا  دـنک و  مـهتم 

نکیل دندرک و  تعنامم  مادخ  دشکب  نوریب  مرح  زا  ار  وا  تساوخ  ایحیب  درم  نآ  متسه  وت  لیخد  لضفلاابا  ای  تفگیم  هتخادنا و  حیرض 
هارمه درم  نآ  زور  ود  یکی  زا  دـعب  تـفرگ  وا  زا  تساوـخیم  هـچ  نآ  هدرب و  نوریب  ار  هراـچیب  نز  هـکنآ  اـت  تشادـن  رب  تـسد  درم  نآ 

دریگیم باوخ  ار  وا  درکیم  تکرح  نامز  نآ  يهیلقن  لیاسو  رد  فجن  يوس  هب  هک  يروطنامه  دوخ  بابرا  ناخ  دـمحم  ازریم  یجاح 
تفرگ ار  نز  نآ  يوزاب  هک  تنایخ  تسد  نامه  نیب  نیا  رد  هدومن و  فداصت  مه  هب  هیلقن  يهلیسو  ود  دزویم و  يدیدش  داب  هلصافالب  و 

. دسریم شیوخ  لمع  يازس  هب  ددرگیم و  رتسکاخ  گنر  هب  هتخوس و  نآ  ناوختسا  دوشیم  هل  دروخ و  هناش  ات  قفرم  يالاب  زا 

هارمگ درم  تیاده 
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رمق ترایز  هب  مدش  فرشم  ع )  ) ادهشلادیس ترایز  زا  دعب  امرگ  مسوم  رد  هک  دنکیم  لقن  سابعلا  يهدنسیون  يارب  نسح  خیـش  يهمالع 
دنلب يدرم  اهنآ  رـس  تشپ  دـندش و  مرح  دراو  شدـنزرف  اب  ینز  مدـید  هاگان  دوبن ، يرئاز  مرح  رد  یمداخ  زج  ع )  ) لـضفلاوبا مشاـه  ینب 

هحتاف و اهینس  دننام  هن  دناوخ و  ترایز  نایعیش  دننام  هن  وا  اما  دش  رهطم  مرح  لخاد  دوب  نز  نآ  رهوش  ایوگ  طوبرم و  ود  نآ  اب  هک  تماق 
ناهگان درکیمن  ار  بدا  تیاعر  چـیه  دوب و  لوغـشم  مرح  رد  نازیوآ  ءایـشا  اهرجنخ و  اهریـشمش و  ياشامت  هب  هدومن  رهطم  ربق  هب  تشپ 

عـضو ریغتم و  شتروص  جنـشتم و  شیاهتـشگنا  هک  يروط  هب  دش  هدیبوک  حیرـض  يهکبـش  هب  تدش  اب  دش و  دنلب  نیمز  زا  درم  نآ  مدید 
انا و کلیخد  لضفلاوبا  دز : داـیرف  دـیبسچ و  حیرـض  هب  مکحم  هتفرگ  ار  شاهچب  تسد  نز  نآ  تقو  نیا  رد  درک  هحفص 59 ]  ] ادیپ يدب 

نآ هب  دندرب و  ع )  ) نیسح ماما  مرح  هب  دنتفرگ و  ار  درم  نآ  يروف  دز  ادص  ار  رگید  مداخ  رفعج  دیس  دید ، ار  هرظنم  نیا  هک  مداخ  يدلو 
حیرـض يهکبـش  هب  ار  درم  نآ  مادخ  دندش  هارمه  ام  اب  يدایز  يهدع  میتفر  ع )  ) نیـسح ماما  مرح  ات  دیئایب  ام  هارمه  دنتفگ  شرـسپ  نز و 

هب دادیم  تداهـش  هک  یلاح  رد  دـمآ  شوه  هب  تعاـس  راـهچ  زا  سپ  دوب  شوهیب  وا  دنتـسب  لـیخد  دـنداد و  طاـبترا  ربکا  یلع  ترـضح 
نالا تفگ  دعب  مهدزاود  ماما  هللا  ۀیقب  ترضح  ات  درمشیم  ار  نید  يهمئا  یضترم و  یلع  تیاصو  ءایبنا و  متاخ  تلاسر  ادخ و  تینادحو 

نب سابع  ینکن  فارتعا  رگا  داد  همادا  تفگ و  نم  هب  ار  نانآ  یماسا  نک و  فارتعا  همئا  تیالو  هب  دومرف  مدرک و  تاقالم  ار  ادخ  لوسر 
لـضفلاوبا مرح  رد  دندیـسرپ  وا  زا  متـسج . يربت  نانیا  ریغ  زاو  مدرک  فارتعا  نم  سابعلا ، ککلهی  لعفت  مل  نا   » دنکیم دوبان  ار  وت  یلع 

دعب ینامب  دوخ  یهارمگ  رد  یهاوخیم  زونه  تفگ : درشف و  ارم  الاب  دنلب  يدرم  مدید  لضفلاوبا  مرح  رد  تفگ  يدش ؟ بورضم  هنوگچ 
زا ام  تفگ  دـندرک  لاوئـس  نز  نآ  زا  نوچ  مدرکیم . رارف  نم  دزیم و  متـشپ  هب  اـصع  اـب  دـیبوک و  حیرـض  هب  درک و  دـنلب  ارم  تدـش  هب 

متساوخیم نیمظاک  ترایز  يهزاجا  وا  زا  نوچ  تسا . نم  رهوش  هینامیلس و  لها  تسا  تنـس  لها  زا  هک  درم  نیا  میتسه و  دادغب  نایعیش 
وا درک و  تیانع  نم  هب  دنوادخ  ار  رسپ  نیمه  مربب و  ترایز  هب  دنک  تیانع  نم  هب  يرسپ  دنوادخ  رگا  دوب  هدرک  رذن  درکیم  ءازهتسا  ارم 

ءارماس و مرح  رد  دـش  هارمه  نم  اب  هحفص 60 ]  ] درک و تقفاوم  هرخالاب  تشذگ  مرـسپ  نس  زا  لاس  هک 15  نیا  ات  دادـن  ترایز  يهزاجا 
ترضح مرح  لخاد  هک  نیا  ات  دومنیم ، ءازهتسا  درکیم و  بدا  يهئاسا  وا  دنهد  تاجن  یهارمگ  زا  ار  مرهوش  هک  مدش  لسوتم  نیمظاک 

ترایز هب  دوش  تیادـه  مرهوش  هک  ینکن  راکـشآ  یتمارک  رگا  یتسه  جـئاوحلاباب  وت  اقآ  يا  لضافوبا  ای  مدرک  ضرع  میدـش  لضفلاوبا 
مرهوش دش و  اراکـشآ  تمارک  نیا  ناهگان  ماگنه  نیا  رد  مدرگیم  رب  دادغب  هب  تفر و  مهاوخن  ع )  ) یلع تردپ  ءادهـشلادیس و  تردارب 

. دیدرگ تیاده  قح  هب  هلیسو  نیدب 

نامردیب درد  يافش 

ربنم و لها  شردـپ  دوخ و  دـسریم  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  تشپ  يهلصاف 27  هب  هک  میهاربا  دیـس  بیطخ  رـسپ  دیعـس  دیس 
زا دـعب  مدرک  رایتخا  رـسمه  يرجه  هدـعقیذ 1351  رد  هک  دـسیونیم : سابعلا  لیاضف  یف  سانلا  مالعا  باتک  رد  تسا  تاـفیلأت  بحاـص 

نامرد یتدم  متفر  هفوک  هب  لوالا 1353  يدامج  رد  دنیامن  هجلاعم  دنتـسناوتن  فجن  ناکـشزپ  هک  دیدرگ  مضراع  بت  ماکز و  هتفه  کی 
هب ناشیا  ءارآ  دنداد و  لیکشت  روش  هسلج ي  دندمآ  فجن  دادغب و  مهم  ياهرتکد  زا  هجحیذ  رد  متشگرب  فجن  هب  دیـشخبن  هدیاف  مدومن 

ماما نب  مساق  يهیرق  هب  يرادازع  يهماـقا  يارب  مردـپ  مرحم 1354  رد  تفرگ  رارق  تایح  زا  دـیما  عطق  هجلاعم و  نتـشادن  هدـیاف  هب  قافتا 
يدـهم دیـس  هیبش  ینارون  يهرهچ  تبیه و  اب  يدرم  مرحم  متفه  بش  ات  دوب ، نایرگ  میارب  زور  بش و  مرداـم  تفر و  مالـسلاهیلع  مظاـک 

دوب و هبنـشجنپ  زور  رد  هضور  سلجم  لیکـشت  هب  اـم  مسر   ) دـناوخیم هک  سپ  دومرف : دیـسرپ و  مردـپ  زا  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  یتشر 
تبیصم مداتسرف  البرک  هب  ار  دیعس  مرسپ  تفگ  تشگرب و  هبترم  ود  مرظن  زا  ندش  بیغ  زا  سپ  تسا ) هحفص 61 ]  ] هبنشجنپ بش  بشما 

هبترم ود  تسا . نایرگ  مرس  يالاب  مردام  مدید  مدش  رادیب  باوخ  زا  ناوخب  ار  سابع  تبیـصم  البرک  ورب  مه  وت  دیامن  رارقرب  ار  لضفلاابا 
وت هب  متفگن  هبجاف : لضفلایبا  متام  یف  ءرقت  تنا  البرک و  یلا  بهذ  دیعـس  يدـلو  نا  کل  لقا  ملا  دومرف : دـمآ و  اقآ  نآ  زاـب  درب  مباوخ 
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اقآ نآ  هبترم  نیا  مدیباوخ  زاب  مدش  رادیب  امنب ، ازع  يهماقا  ورب و  وا  دزن  مه  وت  مداتسرف  البرک  هب  لضفلاابا  يازع  يارب  ار  دیعس  مرـسپ  هک 
مردام يارب  ار  هیـضق  مدش و  رادیب  سرت  لاح  رد  تسیچ !؟ ریخأت  تلع  ریخأتلا ؟ اذه  امف  درک : هفاضا  دومرف و  ار  شیامرف  نامه  يدـنت  هب 

زا فعـض  يهطـساو  هب  البرک  هب  نتفر  هب  میمـصت  اـب  تسا  ساـبعلا  لـضفلاوبا  راوگرزب  ياـقآ  نیا  تفگ  دـش و  لاحـشوخ  وا  مداد  حرش 
دزن ارم  مرحم  بش 13  رد  لمح و  یتخت  يهلیسو  هب  هرخالاب  ات  دنتشادن  تقفاوم  مه  ناگتـسب  منک و  هچ  هرایـس  رد  ندش  راوس  نتـسشن و 

وت هب  هک  متفه  زور  زا  دومرف : مدرک  ترایز  ار  اقآ  نامه  هک  مدوب  یشوهیب  ءامغا و  لاح  رد  دندادرارق  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  رهطم  حیرض 
تسا يزور  مرحم و  زورما 13  ءرقا : مقف و  رـشع  ثالث  موی  وه  سابعلا و  نفد  موی  اذهف  دوب  وت  راظتنا  هب  دیعـس  يدرک  ریخأت  یئایب  متفگ 
مدوب هدیباوخ  تسار  تمـس  تشپ  هب  هک  یلاح  رد  دـش  رـضاح  موس  يهعفد  دـش  بئاغ  مرظن  زا  ناوخب و  وش و  دـنلب  دـش  نفد  سابع  هک 

شـسدقم راونا  راوگرزب و  نآ  تبیه  زا  ناوـخب  تبیـصم  زیخرب و  یباوـخیم  یک  اـت  دوـمرف ، تشاذـگ و  مپچ  يهناـش  رب  كراـبم  تسد 
نیرئاز مدرک  ساسحا  دوخ  رد  ار  یتمالس  تحـص و  قرع  مدش  رادیب  هوشغ  لاح  زا  مداتفا و  نیمز  هب  متروص  هب  مداتـسیا  اپرـس  شوهدم 

مدرم دش و  دـنلب  لیلهت  ریبکت و  هب  رهطم  نحـص  مرح و  رد  تیعمج  يادـص  دـندرک و  ماحدزا  دـندوب  هرظنم  هحفـص 62 ]  ] نیا دهاش  هک 
ات دـندرب  مرح  سیئر  دزن  هدرک و  رود  قلخ  مجاهت  زا  ارم  نیرومأم  مادـخ و  لاح  نیا  رد  دـندربیم  كربت  هب  دـندرکیم و  هراپ  ارم  سابل 
نم ای  لضفلاابا  مدرک . زاغآ  یضار  دیس  يهدیـصق  زا  ار  سابعلا  لضفلاوبا  تبیـصم  مدناوخ و  زامن  رهطم و  مرح  مدمآ  هاگ  نآ  دش  حبص 

ار مشاه  ینب  رمق  بئاصم  زین  ناکـشزپ  روضح  اب  لزنم  هب  ندمآ  زا  سپ  هدیـصق  رخآ  ات  ابا  هل  نوکت  نا  الا  لضفلاابا  ابالا  لضفلا و  سـسا 
شمان هک  درک  تیانع  دنوادخ  يرسپ  دش و  هلماح  نم  زا  مرسمه  لضفلاابا  تاکرب  هب  هک  تشذگن  يدنچ  دنتـسیرگ و  تدش  هب  مدناوخ 

[ . 15 . ] دومرف تمحرم  نم  هب  دنوادخ  نینبلاما  همطاف و  دمحم و  نسح و  هللادبع و  مان : هب  رگید  دالوا  مداهن و  لضاف  ار 

دش ناملسم  هک  ياهدننار 

هحفـص  ] اب سوبوتا  تکرح  ماگنه  رد  ناملـسم  ریغ  ياهدـننار  دـنداد  ربخ  تسا  نانیمطا  دروم  ناشنخـس  هک  يدارفا  نیقثوم و  زا  ياهدـع 
ناناملـسم دوشیم ، هجوتم  نوچ  دنیبیم  یمدق  ود  رد  ار  شنیرفاسم  دوخ و  گرم  گنردیب  درادـن و  زمرت  دوشیم  هجوتم  نیرفاسم  [ 63

دوخ ياج  هب  سوبوتا  دـیوگیم  ار  هلمج  نیا  ات  لضفلاابا  ای  دـشکیم  دایرف  رایتخایب  دـنوشیم  سابع  ترـضح  هب  لـسوتم  عقاوم  نیا  رد 
دنکیم هدهاشم  سابع  ترضح  زا  هدننار  ار  نشور  تمارک  نیا  نوچ  دنوشیم  هراپ  هتخیسگ و  مه  زا  اهکیتسال  هک  نانچ  نآ  دتسیایم 

[ . 16 . ] دیاسیم راوگرزب  نآ  سدقم  ناتسآ  رب  رس  هدش و  مالسا  سدقم  نید  هب  فرشم 

جلف يرامیب  يافش 

هب فلیخم  مان  هب  یـصخش  دـنکیم : لقن  هدوب  تمارک  دـهاش  قوثو و  دروم  هک  يدرم  زا  رهاوج  بحاص  لیلج  ملاع  يهداون  نسح  خـیش 
زا تسـشنیم و  یتخـس  هب  مدرم  کمک  هب  دـشیم و  رـضاح  هرمحم  رد  هللادـبعابا  يازع  سلاجم  هب  وا  دیـشک  لوط  لاس  هس  التبم و  جـلف 

ار دوخ  ياپ  نوچ  فلیخم  دـندناوخیم  ار  لـضفلاابا  تبیـصم  هک  دوب  موسرم  مرحم  متفه  زور  دوب ، هتـشگ  مورحم  یلک  هب  دـنزرف  دـیلوت 
ماـیق درم  نز و  زا  سلجم  لـها  دیـسریم  تداهـش  ندـناوخ  هب  رکاذ  یتـقو  دوب  مسر  دوـب ، هتـسشن  لاـح  نآ  هب  ربـنم  ریز  درکیم و  زارد 

دندمآ شورخ  شوج و  هب  هک  نیمه  دندزیم  هنیـس  تروص و  هب  همطل  ازع  گنهآ  فلتخم و  ياههجهل  هب  يراز  هحون و  اب  دـندرکیم و 
اهنآ نایم  رد  فلیخم  دندید  هبترم  کی  دندوب  هلان  مه  نارادازع  اب  ایوگ  مه  سلجم  راوید  هحفص 64 ]  ] رد و دوب و  دنلب  اسابع  او  دایرف  و 
نیا هدش و  فوطعم  شنارادازع  هب  لضفلاابا  هجوت  دنتسناد  سابعلا  ینمیق  فلیخم  انا  دناوخیم : هحون  دنزیم و  هنیس  رـس و  هب  هداتـسیا و 

اهتـسد و دندرک و  هراپ  كربت  يارب  ار  وا  سابل  دندروآ و  موجه  نارادازع  هدیـس  روهظ  هب  تسا  جیلفا  درم  يافـش  هک  تمارک  تلیـضف و 
زا سپ  دـشن  رارقرب  شمارآ  رهظ  زا  دـعب  تعاـس  هس  اـت  هیرگ  زا  زور  نآ  دـندشیم  ماـعطا  نارادازع  رهظ  دندیـسوبیم  ار  شتروص  رس و 
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. دندیـسرپ ار  شتادهاشم  تمارک و  نایرج  فلیخم  زا  دـش  یگتـسخ  عفر  فرـص و  اذـغ  تشگرب و  يداع  لاح  هب  ینیـسح  شوج  هکنیا 
نیبام یتلاح  ارم  ربنم  ریز  رد  دنتـسیرگیم  دـندزیم و  تروص  رـس و  هب  ع )  ) سابع بئاصم  يارب  مایق و  سلجم  لها  هک  ینیح  رد  تفگ :

رـضاح و سلجم  رد  راوس و  ییـالاب  دـنلب  دیفـس  بسا  رب  تماـق  دـنلب  ینارون و  هرهچ  اـب  اـبیز  يدرم  مدـید  تفرگ  ارف  يرادـیب  باوـخ و 
ضرع ینزیمن ؟ هنیـس  رـس و  هب  سابع  يارب  مدرم  هارمه  هب  ارچ  وت  فلیخم  يا  سانلا : عم  سابعلا  یلع  مطلت  مل ال  فلیخم  ای  دـیامرفیم :

زیخرب و دومرف : زاب  مدرک  رارکت  ار  دوخ  یناوتان  حرـش  نزب  هنیـس  رـس و  هب  وش و  دـنلب  دومرف : زاب  مرادـن  یئاناوت  رما  نیا  هب  اـقآ  يا  مدرک 
. مرادن ندـب  رد  تسد  نم  دومرف  نیدـی : يدـنع  نم  انا  لاقف : موش  دـنلب  مریگب و  ات  امرف  تمحرم  ار  تتـسد  نم  ياقآ  يا  متفگ : نزبهنیس 

راوگرزب نآ  ناهگان  مدمآ  نوریب  ربنم  ریز  زا  مدـیبسچ و  بسا  باکر  هب  رمالا  بسح  ریگب  ارم  باکر  دومرف : متـسیاب  هنوگچ  سپ  متفگ :
هحفص 65] . ] متفای تسردنت  حیحص و  ار  شیوخ  تشگ و  دیدپان  مرظن  زا  دوبن  رگید  یسک  لضفلاوبا  زج  هک 

تعافش تنامض و 

شاهزانج دوب  هدومن  توف  نارهت  رد  ملع  لها  زا  یکی  يهدلاو  تفگ  ضایر  بحاص  ذیمالت  زا  یکی  تسا : روکذـم  مالـسلاراد  باتک  رد 
لاؤس نآ  ببـس  زا  نوچ  تسا  هتـسکش  وا  غامد  هک  دـش  هجوتم  دـید  ار  ردام  يهزانج  هک  یماگنه  دـننک  نفد  ار  وا  ات  دـندروآ  ـالبرک  ار 
ضرع دروآ و  فاوط  يارب  لضفلاوبا  مرح  هب  ار  هزانج  يروف  تسکش  وا  غامد  داتفا و  نیمز  رب  بسا  يالاب  زا  توبات  هار  رد  دنتفگ  درک ؟
مهدب ار  وا  زامن  لاس  هاجنپ  هک  متسه  نماض  نم  دنکن  باذع  ار  وا  هک  دینک  تعافـش  وا  زا  امـش  دوبن  حیحـص  نم  ردام  زامن  اقآ  هک  درک 

ردام ارچ  تفگ  دننزیم  هتخیوآ و  یتخرد  رب  ار  شردام  دید  باوخ  رد  یبش  تشذگ  یتدم  دومن  نفد  ار  هزانج  تفگ و  ار  نیا  دنناوخب 
ار وا  ات  هدب  ار  غلبم  نالف  دبایب  تاجن  یهاوخیم  رگا  دنتفگ  هچ ؟ يارب  رخآ  تسا ، هدومرف  مکح  سابعلا  لضفلاوبا  دنتفگ : دـینزیم ؟ ارم 

تـسا غلبم  نامه  اب  قباطم  دید  نامز  نآ  موسرم  رارق  هب  دومن  ار  يراجیتسا  زامن  لاس  هاجنپ  باسح  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  وا  نوچ  مینزن 
زامن شردام  يارب  دـنهدب  ناشیا  هک  درب  یئابطابط  یلع  دیـس  اقآ  موحرم  ضاـیر  بحاـص  دزن  هب  ار  هجو  نآ  اذـل  دـناهتفگ  باوخ  رد  هک 

. دنناوخب

دنزرف تساوخرد 

ار یسکات  هیارک  مدیسر  هک  دصقم  هب  تسا . يوسیع  هدننار  متسناد  هار  یط  رد  مدش  یـسکات  راوس  يزور  دسیونیم : عیاقولا  يهدنـسیون 
يارب متفگ  مریگیمن  لوپ  امش  زا  نم  دیراد  هاگن  هحفـص 66 ]  ] دوخ دزن  رد  ار  لوپ  تفگ : هدننار  مهدب ، هدننار  هب  ات  مدروآ  رد  بیج  زا 

یتمارک نم  هکنیا  يارب  تفگ : ارچ ؟ متفگ  مناتـسن ، هیارک  لضفلاابا  نارازگتمدـخ  زا  ماهتـسب  دـهع  دوخ  اب  و  مراد ، دـهعت  نم  تفگ  هچ ؟
ناتـساد متفگ  مریگیمن  یـسکات  يهیارک  باـنج ، نآ  ناـمداخ  زا  تیاـنع  ناـمه  ساـپ  هـب  هـک  مراد ، ترـضح  نآ  زا  يراـگدای  هدـید و 

ددـص رد  جاودزا  زا  سپ  لاس  دـنچ  مدوب ، هرهبیب  دـنزرف  دوجو  تمعن  زا  نم  هک  تسا  نیا  ناتـساد  تفگ : يامن  نایب  نم  يارب  تسیچ ؟
مان ناملسم ، ناگدننار  اب  ترشاعم  رثا  رد  مدیدن . ياهرهب  متسج  لسوت  دوخ  نید  ءایلوا  هب  مدربن  ياهجیتن  و  مدمآ . رب  نوگانوگ  تاجلاعم 
نیا رگا  اراگدرورپ  متفگ  مدومن و  هجوت  ادخ  هب  دوخ ، نید  ءایلوا  زا  ندش  دیماان  زا  سپ  مدوب  هدینش  ار  ترـضح  نآ  يدنموربآ  سابع و 

و دش ، هلماح  منز  یتدم  زا  سپ  مدروآ  لمع  هب  ار  لسوت  نیا  مهاوخیم ، دنزرف  وت  زا  وا  يهلیـسو  هب  نم  دراد  وربآ  وت  هاگـشیپ  رد  سابع 
دهع دوخ  اب  نونکات  نامز  نآ  زا  متـسه و  يدـنزرف  ياراد  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ساـبع  تطاـسو  اـب  نونکا  نم  دروآ و  میارب  يدـنزرف 

... نم نتفرگن  هیارک  تدارا و  ضرع  تلع  بانج و  نآ  تمارک  تسا  نیا  ماهتفرگن ، و  مریگن ، هیارک  لضفلاوبا  نامداخ  زا  ماهتسب 

رامیب كدوک  يافش 
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لـصاح فرـشت  هسدقم  باتعا  هب  ماهداز  دنزرف  هداوناخ و  قافتا  هب  نم  هک  درک : لقن  یطباوض  یلع  دمحم  دیـس  یجاح  ياقآ  لیلج  دیس 
يهیلوا ياهزور  داتفا . يرامیب  رتسب  هب  هضیرم و  ماهلاس  راهچ  يهداز  دـنزرف  میدوب ، لـئان  ـالبرک )  ) ینیـسح ناتـسآ  هب  هک  یعقوم  میدومن 

دزن نم  داتفا  امغا  لاح  هب  هک  یئاج  ات  دیئارگ  تماخو  هب  رتدب و  يو  لاح  هنافسأتم  تشذگ ، یگناخ  ياهنامرد  هب  هحفص 67 ]  ] یضیرم
ياهخـسن هنیاعم و  ار  هضیرم  كدوک  رتکد  مدرک . توعد  ماهون  تدایع  يارب  ار  وا  متفر و  دوب  فرـشم  البرک  هب  هک  ۀحـصلا  ظـفاح  رتکد 

شلاح هچب  نیا  تشاد  راهظا  نم  هب  رتکد  هاگنآ  مدمآ  نوریب  قاطا  زا  رتکد  يهقردب  يارب  تساخرب ، ياج  زا  هدومن ، میلست  نم  هب  تشون 
، دینـش ار  رتکد  راتفگ  قاطا  يوت  زا  ملایع  مشاب  هدز  یفرح  امـش  يهداوناخ  دزن  متـساوخن  نم  دوریمن و  يدوبهب  دیما  ارهاظ  دـب و  رایـسب 
رد تکرح  هب  رامیب  لفط  مدید  یتاظحل  زا  سپ  تفر  میامنیم ، تسرد  ار  راک  موریم و  نم  نونکا  تفگ  هدومن  رـس  رب  رداچ  گنردیب 
رد ار  وا  دمآ  شوه  هب  هرابکی  هنوگچ  شوهیب  كدوک  مدرک  بجعت  ریگ  شوغآ  رد  ارم  ناجاقآ ، تفگ  تشادرب و  رتسب  زا  رـس  و  دمآ ،

مدوب بجعت  ملاع  رد  زونه  دـیآیم ، نـالا  متفگ  تسا ؟ اـجک  مرداـم  تفگ : درک و  زاـب  ناـبز  مدـناشون  وا  هب  بآ  تساوخ  بآ  متفرگرب 
افش دوب  گرم  رطخ  رد  هک  ياهضیرم  يارب  مدروآ و  ناماس  هب  ار  راک  دیدید  تفگ : نم  شوغآ  رد  كدوک  ندید  اب  دش و  دراو  هداوناخ 

جئاوحلا باب  رگا  متـسه  وت  رئاز  نم  لضفلاابا  ای  متفگ  متفر و  سابعلا  انالوم  رهطم  مرح  هب  تفگ : یتفر ؟ اجک  يدرک و  هچ  متفگ  متفرگ 
ار شردـپ  باوج  نم  هنرگو  مهاوخیم  وت  زا  ار  شیافـش  دراد . رارق  رطخ  رد  ماهچب  کنیا  مدـشیمن  روآيور  مناتـسآ  نیدـب  نم  يدوبن 
. تسا هتفای  افش  رامیب  كدوک  سابعلا  انالوم  تعافش  صاخ و  هجوت  رثا  رد  مدیمهف  مدمآ  نوریب  مرح  زا  متفگ و  ار  نخس  نیمه  مهد  هچ 

هحفص 68] ]

دندش رانکرب  هلفاق  زا  نادزد 

زا مدـیدرگ ، راپـسهر  دـصقم  يوس  هب  هلفاق  اب  متـشادرب و  هارمه  هب  ار  دـنزرف  نز و  مدـش  العم  يالبرک  مزاـع  دزی  زا  دـیوگ  نمؤم  يدرم 
یلزنم هب  ات  داد ، همادا  تکرح  هب  هلفاق  مداد . رارق  تشاد ) مان  نسح  هک   ) مدـنزرف يهقادـنق  رد  متـشاد  هک  الط  لوپ  یغلبم  طاـیتحا  ظاـحل 

یکی تساخرب  راوز  يهلان  هیرگ و  يادص  دـنتفرگ ، لواپچ  کتک و  داب  هب  ار  هلفاق  دـندیدرگ و  روهلمح  ام  هب  دـنچ  ینادزد  هاگان  دیـسر 
وت هب  هانپ  ام  سرب ، ناگراچیب  ام  داد  هب  مشاه  ینب  رمق  ای  تفگیم : درکیم و  هلان  يرگید  سرب  ام  داد  هب  سابعلا  لضفلاابا  ای  دزیم  دایرف 

نوچ يراوس  مدـید  نایم  نیا  رد  دـندوب  هداتفا  اونیب  نارئاز  ناج  هب  یمحریب  لامک  اب  مه  نادزد  میاهراچیب . هک  زاس  ام  هراچ  میاهدروآ و 
ار امش  همه  هنرگو  دیرادرب  راوز  يهلفاق  نیا  زا  تسد  راکبان  نادزد  يا  ناه  دز  دایرف  اسر  يادص  اب  دیسر و  هار  زا  نایژ  ریـش  نابات و  هام 

دوخ هب  راوز  ات  دندش  نازیرگ  باتش  اب  هدیشک  هلفاق  زا  تسد  نارود  يهردان  نآ  ياسر  يادص  ندینش  اب  نادزد  منکیم  دوبان  ریـشمش  اب 
سپـس دنتفای ، دوخ  ياج  هب  ملاس  تسرد و  مه  ار  دوخ  ياهلام  و  دندیدن ، ار  یـسک  دندش : هچ  نادزد  تسیک و  راوس  نآ  دننیبب  دندمآ 

لفق و  تفای ، افـش  سابعلا  انالوم  صاخ  هجوت  اب  تعاس  نامه  دوب ، لـال  اـهلاس  هک  هلفاـق  ناـیم  رد  يدیـس  دـنکیم . هفاـضا  رگید  تمارک 
و هتفای ، افـش  سابعلا  انالوم  هحفص 69 ]  ] یهلا يهلیسو  گرزب  تاکرب  زا  ار  دیـس  دندمآ  دوخ  هب  یتقو  دش ؛ هتـشادرب  شنابز  زا  یـشومخ 

هلیـسو نیدـب  دنتـشاد و  اپرب  يراوگوس  یـسلجم  ناکم  نامه  رد  دـندید : تمالـس  هب  ار  لانم  لام و  ناما و  رد  نادزد  لاـگنچ  زا  ار  دوخ 
. دندروآ ياج  هب  یهلا  رکش 

انیبان يافش 

نیئاپ یگداوناخ  يهربقم  رد  يزور  تخانـشیم  ار  وا  سک  همه  هک  دوب  انیبان  روهشیپ و  يدرم  تسا  هدرک  لقن  یهاشنامرک  يدهم  خـیش 
ار وا  تمحز  اب  هتفرگ و  ار  يدرم  رود  تیعمج  هوبنا  مدید  مدش  رادیب  یگرزب  يوهایه  ادص و  هب  مدوب  هدـیباوخ  ع )  ) ینیـسح هاگراب  ياپ 

مدرم دـشخردیم و  ناـگژم  ریز  رد  وا  تشرد  ناگهدـید  تساـنیبان و  درم  ناـمه  هک  متخانـش  ار  وا  مدرک  هاـگن  بوخ  دـندروآ  هربقم  هب 
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سابعلا و لضفلاوبا  تاـمارک  زا  ياهنومن  دوب  نیا  تسا . هداد  افـش  ار  وا  ساـبعلا  اـنالوم  دـش  مولعم  دـناهدرب  كربت  يارب  ار  وا  ياـهسابل 
دوشیم فرطرب  شاهلیـسو  هب  تاکرب و  لوزن  لحم  شمرح  دارملا و  باب  جـئاوحلاباب و  وا  يرآ  راوگرزب  نآ  لـضف  ياـفرژ  زا  ياهرطق 

يداـنم طـقف  تالکـشم و  اـههرگ و  دوـشیم  هدوـشگ  شببـس  هـب  تالـسوت و  تاعافـش و  ددرگیم  یهتنم  ودـب  تاـیلب  تاقـشم و  ماـمت 
الط و زا  اهرذن  تاروذن و  تسا  وا  يارب  و  انتجاح ، یضق  هناف  ههجو  هللا  ضیب  سابعلا و  ۀیار  هللا  عفر  دنزیم ؛ دایرف  هک  تسوا  يهتـسدلگ 

اـسآلیس هک  يرگید  فراصم  اههیدـه و  هماع و  هصاخ و  زا  تافوقوم  فقو  لضفلاوبا و  مان  هب  هرفـس  شرتسگ  ماعطا و  ینابرق و  زا  هرقن 
. تسا راوگرزب  نآ  ياخس  و  هحفص 70 ]  ] لضف زا  يرادومن  دوخ  نیا  دوشیم و  شکشیپ  ترضح  نآ  هب  تاجاح  ندش  هدروآرب  يارب 

لسوت يارب  هار  دنچ 

زور زامن  زا  دـعب  يراتفرگ  عفر  تجاـح و  ندـش  هدروآرب  يارب  هدیـسر  هبرجت  هب  ددـع 133  اب  تسا  قباطم  دـجبا  فورح  رد  ساـبع  - 1
هدروآرب و وا  تجاـح  نیـسحلا  کـیخا  قـحب  یبرک  یل  فـشکا  نیـسحلا  هجو  نع  برکلا  فشاـک  اـی  دـیوگب : ءاـجر  هبترم  هعمج 133 
رثؤم و هبرقلاابا ) ای   ) هبرقلایبا هب  نتـسج  لسوت  دـنکاله  ضرعم  رد  هنـشت و  ناـبایب  رد  هک  یـصاخشا  - 2 دوشیم . فرطرب  شايراـتفرگ 
رد تایلاع  تابتع  رفـس  رد  دسیونیم ؛ رمحا  تیربک  رد  يدنجریب  موحرم  هدیسر 3 - هبرجت  هب  دوشیم  نانآ  زا  یگنـشت  عفر  لسوت  نیدب 

جئاوح مدرک و  لمع  نآ  هب  ررکم  رقحا  دـعب  دوش و  هدروآرب  وا  تجاح  کلیخد » لضفلاابا  هللادـبع  : » دـیوگیم یـسک  مدـید  ایؤر  ملاـع 
ندـش هدروآرب  يارب  لضفلاوبا  مان  هب  نادنمتـسم  ماـعطا  نینبلاما و  يارب  رذـن  تسا  هدیـسر  هبرجت  هب  - 4 متفای . هیـضقم  ار  همیظع  يهمهم 

هحفص 71] [ . ] 17  ] تسا رثؤم  تجاح 

اشگهرگ تسد 

ادـخ ياضر  تسه  تسار  نخـس  نیا  میوگب  را  غورد  تسین  لـضفلاابا  ياـنث  منک  ناـج  زا  لد و  زا  لـضفلاابا  يادـخ  دوش  رگ  نم  رواـی 
بدا و زا  دیوگب  فصو  هک  ات  تسا  لال  هقطان  لضفلاابا  يادـگ  ناهج  ردـنا  دـش  هکنآ  یبقع  هب  دـنهد  شیلاع  يهبترم  لضفلاابا  ياضر 

نابحم هلمج  مشچ  تسا  ناهج  ود  رد  لضفلاابا  ياشگهرگ  تسد  تردق  دـیاشگب  لد  هب  ياهدـقع  دوب  هک  رگ  لضفلاابا  يایح  زا  ملح و 
دنروخ نادیهـش  هلمج  لضفلاابا  ياوه  مرـس  رب  دوب  هک  نوچ  تسا  نیرب  دـلخ  ياوه  یک  نم  لد  رد  لضفلاابا  ياـطع  رب  دوجو و  مرک  رب 

ود تسین  لضفلاابا  ياهتسد  تافاکم  زور  تعافـش  يارب  نیا  سب  ارهز  فک  رد  لـضفلاابا  يـالع  تمـشح و  ازج  زور  دـننیب  وچ  هطبغ 
يازع رد  هیرگ  دنک  هک  ره  دمارخ  دلخ  غاب  هب  نادنخ  بل  اب  هحفص 72 ]  ] لضفلاابا ياهبنوخ  دنجنسب  هک  رگ  شیوم  رس  کی  ياهب  ملاع 

مـشاهینب هاـم  يا  تسا : یمیدـق  راعـشا  زا  لـضفلاابا و  يارـس  تبقنم  ناـج  تشگ ز  دـنوادخ  ياـطع  زا  هچفراـع )  ) هک رکـش  لـضفلاابا 
ادخ رهب  زا  ریگ  نوزحم  همه  تسد  میدروآ  وت  هب  ور  ام  مغ  درد و  تنحم و  زا  سابع  ادهـش  عمـش  ردیح  لد  رون  يا  سابع  اقل  دیـشروخ 

هحفص 74]  ] سابع

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  لئاضف 

راوگرزب نآ  یملع  ماقم 

هدید سالک  هدناوخ و  سرد  یهاگشزومآ  رد  هتفای و  شرورپ  شناد  ملع و  يهناخ  رد  هک  سب  نیمه  لضفلاابا  ترـضح  یملع  ماقم  رد 
ناگناگیب هک  یتروص  رد  دناهدوب  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولص   ) یلع نب  نیسح  یبتجم و  نسح  ماما  بلاطیبا و  نب  یلع  شناراگزومآ  هک 

نب لیمک  رامت و  مثیم  يدع و  نب  رجح  يدسا و  رهاظم  نب  بیبح  يرجه و  دیشر  دننامه  هتخاس و  روهرهب  دوخ  شناد  ملع و  ضیف  هب  ار 
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دنزرف نت و  يهراپ  هک  یلع  نب  سابع  دـناهدومن  هاگآ  ناکم  نوک و  رارـسا  دوهـش و  بیغ و  ملاـع  زا  اـیالب و  اـیانم و  ملع  زا  ار  داـیز و ...
الب ملاع  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  شراوگرزب  رهاوخ  دـننام  هتفرگ و  ضیف  نانآ  ضیف  يهمـشچ  زا  تسا  نیمامه  نیماما  ردارب  یلع و  دـنبلد 

، دوـب هدوـمن  ءامـسا  میلعت  ودـب  شراوـگرزب  ردـپ  دوـب  هداز  ملعم  مـلعم و  دوـخ  هـکلب  دوـبن  سرد  بـتکم و  هـب  يزاـین  ار  وا  تـسا  مـلعم 
یلع دـنزرف  شناد  یتسار  هب  دومرف  تانئاک  قئاقح  هب  ياناد  ار  وا  تخومآ و  رـشبلاوبا  مدآ  هب  ار  ءامـسا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  يروطناـمه 

فصو یئاناوت  ام  ياههتفگ  هحفص 75 ]  ] ظافلا و تفای ، هار  شیافرژ  قامعا  هب  ناوتیمن  یناسآ  هب  هک  تسا  نارکیب  یئایرد  مالـسلاهیلع 
یناسفن و لئاضف  رد  وا  تسا  هدشن  ادیپ  سابعلا  لضفلاوبا  تخانش  نامجرت  يارب  یتغل  تغل  سوماق  رد  زونه  درادن و  ار  وا  تیارد  ملع و 

چیه هک  تسا  هدومن  دـنلب  شدـنوادخ  نانچ  نآ  تسا و  هتفرگ  رارق  مدقـشیپ  ورـشیپ و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  سپ  یناـسنا  تاـکلم 
ياهدیـصق رد  هقف » رد   » هینغ باـتک  بحاـص  هرهز  نب  مراـکملاوبا  ساـبعلا .) ۀـیار  هللا  عفر   ) درادـن ار  شنایـشآ  هب  زاورپ  ییاـناوت  یتردـق 

یمارگ يهدـنناوخ  يارب  هدوـمن و  هـمجرت  ار  ءارغ  يهدیـصق  نآ  زا  يرـصتخم  اـم  هـک  هـتخادرپ  یلع  نـبا  ساـبع  فیـصوت  هـب  احورــشم 
بحاص يا  لضفلاابا  تسا . هدرب  هانپ  ناهج  مامت  وا  هب  هک  یـسک  يا  و  دوج ، اههیرخف و  بحاص  يا  لـضفلاابا  دـیوگیم : وا  میراـگنیم 

روحم رب  هک  يدنلب  زکرم  بطق و  يا  و  يراگزیهرپ ، يرابدرب و  شناد و  بحاص  يا  لضفلاابا  تریغ . اب  هبترم و  دـنلب  يا  درخ ، مراکم و 
وت تیانع  تیادـه و  هب  مدرم  و  تیادـه . نامـسآ  تساجرباپ  وا  هب  هک  یـسک  يا  مدرم و  سرداـیرف  يا  لـضفلاابا  اـههرئاد . تسوا  دوجو 

. لئاضف مامت  دـیآرد  هرامـش  هب  هچ  رگا  یتلیـضف  وا  لـضف  هب  دوشیمن  ربارب  هک  یـسک  يا  لـضفلاابا  رداـم . ریـش  هب  لـفط  زا  دـنرتجاتحم 
هاـگره هک  یـسک  يا  لـضفلاابا  وا . تسود  تماـیق  زور  باـسح  زا  دـسرتیمن  تسود و  وا  دزن  دوشیمن  دـیماان  هک  یـسک  يا  لـضفلاابا 

رد نانامرهق  شاک  يا  لـضفلاابا  يراـتفرگ . عفر  گرزب و  ياـهراک  فشک  هب  ار  وا  دـیوگیم  هحفـص 76 ]  ] باوج یئاونیب  ار  وا  دـناوخب 
و یمتح ، نادرم  گرم  وا  ریشمش  هب  هک  یـسک  يا  لضفلاابا  دربن . گنج و  زور  رد  اهفـص  يهدننکـش  مهرد  يا  دندیدیم و  ار  وت  گنج 

دیشروخ دننام  رامـشیب  تسا  یتامارک  وا  يارب  هک  یـسک  و  ناتـسود ، ياقآ  يا  لضفلاابا  تارف . يهعیرـش  رانک  رد  ار  ناج  یتخاس  یناف 
یسک يا  لضفلاابا  شندومن . بورغ  زا  سپ  وا  ردپ  نامرف  هب  راکشآ  روط  هب  دیشروخ  تشگرب  هک  یسک  يا  لضفلاابا  نابات . ناشخرد و 

وت يهیاس  رد  ماهدروآ ، يور  هدنهانپ و  وت  هب  نم  لضفلاابا  تشهب . رد  نأش  تعفر و  برق و  ماقم  هب  ار  وا  يهجرد  دـنوادخ  درک  دایز  هک 
تورم بحاص  يا  اهيراوشد ، اهیتخس و  عفر  يارب  مرادن  وت  زج  ياهلیسو  نم ، دیما  يا  لضفلاابا  امرف . یهجوت  سپ  ار ، تلیضف  مراودیما 

هللا مالس  سابعلا  لضفلاوبا  دناهتـشون  نیثدحم  ۀیورملا  اذ  ای  رـسعلا  عفدل  كاوس  ۀلیـسو  یئاجر  ای  یلام  لضفلاابا  توتف . اب  درمناوج  يا  و 
لقن ار  ترابع  نیا  نیموصعم  يهمئا  زا  ةداهـشلا ) رارـسا  ، ) دوب ملعتم  ریغ  ملاع  هکلب  دوب  تیبلها  ءاـملع  ءاـهقف و  لـضافا  رباـکا و  زا  هیلع 

( قز  ) هک نیا  هچ  تسا ، هدوب  ملع  ياراد  یکدوک  زا  لضفلاوبا  دوشیم  هدافتـسا  ترابع  زا  اقز  ملعلا  قز  یلع  نب  سابعلا  نا  تسا : هدومن 
قـشمد عماج  رد  ع )  ) داجـس ماما  قح  رد  دـیزی  ار  ترابع  نیا  نیع  ار و  دوخ  يهجوج  هدـنرپ  هحفص 77 ]  ] يهیذغت رد  دوشیم  لامعتـسا 

[ . 18 . ] اقز ملعلا  اوقز  تیبلها  نم  هنا  تفگ :

دنکیم شیامزآ  ار  سابع  نینمؤملاریما ،

دوب هدمآ  نابز  هب  هزات  سابع  دناشن  دوخ  فرط  ود  رد  ار  بنیز  سابع و  ع )  ) یلع يزور  دـنکیم : لقن  دیهـش  لوکـشک  زا  يرون  یجاح 
درک و يراددوخ  نینثا )  ) ود وگب  دومرف  دـعب  دـحاو )  ) کـی تفگ  وا  دـحاو )  ) کـی وگب  دومرف : ساـبع  شدـنزرف  هب  ع )  ) یلع ترـضح 

تیئود دنیارگیمن و  كرش  هب  زگره  ناتسرپاتکی  ینعی  میوگب  ود  ماهدناوخ  یگناگی  هب  ار  يادخ  هک  ینابز  هب  منکیم  مرـش  ردپ  تفگ :
!؟ يرادیم تسود  ار  ام  ایآ  ردـپ  درک  ضرع  دوب  نایرج  نیا  رظان  هک  بنیز  دیـسوب  ار  لضفلاوبا  یناشیپ  ع )  ) یلع تسا . دـیحوت  فالخ 

يارب زا  صلاـخ  تـبحم  دـجنگیمن  لد  کـی  رد  رهم  ود  درک : ضرع  ردارب  يهـتفگ  مـیمتت  يارب  بـنیز  مرادیم ، تـسود  يرآ  دوـمرف :
لضفلاوبا مشاه  ینب  رمق  هحفص 78 ] [ . ] 19  ] دیسوب ار  شرتخد  یناشیپ  ع )  ) ماما تسا  ینابرهم  تقفـش و  نادنزرف  هب  تبـسن  تسادخ و 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  زا 56تیصخش  هحفص 31 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هتخیمآ ملح  اب  ار  دوخ  ملع  تخاس ، دوخ  توهبم  ار  یناهج  هک  دوب  رابدرب  ابیکش و  تامیالمان  راگزور و  ثداوح  ربارب  رد  نانچ  سابعلا 
نآ دیدرگ و  وربور  یمالـسا  يهعماج  میخو  عاضوا  نآ  اب  شراوگرزب  ردـپ  زا  سپ  تشاد ؛ كرد  لباق  ریغ  یلمحت  یکدوک  نارود  زا  و 

هیماینب و تاـیانج  وا  دـیزرویم ، ربـص  شزیزع  ردارب  نوـچمه  دـیدیم و  مـشچ  هـب  ار  یبـتجم  ماـما  نارود  تاـمیالمان  بئاـصم و  هـمه 
رتالاب نیا  زا  یتبیصم  هچ  دوب  ابیکش  یلو  دینـشیم  اهربنم  يور  رد  ار  شراوگرزب  ردپ  هب  نتفگ  ازـسان  هک  اج  نآ  ات  دیدیم ، ار  ناورمینب 

نآ زا  و  دـیزرو ، ربص  هدومن  لمحت  ار  دولآنزح  هودـنا و  رپ  بئاصم  نیا  وا  دـندومن و  نارابریت  ار  ع )  ) نسح ماـما  شردارب  يهزاـنج  هک 
یئافویب دروآ  رد  تفگش  هب  ار  یهلا  ناگتشرف  هک  دناشک  یئاج  هب  ار  يرابدرب  ربص و  يهیاپ  مالسلاهیلع  نیـسح  نینوخ  بالقنا  رد  سپ 

تداهـش ناناوجون ، نارای و  غاد  ناکدوک ، یماکهنـشت  شطعلا و  داـیرف  نارهاوخ ، ناردارب و  یبیرغ  يهلاـن  نانمـشد  ناـبزمخز  ناـیفوک ،
رد دمآ و  دراو  ترـضح  نآ  رب  تداهـش  نامز  ات  تکرح  نیح  زا  هک  نکـشرمک  هودـنا  تبیـصم و  رازه  اههد  و  ناگدازردارب ، ناردارب و 

، درک ربص  دش  ادج  شتسار  تسد  دشن ، هدید  يرگید  زیچ  ع )  ) یلع دنزرف  زا  يرابدرب  ربص و  زج  تابث  تماقتسا و  زج  نآ  بیشن  زارف و 
هحفص 79] . ] امولظم تلتق  کنا  دهشا  درک ، ربص  دمآ  دراو  شکرابم  رکیپ  مشچ و  رب  ریت  دیزرو  ربص  دش  ادج  شپچ  تسد 

لضفلاوبا بدا 

بحاص بدا  تسا ، نامرد  نیرتهب  ناشیرپ  رطاخ  يارب  و  سنوم ، رای و  اهنت ، يارب  یئاراد و  تورث و  اونیب  يارب  بدا  دیامرفیم : ع )  ) یلع
بدا تسین و  يزیچ  بدا  زا  رتهب  ناسنا  يارب  دناسریم . تداعـس  يرتخا و  دنلب  جوا  هب  درادیم و  کیدزن  دوصقم  هب  هدـنز و  ار  شیوخ 

هک تسا  هدیـسر  یئاج  هب  وا  بدا  هکلب  تسا  هنومن  یلع  نب  سابع  تفـص  نیا  رد  تسا ، لماکت  يهمزـال  تیناـسنا و  يهملـسم  لوصا  زا 
هب تبسن  رهاوخ  هب  تبسن  ردارب  هب  تبسن  ردپ  هب  تبـسن  وا  تسا  بدا  لصا  ساسا و  هشیر و  بدا و  ناج  وا  تسا  بدا  وا  تفگ  ناوتیم 

ار ترضح  نآ  بدا  زا  یئاههنومن  خیرات  تفرگ ، رارق  لثملابرض  دوب و  ناشن  تشگنا  هک  دومن  تاعارم  ار  بدا  نانچنآ  ناکیدزن  مامت 
هک نیا  نودب  سابع  تساوخ ، بآ  دجسم  رد  یکدوک  نارود  رد  ع )  ) نیسح ماما  يزور  دنکفایم . تریح  هب  ار  ناسنا  هک  دهدیم  ناشن 
اب هدرک و  بآ  زا  رپ  ار  یفرظ  هناکدوک  يهفایق  نامه  اب  سابع  دـندید  تشذـگ  یتاـظحل  دـش  نوریب  ناباتـش  دجـسم  زا  دـیوگب  یـسک  هب 

میدـقت ار  بآ  فرظ  یـصاخ  مارتحا  اب  دروآیم و  ار  بآ  فرظ  نازیرقرع  ناـنزسفن و  تسا  رود  هب  وا  کـچوک  مادـنا  زا  هک  یتمحز 
بآ دیشونن و  بآ  بدا  زا  دوب  هنشت  تخـس  هک  نیا  اب  دش  تارف  يهعیرـش  دراو  هک  مه  یماگنه  نآ  دومن . ع )  ) نیـسح شدنمجرا  ردارب 

ناودناود تفرگ و  ار  نآ  دنداد  سابع  تسد  هب  يروگنا  يهشوخ  يزور  دشاب . هنشت  هحفص 80 ]  ] ردارب دننام  ات  تخیر  بآ  يور  رب  ار 
يانثتـسا هب  لاس  راهچ  یـس و  مربب . ع )  ) نیـسح مردارب  يارب  ار  روگنا  نیا  مهاوخیم  دومرف : يوریم . اجک  دـنتفگ  تفر ، نوریب  هناخ  زا 

لیبق نیا  زا  و  یئالوم »  » يدیس ار  ترضح  نآ  هراومه  درکن  باطخ  ردارب  ار  ع )  ) نیسح ماما  زگره  تشذگ  لضفلاوبا  رب  یکدوک  نارود 
ناهج هب  هک  نآ  اـت  درک  داـی  ردارب  اـبدأت  مه  رخآ  يهظحل  رد  دومن و  باـطخ  اـقآ  ار  ردارب  اـج  همه  رخآ  يهظحل  اـت  دـناوخیم  تاریبعت 

. تسا هدرکن  يراددوخ  ياهظحل  ربمغیپ  دنزرف  ینابیتشپ  تامحز و  زا  دیناسر و  ماجنا  هب  ار  يردارب  يهفیظو  دنامهفب 

لضفلاوبا تعاجش 

اب یلع  جاودزا  الوصا  دـندوبیم . عاجـش  اهنآ  يهمه  دـندشیم  دـلوتم  بلاطوبا  لسن  زا  ناهج  قلخ  مامت  رگا  دومرف  ص )  ) مالـسا ربماـیپ 
ردپ فرط  زا  ار  تعاجش  وا  تشاذگ و  سابع  ار  وا  رسپ  نیلوا  مان  روظنم  نیمه  هب  دوب و  روالد  عاجـش و  یلـسن  دیلوت  يارب  هیبالک  همطاف 

لـضفلاوبا دشابیم . دوب  ربیخ  زا  رد  يهدننک  دودبع و  نب  ورمع  بحرم و  لتاق  هک  سک  نامه  رارک  ردـیح  دـنزرف  وا  درب  ثرا  هب  ردام  و 
ناک دسیونیم : رمحا  تیربک  رد  دشیم  بوسحم  ع )  ) ماما يوزاب  توق  تشاد و  اههرهب  ینیـسح  تعاجـش  زا  ع )  ) ماما رکـشل  رالاسهپس 

يوق و یلاسدرخ  زا  لـضفلاوبا  هحفـص 81 ] . ] دوب وا  رـصان  نیرتهب  نیـسح و  شردارب  يوزاب  توق  لضفلاوبا  ینعی  نیـسحلا  هیخأل  دضع 
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تـسرامم ثیداحا  نآرق و  تظاـفح  هب  لاـح  نیع  رد  دادیم  تداـع  ار  دوخ  هداـعلاقوف  ياـهتیلاعف  نشخ و  ياـهراک  اـب  دوب ، دـنمورین 
لوذـبم ار  شـشوک  تیاهن  عرازم  ینادابآ  تاونق و  رفح  اهناتـسلخن و  يرایبآ  رد  دوب ، ردـپ  نیعم  کـمک و  یقـالخا  لـئاضف  رد  تشاد 

ماتیا و يریگتـسد  رد  تخادرپیم  مدرم  هب  ماکحا  ثیداحا و  میلعت  ضیارف و  هب  دجـسم  رد  تحـالف  لغـش  زا  تغارف  عقاوم  رد  تشادیم 
اـشوک و تخـس  يربـک  بنیز  شاهمظعم  رهاوخ  ردارب و  تعاـطا  هب  تبـسن  دیـشوکیم  ناتـسدریز  ناتـسدیهت و  ناـنزهویب و  ناـیاونیب و 
هک دوب  هتخاس  ناشن  رطاخ  اهنآ  هب  هدومن و  مالـسا  زرم  ظفح  قح و  قاقحا  رب  هیـصوت  ار  دوخ  نادـنزرف  ع )  ) یلع تشاد . لماک  یئاسانش 
رد یلع  نب  سابع  دادیم . تکرـش  اهگنج  رثکا  رد  ار  شیوخ  نادـنزرف  هفاضا  هب  دنـسارهن  یتردـق  ورین و  چـیه  زا  ناهج  دـنوادخ  زا  زج 
هب ار  ناعاجـش  دوب ، ساره  میب و  رد  وا  زا  برع  هک  نانچ  نآ  تخادنایم  دربن  نادیم  هب  ار  شیوخ  هدومن و  تکرـش  ردـپ  ياهگنج  رثکا 

دربب تمالـس  هب  نت  تشاد  ناکما  رتمک  دادیم  فاصم  سک  ره  اب  دوبن  لمحت  تردق  شربارب  رد  ار  یـسک  رظن  نیا  زا  دنکفایم و  نیمز 
، دوب یهلا  ياربک  تیآ  وزاب ، توق  رد  شراوگرزب  ردـپ  هک  يروط  نامه  درکیم  دـنلب  ياج  زا  یناـسآ  هب  ار  نیگنـس  گرزب و  ياـهگنس 

دزیم نمشد  رمک  هب  رگا  درکیم  مین  ود  هب  هاگ  تخودیم و  مه  هب  ار  بکرم  درم و  هک  دوب  نانچ  ریشمش  برض  رد  سابع  يوزاب  توق 
هحفص 82] . ] تفریم ورف  رمک  ات  شریشمش  دزیم  قرف  رب  رگا  دومنیم و  تمسق  ود  هب  ار  وا 

نیفص گنج  رد  لضفلاوبا  تعاجش 

نیفـص گنج  هک  دـناهدومن  رکذ  فالتخا  يرـصتخم  اب  نیخروم  زا  يریثک  رمحا و  تیربک  افـصلاۀضور و  راونـالاراحب و  ار  ناـیرج  نیا 
ریرهلا ۀلیل  تهج  نیا  زا  ار  نآ  دندرکیم  گس  يادص  ع )  ) یلع ریشمش  امرس و  راشف  زا  هیواعم  رکـشل  هک  یبش  دیـشک ، لوط  هام  هدجیه 

یلع تاریبکت  باحـصا  تفگیم ، ریبکت  تشکیم  هک  ار  کی  ره  تشک ، ار  هیواـعم  رکـشل  زا  نت  بش 520  نآ  رد  ترـضح  نآ  دنتفگ 
يرادباقن ناوج  يزور  دندوب . هتفاتش  خزود  هب  یلع  ریشمش  هب  رفن  دندرک 520  هقباطم  نیلوتقم  اب  دش  هک  حبص  دندرمش و  ار  مالسلاهیلع 

درک رما  دوب  عاجش  يدرم  هک  ءاثعش  نبا  هب  هیواعم  درکن  تأرج  یسک  نمشد  رکشل  زا  تساوخ  زرابم  دمآ و  نادیم  هب  ع )  ) یلع رکشل  زا 
مراد ریلد  رـسپ  تفه  یتسرفب ! هچب  رـسپ  نیا  گنج  هب  ارم  یهاوخیم  وت  دننکیم  ربارب  راوس  رازه  هد  هب  ارم  نایماش  تفگ : وا  دنک  هلتاقم 

رب ناوج  نآ  تسد  هب  مادـک  ره  داتـسرف و  هزراـبم  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  شرـسپ  تفه  دروآ  رد  ياـپ  زا  ار  وا  اـت  متـسرفیم  ار  یکی 
. تخاس قحلم  شنارسپ  هب  زین  ار  وا  ناوج  نآ  درک ، هلمح  هدروخریت  ریش  دننام  دمآ  نارگ  ءاثعش  نبا  رب  هرظنم  نیا  دنداتفا ، كاله  كاخ 

مشاه ینب  رمق  دندید  تفرگرب  وا  يهرهچ  زا  باقن  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  ناوج  نآ  ع )  ) یلع هاگنآ  درکن  ار  وا  اب  دربن  تأرج  یسک  رگید 
هحفص 83] . ] تسا لضفلاوبا 

یلع يهریخذ  لضفلاوبا 

هناورپ لضفلاوبا  دـش  ناور  یلع  نب  سابع  يوس  هب  تفرگ و  وا  زا  ار  مچرپ  دـمآ و  یلع  نب  هللادـبع  دزن  اروشاع ، بش  رد  ریهز  دناهتـشون 
رگا مراد  رطاـخ  هب  یلع  تردـپ  زا  هک  یتـیاور  ماهدـمآ  تشاد : هضرع  هدرک  مالـس  ریهز  دوـب  شدرگ  لوغـشم  مرح  ماـیخ  فارطا  تفص 
نتفگ نخـس  لاجم  دـنکیم  دـیدهت  وس  ره  زا  ار  ربمغیپ  دـنزرف  مایخ  نمـشد  هک  لاـح  نیا  رد  ریهز  دومرف  منک  لـقن  تیارب  یهد  هزاـجا 

ترـضح نآ  هب  ار  وت  دـنوادخ  یتـقو  مراد  داـی  هب  تفگ  ریهز  وگب ، مرذـگب ، شراـتفگ  زا  مناوتیمن  يدرب  ار  مردـپ  ماـن  نوچ  اـما  تسین 
وت ياهتسد  سپس  دیـسوب  تفرگ و  رب  رد  ار  وت  ترـضح  مدید  نم  دندومن  شمیدقت  ار  تاهقادنق  مدوب  شروضح  رد  نم  دومرف  تیانع 

مدنزرف هار  رد  اهتسد  نیا  دـمآ  مدای  هب  دومرف  یتسیرگ  تدـنزرف  ياهتـسد  ندـید  اب  ارچ  یلع  ای  متفگ  تسیرگب  تخـس  تسیرگن و  ار 
راتفگ ندینـش  اب  ع )  ) سابع مدش ، نایرگ  ظاحل  نیا  زا  دیامنیم ، شردارب  يادف  ار  شناج  دنزرف  نیا  ددرگیم و  ادج  نت  زا  ع )  ) نیـسح

ائیش کنیرأل  هللا  مویلا و  اذه  لثم  یف  ریهز  ای  ینعجشتا  : ) دومرف دش و  عطق  توق  زا  هک  درک  مکحم  نانچ  باکر  رد  ار  اپ  نیز  يور  ریهز 
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هچ وت  مرادیمن  رب  مردارب  يرای  زا  تسد  زگره  مراد  ندـب  رد  ناج  نم  ات  نادـب  یئامن  عیجـشت  ارم  یهاوخیم  وت  زورما  ایآ  طق ) هتیأر  ام 
نیرتهب البرک  يهنحص  هحفص 84 ] [ . ] 20  ] لاحم تسا  يرما  نیا  مراذگب  اهنت  ار  مردارب  منامب و  هدـنز  نم  تسا  نکمم  ایآ  ینکیم  رکف 
نمـشد هوبنا  دروآ و  مرح  مایخ  هب  بآ  هداـیپ  راوس و  نت  هاـجنپ  اـب  وا  مینیبیم  تسخن  تسا . وا  تخانـش  هار  یلع و  نب  ساـبع  شیاـمزآ 
زادناریت رفن  رازه  راهچ  هک  مینیبیم  تارف  طش  هار  دربن و  نادیم  رد  ار  یلع  نامرهق  دنزرف  سپـس  دزرو . تماقتـسا  يو  ربارب  رد  تسناوتن 

وا فرط  ره  زا  دوش  کیدزن  تارف  يهعیرش  هب  ع )  ) نیسح رکـشل  زا  سک  ره  هک  هتفرگ  ار  شفارطا  دندوب  نز  ریـشمش  هک  اهنآ  زا  ریغ  هب 
مامت هکلب  يرفن  رازه  راهچ  هورگ  بلق  رب  ار  دوخ  هدیـشک  رـس  رب  ار  رپس  عیرـس  شهج  کی  اب  لـضفلاوبا  اـما  دـنهد  رارق  اـهریت  جاـمآ  ار 

نارازه مشچ  ربارب  رد  ار  کشم  هدـیدرگ و  هعیرـش  دراو  هدوسآ  یلاـیخ  اـب  هتخاـس و  رود  تارف  يهعیرـش  فارطا  زا  ار  همهو  هدز  رکـشل 
تعاجش نیا  ایآ  دیچیپ  مه  رد  ار  رکشل  راموط  یلع  دنزرف  ناوزاب  توق  ریشمش و  برض  هب  هتخادنا و  شود  هب  هدومن و  بآ  زا  رپ  نمشد 

میسیونیم ای  میونشیم و  ار  یبلطم  ام  تسا  تردق  همه  نیا  ياراد  شراوگرزب  ردپ  زج  هب  عاجش  مادک  ایآ  تسین ؟ نیـسحت  عون  ره  لباق 
راوخنوخ نمـشد  رفن  رازه  راهچ  شیوخ  رهق  يهجنپ  اب  رفن  کی  هک  دیامنیم  راوشد  یـسب  میـسرب  بلطم  قمع  هب  رگا  اما  میناوخیم  ای  و 

هحفـص 85] . ] دشاب هتـشادن  نمـشد  رکـشل  جوف  زا  يزرل  سرت و  نیرتکچوک  دنک و  بیقعت  هاوخلد  روط  هب  ار  شیوخ  فدـه  دـنارب و  ار 
. دوب راوازس  وا  يارب  تماهش  تعاجش و  دوب و  هدش  هدیرفآ  تماهش  تعاجش و  يارب  لضفلاوبا 

لضفلاوبا تدابع 

یتفلا برع  هاش  ادخ  ریش  نآ  یلع  دوب . مالـسلاهیلع  یلع  شراوگرزب  ردپ  ياهتدابع  يزیخرحـس و  يرادهدنز و  بش  رظان  یلع  نب  سابع 
قشع يهمشچ  شـشوج  یلع  تاجانم  تستفنـش  بش  تسا  هللا  رـس  مرحم  بش  لد  تسا  هاگآ  یلع  رارـسا  بش ز  بش  لد  نیا  اب  تشاد 

هک دوب  ورـشیپ  يردق  هب  تدابع  رد  یلع  نب  سابع  دناهتـشون : ناخروم  تفاین  هتفخ  یلع  رادیب  مشچ  تفاکـش  قافآ  يهنیـس  ات  رجف  یلزا 
رد هک  تسا  ریدقت  روخ  رد  دوخ  نیا  و  دوجـسلا » رثا  هینیع  نیب  و  : » تسا هتـشون  نیبلاطلا  لتاقم  دوب  هدـمآرب  هدجـس  يدایز  زا  شایناشیپ 

دـشیم انـشآ  ناگدید  هب  هدجـس  رثا  شنامـشچ  ود  نایم  دیوگ : جرفلاوبا  دوب  راکـشآ  شاینارون  یناشیپ  رد  هدجـس  رثا  یگلاس  نس 34 
غبصا نب  مساق  دوجسلا ) رثا  نم  مههوجو  یف  مهامیس   ) دنراد دوخ  يهرشب  امیـس و  رد  هدجـس  رثا  نمؤم  ناگدنب  دیامرف : يادخ  هک  نانچ 

؟ ياهدـش هایـس  ارچ  کـنیا  يدوب  يوردـیپس  نیا  زا  شیپ  وت  متفگ : دوب  هدـش  هایـس  شیور  مدـید  ار  مراد  ینب  زا  يدرم  دـیوگ : هتاـبن  نب 
دوب سک  هچ  دیهش  درم  نآ  متفگ  متشک ، دوب  اراکشآ  هدجس  رثا  وا  یناشیپ )  ) نامشچ نایم  رد  هک  ار  يدرم  نم  هک  نیا  يارب  داد  باوج 

ياهرس نوچ  درک : لقن  هحفص 86 ]  ] یمـشاجم غبـصا  نب  مساق  زا  دمحم  نب  ماشه  دیوگ : يزوج  نبا  مالـسلاهیلع . یلع  نب  سابع  تفگ 
دشیم هدید  یبوخ  هب  هدجس  ياج  شیناشیپ  رب  ابیز و  نابات  هام  نوچ  مدید  هزین  رب  يرس  اهنآ  نایم  رد  دندروآ  هفوک  هب  ار  البرک  نادیهش 
يدسا لهاک  نب  ۀـلمرح  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  متفگ  تسا . یلع  نب  سابع  رـس  نیا  تفگ : رادهزین  تسیک ؟ زا  ینارون  رـس  نیا  مدیـسرپ 

هب نم  ار  سابع  سدقم  رس  هک  نیا  يارب  تفگ  مدیسرپ  ببس  تسا  هدش  هایس  نوگریق و  شتروص  مدید  ار  هلمرح  يدنچ  زا  سپ  متـسه .
. مدز هزین 

رمش يهمان  ناما 

هب سک  ره  دیآیم و  شیپ  ناج  ناتـساد  هک  یهاگ  نآ  رد  مینیبیم  دوب  هنومن  مالـسلاهیلع  نیـسح  شردارب  اب  تاساوم  رد  یلع  نب  سابع 
داـیز نبا  زا  نشوـجلا  يذ  نب  رمـش  هک  یماـگنه  درادیم ، نادیهـش  رـالاس  میدـقت  هتفرگ و  فـک  رد  ناـج  وا  دزادرپیم  دوـخ  تظاـفح 
مهن رمش  داد  يو  هب  یبتک  نیمأت  هللادیبع  دراذگب ، وا  رایتخا  رد  دراگنب و  شناردارب  یلع و  نب  سابع  يارب  ياهمان  ناما  هک  درک  شهاوخ 

يهلیبق زا  نینبلاما  نوچ  ، ) ام رهاوخ  نارـسپ  دـنیاجک  انتخا ) اونب  نیا  : ) دز دایرف  مالـسلاهیلع  ماما  ياههمیخ  تشپ  رد  دـمآ  البرک  هب  مرحم 
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قساف هچرگا  دیهدب  ار  وا  خساپ  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اما  درکن  یئانتعا  یلع  نب  سابع  دوب ) هلیبق  نامه  زا  مه  رمش  بالک و  ینب 
نامثع رفعج و  هللادیبع و  تناردارب : وت و  تفگ  رمـش  یئوگیم ؟ هچ  دومرف : دمآ و  وا  دزن  ماما  نامرف  هب  تیاضر  مدع  اب  ع )  ) سابع تسا 

!!! دیوش دیزی  نامرف  مزالم  ای  دیربب  تمالـس  هب  ناج  دیریگ و  هحفـص 87 ]  ] دوخ هار  دیناما  رد  ضرعت  زا  دازآ و  هللادیبع  يهمان  ناما  قبط 
ار تناما  وت و  ادخ  نوعلم  يا  ياهدروآ : هک  یناما  اب  داب  هدیرب  وت  ياهتسد  ادخ  نمشد  يا  دومرف : هدش  كانبـضغ  یلع  نب  سابع  هاگان 

قساف يرادربنامرف  میرادرب و  تسد  ع )  ) همطاف رسپ  نیسح  دوخ  ياقآ  الوم و  ردارب و  زا  هک  ینکیم  رما  ار  ام  دیامن  رود  دوخ  تمحر  زا 
رد یلع  نب  سابع  درکیمن  رکف  تشگرب و  رمـش  تسین ! ناما  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يارب  زا  یهدیم و  ناما  ار  ام  میئامنب  ار  هدازاـنز  رجاـف 

يراکادف و نیا  هب  هراشا  تسا  ع )  ) قداص ماما  زا  لوقنم  هک  یترایز  ترابع  رد  دشاب  هتشاد  یگداتسیا  ناج  ياپ  ات  یتح  يردارب  يهنیمز 
نامز ماما  هب  بستنم  هیحان  ترایز  رد  و  هسفنب ، یـساوملا  خألا  معنف  کیخأل -  هلوسرل و  تحـصن هللا و  دقل  دهـشا  : » تسا هدـش  تاساوم 

زا يدرمناوج  یگتـشذگ و  دوخ  زا  ایآ  هسفنب  هاخا  یـساوملا  سابعلا  لضفلا  یبا  یلع  مالـسلا  دـیوگیم : هدومن و  هراشا  تاـساوم  هب  (ع )
بایهرهب بآ  زا  هک  ینامز  لاح  نیع  رد  دکـشخب  شماک  رد  نابز  یگنـشت  زا  دشاب و  دـیدش  شطع  رد  دوخ  هک  دراد ؟ روصت  رتالاب  نیا 

هب اهنت  بآ  ندیشون  زا  يدرمناوج  راثیا و  ایند  کی  اب  اما  دریگ  رارق  شرایتخا  رد  بآ  دهن و  اپ  ایرد  هب  وزاب  يورین  هب  کشخ  ماک  اب  دوش 
تشادرب بآ  زا  یفک  دش  دراو  تارف  يهعیرش  هب  سابع  دناهتشون : نیخروم  يهمه  دنک  يراددوخ  تسا  ماک  هنشت  شردارب  هک  نیا  تلع 

رکذف دروآ  دای  شردارب  شطع  زا  دشونب  ار  بآ  تساوخ  ات  تخاس  کیدزن  شطع  زا  هدـیتفت  ياهبل  کشخ و  ناهد  غاد و  يهرهچ  رب  و 
. دـمآ نوریب  هدوـمن  بآ  رپ  ار  کـشم  هنـشت  بل  تخیرب  ار  بآو  دیـشوپ  مشچ  بآ  ندروـخ  زا  يروآداـی  نیا  اـب  نیـسحلا  هـیخا  شطع 
تاساوم و يهنومن  نیا  يرآ  نک  اشامت  تریغ  رگن  يدرمناوج  نیب  تورم  ایرد  زا  دـش  نوریب  بل  کشخ  داهن و  اپ  اـیرد  هب  هحفص 88 ] ]

دوخ ناج  زا  دیباوخ و  مالـسا  ربمایپ  رتسب  رد  تیبملا  ۀلیل  رد  هک  ع )  ) یلع يارب  رگم  تسا  هداتفین  قافتا  يدـحا  يارب  یگتـشذگ  دوخ  زا 
دومن و دوب  ربمغیپ  دنزرف  هک  شزیزع  نیـسح  يوک  میدقت  تفرگ و  فک  هب  ناج  شدرمناوج  دنزرف  سابع  مه  اروشاع  زور  رد  تشذـگ 

. درکن غیرد  وا  فده  هار  رد  يزابناج  يراکادف و  زا 

ارهز يهمطاف  دزن  رد  لضفلاوبا  ماقم 

درکیمن تراـیز  یلو  هبترم  هـس  ود  يزور  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  درکیم  تراـیز  ـالبرک  یلاـها  زا  یکی  تـسا : رمحا  تیربـک  رد 
بایفرـش و ترـضح  نآ  روضح  ترایز و  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  باوخ  رد  یبش  هبترم ، کی  يزور  ره  رد  رگم  ار  ع )  ) لضفلاوبا

ضرع مدنزرف ، ترایز  زا  وت  ضارعا  دومرف : تسیچ ؟ نم  ریصقت  نم ، دیس  يا  درک  ضرع  دومن ، ضارعا  وا  زا  ترضح  نآ  دنکیم  مالس 
ینکیمن تراـیز  ار و  نیـسح  مدـنزرف  ینکیم  تراـیز  يرآ  دوـمرف : منکیم  تراـیز  ار  تدـنزرف  هبترم  هس  ود  يزور  نـم  اـقافتا  درک :

راحب و هک  تسا  يربخ  ینک . ترایز  ع )  ) نیـسح مدـنزرف  دـننام  ار  مدـنزرف  نیا  ملیام  نم  هبترم  کی  رگم  ار  سابعلا  لـضفلاوبا  مدـنزرف 
تمایق زور  دیامرفیم : هحفص 89 ]  ] مالسلاهیلع موصعم  هک  نیا  ات  دناهدومن  لقن  لیـصفت  هب  اضرلا  رابخا  نویع  بوشآ و  رهـش  نبا  بقانم 

ملظ همه  نیا  دیزی  ارچ  تساجک  منیسح  تسا ، نیا  وناب  نآ  يهملک  لوا  دراذگیم  رشحم  يهصرع  هب  مدق  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف 
همطاف دیوگیم  هدمآ و  شیپ  مالـسا  ربمایپ  دراد  ربخ  يهمتت  رد  دیامنیم  يرواد  ياضاقت  لاعتم  راگدرورپ  زا  تشاد !؟ اور  منت  يهراپ  هب 

هب اجنیا  رد  دریگیم  تروص  ع )  ) ارهز ترضح  تسد  هب  تعافـش  هاگنآ  تیاکـش ، یهاوخداد و  زور  هن  تسا  تعافـش  زور  زورما  مناج 
نادی ۀعافـشلل  انافک  تسا  يدایز  لئاسو  تما  تعافـش  يارب  دـیامرفیم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هر )  ) يرتشوش رفعج  خیـش  هتفگ 

رد ارهز  يهمطاف  دوشیم  هظحالم  هک  نانچ  تسا ... یفاک  سابع  مدنزرف  يهدیرب  تسد  ود  تما  تعافش  يارب  سابعلا : يدلو  ناتعوطقم 
. تسا همطاف  دنزرف  وا  اقح  و  تسا . هدناوخ  دوخ  دنزرف  ار  لضفلاوبا  يرگید  دراوم  دروم و  ود  نیا 
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لضفلاوبا تشادگرزب 

درمناوج و درم  نآ  زابناج ، راکادـف و  درم  نآ  تشذـگ ، اب  درمگرزب  نآ  درواـین ، یلع  نب  ساـبع  دـننام  يدـنزرف  رگید  راـگزور  رداـم 
هدش عضو  ترضح  نآ  يارب  يدرمناوج  یگنادرم و  درم و  يهملک  ایوگ  اتقیقح  لازیال  هاگشیپ  رد  دنموربآ  نکفادرم و  درم  نآ  نامرهق ؛
یلع نبا  سابع  لئاضفلا : عماج  لضفلاوبا  ناکف  دناهتـشون  ریـصب  ریبخ و  ناگدنـسیون  درمدار ، گرزب  نآ  رب  شقالطا  رد  تسا  یتقیقح  و 

مالسلاهیلع هحفـص 90 ]  ] نیدباعلانیز ماما  يزور  هک  دنکیم  لقن  یلامث  يهزمحیبا  دوب . يونعم  یناسنا و  لئاضف  مامت  ياراد  لضفلاوبا 
دننام ادـخ  لوسر  رب  تشذـگن  يزور  دومرف  دـعب  دـش و  يراج  ترـضح  نآ  کـشا  یلع و  نب  ساـبع  دـنزرف  هللادـیبع  يوس  هب  درک  رظن 

ترضح نآ  رب  تشذگن  يزور  نآ  زا  دعب  وا و  لوسر  ریـش  ادخ و  ریـش  ترـضح  نآ  يومع  بلطملادبع  نب  ةزمح  دش  هتـشک  هک  يزور 
هک نیسح  زور  لثم  يزور  دوبن  نیسحلا و  مویک  موی  و ال  دومرف : ماما  دعب  بلاطیبا و  نب  رفعج  شمع  رسپ  دش  هتشک  هک  هتوم  زور  دننام 

یلع نب  سابعلا  یمع  هللا  محر  دومرف : ع )  ) داجس ماما  سپس  وا  نوخ  نتخیر  هب  دنتـسجیم  برقت  دندرک و  هرـصاحم  ار  وا  درم  رازه  یس 
بلاطیبا نب  رفعجل  لعج  امک  ۀنجلا  یف  ۀکئالملا  عم  امهب  ریطی  نیحانجب  هللا  هل  دباف  هادی  تعطق  یتح  هسفنب  هاخا  يدف  یلبا و  رثآ و  دقلف 

دنک تمحر  ادـخ  ود ) نیا  ریغ  راحب و  لاـصخ ،  ) ۀـمایقلا موی  ءادهـشلا  عیمج  اـهیلع  هطبغی  ۀـلزنم  یلاـعت  كراـبت و  هللا  دـنع  ساـبعلل  نا  و 
رد لاعتم  دنوادخ  و  دیدرگ ، ادج  نت  زا  وا  تسد  ود  هک  نیا  ات  دومن  وا  يادـف  یمارگ  ناج  مدـقم و  شیوخ  رب  ار  ردارب  ار  سابع  میومع 

دنوادـخ دزن  رد  سابع  يارب  زا  و  دـنک ؛ زاورپ  ناگتـشرف  اب  تشهب  رد  بلاـطیبانبا  رفعج  نوچمه  هک  دومرف  تیاـنع  وا  هب  لاـب  ود  ضوع 
داجـس ماما  ترابع  نیا  رد  دـنراد . ار  ماقم  هجرد و  نآ  يوزرآ  دـنربیم و  هطبغ  ءادهـش  ماـمت  تماـیق  زور  رد  هک  تسا  ياهبترم  ماـقم و 

البرک ءادهش  تیلـضفا  رب  رابخا  دراد و  تلیـضف  رفعج  هزمح و  یتح  ءادهـش  مامت  رب  یلع  نب  سابع  هک  تسا  هدومن  حیرـصت  مالـسلاهیلع 
هحفـص 91]  ] قداص ماما  هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  بلاطلا  ةدـمع  تسا . دایز  اـصوصخ  ناـنآ  رب  لـضفلاوبا  تلیـضف  اـمومع و 

يومع ادیهش  یضم  انسح و  ائالب  یلبا  هللادبع و  یبا  عم  دهاج  نامیالا  بلـص  ةریـصبلا  ذفان  یلع  نب  سابعلا  انمع  ناک  دومرف : مالـسلاهیلع 
درک و داهج  راکیپ و  نانمـشد  اب  ع )  ) هللادـبع اـبا  شراوگرزب  ردارب  باـکر  رد  وا  دوب ، مکحم  یناـمیا  ذـفان و  تریـصب  ياراد  ساـبع  اـم 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  اعوسات  رـصع  رد  دیـشون ... تداهـش  تبرـش  هک  نآ  ات  داد  یبوخ  ناـحتما  دـنکفا و  یئوکین  يـالب  هب  ار  شیوخ 
تیاهن ماما  يهیحان  زا  نخـس  نیا  وش ، راوس  ردارب  تیادـف  مناج  یخا : اـی  تنا  یـسفنب  بکرا  دومرف ؛ هدومن و  یلع  نب  ساـبع  هب  باـطخ 

دیامرفیم وا  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  هتفرگ  جوا  دراد و  تلزنم  ردـق  نآ  یلع  نب  سابع  دـنامهفیم ، ار  لـضفلاوبا  یگرزب  تمظع و 
رد دوشیم . هدنکارپ  قرفتم و  نم  رکـشل  يورب  وت  هاگره  ینم و  مچرپ  بحاص  وت  دومرفیم  وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیادف ، مناج 

سدـقم ندـب  دـمآ  هرهاط  داسجا  نفد  يارب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  یتقو  هک  تسا : یمیظعلادـبع  هاـش  یلع  دـمحم  دیـس  زا  لوقنم  ربخ 
لـضفلاوبا رهطم  ندب  دشن  یـضار  یننیعی ، نم  یعم  نا  دومرف : دسا  ینب  هب  دعب  داد  لوزن  کی  ره  رقم  هب  اهنت  ار  لضفلاوبا  ءادهـشلادیس و 

نید يهمئا  دزن  مالسلاهیلع  مشاه  ینب  رمق  هراومه  هک  نآ  هصالخ  دیدرگ ، وا  نفد  رادهدهع  دوخ  اصخـش  دنک و  سم  یـسک  ار  شیومع 
گرزب و حور  نآ  اب  وت  تسا  وت  يراوگرزب  لئاضف و  همه  نآ  شرامـش  یئاناوت  ار  ملق  اجک  مشاه  ینب  هاـم  يا  تسا . هدوب  ززعم  مظعم و 

اهکچوک تیاهنیب  كرد  هحفـص 92 ]  ] لباق تایئوجادـخ  برق و  ماقم  نآ  اب  تنادواج ، راختفا و  رـسارس  یگدـنز  نآ  اب  تایتوکلم 
میناهاوخ وت  زا  زیزع  نیسح  رالاسهپس  يا  یلع و  دیشر  دنزرف  يا  یبرقم  یـسب  یبوبر  هاگـشیپ  رد  گرزب و  تیاهنیب  هک  نیا  هچ  یتسین ،

باب يا  تسا . زاین  وت  هب  ایند  نید و  راک  رد  ار  اـم  يزاـس . ناـمروهرهب  تفطل  مرک و  زا  یهد و  رارق  دوخ  نارکیب  فاـطلا  لومـشم  ار  اـم 
. امرفم دیمون  دنلسوتم  تتیانع  لیذب  هدیشک و  تیوس  هب  هک  ار  یئاهتسد  یگدنامرد  هاگ  نیا  رد  شـشخب ، دوج و  يایرد  يا  جئاوحلا و 
رب هدومرف  یهجوت  باتک  نیا  يهدنراگن  هب  نایم  نیا  رد  امرفب و  ترهطم  دقرم  تفص  هناورپ  قاشع  بیـصن  تسدقم  تبرت  ترایز  قیفوت 

هحفص 94] ... ] امرف محرت  شایناشیرپ  یگراچیب و 
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البرک نینوخ  تضهن  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  شقن 

نادیهش مایپ 

زا يریگولج  دیهـش  اـم  میتـسه . يرگمتـس  هاگتـسد  ناگتـشغآ  نوخ  هب  اـم  میروج . ملظ و  تموـکح  اـب  هزراـبم  ناگدـش  هعطق  هعطق  اـم 
نارگمتس ياهبسا  مس  ریز  نامنادبا  دش و  كاچ  كاچ  ناممسج  مالسا ، نیئآ  زا  تیامح  هار  رد  ام  میرـسدوخ ، نارادمامز  ياهيراکبان 

یبتکم میتخاس و  تیرـشب  ناهج  ياوسر  ار  زوتهنیک  نمـشد  ات  میدیـشوک  میتشادـن و  رب  تسد  تمواقم  زا  یلو  تشگ ، بوکدـگل  رابج 
نید شزرا  ناگدنیآ  يا  امش  نونکا  میدرک . زاب  نایناهج  يور  هب  مالسا  نوناق  ظفح  ماقم  رد  یگتـشذگ  دوخ  زا  يراکادف و  زا  هدنزومآ 

تیامح ظفح و  يرادهگن و  يارب  ام  لاثما  رفن  رازه  اهدص  نوخ  هک  دیـشورفم  ایند  كدـنا  ياهب  هب  ناگیار و  ار  نآ  دیـسانشب و  ار  دوخ 
نوخ هب  دینک  مارتحا  مالسا  ردص  ناناملسم  دحا و  ردب و  ءادهش  سدقم  ياهنوخ  هب  دینک ، مارتحا  ءادهش  نوخ  هب  تسا . هدش  هتخیر  نآ 

همطاف و نازیزع  نوخ  هب  دینک  مارتحا  میتفرگ  بقل  ءادهش  نیرتهب  ببس  نیدب  میدرکن و  غیرد  تهج  چیه  زا  يزابناج  رد  هک  نادیهـش  ام 
، دـیوش لئاق  شزرا  دوخ  نید  يارب  دـینک . مارتحا  اوشیپ  گرزب  نآ  ناردارب  نادـنزرف و  نوخ  هب  هحفص 95 ]  ] زیزع نیـسح  نوخ  هب  یلع ،

لیمکت ةوکز و  ءادا  زامن و  يهماقا  يارب  ام  دینادب  دیرامـشب  مرتحم  ار  رگیدکی  قوقح  مالـسا و  نوناق  دـینکن ، يراگنالهـس  نید  هار  رد 
، راکیپ سرد  يراکادـف ، سرد  ام  سرد  میدـش . هتـشک  یمالـسا  ماکحا  جاور  یهلا و  ننـس  ماجنا  رکنمزایهن و  فورعمهبرما و  يهضیرف 
، ادخ يارب  اهنت  یگدـنب  سرد  یگدـنز ، سرد  فاصنا ؛ تلادـع و  سرد  تاواسم ، سرد  قالخا ، سرد  يدازآ ، سرد  يرادـنید ، سرد 

نیا يراکادـف  زور  ام  مایپ  تسا ، شمارآ  حلـص و  يرارقرب  یمالـسا و  تموکح  داجیا  سرد  هرخالاب  رگیدـکی و  قوقح  هب  مارتحا  سرد 
[ . 21 . ] دوب

نیسح ماما  مایق  نایرج 

نامز رد  هک  رمع  نب  هللادبع  ریبز و  نب  هللادبع  و  یلع ، نب  نیـسح  زا  هک  دش  نآ  رب  راک  همه  زا  شیپ  دیـسر  تفالخ  هب  دـیزی  هک  یماگنه 
هک تساوخ  وا  زا  تشون و  ياهمان  دوب  هنیدم  مکاح  هک  دـیلو  هب  دریگب  تعیب  دـندوب  هدرکن  تعیب  هتفریذـپن و  ار  وا  يدـهعتیالو  هیواعم 

شیوـخ دزن  ار  مکح  نب  ناورم  رما  نیا  ماـجنا  يارب  دـیلو  دریذـپن  ناـشیا  زا  ار  يرذـع  چـیه  دریگب و  تعیب  رفن  هس  نیا  زا  رتدوز  هـچ  ره 
نک و راـضحا  ار  ناـنآ  نوـنکا  مه  تفگ  ناورم  تساوـخ  رفن  هس  نیا  زا  نتفرگ  تـعیب  تـیفیک  رد  ار  وا  رظن  درک و  هحفص 96 ]  ] توعد

ناشندرگ دنوش  هاگآ  هیواعم  گرم  زا  هک  نآ  زا  شیپ  هن  رگا  رتهب و  هچ  دنتفریذپ  رگا  دـنیآ ، رد  دـیزی  تعاطا  رد  دـننک و  تیعبات  هاوخب 
دیابن يو  يهیحان  زا  هک  رمع  نب  هللادبع  رگم  دننک  ینامرفان  دنوش و  تفالخ  یعدم  مادک  ره  دنتفای  ربخ  هیواعم  گرم  زا  رگا  هچ  نزب ! ار 

داتسرف ریبز  نب  هللادبع  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  دزن  ار  نامثع  نب  ورمع  نب  هللادبع  دیلو  تسین ! تفلاخم  مایق و  درم  وا  هچ  تشاد  ینارگن 
منامگ تفگ  هللادبع  هب  ماما  دمآ  میهاوخ  دیلو  دزن  نونکا  مه  درگ ، زاب  وت  دنتفگ  درک . غالبا  ار  دیلو  مایپ  تفای و  دجـسم  رد  ار  ود  ره  وا 

ارف ار  دوخ  ناـسک  زا  یتعاـمج  ع )  ) ماـما هاـگنآ  دریگب . تعیب  دـیزی  يارب  هک  تسا  نآ  يارب  عقومیب  نداتـسرف  نیا  تسا و  هدرم  هیواـعم 
مهدن و ماجنا  هک  دنک  داهنشیپ  يرما  منکیم  نامگ  تسا و  هتساوخ  تقو  نیا  رد  ارم  دیلو  تفگ  نانآ  هب  دنوش  حلـسم  ات  دومرف  دناوخ و 

دیئآ رد  دش  دنلب  نم  يادص  هاگره  دیشاب  هناخ  رد  رب  مدمآ  رد  يو  رب  نوچ  دیشاب و  نم  هارمه  امـش  مرادن  دامتعا  يو  رب  تروص  نآ  رد 
نآ داد و  ماما  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دیلو  دید  اج  نآ  مه  ار  ناورم  دمآ و  دیلو  دزن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دینک . عفد  نم  زا  ار  وا  رش  ات 

مدرم روضح  رد  اراکـشآ  هک  یهاوخیم  دـش و  یهاوخن  عناق  نم  يهنامرحم  تعیب  هب  دـبال  دومرف : ماـما  درک  غـالبا  ار  دـیزی  يهماـن  هاـگ 
دیورب و دـیئامرفب  تفگ  دـیلو  مریگب  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  میمـصت  ات  نک  ربص  ادرف  دادـماب  ات  نیاربانب  دومرف : ماما  يرآ  تفگ  منک  تعیب 

تعیب دورب و  اـج  نیا  زا  ع )  ) یلع نب  نیـسح  رگا  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ : ناورم  دـیئایب ، تعیب  هحفـص 97 ]  ] يارب تیعمج  اب  هارمه  ادرف 
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هنرگو دنک  تعیب  ات  دورب ! راذگم  رادـهگن و  ار  وا  دوش  رایـسب  امـش  نایم  يزیرنوخ  هک  نآ  رگم  تفای  یهاوخن  تسد  يو  رب  رگید  دـنکن 
ارم وت  رداـم  دـب  يا  وه  وا  تنا  ءاـقرزلا  نبا  اـی  تفگ : تساـخرب و  ياـج  زا  ناورم  راـتفگ  ندینـش  اـب  مالـسلاهیلع  ماـما  نزب  ندرگ  ار  يو 

اب هک  ناورم  دیلو و  دندش  دراو  هحلـسا  رد  قرغ  يرگید  زا  سپ  یکی  مشاهینب  ناناوج  دش ، دـنلب  هک  ع )  ) ماما دایرف  دـیلو ؟ ای  یـشکیم 
منکیم اعدتـسا  هللا  لوسر  نبای  تفگ  دـیلو  دـیرپ . ناشهرهچ  زا  گنر  دـندید  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  ناج  دـندش و  وربور  هنحـص  نیا 

ارم فرح  هک  نونکا  تفگ  دیلو  هب  ناورم  تفر ، شیوخ  لزنم  هب  دوخ  ناسک  هارمه  تفرگ و  شیپ  رد  ار  شیوخ  هار  ع )  ) ماما دـییامرفب ،
هابت ارم  نید  هک  ینکیم  داهنشیپ  نم  هب  يراک  ناورم ؟ یئوگیم  هچ  تفگ  دیلو  تفای . یهاوخن  تسد  يو  رب  رگید  مسق  ادخ  هب  يدینشن 
نم نآ  زا  دنکیم  بورغ  نآ  رد  دباتیم و  نآ  رب  دیـشروخ  هک  یئاج  ات  ایند  تنکم  ایند و  لام  هک  مرادـن  تسود  مسق  ادـخ  هب  دـنکیم ،

منامگ مسق  ادخ  هب  مشکب  ار  وا  منکیمن  تعیب  دیزی  اب  تفگ  یلع  نب  نیسح  رگا  هللا  ناحبس  مشاب ، هتـشک  ار  یلع  نب  نیـسح  نم  دشاب و 
هک ناورم  دوب . دهاوخ  هراچیب  تخبدب و  ادخ  دزن  تمایق  زور  دشاب  وا  ندرگ  رد  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوخ  سک  ره  هک  تسا  نآ 

رگید دیلو  دوب  بجر  يهبنـش 28  هک  زور  نآ  يادرف  يدرک ، يراک  بوخ  يراد  نیقی  نینچ  رگا  تفگ  يو  هب  دیدنـسپن  ار  دـیلو  نانخس 
هحفص  ] مریگب ار  دوخ  میمصت  ادرف  دنامب  مه  بشما  تفگ  يو  يهداتسرف  باوج  رد  ماما  دوش ، رضاح  تعیب  يارب  ات  داتـسرف  ماما  دزن  راب 

زا شیوخ  يهداوناخ  دارفا  رتشیب  ناگدازردارب و  نارهاوخ و  ناردارب و  اب  ترجه  متـصش  لاـس  بجر  هاـم  هبنـشکی 29  بش  نامه  و  [ 98
بر لاق  بقرتی  افئاخ  اهنم  جرخف  درکیم  يروآدای  ار  نارمع  نب  یـسوم  ناتـساد  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هکم  هارهاش  تفر و  نوریب  هنیدـم 

! دـنتفاییمن تسد  امـش  رب  ات  دـیتفریم  ههاریب  زا  ریبز  نبا  دـننام  مه  امـش  شاک  دـش  هتفگ  ماما  هب  هک  یهاگنآ  نیملاـظلا  موقلا  نم  ینجن 
دش هکم  دراو  هعمج  بش  نابعـش  هام  زا  تشذگ  زور  هس  دیآ  شیپ  دهاوخب  ادخ  هچره  ات  تفر  مهاوخن  ههاریب  زا  نم  مسق  ادخ  هب  دومرف 
دمآ تفر و  ماما  دزن  هکم  رد  مدرم  لیبسلا  ءاوس  ینیدـهی  نا  یبر  یـسع  لاق  نیدـم  ءاقلت  هجوت  اـمل  و  دومرفیم : یـسوم  يهصق  داـی  هب  و 
يو زا  تهج  ره  زا  ماما  ماقم  درک و  دـهاوخن  تعیب  وا  اـب  یـسک  ربمغیپ  دـنزرف  ندوب  اـب  تسنادیم  کـین  هک  ریبز  نبا  یتح  دـندرکیم و 
ماما هک  دمآیم  مالسلاهیلع  ماما  يارب  هفوک  یلاها  فرط  زا  یئاههمان  نامز  نیمه  رد  دشیم . بایفرـش  ماما  تمدخ  زور  همه  تسا  رتالاب 

تداهـش ناتـساد  دومن و  راپـسهر  هفوک  هب  دوخ  فرط  زا  تباین  ناونع  هب  ار  لـیقع  نب  ملـسم  هک  نیا  اـت  دـندوب  هدومن  هفوک  هب  توعد  ار 
مالسلاهیلع ماما  هبناج  همه  راشف  نایم  نیا  رد  دمآ  شیپ  قارع  عاضوا  رب  دایز  نب  هللادیبع  ندش  طلسم  هورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم 

هدـنز هب  مه  یهار  یـسررب ، هدنـسیون  یتیآ  موحرم  لوق  هب  داد . صیخـشت  تداهـش  مایق و  طقف  ار  شیوخ  يهفیظو  هک  هدومن  روصحم  ار 
رد دنامب و  هدنز  یمالـسا  تما  نیا  دـهاوخب  رگا  هک  دـیمهف  روطنیا  نینوخ و  مایق  نیا  اب  زج  تشادـن  یمالـسا  تما  ياقب  نید و  ندـنام 
نا ءاش  هللا  نا  ناونع  ریز  دوش و  هتـشک  دوخ  الیتق  كاری  نا  ءاش  هللا  نا  ناونع  تحت  دـیاب  راچان  دنـشاب  یمالـسا  هحفص 99 ]  ] یتما ناهج 

تسا و موثلکما  شمان  یکی  تسا و  بنیز  شمان  یکی  هک  مالسا  ناهج  ياناوت  نارونخس  نیرتگرزب  شنارهاوخ و  نازیزع و  ایابس  نهاری 
یمالسا تما  هیروس  قارع و  ياهرازاب  رس  رد  دنورب و  نانیا  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  شمان  يرگید  تسا و  نیسحلا  تنب  همطاف  شمان  یکی 

دنـشخب و یئاـهر  هشیمه  يارب  يدوباـن  گرم و  رطخ  زا  ار  یمالـسا  تما  دـنهد و  هجوـت  دـنراد  هک  يروآمرـش  دوـجوم  عـضو  نآ  اـب  ار 
يهدـنیآ ینید  ياهتضهن  اهمایق و  يارب  راومه  یهار  درادـهگن و  هدـنز  تسا  هدوب  یلع  نب  نیـسح  زا  شیپ  هک  ار  سدـقم  ياـهتضهن 

ادغ انعم  لحریلف  هسفن  هللا  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم و  انیف  الذاب  ناک  نم   » درک مالعا  ار  شاهمانشخب  مالسلاهیلع  ماما  اذل  دننک  زاب  ناناملـسم 
هن تسا و  سدـقم  رایـسب  فدـه  ندرب ، تمینغ  هن  تسا  ندـش  تشک  دـصقم  هک  دـنامهف  هلمج  نیا  رد  هللا » ءاش  نا  احبـصم  لحار  یناـف 

دز و رانک  ار  هدرپ  مالسلاهیلع  ماما  شنوگانوگ  ياههباطخ  رد  نآرق ، مالسا و  میرح  زا  عافد  نآ  تسا و  نشور  رایـسب  هار  يزاب ، تسایر 
تایصوصخ مایق و  تلع  مایق و  نایرج  زا  میهاوخیمن  رـصتخم  نیا  رد  ام  یمارگ  يهدنناوخ  تخاس . نشور  نارگید  يارب  ار  شیوخ  هار 

نیسح یناگدنز  زا  يوترپ  باتک  رد  احورشم  ام  و  دراد ) زارد  رس  هتـشر  نیا   ) هک نیا  هچ  میراگنب  يزیچ  البرک  يهعقاو  ناتـساد و  مایق و 
روکذم لامجا  هب  ار  مایق  تلع  خیرات  زا  یتمـسق  ندروآ  اب  میدوب و  همدقم  نیا  زا  راچان  اج  نیا  نکل  میاهتخادرپ و  قیقحت  ثحب و  هب  (ع )
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تصش و لاس  مرحم  هام  مود  هبنشجنپ  زور  هحفص 100 ] . ] دوش هاگآ  شنمیباهو  ناگدنسیون  یضعب  هابتشا  طبخ و  هب  هدنناوخ  ات  میتشاد 
هب نیمز  نآ  رد  تیرشب  خیرات  رد  مالسلاهیلع  ماما  ار  قافتا  هثداح و  نیرتگرزب  دمآ و  دورف  البرک  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يرجه  کی 

. تشاذگ راگدای 

اعوسات

رصع رد  دندومن  هرصاحم  تخس  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  فارطا  دعـس  رـسپ  یهدنامرف  هب  دیزی  رکـشل  دیـسر  ارف  مرحم  مهن  زور 
رکشل يا  يرشبا » ۀنجلاب  یبکرا و  هللا  لیخ  ای  تفگ : درک و  باترپ  ربمغیپ  دنزرف  مایخ  يوس  هب  داهن ، نامک  رد  يریت  دعـسنبا  زور  نامه 

وناز هب  رـس  هتفرگ و  ریـشمش  هب  تسد  دوخ  يهمیخ  يولج  رد  ع )  ) ماـما عقوم  نیا  رد  تشهب ؛ هب  ار  امـش  داـب  تراـشب  دـیوش ! راوس  ادـخ 
يونشیمن ار  هاپس  يوهایه  رگم  ردارب  تفگ : دیود و  ردارب  دزن  همیسارس  يربک  بنیز  دش ، کیدزن  هاپس  يوهایه  هاگان  هک  دوب  هتـشاذگ 

بنیز یئآیم ، اـم  دزن  وت  دومرف : هک  مدـید  باوـخ  هب  ار  ادـخ  لوـسر  نوـنکا  مه  تفگ : تشادرب و  رـس  ع )  ) ماـما دـناهدش  کـیدزن  هک 
وت ادخ  شاب  مارآ  تسین  وت  رب  ياو  مرهاوخ  دومرف  ماما  ياو  يا  تفگ : دز و  تروص  هب  همطل  ردارب  زا  نخـس  نیا  ندینـش  اب  مالـسلااهیلع 
هچ تسا  هدیـسر  نمـشد  اـقآ  موـقلا » كاـتا  دـق  یخا  اـی  : » تفگ دـمآ و  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  ساـبع  عـقوم  نـیا  رد  دـنک ، تـمحر  ار 

عقوم نیا  رد  ارچ  هک  سرپب  وش  راوس  دوخ  تنابرق  هب  مناج  سابع  يا  تنا » یـسفنب  بکرا  سابع  ای  : » دومرف تساخرب و  ماما  دـیئامرفیم ؟
بیبح نیق و  نب  ریهز  هلمج  زا  راوس  هحفـص 101 ]  ] رفن تسیب  اب  لضفلاوبا  تسا ؟ هداد  يور  یگزات  هب  يدمآشیپ  هچ  دناهدرک و  هلمح 
هدیسر دایز  نبا  زا  يروتسد  دنتفگ  تسیچ ؟ امش  یناهگان  يهلمح  ببـس  هک  دندیـسرپ  دنتفر و  نمـشد  هاپـس  لباقم  رد  يدسا  رهاظم  نب 

ار بلطم  مسرب و  ع )  ) هللادبع ابا  تمدخ  نم  ات  دینکن  باتش  تفگ : سابع  مینک ، گنج  امش  اب  ای  دیوش !!! میلست  نونکا  مه  دیاب  هک  تسا 
هب ار  بلطم  دمآ و  ردارب  دزن  سابع  ات  دـندرکیم  هظعوم  ار  ناشیا  دـندنام و  نمـشد  هاپـس  ولج  رد  سابع  ناهارمه  مناسرب  ماما  ضرع  هب 

میناوخب زامن  دوخ  راگدرورپ  يارب  بشما  ام  هک  دشاب  ریگب  تلهم  ام  يارب  ادرف  دادماب  ات  یتسناوت  رگا  درگرب و  دومرف  ماما  دیناسر  ضرع 
رافغتـسا ندرک و  اعد  دایز  ندناوخ و  نآرق  ندناوخ و  زامن  نم  هک  دنادیم  ادـخ  میهاوخب  شزرمآ  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  مینک و  اعد  و 

جاـجح نب  ورمع  دـنک  یلاـخ  هناـش  نداد  تلهم  زا  تساوخ  دعـس  رمع  دـسیونیم : فوهل  رد  سوواـط  نب  دیـس  مراد . تسود  ار  ندومن 
تلهم بش  کی  ار  ادخ  ربمغیپ  دنزرف  هک  تسیچ  ببـس  يدرکیم  تباجا  دنتـشاد  یئاضاقت  نینچ  وت  زا  ملید  كرت و  رگا  رمع  يا  تفگ 

يارب ار  دوخ  درک و  هدافتـسا  هاتوک  تصرف  نیا  زا  مه  ماما  دـنداد و  تلهم  شناراـی  ماـما و  هب  ار  بش  نآ  دوب  یتروص  ره  هب  یهدیمن ؟!
دنادـب نونکا  تسا  هدـنام  ربخیب  مایق  نیا  تبقاع  زا  نونکات  یـسک  رگا  ات  درک  ناحتما  رگید  راب  ار  دوخ  نارای  تخاس و  هدامآ  تداـهش 

يارب ار  يراکادـف  نادـیم  دورب و  دـیاب  تـسا  هدـنام  تداهــش  يارب  هـن  سک  ره  تـسین و  شیپ  رد  یهار  يراکادـف  تداهــش و  زج  هـک 
هحفص 102] . ] دیامن یلاخ  هتشذگ  ناج  زا  نادرمدار 

اروشاع بش 

اب نم  دیامرفیم : ع )  ) داجس ترضح  درک  عمج  ار  دوخ  نارای  مالـسلاهیلع  ماما  دیـسر  ارف  مرحم  مهد  بش  درک و  بورغ  مهن  زور  باتفآ 
: دومرف شیوخ  نخـس  رخآ  رد  دـنچ  ینانخـس  راگدرورپ و  شیاتـس  زا  سپ  مردـپ  مدادیم  شوگ  مردـپ  نانخـس  هب  مدوب  ضیرم  هک  نیا 
رد ار  دوخ  هار  جرح  عنم و  نودب  یگمه  متشاذگ ؛ دازآ  مداد و  نتفر  نذا  ار  همه  نم  هدیـسر  هاپـس  نیا  اب  ام  دربن  زور  هک  منکیم  نامگ 

ار مردپ  يادص  نوچ  مدوب  هتسشن  دوخ  يهمیخ  نایم  دیوگیم : ع )  ) ماما رتخد  هنیکس  دینک . هدافتـسا  بش  یکیرات  نیا  زا  دیریگ و  شیپ 
یقاب یلیلق  تیعمج  اهنآ  يهمه  زا  دنتفر و  رفن  تسیب  رفن و  هد  تیعمج  مراوگرزب  ردپ  نانخـس  ندـش  مامت  زا  سپ  مدـش  کیدزن  مدـینش 

ار نانآ  ایادخ  دنتفر  دنتـشاذگ و  اهنت  ار  ام  نانیا  ایادخ  متفگ  متـشادرب و  نامـسآ  هب  رـس  تسا ، هدنکفا  ریز  هب  رـس  مردپ  مدید  نم  دـنام ،
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دیزرو رارصا  دیـسر و  نایاپ  هب  ماما  يهبطخ  نوچ  هک  دناهدومن  لقن  گرزب  ناخروم  يامرف . نانآ  يهرهب  یتخبدب  رقف و  يامن و  لوذخم 
ناشهمه زا  شیپ  رفعج و  نب  هللادـبع  نارـسپ  ماـما و  ناـگداز  ردارب  نادـنزرف و  ناردارب و  يو  ناراـی  همه  زا  شیپ  دـیراذگب  اـهنت  ارم  هک 

ام يوش و  هتـشک  وت  هک  درواین  شیپ  ار  يزور  نانچ  ادخ  مینامب  هدنز  وت  زا  دعب  هک  نیا  يارب  میورب  ارچ  دنتفگ : ادـص  مه  یلع  نب  سابع 
هحفص 103] . ] میشاب هدنز 

ناناوج هب  سابع  نامرف 

مردارب يهمیخ  هب  هک  نیا  ات  مدش  جراخ  همیخ  زا  اروشاع  بش  رد  دیوگیم : مالـسلااهیلع  بنیز  یلع  رتخد  دنکیم : لقن  نیطبـسلا  یلاعم 
اب دنکیم  توالت  ار  نآرق  تسا و  راگدنوادخ  اب  تاجانم  لوغـشم  مدید  دربیم ، رـس  هب  ییاهنت  هب  همیخ  رد  وا  مورب . مالـسلاهیلع  نیـسح 

رـسپ مناردارب و  ياـههمیخ  يوس  هب  رکف  نیا  لاـبند  هب  دـنامب  همیخ  رد  اـهنت  مردارب  تسین  راوازـس  یبـش  نینچ  لـثم  رد  مدرک  رکف  دوـخ 
مـشوگ هب  يدایرف  همهمه و  يادـص  مدیـسر  سابع  مردارب  يهمیخ  کیدزن  منک  شنزرـس  لمع  نیا  هب  ار  نانآ  ات  مدـش ، ناور  میاـهومع 

نانآ طسو  رد  سابع  دناهدش و  عمج  راوهقلح  مه  درگ  میاههدازردارب  ناردارب و  اهومع و  رـسپ  مدید  مداد  ارف  شوگ  همیخ  تشپ  دیـسر 
زا رگم  مدوب  هدینـشن  ار  شدننام  هک  دومرف  نایب  ار  ياهبطخ  تسا . هدومن  نخـس  هب  عورـش  هدش و  اپ  ود  يور  هب  زیخ  مین  ریـش  دننام  تسا 

رارق بطاخم  ار  شناردارب  اههدازومع و  اههدازردارب و  وا  لآ  مالـسا و  ربمایپ  رب  دورد  دنوادخ و  يانث  دمح و  زا  سپ  ع )  ) نیـسح مردارب 
هناگیب ام  هب  تبـسن  مردارب  باحـصا  دینادب  دومرف : میئوت ، نامرف  رد  ام  تسوت و  اب  رایتخا  دنتفگ  اهنآ  درک ؟ دیهاوخ  هچ  ادرف  دومرف : هداد 

تقبس امش  رب  نانآ  دیراذگن  تداهـش و  رد  دیوش  مدقشیپ  دیاب  امـش  ادرف  تسا ، دوخ  لها  شود  هب  درم  نیگنـس  راب  هشیمه  دنبیرغ و  و 
بنیز دندرکیم  عفد  دوخ  زا  ریشمش  برض  اب  ار  گرم  دعب  دنتـشاد و  شیپ  ار  دوخ  نارای  مشاهینب  دنیوگب : مدرم  هک  نیا  ادابم  دنریگب .
دندز دایرف  دندیشک و  ار  دوخ  ياهریـشمش  مشاهینب  دیـشک  هحفـص 104 ]  ] اجنیا هب  سابع  مردارب  نخـس  نوچ  دیوگیم : اهیلع  هللامالس 

ینیسح مایخ  ینابهگن  يرادساپ و  هب  بش  نآ  یـصاخ ، تماهـش  لالج و  اب  لضفلاوبا  دوب . میهاوخ  وت  نامرف  رد  ام  درک و  میهاوخ  نینچ 
تفاین ار  نانآ  هب  هلمح  نوخیبش و  تردق  لضفلاوبا  ریـشمش  قرب  سرت  زا  مه  نمـشد  تفرن و  باوخ  هب  ياهظحل  حبـص  ات  دوب و  لوغـشم 
يهشیب ریـش  مه  یلع  نب  ساـبع  یلو  دوـب  هدـمآ  مه  درگ  ناـبایب  نآ  رد  رکـشل  زا  ییاـیرد  هچرگ  تفرن  باوـخ  هب  زین  مـه  نمـشد  هـکلب 

نآرق توالت  تاجاحلایضاق و  اب  تاجانم  هب  مشاهینب  و  ع )  ) نیسح نارای  هک  بش  نآ  رد  دوب  یضترم  یلع  يهدرورپتسد  تعاجش و 
ربمغیپ مرح  نانز  ناکدوک و  دوب  لوغشم  نانآ  تظافح  هب  ماین  زا  نوریب  ریشمش  اب  بسا  رب  راوس  یلع  نب  سابع  دندوب  دوجـس  عوکر و  و 

. دنتفر باوخ  هب  هدوسآ  يرطاخ  اب 

لطاب قح و  رکشل 

هب تعاس  دـنچ  زا  شیب  هعجاف  نآ  اساسا  هچرگ  داد  خر  ینایرج  تارف  طش  راـنک  رد  زور  نآ  رد  دیـسر ، ارف  اروشاـع  زور  نینوخ  دادـماب 
رثکادح نانآ  يهرامـش  هک  یتیعمج  کی  دش  دهاوخن  شومارف  تسایند  ایند  ات  هک  دوب  تمظع  اب  گرزب و  يردق  هب  یلو  دـیماجنین  لوط 

نآ رد  تفرگ  رد  تخس  یگنج  نانآ  نایم  دندوب و  وربور  زهجم  میظع و  يرکشل  اب  دوبن  شیب  رفن  روهشم 72  ربانب  ای  نت و  تسیب  دص و 
يادخ رب  لکوت  راگدرورپ ، هب  دامتعا  راوتسا ، قطنم  نایب ، تردق  یئوگقح ، يرادیاپ ، یگتخابلد ، يزابناج ، يراکادف ، کچوک ، رکشل 

ربارب رد  ناج  ندرمش  زیچان  نآرق ، ماکحا  هب  نداد  شزرا  هحفص 105 ] ، ] مالسا تماعز  ماقم  هب  مارتحا  تفع ، تعاجش ، تماهش ، ناهج ،
یتسرپقح و تدابع ، نامیا ، تبحم ، هفطاع ، ایح ، تیناسنا ، فرـش و  هب  ندوب  دنباپ  رورپنود ، يایند  هب  ییانتعا  یب  نانم ، دـنوادخ  نامرف 

ماش هفوک و  زا  هک  میظع  رکشل  نآ  ربارب ، رد  اما  دوب . راکشآ  ع )  ) یلع نب  نیسح  نادیهش  رالاس  یتسرپرس  تحت  رد  یقالخا  لئاضف  مامت 
ینیدیب و یتـسپ و  یقـالخا  لـئاذر  زا  یجوم  دوب  هتفاـی  لیکـشت  دعـس  رمع  یهدـنامرف  داـیز و  نب  هللادـیبع  یتسرپرـس  دـیزی و  ناـمرف  هب 
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، يراوخبارـش یــصاقر ، یبیجناـن ، یئاـیحیب ، ینابزدـب ، يراوـخنوخ ، یلدگنــس ، یگتخیــسگ ، ماـجل  يراـب  دـنبیب و  يرگیلاـباال ،
هـصالخ یقالخا و  لئاذر  مامت  ندوب  اراد  یناسنا و  لوصا  هب  ندز  اـپ  تشپ  نئاـخ ، نارادـمامز  زا  يرادربناـمرف  يراوخاـیند ، یتسرپلوپ ،

تفارشیب دوخ  دننام  یهدنامرف  فارطا  دندمآ و  درگ  ارحص  نآ  رد  اج  کی  دوب  هدمآ  دوجو  هب  ناهج  يادتبا  زا  هدازمارح  هچره  یئوگ 
هتخاس مسجم  یبوخ  هب  ار  رکـشل  ود  ره  يهفایق  خیرات  دندروآ . دوجو  هب  ار  زور  نآ  نینوخ  يهثداح  دنتفرگ و  ار  محریب  نادجویب و  و 

نیـسحلا نب  یلع  ماـن  هب  ار  رطـس  نیا  یتـیآ : موـحرم  يهـتفگ  هـب  دـهدیم ، ناـشن  خـیرات  ار  ماـما  ناراـی  باحـصا و  یحور  عـضو  تـسا 
گرم  » تشون خیرات  يههبج  رب  نیسحلا  نب  مساق  مان  هب  ار  هلمج  نیا  میراد .» كاب  هچ  ندرم  زا  میقح  رب  هک  ام  : » درک تبث  مالسلاامهیلع 

وت يرای  زا  رگا  ام   » تخاس مسجم  رطـس  نیا  رد  ار  هجـسوع  نب  ملـسم  ياهقطن  صالخا و  يهفایق  تسا » رتنیریـش  لـسع  زا  نم  ماـک  رد 
رب وت  يرای  زا  تسد  ماهدنز  ات   » هک مسق  ادخ  هب  تشاد ؛ میهاوخ  يرذع  هچ  ادـخ  دزن  مینک  یهاتوک  هفیظو  نیا  يادا  رد  میرادرب و  تسد 

یگنادرم تیـصخش و  یحور و  تمظع  ایند  کـی  موش » هتـشک  تناراـی  همه  زا  شیپ  هحفـص 106 ]  ] مهد و ناـج  وت  هار  رد  اـت  مرادیمن 
سپـس موش  هتـشک  رگا  مسق  ادخ  هب   » درک هصالخ  دوشیم  هلمج  نیا  رد  دوب  هداد  نتفر  يهزاجا  وا  هب  ماما  هک  ار  یفنح  هللادبع  نب  دـیعس 

نیا رد  ات  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  دیآ  مرـس  هب  راک  نیا  راب  داتفه  دنهد و  داب  هب  ار  مرتسکاخ  هاگنآ  دـننازوسب  شتآ  هب  ارم  زاب  موش  هدـنز 
نیـسح يا   » تحاس دیواج  مالـسا  يادهـش  خـیرات  رد  زیمآ  راختفا  يهلمج  کی  اب  ار  یمرـضح  رمع و  نب  رـشب  مان  مسر » تداهـش  هب  هار 

زا تسد  یـسکیب  ییاهنت و  لاح  رد  ارچ  مسرپب  نارگید  زا  ار  وت  لاح  موش و  ادـج  وت  زا  رگا  دـننک  هراپهراپ  هدـنز  ارم  ناـبایب  ناگدـنرد 
تمالس هار  دوخ  مراذگب و  راتفرگ  نمشد  تسد  رد  ار  ربمغیپ  رـسپ  نم  هک  دوشیم  ایآ  دش  دهاوخن  يراک  نینچ  زگره  مرادرب ؟ وت  يرای 

صالخا تمظع و  رادومن  هک  لیذ  يهلمج  اب  اروشاع  راوگرزب  يادهـش  رگید  مان  درواین » ار  يزور  نانچ  ادخ  مریگ  شیپ  رد  ار  تیفاع  و 
يهفیظو مدرک و  افو  ایآ  ربمغیپ  رسپ  يا   » تفگ نداد  ناج  لاح  رد  يراصنا  هظرق  نب  ورمع  دش . خیرات  تبث  تسا  اهنآ  ریظنیب  تماهش  و 
تـشهب هب  اـم ، زا  شیپ  هک  تلاـح  هب  اـشوخ  ملـسم  : » تفگ هجـسوع  نب  ملـسم  نیلاـب  رـس  رب  رهاـظم  نب  بیبـح  مداد »؟ ماـجنا  ار  شیوخ 

( يوادیـص  ) يدعاص همامثوبا  رادـمرب .» ماما  يرای  زا  تسد  وت  اما  متفر ، هک  نم  بیبح   » تفگ كاخ  يور  هجـسوع  نب  ملـسم  يوریم .»
تداهـش هب  هاـگنآ  میدـناوخیم  امـش  اـب  ار  رهظ  زاـمن  اـم  هک  دوـب  بوـخ  هـچ  یلع  نـب  نیـسح  يا  : » درک ضرع  ماـما  هـب  رهظ  کـیدزن 

زا ناشرفن  هدفه  دـندوبن  شیب  رفن  دودح 72  نانآ  دیهـش  گرزب  نآ  نارای  باحـصا و  یحور  عضو  دوب  نیا  هحفص 107 ] «. ] میدیسریم
، مساق ینعی  نسح  ماما  شردارب  نادـنزرف  رفن  هس  راوخریـش  لفط  ربکا و  یلع  ینعی  ماما  نادـنزرف  زا  رفن  ود  مشاهینب  ناناوج  تیبلـها و 

هللادبع دالوا  زا  رفن  ود  یلع ، نب  دمحم  نینبلا و  ما  نارـسپ  نامثع  رفعج و  هللادبع و  سابع و  ینعی  ماما  ناردارب  رفن  جـنپ  رکبوبا  هللادـبع و 
نب ملـسم  نارـسپ  دمحم  هللادبع و  لیقع و  نب  نمحرلادبع  لیقع و  نب  رفعج  ینعی  لیقع  دالوا  زا  رفن  جنپ  دمحم و  نوع و  ینعی  رفعج  نب 

رد رگید  رفن  دنچ  هاجنپ و  دودـح  رد  نانیا  زج  و  هدـش ، هدرب  هیحان  ترایز  رد  رفن  هدـفه  نیا  مان  لیقع  نب  دیعـسیبا  نب  دـمحم  و  لیقع ،
. میتشگیم دنمتداعس  زارفرس و  میدوب و  امش  اب  ام  شاک  يا  امیظع  ازوف  مکعم  زوفتف   @ مکعم انک  انتیل  ای  تسا  هدش  هدرب  مان  خیرات 

اروشاع زور  رد  لضفلاوبا  يروالد 

هتسد يهلمح  نیلوا  رد  درب  هلمح  نمشد  هاپس  هب  ررکم  وا  تفرگ ، رارق  اروشاع  زور  رد  ع )  ) یلع تعاجـش  رادومن  نیرتهب  یلع  نب  سابع 
نانآ کمک  هب  ار  لـضفلاوبا  شردارب  ع )  ) ماـما دـنتفرگ  رارق  هرـصاحم  رد  حاـمرط  یگدرکرـس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  باحـصا  یعمج ،

داد تاجن  گنج  يهکرعم  زا  ار  ع )  ) نیسح نارای  تشک و  ار  رکشل  زا  یعمج  درک و  هلمح  نمـشد  هب  اهنت  هکی و  یلع  نب  سابع  داتـسرف 
تهج نیمه  هب  دش و  هتـشک  نمـشد  رکـشل  زا  رازه  ود  هلمح  نیا  رد  دناهتـشون  نیخروم  زا  ياهدع  دـندومن ، هلمح  نمـشد  هب  هبترم  ود  و 

یلع تعاجش  رهظم  هک  لضفلاوبا  تعاجش  تردق و  زا  نمـشد  هحفـص 108 ] . ] دـندرک مالعا  ار  رفن  کی  اب  رفن  کی  نت و  هب  نت  گنج 
فوخ سرت و  مامت  تسا ، ناسآ  سب  يراک  یلع  دـنزرف  ياناوت  دـنمورین و  تسد  هب  اهنآ  راتـشک  دنتـسنادیم  ناـنآ  تشاد ، تشحو  دوب 
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ار هلمج  نیا  زیزع  يهدنناوخ  دننک  رود  ردارب  تیامح  زا  ار  سابع  هک  دوب  نیا  يارب  همان  ناما  يهشقن  اذـل  دوب ، یلع  نب  سابع  زا  نمـشد 
رهظ هدقفل  رسکنی  یتح  مویلا  کلذ  یف  سابعلا  دهشتسی  نا  حوللا  یلع  يرج  ام  نکی  مل  ول  هللا  رمعل  و  شاب : هتـشاد  رطاخ  هب  هشیمه  يارب 

وا فلأب  دعی  نمم  اسراف  نینامث  ةأم و  هلامشب  لتق  دق  هنیمی و  نود  هلامشب  ۀفوکلا  لها  عیمج  سابعلا  ینفال  ةداهـشلاب  لانی  و  ع )  ) نیـسحلا
هجرد هب  یلع  نب  سابع  هک  نیا  رب  هدش  يراج  یهلا  ياضق  هتـشاگن و  ظوفحم  حول  رب  هک  هچ  نآ  دوبن  رگا  دـنگوس  دوخ  ناج  هب  نیفلأ :

هب ار  هفوک  لها  مامت  تخاـسیم  دوباـن  قیقحت  هب  دنکـشب ، شیوخ  هودـنا  مغ و  رد  ار  ردارب  تشپ  دوش و  لـئان  اروشاـع  زور  رد  تداـهش 
هک نیا  اب  دیشک  كاله  كاخ  هب  ار  وجگنج  رفن  داتـشه  دص و  پچ  تسد  اب  وا  يرآ  تسار ، تسد  هب  جایتحا  نودب  شیوخ  پچ  تسد 

. دندوب وجگنج  رازه  ود  ای  رازه  اب  قباطم 

لضفلاوبا ناردارب  تداهش 

ناج زا  تیامح  دـنامب و  هدـنز  رتشیب  یتعاس  ددرگ و  لئان  نآ  يهجرد  العأ  هب  هدومن و  لـیمکت  ار  يراکادـف  هکنیا  يارب  یلع  نب  ساـبع 
هحفـص 109]  ] یما ینب  ای  تفگ  ار  نامثع  رفعج و  هللادبع و  شناردارب  داد  يزابناج  يراکادـف و  نامرف  دوخ  ناردارب  هب  دـیامنب  ع )  ) ماما
ات دیئامن  تیامح  دوخ  ياقآ  زا  دینک و  گنج  دیورب  ولج  داب  امش  يادف  مناج  هنود : اوتومت  یتح  مکدیس  نع  اوماحف  متنا  یـسفنب  اومدقت 

دندومن و هزاجا  بسک  هداتسیا و  ع )  ) ماما يور  شیپ  تداعس  ندیسر  وا و  نامرف  لاثتما  يارب  لضفلاوبا  ناردارب  دیسرب  تداهـش  هب  هکنیا 
. دندیسر تداهش  يهجرد  هب  ات  دنداد  ناشن  دوخ  زا  تماهش  تعاجش و  داد  دربن  نادیم  رد 

یلع نب  هللادبع  تداهش 

وذ ریخلا  یلع  كاذ  لاضفالا  ةدـجنلا و  يذ  نبا  انا  دـناوخیم : زجر  نیا  نمـشد  هب  هلمح  لاح  رد  دومن و  تخـس  یگنج  یلع  نب  هللادـبع 
دراو يهلیـسو  هب  یمرـضح  تیبث  نب  یناه  دیدش ، رازراک  زا  دـعب  [ . 22  ] لاوحالا رهاظ  موی  لک  یف  لاـکنلا  وذ  هللا  لوسر  فیـس  لاـعفلا 

هب دنوادخ  دورد  تشذـگیمن  شفیرـش  رمع  زا  لاس  زا 25  شیب  هک  یلاح  رد  تخاس  دیهـش  ار  راوگرزب  نآ  دـیدش  تبرـض  ود  نتخاس 
هحفص 110] . ] داب شدیواج  ناور 

یلع نب  رفعج  تداهش 

لاونلا وذ  ریخلا  یلع  نبا  یلاعملا  وذ  رفعج  اـنا  ینا  دـناوخیم : ار  زجر  نیا  تفاتـش و  نادـیم  هب  ردارب  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  یلع  نب  رفعج 
دیزی نب  یلوخ  تعاجش  زاربا  زا  سپ  [ . 23  ] لاضفملا يدنلا  اذ  انیسح  یمحا  لاخلا  رفعج و  یمعب  یبح  یلاولا  انسلا و  وذ  یـصولا  كاذ 

. دومن دیهش  تشذگیمن  شیب  شنس  زا  لاس  هک 21  یلاح  رد  ار  راوگرزب  نآ 

یلع نب  نامثع  تداهش 

وذ یلع  یخیـش  رخافملا  وذ  نامثع  انا  ینا  دناوخ : ار  زجر  نیا  تفاتـش و  نادـیم  هب  لضفلاوبا  يردام  ینت و  ردارب  نیرخآ  یلع  نب  نامثع 
یگنج زا  سپ  درب و  هلمح  رادبآ  ریشمش  اب  سپـس  هحفص 111 ] [ . ] 24  ] رباکالا راغصلا و  دیس  ریاخالا و  دیـس  نیـسح  اذه  رهاطلا  لاعفلا 

نآ كرابم  ندب  زا  رس  مراد  ینب  زا  يدرم  داتفا و  نیمز  رب  بسا  يور  زا  هک  دز  شکرابم  يولهپ  رب  يریت »  » یمهس دیزی  نب  یلوخ  نایامن 
مان مه  دوب  هداهن  مان  نامثع  ار  وا  شراوگرزب  ردپ  تشذـگیمن و  لاس  زا 23  شیب  شکرابم  نس  زا  هکنیا  اب  تخاس  ادج  قح  هار  دـیهش 

. هیلع هللا  ناوضر  نوعظم  نب  نامثع 
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بآ بلط  رد  لضفلاوبا 

يارب البرک  اـت  هکم  زا  هکم و  اـت  هنیدـم  زا  و  ع )  ) نیـسح ماـما  رکـشل  تیاقـس  رادهدـهع  یلع  نب  ساـبع  میتشاـگن  شیپ  رد  هک  ناـنچمه 
بآ هب  هدـیتفت  يارحـص  نآ  رد  يرتشیب  جایتحا  هک  ناکدوک  صوصخ  هب  هدومن و  مهارف  یندـیماشآ  بآ  یناسآ  تلوهـس و  هب  ناگنـشت 

یهورگ غاد  دش و  وربور  نینوخ  دربن  نآ  اب  یلع  نب  سابع  هک  یماگنه  اروشاع  زور  اذل  دوب  ترـضح  نآ  هب  ناشعوجر  دـندرکیم  ادـیپ 
ناکدوک دش  هجوتم  ناهگان  دومنیم  کیرات  هریت و  تخس  راوگرزب  نآ  رظن  رد  ایند  رگید  دید  ار  ناگدازردارب  ناردارب و  باحـصا و  زا 

کنیا يدادیم ، بآ  هراومه  ار  ام  وت  ناج  ومع  دنیوگیم : دنناوخیم و  ار  شیوخ  زیزع  يومع  سابع  دننزیم و  دایرف  شطع  تدـش  زا 
ناج ومع  يا  دشاب  کشخ  شطع  زا  ام  ماک  دنزب و  رپ  بآ  ياوه  هب  ام  ياهلد  دکـشخب و  یگنـشت  زا  ام  ياهبل  دـیاب  هک  تسا  هدـش  هچ 

دهدیم و دیون  ار  اهنآ  وا  دنبلطیم و  بآ  بنیز  زا  هتفرگ  ار  همع  نماد  اههچب  دیدیم  و  یناگنشت ، بل  هدننک  باریس  وت  یئاقـس  وت  رخآ 
مایخ هب  یبآ  دـمآ  رب  ددـص  رد  هک  داد ، ناکت  ار  سابع  نانچ  رظاـنم  نیا  هحفـص 112 ] . ] دنکیم هیهت  بآ  ناتیارب  امـش  يومع  دیوگیم 

ردارب درک  ضرع  تساوخ و  نادـیم  يهزاجا  دـمآ و  ردارب  دزن  اذـل  دوش ، ماـمت  شناـج  تمیق  هب  ولو  دزاـس  باریـس  ار  ناگنـشت  و  دروآ ،
لاـقف  » ینم رادمچرپ  وت  رخآ  دومرف : درک و  هیرگ  تدـش  هب  دینـش  نخـس  نیا  ع )  ) نیـسح ماـما  نوـچ  منک ، تیادـف  ار  مناـج  مهاوـخیم 
دومرف مالـسلاهیلع  ماما  ناوارف  رارـصا  زا  سپ  ماهتـشگ  ریـس  یگدنز  زا  رگید  هدش و  گنت  ماهنیـس  ردارب  تفگ  يردص » قاض  دق  سابعلا 

هب دـیدرگ ، نادـیم  راپـسهر  یلع  نب  سابع  نک ، بلط  بآ  يردـق  ناکدوک  نیا  يارب  ورب و  سپ  ءاملا » نم  الیلق  لافطألا  ءالؤهل  بلطاف  »
ترضح نآ  اب  زین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیفم  سوواط و  نب  دیس  دننام  نیثدحم  زا  ياهدع  افصلا و  ۀضور  دننام  نیخروم  زا  يریثک  لقن 

يا دز  دایرف  دعس  رمع  دنتخاس  هتشپ  هتشک  زا  دنداتفا و  رکشل  نایم  رد  ریش  نوچمه  دندرب و  هلمح  نمشد  رکـشل  هب  قافتا  هب  دش و  هارمه 
دنام دهاوخن  یقاب  امـش  زا  رفن  کی  دننک  گنج  مه  اب  ود  ره  رگا  دنابلاطیبا  نب  یلع  بلاغلا  هللادـسا  نادـنزرف  رفن  ود  نیا  دـینادب  هورگ 

رد مالـسلاهیلع  نیـسح  دندنکفا  یئادج  ردارب  ود  نیب  دندش و  میـسقت  هتـسد  ود  رب  رکـشل  هک  دوب  نیا  دینکفا  یئادج  نانآ  نایم  دیـشوکب 
لاح زا  ار  رگیدکی  ربکا » هللا   » نتفگ يهلیسو  هب  ادتبا  رد  رکشل ، پچ  هرسیم و  فرط  رد  سابع  تفرگ و  رارق  رکشل  تسار  هنمیم و  فرط 

انا دومرفیم  درکیم و  هلمح  شردارب  سابع  یفطصملا  دمحم  نب  انا  دومرفیم  دزیم و  ریشمش  ع )  ) نیسح ماما  دنتخاسیم  هاگآ  شیوخ 
نیا زا  ءارهزلا  ۀمطاف  نبا  انا  دومرفیم  يربکلا و  ۀجیدخ  نب  انا  دادیم  ادن  تخادنایم و  تسد  رس و  ع )  ) نیـسح ماما  یـضترملا  یلع  نب 

ات تخاسیم . هاگآ  شیوخ  تایح  ندوب و  هدنز  زا  یفطصملا  یصو  نب  انا  يهلمج  نتفگ  هحفص 113 ]  ] اب ار  ردارب  یلع  نب  سابع  فرط 
مرح مایخ  رد  فرط  کی  زا  دیدرگ و  يراج  نوخ  دـش و  دراو  مالـسلاهیلع  ماما  گنج  هب  يریت  دـش و  دایز  ردارب  ود  نیب  يهلـصاف  هکنیا 
مایخ يوس  هب  تشاد  میب  مرح  هب  نایرکـشل  يهلمح  تراغ و  بهن و  زا  ع )  ) ماما دندوب و  تشحو  رد  تخـس  اههچب  اهنز و  دوبن و  یـسک 
نتفر هب  ار  سابع  هزات  يهرظنم  ود  تشاد  شود  رب  یکـشم  هک  یلاح  رد  درک  تکرح  تارف  يهعیرـش  يوس  هب  یلع  نب  سابع  تشگرب و 

شطعلا دایرف  ددرگ  راپسهر  تارف  هب  دناتسب و  یکـشم  ات  دمآ  ناوناب  يهمیخ  برد  هکنآ  یکی  دوب  هدومن  راداو  تارف  يهعیرـش  يوس  هب 
تدـش زا  هداهن و  بآ  ياهکشم  صوصخم  يهمیخ  كانمن  كاـخ  رب  ار  دوخ  ياهمکـش  دـید  هک  نیا  مود  دینـش و  ار  ردارب  ناـکدوک 

يهعیرش فارطا  زا  ار  زادناریت  رازه  راهچ  مالسلاهیلع  یلع  دنزرف  يردیح  يهلمح  کی  اب  اذل  دنشکیم  كاخ  هب  ار  شیوخ  مکش  شطع 
. دیدرگ تارف  يهعیرش  دراو  هدوسآ  يرطاخ  اب  تخاس و  رود  تارف 

لضفلاوبا يهزرابم 

هب طقف  هکلب  دادـن  گنج  يهزاجا  یلع  نب  سابع  شردارب  هب  ع )  ) ماـما دـنکیم : لـقن  نیخروم  زا  ياهدـع  یحیرط و  زا  نیطبـسلا  یلاـعم 
کـشم مچرپ و  نتـشاد  اب  مهنآ  تسب  ار  ترـضح  نآ  ياپ  تسد و  هلیـسو  نیدب  داتـسرف و  نادیم  هب  ار  ترـضح  نآ  بآ  ندروآ  رطاخ 
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دمریم گرگ  زا  دنفسوگ  هک  يروط  نامه  تخاس  رود  تارف  يهعیرش  زا  ار  هدنگنج  درم  رازه  راهچ  تاهج  نیا  اب  عاجش  ریش  نآ  یلو 
ام دیوگیم : هوثج  هب  قاحـسا  دـندادیم ، رارق  اهریت  فدـه  ار  ترـضح  نآ  دـندشیم و  هحفـص 114 ]  ] هدنهانپ دوخ  ياهرگنـس  هب  اهنآ 

یهوک دننام  وا  فصو  نیا  اب  دیدرگ  تشپراخ  دننام  شندب  هک  يروط  هب  میتفرگ  شریت  رابگر  هب  خلم  ياههتسد  دننام  ار  یلع  نب  سابع 
هب ار  وـجگنج  رفن  اـی 180  نت و  دز و 80  رکـشل  بلق  هب  ار  شیوخ  وا  دروایب  دـناوتیمن  تکرح  هب  ار  وا  دـیدش  ياـهداب  هک  دوب  اـجرباپ 

رهطلا یفطـصملا  سفنل  یـسفن  اقل  تیلاصملا  یف  يراوا  یتح  اقز  توملا  اذا  توملا  بهرا  ال  دناوخیم : زجر  نیا  دنکفا و  كاله  كاخ 
يهلمح سپس  [ . 25  ] یقتلملا دـنع  رـشلا  فاخا  اقرف و ال  رفا  ماهلا  برـضا  لب  اقرط  نا  اقراط  فاخا  اقـسلاب و ال  ودـغا  سابعلا  انا  ینا  اقو 

بلقب موقلا  لتاقا  دومرفیم : تخاسیم و  هتـشپ  هتـشک  زا  هدناشک و  تمـس  ره  هب  ار  رکـشل  دتفا  رازین  رد  هک  شتآ  دـننام  دومن  يدـیدش 
لجن ددوتلا  وذ  سابعلا  اـنا  ینا  هحفـص 115 ]  ] يدیـس لاتق  نع  اودیحت  یتح  دنهملا  مراصلاب  مکبرـضا  دمحا  یبنلا  طبـس  نع  بدا  دتهم 

دنک بیقعت  ار  شیوخ  فده  هک  دیدرگ  تارف  هعیرش  دراو  تخاس  هدنکارپ  ار  رکـشل  یتقو  یلع  نب  سابع  [ . 26  ] دیؤملا یضترملا  یلع 
راکیپ نیا  هبترم  شـش  ات  تخاس  قرفتم  ار  نانآ  دـمآ و  الاب  تارف  يهعیرـش  زا  وا  دـندروآ ، لمع  هب  تعنامم  هدروآ و  موجه  رکـشل  یلو 

راوگرزب نآ  يارب  تارف  بآ  زا  کشم  ندومن  رپ  تصرف  هک  دش  هتـسخ  قرفتم و  رود و  يردق  هب  رکـشل  مشـش  يهبترم  رد  تفای و  همادا 
. دش ادیپ 

یلع دنزرف  زا  سرد  ود 

تفرگ ارف  ار  بسا  مکـش  ریز  بآ  هک  اـجنآ  اـت  دـنار  تارف  ناـیم  رد  ار  بـسا  دـش  تارف  يهعیرـش  دراو  ساـبعلا  لـضفلاوبا  هکیماـگنه 
تفرگ ناویح  ياهبل  ربارب  رد  هدومن  بآ  رپ  ار  تسد  فک  ادتبا  یگنـشت ، تدش  نازوس ، رگج  هدیتفت ، مرگ و  ياوه  گنج ، زا  یگتـسخ 
مهارف ناویح  زا  تیامح  ماـن  هب  ار  ییاـهتیعمج  هراوهاـم  رـصع  اـضف و  رـصع  رد  اـیند  هک  مینادیم  همه  دوب  لـضفلاوبا  سرد  نیلوا  نیا 

هب ییاپورا  ياهروشک  زا  یکی  رد  دـنراد . یتاغیلبت  تالجم  اههمانزور و  رد  لیکـشت و  اههتیمک  مقر  نیا  رود ، رتخاب  رواخ و  رد  هدروآ و 
، ناویح تیامح  تیعمج  اـهواگ  نتـشک  يارب  دـنه  رد  دـندومن  باـصتعا  ناویح  تیاـمح  تیعمج  نارتوبک  هب  ندـناسر  ناـیز  يهطـساو 

مان هب  یفلتخم  ياهتیعمج  بازحا و  ام  ياـیند  راـنک  هشوگ و  رد  هرخـالاب  هحفـص 116 ]  ] دندرک دییأت  ار  اهیئادوب  اهواگ و  نارادـفرط 
شیارب هدرب و  یپ  نآ  هب  زورما  رـشب  هک  ار  یبلطم  شیپ  لاس  يدـنا  رازه و  رد  اما  دوشیم  هدـید  هبناج  همه  تاغیلبت  اب  ناویح  زا  تیاـمح 

نآ زا  ار  ناویح  زا  تیاـمح  سرد  دـیاب  اـیند  تخومآ ، تیرـشب  ناـهج  هب  نینموملاریما  دیـشر  دـنزرف  یلع  نب  ساـبع  تسا ، هدـش  نشور 
مود سرد  [ . 27 . ] تشاد مدـقم  دوخ  رب  ار  ناویح  دوب  هنـشت  تخـس  دوخ  هک  نیا  اب  هنوگچ  هک  دزومایب  خـیرات  نامرهق  عاجـش و  گرزب 

نیـسحلا هیخا  شطع  رکذـف   » تفرگ دوخ  هدیکـشخ  ياـهبل  ربارب  ار  بآ  هک  نیمه  دوب ؛ یگتـشذگ  دوخ  زا  تاواـسم و  سرد  لـضفلاوبا 
اب مشونیمن  بآ  مسق  ادخ  هب  اناشطع :» نیـسحلا  يدیـس  ءاملا و  قذا  هللا ال  و  : » دومرف دروآ و  دای  هب  ار  ردارب  یگنـشت  هاگان  مالـسلاهیلع »

نیبرشت نونملا و  براش  نیسحلا  اذه  ینوکت  نا  تنک  هدعب ال  ینوه و  نیسحلا  دعب  نم  سفن  ای  دشاب . هنـشت  ع )  ) نیـسح نم  ياقآ  هکنیا 
بآ رپ  ار  کشم  تخیر و  بآ  يور  هب  ار  بآ  اذل  هحفص 117 ] [ . ] 28  ] نیقیلا قداص  لاعف  ینید و ال  لاعف  اذه  ام  تاهیه  نیعملا  درابلا 

تدـش زا  ار  ناکدوک  دـناسرب و  مرح  مایخ  هب  یبآ  رگم  ات  دـش  نوریب  کـشخ  بل  اـب  تارف  يهعیرـش  زا  دـنکفا و  تسار  شود  رب  هدومن 
رگج زا  شداـی  هب  دـمآ  راوگـشوخ  بآ  نآ  زا  دـشون  هک  اـت  تساوخیم  تفرگ  رب  بآ  زا  یفک  سپ  کـشم و  درک  رپ  دـناهرب  یگنـشت 
شود هب  کشم  شوج و  رپ ز  لد  ناورناور  بآ  هنشت ز  نابل  اب  دش  راوس  دش  بآ و  فک  تخیر ز  شیوخ  کشا  نوچ  نیسح  يهنـشت 

راخ رازه  نیدنچ  هدیچن و  یسک  لگ  کی  ریت  رازه  نیدنچ  هدیدن و  یسک  نت  کی  راوگرزب  نآ 

نمشد يهرصاحم  رد  سابع 
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بآ همطاف  دنزرف  دربب و  مایخ  هب  بآ  سابع  رگا  دیشاب  شوه  هب  دز : دایرف  یلع  نب  سابع  ندید  اب  تارف  يهعیرش  ظفاحم  تمسق  هدنامرف 
نآ هدرک و  هطاحا  وا  رب  تمـس  ره  زا  رکـشل  دناسرب ، مایخ  بآ  دیراذگن  درب ، رد  هب  ناج  وا  دیراذگم  ددرگیم  هایـس  ناتراگزور  دشونب 
ماین زا  ناتسناج  ریشمش  كانمـشخ  ریـش  نوچ  ادخ  ریـش  دنزرف  یلو  دندروآ ، موجه  نازادناریت  وس  ره  زا  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  ترـضح 

اقداص و نوجحلاب  مظعالا و  زعالا  هللااب  تمسقا  دناوخیم : زجر  هحفص 118 ]  ] نیا دیدرگ و  روهلمح  ماشآنوخ  ناقفانم  نآ  رب  دیشکرب و 
نوچ و  [ . 29  ] مرکتلا لضفلا و  لها  ماما  مدقالا  راخفلا  يذ  نیـسحلا  نود  یمدب  یمـسج  مویلا  نبـضخال  مرحملا  انغلا  میطحلاب و  مزمز و 

داد و رارق  ار  شیوخ  روبع  ناتخرد  نایم  زا  هدرک و  جک  ار  هار  همقلع  رهن  رانک  زا  دوب  مرح  مایخ  هب  بآ  ندناسر  یلع  دیـشر  دـنزرف  رظن 
ار نمشد  شیوخ  رابشتآ  ریـشمش  اب  دوب و  وربور  رفن  رازه  هن  اب  ییادتبا  تالمح  رد  دوش و  کیدزن  وا  هب  رکـشل  زا  يدحا  دادیمن  هزاجا 

هدـش لزاـن  رکـشل  نآ  رب  باذـع  یئوگ  تخیریم  وا  ریـشمش  مد  زا  هک  دوب  گرم  و  درکیم ، رود  ار  نمـشد  و  دومنیم ، عفد  شیوخ  زا 
بآ کشم  ندناسر  تمالـس  هب  یلع  نب  سابع  هجوت  مامت  یلو  دنکفایم  نیمز  رب  ار  یناعاجـش  دشیم و  روهلمح  تسار  پچ و  هب  دوب ،

نیـسح رگا  مسق  ادخ  هب  دینک  خاروس  هزین  هب  ار  بآ  کشم  امـش  رب  ياو  دز  دایرف  دـید  ار  هرظنم  نیا  دعـس  رمع  نوچ  مرح ، مایخ  هب  دوب 
اوقـشرا مکلیو  تسا ؟ برع  نیرتعاجـش  بلاغلا و  هللادسا  دنزرف  وا  دینادیمن  ایآ  تشاذگ  دـهاوخن  یقاب  ار  امـش  زا  رفن  کی  دـشونب  بآ 

نایم نیا  رد  شعادملا » لطبلا  سرافلا و  نب  سرافلا  وه  اما  مکرخآ  نع  مکانفا  ءاملا  نیسحلا  برش  نا  هللا  وف  هحفص 119 ]  ] لبنلاب ۀبرقلا 
نآ تسار  تسد  تخاس و  دراو  لضفلاوبا  تسار  تسد  رب  يریـشمش  هنادرمناوجان  دوب  هدرک  نیمک  ياهلخن  تشپ  رد  هک  قرزا  نب  لفون 
نیا دنکفا و  پچ  فرط  هب  ار  بآ  کشم  تفرگ و  پچ  تسد  اب  ار  ریشمش  یکباچ  هب  ترضح  نآ  درک ، عطق  وزاب  يالاب  زا  ار  ترـضح 
انئاج قدـص  یبن  نیمالا  رهاطلا  یبنلا  لجن  نیقیلا  قداص  ماـما  نع  ینید و  نع  ادـبا  یماـحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللا  و  دومرف : ار  راعـشا 

هاگان هک  دوب  هداد  رارق  بآ  کشم  رپس  ار  دوخ  نت  درکیم و  عاـفد  پچ  تسد  اـب  یلع  نب  ساـبع  [ . 30  ] نیبملا دحاولاب  اقدصم  نیدلاب 
ندرگ هب  ار  کشم  یلع  نب  سابع  دـنتخاس  ادـج  دـنب  زا  ار  ترـضح  نآ  پچ  تسد  هدومن و  هلمح  ریـشمش  اب  لیفط  نب  میکح  ای  لفون و 

عم رابجلا  ۀمحرب  يرشبا  رافکلا و  نم  یشخت  سفن ال  ای  دومرفیم : دناریم و  ار  نمشد  اپ  برض  اب  تفرگ و  نادند  هب  ار  نآ  دنب  دنکفا و 
دینکیم یتسس  ارچ  دروآرب  دایرف  دعس  رمع  هحفص 120 ] [ . ] 31  ] رانلا رح  بر  ای  مهلصاف  يراسی  مهیغبب  اوعطق  دق  راتخملا  دیـسلا  یبنلا 

ار لضفلاوبا  نینزان  رکیپ  روتـسد  قبط  نازادـناریت  دـینک ، خاروس  ار  بآ  کشم  دـیهد و  رارق  ریت  فدـه  ار  وا  دـیهن و  ناـمک  رب  ار  اـهریت 
ار هرـصاحم  يهلمح  نمـشد  دوب  هداد  رارق  رپس  ار  نت  دـیآ ، دراو  بآ  کشم  رب  ریت  تشاذـگیمن  عاجـش  گرزب  نآ  یلو  هدرک  نارابریت 

تخیر نیمز  يور  رب  اهبآ  هک  دز  بآ  کشم  رب  يریت  دومن و  گنت 

لضفلاوبا تداهش 

هردص باصاف  رخآ  مهس  هئاج  مث  اهئام  قیرا  ۀبرقلا و  باصاف  مهـس  هئاج  رطملاک و  ماهـسلا  هتتا  هیلع و  اورثاکت  هردص و  یلا  ءاوللا  مضف 
نب سابع  كرابم  بلق  رب  يریت  هزرابم  راد  ریگ و  رد  یکبف . اعیرص  هآر  هاتا  املف  ینکردا  ع )  ) نیسحلا هیخا  یلا  حاص  هسرف و  نع  بلقناف 

كردا هللادبع  ابا  ای  مالـسلا  ینم  کیلع  لاع  توصب ، يدان  دز و  ترـضح  نآ  قرف  رب  نینهآ  دومع  مه  لیفط  نب  میکح  دمآ و  دراو  یلع 
نمشد نایم  رد  تسد  یب  یلع  دنزرف  تسا  كاندرد  تخس  هرظنم  نیا  بایرد . ار  تردارب  ردارب ، دز  دایرف  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  كاخا 

شرکیپ هب  هنهرب  ریـشمش  اب  تردق  دح  رد  نانز  ریـشمش  دنتخاس  تشپراخ  نوچمه  نارابریت و  ار  وا  نینزان  ندب  نازادـناریت  تفرگ ، رارق 
هحفص [ . ] 32 . ] دوب كاچكاچ  هعطقهعطق و  وا  ندب  داتفا  نیمز  يور  هب  هک  یهاگ  دندز  شنویامه  قرف  رب  نینهآ  دومع  دندش ، روهلمح 

هک تشگ  هدرسفا  شکرابم  يهفایق  دز و  ياهحیص  دیـسر ، ع )  ) نیـسح ماما  شوگ  هب  لضفلاوبا  يادص  یتقو  دسیونیم : فنخموبا  [ 121
او يدان ، و  ادـیدش ، ائاکب  یکب  نیـسحلا و  هجو  یف  راسکنالا  ناب  دادیم و  صیخـشت  ماـما  يهرهچ  رد  ار  تسکـش  راـثآ  یبوخ  هب  هدـننیب 
دش و نایامن  ع )  ) ماما يهرهچ  رد  یگتـسکش  یتلیح  تلق  يرهظ و  رـسکنا  نآلا  سابع  ای  كدعب  هاتعیـضو  هابلق  ۀـجهم  او  هاسابع  او  هاخا ،
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مک مریبدت  هراچ و  هار  تسکـش و  مرمک  ردارب  مناگدـید ، رون  و  ملد ، يهویم  مسابع  هآ  مردارب  دز : دایرف  تسیرگ و  ترـضح  نآ  تخس 
ماما [ . 33  ] یماسلا یبنلا  يدیا  هب  تعطقنا  کیدی و  عطقب  اوعطق  مالسالا  يوق  ترسکنا  هرـسکب  دمحم و  طبـس  رهظ  کلتقب  اورـسک  دش .
ندب زا  تسد  زونه  نمشد  اما  دنک ، تیانع  نازابناج  يازج  تیادخ  دومرفیم : درک و  تکرح  ردارب  يوس  هب  ردارب  يادص  ندینـش  اب  (ع )

دید ار  هرظنم  نیا  ع )  ) نیـسح نوـچ  تخاـسیم  دراو  شـسدقم  رکیپ  رب  نیک  هار  زا  یتابرـض  تشادیمن و  رب  ساـبع  يهدـش  هـعطقهعطق 
یخا متلتق  دق  نورفت و  نیا  دومرف : ترضح  نآ  دنداهن  رارف  هب  ور  رکشل  دیچیپ  مه  رد  ار  رکشل  راموط  هک  درک  دیدش  تخـس و  ياهلمح 
ندب رانک  ماما  دعب  دیتسکـش  ارم  يوزاب  دینکیم  رارف  اجک  دـیتشک  ار  مردارب  هکنیا  اب  دـینکیم  رارف  اجک  يدـضع : متتف  دـق  نورفت و  نیا 
ردارب نم  منیـسح . نم  يآ ، شوه  هب  مردارب ، يا  مسابع ، يا  هحفـص 122 ] . ] تسیرگ دنلب  دنلب  تشاذگ و  وناز  رب  ار  وا  رـس  دمآ و  ردارب 

لـضفلاوبا رگنب . ار  شیوخ  سکیب  بیرغ و  ردارب  نک و  زاب  تاهدروخریت  نینوخ و  ناگدـید  نک  زاـب  مشچ  مساـبع  متـسه ، وت  رادـغاد 
رهن تارف و  يهعیرش  رانک  رد  یلع  دنزرف  يرآ  داهن  ع )  ) نیسح ماما  لد  رب  گرزب  یهودنا  نارگ و  یغاد  و  دوب ، هدیـشوپ  ناهج  زا  هدید 

زا نانمشد  اب  راکیپ  ادخ و  نید  زا  عافد  هار  رد  ار  شیوخ  تسد  وا  تشاذگ  ياج  هب  اهناسنا  يارب  خلت  رایـسب  ياهرطاخ  داد و  ناج  همقلع 
. دیدرگ هتفاکش  نینهآ  دومع  هب  شکرابم  قرف  دش و  نینوخ  افج  ریت  هب  شنیب  قح  مشچ  اهریت و  جامآ  شکرابم  ندب  داد  تسد 

ردارب يهتشک  رس  رب  ماما 

ار سابع  رهطا  ندب  تفرگ  میمـصت  كانمن  مشچ  نایرب و  لد  اب  ناگدـید  زا  کشرـس  نتخیر  ناوارف و  یهودـنا  زا  سپ  ع )  ) نیـسح ماما 
ار ءاضعا  زا  کی  ره  هعطقهعطق و  ندب  اریز  تشادـن  ناکما  هک  دوب  يروط  ندـب  عضو  اما  دربب ، برحلاراد  يهمیخ  هب  ءادهـش  ریاس  دـننام 
هب اهنت  دوخ  تشاذـگ و  یقاب  لاح  نامه  هب  ار  ندـب  ریزگان  دوب  ياـج  هب  كاـخ  يور  هب  رگید  یتمـسق  درادرب  نیمز  زا  تساوخیم  ماـما 

. درک تکرح  مرح  مایخ  يوس 

هدنهد ناکت  ربخ 

سابع ایآ  دنیآیم ، سابع  نیـسح و  ایآ  دنیآیم ، یک  ربارب  ود  دننیبب  دننکیم  هاگن  همیخ  نوریب  همه  نانکهیرگ ، اههچب  برطـضم ، اهنز 
نیا هدـنهد  ناـکت  بیجع و  يهرظنم  نیلوا  رطخ  مـالعا  نیلوا  دـندرکیم  هاـگن  هار  هب  هک  يروـطنیمه  اـهنیا  دروآ  دـهاوخ  بآ  یلع  نب 
شپط هب  اهلد  هدماین  سابع  ارچ  لاح  دندوب ! مه  اب  هک  ردارب  ود  نیا  اهنت  اما  دـیآیم  ع )  ) نیـسح ماما  دـندید  دوب ، بلطم  هحفص 123 ] ]

اهلد دوب ، نایامن  ماما  يهرهچ  رد  راسکنا  رثأت و  راثآ  دـندرکیم  هاگن  تیبلـها  دـش  کـیدزن  مرح  هب  هک  رادـقم  کـی  ع )  ) نیـسح داـتفا 
هنیکس همه  نایم  زا  دزاس . نشور  ار  هیضق  دسرپب و  ار  سابع  لاوحا  دیاب  رفن  کی  نایم  نیا  رد  لاح  دیماان ، اهدیما  دش و  برطضم  تخس 

هب اریز  درک  هچ  ارهز  زیزع  لد  اب  لاوئـس  نیا  دنادیم  ادخ  سابعلا » یمعب  ملع  کل  له  : » تفگ داتـسیا و  ردپ  لباقم  دـمآ  ولج  ماما  رتخد 
تلاح هب  ام  هداد و  بآ  يهدـعو  ناکدوک  هب  سابع  میومع  ردـپ  هکنیا  زا  هیانک  دـیراد ؟ ربخ  لضفلاوبا  میومع  زا  ناـج  اـقآ  تفگ : ردـپ 
هنیکـس دومرف : ماما  هدشن ؟ يربخ  میومع  زا  هک  هداد  يور  هچ  تشادن ؟ هدـعو  فلخ  يهقباس  میومع  دـماین  میومع  ارچ  میاهدـنام  راظتنا 

، میآیم وا  يهتـشک  رانک  زا  نونکا  نم  دـیمرآ ، تشهب  هب  وا  حور  دنتـشک و  ار  تیومع  نانجلایف  هحور  غلب  لـتق و  دـق  کـمع  نا  ناـج 
دوب هدید  حبـص  زا  بنیز  درک : لاوئـس  شرهاوخ  بنیز  هلمج  کی  دش . دنلب  هچب  نز و  مامت  زا  نویـش  يادص  تخیر  مه  هب  مرح  ناهگان 
لمح همیخ  هب  ار  سابع  مردارب  ندـب  ارچ  سپ  درک  ضرع  دـمآ و  شیپ  هک  دوب  نیا  دـنوشیم  لـمح  صوصخم  يهمیخ  هب  ناگتـشک  هک 

نم مرهاوخ  دومرف : ماما  يدراذـگ ؟ اهبـسا  مس  ریز  ار  زیزع  سابع  ندـب  ارچ  يدرکن ؟ قحلم  ءادهـش  ریاس  هب  ار  وا  دـش  روطچ  يدومرفن ؟
رهن رانک  رد  ار  وا  دشیمن ، لمح  هک  دندوب  هدرک  هعطقهعطق  ردقنآ  ار  سابع  تردارب  ندب  اریز  متـسناوتن  مرادرب  ار  ندـب  متـساوخ  هچره 

کلذ و دعب  هاتعیضو  او  هارصان  هحفص 124 ]  ] ۀلق او  هاسابع  او  هاخا  او  تدان  تجرخ و  کلذ  بنیز  تعمس  املف  متشاذگ  ياج  هب  همقلع 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  زا 56تیصخش  هحفص 46 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب یگلاس  ای 37  یگلاـس و  نس 35  رد  مالـسلاامهیلع  سابع )  ) یلع دیـشر  دـنزرف  بیترت  نیدـب  مامالا  یکب  اـهعم و  نیکبی  ءاـسنلا  نلعج 
. دش تبث  هشیمه  يارب  ناهج  رتفد  رد  شدیواج  مان  تفرگ و  رارق  قح  هار  ءادهش  يهجرد  نیرتیلاع  رد  دیسر و  تداهش 

مولعلارحب يهمالع  يهیرگ 

يزور دـش  انب  دـنداد  مولعلارحب  يهمالع  هب  ربخ  دـمآ  دـیدپ  یبارخ  سابعلا  لضفلاوبا  سدـقم  ربق  رد  هر )  ) مولعلارحب يهمـالع  ناـمز  رد 
بادرس دراو  انب  داتـسا  هارمه  هب  همالع  ررقم  زور  رد  دنیامن ، ترامع  دیدجت  ار  ربق  حاتتفا و  ار  سدقم  بادرـس  ءانب  داتـسا  قافتا  هب  نیعم 

ات ام  تفگ : ءانب  داتسا  سرپب ؟ دومرف : منکب ؟ یلاوئس  دیئامرفیم  هزاجا  اقآ  تفگ : دنکفا و  همالع  هب  یهاگن  ربق و  هب  یهاگن  رامعم  دندش ،
ربارب شناوناز  هدشیم  راوس  بسا  رب  نوچ  هک  يروط  هب  تسا  هتـشاد  دیـشر  نوزوم و  یمادـنا  سابعلا  انالوم  میاهدینـش  هدـناوخ و  نونک 

ياههدینش ایآ  تسا  کچوک  ربق  تروص  منیبیم  نم  یلو  دشاب  هتشاد  رتشیب  لوط  سدقم  ربق  یتسیاب  نیاربانب  تسا  هدوب  بسا  ياهـشوگ 
هیرگ تسیرگ  تخـس  هداـهن  راوید  هب  رـس  باوج  ياـج  هب  مولعلارحب  يهمـالع  دراد ؟ صاـخ  یتـلع  ربـق  یکچوـک  اـی  تسا و  غورد  نم 

ورف ناگدید  زا  مغ  کشرس  دیدش و  كانهودنا  نایرگ و  ارچ  نم  ياقآ  تشاد  هضرع  تخاس  تحاران  نارگن و  ار  رامعم  همالع  ینالوط 
اریز دروآ -  درد  هب  ارم  لد  وت  شـسرپ  ءاـنب  داتـسا  دومرف : دروآ ؟ يور  امـش  رب  يرثأـت  نم  لاوئـس  زا  اـیآ  متفگ  هچ  نم  رگم  دـیزیریم ؟

یمادـنا یلع  نب  سابع  يرآ  مداتفا  سابع  میومع  رب  هدراو  بئاـصم  داـی  هب  نم  اـما  تسا  هحفص 125 ]  ] حیحـص تسرد و  وت  ياههدینش 
هدومن هعطق  هعطق  ار  شندب  هک  دش ، دراو  وا  نینزان  رکیپ  رب  زوسلد ، ياهریت  ریشمش و  تبرـض  يردق  هب  نکیل  و  تشاد ، نوزوم  دیـشر و 

يروآعمج و ع )  ) داجـس ماما  يهلیـسو  هب  هک   ) سابع يهراپهراپ  ندب  يراد  راظتنا  ایآ  تفای  لیدبت  ینینوخ  تاعطق  هب  دیـشر  مادنا  نآ  و 
[ . 34 [ ؟! دشاب هتشاد  ربق  نیا  زا  رتگرزب  يربق  دش  نفد 

راکتیانج يدرم  فارتعا 

رد یئاصع  مدید ، ار  نامژپ  هفایق و  دب  هرهچ و  هایـس  يدرم  مدزیم . مدق  رازاب  رد  نم  تفگ  میارب  يزور  مردپ  دیوگیم : يزاوها  هللادـبع 
لابند تسا ، راکچ  ار  وت  تفگ : یئاـجک ؟ زا  و  یتسیک ؟ متفگ : متفر و  شیپ  دـهاوخیم ، کـمک  ناراذـگهار  زا  هیرگ  اـب  و  دراد ، تسد 

دای اب  ارم  يواکجنک  سح  هک  مهد  دـنگوس  ار  وت  و  منادـب ، ار  وت  ناتـساد  مراد  تسود  متفگ  راذـگب ، دوخ  لاـح  هب  ارم  ورب و  دوخ  راـک 
، مدروآ شیارب  اذغ  يرادقم  هدرب و  لزنم  هب  ار  وا  یهد  میاذغ  و  يرب ، هناخ  هب  ارم  هکنیا  طرـش  هب  مرـضاح  تفگ : يزاس ، عناق  تناتـساد 

رمع مراد ، مان  هیوح )  ) هوبح نب  قاحسا  مدوب ، دعس  رمع  رادمچرپ  البرک  رد  نم  درک : نایب  ریز  حرـش  هب  ار  دوخ  ناتـساد  ندروخ  زا  سپ 
اب نم  دوش  هدرب  ع )  ) نیسح مایخ  هب  بآ  میراذگن  ات  دومن ، تارف  يهعیرـش  هحفص 126 ]  ] رومأم رکـشل ، نازادناریت  زا  یعمج  اب  ارم  دعس 

مدرکیم رکف  اریز  مدادیمن ، دوخ  اب  بآ  نتشادرب  يهزاجا  دوخ  ناهارمه  هب  هک  يروط  هب  مدوب ، اشوک  دوخ  تیرومأم  رد  تیدج  لامک 
یبش مراد  دای  دزاس  راداو  بآ  ندرب  هب  کیرحت و  ار  نانآ  يهفطاع  و  دزوسب ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ناکدوک  یگنـشت  رب  اهنآ  لد  ادابم 

تسا نایرگ  ع )  ) نیسح ماما  مدینش  مداتسیا ، شوگ  هب  و  متفر ، ع )  ) نیسح ماما  مایخ  تشپ  هنادزد  داهن ، تسپ  ناسوساج  نوچ  اروشاع ) )
طرف زا  ناکدوک  تسا  هتشگ  روهلمح  ام  رب  دوخ ؛ بیهم  يهفایق  اب  یگنشت  ردارب  دومرف : ماما  دیسرپ  ببس  ترـضح  نآ  زا  سابع  هاگ  نیا 

، مدرم لدهیس  نیا  رب  هکنیا  اب  تشاد : راعضا  یهاوخب ، یبآ  درخبان  عمج  نیا  زا  یناوتیم  ایآ  منک ؟ هچ  دنتسه ، يدوبان  ضرعم  رد  شطع 
هب هچرگ  میآیم ، رب  بآ  يهیهت  ماقم  رد  دادماب ، متفرگن  یباوج  مدرکن ، يراددوخ  زردـنا  هظعوم و  زا  مدـناوخ و  ار  یهلا  باذـع  تایآ 
هب ار  نایرکـشل  زا  رفن  رازه  جـنپ  رمع  مداد ، شرازگ  دعـس  رمع  هب  ار  نایرج  متـشگرب و  درک ، اعد  شاهرابرد  ماما  دوش  مامت  مناج  تمیق 

يهرـصاحم رد  رتشگنا  نیگن  نوچ  تارف  درک ، هفاضا  تارف  رهن  ناظفاحم  يرفن  رازه  راهچ  هورگ  رب  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ  یهدـنامرف 
نودب ع )  ) یلع دنزرف  یلو  میتفرگ ، ار  شفارطا  دیدرگ ، ناباتش  تارف  يوس  هب  نارغ ، ریـش  نوچ  هدعو  قبط  سابع  تفرگ ، رارق  ام  يهدع 
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، دـیناسر هعیرـش  هب  ار  دوخ  دـیچیپ و  مهرد  راوراموط  ار  ام  تسار  پچ و  دـسرتب  نارابریت ، زا  و  دـهد ، هار  دوخ  هب  یـساره  كدـنا  هکنیا 
بآ سابع  رگا  هفوک ، رکشل  ناه  مدز : گناب  دیدرگ . مرح  مایخ  راپسهر  نوریب و  هعیرش  زا  هنشت  بل  اب  دوخ  و  درک ، بآ  زا  رپ  ار  کشم 

دیـشاب و شوه  هب  دـیدرگ ، دـهاوخ  رات  هریت و  امـش  رب  راـگزور  دزاـس ، بآ  ریـس  ار  ناماکهنـشت  ماـک  هحفـص 127 ]  ] و درب ، ماـیخ  هـب  ار 
هب ع )  ) یلع دنمورین  دنزرف  دیدرگ و  روهلمح  سابع  هب  هدومن  شبنج  هراب  کی  رکـشل  دـنامب ، ملاس  بآ  کشم  تمیق  چـیه  هب  دـیراذگن 
نآ تسار  تسد  ریـشمش  تابرـض  اـب  دزا  يهفیاـط  زا  يدرم  یلو  تـشک ، ار  اـم  هورگ  زا  يرایـسب  دز و  دارفا  بـلق  هـب  ار  دوـخ  یکـالاچ 

ددـص رد  نم  تخادـنا ، دوخ  پچ  تمـس  هب  ار  بآ  کـشمو  تفرگ  پچ  تسد  هب  ار  ریـشمش  ساـبع  تخاـس ، ادـج  نت  زا  ار  ترـضح 
رب بآ  مدرک  هراپ  یتبرـض  اب  ار  بآ  کشم  مدناسر و  بانج  نادب  رـس  تشپ  زا  ار  دوخ  تعرـس  اب  مدمآ و  رب  بآ  کشم  ندرک  خاروس 

نایرکشل زا  رگید  یکی  متخاون ، ترضح  نآ  پچ  تسد  رب  يریشمش  باتش  اب  مه  نم  دیدرگ  روآيور  نم  هب  سابع  تخیر  نیمز  يور 
هآ ردارب ! هآ  دز  ادـص  و  داتفا ، نوگنرـس  بسا  زا  لاح  نیا  اب  تخاس  یـشالتم  ار  شزغم  دز و  باـنج  نآ  كراـبم  رـس  رب  ار  نینهآ  دومع 

هرـصاحم ار  يو  ام  دـیناسر ، ردارب  نیلاب  رب  ار  دوخ  تعرـس  اـب  دیـسر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  شوگ  هب  ترـضح  نآ  يادـص  منیـسح 
تسشن و ردارب  يهراپ  هراپ  ندب  رس  رب  سپس  تخاس ، هدنکارپ  فرط  ره  هب  ار  دارفا  تشک و  ار  ام  زا  سک  داتفه  شترـضح  اما ، میدومن .
هب نم  دشونب  بآ  بکرم  ات  داتسیا  دش و  هعیرش  دراو  ترـضح  هاگنآ  دندش  نایرگ  اهنج  ناگتـشرف و  متفای ، نانیمطا  هک  تسیرگ  نانچ 
اما درادیم  مدقم  دوخ  رب  ار  يرگید  سفن  دیامنیم و  راثیا  ردپ  نوچ  هراومه  تسا و  یـضترم  یلع  ادخ و  لوسر  رـسپ  اقح  متفگ ، دوخ 

شوختـسد تناکدوک  نانز و  اما  یماشایب  بآ  یهاوخیم  وت  نیـسح  ای  مدز ، داـیرف  گـنردیب ، داد ، تسد  نم  هب  یلدگنـس  یتخبدـب و 
یهیدب دیدرگ ؛ راپـسهر  مرح  مایخ  هب  راوس و  بکرم  رب  تعرـس  اب  ادص  هحفص 128 ]  ] نیا ندینـش  اب  ماما  دناهدش  رکـشل  تراغ  هلمح و 

! تسا هدش  هایس  متروص  مهرد و  ماهفایق  ینیبیم  هک  نم  تافاکم  تسا  نیا  مدیدنخیم ، هشقن  نیا  هب  نم  دید  تسردان  ارم  يهتفگ  تسا 
ار مریـشمش  متفر و  هناـخ  نوردـنا  هب  مروآ  یندروخ  تیارب  اـت  نک  ربص  متفگ  مدـش  رثأـتم  رایـسب  تفرگ  شتآ  نم  بلق  دـیوگ : هللادـبع 

[ . 35  ] ددرگ هتخوس  نارین  شتآ  باذع و  هب  مه  ترخآ  رد  ات  میدنازوس  شتآ  اب  ار  شندب  میتشک و  ار  وا  منامالغ  قافتا  هب  متشادرب و 

لضفلاوبا ندب  نفد 

تـسا فالتخا  رتشیب  ای  هدوب  یقاب  البرک  مرگ  كاخ  يور  هب  زور  هس  مهیلع » هللا  مالـس   » همطاف یلع و  ربمایپ و  نازیزع  ياهندب  هکنیا  رد 
دهدب لسغ  ماما  دیاب  ار  ماما  ندب  هک  اجنآ  زا  یلو  دنتفرگ  ءادهش  داسجا  نفد  رب  میمـصت  دساینب  هکنیا  ات  تسا  زور  هس  نامه  روهـشم  و 

، دنراذگب قرف  دنتـسناوتیمن  دساینب  تشادن و  ندب  رد  رـس  نانآ  رهاط  بیط و  ياهندـب  نوچ  یفرط  زا  دـناوخب و  زامن  دـنکب و  نفک  و 
دندید دننکب ، هچ  دنتسنادیمن  دندوب و  ریحتم  دسا  ینب  هک  یعقوم  رد  مه  نآ  دومن  تردابم  اصخش  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  مراهچ  ماما 
دنتفگ دش  لصاح  نانیمطا  هکنآ  زا  دعب  یلو  دندرک  نامتک  سرت  زا  اهنآ  دینک ؟ هچ  دـیهاوخیم  دومرف : دـش و  ادـیپ  يراوسبسا  رود  زا 
هحفـص  ] ار نفد  روتـسد  دـش و  هدایپ  راوگرزب  نآ  میهدیمن  زیمت  رکون  زا  ار  اقآ  میـسانشیمن و  ار  اهنآ  نکیل  میاهدـمآ  داسجا  نفد  يارب 

هک دومرفیم : ار  یتاملک  دـیرگیم و  تخـس  هدیـشک و  شوغآ  رد  دـندید  ار  ياهتـشک  نیب  نیا  رد  دومرف  رداص  یـصاخ  قیرط  هب  [ 129
هتخادرپ هتخاس و  يربق  دز  بقع  ار  كاخ  نآ  دـیئوب و  ار  كاخ  زا  یتمـسق  هکنیا  ات  تخاسیم  يراج  ار  اهکـشا  تخادـگیم و  ار  اهبلق 
یئایروب رد  ار  همطاف  زیزع  ندب  دیروایب و  یئایروب  دیورب و  دساینب  دومرف : هاگنآ  دناوخ  زامن  حورجم  رس و  یب  ندب  نآ  رب  تشگ  نایامن 

داسجا نفد  زا  سپ  اناشطع » هولتق  يذـلا  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  ربق  اذـه  : » تشون هبابـس  تشگنا  اب  دراذـگ و  كاخ  رد  هدـیچیپ و 
دید دوب  كاخ  يور  هب  هیرضاغ  هار  رس  رد  هک  ار  لضفلاوبا  بیط  ندب  دیدرگ و  ناور  همقلع  رهن  تمس  هب  البرک  ءادهـش  ماما و  يهرهطم 

او نیدانی  نه  تانبلا و  مرحلا و  لاح  رظنت  کتیل  هامع  ای  دومرف : تسیرگ  دنلب  دنلب  دنکفا و  ندـب  نآ  يور  هب  ار  شیوخ  مالـسلاهیلع  ماما 
دندرک لاوئس  دساینب  نوچ  داهن  ربق  نایم  رد  دوخ  ار  رهطم  ندب  دندرک  رفح  يربق  دساینب  داد  نامرف  دایز  هیرگ  زا  سپ  هاتبرغ  او  هاشطع 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  زا 56تیصخش  هحفص 48 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مربیم و رـس  هب  دایز  نبا  نادـنز  رد  نونکا  هک  متـسه  نیـسحلا  نب  یلع  امـش  رب  دـنوادخ  تجح  نم  دومرف : تسیک ؟ هک  ترـضح  نآ  زا 
مالسلاهیلع نیدباعلانیز  ماما  كرابم  تسد  هب  یلع  نب  سابع  رهطم  ندب  بیترت  نیدب  مدمآ . ءادهـش  ریاس  مدیهـش و  ردپ  ندب  نفد  يارب 

تسود رب  شايراوگرزب  تمظع و  ات  دمآ  دوجو  هب  شتبرت  نیرئاز  يارب  ياهناگادج  هاگراب  نحـص و  دیدرگ و  نفد  همقلع  رهن  رانک  رد 
دنزرف يا  تدیواج  ناور  هب  نایاپیب  دورد  ع )  ) نیسح دیشر  رالاسهپس  يا  یلع و  نب  سابع  يا  وت  رب  ادخ  مالس  دوش . راکـشآ  نمـشد  و 

هدـیپط و نوخ  هب  ندـب  سدـقم و  ناور  هب  یهلا  ناگتـشرف  تاولـص  تقیقح  قـح و  هار  زاـبناج  يا  ناـنمؤم و  هحفـص 130 ]  ] ریما دنمورب 
فک رد  شیوخ  ناج  تماهـش  ناهج  کی  اب  هک  مشاهینب  ناشخرد  هام  يا  یلع و  دیـشر  دنزرف  يا  داب  تاهدش  ادج  ندـب  زا  ياهتسد 

هقلطم تیالو  يهلئـسم  زا  ترتع و  نآرق و  میرح  زا  نازوس  یقـشع  روش و  زا  رپ  يرـس  اب  تراوگرزب  ردارب  باکر  رد  يداهن و  صـالخا 
يدومن و نیگنر  ار  البرک  يهتسجخ  تبرت  يرایبآ و  ار  مالـسا  يهدنخرف  تخرد  شیوخ  نوخ  نتخیر  اب  هک  يدوب  وت  يرآ  يدرک  عافد 
زا رپ  شیوخ  ندـب  تاعطق  زا  ار  كاخ  نماد  و  يدومن ، لابقتـسا  ار  گرم  کیپ  نانز  دـنخبل  نوخ  هب  هتـشغآ  یتروص  هتفاکـش و  یقرف  اب 

ناوریپ هاـگهلبق  ار  دوخ  رازم  یتخاـس و  شیوخ  هجوتم  ار  ناـیناهج  بولق  دوخ  یتیـالو  يهبذـج  يوـنعم و  شـشک  اـب  یتخاـس و  تمظع 
یتسه مشاه  ینبرمق  قیاقحلاوبا و  نساحملاوبا و  مراکملاوبا و  لئاضفلاوبا و  لضفلاوبا و  وت  اقح  يداد ، رارق  ادخ  ناتـسود  یلع و  تردپ 

هحفص 132] . ] داب وت  يادف  مناج  مردام و  ردپ و 

مالسلا اهیلع  نینبلاما  ترضح  یثارم  رد  همتاخ 

هراشا

ياپ كاخهب  نیطالـس  هدوس  انمت  زاینیپ و  تجاح  يهرهچ  لـضفلاوبا  يادـف  دوش  ناـج  را  دزـسیم  نید  هر  يادـف  دـش  لـضفلاوبا  ناـج 
( لصاو  ) لضفلاوبا يالو  نماد  نم و ، تسد  دنسانشن  اپ  رس ز  هک  تمایق  زور  لضفلاوبا 

هیثرم نیلوا 

رب تسد  هک  نآ  زا  سپ  دوب  ع )  ) یلع نب  نیسح  شراوگرزب  ردارب  تفگ  ءاثر  تخیر و  کشا  یلع  نب  سابع  كوس  رد  هک  یسک  نیلوا 
يدـجی ناک ال  ناو  [ . 36  ] ایراج کفنی  سیل  عمد  بیـصب  يرثلا  شطاع  يوتری  یتح  کـیکبأس  دومرف : دومن  درد  راـهظا  تفرگ و  رمک 

هحفص 133] [ . ] 38  ] اینامی ابضغ  اینیود و  احمرو  ارفنضغ  اثیل  ارب و  اخا  تدقف  [ . 37  ] ایضام دهعلا  کلذ  نم  یسالا  یلع  نعی  مل  ءاکبلا و 

نینبلاما يهیثرم 

يو هب  ار  البرک  يادهـش  تداهـش  ربخ  هک  یتقو  رد  تفگ . هیثرم  شنادنزرف  تبیـصم  رد  لضفلاوبا  ردام  نینبلاما  ع )  ) نیـسح ماما  زا  دعب 
راهچ نوگلین  نامـسآ  ریز  يدرک  هراپ  ار  مبلق  ياهگر  تفگ  ربخ  يهدـنیوگ  هب  دندیـسر ، سابع  هب  ات  دـندرب  ار  اهنآ  مان  بیترت  هب  دـنداد 

نیـسح زا  ارم  لوا  تـفگیم  دادیم  وا  هـب  ار  شنادـنزرف  تداهـش  ربـخ  یـسک  ره  مدرک . نیـسح  يادـف  ار  هـمه  متــشاد و  ماـکان  دـنزرف 
شود هب  ار  ع )  ) لضفلاوبا دنزرف  زور  ره  وا  دراد  يزوسناج  راعـشا  شاهتفرتسد  زا  ناناوج  يهیثرم  رد  نینبلاما  دـینک . علطم  مالـسلاهیلع 

هلاـن مـه  وا  اـب  دـندمآیم و  درگ  وا  فارطا  هنیدـم  مدرم  درکیم  اـپ  هـب  یئاـغوغ  روـش و  و  [ 39  ] تفریم عـیقب  ناتـسربق  هب  تـفرگیم و 
هک مکح  نب  ناورم  یتح  دشیم  نایرگ  تشذگیم  اجنآ  زا  سک  ره  هک  دومنیم  ییارسهحون  هلان و  لد  زوس  زا  نانچ  نینبلاما  دندشیم 

نیا تسا  هتفگ  شدـنزرف  راـهچ  تبیـصم  رد  نینبلاما  دوخ  هک  يراعـشا  درکیم . هیرگ  دوب  ص )  ) ربمغیپ تیبلـها  تخـسرس  نانمـشد  زا 
بیصا ینبا  نا  تتبنا  [ . 41  ] دبل يذ  ثیل  لک  ردیح  ءانبا  نم  هار  و  [ . 40  ] دقنلا ریهامج  یلع  رک  سابعلا  يار  نم  ای  هحفص 134 ] : ] تسا
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ینوعدت ال  [ . 44  ] دحأ هنم  اند  امل  کی  دی  یف  کفیس  ناک  ول  [ . 43  ] دمعلا برض  هسأرب  لاما  یلبش  یلع  یلیو  [ . 42  ] دی عوطقم  هسأرب 
دق یعبرلا  روسن  لـثم  هعبرا  [ . 46  ] نینب یلال  تحبـصا و  مویلا  مهب  یعدا  یل  نونب  تناـک  [ . 45  ] نیرعلا ثویلب  ینی  رکذـت  نینبلاما  کیو 

اوربخا امکا  يرعش  تیل  ای  هحفص 135 ] [ . ] 48  ] نیعط اعیرص  یسما  مهلکف  مهئالشا  ناصرخلا  عزانت  [ . 47  ] نیتولا عطقب  توملا  لصاو و 
رد نارگید ، یناپمک و  موحرم  دـننام  دـناهدومن  همجرت  بیقعت و  ار  نینبلاما  يهیثرم  ناـبز  یـسراپ  ءارعـش  [ . 49  ] نیمیلا عیطق  اسابع  ناـب 

ياهرهچ رب  زادگناج  تبیصم  نیا  رب  یکشا  دزوسب و  یلد  هک  دشاب  میروآیم ، دناهتفگ  رـصاعم  يارعـش  زا  نت  دنچ  هک  ار  يراعـشا  اجنیا 
. ددرگ ناور 

ردام نابز  زا  هاکناج  يرعش 

نوچ دنتفگ  نینبلاما  ارم ، منینمؤملاریما  يهیاس  رس  هب  يدوب  هک  يزور  نینبلاما  مدب  منیرق  ایند  تنحم  اب  نم  هک  منینبلاما  رگد  اناج  ناوخم 
لابیب زورما  یلو  منیبم  ناطلس  هن  نادنزرف ، هن  منیمی  زا  راسی و  زا  يدندب  نابات  هام  نوچ  یکی  ره  ناناوج  منید  هاش  ناز  متشاد  اهرسپ  نم 

ات دور  نانیبج  هم  ناز  مروآ  رطاخ  هب  منیبج  راـسخر و  هب  یلیـس  منز  دـناوخ  هک  سک  ره  نینبلاما  ارم  منینزاـن  نینب  زا  داـی  منک  متـسا  رپ  و 
دای منک  مسابع  تسد  عطق  وچ  منیزح  دایرف  شرع 

دنزرف مغ  رد  ردام  كوس 

ره هک  یشوپهیس  يوناب  تسیک  هحفـص 136 ]  ] دنکیم ناغفا  لد  زوس  زک  هدیدمغ  نیا  تسیک  دنکیم  ناشیرپ  ار  ام  لد  زوسناج  يا  هلان 
نادیهـش نآ  زا  دای  هدـیدمغ  نز  نیا  زاب  تشذـگب و  البرک  يارجام  زا  اـهلاس  دـنکیم  ناـج  زا  هلاـن  عیقب و  ردـنا  دوریم  شیرق  زا  زور 

اپ هب  یمزب  دـنک  شدـنزرف  راچ  يازع  رد  دـنکیم  نابایب  نآ  رد  اون  هآ و  نینچ  نیک  نینبلاما  دوب  بنیز ، ین  تسا و  موثلک  هن  نیا  دـنکیم 
دنکیم نازوس  بلق  زا  شورخ  کی  ره  مغ  زو  ربق  راـچ  شقن  رایـسب  ترـسح  اـب  دـشکیم  دـنکیم  نامـشچ  کـشا  زا  ازع  مزب  نآ  عمش 

ياج نیـسح  نید  هاش  غاد  درد و  درآ ز  دای  هب  نوچ  دنکیم  ناشیرپ  ار  یعمج  ياهلد  نایب  نیز  نینبلاما  رگد  مدـیناوخم  دـیوگ  مدـبمد 
( دـیؤم  ) يا دـنکیم  ناغفا  سابع  متام  رد  همطاف  ضوع  رد  نیـسح و  رهب  مغ  کشا  دزیرب  وا  دـنکیم  ناماد  هب  لد  نوخ  هدـید  زا  کـشا 

دنکیم نامرد  درد  یهاگن  اب  هکیلم  نیک  هدم  فک  زا  نینبلاما  نماد 

نادیهش رخف 

وت يارآلد  يور  اجک  هام  یمشاه  ینب  هام  یلع  تسد  یملاع  همه  نادیهش  رخف  ام  تاجانم  حیبست و  وت  دای  ام  تاجاح  يهلبق  تمرح  يا 
قاشع یقاس  قشع  رالاسهلفاق  مدقمه  بارتوب  نت  ناج و  وت  قرشم  باتفآ  زا  رتهدنـشخرد  هام و  هحفص 137 ]  ] وت يانعر  تماق  اجک  ورس 

ملع يا  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  ماما  نبا  خا و  ماما و  مع  نیـسح  هار  هب  تسد  رـس و  داد  نیـسح  هاپـس  رالاس  رورـس و  قشع  رادملع  و 
يزابرس يزابناج و  بتکم  تسافص  قدص و  وت  يابفلا  سرد  تسافو  قشع و  بتکم  وت  بتکم  هتخارفارب  مالسا  مچرپ  هتخاس  نوگن  رفک 

دنز جوم  تام  تست  بدا  زا  تارف  بآ  هتخومآ  بدا  ار  بدا  حور  هتخوس  دش و  بآ  دش و  عمش  تسا  يزارفارـس  هاگنآ  يرـسیب  تسا 
تیارب بآ  رگج  يا  بآ  جوم  زا  دـمآ و  نورب  هنـشت  وا  نـالفط  هدیکـشخ  بل  نآو  وا  ناـشطع  بل  نیـسح و  داـی  تارف  مشچ  هب  کـشا 

بآ تفک  تقیقح ز  لفط  شود  هب  تتایح  بآ  زا  رپ  کشم  تسالب  برک و  یئاقـس  وت  راک  تسا  یـضترم  تردـپ  رثوک  یقاـس  باـبک 
راب هس  یـس و  دصکی و  رگا  دیوگ  راچد  دش  یمغ  هب  يدرد  هب  هک  ره  نیـسح  باب  تمحر و  رد  تسه  نیتأشن  رد  وت  يالاو  هگرد  شون 
هام مهن  نوچ  یهد  شبآ  هدـمآ  رگا  هنـشت  یهد  شباوج  فطل  مرک و  زا  نیـسحلا  برک  فشاـک  اـی  فشکا  نیملاـع  رد  هتخارفا  ملع  يا 

تفگ ادص  دز  ار  وت  زاوآ  هب  رمـش  نابـساپ  کلم  هاج  کلف  هام  ناهج  ردـص  يهمیخ  بقع  زا  دیـشک  دـیابن  هک  اجنادـب  راک  دیـسر  مرحم 
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ناما هب  نم  وت  ياضعا  رب  داتفیب  هزرل  وت  يابیز  خر  زا  دـیرپ  گنر  تاهمان  ناما  طخ  ناشن  داد  تاهماگنه  دـنناهرب ز  ات  اـنتخا  ونب  دـنیاجک 
نیز وت  دزم  ادج  تکاپ  رکیپ  زا  دش  هک  ات  ار  همان  ناما  تفرگن  وت  تسد  هحفص 138 ]  ] نامایب نانس  ریشمش و  مد  زا  ناهج  ناج  مشاب و 

دناهدید ار  وت  هک  یماما  راچ  ادخ  ناما  طخ  دش  وت  طخ  ادخ  هاوگ  تسد  دش  وت  تسد  نتخاب  رـس  ندرک و  رپس  تسد  نتخاس  نتخوس و 
دز و هسوب  دید  وت  تسد  ود  هک  نوچ  یلع  مشچ  ردپ  سدق  تحاس  ات  ار  وت  هدرب  رهگالاو  ردام  يدـب  لفط  دناهدیـسوب  وت  ریگملع  تسد 
هب هداتفا  وت  تسد  نید  حور  الب  برک و  رد  وچ  دـید  یبتجم  هدز  وت  تسد  هب  هسوب  افج  رهز  هب  هتـشغآ  بل  اب  دـیکچ  شمـشچ  کـشا ز 
ریز ناهن  درک  دز و  هسوب  كاپ  تسد  نآ  مه  داجس  ترـضح  شاهدیکـشخ  بل  اب  دزب  هسوب  شاهدید  رب  تشاذگب  دش و  مخ  نیمز  يور 

زا رپ  هک  هم  نیا  مراچ  دیمد  ینیـسح  حبـص  هشعـش  دیما  رون  وچ  هام  نیا  موس  رگد  یلیلد  تسوت  بدا  رب  رثا  نویامه  نابعـش  علطم  كاخ 
تنت ناج و  رـس و  يادـف  هب  يا  نیـسح  لامج  لضفلاوبا و  رون  نیقرـشم  زا  هتخیمآ  مه  هب  دـش  تسوا  رادـملع  دالیم  تبون  تسوب  رطع و 

کلام قح  تجح  نامز  ماما  هک  سب  نیا  وت  حدم  رتشیپ  یمدـق  تداهـش  تقو  رـس  تشپ  یمدـق  تدالو  تقو  تنتفر  ندـمآ و  بدا  نیو 
دوش تیادف  هک  یضایر )  ) تسیک دوش  ردارب  نابرق  هب  هک  وا  داب  وت  يادف  هب  ردارب  ناج  داژن  الاو  رهوگ  وت  هب  تفگ  ناهج  کلم 

یقرواپ

ياههناسفا دننام  ياهتشذگ  خیرات و  ره  لقن  هن  تسا  ام  يونعم  یملع و  ياههیامرـس  رادهدهع  هک  تسا  یخیرات  زا  شخب  نامه  دارم  [ 1]
زا دـعب  هب  نیا  زا  هچنآ  راـتفگ و  نـیا  كردـم  [ 2 . ] یتـشتدرز یتـسیادزم و  نیئآ  شیک و  تاـغیلبت  نیغورد و  ياـههمانهاش  يریتاـسد و 

دمحم هب  یهاگ  [ 3 . ] دشابیم هارث  باط  ینیما  هللا  ۀـیآ  ریبک  يهمالع  يهتـشون  ریدـغلا »  » سیفن باتک  زا  میاهدومن  لقن  هماع  نادنمـشناد 
باوج رد  دیامنیم  فاعم  گنج  زا  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هتـشاد و  اور  متـس  وت  هب  گنج  رد  ع )  ) یلع تردپ  دش  هتفگ  هفینح 

ود دنکیم  ظفح  تسد  ببس  هب  ناسنا  متسه و  وا  تسد  يهلزنم  هب  نم  مردپ و  مشچ  ود  يهلزنم  هب  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  دومرف :
زا هک  یئاهیبارخ  تامدـص و  [ 4 . ] دنـشابیم ص )  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  ود  نآ  متـسه و  یلع  دـنزرف  نم  هکنیا  صوصخ  هب  ار  دوخ  مشچ 

دهاشم یهاگ  دندرک  بیرخت  ار  عیقب  يهمئا  روبق  یهاگ  تسا ، ناربج  لباق  ریغ  اضعب  هدمآ و  دراو  نیملـسم  مالـسا و  هب  اهیباهو  يهیحان 
اهیباهو الک  دـندروآ  دوجوب  مالـسا  ناهج  رد  ار  هعجاف  نیرتگرزب  زورما  دـنداد و  رارق  تراـغ  مجاـهت و  دروم  ار  فجن  ـالبرک و  هفرـشم 

یناهج تضهن  شرتسگ  ناریا و  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هژیو  هب  دوش  هتـشادرب  نیمز  يور  زا  دیاب  هعیـش  بهذم  دنراد  هدیقع 
قارع هعیـش  رب  هک  یئاهراشف  داد و  خر  هقطنم  رد  هک  یئاهدادیور  شنارودزم و  یناهج و  رابکتـسا  سوحنم  هرهچ  ندش  ءالمرب  مالـسا و 
غیرد تمرح  کته  زواجتو و  تراغ  لتق و  رد  و  دنتـشون ، دوش  دوبان  دیاب  هعیـش  مویلا :» دـعب  هعیـش  ال   » راعـش راوید  رد و  رب  دـمآ و  دراو 

هیقف و تیالو  هیاس  رد  دنشاب و  شوه  هب  دیاب  ناریا  هعیـش  ناملـسم و  مواقم و  هدنز و  مدرم  رگید ، یتقو  ات  راذگب  نامز  نیا  دنتـشادن و ...
هـتخادرپ و رذـع  هـب  هیـضق  نـیا  لـقن  زا  سپ  راـحبلا  ۀنیفـس  رد  یمق  ثدـحم  [ 5 . ] دـنزاس یثنخ  ار  ناهاوخدـب  يهئطوت  نیتـسار  يربـهر 
زا دـنانینچ و  ع )  ) قداص ماما  بتکم  نادرگاش  یمارگ ، يهدـنناوخ  منک  لقن  مباتک  رد  ار  اـیاضق  روط  نیا  مرادـن  تسود  نم  دـسیونیم 

دنمهف یمن  مالک  تفع  دنـسانشیمن و  يرادهدرپ  مسیلایـسناتسیزگا  بتکم  ناوریپ  يرآ  دـنرفنتم  يردهدرپ  تفع و  فالخ  بلاـطم  لـقن 
هتشون و هدرپیب  ار  یسنج  بلاطم  هک  راوید )  ) هاتوک ياهناتساد  دننام  دنیامنیم  رادهکل  ار  یمومع  تفع  هتـشاذگ و  رانک  ار  بدا  ایح و 
دشیم و رـشتنم  توغاط  نامز  رد  تسا و  اهنآ  تایوتحم  زا  یکاح  نآ  دـلج  تشپ  ياهـسکع  هک  اهنامر  اههمان و  نیگنر و  تالجم  رثکا 

تبث لاس 26  نابعـش  مراهچ  زور  هکنیا  ای  هدـشن و  رکذ  یلع  نب  سابع  تدالو  زور  هاـم و  اـی  هربتعم  كرادـم  رثکا  رد  [ 6 . ] تسین زورما 
دیس يهینامعن  راونا  دنکیم و  لقن  يدجم  يدنه و  نیسحلادبع  دمحم  دیـس  همالع  يهعیـشلا  سینا  زا  هک  سابعلا  باتک  دننام  تسا  هدش 

هب میوریم ، دعب  لوجع  هاچ  رب  میوشیم  باریـس  [ 7 . ] دناهدومن لقن  بتک  نیا  ریغ  يدـنجریب و  رقاب  دـمحم  خیـش  مایالا  عیاقو  يرئازج و 
[9 . ] هعرج دـعب  ياهعرج  نایجاح  دـنماشآیم  ار  هلجـس  هاـچ  مدرک  رفح  هک  یـصق  منم  [ 8 . ] تفگ تسار  درک و  اـفو  یـصق  هک  یتـسرد 
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دـشیم و هدیـشک  نیمز  هب  شکراـبم  ياـپ  دـشیم  يوق  بسا  رب  راوس  هک  یماـگنه  دوب  رظنمشوـخ  يوروـکین و  يدرم  یلع  نب  ساـبع 
هب ار  قریب  نیا  یتمیق  ءایشا  تارهاوج و  [ 10 . ] دوب وا  تسد  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلاهیلع  نیسح  مچرپ  مشاهینب و  رمق  ار  وا  دندیمانیم 

هدوـمن و باـختنا  ار  ناـهج  ماـب  رب  هتـشارفارب  گـنر  هس  مچرپ  رد  ار  هللا )  ) مرآ ناریا  هـک  ناـنچ  [ 11 . ] دـناهدرک تمیق  مهرد   1200000
خیش لماک  لماع  ملاع  شاهدنسیون  نیطبسلا  یلاعم  [ 12 . ] تسا هتفرگ  وگلا  هللالوسر  مچرپ  زا  هک  دراد  ار  راختفا  نیا  یمالـسا  يروهمج 

يهمالع [ 13 . ] تسا هتخاس  ادج  مه  زا  ار  قدص  فزخ و  هدرب و  جنر  سب  نآ  يروآعمج  رد  هک  تسا  يریاح  یناردنزام  يدهم  دـمحم 
. رمحا تیربک  ناوارف و  تافینصت  بحاص  هعیش و  گرزب  ءاملع  زا  يرون و  يهمالع  نادرگاش  زا  يدرونجب  یقت  دمحم  خیش  جاح  ریرحن 
رد هک  یسراف  ياهباتک  نینچمه  یبرع و  هب  يهمجرت  رد  یلو  تسا ، هتـشاگن  نینچ  ار  هیـضق  نیا  رمحا  تیربک  يهحفص 411  رد  [ 14]

بلطم نداد  لاب  خاش و  ارتفا و  رد  ایوگ  دناهدوزفا و  نآ  رب  یبلاطم  كردـم  نودـب  هدـش و  فرـصت  دناهتـشون  سابع  ترـضح  یناگدـنز 
يهحفـص 142 زا  ساـبعلا  باـتک  رد  هک  دـناهدروآ  مظن  هب  يدـیاصق  ءارعـش  ءاـبدا و  تمارک  نیا  نوماریپ  رد  [ 15 . ] دناهتشادن یتیلوئسم 
رد شتـشگنا  دـنچ  هک  یـسک  هک  یماـگنه  مدینـش  دـنیامنب  ازع  يهماـقا  وا  يارب  ناتـسود  دراد  تسود  لـضفلاوبا  اـیوگ  تسا و  جردـنم 

هنیس هب  امـش  يازع  رد  تسد  ناتـشگنا و  نیا  اب  مراد  لیم  نم  دنکیم  ضرع  دوشیم و  سابع  ترـضح  هب  لسوتم  هتفر و  نیب  زا  یفداصت 
دوشن تعدب  دشاب و  هتشاد  یعرش  يهبنج  تاروذن  دوش  یعس  دیاب  [ 16 . ] دباییم افش  هتفرگ و  رارق  راوگرزب  نآ  هجوت  دروم  يروف  منزب 

تاروذن دوش  یعس  دیاب  [ 17 . ] درادـن ياهجیتن  تسا و  تعدـب  هنرگو  دوش  هدروآ  ءاجر  دـصق  هب  دـیاب  نیموصعم  زا  هدراو  ریغ  راک  زا  و 
ياهجیتن تسا و  تعدب  هنرگو  دوش  هدروآ  ءاجر  دصق  هب  دیاب  نیموصعم  زا  هدراو  ریغ  راکذا  دوشن و  تعدب  دشاب و  هتـشاد  یعرـش  هبنج 

زا ار  ملع  ینعی  ملعلا ) اومطف   ) دوشیم هتفگ  یهاگ  تسا  كرد  لباق  بدا  لها  يارب  طقف  هک  تسا  تاریبعت  نیا  رد  یفئاـطل  [ 18 . ] درادن
ینعی ملعلا ) اوزاح  و  ( ) ایبص مکحلا  هانیتآ  و   ) دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  لثم  اقر ) ملعلا  اوقز   ) هک نانچمه  دنتـشاد  دوخ  دزن  عطق و  نارگید 

دراد تلیضف  ناملس  هک  تشاد  رارسا  یسک  تفگیم : قثوم  نانیمطا و  دروم  یئوگنخس  مراد  رطاخ  هب  [ 19 . ] دندرک عمج  ار  ملع  يهمه 
لضفلاابا یسلجم  رد  دنیبیم  باوخ  رد  یبش  هکنآ  ات  تسا  هدوب  مهم  یلیخ  یملع  رظن  زا  و  دفنی ) رحب ال   ) ناملـس هکنیا  هچ  لضفلاابا ! رب 

هابتـشا ارچ  درم  يا  دـیوگیم  وا  هب  تسا و  هداتـسیا  راوـگرزب  نآ  ربارب  هنیـس  هب  تسد  ناملـس  تسا و  هـتفرگ  رارق  سلجم  ردـص  رد  (ع )
نینچ رمحا  تیربک  لقن  ةدابعلا و  ریـسکا  رد  هیـضق  نیا  [ 20 . ] متـسه ع )  ) یلع نادنزرف  رازگتمدـخ  نم  هک  تسا  نیا  نم  راختفا  ینکیم 

يراگتـساوخ هک  مهاوخیم  تفگ  لیقع و  دزن  داتـسرف  دومن  ار  نینبلاما  ترداـم  اـب  جـیوزت  يهدارا  نوچ  وت  ردـپ  تفگ : ریهز  هک  تسا :
دشاب رصان  وزاب و  هک  دنک  اطع  نم  هب  یعاجش  دنزرف  وا  زا  دنوادخ  هک  اریز  ار  تعاجش  بسح و  تویب و  نابحاص  زا  ینز  نم  يارب  ینک 

مرح ظفح  رد  نکن  یهاتوک  سپ  تساوخیم  زورما  يارب  ار  وت  تردـپ  البرک  رد  دوخ  ناج  هب  ار  وا  دـنک  تاـساوم  ار و  نیـسح  مدـنزرف 
متس راب  ناقفخ  دهع  رد  هدومن و  غالبا  ار  نادیهـش  مایپ  هتـشاگن و  لاس 1349  رد  ار  تاراـبع  نیا  فلؤم  [ 21 . ] دوخ نارهاوخ  ناردارب و 

هدنیآ ياهلسن  لسن و  نیا  دنراد  راظتنا  دنراد و  ار  مایپ  نامه  زورما  ناریا  یمالسا  يروهمج  بالقنا  نادیهـش  دننادب  ناگدنناوخ  یهاش 
رپ ناشهار  داش و  ناشحور  تسا . نامه  زین  هدازیلع  یئاطع و  رـشان  فلؤم و  دیهـش  ود  مایپ  هک  دنـشاب  ناشمایپ  تلاسر و  نوخ و  نابهگن 
وا رادرک ، رد  تسا  مدرم  نیرتکین  هک  تسا  یلع  وا  تساهتلیـضف  يراوگرزب و  بحاص  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  [ 22 . ] داب ورهر 
نم دنلب ، يهبترم  بحاص  رفعج  منم  [ 23 . ] تشاد راکشآ  یلاح  يزور  ره  رد  دشکیم و  ماقتنا  وا  يهلیسو  هب  هک  تسادخ  لوسر  ریشمش 

رفعج و دـننام  یئومع  راختفا  رد  ارم  تسا  تیافک  یلاو ، دـجم و  بحاـص  یـصو و  یلع  نآ  متلیـضف ، بحاـص  رادرککـین و  یلع  رـسپ 
داتـسا و تاراـختفا ، بحاـص  ناـمثع و  منم  [ 24 . ] تـسا تلیـضف  دوـج و  ياراد  هـک  ع )  ) نیــسح زا  مـنکیم  تیاـمح  ماییاد  نـینچمه 
. تسا گرزب  کچوک و  ياقآ  ناکین و  ياـقآ  هک  تسا  نیـسح  نیا  و  تسا ، هزیکاـپ  كاـپ و  رادرک  بحاـص  هک  تسا  یلع  مراـگزومآ 

يادـف ار  دوـخ  ناـج  و  موـش ، وربور  نانمـشد  اـب  نادـیم  ناـیم  هک  یئاـج  اـت  ار ، ناـسنا  دـنزیم  داـیرف  اریز  مسرتیمن  گرم  زا  نـم  [ 25]
نمشد كرات  رب  نانچمه  و  مسارهیمن ، اهریت  رابگر  ریشمش و  تبرـض  زا  منیـسح  يودرا  ياقـس  سابع  نم  منک  ربمغیپ  دنزرف  يرادهگن 
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و هدش ، تیاده  یبلق  اب  امش  اب  مگنجیم  [ 26 . ] متـسین نازیرگ  راکیپ  دربن و  زا  گنج  زور  رد  نم  دـنک و  رایتخا  رارق  رب  ار  رارف  ات  مبوکب 
نم اریز  میاقآ ، اب  ندومن  گنج  زا  دـیور  رانک  رب  هکنیا  ات  نارب  ریـشمش  اـب  ار  امـش  منزیم  منکیم ، رود  ار  نمـشد  ادـخ ، ربمغیپ  رـسپ  زا 

ات داتسیا  دش  تارف  يهعیرش  دراو  هک  یهاگ  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هکنانچمه  [ 27 . ] متسه هدش  دییات  یلع  دنزرف  رادتـسود  سابع 
هراومه تسا و  یضترم  یلع  ادخ و  لوسر  رسپ  اقح  متفگ  دوخ  هب  نم  دیوگیم  دوب  دعس  رمع  رکـشل  رد  هک  قاحـسا  دشونب  بآ  بکرم 

یهاوخن وت  وا  زا  دعب  و  درادن ، شزرا  یگدنز  نیـسح  زا  دعب  سفن  يا  [ 28 . ] درادیم مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  دنکیم و  راثیا  ردپ  نوچ 
هب نید  زا  لمع  نیا  مماشآیمن  زگره  هن  یماـشایب  کـنخ  بآ  یهاوخیم  وت  هتفرگ و  رارق  رطخ  رد  هنـشت  بل  هک  تسا  نیـسح  نیا  دوب ،

نوـجح يوـگ  تـسار  ناـگتفخ  گرزب و  زیزع و  دـنوادخ  هـب  مـسق  [ 29 . ] درادـن شزاـس  ساـبعلا  لـضفلاوبا  نـیقی  یتـسار و  اـب  رود و 
نیـسح هاگـشیپ  رد  و  منکیم ، نیگنر  شیوخ  نوخ  هب  ار  ممـسج  زورما  نایجاح  کیبل  میطح و  مزمز و  و  بلاطوبا ) يربک و  يهجیدخ  )

زا منید و  زا  هشیمه  ار  متـسار  تسد  دیدرک  ادج  هچ  رگا  مسق  ادخ  هب  [ 30 . ] مهدیم ناج  مرک  لضف و  لها  ياوشیپ  دزن  هدـش و  زارفارس 
. ار هناگی  اتکی و  يادـخ  درک  قیدـصت  دروآ و  نید  ام  يارب  هک  يربمغیپ  نآ  منکیم  تیامح  نیما  ربمغیپ  كاـپ  دـنزرف  وگتـسار  ياوشیپ 

مپچ تسد  متـس  هب  اهدرمناوجان  نیا  شاهدیزگرب ، ربمغیپ  اب  رابج  يادخ  تمحر  هب  ار  وت  داب  تراشب  رادم ، میب  نارفاک  زا  سفن  يا  [ 31]
زا هدروآ و  ار  نومضم  اج  همه  راعشا  لتقم و  تارابع  يهمجرت  رد  [ 32 . ] نازوسب تنازوس  شتآ  هب  ار  نانآ  ادنوادخ  دنتخاس  ادج  زین  ار 
رد وت  تسد  عطق  اـب  دنتـسکش و  ار  مالـسا  ياوق  ربمغیپ و  طبـس  رمک  وت  نتـشک  اـب  ردارب  [ 33 . ] میدز زابرـس  تارابع  نیع  يهمجرت  لـقن 

شکرابم ندب  هک  هدوب  یتلع  هب  ءادهـش  ریاس  زا  لضفلاوبا  ربق  یئادج  تهج  دش  نشور  [ 34 . ] دندرک ادج  ار  ادـخ  ربمغیپ  تسد  تقیقح 
هاگراب و نحـص و  ياراد  دـیاب  هک  ءادهـش  ریاس  رب  تسا  ترـضح  نآ  زایتما  رظن  زا  ای  دـیامن و  لمح  مرح  ماـیخ  هب  ع )  ) ماـما تسناوتن  ار 

هنـشت نیمز  هکنیا  اـت  میرگیم  وت  رب  [ 36 . ] دناهدرک لقن  یقارع  مالـسلاراد  خـیراوتلا و  خـسان  ار  هیـضق  نیا  [ 35 . ] دشاب یلقتسم  هاگتـسد 
رب دوشیمن  بلاغ  زگره  دشخبیمن و  یعفن  نتـسیرگ  هچرگا  و  [ 37 . ] تسا يراج  هشیمه  هک  یکـشا  کشا ، دنت  ناراب  هب  ددرگ  باریس 

[39 . ] دوب نارب  ینامی  يریشمش  کیدزن و  ياهزین  وا  هک  ار  یکانبـضغ  ریـش  کین و  ردارب  مداد  تسد  زا  [ 38 . ] نیرید نامیپ  نآ  زا  هودنا 
دنناوتیم نیبلاط  دناهتشون  رتخد  کی  مساق و  نسح ، لضف ، هللادیبع ، مان  هب  رسپ  راهچ  ار  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  نادنزرف  نیخروم 

نایهاپس رب  هک  ياهدید  ار  سابع  هک  یسک  يا  [ 40 . ] دننک هعجارم  لوسرلا  لآ  تارجشم  هیلالجلا و  ۀفحت  سابعلا ، دننام  هطوبرم  بتک  هب 
دراو مدنزرف  رس  رب  یتبرض  هک  ماهدینش  [ 42 . ] دندوب وا  رس  تشپ  روالد  ناریـش  نوچمه  ردیح ، نادنزرف  و  [ 41 . ] دشیم روهلمح  نمشد 
یسک یتشاد  فک  هب  ریشمش  رگا  [ 44 . ] تشگ نوگنرس  تبرض  نآ  يهطساو  هب  مدنزرف  ریـش  نم  رب  ياو  [ 43 . ] هدش عطق  شیاهتسد  و 

دوب نادنزرف  ارم  [ 46 . ] دیزادنایم مروالد  ناریـش  دای  هب  ارم  اریز  دـیناوخم . نینبلاما  ارم  [ 45 . ] دوش کـیدزن  وت  هب  هک  دوبن  نآ  تردـق  ار 
زا متس  غیت  اب  دندوب  يراکـش  زاب  نوچمه  هک  يدنزرف  راهچ  [ 47 . ] ماهداد تسد  زا  ار  اهنآ  زورما  نکیل  مدـشیم  هدـناوخ  اهنآ  مان  هب  هک 
هک نانچ  ایآ  متـسنادیم  شاک  [ 49 . ] دندیطلغ نوخ  كاخ و  رد  دـش و  هراپهراپ  اهنآ  مادـنا  نمـشد  ياهحالـس  اب  [ 48 . ] دـندمآ رد  ياپ 

. دمآرد ياپ  زا  تسد  عطق  اب  نم  سابع  دنیوگیم 

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 
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